
— Да ра гая! Ка лі я пам-

ру, ты не бя дуй, ад ра зу 

за муж вы ходзь. Будзь 

шчас лі вая. Адзі ная прось-

ба — хай сы ноў пра віль на 

вы ха вае!

— Як ты ўжо да стаў — 

нар маль ны суп! Не хо-

чаш — не еш!

Сын едзе на ле та да 

ба бу лі.

Тэр мі но ва куп лю яму 

ву ву зе лу — хай це шча 

па ра ду ец ца!

— Эх, сы-

нок, мы ж вы-

хоў ва лі ця бе 

як пры стой-

на га ча ла ве-

ка, ча му ж ты 

вы рас та кім 

дур нем...

— Яб лык 

ад яб лы ні не-

да лё ка па-

дае.

— Яб лык ад яб лы ні за-

раз па кар ку атры мае!

Кру га зва рот ва ды ў 

пры ро дзе, гэ та ка лі ты 

мы еш ма шы ну, ва да з яе 

вы па ра ец ца, пе ра тва ра-

ец ца ў хма ру і на на ступ-

ны дзень, за ра за, ідзе 

дождж!

Крэ да блан дзін кі: не ве-

да еш, што ска заць — усміх-

ні ся і па праў ста нік!

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ісака.

К. Антаніны, Леакадзіі, 
Яніны, Андрэя, Ануфрыя, 
Лявона, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.38 21.41 17.03

Вi цебск — 4.19 21.39 17.20

Ма гi лёў — 4.28 21.32 17.04

Го мель — 4.34 21.19 16.45

Гродна — 4.55 21.55 17.00

Брэст — 5.05 21.46 16.41

НАПРЫКАНЦЫ16 12 чэрвеня 2018 г.

 
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 СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, 
Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), 
М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
маркетынгу  — 337 44 04, 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. № 2224.               Нумар падпiсаны ў 19.30 
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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
Апошняя квадра 

6 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Дзевы.

12 ЧЭР ВЕ НЯ

1913 год — на ра дзіў ся Анд ры-

ян Гу бін, 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. Ка ман-

дзір ро ты мо та страл ко ва га ба таль ё на, 

лей тэ нант Гу бін вы зна чыў ся пры вы зва лен ні Укра і ны і фар-

сі ра ван ні Дняп ра ў ра ё не Крэ мен чу га. У каст рыч ні ку 1943 

го да бай цы пад яго ка ман да ван нем фар сі ра ва лі Днепр і на 

за хоп ле ным плац дар ме ад бі лі 6 ва ро жых контр атак.

1934 год — ад кры ты мін скі ста ды ён «Ды на ма». 

Быў рэ кан стру я ва ны ў 1939 го дзе, пас ля раз-

бу ра ны ў хо дзе Вя лі кай Ай чын най вай ны. Но вы ста ды ён 

ад бу да ва ны ў 1947—1954 га дах. У 1999-м бы ла пра ве дзе на 

рэ кан струк цыя, пад час якой лаў ка выя мес цы за мя ні лі на 

ся дзен ні; умя шчаль насць па мен шы ла ся з 50 тыс. да 34 тыс. 

гле да чоў. Ня даў на за вяр шы ла ся чар го вая рэ кан струк цыя, 

якая доў жы ла ся не каль кі га доў. За раз з тры бун за спа бор-

ніц тва мі змо гуць на зі раць 22 ты ся чы ча ла век. Мяр ку ец ца, 

што пер шыя спа бор ніц твы на аб ноў ле ным ле ген дар ным 

ста ды ё не прой дуць 22 чэр ве ня, гэ та бу дзе між на род ны 

лег ка ат ле тыч ны матч ка ман даў Бе ла ру сі, Укра і ны, кра ін 

Бал тыі і Бал кан скіх кра ін, які ста не свай го ро ду рэ пе ты цы яй 

за пла на ва ных на 2019 год ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

1793 год — у Санкт-Пе цяр бур гу 

за сна ва ны ін сты тут шля-

хет ных дзяў чат.

1908 год — на ра дзі ла ся на свет 

Ма ры на Ся мё на ва, ба ле-

ры на, на род ная ар тыст ка СССР, Ге рой 

Са цы я ліс тыч най Пра цы. Яна на сам-

рэч ле ген да ба ле та. Як сцвяр джа лі 

кры ты кі, «та нец Ся мё на вай вяр таў 

ба ле ту ака дэ мізм, быў ад кры та і 

сме ла вір ту оз ны». З 1953 го да Ма-

ры на Ці ма фе еў на пра ца ва ла пе да-

го гам-рэ пе ты та рам Вя лі ка га тэ ат ра. 

