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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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Фота Максіма ШАСТАКОВА.Фота Максіма ШАСТАКОВА.

13 ЛІ ПЕ НЯ

1260 год — вой скі Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га раз гра-

мі лі кры жа коў ля во зе ра Дур бе.

1858 год — на ра дзіў ся (Мін ская гу бер ня) Анд рэй Іпа-

лі та віч Віль кіц кі, ра сій скі гід рог раф-геа дэз іст, 

ге не рал-лей тэ нант. У 1880 го дзе скон чыў Мар скую ака дэ мію 

ў Пе цяр бур гу. У 1887-м уз на ча ліў экс пе ды цыю на Но вую Зям-

лю, дзе вёў гра ві та цый ныя на зі ран ні. У 1894—1901 га дах пад яго кі раў ніц твам 

пра во дзі лі ся гід ра гра фіч ныя да сле да ван ні ад вус ця Пя чо ры да Ені сея, у Ені сей-

скім за лі ве і на Об скай гу бе. У 1907—1913 га дах уз на чаль ваў Га лоў нае гід ра-

гра фіч нае ўпраў лен не. Аў тар на ву ко вых прац па гід ра гра фіі і геа дэз іі. Па мёр 

ў 1913 го дзе.

1938 год — на ра дзіў ся Юрый Аляк санд ра віч Ма ру хін, бе ла рус кі кі-

на апе ра тар, рэ жы сёр, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі. 

З 1961 го да на кі на сту дыі «Бе ла русь фільм». Апе ра тар мас тац кіх кі на- і тэ ле-

філь маў «Ча кай мя не, Ган на», «Ма гі ла льва», «Час вы браў нас» і ін шых. Як 

рэ жы сёр па ста віў філь мы «Ра даў ні ца», «Ча ла век, які браў ін тэр в'ю», «Ма ці 

Ура га ну», «Уік-энд з за бой цам». Пі саў сцэ на рыі і зды маў да ку мен таль ныя 

фільмы. Па мёр у 2001 го дзе.

1940 год — да та ства рэн ня Дзяр жаў най ака дэ міч най ха ра вой ка пэ лы 

імя Р. Шыр мы. За сна валь ні кам і ня змен ным мас тац кім кі раў ні-

ком ка пэ лы доў гія га ды быў на род ны ар тыст СССР Ры гор Ра ма на віч Шыр ма. 

У вы ка нан ні ка пэ лы гу чаць тво ры су свет най му зыч най кла сі кі, най буй ней шых 

кам па зі та раў су час нас ці і бе ла рус кіх аў та раў Я. Гле ба ва, Ю. Се мя ня кі, Г. Ваг-

не ра. Рэ пер ту ар ка лек ты ву ўклю чае паэ мы, ва каль ныя цык лы, ха ра выя мі нія-

цю ры і сва бод ныя апра цоў кі му зыч на га фальк ло ру. Ка пэ ла вя дзе ак тыў ную 

гаст роль ную дзей насць.

1894 год — на ра дзіў ся Ісак Ба бель (1894—1940), са-

вец кі пісь мен нік. Аў тар збор ні каў «Ко нар мія», 

«Адэ скія апа вя дан ні» і ін шых.

1923 год — на ра дзіў ся Мі ха іл 

Іва на віч Пу гаў кін, ра сій скі 

ак цёр, на род ны ар тыст РСФСР. Зды маў-

ся ў філь мах «Ку ту заў», «Сал дат Іван Броў кін», «Іван 

Броў кін на ца лі не», «Дзяў ча ты», «Вя сел ле ў Ма лі наў цы», 

«Спорт ла то-82» і мно гіх ін шых. Па мёр у 2008 го дзе.

1928 год — на ра дзіў ся Ва лян цін Са віч Пі куль, ра-

сій скі пісь мен нік. Аў тар тво раў, якія атры-

ма лі пры знан не ў СССР і за мя жой. Ся род іх ра ма ны на 

гіс та рыч ныя тэ мы: «Пя ром і шпа гай», «Сло ва і спра ва», 

«Фа ва рыт», «Го нар маю». За ра ман «Ня чыс тая сі ла» 

пры су джа на лі та ра тур ная прэ мія імя М. А. Шо ла ха ва. 

Па мёр у 1990 го дзе.

1935 год — бы ло пад пі са на пер шае ганд лё вае па гад нен не па між СССР 

і ЗША.

1944 год — на ра дзіў ся Ба рыс Ула дзі мі ра віч Клю еў, са вец кі і ра сій скі 

ак цёр тэ ат ра і кі но, на род ны ар тыст Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Зды-

маў ся ў філь мах «За ча ра ва ны ванд роў нік», «ТАСС упаў на ва жа ны за явіць...», 

«Мі хай ла Ла ма но саў» і ін шых.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Андрэя, Варфаламея, 
Івана, Мацвея, Піліпа, 
Пятра, Сафрона, Сімона, 
Якава.

