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УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 4.51 21.39 16.48
Вi цебск — 4.32 21.36 17.04
Ма гi лёў — 4.41 21.29 16.48
Го мель — 4.46 21.16 16.30
Гродна — 5.08 21.52 16.44
Брэст — 5.17 21.44 16.27

Iмянiны
Пр. Іаанны, Марціна.
К. Амеліі, Антона, Віталя, 
Піліпа.

Месяц
Маладзік 8 ліпеня.
Месяц у сузор’і Льва.

1857 год — на ра дзiў ся (го рад Вi цебск) Ана-
толь Во сi па вiч Бонч-Асма лоў скi, рэ ва лю-

цы я нер-на род нiк, член ар га нi за цый «Зям ля i во ля» i 
«Чор ны пе ра дзел». У 1879 го дзе арыш та ва ны, вы-
сла ны ў баць коў скi ма ён так Блонь (ця пер Пу ха вiц кi 
ра ён). У 1881-м удзель нi чаў у ства рэн нi пад поль най 
дру кар нi ар га нi за цыi «Чор ны пе ра дзел» ў Мiн ску. У 
1882 го дзе зноў арыш та ва ны, зня во ле ны ў тур му. 
Ад быў шы па ка ран не, ар га нi за ваў з жон кай ся лян скi 
гур ток са ма аду ка цыi, з ся рэ дзi ны 1880-х га доў пе ра-
тва рыў Блонь у апор ны пункт рэ ва лю цы я не раў роз ных 
на прам каў (на род нi каў, са цы ял-дэ ма кра таў, са цы я-
лiс таў-рэ ва лю цы я не раў). Быў ад ным з ар га нi за та раў 
i кi раў нi коў Ра бо чай пар тыi па лi тыч на га вы зва лен ня 
Ра сii i Блон ской ся лян скай ар га нi за цыi. Пад час рэ ва-
лю цыi 1905-1907 га доў ва я ваў на ба ры ка дах Прэс нi ў 
Маск ве. Дэ ле гат Усе бе ла рус ка га з'ез да (1917). З 1918 
го да — у Мiн ску, ак тыў ны ўдзель нiк ка а пе ра тыў на га 
ру ху. З 1926-га — у Маск ве. Аў тар ус па мi наў. Па мёр 
у 1930 го дзе.

1941 год — па ча ла ся аба ро на Ле нiн гра да. У гэ ты 
дзень ня мец кiя i фiн скiя вой скi ата ка ва лi 

го рад з паўд нё ва г а за ха ду i з поў на чы. Амаль ад на ча-
со ва бы лi на не се ны ўда ры на луж скiм, на ўга род скiм i 
ста ра рус кiм на прам ках, у Эс то нii, на пет ра за вод скiм i 
ала нец кiм на прам ках. Бiт ва за го рад пра цяг ва ла ся па 
9 жнiў ня 1944 го да i ста ла са май пра цяг лай у Вя лi кай 
Ай чын най вай не. Для сот няў ты сяч ле нiн град цаў гэ тая 
бiт ва бы ла адзi най. Стра та го ра да азна ча ла iза ля-
цыю паў ноч ных ра ё наў СССР i стра ту мар скiх баз для 
Бал тый ска га фло ту. 
Бла ка да Ле нiн гра да 
ста ла най вя лiк шай 
тра ге ды яй у яго гiс то-
рыi. У жнiў нi 1941-га
раз гар ну лi ся баi на 
блiз кiх под сту пах да 
го ра да. 30-га ня мец-
кiя вой скi вый шлi да 
Ня вы, пе ра рэ за ўшы 
чы гу нач ныя зно сi ны Ле нiн гра да з кра i най. 8 ве рас ня, 
ава ло даў шы Шлi сель бур гам, фа шыс ты цал кам акру-
жы лi го рад з су шы. Су вязь з Ле нiн гра дам пад трым лi-
ва ла ся ця пер толь кi па Ла даж скiм во зе ры i па па вет ры. 
На фронт мож на бы ло да ехаць на трам ваi...

1947 год — на ра дзiў ся (вёс ка Дуб ро вi ца Клi ма-
вiц ка га арё на) Ва сiль Iва на вiч Ба ры саў, 

бе ла рус кi фi зiк, док тар фi зi ка-ма тэ ма тыч ных на вук, 
пра фе сар (2000). Аў тар на ву ко вых прац па ла зер най 
фi зi цы, iн тэ граль най i ва ла кон най оп ты цы, ра дыё хва-
ле вых ме та дах кант ро лю.

