
7 КРА СА ВI КА

1880 
год — на ра дзiў ся Вiн цас 

Сi ма на вiч Мiц кя вi чус-

Кап су кас (Вi кен цiй 

Ся мё на вiч Мiц ке-

в i ч - К а п  с у  к а с ) , 

пар тый ны i дзяр жаў ны дзе яч Лiт вы 

i Бе ла ру сi, гiс то рык, пуб лi-

цыст. Пас ля ўтва рэн ня ў лю тым 

1919 го да Лi тоў ска-Бе ла рус кай 

ССР — стар шы ня i нар кам за-

меж ных спраў СНК. У кра са вi ку—

жнiў нi 1919-га ўзна чаль ваў Са вет 

аба ро ны Лiт бе ла, з ве рас ня 1919-

га — Бю ро па не ле галь най ра бо-

це пры ЦК КП(б) ЛiБ, рэ да га ваў 

га зе ту «Зор ка», якая вы да ва ла ся 

ў Сма лен ску. Ад вы кан ка ма Ка мiн тэр на ўдзель нi чаў у 

ра бо це I з'ез да КПЗБ (1928). Аў тар прац па гiс то рыi, фi-

ла со фii, эка но мi цы i лi та ра тур най кры ты цы, ме му а раў 

«У цар скiх тур мах».

1930 
год — на ра дзiў ся Ва сiль Уль я на вiч Прот-

чан ка, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не пе да го-

гi кi i мо ва знаў ства, док тар пе да га гiч ных на вук (1990), 

пра фе сар (1993). Пра ца ваў у На цы я наль ным iн сты ту це 

аду ка цыi, быў рэ дак та рам ча со пi са «Бе ла рус кая мо ва i 

лi та ра ту ра». Аў тар на ву ко вых прац па пе да го гi цы i фi-

ла со фii аду ка цыi.

2000 
год — Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi Бе ла русь 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пi саў Указ 

«Аб вы ка ры стан нi наз вы Рэс пуб лi ка Бе ла русь юры дыч-

ны мi асо ба мi».

1795 год — у Фран цыi пры ня-

ты за кон, па вод ле яко-

га асноў най адзiн кай даў жы нi стаў 

метр. У да лей шым на мет рыч ную сiс-

тэ му мер пе рай шлi амаль усе кра i ны 

све ту.

1900 год — на ра дзi ла ся Але на Мi ка ла еў на 

Го га ле ва, рус кая акт ры са, на род ная ар-

тыст ка СССР (1949), Ге рой Са цы я лiс тыч най Пра цы 

(1974).

1915 год — на ра дзi ла ся 

Бi лi Хо лi дэй, ле-

ген дар ная аме ры кан ская джа-

за вая i блю за вая спя вач ка.

1920 год — на ра дзiў ся 

Ра вi Шан кар, су-

свет на вя до мы iн дый скi му зы-

кант, вы ка наў ца на сi та ры. Яго 

мiж на род ная кар' е ра, згод на з 

Кнi гай рэ кор даў Гi не са, з'яў ля-

ец ца са май пра цяг лай у све це.

1930 год — на ра дзiў ся Iў Ра шэ, фран цуз скi пра-

мыс ло вец, за сна валь нiк кас ме тыч най кар-

па ра цыi.

У гэ ты ж дзень у СССР вы да дзе ны ўказ аб па шы рэн нi 

сiс тэ мы пра цоў ных ла ге раў, не ўза ба ве пе ра да дзе ных у 

пад па рад ка ван не ство ра на му ў кан цы ме ся ца Га лоў на му 

ўпраў лен ню ла ге раў (ГУ ЛАГ) у скла дзе АД ПУ.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. ДАБРАВЕШЧАННЕ. 
Аляксандра, Савы, 
Ціхана.

К. Ружы, Даната, Руфіна. 
Рыгора, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.27 19.57 13.30

Вi цебск — 6.15 19.49 13.34

Ма гi лёў — 6.17 19.48 13.31

Го мель — 6.16 19.42 13.26

Гродна — 6.42 20.12 13.30

Брэст — 6.45 20.10 13.25

Месяц
Першая квадра 

1 красавіка.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ
Гля дзiш на за роб кi спе-

ва коў i спарт сме наў ды ра-

зу ме еш, што га лоў ныя прад-

ме ты ў шко ле — гэ та спе вы 

i фiз куль ту ра.

