
У су се да на бу дзіль ні ку 

ста іць крык пеў ня.

Кі бер бу ду чы ня, якую 

мы за слу жы лі.

— Дзе знай сці хлоп ца, 

які б ад вёз мя не да лё ка-

да лё ка?

— У лю бым ва ен ным 

ву чы лі шчы.

Быў цал кам сум лен ны 

са сва ёй дзяў чы най.

Ува га! Трук вы ка на ны 

пра фе сі я на лам. Не спра буй-

це паў та рыць гэ та до ма!

Ка лі жон ка прый шла да-

до му апоў на чы, а муж у пяць 

хві лін на пер шую — ну, вы 

са мі ра зу ме е це, хто сён ня ў 

сям'і пра ку рор.

Са мае крыўд нае, ка лі 

за пла на ва ла з му жы ком 

ідэа льныя ад но сі ны, а ён 

дзей ні чае не па пла не.
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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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10 ВЕ РАС НЯ

1885 год — на ра дзіў ся Аляк сандр 
Ула дзі мі ра віч Па ла дзін, бія-

хі мік, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, Усе ўкра ін-
скай АН, АН СССР, Ака дэ міі ме ды цын скіх 
на вук СССР, Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра-
цы. Аў тар больш чым 240 на ву ко вых прац 
па пы тан нях бія хі міі ві та мі наў, аб ме ну рэ-

чы ваў, па раў наль най бія хі міі нер во вай ткан кі і га лаў но га 
моз гу пры роз ных функ цы я наль ных ста нах. Яго пра цы 
па бія хі міі мы шач най дзей нас ці ляг лі ў асно ву су час ных 
уяў лен няў функ цы я наль най бія хі міі аб пра цэ сах сто мы, 
ад па чын ку і трэ ні роў кі мыш цаў. Аў тар «Пад руч ні ка бія-
ла гіч най хі міі», які не ад на ра зо ва пе ра вы да ваў ся. Па мёр 
у 1972 го дзе.

1929 год — на ра дзіў ся Яў ген 
Аляк санд ра віч Гле баў, вя-

до мы бе ла рус кі кам па зі тар, пе да гог, на-
род ны ар тыст Бе ла ру сі і СССР. У 1956 
го дзе скон чыў Бе ла рус кую кан сер ва то-
рыю, з 1971-га вы кла даў там жа. Аў тар 
ба ле таў «Ма ра», «Аль пій ская ба ла да», 
«Вы бран ні ца», шмат лі кіх опер, сім фо-
ній, ара то рый, ін стру мен таль ных п'ес і 
пе сень, му зы кі да дра ма тыч ных спек-
так ляў і кі на філь маў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. 
Па мёр у 2000 го дзе.

1929 год — на ра дзіў ся (в. Ла ма чы Хой ніц ка га 
ра ё на) Ар кадзь Кан дру се віч, бе ла рус кі пісь-

мен нік. Пра ца ваў на стаў ні кам, жур на ліс там у рэ дак цы ях 
ра ён ных га зет, у га зе тах «Ма гі лёў ская праў да» і «Звяз да». 
Аў тар збор ні каў про зы «Чар пак Вя лі кай Мядз ве дзі цы», 
«Кру гі на Бе лай па ля не», пуб лі цыс тыч ных тво раў. Па мёр 
у 1995 го дзе.

1592 год — ка роль Жы гі монт ІІІ, акра мя пе ра да чы 
Мін ску ўсіх на ва коль ных зя мель ных на дзе-

лаў і вор ных зя мель, да зво ліў па бу да ваць на ра цэ Пя рэс па, 
«што вы ця кае з Ка ма ро ва га ба ло та», млын і па пя ро вую 
фаб ры ку, га рад скую вас ка бой ню, зняў з го ра да аба вяз-
кі пла ціць усе па да ткі, акра мя над звы чай ных, а так са ма 
аказ ваць ка зён ныя па слу гі, за вы клю чэн нем аба вяз ко ва га 
вы дзя лен ня ка лёс сва ім і чу жа зем ным па слам, якія еха лі 
з Кра ка ва і Вар ша вы ў Маск ву і на зад.

