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   дня
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Ма гi лёў — 6.00 20.00 14.00

Го мель — 6.00 19.54 13.54

Гродна — 6.26 20.24 13.58

Брэст — 6.25 20.28 14.03
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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 Ліны МАЛІНІНАЙ.

Месяц
Поўня 26 жніўня.

Месяц у сузор’і Авена.

28 ЖНІЎ НЯ

1888 год — на ра дзіў ся (вёс-

ка Лу на чар скае, ця пер у 

Верх ня дзвін скім ра ё не) Ана толь Ва сі-

ле віч Баг да но віч, бе ла рус кі і рус кі мо-

ва зна вец, кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук. 

Удзель ні чаў у рас пра цоў цы бе ла рус кай 

ар фа гра фіі (сак ра тар Ар фа гра фіч най ка мі сіі, Ка мі сіі бе-

ла рус кай лі та ра тур най мо вы ў Ін бел куль це). У 1934 го дзе 

з-за па гро зы арыш ту з'е хаў з Бе ла ру сі. Пра ца ваў у пе дінс-

ты ту тах Ра сіі і Укра і ны. Аў тар пад руч ні каў «Бе ла рус кая 

мо ва», «Да па мож нік па бе ла рус кай мо ве», ар ты ку лаў па 

пы тан нях мо вы і лі та ра ту ры. Па мёр у 1969 го дзе.

1888 год — на ра дзіў ся Ге ор гій Мі ка ла е віч Пят роў 

(г. Ір куцк, Ра сія), бе ла рус кі пі я ніст, хор май-

стар, ды ры жор і пе да гог, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў 

Бе ла ру сі. Пра ца ваў пе да го гам у му зыч ных ву чы лі шчах 

і кан сер ва то ры ях Адэ сы, Та ган ро га, Ека ця ры нас ла ва, 

Ал ма-Аты. З 1932 го да вы кла даў у Бе ла рус кай кан сер-

ва то рыі. Адзін з ар га ні за та раў і пе да го гаў Бе ла рус кай 

сту дыі опе ры і ба ле та. Пра ца ваў га лоў ным хор май страм і 

ды ры жо рам Дзяр жаў на га тэ ат ра опе ры і ба ле та Бе ла ру сі. 

Кі ра ваў па ста ноў кай ба ле таў «Чыр во ны мак» Р. Глі э ра, 

«Дон Кі хот» Л. Мін ку са і ін шых. Па мёр у 1960 го дзе.

1918 год — на ра дзіў ся Мі хась Пянк рат (вёс ка 

Кар пі лаў ка Чэр вень ска га ра ё на), бе ла рус кі 

пісь мен нік. Пра ца ваў у рэ дак цы ях рэс пуб лі кан скіх га зет, 

у ча со пі се «Во жык». Аў тар са ты рыч ных і гу ма рыс тыч ных 

збор ні каў про зы «Прос тыя лю дзі», «Па лын і квет кі», «Лю-

боў у квад ра це» і ін шых. Вы даў кні гі для 

дзя цей. Па мёр у 2001-м.

1850 год — з анг лій ска га па ра-

во га бук сі ра «Га лі яф» праз 

пра ліў Па-дэ-Ка ле ўпер шы ню ў све це быў 

пра кла дзе ны мар скі тэ ле граф ны ка бель.

1941 год — па чаў ся пра рыў з Та лі на ў Кранш тат 

асноў ных сіл Бал тый ска га фло ту і су ха-

пут ных вой скаў, якія 

аба ра ня лі эс тон скую 

ста лі цу. У гіс то рыі 

гэ тая эва ку а цыя за-

ста ла ся пад наз вай 

«Та лін скі пе ра ход». 

У ім пры ма ла ўдзел 

ка ля 100 ва ен ных ка-

раб лёў і 67 транс парт ных і да па мож ных суд наў з вой ска-

мі. Да па чат ку Вя лі кай Ай чын най вай ны Та лін з'яў ляў ся 

га лоў най ба зай Бал тый ска га фло ту. У вы ні ку па ра жэн ня 

са вец кіх вой скаў у Пры бал тый скай стра тэ гіч най аба рон-

чай апе ра цыі з'я ві ла ся па гро за за хо пу эс тон скай ста лі цы. 

У лі пе ні 1941 го да пе ра да выя час ці ня мец кай гру пы ар мій 

«Поў нач» ува рва лі ся ў Мар' я маа, і хоць Чыр во най Ар міі 

ўда ло ся ад цяс ніць фа шыс таў, бліз касць гіт ле раў скай ар міі 

да Та лі на бы ла ві да воч ная. Ня гле дзя чы на цяж кія стра ты, 

за да ча «Та лін ска га пе ра хо ду» бы ла вы ка на ная. Асноў ны 

атрад ба я вых ка раб лёў пра рваў ся ў Ле нін град і ака заў 

да па мо гу ў аба ро не го ра да.