Ка лi лёт чык звяр та ец-

ца да па са жы раў па гуч-

най су вя зi, ра зу ме еш, што 

по чырк ура чоў — гэ та не 

са мая не раз бор лi вая рэч 

на све це.

У мя не ка ця ня — ап ты-

мiст. Жа рэ корм для да рос-

лых са бак буй ных па род.

Пра даю вя сель ныя су-

кен кi. Па ме ры — 44, 46, 48, 

50, 52, 54. Ня ма сiл больш 

ча каць!!! Лю ся.

Па ра сон — гэ та абя рэг 

ад даж джу. Ка лi ён з ва мi — 

даж джу не бу дзе!

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу 
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу 

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

прыём рэкламы

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, 
выдадзенае выдадзенае ММіністэрствам інфармацыі іністэрствам інфармацыі РРэспублікі эспублікі ББеларусь.еларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
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.

www.zviazda.by 
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, прасп. Незалежнасці, 79/1.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 1278.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

6 красавіка 2020 года.

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.

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

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

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by
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У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра раз вяз ку чэм пi я на ту кра i ны 

па ха кеi i iн шыя ак ту аль ныя па-

дзеi вы хад ных.

1. Ха ке iс ты мiнск ага «Юнац-

тва» ў авер тай ме пе ра маг-

лi са лi гор скi «Шах цёр» у пя тым па-

ядын ку фi наль най се рыi чэм пi я на ту 

Бе ла ру сi — 3:2. Мiн ча не ста лi ўла-

даль нi ка мi за ла тых уз на га род i Куб-

ка Прэ зi дэн та на ля до вай пля цоў цы 

ста лiч най «Чы жоў ка-Арэ ны». Шай бы 

пе ра мож на га мат ча з бо ку мiн чан на 

ра хун ку Ста нi сла ва Ла па чу ка, Анд рэя 

Ан то на ва i Мак сi ма Пар фе еў ца.

На га да ем, у пер шым су праць ста-

ян нi шмат ра зо выя чэм пi ё ны Бе ла ру сi 

адо ле лi «Шах цёр» з лi кам 5:1, у дру гiм 

па ядын ку ў «гар ня коў» атры ма ла ся 

ўзяць рэ ванш — 3:2. У трэ цяй гуль нi ў 

Са лi гор ску вiк то рыю свят ка ва лi мiн ча-

не — 2:1, чац вёр тая так са ма скла ла ся 

на ка рысць «Юнац тва» — 3:0.

Ха ке iс ты «Юнац тва» з'яў ля юц ца 

ўжо дзе вя цi ра зо вы мi чэм пi ё на мi кра i -

ны, iх са пер нi кi адзiн раз ста на вi лi ся 

ўла даль нi ка мi за ла тых уз на га род.

2. Iры на Ку рач кi на зай мае 

трэ цюю па зi цыю ў ва га-

вай ка тэ го рыi 57 кг у рэй тын гу 

Мiж на род най фе дэ ра цыi ба раць-

бы (UWW). Ра ней яна бы ла на чац-

вёр тым рад ку, але па леп шы ла свой 

вы нiк, пад ня ўшы ся на ад ну па зi цыю 

(41 пункт). Спарт смен ка на су свет ным 

фо ру ме — 2019 у Нур-Сул та не ста ла 

трэ цяй i за ва я ва ла не iмян ную лi цэн-

зiю на Алiм пiй скiя гуль нi ў То кiа. На 

чэм пi я на це Еў ро пы — 2020 у Ры ме 

Iры на Ку рач кi на пад ня ла ся на трэ цюю 

пры ступ ку п'е дэс та ла.

Ся род бе ла рус кiх прад стаў нi коў 

грэ ка-рым скай ба раць бы ў ва га вай 

ка тэ го рыi 77 кг на пя тай па зi цыi раз-

мяс цiў ся Па вел Лях (26 ач коў).

