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ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
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   дня

Мiнск — 5.46 20.42 14.56

Вi цебск — 5.31 20.35 15.04

Ма гi лёў — 5.36 20.32 14.56

Го мель — 5.37 20.23 14.46

Гродна — 6.01 20.56 14.55

Брэст — 6.07 20.52 14.45
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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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Маладзік 11 жніўня.

Месяц у сузор’і Шаляў.

14 ЖНІЎ НЯ

1385 год — у Крэў скім за мку 

(ця пер Смар гон скі ра ён) 

пад пі са на Крэў ская унія, дзяр жаў ны са-

юз па між Вя лі кім Княст вам Лі тоў скім і 

Поль шчай. Крэў ская унія — за цвяр джэн-

не вя лі кім кня зем лі тоў скім Ягай лам па-

пя рэд не пры ня тых ім аба вя за цель стваў пе рай сці ў ка та-

ліц тва і ахрыс ціць па вод ле ла цін ска га аб ра ду ўсіх языч ні-

каў-лі тоў цаў, а так са ма 

ства рыць дзяр жаў ны 

са юз (унію) ВКЛ і Ка ро-

ны Поль скай. Крэў скую 

унію пад пі са лі Ягай ла, 

кня зі троц кі Скір гай ла, 

мсці слаў скі Луг вен, 

ноў га рад-се вер скі Ка-

ры бут, троц кі і гро дзен скі Ві таўт. Фак та рам, які спры яў за-

клю чэн ню са ю за, з'яў ля ла ся ба раць ба абедз вюх дзяр жаў 

з Тэў тон скім ор дэ нам. У ства рэн ні са ю за бы лі за ці каў ле ны 

лі тоў скія і бе ла рус кія фе а да лы. Поль ская знаць жа да ла 

спы ніць ва ен ныя кан флік ты з ВКЛ з-за Ва лы ні, а ка та ліц-

кая царк ва атрым лі ва ла маг чы масць ахрыс ціць апош ні 

па ган скі на род у Еў ро пе. Абедз ве дзяр жа вы аб' яд ноў ваў 

адзін ма нарх, але кож ная з іх ме ла сваю сіс тэ му кі ра ван ня, 

пра во дзі ла са ма стой ную па лі ты ку.

1750 год (13 жніў ня) — на ра дзіў ся (На ва груд скае 

ва я вод ства) Кса ве рый Кар ніц кі, па да рож-

нік, пер шы ўра джэ нец Бе ла ру сі, ВКЛ і Рэ чы Па спа лі тай, 

які на ве даў Аў стра лію. У 1774 го дзе эміг ры ра ваў у Паў-

днё вую Аме ры ку і пра вёў там 15 га доў. Жыў у Чы лі, на ве-

даў вост раў Вя лі ка дня. Зай маў ся кі та бой ным про мыс лам. 

У 1790 го дзе пры ехаў у Аў стра лію. У 1791-м праз Ін дый-

скі акі ян, а за тым ва кол Аф ры кі пры плыў у Еў ро пу (порт 

Мар сель, Фран цыя). Звес так аб апош ніх га дах жыц ця не 

зной дзе на, па мёр у 1801 го дзе ў Фран цыі. Аса біс ты дзён-

нік зні шча ны пад час Дру гой су свет най вай ны.

1903 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Сця пан Сця па-

на віч Бі ры ла, бе ла рус кі ак цёр, на род ны ар-

тыст Бе ла ру сі. З 1926 го да пра ца ваў у БДТ-3, з 1928-га — 

у Беларус кім тэ ат ры імя Ян кі Ку па лы. Шы ро кі твор чы дыя-

па зон сцэ ніч ных ра бот ак цё ра за бяс печ ваў яму тры ва лае 

мес ца ў су зор'і вы дат ных май строў ак цёр ска га мас тац тва. 

Аў тар ар ты ку лаў пра У. Га луб ка, Л. Літ ві на ва, Л. Рах лен ку, 

Ф. Жда но ві ча і інш. Па мёр у 1978 го дзе.

1898 год — у го ра дзе Фолк ста не 

(Вя лі ка бры та нія) ад быў ся 
Пер шы між на род ны кон курс пры га жос ці.