1948 год — на ра дзі ла ся На тал ля Гун да ра ва, са-

вец кая і ра сій ская акт ры са тэ ат ра і кі но, 

на род ная ар тыст ка РСФСР. Зды ма ла ся ў філь мах «Са-

лод кая жан чы на», «Ад ной чы праз двац цаць га доў», «Адзі-

но кім да ец ца ін тэр нат» і мно гіх ін шых. Лаў рэ ат шмат лі кіх 

прэ стыж ных прэ мій. Па мер ла ў 2005 го дзе.

1963 год — у ЗША ад быў ся 200-ты сяч ны «Марш 

на Ва шынг тон у імя пра цы і сва бо ды» з па-

тра ба ван ня мі ра са вай роў на сці пры пра ца ўлад ка ван ні і 

лік ві да цыі бес пра цоўя. Мар цін Лю тэр Кінг вы сту піў з пры-

сту пак Ме ма ры я ла прэ зі дэн ту Аб ра му Лін каль ну з пра мо-

вай, якая ўвай шла ў гіс то рыю. Яна па чы на ла ся сло ва мі: 

«У мя не ёсць ма ра...»

НАПРЫКАНЦЫ

УСМІХНЕМСЯ

Свар ка з му жам. 

На эмо цы ях ска за ла яму, 

каб за бі раў сваё і сы хо дзіў. 

Ён да стаў ча ма дан і па чаў 

за піх ваць ту ды мя не. Так 

і па мі ры лі ся.

— Ва ша стаў лен не да 

ал ка го лю?

— Ве ча рам — вель-

мі ста ноў чае, ра ні цай — 

вель мі ад моў нае.

Ча ла век рас це да 25 га-

доў. Пас ля 25 га доў мой 

ар га нізм ска заў: «Ну, не 

мо жам уверх, за тое гля дзі, 

коль кі пра сто ры па ба ках».

Пры кме ча на. Фра за 

«Ска жу та бе па сак рэ-

це...», ска за ная ў гра мад-

скім транс пар це, спы няе 

ўсе раз мо вы па са жы раў.

Баб ка — дзе ду:

— Зда ец ца, у нас бу дуць 

дзе ці.

— Ну так, бо заўт ра пен-

сія.
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У тра ды цый ным спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра імк лі вае пад няц це Ары ны 

Са ба лен кі ў су свет ным рэй тын-

гу, яе пе ра мо гу на прэ стыж ным 

тур ні ры і ін шыя пры кмет ныя па-

дзеі ў све це спор ту.

1. Ары на Са ба лен ка пе рад стар-

там ад кры та га чэм пі я на ту 

ЗША па тэ ні се ўпер шы ню ў кар' е ры 

ўвай шла ў топ-20 су свет на га рэй-

тын га. На мі ну лым тыд ні яна зай ма ла 

25-е мес ца, а пас ля вый гры шу тур ні ру 

ка тэ го рыі «Прэм' ер» у аме ры кан скім 

Нью-Хей ве не пад ня ла ся на 5 па зі цый. 

У фі наль ным мат чы Ары на пе ра маг ла 

ў двух сэ тах іс пан ку Кар лу Су арэс На-

ва ра — 6:1, 6:4.

Аляк санд ра Са сно віч зай мае ця пер 

34-ы ра док у су свет ным рэй тын гу, Ве-

ра Лап ко зна хо дзіц ца на 72-й па зі цыі, 

у Вік то рыі Аза ран кі 79-е мес ца.

Чац вёр ка бе ла ру сак вы сту піць 

у адзі ноч ным раз ра дзе US Open у 

Нью-Ёр ку: Ары на Са ба лен ка су стрэ-

нец ца з аме ры кан кай Да ні эль Ко лінс, 

Аляк санд ра Са сно віч згу ляе са швей-

цар скай тэ ні сіст кай Бел ін дай Бен чыч, 

Ве ра Лап ко па спра ча ец ца з укра ін кай 

Ка ця ры най Бан да рэн кай, Вік то рыя 

Аза ран ка бу дзе са пер ні чаць са сла-

вач кай Вік то ры яй Куж ма вай.

2. Бе ла рус кія спарт сме ны за-

ва я ва лі во сем уз на га род на 

чэм пі я на це све ту па вес ла ван ні на 

бай дар ках і ка ноэ ў пар ту галь скім 

Ман тэ мор-у-Велью.