Пад яе кі раў ніц твам зай ма лі ся вя ду-

чыя ба ле ры ны тэ ат ра мно гіх па ка-

лен няў — Мая Плі сец кая, Ры ма Ка-

рэль ская, Ні на Ці ма фе е ва, Ма ры на 

Кан драць е ва, На тал ля Бяс смерт на-

ва, Свят ла на Ады рха е ва, Люд мі ла 

Се мя ня ка, На дзея Паў ла ва, Га лі на Сце па нен ка.

1991 год — на пер шых прэ зі дэнц кіх вы ба рах у 

Ра сіі пе ра мог Ба рыс Ель цын, за яко га пра-

га ла са ва лі 57,3 пра цэн та вы бар шчы каў. Дру гую па зі цыю 

за няў экс-прэм' ер Мі ка лай Рыж коў, які на браў 16,8 пра-

цэн та га ла соў.

caricatura.ru

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Аба нент ча со ва 

не да ступ ны.

У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра са мыя ак ту аль ныя па дзеі 

мі ну лых вы хад ных.

1. Бе ла рус кія ат ле ты за ва я ва лі 

дзе вяць уз на га род на чэм-

пі я на це Еў ро пы па вес ла ван ні на 

бай дар ках і ка ноэ, які прай шоў у 

Бялг ра дзе.

У пер шы дзень фі наль ных за ез даў 

9 чэр ве ня за ла тыя ме да лі ў ак ты ве 

Але ны На здро вай (на фота) у ка ноэ-

адзі ноч цы на 500 м і муж чын скай 

бай дар кі-чац вёр кі на 1000 м у скла-

дзе Кі ры ла Ні кі ці на, Ві та ля Бяль ко, 

Ільі Фе да рэн кі і Ра ма на Пет ру шэн кі. 

Трэ ці за ла ты ме даль тур ні ру за ва я-

ва ла ка на іст ка Воль га Клі ма ва, якая 

пе ра маг ла 10 чэр ве ня ў за ключ ным 

ві дзе пра гра мы на 5000 м. Ся рэб ра-

ную ўзна га ро ду за ва я ваў бе ла рус кі 

квар тэт бай дар кі на 500 м у скла дзе 

Алі ны Сві ты, Над зеі Ля пеш кі, Ма ры ны 

Літ він чук і Воль гі Ху дзен кі.

У за ключ ны дзень чэм пі я на ту скар-

бон ка збор най Бе ла ру сі па поў ні ла ся 

яшчэ ча тыр ма ся рэб ра ны мі ўзна га-

ро да мі. У бай дар цы-адзі ноч-

цы на 500 м чэм пі ён ка све ту 

2017 го да ў гэ тай дыс цып лі не 

Воль га Ху дзен ка ста ла дру гой. 

У ка ноэ-двой цы на 500 м «се раб-

ро» ў Над зеі Ма кар чан кі і Воль гі 

Клі ма вай. Ся рэб ра ны мі пры зё-

ра мі кан ты нен таль на га фо ру му 

так са ма ста лі Глеб Са ла ду ха і 

Дзя ніс Мах лай у ка ноэ на 200 м, 

Але на На здро ва і Ка мі ла Бобр 

у ка ноэ на 200 м. Брон за вы ме-

даль у ак ты ве Ар цё ма Ко зы ра ў 

ка ноэ на 200 м.

У ме даль ным за лі ку бе ла рус кая 

ка ман да раз мяс ці ла ся на чац вёр тым 

мес цы (тры за ла тыя, пяць ся рэб ра ных 

і ад на брон за вая ўзна га ро да). Ад зна-

чым, што ў Бялг ра дзе ра зы гра ны 175 

пу цё вак у 16 дыс цып лі нах вес ла ван ня 

на бай дар ках і ка ноэ на ІІ Еў ра пей скія 

гуль ні 2019 го да.

2. Алі на Та лай за ня ла трэ цяе 

мес ца на эта пе «Брыль ян та-

вай лі гі» ў Стак голь ме. У за бе гу на 

100 м з бар' е ра мі яна па ка за ла вы нік 

12,55 сек., тро хі са сту піў шы рэ кор ду 

Бе ла ру сі (12,41), які са ма ж і ўста на-

ві ла ў Аў стрыі. «Доб ры вы нік па ка за-

ны не ў са май ап ты маль най фор ме. 

