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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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9 ЛІ ПЕ НЯ

1884 год — на-

р а  д з і ў  с я 

Мі ха іл Мар ка віч Ба ра-

дзін (Гру зен берг), рэ-

ва лю цы я нер, са вец кі 

дзяр жаў ны і па лі тыч ны 

дзеяч. У рэ ва лю цый ным ру ху з 1900 го да. 

Удзель нік рэ ва лю цыі 1905—1907 га доў. 

З 1907-га — у ЗША: член Са цы я ліс тыч най 

пар тыі ЗША, Та ва рыст ва да па мо гі рус кім 

па літ вяз ням. З 1918 го да ў Нар ка ма це за меж ных спраў 

РСФСР і Ка мін тэр не, па сол РСФСР у Мек сі цы (1919 год). 

З 1923 го да га лоў ны па лі тыч ны са вет нік ЦВК Га мінь да на 

ў Кі таі. З 1927 го да ў СССР: на мес нік нар ка ма пра цы, на-

мес нік ды рэк та ра ТАСС. З 1932 го да — га лоў ны рэ дак тар 

га зе ты Moscow News («Мас коў скія на ві ны»), ад на ча со ва ў 

1941—1949 га дах рэ дак тар Са ўін фарм бю ро. У 1951 го дзе 

рэ прэ са ва ны, рэ абі лі та ва ны па смя рот на.

1914 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Фё да ра віч Ула-

дзі мі раў, удзель нік вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 

ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў у га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны, Ге рой Са вец ка га Са ю за (1944). У 1942 го дзе скон-

чыў кур сы ма лод шых лей тэ нан таў. Ка ман дзір ро ты 118-га 

гвар дзей ска га страл ко ва га пал ка гвар дыі лей тэ нант Ула-

дзі мі раў вы зна чыў ся пры фар сі ра ван ні Дняп ра. У снеж ні 

1943 го да быў па ра не ны і пра паў без вес так.

1929 год — на ра дзіў ся Алег Пят ро віч Аль хоў скі, 

удзель нік вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-

фа шысц кіх за хоп ні каў у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. 

У 1943 го дзе за лі ча ны юн гам на ва ен нае суд на Волж скай 

фла ты ліі. Удзель ні чаў у Баб руй скай апе ра цыі 1944-га. 

За гі нуў у 1944 го дзе пры вы зва лен ні Пін ска.

1944 год — на ра дзі ла ся Ні на Кан стан ці наў на 

За леў ская, бе ла рус кі ба лет май стар, пе-

да гог, за слу жа ны дзе яч куль ту ры Бе ла ру сі. У 1971 го дзе 

скон чы ла Ле нін град скі ін сты тут куль ту ры. У 1964—1966 

га дах пра ца ва ла ў Пру жан скім До ме куль ту ры. З 1970 

го да вы кла дае ў Гро дзен скім ка ле джы мас тац тваў, ад на-

ча со ва ў 1976—2002 га дах ар га ні за тар і мас тац кі кі раў нік 

на род на га ан самб ля «Пра лі ца» Па ла ца куль ту ры «Юнац-

тва», з 1998 го да ар га ні за тар і мас тац кі кі раў нік на род на га 

ан самб ля тан ца «Га ра дзен скія ка рун кі».

1954 
год — на ра дзі ла ся Свят ла на Ры го раў на 

Гар бу но ва, бе ла рус кі скульп тар. У тво-

рах вы ка рыс тоў вае аб агуль не ную ла ка ніч ную трак тоў ку 

фор маў, на дае воб ра зам уз вы ша насць, паэ тыч насць, 

ра ман тыч на-эпіч ны на строй. Пра цуе ў га лі не стан ко-

вай і ма ну мен таль най скульп ту ры. Ся род ра бот: пом нік 

С. Буд на му ў Ня сві жы, ме ма ры яль ныя дош кі Ф. Ска ры ну 

ў Го ме лі, А. Пуш кі ну, В. Чац ве ры ко ву, Ге рою Са вец ка га 

Са ю за К. Ша ба ну, над ма гіл лі К. Кра пі вы, В. Цвір кі, кам па-

зі цыі «Марк Ша гал», «Еф ра сін ня По лац кая», «Фран цыск 

Ска ры на».

1819 
год — на ра дзіў ся Элі яс 

Хоў, аме ры кан скі ме ха нік 

і прад пры маль нік, адзін з вы на ход ні каў 

швей най ма шын кі. Па мёр у 1867 го дзе.

