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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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30 ЛІ ПЕ НЯ

1871 год — на-

ра дзіў ся 

Вік та ра Іва на віч Ча ву-

саў, бе ла рус кі жур на-

ліст, гра мад скі дзе яч. 

Адзін з кі раў ні коў Мінск-

ага та ва рыст ва ама та раў пры го жых мас-

тац тваў і Мінск ага лі та ра тур на-ар тыс тыч-

на га та ва рыст ва. У 1908 годзе рэ дак-

тар-вы да вец га зе ты «Минский курь ер». 

У 1915—1917 га дах — стар шы ня ка мі тэ-

та Мінск ага ад дзе ла Бе ла рус ка га та ва-

рыст ва да па мо гі па цяр пе лым ад вай ны. 

У снеж ні 1916 го да ха дай ні чаў аб пра вя-

дзен ні лек цыі М. Баг да но ві ча «Бе ла рус-

кае ад ра джэн не». Па мёр у 1920 го дзе.

1922 год — на ра дзіў ся (вёс ка Па-

да рэ ссе Ста ра да рож ска га 

ра ё на) Ула дзі мір Ан то на віч Раль ко — бе-

ла рус кі гас па дар чы і дзяр жаў ны дзе яч, 

двой чы Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. 

У 1950—1992 га дах стар шы ня кал га са 

«Асне жыц кі» Пін ска га ра ё на. Пад яго кі-

раў ніц твам да сяг ну ты вы со кія па каз чы кі 

ў раз віц ці зем ля роб ства і жы вё ла га доў лі, 

шы ро ка ўжы ва лі ся ін тэн сіў ныя тэх на ло гіі, 

пра грэ сіў ныя ме та ды гас па да ран ня і кі ра-

ван ня. Па мёр у 2006 го дзе.

Між на род ны дзень 

друж бы. Ге не раль ная 

Асамб лея ААН аб вяс ці ла 

30 лі пе ня Між на род ным 

днём друж бы, зы хо дзя чы 

з та го, што друж ба па між 

на ро да мі, кра і на мі, куль ту ра мі і асоб ны-

мі людзь мі мо жа на тхніць на на ма ган ні 

па за бес пя чэн ні мі ру і дае маг чы масць 

на вес ці мас ты па між гра мад ства мі, якія 

па ва жа юць і цэ няць куль тур ную раз на-

стай насць.

1419 год — па чаў ся гу сіц кі рэ-

ва лю цый ны рух, шмат-

гадо вая ба раць ба на ро да Чэ хіі су праць 

фе а даль най экс плу а та цыі, ка та ліц кай 

царк вы і ін ша зем ных за хоп ні каў. Пас-

ля смер ці чэш ска га ка ра ля Вац ла ва ІV 

у жніў ні 1419 знік лі апош нія пе ра шко ды, 

што стрым лі ва лі ма са выя вы ступ лен ні. 

Паў ста ла ўся Чэ хія. Ра ды каль ная част ка 

гу сі таў ства ры ла на га ры Та бар у Паўд нё-

вай Чэ хіі ўма ца ва ны ла гер. Гэ тае кры ло 

гу сі таў ста ла на зы вац ца та ба ры ты. Яны 

за клі ка лі да ства рэн ня «гра мад ства роў-

ных», пра воб ра за бу ду ча га Ва ла дар ства 

Бо жа га. Та ба ры ты аб ра лі са бе біс ку па і 

чатырох ва ен ных кі раў ні коў, са мым ра ды-

каль ным з якіх быў Ян Жыж ка. Па сту по ва 

та бар скі ла гер рас ка лоў ся. Пры хіль ні кі 

агуль най ма ё мас ці ака за лі ся ў мен шас ці 

і бы лі вы гна ныя. Ва кол Та ба ра ўтва рыў ся 

са юз га ра доў.

1900 год — на ра дзіў ся Іван Іва-

на віч Фе дзю нін скі, Ге рой 

Са вец ка га Са ю за, вя до мы са вец кі вое на-

чаль нік, га на-

ро вы гра ма-

дзя нін Го ме-

ля. Удзель нік 

гра ма дзян-

скай вай-

ны, ба ёў на 

КВЧ, ля ра кі 

Хал хін-Гол. 

У пе ры яд Вя-

лі кай Ай чын-

най вай ны 

ўдзель ні чаў 

у аба ро не і 

пра ры ве бла-

ка ды Ле нін гра да, у Го мель ска-Рэ чыц кай 

апе ра цыі 1943 го да, Ус ход не-Прус кай і 

Бер лін скай апе ра цы ях. Вой скі 11-й ар міі 

пад яго ка ман да ван нем вы зва ля лі Го-

мель. Па мёр у 1977 го дзе.

1947 год — на ра дзіў ся Ар нольд 

Швар цэ не гер, аме ры кан-

скі кі на ак цёр, біз нес мен і спарт смен, гу-

бер на тар шта та Ка лі фор нія (2003—2011). 

