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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.49 21.40 16.51
Вi цебск — 4.31 21.37 17.06
Ма гi лёў — 4.39 21.30 16.51
Го мель — 4.45 21.17 16.32
Гродна — 5.06 21.53 16.47
Брэст    — 5.16 21.45 16.29

Iмянiны
Пр. Георгія, Давыда, Дзяніса, Івана, 
Ціхана. 
К. Веранікі, Зянона, Мікалая.

Месяц
Поўня 12 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Скарпіёна. 
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1762 год — Пётр ІІІ пад пі саў ма ні фест 
аб ад ра чэн ні ад пра сто ла. У вы ні-

ку пе ра ва ро ту ім пе ра тры цай бы ла аб ве шча на 
Ка ця ры на ІІ. А Пётр у су пра ва джэн ні вар ты гвар-
дзей цаў быў ад праў ле ны ў 
Роп шу за 30 вёрст ад Пе-
цяр бур га, дзе і за гі нуў пры 
ня вы свет ле ных аб ста ві нах. 
Па вод ле афі цый най вер сіі, 
пры чы най смер ці ім пе ра та-
ра быў пры ступ ге ма рою, 
уз моц не ны ад пра цяг ла га 
ўжы ван ня ал ка го лю. Па 
ін шай вер сіі, Пётр быў ці 
то на ўмыс на, ці то вы пад-
ко ва (пад час бой кі) за бі ты 
гвар дзей ца мі, якія яго ахоў ва лі. Іс нуе так са ма 
мер ка ван не, што ён па мёр ад ін суль ту, вы клі ка-
на га шо кам. Но вай ім пе ра тры цы з га тоў нас цю 
пры ся га лі не толь кі пал кі гвар дыі, але і Се нат, 
і Сі нод. Нем ка Ка ця ры на з га да мі ста ла рус кай 
па тры ёт кай, па ве ры ла ў бо га абра насць рус ка га 
на ро да і яго асаб лі вую мі сію. У асно ве ім пер скай 
свя до мас ці ля жа ла пе ра ка на насць у пра ве Ра сіі 
— спад чын ні цы Ві зан тыі — рас па ра джац ца лё-
са мі ін шых на ро даў. «Пры нам сі, па раў ноў ва ю чы 
ўсе вя до мыя нам ча сы Ра сіі, ледзь ці не кож ны 
з нас ска жа, што час Ка ця ры ны быў шчас лі вым 
для гра ма дзя ні на ра сій ска га, — пі саў Ка рам зін. 
— Ці не кож ны з нас жа даў бы жыць та ды, а не 
ў ін шы час». «Мя не аб кра да юць гэ так жа, як і 
ін шых, — скар дзі ла ся ім пе ра тры ца ў ліс це да 
спа да ры ні Б'ел ке ў 1775 го дзе, — але гэ та доб ры 
знак, які па каз вае: у нас ёсць што крас ці».

1884 год — на ра дзіў ся (вёс ка Яно ві чы, ця-
пер Ві цеб скі ра ён) Мі ха іл Мар ка віч 

Ба ра дзін, рэ ва лю цы я нер, са вец кі дзяр жаў ны і 
па лі тыч ны дзе яч. У рэ ва лю цый ным ру ху з 1900 

го да, удзель нік рэ ва лю цыі 1905-1907 гг. 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, вяр нуў шы ся ў Са вец кую Ра сію, пра цуе ў 
Нар ка ма це за меж ных спраў РСФСР і Ка мін тэр не, 
па сол РСФСР у Мек сі цы. З 1927 го да — на мес нік 
нар ка ма пра цы, на мес нік ды рэк та ра ТАСС, за-
тым  — га лоў ны рэ дак тар га зе ты Mоsсоw Nеws 
(«Московские новости»), ад на ча со ва, у 1941-
1949  гг., — 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.

