
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Паўлы, Дзмітрыя, 
Дзяніса, Іпата, Лук'яна, 
Паўла, Юльяна.

К. Аліны, Анэты, Юстыны, 
Францішка, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.37 21.44 17.07

Вi цебск — 4.18 21.42 17.24

Ма гi лёў — 4.27 21.34 17.07

Го мель — 4.33 21.21 16.48

Гродна — 4.54 21.57 17.03

Брэст — 5.04 21.49 16.45

Месяц
Апошняя квадра 

13 чэрвеня.

Месяц у сузор’і

Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ
Муд расць не заў сё ды 

пры хо дзiць з уз рос там. 

Бы вае, што ўзрост пры-

хо дзiць адзiн.

Вы ба чай це, што я га ва ру, 

ка лi вы пе ра бi ва е це.

Ап ты мiзм — гэ та ка лi не 

мы еш по суд уве ча ры, спа-

дзе ю чы ся, што ра нi цай на 

гэ та бу дзе больш ах во ты.

Жыц цё вы во пыт — гэ та 

ма са каш тоў ных ве даў пра 

тое, як не трэ ба ся бе па во-

дзiць у сi ту а цы ях, якiя нi ко лi 

больш не паў то рац ца...

Ча ла век, якi пры знае 

сваю па мыл ку, ка лi ён не 

мае ра цыi, — муд рэц.

Ча ла век, якi пры знае 

сваю па мыл ку, ка лi ён мае 

ра цыю, — жа на ты.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by
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1875 год — на ра дзiў ся Кан стан цiн 

Мi хай ла вiч Гал коў скi, лi тоў-

скi i бе ла рус кi кам па зi-

тар, ды ры жор, пе да гог, 

на род ны ар тыст Лiт вы, 

пра фе сар. Па па хо джан нi бе ла рус. 

У 1920–1930 га дах ак тыў на ўдзель-

нi чаў у куль тур ным жыц цi За ход няй 

Бе ла ру сi. Мно гiя яго ва каль ныя тво ры 

за сна ва ны на бе ла рус кiм му зыч ным 

фальк ло ры, на пi са ны на вер шы бе-

ла рус кiх паэ таў Ба гу шэ вi ча, Ку па лы, 

Ко ла са, Тан ка i iн шых. Аў тар лiб рэ та не ажыц цёў ле най 

опе ры «Сы мон-му зы ка» (па вод ле Ко ла са), му зыч ных 

ка ме дый, сiм фо нiй, ка мер на-iн стру мен таль ных тво раў, 

хо раў, ра ман саў.

1895 год — на ра дзiў ся Па вел Пра ко па вiч Ра га-

вой, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не гле ба знаў-

ства, ака дэ мiк НАН Бе ла ру сi, док тар сель ска гас па дар чых 

на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву кi Бе ла ру сi. Адзiн 

са скла даль нi каў гле ба вай кар ты Бе ла ру сi. Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ мii Бе ла ру сi.

1910 год — на ра дзiў ся Пётр Сця па на вiч Тру-

ха наў, Ге рой Са вец ка га Са ю за. Па па хо-

джан нi бе ла рус.

1930 год — на ра дзiў ся Мi ха iл Пят ро вiч Шэй бак, 

бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не пе ды ят рыi, док-

тар ме ды цын скiх на вук, пра фе сар.

1945 год — на ра дзiў ся Ва сiль Аляк се е вiч Сце-

па но вiч, бе ла рус кi фi ло саф i пе да гог, кан-

ды дат фi ла соф скiх на вук, пра фе сар, за слу жа ны ра бот нiк 

аду ка цыi Бе ла ру сi.

1985 год — пры няў пер шых на вед валь нi каў Дом-

му зей Пет ру ся Броў кi. За сна ва ны на ра дзi-

ме паэ та ў вёс цы Пу цiл ка вi чы Ушац ка га ра ё на.

1880 год — на ра дзiў ся Па вел 

Iва на вiч Сця па наў, ра сiй скi 

ге о лаг, ака дэ мiк АН СССР. Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ мii СССР.