Леў СА ПЕ ГА, дзяр жаў ны i вай ско вы дзе яч Вя лi ка га 
Княст ва Лi тоў ска га:

«Уся кi жы хар, што сва ёю воль нас цю га на рыц ца, 
але не хо ча нi ўве даць, нi зра зу мець за ко ну, якiм аба-
ро не на воль насць яго, за слу гоў вае гань ба ван ня».
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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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Пры ём на ра бо ту.
— Як вас за вуць?
— Ва сiль.
— Дзе цi ёсць?
— Так, сын Ва сiль i дач ка Ва сi лi са.
— А жы вё лы до ма ёсць?
— Кот Вась ка!
— На жаль, мы не мо жам вас пры няць на па-

са ду крэ а тыў на га ме не джа ра...

Ка лi iмк нуц ца абы хо дзiць усе не пры ем нас-
цi, мож на прай сцi мi ма ўсiх за да валь нен няў! caricatura.ru

Сяджу
на дыеце... 

Паўліка 
ванітуе ад 
поўных!

ПРА ВЕР ЦЕ,
КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Па га ры зан та лі: Бра зі-
ліа. Шторм. Каз ка. Рэп лі ка. 
"Лан ча". Спорт. Фарс. Кро-
на. Апа рат. Са на. Лон дан. 
Ба хі лы. Дру кар. Кук. Ра са. 
Ка лі на. Анод. Дэ лі. Бар. 
Рэк тар. Ага ма. Ара ла. Сан. 
Аку ла. Уда ча. Акар дэ он. Па 
вер ты ка лі: Прэ то рыя. Лі да. 
Маск ва. Пе кін. Ура за. Дэ кан. 
Іко на. Асо ба. На ра да. Ка са. 
Ра са да. Іст ра. Ра ка. Звон. 
Ану ча. Іг рэк. Лак. Ал тар. 
Кі ра са. Ла за. Ан фас. Люк. 
Ча ра ві кі. Ба ран. Лун ка. Ста-
ты ка. Рас тан.

На Ві цеб шчы не за ста юц ца не рас-
кры ты мі ка ля 170 за бой стваў мі ну-
лых га доў. Іх рас сле да ван нем зай-
ма юц ца су пра цоў ні кі спе цы яль на га 
мі лі цэй ска га ад дзе ла. Як кан ста ту-
юць у пра ку ра ту ры Ві цеб скай воб-
лас ці, су час ныя тэх на ло гіі да зва ля-
юць праз га ды вы явіць злачын цаў.

У Па стаў скім ра ё не рас кры лі за бой-
ства дзвюх ба буль, 1925 і 1939 га доў на-
ра джэн ня, учы не нае яшчэ ў каст рыч ні ку 
2002 го да. Па вод ле слоў Іга ра Лас тоў-
ска га, на мес ні ка пра ку ро ра Па стаў ска га 
ра ё на, та ды за бі лі гас па ды ню до ма і яе 

су сед ку. На іх тру пах бы лі сля ды ад па бо-
яў, на жа вых ра нен няў. Экс пер ты так са ма 
ўста на ві лі, што ба буль ду шы лі.

З-за ад сут нас ці па да зро ных рас сле-
да ван не кры мі наль най спра вы бы ло пры-
пы не на. А ле тась з'я ві лі ся но выя фак ты. 
За раз кры мі наль ная спра ва раз гля да-
ец ца ў су дзе. У год, ка лі за бі лі ба буль, 
ма лод шы з двух па да зро ных, 1986 го да 
на ра джэн ня, быў не паў на лет нім. Су дзяць 
за раз і яго са ўдзель ні ка па кры мі наль най 
спра ве — 1984 го да на ра джэн ня.

Пад час рас сле да ван ня бы ло ўста ноў-
ле на, што гэ тыя лю дзі прый шлі ў дом 

ба бу лі, каб ада браць гро шы. Яе за бі лі, 
як і су сед ку, якая, як лі чаць след чыя, вы-
пад ко ва ака за ла ся ах вя рай.

Пас ля ўчы нен ня за бой ства ста рэй шы 
з муж чын не ад на ра зо ва ад бы ваў па ка ра-
не за ін шыя зла чын ствы. На во лі ён пра-
ца ваў ў сель ска гас па дар чай ар га ні за цыі. 
Ды і ма лод шы меў праб ле мы з за ко нам. 
По тым жыў у Ра сіі, там пра ца ваў.

За ўчы не нае зла дзе ям па гра жае па-
збаў лен не во лі тэр мі нам ад 8 да 25 га доў, 
або на ват па жыц цё вае зняволенне.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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