Зды маў ся ў філь мах «Тэр мі на тар», «Ко-

нан-вар вар», «Бліз ня ты» і мно гіх ін шых.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Маргарыты, Марыны, 
Лазара, Леаніда.

К. Людмілы, Юліты, 
Леапольда, Пятра, 
Расціслава.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.19 21.12 15.53

Вi цебск — 5.03 21.07 16.04

Ма гi лёў — 5.09 21.02 15.53

Го мель — 5.13 20.52 15.39

Гродна — 5.36 21.26 15.50

Брэст — 5.43 21.20 15.37

Месяц
Апошняя квадра 

25 ліпеня.

Месяц у сузор’і Рака.

УСМІХНЕМСЯ

Урач:

— А што азна чае ва ша 

та ту і роў ка?

Па цы ент:

— Гэ та іе рог лі фы: 

«Жы ві хут ка, па мры ма-

ла дым».

Урач [звя ра ец ца з вы ні-

ка мі ана лі заў]:

— Ідэа льна.

Лепш там, дзе мы ўжо 

бы лі. У дзі ця чым сад ку, на-

прык лад.

— Ле на, пой дзеш да 

мя не зай мац ца сек сам?

— Я не Ле на.

— Так, але пы тан не не 

ў гэ тым.

Блу каў па пля жы ў не жа-

на тым вы гля дзе.

— Та бе што-не будзь 

пры вез ці з Еў ро пы?

— Пры вя зі мне 500 еў-

ра, я за меж ныя банк но ты 

збі раю.

1. Ад бы лі ся за ключ-

ныя мат чы 1/16 фі-

на лу ро зыг ры шу Куб ка 

Бе ла ру сі па фут бо ле. Ва 

ўсіх пя ці ня дзель ных су-

стрэ чах пе ра мог да бі лі ся 

ка ман ды вы шэй шай лі гі 

на цы я наль на га чэм пі я на ту. 

Па яды нак па між «Лі дай» і 

«Слуц кам» не вы явіў пе ра-

мож цу, а ў се рыі пас ля мат-

ча вых пе наль ці пос пех быў 

на ба ку «Слуц ка» — 3:2. 

Мін скі «Энер ге тык-БДУ» 

раз гра міў дзяр жын скі «Ар-

се нал» — 6:0, а ста ліч нае 

«Тар пе да» бы ло мац ней шае 

за «Клецк» — 7:2. Яшчэ 

дзве су стрэ чы за вяр шы лі-

ся з ад ноль ка вым вы ні кам 

3:1 — фут ба ліс ты «Мін ска» 

абы гра лі баб руй скую «Бел-

шы ну», а «Іс лач» пе ра маг ла 

«Ашмя ны-БДУФК».

На га да ем, ра ней у 1/8 фі-

на лу вый шлі брэсц кае «Ды-

на ма», «Го мель», ма гі лёў скі 

«Дняп ро», ма зыр ская «Сла-

вія», мін скае «Ды на ма», ба-

ры саў скі БА ТЭ, са лі гор скі 

«Шах цёр», «Ві цебск», жо-

дзін скае «Тар пе да-БелАЗ», 

а так са ма два прад стаў ні кі 

пер шай лі гі чэм пі я на ту Бе-

ла ру сі — на ва по лац кі «Наф-

тан» і го мель скі «Лака ма-

тыў».

2. Б а с  к е т  б а  л і с  т ы 

юніёр скай збор най 

Бе ла ру сі (U-18) атры ма лі 

дру гую пе ра мо гу за пар на 

чэм пі я на це Еў ро пы (ды ві-

зі ён В) у ру мын скім го ра-

дзе Ора дзя. У мат чы 3-га 

ту ра па пя рэд няй гру пы D 

бе ла ру сы су стра ка лі ся з ка-

ман дай Венг рыі і вый гра лі 

з лі кам 97:72. Ра ней на шы 

хлоп цы раз гра мі лі ад на год-

каў з Аў стрыі з лі кам 82:59, 

а ў пер шым ту ры са сту пі-

лі пар ту галь цам з вы ні кам 

70:88. Свой на ступ ны па-

яды нак бе ла ру сы пра вя-

дуць сён ня з ка ман дай Ко-

са ва, а заўт ра за вер шаць 

па пя рэд ні этап гуль нёй са 

шве да мі.

Тур нір нае ста но ві шча 

пас ля трох гуль ня вых дзён: 

Шве цыя — 6 ач коў, Бе ла-

русь — 5, Пар ту га лія — 5, 

Венг рыя — 4, Аў стрыя — 4, 

Ко са ва — 3. Пас ля за вяр-

шэн ня пер ша га эта пу ба-

раць бу за тры пу цёў кі ў 

эліт ны ды ві зі ён пра цяг нуць 

па дзве най леп шыя ка ман-

ды з ча ты рох груп.