1880 год — вы на ход нiк Аляк сандр 

Ма жай скi па даў за яў ку на 

атры ман не пры вi леi на па вет ра пла валь ны сна рад — 

са ма лёт з па ра вым ру ха вi ком. Гэ та быў пер шы ў Ра сii 

(i адзiн з пер шых у све це) па тэнт на ля таль ны апа рат, 

ця жэй шы за па вет ра.

1900 год — на ра дзiў ся Ге ор гiй Аб ра ма вiч Грын-

берг, ра сiй скi фi зiк, член-ка рэс пан дэнт 

АН СССР. Аў тар прац па элект ро нi цы, рас паў сюдж ван нi 

элект ра маг нiт ных хва ляў, ма тэ ма тыч най фi зi цы. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ мii СССР.

1925 год — у Кры ме ад крыў ся Усе са юз ны пi я-

нер скi летнік «Ар тэк» (ця пер — Мiж на род-

ны дзi ця чы цэнтр).

Марк АЎ РЭ ЛIЙ:

«Лю дзi на ро джа ны, каб да па ма гаць ад-

но ад на му, як ру ка да па ма гае ру цэ, на га 

на зе, а верх няя скi вi ца нiж няй».

Спорт-таймСпорт-тайм

Пра ад наў лен не тур нi раў у роз-

ных вi дах спор ту i iн шыя ак ту-

аль ныя на вi ны рас каз ва ем у што-

тыд нё вым агля дзе «Звяз ды».

1. За вяр шы лi ся мат чы 13-га 

ту ра чэм пi я на ту кра i ны па 

фут бо ле. БА ТЭ згу ляў унi чыю з са лi-

гор скiм «Шах цё рам» — 2:2, «Мiнск» 

са сту пiў «Iс ла чы» — 0:1, а «Га ра дзея» 

з лi кам 3:0 пе рай гра ла «Слуцк». Вы-

нi кi ас тат нiх мат чаў 13-га ту ра: «Нё-

ман» (Грод на) — «Сма ля вi чы» — 2:0, 

«Тар пе да-Бе лАЗ» (Жо дзi на) — «Ды-

на ма» (Брэст) — 0:2, «Ды на ма» 

(Мiнск) — «Сла вiя» (Ма зыр) — 1:0, 

«Энер ге тык-БДУ» (Мiнск) — «Бел шы-

на» (Баб руйск) — 0:1, «Рух» (Брэст) — 

«Вi цебск» — 0:1.

Тур нiр нае ста но вi шча: БА ТЭ — 

27 ач коў (13 мат чаў), «Шах цёр» — 

25 (13), «Энер ге тык-БДУ» — 22 (13), 

«Ды на ма» (Брэст) — 22 (13), «Тар-

пе да-Бе лАЗ» — 22 (13), «Нё ман» — 

20 (12), «Ды на ма» (Мiнск) — 19 (13), 

«Iс лач» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (13), 

«Вi цебск» — 18 (13), «Сла вiя» — 

15 (13), «Рух» — 15 (13), «Га ра дзея» — 

15 (13), «Мiнск» — 13 (11), «Сма ля вi чы» — 

7 (12), «Бел шы на» — 6 (13).

Спiс най леп шых бам бар дзi раў уз на-

чаль ва юць Ге гам Ка дзi мян («Нё ман») 

i Джа сур бек Ях шы бо еў («Энер ге тык-

БДУ»), якiя за бi лi па сем мя чоў, на 

адзiн гол менш у ак ты ве Вi та ля Лi са-

ко вi ча («Шах цёр»).

На ступ ны тур прой дзе з 19 да 

21 чэр ве ня.

2. Ар шан скi «Вi тэн» пе ра мог 

ВРЗ з лi кам 4:2 i вый шаў 

на пе рад у фi наль най се рыi за «зо-

ла та» чэм пi я на ту Бе ла ру сi па мi нi-

фут бо ле. На га да ем, у пер шым мат чы 

се рыi да трох пе ра мог «Вi тэн» вый-

граў у Ор шы з вы нi кам 3:2 (у авер-

тай ме), а за тым у Го ме лi ВРЗ пе ра-

мог з лi кам 2:1. Чац вёр ты па яды нак 

се рыi за чэм пi ён скi ты тул ад бу дзец ца 

18 чэр ве ня ў Го ме лi.