1912 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ка ла соў-
шчы на, ця пер Ка пыль скі ра ён) Сяр-

гей Аст рэй ка, бе ла рус кі па эт. Пра ца ваў лі та ра-
тур ным рэ дак та рам у Бе ла рус кім НДІ пра мыс ло-
вас ці, з 1932 го да — у Ка мі сіі па скла дан ні слоў-
ні каў Ін сты ту та мо вы, лі та ра ту ры і мас тац тва АН 
Бе ла ру сі. Вер шы па чаў пі саць пад час ву чо бы 
ў ся мі год цы. У 1928 го дзе па рэ ка мен да цыі Ц. 
Гарт на га вер шы С. Аст рэй кі з'я ві лі ся ў га зе це 
«Чыр во ная зме на». Яго паэ му «Бен га лія» ўхва-
ліў Я. Ку па ла. Аў тар ра ман тыч най паэ мы «Сма-
раг ды кроз». У 1933 го дзе арыш та ва ны і са сла-
ны ў Свярд лоў скую воб ласць. У ссыл цы зра біў 
пе ра клад «Яў ге на Ане гі на» А. Пуш кі на, ру ка піс 
не за ха ваў ся. Тэр мін ссыл кі яшчэ не скон чыў ся, 
ка лі 14 жніў ня 1937 го да паэ та зноў арыш та ва лі, 
праз ме сяц быў вы не се ны смя рот ны пры суд, на 
на ступ ны дзень (14.9.1937) С. Аст рэй ку рас стра-
ля лі. Рэ абі лі та ва ны ў 1956 го дзе.

Марк ТВЕН, пісь мен нік:

«Ча ла век — адзі ная жы вё лі на, здоль ная 
чыр ва нець. Зрэш ты, толь кі яму і да во-

дзіц ца чыр ва нець».
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Мно гія з іх імк нуц ца 
як ма га лепш па знаць 
і зра зу мець пра цэс 
жыц ця, дай сці 
да сут нас ці та го, 
што ад бы ва ец ца, 
ад дзя ліць дум ку ад 
аб' ек та, а по тым зноў 
іх аб' яд наць. Гэ та 
жы выя, ад кры тыя 
і мэ та на кі ра ва ныя 
асо бы, якія ра шу ча 
ўдзель ні ча юць у 
роз ных па дзе ях. Час та 
гэ тыя асо бы вы му ша ны 
пе ра жыць цэ лы 
шэ раг рас ча ра ван няў 
і за ста вац ца 
не пры зна ны мі на 
пра ця гу не каль кіх 
га доў, што ро біць 
іх больш стой кі мі і 
па двой вае сі лы для 
да сяг нен ня мэ ты. 
Іх не вы чэрп ная 
да пыт лі васць час та 
пры во дзіць у са мыя 
за гад ка выя мес цы. 
Яны ад роз ні ва юц ца 
спа гад лі вас цю 
і чу лас цю, са мі 
фар му лю юць для ся бе 
ма раль ныя прын цы пы і 
кі ру юц ца імі ў жыц ці.

9
ліпеня

НА РО ДЖА НЫЯ

«Лю боў да жыц ця» — ме на-
ві та так на зы ва ец ца юбі лей ная 
вы ста ва мас та ка Іга ра Ула са ва. 
Та кая лю боў з'яў ля ец ца та ды, 
ка лі не маг чы ма маў чаць і тое, 
што ўнут ры, рвец ца на во лю, 
зна хо дзіць вы хад на па лат не, у 
нот ным рад ку, у вер шы. Шчас-
лі вы той, хто змог улю біц ца так, 
— та ды цэ лы свет ад каз вае яму 
ўза ем нас цю...

Што ўяў ляе са бой жы ва піс Іга ра 
Ула са ва? Я б аха рак та ры за ва ла 
яго як сціп лы, пра нік нё ны рэа лізм. 
Гэ та спа кой ная, чыс тая ко ле ра вая 
га ма. Вы не ўба чы це тут за над-
та кід кіх ці цём ных ко ле раў. Фар-
бы быц цам кры ху вы мыў апош ні 
дождж, за ха ваў шы све жасць кар-
цін.

Пра цы гэ та га мас та ка не чым 
на га да лі мне пра цу рэ пар цё ра. 
Мно гія сю жэ ты быц цам пад гле-
джа ны з рэ аль на га жыц ця ды так 
і ад люст ра ва ны. Най боль шую 
коль касць ся род яго ра бот зай ма-
юць парт рэ ты — вя до ма, жан чын. 
На іх мож на ўба чыць ка бе ту, якая 
га туе абед ці вя чэ ру сва ёй сям'і; 
жан чы ну, якая чыс ціць апель сін; 
ма ла дзі цу, што рас чэс вае ва ла сы; 
да му, якая ся дзіць у тэ ат раль най 
ло жы і з за хап лен нем со чыць за 
дзей ствам на сцэ не. А са мы рас-
паў сю джа ны сю жэт — жан чы ны, 
якія па зі ру юць мас та ку. Быц цам на 
са мо га ся бе звон ку гля дзіць Ігар 
Ула саў, дае ацэн ку сва ёй пра цы і, 
ві да воч на, атрым лі вае аса ло ду ад 
пра цэ су твор час ці.

