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УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 5.01     21.30 16.29
Вi цебск — 4.44     21.26 16.42
Ма гi лёў — 4.51     21.20 16.29
Го мель — 4.56     21.08 16.12
Гродна — 5.18     21.43 16.25
Брэст — 5.27     21.36 16.09

Iмянiны
Пр. Варвары, Ганны, 
Лізаветы, Апанаса, Сяргея.
К. Караліны, Арнольда, 
Емяльяна, Каміля, Шымана.

Месяц
Першая квадра 16 ліпеня.
Месяц у сузор’і Льва.

Між на род ны дзень Нэль са на Ман дэ лы. Аб ве шча ны Ге не раль-
най Асамб ле яй ААН 11 ліс та па да 2009 го да. Ад зна ча ец ца ў дзень 
на ра джэн ня паўд нё ва а фры кан ска га лі да ра Нэль са на Ман дэ лы ў 
знак пры знан ня яго ўкла ду ў спра ву мі ру і ба раць бы за сва бо ду.

1195 год — мяр ку е мая да та на ра джэн ня Мін доў га, за сна валь-
ні ка і пер ша га вя лі ка га кня зя лі тоў ска га. Ён аб' яд наў у 

сва іх ула дан нях На ва град скую зям лю, ус ход нія зем лі Літ вы і част ку 
По лац кай зям лі ў адзі ную бе ла рус ка-лі тоў скую дзяр жа ву, якая ста-
ла ас но вай Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. У 1253 го дзе пры няў ты тул 
ка ра ля. Вёў ба раць бу з Тэў тон скім і Лі вон скім ор дэ на мі, для гэ та га 
за клю чыў у 1261 го дзе са юз з Аляк санд рам Не ўскім. Ка рыс таў ся ў 
Літ ве не аб ме жа ва най ула дай, што вы клі ка ла не за да во ле насць лі тоў-
скіх кня зёў. У вы ні ку іх змо вы Мін доўг быў за бі ты ў 1263 го дзе.

1883 год — з'я віў ся на свет Леў Ка ме неў, пра фе сій ны рэ ва лю-
цы я нер-баль ша вік, пас ля Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі і да 

1926 го да — адзін з са мых вы со ка па стаў ле ных пар тый ных функ цы я-
не раў. Ра зам з Ры го рам Зі ноў е вым і Іо сі фам Ста лі ным ён фак тыч на 
кі ра ваў кра і най пад час хва ро бы Ле ні на. Доў гія га ды Ко ба ха дзіў у 
Ка ме не ва ў вуч нях, і Леў Ба ры са віч ні на хві лі ну не су мня ваў ся ў тым, 
што так бу дзе заўж ды: ён — адзін з пры зна ных пра ва ды роў пар тыі, 
ды і роз ні ца ў во пы це кі ру ю чай ра бо ты, эру ды цыі, куль ту ры... Як па-
мы ляў ся Ка ме неў! Ву чань ака заў ся на рэд касць здоль ным, да та го 
ж вель мі помс лі вым. Сцвяр джа ю чы сваю ад на асоб ную ўла ду, Ста-
лін у 1936-м рас пра віў ся і з Ка ме не вым, і з Зі ноў е вым. Па да ро зе да 
мес ца рас стрэ лу Леў Ба ры са віч пад ба дзёр ваў Зі ноў е ва, які пла каў: 
«Пе ра стань, Ры гор, па мрэм да стой на!». Ка лі ж прый шло апош няе яго 
ім гнен не, Ка ме неў ні аб чым не пра сіў і пры няў смерць моўч кі.

1897 год — на ра дзіў ся Апан скі Іо сіф Ка зі мі ра віч, 
бе ла рус кі дзяр жаў ны дзе яч. З 1924 го да зай-

маў па са ду на мес ні ка паў на моц на га прад стаў ні ка АД ПУ 
па Бе ла рус кай ва ен най акру зе і ад на ча со ва (з 1926 г.) быў 
на чаль ні кам Бе ла рус ка га ад дзя лен ня Га лоў на га мыт на га 
ўпраў лен ня СССР. Член ЦВК Лі тоў ска-Бе ла рус кай ССР 
у 1919 го дзе, член ЦВК Бе ла рус кай ССР (1925-1927). 
Адзін з ар га ні за та раў лік ві да цыі эсэ раў ска га пад пол ля 
ў Бе ла ру сі, пры маў удзел у за мань ван ні на тэ ры то рыю 
СССР і арыш це лі да ра эсэ раў Ба ры са Са він ка ва. За гі нуў 
пры вы ка нан ні служ бо вых аба вяз каў ў 1927 го дзе.

