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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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20 ЖНІЎ НЯ

1799 год — у Мін ску на ба зе ўні-

яц ка га Свя та-Тра ец ка га ма-

нас ты ра ад крыў ся га рад скі шпі таль, най-

ста рэй шая ля чэб ная ўста но ва го ра да. На 

гэ тым мес цы зна хо дзі ла ся 2-я га рад ская 

клі ніч ная баль ні ца.

1897 год — на ра дзіў ся (вёс ка Глу хі, ця пер Бы-

хаў ска га ра ё на) Сця пан Акі ма віч Кра соў скі, 

Ге рой Са вец ка га Са ю за, мар шал 

авія цыі. Удзель нік Гра ма дзян скай 

вай ны, са вец ка-фін лянд скай вай-

ны 1939—1940 га доў. У га ды Вя лі-

кай Ай чын най ка ман ду ю чы ва ен-

на-па вет ра ны мі сі ла мі Бран ска га 

і Паўд нё ва-За ход ня га фран тоў, 

2-й і 17-й па вет ра ны мі ар мі я мі. 

Удзель ні чаў у ба я вых апе ра цы-

ях на Каў ка зе, у Ста лін град скай 

і Кур скай біт вах, у вы зва лен ні 

Укра і ны, Поль шчы, Чэ ха сла ва кіі, 

у Віс ла-Одэр скай, Бер лін скай і 

Пражскай апе ра цы ях. Пра явіў ся бе ўме лым во е на чаль-

ні кам, ка ман ду ю чы авія цы яй і ар га ні за цы яй яе ўза е ма-

дзе ян ня з на зем ны мі вой ска мі пры ава ло дан ні Бер лі нам, 

Дрэз дэ нам і пры вы зва лен ні Пра гі. Удзель ні чаў у Па ра-

дзе Пе ра мо гі 24 чэр ве ня 1945 го да на Крас най пло шчы 

ў Маск ве. У 1955—1956 га дах у Бе ла рус кай ва ен най 

акру зе, 1956—1970-м — на чаль нік Ва ен на-па вет ра най 

ака дэ міі імя Ю. Га га ры на, з 1970-га — у Гру пе ге не раль-

ных ін спек та раў Мі ніс тэр ства аба ро ны СССР. Аў тар кні гі 

ўспа мі наў «Жыц цё ў авія цыі». Па мёр у 1983 го дзе.

1934 год — на ра дзіў ся (вёс ка Мят лі чы цы Ла гой-

ска га ра ё на) Ула дзі мір Іо сі фа віч Ца гель скі, 

бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ін фар ма ты кі, кан ды дат фі зі ка-

ма тэ ма тыч ных на вук, да цэнт. Адзін з пер шых сіс тэм ных 

пра гра міс таў Бе ла ру сі. Аў тар на ву ко вых прац па вы лі-

чаль най тэх ні цы, пра грам ным за бес пя чэн ні. Рас пра ца ваў 

пра грам ныя срод кі тэс ці ра ван ня ЭВМ, сіс тэ мы пра гра ма-

ван ня для ЭВМ сям'і «Мінск».

1945 год — на ра дзіў ся (вёс ка Га лу зы Ча вус ка-

га ра ё на) Фа дзей Фа дзе е віч Ка ма роў, бе-

ла рус кі ву чо ны-фі зік, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі. 

Док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук, пра фе сар. На ву ко-

выя да сле да ван ні ў га лі не ра ды я цый най фі зі кі цвёр да га 

це ла. Аў тар больш як 400 на ву ко вых прац, 44 вы на хо дак. 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

1939 год — па ча ло ся на ступ-

лен не са вец ка-ман голь скіх 

войск на Хал хін-Го ле. На ступ лен не бы ло 

доб ра пад рых та ва на і з'я ві ла ся не ча ка-

ным для пра ціў ні ка. У вы ні ку шас ці дзён-

ных ба ёў 6-я япон ская ар мія бы ла акру жа-

на і фак тыч на зні шча на. Яе стра ты скла лі 

больш за 60 ты сяч за бі ты мі і па ра не ны мі, са вец кіх вой-

скаў — ад па вед на 18 ты сяч. Асаб лі ва на пру жа ны мі бы лі 

па вет ра ныя баі, са мыя буй ныя на той час, у якіх з абод вух 

ба коў удзель ні ча ла да 800 са ма лё таў. У вы ні ку япон скае 

ка ман да ван не звяр ну ла ся з прось бай аб спы нен ні ва ен ных 

дзе ян няў. Па дзеі на Хал хін-Го ле ме лі важ ныя між на род ныя 

на ступ ствы. Пры яры тэт у япон скіх пла нах атры маў паў-

днё вы ва ры янт бу ду чай вай ны — су праць Вя лі ка бры та ніі 

і ЗША. Са вец кая дып ла ма тыя, уме ла дзей ні ча ю чы ў гэ тым 

ста но ві шчы, да маг ла ся за клю чэн ня на ўза е ма вы гад ных 

умо вах пак та аб нейт ра лі тэ це з Япо ні яй. Пакт быў пад-

пі са ны ў Маск ве 13 кра са ві ка 1941 го да, што да зво лі ла 

Са вец ка му Са ю зу па збег нуць вай ны на два фрон ты.