«Па рач ка за ка ха ных у мет ро» 
— як мо жа не вы клі каць за хап лен-
не і не на тхніць па ра з вя ліз ным 
жоў тым бу ке там у пад зем цы? Хто 
ве дае, ці за ста нуц ца ма ла дыя і на-
да лей та кімі ж за ка ха ны мі і шчас лі-
вы мі?.. Ад нак іх па чуц цё на заў сё ды 
бу дзе жы вым на гэ тай кар ці не.

«Парт рэт па сту ха», «Ме ха ні за-
тар В. Ша ку та» — гэ тыя пра цы не 
мо гуць па кі нуць гле да ча абы яка-
вым. Бо ві да воч на, што мас так 
уклаў у іх сваю ду шу. На ват здзіў-
ляе, з якім кло па там і ўва гай да 
ўнут ра ных пе ра жы ван няў ге ро яў 
на пі са ны гэ тыя парт рэ ты. Ві даць, 
тая ду ма, што не дае спа кою вяс-
ко ва му ме ха ні за та ру, што вы ра зам 

за ду мен ня за сты ла на яго тва ры, 
доб ра зна ё мая і са мо му твор цу.

На ад крыц ці вы ста вы пры сут ні-
чаў і стар шы ня Бе ла рус ка га са ю за 
мас та коў Ры гор Сіт ні ца. Ён аха-
рак та ры за ваў Ула са ва як ча ла ве-
ка, са праў ды ўлю бё на га ў жыц цё, 
ад зна чыў аб са лют ную гар мо нію 
яго ра бот — ка ля ро вую, кам па зі-
цый ную, сю жэт ную.

Рэ зю мэ ад нос на пра цы ка ле гі 
зра біў і за слу жа ны дзе яч мас-
тац тваў Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі-
ка лай АПІ ЁК:

— У Са ю зе мас та коў ёсць шмат 
твор цаў. Ад нак больш сціп ла га за 
Іга ра прос та не пры ду ма еш. Ён 
та ле на ві ты ва ўсіх ад но сі нах: у фі-
ла соф скім мыс лен ні, у раз ва жан ні 
пра тое, дзе ён зна хо дзіц ца і што 
па ві нен зра біць на гэ тым мес цы... 
Ся род яго прац амаль ня ма вы-
пад ко вых кар цін — кож ная дэ таль 
ка ла рыс тыч на пра ду ма на. Час та 
мас та коў за хлёст ва юць эмо цыі, 
ко ле ры. Ігар жа мае дар раз ва жан-

ня фар ба мі. Гэ та ад люст роў ва ец ца 
і ў яго пе да га гіч най пра цы.

Вар та да даць, што Ула саў 26  га-
доў вы кла даў ма лю нак, жы ва піс, 
кам па зі цыю ў Мін скім мас тац кім 

ву чы лі шчы імя Гле ба ва. Ві да воч-
на, пры яго не па срэд ным удзе ле 
вы рас ла не ад но па ка лен не но вых 
ма ла дых твор цаў.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Аб ве шча ная на пры кан цы чэр ве-
ня вік та ры на па ста рон ках гіс то рыі 
«Звяз ды» ў ча сы Вя лі кай Ай чын най 
вай ны да ла пры ем ныя вы ні кі. Ня гле-
дзя чы на «дач ны» і ад пуск ны се зон, 
мно гія на шы чы та чы пра яві лі ак тыў-
насць, апе ра тыў насць, да свед ча насць 
і доб рую па мяць.

Ліс ты з ад ка за мі, ча сам на ват больш 
поў ны мі, чым пра ду гледж ва ла ся, за-
дан ня мі, іш лі ў рэ дак цыю з Мін шчы ны, 
Гро дзен шчы ны, Го мель шчы ны, Ві цеб-
шчы ны, Брэст чы ны — хі ба толь кі Ма гі-
лёў ская воб ласць тра пі ла ў ад ста ю чыя. 
Не ка то рыя пы тан ні не ча ка на для нас 
ака за лі ся скла да ны мі. На прык лад, не 
ўсе спра ві лі ся з за дач кай «знай сці ліш-
ня га» ся род га лоў ных рэ дак та раў га-
зе ты, так са ма мно гія па мы лі лі ся ў вы-
зна чэн ні, якую ўзна га ро ду аку па цый ныя 
ўла ды абя ца лі за вы крыц цё мес ца зна хо-
джан ня пад поль най дру кар ні «Звяз ды», 
ін шыя ж за блы та лі ся ў кі на стуж ках...

