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17 чэрвеня 2019 года.

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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18 ЧЭР ВЕ НЯ

1840 год — ім пе ра тар Мі ка лай І 

вы даў указ аб за ба ро не 

вы ка ры стан ня ў афі цый ных да ку мен тах 

тэр мі наў «Бе ла русь», «Літ ва», «бе ла-

рус кая», «лі тоў ская» гу бер ні і ўвя дзен-

не за мест іх наз вы «Се ве ро-За пад ный 

край».

1890 год — у Мін ску ад кры ты із ноў па бу да ва ны 

га рад скі тэ атр (ар хі тэк та ры К. Каз лоў скі і 

К. Увя дзен скі; у 1952 го дзе рэ кан стру я ва ны). Ура чыс тая 

за клад ка ад бы ла ся 26 чэр ве ня 1888 го да (па ста рым сты-

лі). Вя лі кі князь Ула дзі мір Аляк санд ра віч і вя лі кая кня гі ня 

Ма рыя Паў лаў на, як ад зна чыў гіс то рык А. Сма род скі, 

кі ну лі на мес ца пад мур ка не каль кі за ла тых ма нет і па кла-

лі на іх па цаг лі не. Про та і е рэй Пет ра паў лаў скай царк вы 

Смо ліч ад слу жыў ма ле бен. Ура чыс тае ад крыц цё Бе ла-

рус ка га дзяр жаў на га тэ ат ра (БДТ) ад бы ло ся 14 ве рас ня 

1920 го да. У пра гра ме ад крыц ця пер ша га тэ ат раль на га 

се зо на — ін сцэ ні роў ка апо вес ці Э. Ажэш кі «Рысь» у вы ка-

нан ні бе ла рус кай тру пы, п`еса Шо лам-Алей хе ма «Лю дзі» 

(яў рэй ская тру па), «Вя сел ле» А. Чэ ха ва (рус кая тру па). 

З 1926 го да БДТ стаў на зы вац ца БДТ-1, бе ла рус кія дзяр-

жаў ныя тэ ат ры бы лі ад кры ты ў Ві цеб ску — БДТ-2, паз ней 

у Го ме лі — БДТ-3. Пер ша па чат ко ва ў БДТ пад ад ным да-

хам пра ца ва лі тры тру пы: бе ла рус кая, рус кая і яў рэй ская, 

якія пас ля атры ма лі са ма стой насць.

1882 год — на ра дзіў ся Ге ор гій 

Дзі міт раў, дзе яч бал гар-

ска га і між на род на га ка му ніс тыч на га 

ру ху.

1884 год — на ра дзі ла ся Аляк-

санд ра Львоў на Талс тая, 

рус кая пісь мен ні ца, ме му а рыст ка. Па за вя шчан ні ад баць-

кі Л. М. Талс то га атры ма ла аў тар скія пра вы на яго лі та-

ра тур ную спад чы ну. У 1914 го-

дзе, скон чыў шы кур сы сяс цёр 

мі ла сэр нас ці ў Маск ве, пай-

шла на фронт. Уз на га ро джа на 

тры ма Ге ор гі еў скі мі ме да ля мі. 

У 1917 го дзе вяр ну ла ся ў Яс-

ную Па ля ну, пры свя ціў шы ўсё 

сваю жыц цё ўве ка ве чан ні па-

мя ці Льва Талс то га. Яна бы ла 

пры зна ча ная за ха валь ні цай 

му зея-ся дзі бы «Яс ная па ля на». 

У 1929 го дзе па кі ну ла СССР. 

За мя жой за сна ва ла Талс тоў скі 

фонд. Па мер ла ў 1979 го дзе.

1935 год — на ра дзіў ся Юрый Мя фодзь е віч Са ло-

мін, на род ны ар тыст Ра сіі, на род ны ар тыст 

СССР. Пра фе сар Тэ ат раль на га ву чы лі шча імя Шчэп кі на. 