1945 год — ад ра зу ж пас ля атам най бам бар-

дзі роў кі аме ры кан скай авія цы яй Хі ра сі мы 

і На га са кі па ста но вай Дзяр жаў на га ка мі тэ та аба ро ны 

СССР быў ство ра ны спе цы яль ны звыш сак рэт ны ка мі тэт 

пры ДКА для кі раў ніц тва ўсі мі ра бо та мі па вы ка ры стан ні 

атам най энер гіі ўра ну, уклю ча ю чы вы твор часць атам най 

бом бы. Стар шы нёй ка мі тэ та быў пры зна ча ны Лаў рэн цій 

Бе рыя, а яго чле на мі — Г. Ма лян коў, М. Ваз ня сен скі, 

Б. Ван ні каў, А. За вя ня гін, ву чо ныя-фі зі кі Пётр Ка пі ца і 

Ігар Кур ча таў.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аляксея, 
Антона, Васіля, Дзмітрыя, 
Івана, Мітрафана, 
Міхаіла, Пімена, Пятра.

К. Бярнарда, Самуэля.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.56 20.29 14.33

Вi цебск — 5.42 20.22 14.40

Ма гi лёў — 5.46 20.19 14.33

Го мель — 5.47 20.12 14.25

Гродна — 6.11 20.43 14.32

Брэст — 6.16 20.40 14.24

Месяц
Поўня 15 жніўня.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ

Зва нок па тэ ле фо не:

— Ва сіль, пры ві тан не, 

даў но ця бе не чуў! Як та бе 

жыц цё пас ля вя сел ля?

— Я ні ко лі не быў та кі 

шчас лі вы!

— Яна што, по бач?

— Я вель мі за да во ле ны!

— Да вай там, тры май ся, 

сяб ра!..

Са мы хут кі спо саб ад-

роз ніць муж чы ну ад жан чы-

ны — спы таць, што та кое 

тэс тар.

— Алё, ба бу ля, твая 

дач ка кры чыць на мя не! 

Пры яз джай, раз бя ры ся!

Муж чын трэ ба здзіў-

ляць.

Вось пры хо дзіць ён з ра-

бо ты да до му, а ты яго ква-

тэ ру ў кар ты прай гра ла. Не-

ча ка на? Не ча ка на!

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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У што тыд нё вым спар-

тыў ным агля дзе «Звяз-

ды» рас каз ва ем пра 

най больш ак ту аль ныя 

па дзеі вы хад ных.

1. Два ме да лі пры нёс 

збор най Бе ла ру сі 

да маш ні этап Куб ка све-

ту БСБ Банк па мас тац кай 

гім нас ты цы. 

Абод ва ра зы на п'е дэс-

тал уз ды ма ла ся на ша ка-

ман да ў гру па вых прак ты-

ка ван нях. Пас ля брон зы ў 

мна га бор'і Ары на Цы цы-

лі на, На стас ся Ры ба ко ва, 

Ка ры на Яр мо лен ка, Ган на 

Швай ба, Ган на Гай ду ке віч і 

Ары на Су шчын ская па леп-

шы лі вы нік у фі на ле з аб ру-

ча мі і бу ла ва мі — за ва я ва лі 

«се раб ро».

У ін ды ві ду аль ных спа бор-

ніц твах на шы гра цыі за ста-

лі ся без уз на га род. Гэ тым 

ра зам най мац ней шыя бы лі 

із ра іль цян ка Лі на Ашрам і 

ра сі ян кі сёст ры Аве ры ны.

На га да ем, уся го ў Мін-

ску вы сту пі лі спарт смен кі з 

32 кра ін, этап Куб ка све ту па 

скла дзе не ўсту піў су свет-

на му фо ру му. Упер шы ню 

та кія буй ныя спа бор ніц твы 

прай шлі ў но вым Па ла цы 

мас тац кай гім нас ты кі. Для 

збор най Бе ла ру сі да маш ні 

старт стаў эта пам пад рых-

тоў кі да чэм пі я на ту све ту, 

які зу сім хут ка прой дзе ў 

Ба ку. На га да ем, там бу дуць 

ра зы гры вац ца алім пій скія 

лі цэн зіі.