1907 год — па ра шэн ні мэ ра Нью-
Ёр ка ў го ра дзе бы ла ар га ні-

за ва на служ ба так сі — з'яў лен не пер ша-
га ў све це так са ма то ра. На са май спра ве аў та ма бі ліс ты 
ста лі пад пра цоў ваць так сіс та мі знач на ра ней, але толь кі 
ў 1907 го дзе гэ ты від па слуг быў струк ту ра ва ны, ма шы ны 
за бяс пе ча ныя лі чыль ні ка мі і ад мыс ло вы мі апа зна валь ны мі 
зна ка мі. Ад мет на, што ў той жа дзень у 1893 го дзе прэ-
фект па лі цыі Па ры жа Луі Ле пін рас па ра дзіў ся вы піс ваць 
у го ра дзе «да вед кі аб здоль нас ці кі ра ваць транс парт ным 

срод кам з ме ха ніч ным ма то рам» — пер шыя ў гіс то рыі 

пра вы кі роў цы.

1930 год — бы ла апуб лі ка ва на па ста но ва ЦВК і 

СНК СССР «Аб усе агуль ным аба вяз ко вым 

па чат ко вым на ву чан ні».

Жа но чае.
Па мя ня ла муж чы ну. 

І зноў я пры га жу ня, ра зум-
ні ца і клас на га тую...

Адзін ка мар — дру го му:
— Лю дзі та кія вя сё лыя! 

Пра ля та еш над імі, а яны ў 
да ло ні пляс ка юць.

Па куль не знік нуць ах-
вот ныя па ху дзець ад таб-
ле так — фар ма ка ло гія не 

аб анк ру ціц ца НІ КО ЛІ.

Су стрэ лі ся не як два пра-

гра міс ты. Адзін, з су мам:

— У ма ім жыц ці з'я віў ся 

злы ві рус.

— Які?

— Це шча.

— Та ды та бе трэ ба ку піць 

доб ры ан ты ві рус.

— Гэ та які?

— Га рэл ку.

Ку піў элект рон ную цы-
га рэ ту. Ні што са бе, але, 
чорт, па звыч цы вы кі нуў 
яе ў форт ку!

Ма ма — пра дзя цей:

— Аб ды ма ю чы сы на, ад-
чу ваю муж чын скае пля чо.

Аб ды ма ю чы дач ку, ад чу-

ваю... ду хі кра дзе.

— Што з кла сі кі я аба-
вя за ны па слу хаць хоць бы 
раз у жыц ці?

— Баць коў, Во ва, баць-

коў...

НАПРЫКАНЦЫ

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 

з удзе лам бе ла рус кіх ат ле таў.

1. Ма ры на Слуц кая за ва я ва ла ся-

рэб ра ную ўзна га ро ду на Гран-пры 

па дзю до ў Бу да пеш це. У ва га вой 

ка тэ го рыі звыш 78 кг спарт смен ка 

ўпэў не на дай шла да фі на лу, а ў вы ра-

шаль ным па ядын ку Слуц кая са сту пі ла 

зна ка мі тай Іда ліс Ор ціс з Ку бы.

2. Гім наст Свя та слаў Дра ніц кі 

стаў чэм пі ё нам Еў ро пы па спар-

тыў най гім нас ты цы ся род юні ё раў 

у апор ным скач ку. У Бе ла рус кай 

аса цы я цыі гім нас ты кі ад зна чы лі, што 

спарт смен па ка заў доб рую га тоў насць, 

пе ра мог шы ў Глаз га яшчэ на ста дыі 

ква лі фі ка цыі — 14,283. У фі на ле Свя-

та слаў так са ма не па кі нуў са пер ні кам 

ні вод на га шан цу, за ра біў шы за сваё 

вы ступ лен не 14,333 ба ла. Дру гім стаў 

бры та нец Джэйк Джэр ман, трэ цім — 

італь я нец Арэс Фе дэ ры чы.