Мак сім БАГ ДА НО ВІЧ, па эт, пе ра клад чык, 
пуб лі цыст:

«Ма ла дое жыц цё пра ля ціць, пра бя жыць,-
Не за будзь ся вя сё лых ка лё раў за жыць».
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Я зра зу ме ла, што час за кан чваць з ды-
е тай, ка лi рэ ак цыя на на ся ко мае, якое вы-
бе гае з са ла ты, ста ла не «Фу, ну што за 
га дасць?!», а «Ку ды?!»

Ка лi зра бiць фа та гра фiю про сяць ме-
на вi та ця бе, зна чыць, ты са мы брыд кi ў 
кам па нii.

Ка лі вас па ку саў злы са ба ка, а не за сму-
чай це ся: ка лі-не будзь па ку сае і доб ры.

— Не ўяў ляю, як ра ней лю дзі без кам-
п'ю та раў жы лі? Ну до та та кая, на пэў на, 
бы ла.

— Ага. Ба лі, тэ ат ры, па ля ван ні, кір ма-
шы, кры ва выя рэ прэ сіі, па ла ца выя пе ра-
ва ро ты, паў стан ні. Пра ма за няц ца ня ма 
чым бы ло!
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Паў ноч ная 
геа гра фiч-
ная зо на 
Зям лi

Ры ба-
паў зун

Ла ста но гi 
цю лень

«Зi мо вы» 
за яц

Дву бой 
без зброi

Пра сто ра, 
аб шар, 
да ля гляд

Ся дзi ба ў 
Пры бал-
ты цы

Аў тар 
опер 
«Ма нон», 
«Та iс»

Аб лас ны 
цэнтр 
у РФ

Двух скла-
до вая 
вер ша ва-
ная ста па

Га ту нак 
без ал ка-
голь на га 
на пою

Су ша ныя 
з кос тач-
ка мi аб-
ры ко сы

Ад па чы нак 
за звыш-
уроч ную 
пра цу

Ста рая 
наз ва 
шоў ку

Аба ры ген 
поў на чы 
Iс па нii

Го рад 
на Ма гi-
лёў шчы-
не

Ля чэн не 
ўнут ра-
ных хва-
роб

Па стуш-
ко вы жу-
ра вель

Фех та-
валь ная 
зброя

Го рад 
у Эс то нii

Му зыч ная 
но та

Най-
леп шыя 
рас лi ны, 
жы вё лы

Птуш ка 
ся мей ства 
драз до-
вых

Бель гiй скi 
му зы ка, 
спя вак, 
эст рад нiк

Вя лi кая 
сцiр та 
сна поў, 
се на

Апо весць 
А. Куп-
ры на

Во зе ра 
на мя жы 
ЗША i 
Ка на ды

Дра пеж-
ная птуш-
ка з са-
ка лi ных

Буй ны 
на се ле ны 
пункт

Раз дзел 
фi зi кi

Ста ра-
жыт ная 
наз ва 
Грэ цыi

Аў тар 
ра ма на 
«Пад поль-
ная во ля»

Ма лая 
пла не та 
№ 1566

Ма ла лiт-
раж нае 
аў то РФ

Вы са ка-
гор ная 
жы вё лi на

Пра ма ву-
голь ная 
кутка вая 
пя чат ка

Ча ла ве ка-
па доб ная 
жы вё лi на

Не яда вi-
тая змяя 
з ву жоў

Ага род ны 
ка ра ня
п лод

Паэ ма 
Я.Ку па лы 
«*** i я»

Кар лi ка-
вы буй-
вал
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479561283
326784951
185329746
591847362
637295418
842613597
254176839
713958624
968432175

СУДОКУ. У квад ра це 9×9 кле так раз мяс цi це лiч бы 
ад 1 да 9 уключ на та кiм чы нам, каб у кож ным 
рад ку, кож ным слуп ку, у бло ках 3×3 клет кi, аб-
ме жа ва ных тлус тай лi нi яй, кож ная лiч ба су стра-
ка ла ся толь кi адзiн раз, без паў то раў.