А са мы мі спрыт ны мі і дак лад ны мі 
ста лі Ма рыя Ар цё маў на Сві ры до віч з 
Лю ба ні, Але на Ва ляр' я наў на Мя цель-
ская з Ба ра на ві чаў і Аляк сандр Сяр ге е-
віч Ган ча роў з аг ра га рад ка На сім ка ві чы 
Ча чэр ска га ра ё на, якія да лі аб са лют на 
пра віль ныя ад ка зы на ўсе 10 пы тан няў. 
Яны і ста лі пе ра мож ца мі пер ша га ту-
ра рэ дак цый най вік та ры ны «Гіс то рыя 
га зе ты — гіс то рыя кра і ны» і атры ма-
лі пад піс ку на «Звяз ду» на ІV квар тал. 
За ах воч валь ныя «звяз доў скія» пры зы 
так са ма атры ма юць Юрый Мя цель скі 
з Па ла ча наў Ма ла дзе чан ска га ра ё на, 
Ула дзі мір Дра бы шэў скі з По лац ка, Іры-
на Глад кая з Чач ка ва Мінск ага ра ё на, 
Іван Жы дзель з г.Іўе, Ан та ні на Ера ме е ва 
з в.Вуг лы Ра га чоў ска га ра ё на і са мая 
юная ўдзель ні ца пер ша га ту ра вік та ры-
ны, 6-клас ні ца Ак са на Клі мо віч з в. Дзі-
він Коб рын ска га ра ё на.

У тых жа, хто спаз ніў ся з ад ка за мі 
або па ней кіх пры чы нах не змог пры-
няць удзел у вік та ры не, яшчэ бу дзе маг-
чы масць па ка заць ся бе: у хут кім ча се 
стар туе на ступ ны яе тур. Пад вя дзен не ж 
вы ні каў, на га да ем, ад бу дзец ца ў жніў ні, 
на пя рэ дад ні дня на ра джэн ня «Звяз ды». 
Да лу чай це ся!

А ця пер — пра віль ныя ад ка зы.

1 
Пом нік «Звяз дзе» ўста ля ва ны на 
ста ліч най ву лі цы Куль ман. На 
тым са мым мес цы, дзе ле там 1942 

го да ў до ме №10 па ву лі цы Вы да вец кай 
(тут жы ла пад поль шчы ца Тац ця на Яў-
ме наў на Яка вен ка), дру ка ва лі ся дру гі і 
трэ ці ну ма ры пад поль на га вы дан ня. На 

пло шчы ж Не за леж нас ці, ка ля Чыр во-
на га кас цё ла, ста іць пом нік жур на ліс-
там-пад поль шчы кам. А ўся го га зе це і 
яе су пра цоў ні кам у Бе ла ру сі па стаў ле ны 
аж но 4 пом ні кі.

2
Гэ тае пы тан не з пад во хам, бо пад-
поль ная «Звяз да» пад час Вя лі кай 
Ай чын най вай ны змя ні ла не ад-

но мес ца «пра піс кі». Та му пры ма лі ся 
не каль кі ва ры ян таў ад ка заў, як зва лі 
жан чы ну, у ха це якой дру ка ва ла ся на ша 
га зе та: Аль бі на (Аль бі на Адоль фаў на 
Ха да се віч. На кан спі ра тыў най ква тэ ры 
Пят ра і Аль бі ны Ха да се ві чаў быў на дру-
ка ва ны 4-ы ну мар «Звяз ды». Уся сям'я 
пад поль шчы каў ра зам з дву ма сы на-
мі за гі ну ла ў 1942 го дзе ў Трас цян цы) і 
Мар фа (Мар фа Кан стан ці наў на Мі гун, 
жы хар ка ся ла 6-я Бры га да Лю бан ска-
га ра ё на. У яе ха це ў пар ты зан скай зо-
не ў сту дзе ні 1943 го да раз мяс ці ла ся 
дру кар ня і рэ дак цыя «Звяз ды». Уся го ж 
да 1 лі пе ня 1944 го да на Лю бан шчы не 
вый шла 105 ну ма роў «Звяз ды» і 39 — 
«Чыр во най зме ны»).