1834 
год — на ра дзіў ся Ян Не-

ру да, чэш скі пісь мен нік, 

па эт і жур на ліст, най буй ней шы ў Чэ хіі прад стаў нік кры-

тыч на га рэа ліз му. Па мёр у 1891 го дзе.

1887 
год — анг лій скі фаб ры кант Джон Дзі кен сан 

на што га до вай су стрэ чы вы твор цаў па пе-

ры прад ста віў на ўра чыс тым абе дзе пер шыя па пя ро выя 

сур вэт кі.

1924 год — на ра дзі ла ся Му за Вік та раў на Крап-

ка гор ская, ра сій ская кі на акт ры са, за слу жа-

ная ар тыст ка РСФСР. Зды ма ла ся ў мно гіх філь мах, ся род 

якіх — «Ма ла дая гвар дыя», «Ка хан не зям ное», «Маск ва 

сля зам не ве рыць». Па мер ла ў 1999 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Георгія, Давыда, 
Дзяніса, Івана, Ціхана.

К. Веранікі, Зянона, 
Мікалая.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.49 21.40 16.51

Вi цебск — 4.31 21.38 17.07

Ма гi лёў — 4.39 21.30 16.51

Го мель — 4.45 21.18 16.33

Гродна — 5.06 21.53 16.47

Брэст — 5.16 21.45 16.29

Месяц
Першая квадра ў 13.54.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ
Уба чыў зніч ку і за га даў, 

каб нам, кам па ніі з ча ты-

рох хлоп цаў, без праб лем 

зда лі ква тэ ру. Зніч ка раз-

вяр ну ла ся і па ля це ла на-

зад.

— Фі ма, хо піць вы та-

рашч вац ца ў ха ла дзіль нік і 

за крый яго, на рэш це. Там 

лям пач ка ўжо на ма та ла 

больш, чым ты за раб ля еш!

Мар ке то ла гам, якія 

пры ду ма лі за мест 1 літ ра 

ма ла ка пра да ваць 950 мл, 

трэ ба за мест 100 % за роб-

ку пла ціць 95 %.

— Што агуль на га па між 

ге не раль ным ды рэк та рам 

«Мер се дэ са» і ге не раль ным 

ды рэк та рам «Аў та ВАЗа»? 

Яны абод ва ез дзяць на 

«мер се дэ сах».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Шчас лі вая ва да для Шкур дай

LUNCH

АБЕД

У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра пос пе хі ма ла дой бе ла рус кай 

плыў чы хі і ін шыя най больш ці ка-

выя па дзеі вы хад ных.

1. На стас ся Шкур дай за ва я-

ва ла два за ла тыя ме да лі на 

юні ёр скім чэм пі я на це Еў ро пы па 

пла ван ні ў Ка за ні. Бе ла рус ка ўпэў-

не на пе ра маг ла ў вы ра шаль ным за-

плы ве на 50 метраў ба тэрф ля ем — 

26,23 секунды, а так са ма ста ла най-

леп шай на дыс тан цыі 100 метраў ба-

тэрф ля ем і за ня ла трэ цяе мес ца на 

200 метраў на спі не.

На га да ем, два га ды та му ў із ра-

іль скай Не та ніі на ана ла гіч ным тур-

ні ры бе ла рус ка так са ма пе ра маг ла 

на дыс тан цыі 50 метраў ба тэрф ля ем. 

На ступ ным буй ным стар там для На-

стас сі ў гэтым се зо не ста не да рос лы 

чэм пі я нат све ту ў паўд нё ва к арэй скім 

Кван джу, дзе Шкур дай пла нуе 

вы сту піць у эс та фе тах.

2. Муж чын ская збор ная 

Бе ла ру сі па ва лей бо ле 

пе ра маг ла Тур цыю — 3:1 і за-

ня ла трэ цяе мес ца ў ква лі фі-

ка цыі Лі гі на цый. На га да ем, ра-

ней на шы спарт сме ны абы гра лі 

Егі пет (3:2), са сту пі лі Ку бе (1:3) і 

Сла ве ніі (1:3). Пе ра мо гу ў тур ні-

ры свят ка ва лі ва лей ба ліс ты Сла-

ве ніі, якія ў вы ра шаль ным мат чы бы лі 

мац ней шыя за Ку бу, — 3:0.

