
На род ная пры ме та.

Ка лі поз нім ве ча рам 

жан чы на, якая ідзе вам на-

су страч, піль на па гля дзе ла 

вам у во чы і па ча ла ша лё на 

шу каць неш та ў жа но чай су-

мач цы, ЛЕПШ АДЫ ДЗІ ЦЕ!

— Дзе ле там ад па чы-

ваў?

— На бал ко нах.

— Ты ха цеў на пі саць 

«на Бал ка нах»?

— Не, у мя не іх два.

Лю ся вель мі ба іц ца віс кі 

з ко лай.

Та му што пас ля віс кі з 

ко лай Лю ся ўжо ні чо га не 

ба іц ца.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Емяльяна, Івана.

К. Алены, Ігната, 
Любаміра, Рамана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.21 21.10 15.49

Вi цебск — 5.05 21.05 16.00

Ма гi лёў — 5.12 21.00 15.48

Го мель — 5.15 20.50 15.35

Гродна — 5.38 21.24 15.46

Брэст — 5.45 21.18 15.33
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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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УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Поўня 27 ліпеня.

Месяц у сузор’і Рыб.

31 ЛІ ПЕ НЯ

1650 год — на ра дзіў ся Мак-

сім Ва шчан ка, бе ла рус кі 

дру кар і гра вёр па ме дзі, адзін з за сна-

валь ні каў Ма гі лёў скай шко лы гра вю ры. 

Скон чыў Ві лен скую езу іц кую ака дэ мію. 

З 1690-х гадах кі ра ваў ма гі лёў скай брац-

кай дру кар няй. Вы ка наў 19 ко пій гра вюр на свец кія тэ мы 

фран цуз скіх мас та коў С. Лек лер ка і Н. Ка шэ на да «Ма-

нар хіі Ту рэц кай, апі са най Ры ко» ў тэх ні цы ме тала графікі. 

Вы дан не ўпры го жа на шмат лі кі мі за стаў ка мі, кан цоў камі, 

дэ ка ра тыў ны мі рам ка мі, іні цы я ла мі, у якіх яр ка пра яві лі ся 

ма ты вы бе ла рус кай ар на мен ты кі. Тво ры вы зна ча юц ца 

жан ра вай са ма быт нас цю, час та но сяць за ход не еў ра пей-

скі ха рак тар. Ці ка выя прад мо вы да шэ ра гу кніг, у якіх ён 

рас кры вае свае по гля ды асвет ні ка і гу ма ніс та. Па мёр у 

1708 го дзе.

1802 
год — на ра дзіў ся 

(ма ён так Мядз вед-

ка, ця пер у Ка рэ ліц кім ра ё не) Іг нат 

Іпа лі та віч Да мей ка, су свет на вя до-

мы ге о лаг, мі не ро лаг, да след чык 

Чы лі. У 1822 го дзе скон чыў Ві лен-

скі ўні вер сі тэт, у 1836-м — па рыж-

скую Гор ную шко лу. З 1838 го да 

жыў у Чы лі, дзе ар га ні за ваў вы-

ву чэн не геа ло гіі і мі не ра ло гіі Анд, 

пус ты ні Ата ка ма. За сна ваў ме тэа-

ра ла гіч ную служ бу; ства рыў эт на-

гра фіч ны му зей, Гор ную шко лу ў г. Ка кім ба; ад крыў мед-

ныя і ся рэб ра ныя ка паль ні, ар га ні за ваў зо ла та здабычу; 

увёў мет рыч ную сіс тэ му ма сы і мер; на пі саў пад руч ні кі па 

мі не ра ло гіі і ме тэа ра ло гіі. У 1866—1883 га дах быў рэк та-

рам уні вер сі тэ та ў Сант' я га. У 1884 годзе на ве даў ра дзі му 

(Мядз вед ка, Мір, Кро шын). Па мёр у 1889 го дзе. Чы лій скі 

ўрад аб вяс ціў Да мей ку на цы я наль ным ге ро ем. Імем Да-

мей кі на зва ны мі не рал, вы кап нё вы слі мак, ама ніт чы лій скі, 

го рад у пра він цыі Араў ка ніі на поўд ні, ра бо чы па сё лак 

па блі зу пор та Ан та фа гас та на поў на чы Чы лі, хры бет у 

Ан дах (Кар дыль е ра-Да мей ка); уні вер сі тэт і на цы я наль ная 

біб лі я тэ ка ў Сант' я га.