Як ад зна чы лі ў аса цы я цыі, «зо ла-

та» юні ёр ска га чэм пі я на ту Еў ро пы 

ста ла пер шым гуч ным 

пос пе хам бе ла рус кай 

спар тыў най гім нас ты-

кі за апош ні час. Ра-

ней най больш буй ным 

пос пе хам ма ла до га ат-

ле та бы ла ся рэб ра ная 

ўзна га ро да ў апор ным 

скач ку на Еў ра пей скім 

юнац кім фес ты ва лі — 

2017 у Дзьё ры.

3. У ро зыг ры шы 

Куб ка Бе ла ру сі па 

ф у т -

бо ле вы зна чы лі ся 

чар го выя ўдзель ні-

кі чвэрць фі наль най 

ста дыі. Фут ба ліс ты 

мінск ага «Ды на ма» на 

сва ім по лі пе рай гра лі 

«Мінск» 2:0. «Тар пе-

да» пры маў гас цей са 

«Слуц ка» і са сту піў з 

лі кам 0:2. Фут ба ліс ты 

«Го ме ля» з та кім жа 

вы ні кам 

прай гра-

лі ў ся бе 

до ма «Іс-

ла чы» (Мін скі ра ён).

На га да ем, ра ней у 

чвэрць фі нал вый шлі 

«Ві цебск» і прад стаў-

нік пер шай лі гі на цы я-

наль на га чэм пі я на ту го-

мель скі «Ла ка ма тыў». 

Уво сень прой дуць яшчэ 

тры су стрэ чы 1/8 фі на-

лу: «Сла вія» (Ма зыр) — 

«Бел шы на» (Баб руйск), 

БА ТЭ — «Га ра дзея», «Шах цёр» (Са лі-

горск) — «Ды на ма» (Брэст).

4. Аляк санд ра Са сно віч пра бі ла ся 

ў асноў ную сет ку тур ні ру ка тэ го рыі 

«Прэм' ер» у аме ры кан скім Цын цы-

на ці. У па ядын ку 2-га раў нда ква лі фі-

ка цыі Аляк санд ра абы гра ла яшчэ ад ну 

бе ла рус ку Ве ру Лап ко — 7:6 (7:5), 6:2. 

Акра мя Са сно віч, у асноў най сет цы 

спа бор ніц тваў у Цын цы на ці вы сту па-

юць яшчэ дзве бе ла рус кія тэ ні сіст кі. 

У пер шым кру зе Вік то рыя Аза ран ка 

згу ля ла з іс пан скай тэ ні сіст кай Кар лай 

Су арэс На ва ра, а Ары на Са ба лен ка з 

бры тан кай Ёха най Кон тай.

5. Аляк сей Шпі леў скі ад хі ле ны 

ад трэ ні ро вач на га пра цэ су фут ба-

ліс таў брэсц ка га «Ды на ма». Та кая 

ін фар ма цыя на вы хад ных з'я ві ла ся на 

афі цый ным сай це брэсц ка га клу ба. 

Та кім чы нам, да да маш ня га мат ча 3-га 

ква лі фі ка цый на га раў нда з кіпр скім 

«Апа ло нам», які ад бу дзец ца 16 жніў-

ня, ка ман ду бу дзе рых та ваць чэш скі 

спе цы я ліст Мар цэл Ліч ка, які быў ад-

ным з асіс тэн таў Шпі леў ска га.

На га да ем, у пер шым па ядын ку ў 

Ні ка сіі «ды на маў цы» па цяр пе лі буй ное 

па ра жэн не ад «Апа ло на» — 0:4.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



Ша ноў ную Лю боў Клі менць еў ну ВЯР БІЦ КУЮ, 
за слу жа ную на стаў ні цу БССР з вёс кі Гу та Ган ца віц-
ка га ра ё на, шчы ра він шу ем з 90-год дзем! Зы чым 

моц на га зда роўя, ба дзё рас ці, ап ты міз му і 
«... на чар го вым ру бя жы га доў на двац-

цаць ака пац ца»!
З удзяч нас цю за да бры ню і на ву ку 

А. Сві рыд, А. Шах рай, І. Кен дыш і Т. Но вік.

Спорт-таймСпорт-тайм  

ПЕ РА МО ГІ, ПА РА ЖЭН НІ І АД СТАЎ КІ


