
НАПРЫКАНЦЫ16

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI:

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫЛА, Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А.  ЛЯЎКОВІЧ 
(першы на  меснiк дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. МЯДЗВЕДЗЕВА (на  меснiк 
галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага 
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК (на  меснiк галоўнага рэдактара).
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання  — 
284 44 04, 287 17 21, бухгалтэрыi: 287 18 81. 
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

http://www.zviazda.by; 
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 20.008. Iндэкс 63850. Зак. № 2817.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

18 ліпеня 2016 года.

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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19 ліпеня 2016 г.

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск — 5.03 21.28 16.25
Вi цебск — 4.46 21.25 16.39
Ма гi лёў — 4.53 21.18 16.25
Го мель — 4.58 21.07 16.09
Гродна — 5.20 21.42 16.22
Брэст — 5.28 21.35 16.07

Iмянiны
Пр. Ульяны, Антона, 
Валянціна, Васіля, Фёдара.
К. Вінцэнта, Марціна.

Месяц
Першая квадра 12.07—19.07.

Месяц у сузор’і Рыбы.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
Чэм пі я нат Еў ро пы па фут-

бо ле спры яў ума ца ван ню ра-
сій скай сям'і. Ця пер на пы-
тан не жон кі: «Я ці фут бол?» 
му жы кі ўсё час цей ад каз ва-
юць: «Вя до ма, ты!» 

Пай шла мыць га ла ву — па-
мы ла ван ну, ра ка ві ну, мы еч-
ную ма шы ну. Ха чу чаю — ба-
ю ся іс ці на кух ню.

Му ляр пы та ец ца ў па моч-
ні ка:

— Ча му ты не пра цу еш?

— Ды пас ля ўча раш ня га 
ру кі тра суц ца.

— Та ды пя сок пра сей вай!

Ка лі зна хо джу ся ў мет ро і за ў-
ва жаю на кі ра ва ныя ў мой бок 
за ці каў ле ныя по гля ды дзяў чат, 
пра вя раю на яў насць схе мы мет-
ра па лі тэ на за сва ёй спі най.

Па куль ні ра зу не па мы-
ліў ся.

— Ча го б та ко га па грыз ці, 
ад ча го не таў сце юць?

— Па зног ці.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Па гарызанталі: Попел. Адбор. Ордэн. Волас. Абраза. Аклад. Матка. Трыко. Дно. Маска. Садоўнік. Па вертыкалі: 
Гіпапатам. Радыус. Мода. Адвага. Трос. Абеліск. Абед. Проса. Падол. Датчык.
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19 ЛІ ПЕ НЯ

1195 год —на ра дзіў ся Мін доўг, 
за сна валь нік і пер шы вя-

лі кі князь Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска-
га. Ён аб' яд наў у сва іх ула дан нях На-
ва га род скую зям лю, ус ход нія зем лі 
Літ вы і част ку 
По лац кай зям лі 
ў адзі ную бе ла-
рус ка-лі тоў скую 
дзяр жа ву, якая 
ста ла ас но вай 
ВКЛ. У 1253 го-
дзе пры няў ты-
тул ка ра ля. Вёў 
ба раць бу з Тэў-
тон скім і Лі вон-
скім ор дэ на мі, 
для гэ та га за-
клю чыў у 1261 
го дзе са юз з 
Аляк санд рам 
Не ўскім. Ка рыс-
таў ся ў Літ ве не аб ме жа ва най ула дай, 
што вы клі ка ла не за да во ле насць лі-
тоў скіх кня зёў. У вы ні ку іх змо вы Мін-
доўг быў за бі ты ў 1263 го дзе.

1800 год — на ра дзіў ся Аляк-
сандр Во сі па віч Кар ні-

ло віч, дзе каб рыст, ва ен ны гіс то рык, 
лі та ра тар. Аў тар больш як 35 прац па 
гіс то рыі XVІІ—XVІІІ стст., геа гра фіі, 
ста тыс ты цы, пуб лі ка цый гіс та рыч-
ных да ку мен таў. У 1825 го дзе ма ла ды 
афі цэр гвар дзей ска га ге не раль на га 
шта ба быў пры ня ты ў Паўд нё вае та ва-
рыст ва дзе каб рыс таў. 14 снеж ня 1825 
го да ён зна хо дзіў ся на Се нац кай пло-

шчы ў Пе цяр бур гу ра зам са змоў шчы-
ка мі, быў арыш та ва ны, асу джа ны да 
12 га доў ка тар гі. З лас кі ца ра тэр мін 
быў зме не ны да 8 га доў (Нер чын скія 
руд ні кі, Аляк се еў скі ра ве лін). Ад бы-
ва ю чы па ка ран не ў Пет ра паў лаў скай 
крэ пас ці, А. Кар ні ло віч (яму бы ло 
да зво ле на зай мац ца лі та ра тур най 
дзей нас цю) на пі саў 23 за піс кі па пы-
тан нях пра мыс ло вас ці, ганд лю, рэ лі гіі, 
аду ка цыі, знеш няй па лі ты кі. Пе ра клаў 
Та цы та і Ці та Лі вія, на пі саў апо весць 
«Анд рэй Бе зы мен ны», якая пас ля 
ста ла біб лі яг ра фіч най рэд кас цю. У 
1832 го дзе след ства пры зна ла яго 
не ві на ва тым, і Кар ні ло ві ча ад пра ві лі 
ра да вым у пя хот ны полк. Не ўза ба ве 
ён за хва рэў і па мёр.

