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насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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16 КРА СА ВІ КА

1864 год — на ра дзіў ся (г. Слуцк) 

Аляк сандр Іва на віч Слуп-

скі, бе ла рус кі і ра сій скі гіс то рык, ар-

хе о лаг. Скон чыў Мін скую гім на зію, у 

1887 го дзе — Пе цяр бург скі ўні вер сі тэт. 

Пад яго рэ дак цы яй у Мін ску вы хо дзі лі 

«Паў ноч на-За ход нія ка лен да ры», у якіх зме шча ны «На-

род ны ка лян дар», скла дзе ны на асно ве на род ных прык-

мет бе ла ру саў, тэкс таў бе ла рус кіх аб ра да вых пе сень. 

Аў тар гіс та рыч на га на ры са «Ізя слаў і Ту раў — рас сад ні кі 

хрыс ці ян ства...», ар ты ку лаў «Гіс то рыя Мін ска», «Ле ген да 

пра Ма гі лёў». Па мёр пас ля 1907 го да.

1920 год — на ра дзіў ся (Ка зах стан) Ле а нід Іг на та-

віч Бя да, ге не рал-лей тэ нант, двой чы Ге рой 

Са вец ка га Са ю за. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну са жніў ня 

1942 го да на Ста лін град скім, Паў днё вым, 4-м Укра ін скім, 

3-м Бе ла рус кім фран тах — пі лот, ка ман дзір эс кад рыл лі 

штур ма во га авія пал ка. Удзель нік Ста лін град скай біт вы, 

вы зва лен ня Бе ла ру сі, Укра і ны, Літ вы, на сту паль ных апе-

ра цый ва Ус ход няй Пру сіі і Поль шчы. Здзейс ніў 214 ба я вых 

вы ле таў. Пас ля вай ны ка ман да ваў авія цый ным пал ком, 

ды ві зі яй, авія цы яй ЧБВА. За гі нуў у 1976 го дзе ў аў та ка та-

стро фе. Яго імем на зва ны ву лі цы ў Мін ску і Лі дзе.

1979 год — на ра дзі ла ся (г. Роў на, Укра і на) Ала 

Цу пер, бе ла рус кая спарт смен ка (фры-

стайл, лыж ная акра ба ты ка), май стар спор ту Бе ла ру сі 

па фрыс тай ле, май стар спор ту Бе ла ру сі між на род на га 

кла са. Чэм пі ён ка ХХІІ зі мо вых Алім пій скіх гуль няў (2014). 

Ула даль ні ца Куб ка све ту (2000, 2002, 2003). Ула даль ні ца 

Гран-пры, Куб ка Еў ро пы. Не ад на ра зо вая пе ра мож ца і 

пры зёр чэм пі я на таў Бе ла ру сі.

1844 год — на ра дзіў ся Ана толь 

Франс, адзін з най буй-

ней шых фран цуз скіх пісь мен ні каў кан-

ца ХІХ — па чат ку ХХ ста год дзя. У сва іх 

тво рах ён кры ты ка ваў асно вы су час-

на га яму гра мад ства, з май стэр ствам 

псі хо ла га раз гля даў ад но сі ны па між людзь мі, ана лі за-

ваў асаб лі вас ці і сла бас ці ча ла ве чай на ту ры. За сваю 

твор часць ён быў уга на ра ва ны Но бе леў скай прэ мі яй па 

лі та ра ту ры ў 1921 го дзе. Са мы мі вя до мы мі ра ма на мі 

Фран са ста лі «Зла чын ства Сіль вест ра Ба на ра», «Бо гі 

пра гнуць», «Паў стан не анё лаў» і «Вост раў пінг ві наў». 

Па мёр у 1924 го дзе.

1889 год — на ра дзіў ся Чарлз Чап лін, аме ры кан-

скі і анг лій скі кі на ак цёр, сцэ на рыст, кам па-

зі тар і рэ жы сёр, уні вер саль ны 

май стар кі не ма то гра фа, ства-

раль нік ад на го з са мых зна ка-

мі тых воб ра заў су свет на га кі-

но — ба дзяж кі Чар лі, які з'я віў ся 

ў ка рот ка мет раж ных ка ме ды ях. 

У 1999 го дзе Аме ры кан скі ін сты-

тут кі на мас тац тва па ста віў Чар лі Чап лі на на 10-е мес ца 

ў спі се 100 най вя лік шых зо рак кі но за 100 га доў ся род 

муж чын-ак цё раў. Па мёр у 1977 го дзе.