У скар бон цы на шай ка ман ды тры 

за ла тыя ме да лі. Чэм пі ё на мі све ту стаў 

ду эт Глеб Са ла ду ха і Дзя ніс Мах лай 

на дыс тан цыі 200 м. Ка мі ла Бобр і 

Але на На здро ва фі ні ша ва лі пер шы мі 

ў ка ноэ-двой цы на 200 м. Пад ня ўся 

на верх нюю пры ступ ку п'е дэс та ла і 

Ар цём Ко зыр, пе ра мог шы трэ ці раз 

за пар на су свет ных фо ру мах у ка ноэ 

на 200 м.

Ся рэб ра ныя ўзна га ро ды за ва я-

ва ла ў бай дар цы на 5000 м Ма ры на 

Літ він чук, а так са ма Але на На здро ва 

ў каноэ на 500 м.

Брон за выя ме да лі на ра хун ку Воль-

гі Ху дзен кі, якая вы сту пі ла ў бай дар цы 

на 500 м, Але ны На здро вай у ка ноэ на 

200 м, якая са бра ла поў ны кам плект 

уз на га род чэм пі я на ту. На трэ цяй па-

зі цыі фі ні ша ва лі ў ка ноэ-двой цы на 

500 м На дзея Ма кар чан ка і Воль га 

Клі ма ва.

У ме даль ным за лі ку збор ная Бе-

ла ру сі за ня ла чац вёр тае мес ца. Пер-

шае — у ка ман ды Гер ма ніі (сем за ла-

тых, ча ты ры ся рэб ра ныя і два брон за-

выя ме да лі), дру гія венг ры, на трэ цяй 

па зі цыі ра сій скія вес ля ры.

3. Дзя ніс Ма зур за няў трэ цяе 

мес ца на ма ла дзёж ным чэм-

пі я на це Еў ро пы па ве ла спор це на 

трэ ку, які пра хо дзіць у швей цар-

скім Эг ле. Ва ўзрос та вай ка тэ го рыі 

да 18 га доў у гон цы па ач ках бе ла рус 

за ра біў 47 ба лаў.

У ад ной з са мых скла да ных дыс-

цып лін ве ла трэ ка — ом ні у ме — бе-

ла рус Яў ген Ка ра лёк, які вы сту паў 

ва ўзрос та вай ка тэ го рыі да 23 га доў, 

за няў пя тае мес ца. У скар бон цы бе-

ла рус кай ка ман ды на ма ла дзёж ным 

чэм пі я на це Еў ро пы ча ты ры ўзна га-

ро ды. Дзя ніс Ма зур акра мя брон за-

ва га ме да ля ў гон цы па ач ках мае ў 

сва ім ак ты ве «се раб ро» ў гон цы на 

вы бы ван не. Ак са на Са лаў ё ва за ня ла 

дру гое мес ца ў гон цы па ач ках, Яў ген 

Ка ра лёк стаў брон за вым пры зё рам у 

гон цы на вы бы ван не ся род ат ле таў 

да 23 га доў.

4. За вяр шы лі ся мат чы 19-га ту-

ра чэм пі я на ту кра і ны па фут-

бо ле. Мін скае «Ды на ма» згу ля ла ў 

ні чыю з «Го ме лем» — 0:0, не змаг лі 

вы явіць пе ра мож цу і ў па ры БА ТЭ — 

«Ві цебск» — 1:1. «Сма ля ві чы» пе рай-

гра лі «Ды на ма» (Брэст) — 1:0, «Шах-

цёр» (Са лі горск) быў мац ней шы за 

«Дняп ро» (Ма гі лёў) — 3:1, «Нё ман» 

(Грод на) атры маў пе ра мо гу над «Тар-

пе да» (Мінск) — 1:0, матч «Га ра дзеі» 

і «Іс ла чы» за вяр шыў ся з вы ні кам 2:0, 

а ў гуль ні «Мін ска» су праць «Тар пе да-

Бе лАЗ» (Жо дзі на) гле да чы за бі тых мя-

чоў так і не ўба чы лі — 0:0. У па ня дзе-

лак уве ча ры за вяр шы ла ся яшчэ ад на 

су стрэ ча «Слуц ка» і «Пра ме ня».

Ста но ві шча ў гру пе лі да раў: 

БАТЭ — 45 ач коў (18 мат чаў), «Ві-

цебск» — 38 (18), «Ды на ма» (Мінск) — 

38 (18), «Шах цёр» — 38 (18).

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм  

Кож ны ты дзень усё вы шэй

Мабыць, наш, 
падобны...