2. Ха ке іс ты «Юнац-

тва» пе ра маг лі ў 

фі на ле Куб ка Са лея 

са пер ні каў з «Ды на ма-

Ма ла дзеч на» з лі кам 

3:2 і шос ты раз вый-

гра лі тра фей. На га да-

ем, ро зыг рыш Куб ка 

пра во дзіц ца з се зо на-

2002/2003. З 2013 го да 

Ку бак но сіць імя вя до ма га 

бе ла рус ка га ха ке іс та Рус-

ла на Са лея, які ў 2011 го дзе 

за гі нуў у авія ка та стро фе.

У мі ну лым се зо не ха ке-

іс ты «Нё ма на» трэ ці раз 

ста лі ўла даль ні ка мі Куб ка, 

пе ра мог шы ў фі наль ным 

па ядын ку ма ла дзе чан скае 

«Ды на ма» з лі кам 4:2. Пяць 

тра фе яў у ак ты ве «Го ме ля», 

па два — у мін скіх «Ды на ма» 

і «Ке ра мі на», адзін — у жло-

бін ска га «Ме та лур га».

3. Збор ная Бе ла ру сі па 

пляж ным фут бо ле 

вый шла ў су пер фі нал Еў-

ра лі гі. У апош нім па ядын ку 

эта пу ў італь ян скай Ка та ніі 

бе ла ру сы са сту пі лі італь ян-

цам у се рыі пас ля мат ча вых 

пе наль ці. Па хо дзе гуль ні 

на шы фут ба ліс ты двой чы 

вя лі ў лі ку — 1:0 і 2:1, але 

да фі ні шу асноў на га ча су 

са пер ні кі здо ле лі вы раў няць 

ста но ві шча — 2:2.

На га да ем, да гэ та га бе-

ла ру сы абы гра лі ка ман ды 

Фран цыі — 4:1 і Гер ма-

ніі — 3:2. Вы ні ко вае ста но-

ві шча: Іта лія — 7 ач коў, Бе-

ла русь — 6, Гер ма нія — 1, 

Фран цыя — 0. Су пер фі нал 

Еў ра лі гі-2019 прой дзе з 5 да 

8 ве рас ня ў пар ту-

галь скім го ра дзе 

Фі гей ра-так-Фош. 

За ўзна га ро ды па-

спра ча юц ца во сем 

най леп шых дру-

жын Ста ро га Све-

ту: Бе ла русь, Іта-

лія, Іс па нія, Швей-

ца рыя, Укра і на, 

Пар ту га лія, Ра сія і 

Тур цыя. У мі ну лым 

се зо не бе ла ру сы 

за ня лі 5-е мес ца, 

«зо ла та» за ва я ва-

лі італь ян цы, «се-

раб ро» — іс пан цы, 

«брон зу» — пар ту-

галь цы.

4. Ад бы лі ся мат чы 

18-га ту ра чэм пі-

я на ту кра і ны па фут бо-

ле. «Га ра дзея» абы гра ла 

мін скае «Ды на ма» з лі кам 

3:1, «Нё ман» (Грод на) і «Іс-

лач» (Мін скі ра ён) не змаг лі 

вы явіць пе ра мож цу — 1:1, 

з та кім жа лі кам скон чы ла ся 

су стрэ ча «Энер ге ты ка-БДУ» 

(Мінск) і «Го ме ля». «Сла вія» 

(Ма зыр) абы гра ла «Дняп ро» 

(Ма гі лёў) — 1:0, «Мінск» быў 

мац ней шы за «Тар пе да-Бе-

лАЗ» (Жо дзі на) — 2:0. Тур-

нір ную таб лі цу ўзна чаль вае 

брэсц кае «Ды на ма», у яко га 

42 ач кі (17 мат чаў).

5. Бія тла ніст ка, алім-

пій ская чэм пі ён ка 

ў эс та фе це і брон за вы 

пры зёр Алім пі я ды ў ін ды-

ві ду аль най гон цы На дзея 

Скар дзі на вый шла за муж. 

Фа та гра фіі з ім прэ зы з'я ві-

лі ся ў Іnstagram-акаў нтах 

гас цей. На га да ем, ня даў на 

На дзея па ве дам ля ла, што 

ча кае дзі ця ад свай го вы-

бран ні ка — швей цар ска га 

бія тла ніс та Мар ці на Яге ра. 

Ця пер жа бу ду чыя баць кі 

ўза ко ні лі свае ад но сі ны.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм

Два ме да лі і во пыт

— А мая зноў сабе сілікон упампавала!.. — А мая зноў сабе сілікон упампавала!.. 
Не!.. Не туды!.. Ніжэй!..Не!.. Не туды!.. Ніжэй!..