Ця пер у су вя зi з пан дэ мi яй ка ра на-

вi ру са бе ла рус кiя бар цы рых ту юц ца 

да тур нi раў алiм пiй скай ква лi фi ка-

цыi з па праў кай на да ты. На ра хун ку 

бе ла рус кiх ат ле таў дзве не iмян ныя 

лi цэн зii: па ад ной у грэ-

ка-рым скай i жа но чай 

ба раць бе. У пла ны трэ-

нер ска га шта ба ўва хо-

дзiць за ва я ван не яшчэ 

мi нi мум ад ной пу цёў кi ў 

кож ным вi дзе ба раць бы 

(жа но чай, воль най i грэ-

ка-рым скай) на га лоў ны 

старт ча ты рох год дзя.

3. Брэсц кi ганд-

боль ны клуб 

iмя Мяш ко ва раз гра мiў «Го мель» 

з лi кам 42:31 у гас ця вым мат чы 

чэм пi я на ту Бе ла ру сi. Гэ та 

23-я вiк то рыя БГК у 24 пра-

ве дзе ных па ядын ках на цы я-

наль на га пер шын ства. У на-

ступ ным ту ры 22 кра са вi ка 

брэсц кая ка ман да згу ляе ў 

Ма гi лё ве су праць мяс цо ва га 

клу ба «Ма шэ ка». У гэ ты ж 

дзень вi цэ-чэм пi ё ны Бе ла-

ру сi ганд ба лiс ты мiнск ага 

СКА пры муць на сва ёй арэ не гас цей 

з «Го ме ля».

Тур нiр нае ста но вi шча: БГК — 

46 ач коў (24 мат чы), СКА — 42 (25), 

«Ма шэ ка» — 21 (24), БДУФК-СКА — 

15 (25), «Кро нан» (Грод на) — 14 (25), 

«Го мель» — 10 (25).

Ад зна чым, што з 6 кра са вi ка най-

леп шыя гуль цы па вiн ны бы лi ад пра-

вiц ца ў Мiнск на трэ нi ро вач ны збор на-

цы я наль най дру жы ны для пад рых тоў кi 

да мат чаў плэй-оф чэм пi я на ту све ту 

2021 го да. Ад нак у су вя зi з ад ме най 

усiх ганд боль ных спа бор нiц тваў гэ ты 

збор не ад бу дзец ца. На га да ем, у ба-

раць бе за вы хад у фi наль ную ста дыю 

су свет на га пер шын ства па да печ ныя 

Юрыя Шаў цо ва су стрэ нуц ца з пе ра-

мож цам па ры Поль шча — Лiт ва.

4. Ад бы лi ся ўсе мат чы 3-га ту-

ра фут боль на га чэм пi я на ту 

Бе ла ру сi. У за вяр шаль най гуль нi ту ра 

«Слуцк» на вы ез дзе на нёс пер шае па-

ра жэн не «Iс ла чы» — 3:2. Сваю трэ цюю 

вiк то рыю атры маў ста лiч ны «Энер ге-

тык-БДУ», якi пе рай граў до ма зем ля-

коў з «Мiн ска», — 2:0. Пер шых пе ра мог 

да маг лi ся БА ТЭ, якi адо леў на ва бран ца 

элiт на га ды вi зi ё на брэсц кi «Рух», — 1:0, 

i мiн скае «Ды на ма», якое ўзя ло верх 

над жо дзiн скiм «Тар пе да-Бе лАЗ», — 

2:0. Пер шае па ра жэн не па цяр пеў чэм-

пi ён кра i ны брэсц кае «Ды на ма», якi 

не ча ка на са сту пiў на сва iм ста ды ё не 

ма зыр скай «Сла вii», — 1:2. Са лi гор скi 

«Шах цёр» згу ляў унi чыю з гро дзен скiм 
«Нё ма нам» — 0:0. «Вi цебск» адо леў 
«Сма ля вi чы» — 1:0. З та кiм жа вы нi кам 

«Бел шы на» ў Баб руй ску са сту пi ла гас-

цям з «Га ра дзеi». Баб руй ча не за ста-

лi ся адзi ныя, хто не на браў на стар це 

нi вод на га за лi ко ва га ба ла.

Мат чы 4-га ту ра за пла на ва ныя на 

10–13 кра са вi ка.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.

ДЗЯ ВЯ ТЫ РАЗ ЧЭМ ПI Ё НЫ

САК РАТ:

«Чым менш ча ла ве ку трэ ба, тым блi-

жэй шы ён да ба гоў».