1894 год — у Лон да не аштра-
фа ва ны пер шы кі роў ца за 

кі ра ван не аў та ма бі лем у не цвя ро зым вы-
гля дзе — так сіст Джордж Сміт. Ён за ехаў 
дак лад на ў дзве ры до ма. Штраф склаў 
адзін фунт стэр лін гаў.

1899 год — на ра дзіў ся Вольф 
Ры го ра віч Ме сінг, ар тыст 

ары гі наль на га жан ру, сла ву ты гіп на ты зёр, за слу жа ны ар-

тыст РСФСР. Ме сінг — ад на з са мых за гад ка вых по ста цяў 

мі ну ла га ста год дзя. Яў рэй скі хлоп чык, які на ра дзіў ся ў 

Поль шчы ў бед най сям'і, з ча сам да біў ся та го, што ўдзел 

у яго ным лё се пры ма лі най вя лік шыя гіс та рыч ныя асо бы, 

на прык лад Зіг мунд Фрэйд і Аль берт Эй нштэйн. Гіт лер аб-

вяс ціў яго сва ім во ра гам, а Ста лін уда стой ваў пры ват ных 

су стрэч і, узяў шы пад сваю аба ро ну, да зва ляў вы сту паць з 

псі ха ла гіч ны мі во пы та мі па ўсёй кра і не. Пра гэ та га ча ла ве-

ка не за ста ло ся ні вод на га ад кры та га да ку мен та. Аса біс тая 

спра ва Ме сін га за хоў ва ец ца ў ар хі вах ФСБ пад гры фам 
«сак рэт на» і на ўрад ці ка лі-не будзь бу дзе рас сак рэ ча на. 
Су час ні кам за ста лі ся толь кі па жоў клыя га зе ты з рэ цэн-
зі я мі на яго вы ступ лен ні, не каль кі сот няў фо та здым каў, 
не шмат лі кія рас ка зы бліз кіх сяб роў і аў та бія гра фіч ная 
апо весць. Па мёр у 1974 го дзе.

1919 год — у Сен-Жэр ме эн-ан-Ле, што ка ля Па-
ры жа, быў пад пі са ны мір ны да га вор па між 

кра і на мі — пе ра мож ца мі ў Пер шай су свет най вай не і Аў-
стры яй — фак тыч нае афарм лен не рас па ду Аў стра-Вен-
гер скай ім пе рыі.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ганны, Анатоля, 
Арсенія, Апанаса, Васіля, 
Георгія, Дзяніса, Паўла, 
Рыгора, Савы, Фёдара.

К. Ірмы, Лукі, Мікалая.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.33 19.39 13.06

Вi цебск — 6.21 19.30 13.09

Ма гi лёў — 6.23 19.29 13.06

Го мель — 6.21 19.24 13.03

Гродна — 6.48 19.54 13.06

Брэст — 6.51 19.53 13.02

Месяц
Першая квадра 

6 верасня.

Месяц у сузор’і 

Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Спар тыў ныя па дзеі 

з удзе лам бе ла рус-

кіх ат ле таў і гуль цоў у 

што тыд нё вым агля дзе 

«Звяз ды».

1. Бе ла рус ка Ары-

на Са ба лен ка і 

бель гій ка Эліс Мер тэнс 

вый гра лі ад кры ты чэм пі-

я нат ЗША па тэ ні се ў жа-

но чым пар ным раз ра дзе. 

У фі на ле US Open яны абы-

гра лі яшчэ ад ну спарт смен-

ку з на шай кра і ны Вік то рыю 

Аза ран ку і аў стра лій ку Эш лі 

Бар ці — 7:5, 7:5. Матч доў-

жыў ся 1 га дзі ну 36 хві лін. 