1920 год — на су мес ным па ся джэн ні Мінск ага 

гу берн ска га ВРК, прад стаў ні коў ЦК КП(б) 

Бе ла ру сі і Літ вы, а так са ма ін шых са вец кіх і пар тый ных ор-

га наў пры ня тая «Дэк ла ра цыя аб аб вя шчэн ні не за леж най 

Са вец кай Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі кі Бе ла ру сі».

1992 год — ра шэн нем Сі но да Бе ла рус ка га эк-

зар ха та ад ноў ле ная Ту раў ская пра ва слаў-

ная епар хія, дру гая па ста ра жыт на сці пас ля По лац кай на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

1903 год — у Бру се лі, за тым 

у Лон да не (па 23 жніў ня) 

пра хо дзіў ІІ з'езд РСДРП, на якім ра сій-

ская са цы ял-дэ ма кра тыя па дзя лі ла ся на 

баль ша ві коў і мен ша ві коў.

1914 год — на ра дзіў ся Луі дэ 

Фю нес (1914—1983), 

фран цуз скі ка міч ны ак цёр. Зды маў ся ў філь мах «Вя лі кая 

пра гул ка», «Жан дар з Сэн-Тра пэ» і мно гіх ін шых.

1942 год — вы да дзе ны зна ка мі ты за гад нар ка ма 

аба ро ны, Вяр хоў на га Га лоў на ка ман ду ю ча га 

І. Ста лі на бай цам і ка ман дзі рам Чыр во най Ар міі, вя до мы 

ў вой ску як за гад «Ні кро ку на зад!».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

— Ну, Ваня, 

смялей... Пацалуй 

сваіх будучых 

цесця і цешчу!
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1. У Мін ску за вяр шыў-

ся чэм пі я нат све ту 

па бас кет бо ле ся род дзяў-

чат да 17 га доў. Пе ра мож-

цам тур ні ру ста ла ка ман да 

ЗША, у мат чы за «зо ла та» 

аме ры кан скія дзяў ча ты абы-

гра лі фран цу жа нак 92:40. 

Гэ та чац вёр тае «зо ла та» 

аме ры кан скай збор най на 

су свет ных пер шын ствах 

для дзяў чат у да дзе най уз-

рос та вай ка тэ го рыі.

Ула даль ні ца мі брон за-

вых уз на га род ста лі аў стра-

лій скія бас кет ба ліст кі, якія 

пе рай гра лі ў мат чы за 3-е 

мес ца ад на го дак з Венг рыі 

57:51.

Бе ла рус кія бас кет ба-

ліст кі ў сва ёй за ключ най 

су стрэ чы пе ра маг лі са пер-

ніц з Ан го лы з лі кам 70:58 і 

за ня лі 15-е вы ні ко вае мес-

ца. Гэ та дру гая пе ра мо га 

па да печ ных Вік то рыі Да цун 

на ця пе раш нім су свет ным 

чэм пі я на це: у стар та вым 

па ядын ку яны адо ле лі ка-

ман ду Ка лум біі ў авер тай-

ме — 79:75, а за тым па цяр-

пе лі па ра жэн ні ад збор ных 

Япо ніі — 52:104, Фран цыі — 

34:64, Іта ліі — 50:65 і Ар ген-

ці ны — 58:61.

Чэм пі я нат пла не ты для 

дзяў чат у гэ тай уз рос та вай 

ка тэ го рыі пра во дзіц ца раз 

на два га ды, мін скі тур нір 

стаў пя тым у гіс то рыі. На 

чэм пі я на це све ту 2016 го да 

ў Іс па ніі пе ра мож ца мі ста лі 

аў стра лій скія бас кет ба ліст-

кі, а на ўсіх ас тат ніх ня змен-

на вый гра ва лі аме ры кан кі 

(2010, 2012, 2014, 2018).

2. Аляк санд ра Са сно-

віч упер шы ню ў 

кар' е ры пад ня ла ся на 35-е 

мес ца ў рэй тын гу Жа но-

чай тэ ніс най аса цы я цыі 

(WTA). На мі ну лым тыд ні 

Аляк санд ра зай ма ла 42-ю 

па зі цыю, а пас ля вы ха ду ў 

паў фі нал тур ні ру Moscow 

Rіver Cup пе ра мяс ці ла ся на 

сем пры сту пак уго ру. Ары-

на Са ба лен ка зай мае ця пер 

36-е мес ца.