Ад ка зы на скан ворд + су до ку

Па га ры зан та лi: Ана бас. Арк ты ка. Арол. Мас нэ. Ямб. Баск. Ад-
гул. Ра пi ра. «Яма». Тар ту. Эры. Крэ чат. Го рад. Эла да. «Ака». 
Ама ду. Iкар. Рэ па. Штамп. Яна. Аноа. Мя дзян ка. Ата ман ка.

Па вер ты ка лi: Яд ваб. Мал па. Нер па.  Слаў га рад. Бя ляк. 
Тэ ра пiя. Сам ба. Ара ма. «Да ры да». Як. Аб сяг. Ды на мi ка. 
Урук. Крэс ла. Рэ. Элi та. Ча кан. Ада мо. Мы за. Тар па.

Су до ку: ад ка зы гл. у таб лі цы.

М
а с

а в
ая

 м
эб

 ля
 ў

 ж
ы

л л
i, 

оф
i с

е,
 п

ры
 ём

 на
й

І ся бе па ка заць, і на ін шых па гля дзецьІ ся бе па ка заць, і на ін шых па гля дзець  ��

НЯ ХАЙ ГА РЫЦЬ 
АГОНЬ СЯБ РОЎ СТВА!

Між на род ны злёт юных вы ра та валь ні каў-па жар ных і рэс пуб-
лі кан скі па ля вы лет нік «Вы ра та валь нік» ад кры лі ся ва ўро чы-
шчы Ба ра вая Го мель скай воб лас ці. Пра хо дзіць яны бу дуць да 
26 лі пе ня. Сё ле та ме ра пры ем ствы са бра лі прад стаў ні коў 12 
дзяр жаў і ка ман ды з усіх аб лас ных цэнт раў на шай кра і ны.

Кон курс ная пра гра ма бу дзе на сы ча най. Для ін ша зем ных дэ ле га цый 
пер шым вы пра ба ван нем ста нуць ві зіт ныя карт кі: ка ман ды не толь кі 
прад ста вяць свае кра і ны, але і рас ка жуць пра раз віц цё ў іх ру ху юных 
вы ра та валь ні каў. Пад лет каў ча кае спарт лан дыя і па жар ная эс та фе та. 
Свае на вы кі за меж ныя ка ман ды пра дэ ман стру юць у ака зан ні пер шай 
ме ды цын скай да па мо гі і лік ві да цыі зма дэ ля ва ных над звы чай ных сі-
ту а цый на звод ных па ля вых ву чэн нях. Не да вя дзец ца су ма ваць і 
бе ла ру сам. На рэс пуб лі кан скім злё це ўдзель ні кам не аб ход на ары гі-
наль на прад ста віць свае рэ гі ё ны і прэ зен та ваць ай чын ную мо ла дзе вую 
гра мад скую ар га ні за цыю вы ра та валь ні каў-па жар ных, пры га та ваць 
фір мо вую стра ву на пры ва ле, спра віц ца з імі та ва най тэх на ген най над-
звы чай най сі ту а цы яй і вы ка наць ба я вое раз горт ван не. Не абы дзец ца 
і без ту рыс тыч ных кон кур саў, дзе юныя вы ра та валь ні кі бу дуць на час 
раз во дзіць агонь і ста віць па лат ку. Хлоп цам да вя дзец ца спа бор ні чаць 
у мет кас ці, а дзяў ча там — ра та ваць «па цяр пе лых» ва ўмо вах ву чэб ных 
над звы чай ных сі ту а цый. Пас ля за крыц ця злё таў усе ка ман ды бу дуць 
за про ша ны на свят ка ван не 160-й га да ві ны па жар най служ бы Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь, якое ад бу дзец ца 27 лі пе ня ў Мін ску.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ
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