Гэ тая пе ра мо га на ад ным з 

са мых прэ стыж ных тур ні раў 

«Вя лі ка га шле ма» ста ла для 

Са ба лен кі і Мер тэнс пер-

шай. Па ра Са ба лен ка/Мер-

тэнс рэа лі за ва ла ча ты ры 

брэйк-пой нты, у той час як 

іх са пер ні цы — толь кі два.

Пе ра мож цы атры ма юць 

740 ты сяч до ла раў пры за-

вых на два іх, тыя , хто прай-

граў, — 370 ты сяч. Яшчэ 

ад на на ша тэ ні сіст ка Аляк-

санд ра Са сно віч, якая дай-

шла да пар на га паў фі на лу, 

за ра бі ла 87 500 до ла раў.

2. Фут ба ліс ты збор-

най Бе ла ру сі на 

ча ле з но вым га лоў ным 

трэ не рам Мі ха і лам Мар-

хе лем атры ма лі пер шую 

пе ра мо гу ў ква лі фі ка цыі 

чэм пі я на ту Еў ро пы. З лі кам 

2:1 яны ў пят ні цу ў гас цях 

пе ра маг лі ка ман ду Эс то ніі. 

У бе ла ру саў га лы за бі лі на 

48-й хві лі не Мі кі та На ву маў, 

на 2-й кам пен са ва най — 

Мак сім Ска выш. Пер шыя 

ча ты ры мат чы ў ква лі фі ка-

цый най гру пе С на ша ка ман-

да прай гра ла. У фі наль ную 

част ку Еў ра-2020 вый дуць 

па дзве най леп шыя ка ман ды 

з 10 груп, а так са ма ча ты ры 

пе ра мож цы плэй-оф Лі гі на-

цый УЕ ФА.

Га лоў ны трэ нер збор най 

Бе ла ру сі Мі ха іл Мар хель 

пас ля мат ча ад зна чыў:

— Вя до ма, мы вель-

мі за да во ле ныя тым, што 

вый гра лі. Асаб лі ва ў та кой 

ба раць бе, на апош няй хві лі-

не. Не ўсё так глад ка склад-

ва ла ся, як нам ха це ла ся б. 

Не атры маў ся пер шы тайм, 

але дру гі тайм па ка заў, што 

ў нас ёсць тыя лю дзі, на якіх 

бы ха це ла ся ары ен та вац ца 

ў да лей шым.

У нас ста іць за да ча зра-

біць ка ман ду, якая змаг ла б 

вы ра шыць за да чу вы ха ду на 

ЧЕ-2020. Мы рых ту ем ка ман-

ду да са ка ві ка, для па чат ку 

да па ядын ку з гру зі на мі. І ў 

су вя зі з гэ тым пе ра мо га ў Та-

лі не вель мі важ ная. Мы яе 

доў га ча ка лі, яна нам ця пер 

бы ла не аб ход ная, як ні ко лі.

У ін шым мат чы гру пы С 

збор ная Ні дэр лан даў у гас-

цях абы гра ла ка ман ду Гер-

ма ніі з лі кам 4:2. Тур нір нае 

ста но ві шча: Паў ноч ная Ір-

лан дыя — 12 ач коў (4 мат-

чы), Гер ма нія — 9 (4), Ні дэр-

лан ды — 6 (3), Бе ла русь — 

3 (5), Эс то нія — 0 (4).

Учо ра ўве ча ры ў Кар ды-

фе на ша збор ная згу ля ла 

та ва рыс кі матч з Уэль сам.

Так са ма на мі ну лым тыд ні 

прай шло лё са ван не 1/4 фі-

на лу ро зыг ры шу Куб ка Бе-

ла ру сі. Дзе ю чы ўла даль нік 

куб ка «Шах цёр» згу ляе з 

«Тар пе да-Бе лАЗ», брэсц кае 

«Ды на ма» — з «Іс лач чу», 

«Дняп ро» — са «Сла ві яй». 