3. Між на род ны алім-

пій скі ка мі тэт да-

зво ліў збор най Ра сіі вы-

сту піць на Алім пій скіх 

гуль нях у То кіа 2020 го да 

пад на цы я наль ным сця-

гам. Алім пій скі ка мі тэт Ра-

сіі атры маў ад Між на род-

на га алім пій ска га ка мі тэ-

та афі цый нае за пра шэн не 

пры няць удзел у лет няй 

Алім пі я дзе-2020 у То кіа. 

«Та кім чы нам, Алім пій-

скі ка мі тэт Ра сіі атры маў 

маг чы масць, у ад роз нен-

не ад па пя рэд ніх Гуль няў у 

Пхёнч ха не, сфар мі ра ваць 

паў на вар тас ную алім пій-

скую ка ман ду, якая вы сту-

піць у ста лі цы Япо ніі пад 

сва ім сця гам і без якіх-не-

будзь аб ме жа ван няў або 

да дат ко вых умоў», — ад-

зна ча ец ца ў па ве дам ленні. 

У Алім пій скім ка мі тэ це Ра-

сіі пад крэс лі лі, што «гэ та 

да ты чыц ца ў тым лі ку і 

прад стаў ні коў лёг кай ат ле-

ты кі, якія ма юць афі цый-

ны до пуск ІА АФ да ўдзе лу 

ў між на род ных спа бор ніц-

твах і мо гуць прай сці алім-

пій скі ад бор». На сён няш ні 

дзень коль касць ра сій скіх 

лёг ка ат ле таў, якія ма юць 

та кі до пуск, пе ра вы шае 

120 ча ла век. На га да ем, 

на па пя рэд ніх алім пі я дах 

у Пхёнч ха не і Рыа-дэ-Жа-

ней ра ра сій скія спарт сме-

ны праз до пін га вы скан дал 

вы сту па лі пад нейт раль-

ным сця гам.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Да ра гую ма ту лю, ба бу лю і пра ба бу лю Га лі ну Ан то-

наў ну ШАС ЦІ ЛОЎ СКУЮ з вёс кі Пра нчэй ка ва, што на 

Ма ла дзе чан шчы не, шчы ра він шу ем з пры го жым юбі-

леем, з 90-год дзем! Зы чым моц на га зда роўя, ба дзё-

рас ці, даб ра і даб ра бы ту, цёп лых су стрэч!

Ня хай та бе сон ца смя ец ца!

Ня хай усё ўда ец ца,

І хай бу дзе свет лым

Кож ны твой дзень!

З лю боўю і ўдзяч нас цю за ўсё, 

што ты зра бі ла і ро біш для нас, 

твая сям'я.

Спорт-таймСпорт-тайм

Пад сва ім сця гам
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 бе ла рус-

ка га і су свет на га спор ту.

Чы гун 
за тэ ле фон

У апе ра тыў на-дзя жур-

ную служ бу Ба ры саў-

ска га РУ УС звяр нуў ся 

49-га до вы жы хар го ра-

да. Муж чы на па ве да міў, 

што з два ро вай тэ ры то-

рыі яго до ма па ву лі цы 

Сян ной не вя до мы скраў 

во сем чы гун ных пліт.

Су пра цоў ні кі ад дзе ла 

кры мі наль на га вы шу ку перш 

за ўсё вы ра шы лі пра ве рыць 

на ва коль ныя пунк ты прыё-

му ме та лу, у ад ным з якіх і 

знай шлі па трэб нае. Пад час 

пра вя дзен ня апе ра тыў ных 

ме ра пры ем стваў бы ло ўста-

ноў ле на, што плі ты здаў 15-

га до вы ву чань 9 кла са ад ной 

з ся рэд ніх школ Ба ры са ва.

Пад ле так пры знаў ся, што 

ідэя кра дзя жу ў яго га ла ву 

прый шла спан тан на. Шпа цы-

ру ю чы ра ні цай па пры ват ным 

сек та ры, ён звяр нуў ува гу на 

плі ты, якія ля жа лі ў два ры 

ад на го з да моў, і вы ра шыў, 

што на іх мож на пад за ра біць. 

Не паў на лет ні бес пе ра шкод-

на пра краў ся ўнутр два ра 

і праз шчы лі ну пад пло там 

стаў выносіць плі ты.

Па ін фар ма цыі Ба ры саў-

ска га РУ УС, па коль кі вы-

кра дзе нае ака за ла ся да во лі 

важ кім, на пунк це пры ёму ме-

та ла ло му ён узяў у ча со вае 

ка ры стан не ва зок і пе ра вёз 

скра дзе нае на ім. Агу лам пад-

ле так атры маў за ме тал ка-

ля 60 руб лёў. Гро шы па клаў 

у скар бон ку, бо, як пры знаў-

ся, збі раў на но вы тэ ле фон. 

У да чы нен ні да не паў на лет-

ня га за ве дзе на кры мі наль ная 

спра ва за кра дзеж.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