1934 год — ЦВК СССР сва ёй па ста но вай за-

цвер дзіў най вы шэй шую сту пень ад зна кі 

за за слу гі пе рад дзяр жа вай — га на ро вае зван не Ге роя 

Са вец ка га Са ю за. Ге рою Са вец ка га Са ю за ўру ча лі ся: 

най вы шэй шая ўзна га ро да СССР — ор дэн Ле ні на, пас ля 

да яго да даў ся ме даль «За ла тая Зор ка». Упер шы ню зван-

не Ге роя Са вец ка га Са ю за бы ло пры свое на 20 кра са ві ка 

1934 го да са вец кім лёт чы кам за вы ра та ван не экі па жа 

па ра хо да «Ча люс кін». Зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за 

пры свое на 12 772 ча ла ве кам, у тым лі ку 494 бе ла ру сам і 

ўра джэн цам Бе ла ру сі, у іх лі ку 448 во і нам Вя лі кай Ай чын-

най вай ны. Гэ тай уз на га ро ды ўда сто е ны 88 удзель ні каў 

пад пол ля і пар ты зан ска га ру ху Бе ла ру сі. Ім ёны Ге ро-

яў Са вец ка га Са ю за — во і наў-бе ла ру саў і ўра джэн цаў 

Бе ла ру сі, а так са ма сы ноў брат ніх на ро даў і за меж ных 

гра ма дзян, якія вы зна чы лі ся ў ба ях за Бе ла русь у га ды 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, уве ка ве ча ны ў ме ма ры яль ным 

за ле Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея гіс то рыі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Фядоссі, Мікіты.

К. Ксеніі, Марыі, Юліі.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.07 20.12 14.05

Вi цебск — 5.54 20.05 14.11

Ма гi лёў — 5.58 20.03 14.05

Го мель — 5.58 19.56 13.58

Гродна — 6.23 20.27 14.04

Брэст — 6.27 20.24 13.57

Месяц
Першая квадра 

12 красавіка.

Месяц у сузор’і Дзевы.

УСМІХНЕМСЯ
Дзяў чын ка: про сіць хлоп-

ца ад крыць сло ік агур коў 

(гры боў, са лян кі, ва рэн ня), 

та му што не мо жа са ма.

Дзяў чы на: са ма ад кры-

вае сло ік.

Жан чы на: про сіць му жы-

ка ад крыць сло ік, прос та каб 

ён ад чуў сваю знач насць.

— Та та, а што та кое, 

секс?

— Вось вы ў шко ле пра 

пес ці кі ды ты чын кі пра хо-

дзі це?

— Так, вя до ма.

— Ну, вось тое ж са мае, 

толь кі яшчэ трэ ба ўга вор-

ваць.

Тры нац ца тым подз ві гам 

Ге рак ла бы ло са браць усе 

да вед кі ў паш парт ны стол 

за адзін дзень.

1. Бе ла рус кія ганд ба ліс ты прай-

гра лі чэ хам у ад бо рач ным 

мат чы чэм пі я на ту Еў ро пы — 24:26. 

На га да ем, на стар це ад бо рач на га 

тур ні ру на ша збор ная са сту пі ла ў 

Мін ску ка ман дзе Бос ніі і Гер ца га ві-

ны — 29:30, а за тым у гас цях абы-

гра ла фін скую збор ную з лі кам 27:20 

і чэ хаў — 31:30.

— Вель мі за сму ча ны та кім вы ні кам. 

Гэ та бы ла скла да ная гуль ня, — ад-

зна чыў га лоў ны трэ нер бе ла рус кай 

збор най Юрый ШАЎ ЦОЎ. — З ся-

рэ дзі ны дру го га тай ма па ча лі дрэн-

на дзей ні чаць у аба ро не. І ў на-

па дзен ні не ўсё ўда ло ся. Ва ра тар 

са пер ні каў ад біў не каль кі важ ных 

мя чоў. Маг чы ма, дзесь ці хлоп цы 

тро хі спя ша лі ся. Не ха па ла і кід коў 

Ула да Ку ле ша з да лё кай дыс тан-

цыі. Збор ная Чэ хіі — вель мі доб-

рая ка ман да, роў ны з на мі па сі лах 

са пер нік. Два мат чы з імі па ка за лі, 

што ка ман да мо жа вый граць на 

вы ез дзе, а за тым са сту піць до-

ма. Ду маю, у нас па-ра ней ша му 

вель мі доб рыя шан цы на вы хад з 

гру пы. Па ра жэн не ёсць па ра жэн-

не. Але за да чу вы ха ду на чэм пі я нат 

Еў ро пы ні хто не ад мя няў.

У дру гім ня дзель ным мат чы ка ман-

да Бос ніі і Гер ца га ві ны на сва ёй арэ не 

раз гра мі ла фі наў — 31:19. Тур нір нае 

ста но ві шча ў пя тай ад бо рач най гру пе 

пас ля ча ты рох гуль ня вых дзён: Чэ-

хія — 6 ач коў, Бос нія і Гер ца га ві на — 6, 

Бе ла русь — 4, Фін лян дыя — 0.