3
Ме ма ры ял «Вост раў Зыс лаў» на 
мес цы, дзе пад час Вя лі кай Ай чын-
най вай ны зна хо дзіў ся пад поль ны 

аб кам пар тыі, пар ты зан скі аэ ра дром і 
дру кар ня, быў ад кры ты ў 1969 го дзе. 
Да рэ чы, гэ ты комп лекс аў тар ства ар хі-
тэк та ра Ге ор гія За бор ска га за не се ны ў 
спіс гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

4
Апош ні ну мар «ле галь най» «Звяз-
ды» вый шаў у свет 13 жніў ня 1941 
го да ў Го ме лі. Пры да па мо зе са-

ма лё таў і спе цы яль ных па сыль ных га-
зе та да стаў ля ла ся ў ча со ва аку па ва ныя 
ра ё ны рэс пуб лі кі.

5
Рэ дак та рам «Звяз ды» пад час Вя-
лі кай Ай чын най вай ны не з'яў ляў ся 
Мі ка лай Дзя лец, які рэ да га ваў га-

зе ту з 1969 па 1973 гг.

6
Пер шы ну мар пад поль най «Звяз-
ды» быў на дру ка ва ны 18 мая 1942 
го да ў Мін ску — спа чат ку пад поль-

шчы кі тай на на бра лі ну мар у ня мец кай 
дру кар ні, по тым ён быў на дру ка ва ны на 
кан спі ра тыў най ква тэ ры Мі ха і ла Во ра-
на ва ты ра жом 2500 асоб ні каў.

7
Та му, хто ўка жа, дзе дру ку ец ца 
«Звяз да», фа шысц кія аку па цый-
ныя ўла ды аб вяс ці лі ўзна га ро ду 

— 75 ты сяч ма рак. Дак лад ней, па-
вод ле ўспа мі наў бы лых пад поль шчы-
каў, спа чат ку за ўка зан не мес ца зна-
хо джан ня пад поль на га вы да вец тва 
бы ла абя ца на ўзна га ро да ў 50 ты сяч, 
але не ўза ба ве яе па вы сі лі да 75 ты-
сяч ма рак.

8
«Звяз да» ад зна ча на ор дэ нам Ай-
чын най Вай ны І сту пе ні (у 1965 
го дзе) і ор дэ нам Пра цоў на га 

Чыр во на га сця га (1967). А Мі ка лай 
Амель я нюк, да рэ чы, адзі ны з та га час-
ных рэ дак та раў, уда сто е ны зван ня Ге-
роя Са вец ка га Са ю за.

9
Фільм, у якім уве ка ве ча ны воб раз 
Ула дзі мі ра Амель я ню ка — гэ та 
6-се рый ны тэ ле фільм Ві та ля Чац-

ве ры ко ва «Ру і ны стра ля юць», зня ты на 
сту дыі «Бе ла русь фільм» у 1970-1972 гг. 
Ро лю Амель я ню ка ў ім вы ка наў Ула дзі-
мір Па на чоў ны (на фо та).

10
На здым ку — па мят ны знак, 
уста ля ва ны на мес цы пар-
ты зан ска га аэ ра дро ма, уз-

ве дзе на га ле там 1942 го да сі ла мі пар-
ты зан і мяс цо ва га на сель ніц тва на вост-
ра ве Зыс лаў у Лю бан скім ра ё не.

Га ланд скія фут ба ліс ты на мун дзі я лі, 
ві да воч на, ад ны з са мых яр кіх пер са на-
жаў. Пе рад стар там чэм пі я на ту мно гія 
экс пер ты ка за лі, што гэ тая збор ная ста-
рэе: маў ляў, ван Пер сі і Ро бэн ужо не тыя, 
а мо ладзь яшчэ зу сім «зя лё ная». І па спя-
хо ва га вы ступ лен ня ад «аран жа вых» ча-
каць не вар та...

Ака за ла ся, да рэм на сця лі лі са лом ку. Ужо ў 
пер шых мат чах га ланд цы пра дэ ман стра ва лі, 
што па-ра ней ша му зна хо дзяц ца ў абой ме. 
Па мя та е це, той шы коў ны гол ван Пер сі ў 
ва ро ты Ка сіль я са? Якая ж тут фут боль ная 
ста расць! Ды і мо ладзь на тур ні ры пры ем-
на ўраж вае: аба рон чая лі нія з ак тыў ны мі 
Ін дзі і Фе рам вы гля дае на дзей ным фар-
пос там. Але роў ны са стаў — гэ та да лё ка 
не адзі ны га рант пос пе ху ка ман ды. Са мае 
га лоў нае — у га ланд цаў ёсць упэў не насць 
у сва іх сі лах і не ве ра год ны ка манд ны дух. 
Без гэ тых двух склад ні каў маг ло не быць 
пе ра мо гі ў апош ні мо мант з мек сі кан ца мі ў 
1/8 і фе е рыі ў се рыі пе наль ці су праць кос-
та ры кан цаў у чвэрць фі на ле (у той су стрэ чы 
«аран жа выя» рэа лі за ва лі ўсе адзі нац ца ці-
мет ро выя ўда ры).