Тур нір стаў важ ным эта пам пад-

рых тоў кі да стар ту ў фі наль най ста дыі 

чэм пі я на ту Еў ро пы, які прой дзе з 12 да 

29 ве рас ня. Бе ла рус кія ва лей ба ліс ты 

згу ля юць у гру пе С, мат чы ад бу дуц ца 

ў Люб ля не. Са пер ні ка мі па да печ ных 

Вік та ра Бек шы бу дуць гуль цы Сла ве ніі 

(12 ве рас ня), Ра сіі (13 ве рас ня), 

Фін лян дыі (15 ве рас ня), Паў ноч-

най Ма ке до ніі (16 ве рас ня) і Тур-

цыі (17 ве рас ня).

3. Ганд ба ліс ты юнац кай 
(U-17) збор най Бе ла-

ру сі спы ні лі ся за крок ад п'е-
дэс та ла пер шын ства Еў ро пы, 
якое за вяр шы ла ся ў швед-
скім Гё тэ бор гу. У па ядын ку за 

брон за выя ўзна га ро ды на ша 

збор ная са сту пі ла ад на год кам 

з Іс лан дыі — 29:30. Да мат ча за «брон-

зу» па да печ ныя Ва сі ля Аст роў ска га 

атры ма лі пе ра мо гі над ганд ба ліс та мі 

Бель гіі — 33:24, Поль шчы — 32:27, 

Венг рыі — 31:24 і Фін лян дыі — 36:22, 

са сту піў шы са пер ні кам са Сла ва кіі — 

27:28, Іс па ніі — 29:32 і Фа рэр скіх аст-

ра воў — 21:32.

У фі наль ным мат чы за чэм пі ён скі 

ты тул Фа рэ ры пе рай гра лі шве даў з 

лі кам 36:29.

4. За вяр шы лі ся мат чы 14-га 

ту ра чэм пі я на ту кра і ны па 

фут бо ле. Гуль цы брэсц ка га «Ды на-

ма» пе ра маг лі на вы ез дзе «Ві цебск» 

1:0 і за ха ва лі лі дар ства ў тур нір най 

таб лі цы. Са лі гор скі «Шах цёр» на 

апош ніх хві лі нах у ся бе до ма вы рваў 

ва ля вую пе ра мо гу над фут ба ліс та мі 

«Мін ска» — 3:2. Вы ні кі ін шых су стрэч: 

«Энер ге тык-БДУ» — «Нё ман» (Грод-

на) — 2:4, «Ды на ма» (Мінск) — БА ТЭ 

(Ба ры саў) — 1:2, «Тар пе да-Бе лАЗ» 

(Жо дзі на) — «Дняп ро» (Ма гі лёў) — 

1:0, «Іс лач» (Мін скі ра ён) — «Сла вія» 

(Ма зыр) — 2:1, «Слуцк» — «Тар пе-

да» (Мінск) — 1:0, «Го мель» — «Га-

ра дзея» — 0:0.

Ста но ві шча ў гру пе лі да раў: «Ды на-

ма» (Брэст) — 36 ач коў, БА ТЭ — 34, 

«Шах цёр» — 31, «Тар пе да-Бе лАЗ» — 

27, «Ды на ма» (Мінск) — 25.

5. Бас кет ба ліст кі збор най Іс па-

ніі дру гі раз за пар ста лі пе-

ра мож ца мі чэм пі я на ту Еў ро пы. Як 

і два га ды та му ў Пра зе, іс пан кі ў фі-

на ле су стрэ лі ся з ка ман дай Фран цыі і 

да маг лі ся пе ра мо гі — 86:66. Гэ та дру гі 

за пар і чац вёр ты ў гіс то рыі чэм пі ён скі 

ты тул жа но чай збор най Іс па ніі. Ула-

даль ні ца мі брон за вых ме да лёў ця пе-

раш ня га кан ты нен таль на га пер шын-

ства ста лі гас па ды ні вы ра шаль на га 

эта пу бас кет ба ліст кі Сер біі, якія раз-

гра мі лі ў мат чы за 3-е мес ца ка ман ду 

Вя лі ка бры та ніі, — 81:55.

На га да ем, збор ная Бе ла ру сі другі 

раз за пар вы сту пі ла на чэм пі-

я на це Еў ро пы ня ўда ла. Як і ў 

Чэ хіі-2017, па да печ ныя На тал лі 

Тра фі ма вай не змаг лі вый сці ў 

плэй-оф, за ня ўшы апош няе мес-

ца ў па пя рэд няй гру пе. Бе ла рус кі 

пе ра маг лі бель гій скіх бас кет ба-

ліс так (69:61), а так са ма прай-

гра лі серб кам (53:55) і ра сі ян кам 

(62:76).

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.