На га да ем, у фі наль ную ста дыю 

кан ты нен таль на га пер шын ства вый-

дуць па дзве най леп шыя дру жы ны з 

вась мі ква лі фі ка цый ных квар тэ таў, 

а так са ма ча ты ры най леп шыя ка ман-

ды, якія за ня лі трэ ція мес цы.

2. Бе ла рус кая ка ман да ў гру па-

вых прак ты ка ван нях па мас-

тац кай гім нас ты цы за ва я ва ла за-

ла тую ўзна га ро ду на эта пе Куб ка 

све ту ў Са фіі. Вы ступ лен не з пяц цю 

мя ча мі Ган ны Гай ду ке віч, Анас та-

сіі Ры ба ко вай, Ган ны Швай бы, Ары-

ны Су шчын скай і Ка ры ны Яр мо лен кі 

ар біт ры аца ні лі ў 23,600 ба ла. Дру-

гое мес ца за ня лі гім наст кі з Япо ніі 

(23,250 ба ла), за мкну лі трой ку пры-

зё раў ра сі ян кі (23,150).

У ін ды ві ду аль ных спа бор ніц твах за 

крок ад п'е дэс та ла (чац вёр тае мес ца) 

у прак ты ка ван ні з бу ла ва мі спы ні ла ся 

бе ла рус ка Алі на Гар на сько, у кам па зі-

цыі з мя чом яна за ня ла пя тае мес ца.

3. Ары на Са ба лен ка за ста ла ся на 

10-й па зі цыі ў аб ноў ле ным рэй-

тын гу Жа но чай тэ ніс най аса цы я цыі. 

Аляк санд ра Са сно віч зна хо дзіц ца на 

35-м мес цы, Вік то рыя Аза ран ка зай мае 

61-ю па зі цыю, у Ве ры Лап ко 70-е мес ца.

На га да ем, у кан цы гэ та га тыд ня, 

20—21 кра са ві ка, бе ла рус кія тэ ні сіст кі 

ў скла дзе на цы я наль най збор най згу-

ля юць у Брыс бе не су праць ка ман ды 

Аў стра ліі ў паў фі наль ным мат чы Куб ка 

Фе дэ ра цый.

4. Ва лей ба ліс ты «Шах цё ра» ста лі 

ўла даль ні ка мі за ла тых уз на га-

род чэм пі я на ту Бе ла ру сі. У чац вёр-

тым мат чы фі на лу плэй-оф з лі кам 3:1 

яны абы гра лі ста ліч ны «Бу даў нік».

Ва лей ба ліс ты «Шах цё ра» трэ ці раз 

за пар ста лі чэм пі ё на мі Бе ла ру сі. Па-

да печ ныя Вік та ра Бек шы пе ра ма га лі 

ў 2017 і 2018 га дах. Ад нак мін скі «Бу-

даў нік» за ста ец ца са май ты ту ла ва най 

ва лей боль най ка ман дай, вый граў-

шы ра ней чэм пі ён скі ты тул сем ра-

зоў.

5. За вяр шы лі ся па ядын кі 

3-га ту ра чэм пі я на ту краі-

ны па фут бо ле. Мін скае «Ды-

на ма» вый гра ла ў фут ба ліс таў 

«Га ра дзеі», брэсц кае «Ды на ма» 

адо ле ла ў гас цях дзе ю ча га чэм-

пі ё на кра і ны ба ры саў скі БА ТЭ з 

мі ні маль най пе ра ва гай — 1:0. «Іс-

лач» пе рай гра ла «Нё ман» — 1:0, 

«Ві цебск» згу ляў уні чыю з «Тар-

пе да» — 1:1, «Го мель» з буй ным 

лі кам пе рай граў «Энер ге тык-БДУ» — 

3:0, «Дняп ро» са сту піў «Сла віі» — 1:2, 

«Тар пе да-Бе лАЗ» і «Мінск» не змаг лі 

вы явіць пе ра мож цу — 1:1. У за ключ-

ным па ядын ку 3-га ту ра са лі гор скі 

«Шах цёр» су стрэў ся на сва ім по лі са 

«Слуц кам».

Ста но ві шча ў гру пе лі да раў: «Ды на-

ма» (Брэст) — 9 ач коў (3 мат чы), «Ды-

на ма» (Мінск) — 7 (3), «Го мель» — 

6 (3), «Шах цёр» — 6 (2), БА ТЭ — 6 (3), 

«Іс лач» — 6 (3).

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм ПА РА ЖЭН НЕ ЁСЦЬ ПА РА ЖЭН НЕ
У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем пра ня ўда лы 
да маш ні матч ганд боль най збор най і ін шыя ак ту аль ныя па дзеі вы хад ных