Мас тац кі кі раў нік Дзяр жаў на га ака дэ міч на га Ма ло га тэ-

ат ра Ра сіі. У 1990—1991 га дах мі ністр куль ту ры Ра сіі. 

Зняў ся ў філь мах: «Вяс на на Одэ ры», «Чыр во ная па лат-

ка», «Ад'ютант яго пра вас ха дзі цель ства», «ТАСС упаў на-

ва жа ны за явіць» і мно гіх ін шых. Зай ма ец ца рэ жы су рай. 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Ра сіі.

1937 год — 18—20 чэр ве ня са вец кія лёт чы кі 

В. П. Чка лаў, Г. П. Бай ду коў і А. В. Бе ля коў 

на са ма лё це АНТ-25 ажыц ця ві лі пер шы ў све це бес па са-

дач ны пе ра лёт з Маск вы ў ЗША праз Паў ноч ны по люс. 

Гіс та рыч ны пе ра лёт, які пра хо дзіў у эк стрэ маль ных умо-

вах, доў жыў ся 63 га дзі ны 20 хві лін. За гэ ты час бы ло 

пе ра адо ле на больш за 9130 км. Вы шы ня па лё ту скла ла 

4000 м. Аме ры ка з за хап лен нем су стрэ ла ге ро яў. У Ван-

ку ве ры дзей ні чае і сён ня Чка лаў скі ка мі тэт, на ма ган-

ня мі яко га ство ра ны і пад трым лі ва ец ца не вя лі кі му зей. 

На мес цы па сад кі АНТ-25 уз ве дзе ны па мят ны абел іск з 

брон за вай дош кай.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Апалона, Дарафея, 
Ігара, Канстанціна, 
Леаніда, Нікандра, 
Фёдара.

К. Альжбеты, Аманды, 
Паўлы, Марка, Марцэля.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.37 21.45 17.08

Вi цебск — 4.18 21.43 17.25

Ма гi лёў — 4.27 21.35 17.08

Го мель — 4.33 21.22 16.49

Гродна — 4.54 21.58 17.04

Брэст — 5.04 21.49 16.45

Месяц
Поўня 17 чэрвеня.

Месяц у сузор’і 

Казярога.

УСМІХНЕМСЯ
Ма лы пы та ец ца ў ма ці:

— Ча му кам п'ю та ры та-

кія ра зум ныя?

Тая:

— Бо яны слу ха юць 

с в а ю  м а  ц я  р ы н  с к у ю 

плату.

Жа но чы слоў нік, ці як 

зра зу мець жан чы ну:

Так = Не.

Не = Так.

Мо жа быць = Не.

Я ві на ва тая = Ты яшчэ па-

шка ду еш.

Нам трэ ба = Я ха чу.

— Да ра гая, ка лі мы не-

ад клад на не па е дзем да-

до му, я знай ду ў гэ тай кра-

ме ін шую жан чы ну і па еду 

да до му з ёю!

«Паль чы кі аб лі жаш», — 

ка за лі ў ста ло вай, дзе не 

бы ло сур вэ так.

Фота Максіма ШАСТАКОВА.
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Ганд ба ліс ты збор най Бе ла ру сі 

пра бі лі ся ў фі наль ную ста дыю 

чэм пі я на ту кан ты нен та, а ва лей-

ба ліс ты — у «Фі нал ча ты рох» 

за ла той Еў ра лі гі. Пра гэ тыя і ін-

шыя спар тыў ныя па дзеі вы хад-

ных рас каз ва ем у што тыд нё вым 

агля дзе «Звяз ды».

1. Ганд ба ліс ты збор най Бе ла ру сі 

раз гра мі лі фі наў у за ключ ным 

мат чы ад бо рач на га тур ні ру чэм пі я-

на ту Еў ро пы. Пас ля пер ша га тай ма 

гас па да ры вый гра ва лі з роз ні цай у 

12 мя чоў, а ў вы ні ку пе ра маг лі з лі-

кам 40:15.