Ула даль нi ка мi брон за вых 

ме да лёў ста лi спарт сме ны 

мiн скай «Ста лi цы», яны двой-

чы абы гра лi го мель скi БЧ — 

4:1 (до ма) i 6:3 (у гас цях).

Ад зна чым, што са мым ты-

ту ла ва ным клу бам кра i ны з'яў-

ля ец ца мiн скi «Да рож нiк», якi 

шэсць ра зоў ста на вiў ся чэм пi-

ё нам Бе ла ру сi. У «Лiд сель ма-

ша» ча ты ры «зо ла ты», па тры — 

у «Вi тэ на», «Мiн ска», МА ПI Да i «Ста-

лi цы».

3. У Iта лii 1 жнiў ня прой дзе 

гон ка «Стра дэ Б'ян ке». 

Спа бор нiц твы ста нуць пер шы мi пас ля 

доў гай паў зы, вы клi ка най пан дэ мi яй 

ка ра на вi ру са. Гон ка прой дзе ў адзiн 

дзень. Мiж на род ны са юз ве ла сi пе дыс-

таў за цвер дзiў аб ноў ле ны ка лян дар. 

«Тур дэ Франс» ад бу дзец-

ца з 29 жнiў ня да 20 ве-

рас ня, «Джы ра д'I та лiя» — 

3—25 каст рыч нi ка, «Ву эль та 

Iс па нii» — з 20 каст рыч нi ка 

да 8 лiс та па да.

Як па ве дам ля ла ся ра-

ней, чэм пi я нат Еў ро пы па 

ве ла спор це на ша шы, якi 

па вi нен быў ад быц ца з 9 да 

13 ве рас ня, пе ра не се ны на 

2021 год з-за пан дэ мii. Спа бор нiц твы 

павінны былі прай сцi ў iталь ян скiм 

Трэн та. Мес ца кан ты нен таль на га фо-

ру му вы ра шы лi не мя няць, а пра вес цi 

яго ў Iта лii праз год. Тэр мi ны бу дуць 

удак лад не ны паз ней.

4. Ад кры ты Ку бак i пер шын-

ство Бе ла ру сi па пла ван нi 

прой дуць у Брэс це 13—18 лi пе ня. 

Спа бор нiц твы ад бу дуц ца ў ад ны тэр-

мi ны ў ад ным ба сей не. Гэ та бу дзе 

адзiн тур нiр, але з дву ма за лi ка мi. 

Ку бак — для да рос лых спарт сме наў, 

пер шын ство — для юнi ё раў. У мэ-

тах бяс пе кi тур нiр прой дзе без гле-

да чоў. На ўва хо дзе ў спарт комп лекс 

усiм удзель нi кам чэм пi я на ту ўра чы 

па ме ра юць тэм пе ра ту ру, каб ад фiль-

тра ваць ат ле таў, якiя ад чу ва юць не-

да ма ган не. Пла ну ец ца, што асноў ны 

склад на цы я наль най ка ман ды возь-

ме ўдзел у спа бор нiц твах, за раз га-

лоў ная ка ман да рых ту ец ца на ба зе 

ба сей на БДУФК. Асноў ныя за да чы, 

якiя ста вяц ца пе рад ат ле та мi на Ку-

бак Бе ла ру сi, — па гля дзець фi зiч ную 

фор му спарт сме наў.

На га да ем, на ра хун-

ку бе ла рус кiх плыў цоў 

ужо ёсць пяць алiм пiй-

скiх лi цэн зiй: у Iльi Шы-

ма но вi ча, Мi кi ты Цмы гі, 

На стас сi Шкур дай, кам-

бi на ва най муж чын скай 

i зме ша най эс та фе тах. 

У пла нах — за ва я ван не 

ад трох да пя цi пу цё вак 

на Гуль нi.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.

СПОРТ ВЯР ТА ЕЦ ЦА Ў ЗВЫ ЧАЙ НЫ РЭ ЖЫМ
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