Стом ле насць ад бі ва ец ца як на раз го-

не да пер ша га бар' е ра, так і на ўсёй 

дыс тан цыі. Ад нак у та кой кам па ніі 

гэ ты вы нік цу доў ны. Ча каю з не цяр-

пен нем на ступ на га стар ту, дзе зма гу 

па ка заць яшчэ леп шы час», — ад зна-

чы ла Алі на Та лай.

3. Бе ла рус кія ганд ба ліс ты ў да-

маш нім мат чы плэй-оф чэм-

пія на ту све ту — 2019 згу ля лі ўні-

чыю з са пер ні ка мі з Аў стрыі 28:28. 

«Я з са ма га па чат ку ска заў, што гуль-

ня ча ка ец ца з шан ца мі 50 на 50. Так і 

атры ма ла ся. У нас ёсць яшчэ су стрэ-

ча ў ад каз у Аў стрыі, дзве ка ман ды 

пры клад на ад ноль ка выя. Плюс сён-

ня ў ганд бо ле ўсё вы ра ша ец ца ў до-

лі се кун ды. Ад сут насць Ула да Ку ле-

ша — гэ та стра та ў якас ці. Сён ня не 

зу сім доб ра ад пра ца ва лі ў аба ро не, 

але ў па трэб ныя мо ман ты пра віль на 

пе ра бу доў ва лі ся на схе му 5-1. У асоб-

ных эпі зо дах доб ра згу ляў Вя ча слаў 

Сал да цен ка ў ва ро тах, гэ та пры вя ло 

да та го, што да ста лі са пер ні ка. Нам 

трэ ба ўсё ра за браць, вы зна чыць, ча му 

так пра вя лі па яды нак, та ды і вы ра-

шым, як дзей ні чаць у ад каз», — пра-

ка мен та ваў га лоў ны трэ нер збор най 

Юрый ШАЎ ЦОЎ.

Гуль ня ў ад каз за вы хад у фі наль-

ную част ку ЧС-2019 ад бу дзец ца 

13 чэр ве ня ў Ве не.

4. Ча ты рох ра зо вая алім пій ская 

чэм пі ён ка па бія тло не Да р'я 

До мра ча ва ўда сто е на між дзяр жаў-

най прэ міі «Зор кі Са друж нас ці». Ра-

зам з Да р'яй лаў рэ а та мі прэ міі ста лі 

ды ры жор Юрый Баш мет, скры пач ка 

Ай ман Му са ха джа е ва (Ка зах стан), 

па эт Ні зам Ка сім (Та джы кі стан) і кам-

па зі тар Сця пан Ша ка ран (Ар ме нія), 

фі ло лаг На ргіз Па ша е ва (Азер бай-

джан), лі та ра ту раз наў ца Аб дыл да жан 

Акма та лі еў (Кыр гыз стан) і фі зік Іен 

Бо стан (Мал до ва). Ура чыс тая цы ры-

мо нія ўзна га роджв ан ня ад бу дзец ца 

на ХІ ІІ Фо ру ме твор чай і на ву ко вай 

ін тэ лі ген цыі дзяр жаў — удзель ніц СНД 

19—20 чэр ве ня ў Аста не.

5. Збор ная Бе ла ру сі па фут бо ле 

прай гра ла ў Там пе рэ ка ман-

дзе Фін лян дыі ў та ва рыс кім мат чы 

з лі кам 0:2. На вось май хві лі не Ура нен 

вый шаў сам-на сам з Шчар біц кім і дак-

лад на пра біў — 1:0, а на 75-й хві лі не 

Ягу бі пад во іў пе ра ва гу фі наў.

«Трэ ба ўліч ваць, што ка ман да Фін-

лян дыі до сыць ма гут ная ў ант ра па мет-

рыі, у на па дзен ні фор вар ды, якія вель-

мі доб ра чап ля юц ца за мяч, гу ля юць 

кор пу сам. Бы ло шмат вер ха вой ба-

раць бы. Гуль ня нам сён ня не ўда ла ся 

прак тыч на ва ўсіх кам па не нтах: 

у аба ро не ме лі праб ле мы, ме лі 

праб ле мы ў пе ра хо дзе ў ата ку і 

з ата кі. Ства ры лі не так шмат не-

бяс печ ных мо ман таў. Прак тыч на 

дзе сяць ча ла век у збор най но выя 

ў па раў на нні са скла дам мат ча з 

Венг ры яй. Бы ло жа дан не па гля-

дзець усіх на гэ тым збо ры, ка го 

за пра сіў», — ад зна чыў га лоў ны 

трэ нер збор най Бе ла ру сі Ігар 

КРЫ ВУ ШЭН КА.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ
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