1893 год — у гру зін скім ся ле 
Баг да дзі, у сям'і ляс ні ча га, 

на ра дзіў ся Ула дзі мір Ма я коў скі, рус кі 
са вец кі па эт. За час сва ёй твор чай 
дзей нас ці ён на пі саў мност ва вы дат-
ных тво раў. Акра мя паэ зіі ён так са ма 
яр ка пра явіў ся бе як дра ма тург, кі на-
сцэ на рыст, кі на рэ жы сёр, кі на ак цёр, 
мас так, рэ дак тар ча со пі саў «ЛЕФ» 
(«Ле вый фронт»), «Но вы ЛЕФ». 14 
кра са ві ка 1930 го да Ула дзі мір Ма я коў-
скі, зна хо дзя чы ся ў дэ прэ сіі, па кон чыў 
з са бой. Урна з яго пра хам па ха ва на 
на Но ва дзя во чых мо гіл ках Маск вы.

1901 год — 115 га доў та му 
на ра дзіў ся (г. Ма гі лёў) 

Ана толь Іса ка віч Лур'е, са вец кі ву чо-
ны-ма тэ ма тык, пра фе сар, член-ка-
рэс пан дэнт АН СССР. У 1925 го дзе 
скон чыў Ле нін град скі по лі тэх ніч ны 

ін сты тут і вы кла даў у ім. На ву ко выя 
пра цы пры све ча ны тэ а рэ тыч най 
і пры клад ной ме ха ні цы. Вы ка наў 
на ву ко выя да сле да ван ні па тэ о рыі 
ўстой лі вас ці сіс тэм аў та ма тыч на га 
кі ра ван ня, па ана лі тыч най ме ха ні цы. 
Вы ра шыў не ка то рыя пы тан ні ды на-
мі кі кі ра ван ня кас міч ным па лё там, 
пра ек та ван ня ап ты маль ных сіс тэм 
кі ра ван ня. Пра па на ваў ме та ды ра-
шэн ня і вы ра шыў не ка то рыя пы тан ні 
пры клад ной ма тэ ма ты кі, тэ о рыі ды-
фе рэн цы яль ных ураў нен няў. Па мёр 
у 1980 го дзе.

1980 год — У Мінск быў да-
стаў ле ны Алім пій скі 

агонь. На XXІІ Алім пій скіх гуль нях у 
скла дзе збор най Са вец ка га Са ю за 
вы сту па ла вя лі кая гру па бе ла рус кіх 
спарт сме наў. Алім пій скі мі чэм пі ё на-
мі ста лі: Н. Кім (гім нас ты ка), У. Пар-
фя но віч, А. Хлоп ца ва (вес ла ван не), 
Т. Івін ская (бас кет бол), Б. Іса чан ка 
(страль ба з лу ка), С. Кап ля коў (пла-
ван не ), М. Кі раў (бег), А. Лог він (ве-
ла сі пед ны спорт), А. Парт ноў (скач кі ў 
ва ду з трамп лі на), В. Угру маў (вер ха -
вая яз да), Л. Та ра нен ка (штан га), 
М. Алё хін і В.Сі дзяк (фех та ван не). Уся-
го спарт сме ны-бе ла ру сы за ва я ва лі 
11 за ла тых, 7 ся рэб ра ных і 7 брон за-
вых ме да лёў.

Алесь ЗВО НАК, па эт:
«Дзя ды і баць кі на шу мо ву ства ры лі,
Каб звон ка зві не ла, бы ла, як агонь».

На ма біль ны тэ ле фон на мес ні ка 
Глы боц кай між рай інс пек цыі па сту-
піў зва нок: па ра цэ Па ла ві цы па блі зу 
вёс кі Бал бе кі Шар каў шчын ска га ра-
ё на не за кон на зда бы ва юць ры бу.

Ран кам на ступ на га дня дзярж ін спек-
та ры за тры ма лі жы ха ра на зва най вёс кі, 
які пры да па мо зе се так вы ла віў 10 кі ла-
 гра маў ры бы. За тры ма ны аказаўся «доб-
рым зна ё мым»: ра ней ён ужо не ад ной чы 

трап ляў у по ле зро ку ра бот ні каў ін спек цыі 
і на ват ад бы ваў па ка ран не ў мес цах па-
збаў лен ня во лі за бра кань ер ства. Зноў 
за ве дзе на кры мі наль ная спра ва, су ма 
па крыц ця шко ды прад' яў ле на ў па ме ры
звыш 2 400 руб лёў.

Да рэ чы, па куль ін спек та ры са чы лі за 
па ру шаль ні кам, які па спеш лі ва да ста-
ваў сет кі з ры бай, не па да лёк з'я ві ла ся 
дру гая лод ка. У ёй зна хо дзіў ся жы хар 

су сед няй вёс кі, які так са ма па спеш лі ва... 
уста наў лі ваў сет кі. Як рас ка за лі ў Дзярж-
ін спек цыі, па ру шэн ні быц цам ад ноль ка-
выя, толь кі па ка ран ні бу дуць роз ны мі. 
Пер шы бра кань ер да стаў сет кі і тра піў 
пад кры мі наль ную ад каз насць, а дру гі — 
пад ад мі ніст ра цый ную з кан фіс ка цы яй 
не за кон ных пры лад лоў лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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А не шкодзь!А не шкодзь!  ��
І АБОД ВА НЕ ПА СПЕ ЛІ, ХОЦЬ СПЯ ША ЛІ СЯ...