К. Маргарыты, Сары, 
Андрэя.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.54 21.36 16.42

Вi цебск — 4.36 21.33 16.57

Ма гi лёў — 4.44 21.26 16.42

Го мель — 4.49 21.14 16.25

Гродна — 5.11 21.50 16.39

Брэст — 5.20 21.42 16.22

Месяц
Першая квадра 9 ліпеня.

Месяц у сузор’і

Стральца.

УСМІХНЕМСЯ
— Да ра гі, мя не гэ та су-

кен ка не паў ніць?

— Не. Га лоў нае еш яе без 

ма я нэ зу.

Ся мей ныя свя ты — гэ та 

ме ра пры ем ствы, у якія вы 

су стра ка е це ся са сва я ка мі 

і яс це да бо лю. Пры ма ю чы 

бок лі чыц ца пе ра мож цам, 

ка лі вы па нес лі тор цік у 

кан тэй не ры.

Жон ка — му жу (гул лі ва):

— Да вай ра зам вы ра шым 

за дан не ў кры жа ван цы: пра 

што муж чы на ду мае, гле дзя-

чы на жан чы ну?

— Боршч!

— Ды не — ча ты ры лі та-

ры, пер шая «эс» і апош няя 

«эс».

— Со ус!

— І ка лі ты ўжо 

наясіся!?
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— Дарагі, глядзі, — Дарагі, глядзі, 
новая восеньская калекцыя.новая восеньская калекцыя.

ПЫ ТАН НІ:
1. За це не нае мес ца (6).

2. Куч кі зям лі, на ры тыя 

кра том (10).

3. Кру ты аб рыў (7).

4. Ага ро джа нае мес ца 

ка ля царк вы (7).

5. Пры пы нак у да ро зе 

для ад па чын ку (5).

6. Рэд кая муч ная стра ва 

(10).

7. Гняз до бус ла (8).

8. На ждач ная ла пат ка 

для кля пан ня ка сы (8).

9. Да ра гое пыш нае 

адзен не (4).

Філворд

АД КА ЗЫ:
1. За сень;

2. Кра та він не;

3. Урві шча;

4. Цвін тар;

5. Па пас;

6. Ве ра шча ка;

7. Бус лян ка;

8. Мян таш ка;

9. Ша ты.

Філ вор ды, так са ма вя до мыя як вен гер скія 

кры жа ван кі, уяў ля юць са бой га ла ва лом кі, 

у якіх па тра бу ец ца знай сці ўсе сло вы, упі са ныя 

ў квад рат ную сет ку. На пер шы по гляд лі та ры 

ўпі са ны ха а тыч на, але на са май спра ве ўсе яны 

з'яў ля юц ца част кай слоў. Сло вы мо гуць 

вы гі нац ца ў лю бы бок пад пра мым вуг лом, 

але не пе ра ся ка юц ца ад но з ад ным.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

Як вы да юц ца 
між на род ныя 
па свед чан ні 
кі роў цы?

У пе ры яд ад па чын каў у 

Дзяр жаў та інс пек цыю звяр-

та юц ца гра ма дзя не з прось-

бай рас тлу ма чыць па ра дак 

атры ман ня між на род ных па-

свед чан няў кі роў цы для кі-

ра ван ня транс пар там за мя-

жой. У гэ тай су вя зі УДАІ УУС 

Мінск ага абл вы кан ка ма да ло 

тлу ма чэн ні.

Між на род нае па свед чан не кі-

роў цы ўяў ляе са бой кніж ку фар-

ма ту A6 (148 x 105 мм) з не аб ход-

най ін фар ма цы яй на роз ных мо вах 

акра мя дзяр жаў най і вы да ец ца на 

пад ста ве на цы я наль на га па свед-

чан ня кі роў цы тэр мі нам на тры га-

ды або да за кан чэн ня тэр мі ну дзе-

ян ня на цы я наль на га па свед чан ня 

кі роў цы ў за леж нас ці ад та го, які 

тэр мін на сту піць ра ней.

«Па свед чан ні кі роў цы, якія 

вы да юц ца Дзяр жаў та інс пек цы-

яй МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 

ця пе раш ні час, ад па вя да юць па-

тра ба ван ням Вен скай кан вен цыі 

1968 го да «Аб да рож ным ру ху» і 

з'яў ля юц ца са праўд ны мі на тэ ры-

то рыі дзяр жаў, што пад пі са лі на-

зва ную кан вен цыю. Між на род нае 

па свед чан не кі роў цы пры кі ра ван-

ні на тэ ры то рыі на шай кра і ны не 

спат рэ біц ца. І на да дзе ны мо мант 

ДАІ МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь іх не 

вы дае. Але ра зам з тым пы тан не 

вы да чы та кіх па свед чан няў у на-

шай кра і не раз гля да ец ца».

ДАІ на гад вае, што адзі ным 

кам пе тэнт ным ор га нам па вы да чы 

між на род на га па свед чан ня кі роў-

цы ў Бе ла ру сі з'яў ля ец ца Дзяр-

жаў та інс пек цыя.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