Цэнт раль ным су праць ста-

ян нем ста нуць мат чы па між 

мін скім «Ды на ма» і ба ры саў-

скім БА ТЭ. Па ядын кі ад бу-

дуц ца ў са ка ві ку 2020 го да.

3. Мін скае «Ды на-

ма» пас ля трох 

па ра жэн няў атры ма ла 

пер шую пе ра мо гу ў но вым 

се зо не КХЛ. У ня дзе лю ў 

Маск ве мін ча не абы гра лі ха-

ке іс таў «Спар та ка» з лі кам 

5:4 (2:3, 2:1, 1:0). Га ла мі ў 

на шых ад зна чы лі ся Паў ло-

віч, Пул кі нен, А. Кас ці цын, 

Элі ат, Стэ фа но віч. У гэ тым 

мат чы ва ро ты «Ды на ма» 

ўпер шы ню аба ра няў 22-га-

до вы ва ра тар Аляк сандр 

Асіп коў, які змя ніў да свед ча-

на га шве да Юна са Эн ра та.

Га лоў ны трэ нер мінск ага 

«Ды на ма» Крэйг Вудк рафт 

пра ка мен та ваў пе ра мо гу 

«зуб роў»:

— Пе рад мат чам мы ве-

да лі, што «Спар так» — не-

бяс печ ны са пер нік, які бу-

дзе ка раць за твае па мыл кі. 

З пер шых хві лін маск ві чы 

ціс ну лі на на шы ва ро ты, але 

Аляк сандр Асіп коў змог спра-

віц ца з гэ тым. Ду маю, мы па-

ка за лі свой ха рак тар у дру гой 

двац ца ці хві лін цы. У за ключ-

ным пе ры я дзе ша лі маг лі схі-

ліц ца ў лю бы бок, але наш 

ва ра тар зра біў не каль кі клю-

ча вых сэй ваў, якія да зво лі лі 

нам раз ліч ваць на пос пех.

4. Дру гі год за пар 

зай мае 5-е мес ца ў 

су пер фі на ле Еў ра лі гі збор-

ная Бе ла ру сі па пляж ным 

фут бо ле. У за ключ ным па-

ядын ку спа бор ніц тваў у пар-

ту галь скай Фі гей ра-да-Фош 

на шы фут ба ліс ты пе ра маг лі 

ка ман ду Тур цыі — 5:4. Ра ней 

на гру па вым эта пе па да печ-

ныя Ні ка ла са Аль ва ра да пе-

рай гра лі ра сі ян — 4:4 (па пе-

наль ці 2:1) і швей цар цаў 6:5, 

але са сту пі лі іс пан цам 2:3, 

за ня ўшы 3-е мес ца ў квар-

тэ це В. У га лоў ным мат чы 

за зо ла та Еў ра лі гі збор ная 

Пар ту га ліі пе ра маг ла ка ман-

ду Ра сіі — 4:2.

А збор ная бе ла рус кіх 

«пляж ні каў» упер шы ню за-

ва я ва ла пу цёў ку ў фі наль-

ную ста дыю чэм пі я на ту 

све ту. Лё са ван не гру па-

во га эта пу пла не тар на га 

пер шын ства ад бу дзец ца 

13 ве рас ня ў па ра гвай скім 

Асу нсьё не. Мат чы ЧС прой-

дуць там жа з 21 ліс та па да 

да 1 снеж ня, у іх пры муць 

удзел 16 най леп шых ка ман-

даў з усіх кан ты нен таў.

Іван КУ ПАР ВАС.

Спорт-таймСпорт-тайм ПЕР ШЫЯ ПЕ РА МО ГІ

us
op

en
.or

g

ca
ric

atu
ra

.ru