Ар ген цін цам гэ та га не ха пае. У іх ёсць Лі-
я нель Ме сі і клас, які і цяг нуў ка ман ду ўвесь 
мун дзі яль. Па сут нас ці, толь кі во пыт і ўзро вень 
да зво лі лі «ня бес на-бла кіт ным» без асаб лі вых 
праб лем пра біц ца ў паў фі нал. Але да вай це бу-
дзем шчы ры мі: гуль ні су праць збор ных Іра на, 
Ні ге рыі і Бель гіі — не та кая ўжо і «лак му са вая 
па пер ка» для вя лі кіх ар ген цін цаў. З ад на го бо-
ку, Ме сі і кам па нія на ўрад ці на ма га лі ся па ка-
заць свой мак сі мум у гэ тых су стрэ чах (што ра-

зум на). З ін ша га бо ку, па да печ ныя Але ханд ра 
Са бел лі і бліз ка не пра дэ ман стра ва лі той гуль-
ні, якая маг ла да зво ліць эле гант на, на «ад ной 
на зе» пра ско чыць у паў фі нал, па збег нуў шы 
гу та рак пра дрэн ную фор му збор най.

Да та го ж не вый дзе сён ня на по ле ды Ма-
рыя — на дзей ны стра хоў шчык Ме сі. На ўрад ці 
атры ма ец ца пра явіць ся бе ў Агу э ры, які пра-
пус каў апош нія два мат чы з-за траў мы. Ка ра-
цей, пад стаў для хва ля ван няў у трох ра зо вых 

чэм пі ё наў све ту знач на больш, чым у са-
пер ні каў. Ад ным Ме сі ўжо ні ко га не на пу-
жа еш. «Аран жа выя» гэ та ра зу ме юць і на 
лю бое ўпа мі нан не пра лі да ра ар ген цін скай 
збор най спа кой на ад каз ва юць: «У нас ёсць 
Ро бэн!». Так што гэ та бу дзе не толь кі су-
праць ста ян не дзвюх моц ных ка манд, але 
і па яды нак двух лі да раў. За ста ец ца толь кі 
да лу чыц ца да слоў бры тан ска га фут ба ліс та 
Май кла Оў э на: «Пас ля мат ча з Кос та-Ры ка 
ма гу з упэў не нас цю ска заць, што мы бу-
дзем гля дзець адзін з леп шых паў фі на лаў 
чэм пі я на таў све ту ў гісторыі» — і да ча кац ца 
вы ні ку гэ тай су стрэ чы.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ
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«АРАН ЖА ВАЯ РЭ ВА ЛЮ ЦЫЯ»... 
НА ФУТ БОЛЬ НЫМ ПО ЛІ
Ці здо лее збор ная Га лан дыі зноў вый сці ў фі нал чэм пі я на ту све ту?

Ура жан неУра жан не  ��СВЕ ЖАСЦЬ, 
ВЫ МЫ ТАЯ ДАЖ ДЖОМ
Раз ва жан не фар ба мі Іга ра Ула са ва
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Ро бэн і ван Пер сі га то вы зма гац ца за ме да лі чэм пі я на ту.Ро бэн і ван Пер сі га то вы зма гац ца за ме да лі чэм пі я на ту.

Муж чы на — гэ та ча ла век, які дзе-
ліць квет кі на два ві ды: ру жы і «А вось 
гэ та як на зы ва ец ца?»

— Пад суд ны, ва ша апош няе сло ва.
— Апчхі!
— Будзь це зда ро вы. Аб вя шча ец ца 

смя рот ны пры суд...

Сён ня Ма ру ся Ду ба рэ за ва па да ры-
ла свай му му жу Ва сю ве лі зар нае фі-
зіч нае за да валь нен не: яна да зво лі ла 
яму пе ра нес ці пе ра коп ку ага ро да на 
заўт ра.

Вы ні кі І ту ра вік та ры ны

«ГІС ТО РЫЯ ГА ЗЕ ТЫ — 
ГІС ТО РЫЯ КРА І НЫ»