Ве ра Лап ко зна хо дзіц ца 

на 69-й па зі цыі, у Вік то рыі 

Аза ран кі 108-е мес ца. На 

гэ тым тыд ні яны вы сту пяць 

на тур ні ры ў аме ры кан скім 

Сан-Ха сэ. Вік то рыя Аза ран-

ка згу ляе ў пер шым кру зе 

з укра ін скай тэ ні сіст кай Ка-

ця ры най Бан да рэн кай (56-ы 

ну мар рэй тын га WTA), са-

пер ні цай Ве ры Лап ко бу дзе 

кі та ян ка Чжан Шу ай (32).

3. У ро зыг ры шы Куб ка 

Бе ла ру сі па фут бо-

ле вы зна чы лі ся ўдзель-

ні кі 1/8 фі на лу. Дзей ны 

ўла даль нік Куб ка кра і ны 

брэсц кае «Ды на ма» ледзь 

не прай гра ла ў гас ця вым 

мат чы 1/16 фі на лу прад-

стаў ні ку 2-й лі гі чэм пі я на ту 

Бе ла ру сі «Клец ку». Асноў-

ны час гуль ні за вяр шыў-

ся ўні чыю 1:1, у да дат ко-

выя паў га дзі ны гас па да ры 

вый шлі на пе рад і толь кі на 

2-й кам пен са ва най хві лі не 

авер тай ма брас таў ча не здо-

ле лі па збег нуць па ра жэн ня, 

а за тым вы рва лі пе ра мо гу 

ў се рыі пас ля мат ча вых пе-

наль ці — 2:1.

Вы ні кі ас тат ніх ня дзель-

ных су стрэч 1/16 фі на лу: 

«Смар гонь» — «Тар пе да» 

(Мінск) — 0:4, ЮАС (Жыт-

ка ві чы) — «Іс лач» (Мін скі 

ра ён) — 0:5, «Сла вія» (Ма-

зыр) — «Пра мень» (Мінск) — 

3:2, «Чысць» — «Шах цёр» 

(Са лі горск) — 0:11, «Энер ге-

тык-БДА ТУ» (Мінск) — «Ды-

на ма» (Мінск) — 0:7.

Ра ней у 1/8 фі на лу вый-

шлі ба ры саў скі БА ТЭ, «Ві-

цебск», жо дзін скае «Тар-

пе да-Бе лАЗ», баб руй ская 

«Бел шы на», го мель скі 

«Ла ка ма тыў», «Сма ля ві-

чы», «Га ра дзея», «Го мель», 

«Мінск» і «Слуцк».

4. 
Ганд ба ліс ты ма ла-

дзёж най збор най 

Бе ла ру сі (U-20) за ня лі 

дру гое мес ца на чэм пія-

на це Еў ро пы (ды ві зі ён 2) 

у Скоп'і і не вый шлі ў эліт-

ную гру пу кан ты нен таль-

на га пер шын ства ў гэ тай 

уз рос та вай ка тэ го рыі. 

У вы ра шаль ным па ядын ку 

за пу цёў ку ў эліт ны ды ві зі ён 

бе ла рус кія ганд ба ліс ты са-

сту пі лі гас па да рам тур ні ру, 

ма ке дон цам, — 23:29.

Да гэ та га, на га да ем, па-

да печ ныя Але га Ша рэй кі 

за ня лі пер шае мес ца ў па-

пя рэд няй гру пе А, атры маў-

шы пе ра мо гі над са пер ні ка-

мі з Грэ цыі (34:24), Эс то ніі 

(29:22), Літ вы (30:29), Фін-

лян дыі (39:30) і са сту піў шы 

ка ман дзе з Фа рэр скіх аст-

ра воў (22:29). У паў фі на ле 

бе ла ру сы пе рай гра лі ад на-

год каў са Швей ца рыі з лі-

кам 33:27.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



Спорт-таймСпорт-тайм  

Ку бак едзе ў ЗША
У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз ды» рас-

каз ва ем пра чэм пі я нат све ту па бас кет бо ле, які пры-

ма ла Бе ла русь, но вы рэй тынг Жа но чай тэ ніс най аса-

цы я цыі і ро зыг рыш Куб ка Бе ла ру сі па фут бо ле.