У дру гім па ядын ку 6-га ту ра 5-й 

ква лі фі ка цый най гру пы збор ная Чэ хіі 

на сва ёй пля цоў цы са сту пі ла ка ман-

дзе Бос ніі і Гер ца га ві ны — 23:24. Вы-

ні ко вае ста но ві шча: Чэ хія — 8 ач коў 

(6 гуль няў), Бе ла русь — 8 (6), Бос нія 

і Гер ца га ві на — 8 (6), Фін лян дыя — 

0 (6). Бе ла ру сы, чэ хі і бас ній цы вый шлі 

ў фі наль ную ста дыю кан ты нен таль на-

га пер шын ства. Ту ды так са ма тра пі лі 

збор ныя Гер ма ніі, Сла ве ніі, Хар ва тыі, 

Паў ноч най Ма ке до ніі, Да ніі, Венг рыі, 

Лат віі, Пар ту га ліі, Фран цыі, Укра і ны, 

Ра сіі, Поль шчы, Швей ца рыі, Іс лан дыі, 

Чар на го рыі, Сер біі і Ні дэр лан даў.

Фі наль ны этап муж чын ска га ганд-

боль на га Еў ра-2020 з 9 да 26 сту дзе-

ня пры муць арэ ны Аў стрыі, Нар ве гіі і 

Шве цыі. Ка ман ды гас па да роў чэм пі я-
на ту, як і дзе ю чы чэм пі ён Еў ро пы — Іс-
па нія, бы лі вы зва ле ныя ад ад бо рач ных 
гуль няў. Ад зна чым, што ўпер шы ню ў 
фі на ле згу ля юць 24 збор ныя, а не 16, 
як бы ло ран ней.

2. Муж чын ская і жа но чая збор ныя 
Бе ла ру сі па ва лей бо ле вый шлі 

ў «Фі нал ча ты рох» за ла той Еў ра лі гі. 
Муж чын ская збор ная ў вы ра шаль ным 

мат чы з ка ман дай Укра і ны са сту пі ла са-

пер ні кам — 3:2. Най больш вы ні ко вым 

гуль цом су стрэ чы ў бе ла рус кай збор най 

стаў Ра дзі вон Міс ке віч (22 ач кі). Але гэ-

тае па ра жэн не не пе ра шко дзі ла на шым 

хлоп цам за няць пер шае мес ца ў гру-

пе С. «Фінал ча ты рох» за ла-

той Еў ра лі гі ў Та лі не прой дзе 

21—22 чэр ве ня. Акра мя Эс то-

ніі і Бе ла ру сі, пу цёў кі ў вы ра-

шаль ную ста дыю атры ма лі пе-

ра мож цы груп А і В — Тур цыя 

і Ні дэр лан ды. Ад зна чым, што 

Бе ла русь упер шы ню згу ляе 

ў «Фі на ле ча ты рох» Еў ра лі гі. 

Ра ней най вы шэй шым да сяг-

нен нем у гэ тым тур ні ры для 

на шых ва лей ба ліс таў бы ло 

пя тае мес ца.

Жа но чая збор ная пе ра-

маг ла ў гас цях ка ман ду Іс па ніі — 3:2. 

Са мым вы ні ко вым гуль цом ста ла 

Ка ця ры на Са коль чык (13 ач коў). Як 

і муж чы ны, бе ла рус кія дзяў ча ты за ня-

лі пер шае мес ца ў гру пе С. 

«Фі нал ча ты рох» у жа но чай 

за ла той Еў ра лі зе ад бу дзец-

ца 21—22 чэр ве ня ў хар-

вац кай Ва раж дзі не. Акра мя 

гас па дынь тур ні ру і бе ла-

ру сак, за га на ро вы тра фей 

па зма га юц ца ва лей ба ліст кі 

збор ных Чэ хіі і Іс па ніі.

3. Бе ла рус кія бас кет-

ба ліст кі прай гра-

лі дру гі та ва рыс кі матч 

каман дзе Іта ліі — 56:73. 

Най леп шай у скла дзе бе ла ру сак бы-

ла Анас та сія Ве ра ме ен ка, у ак ты ве 

якой 11 ач коў і 7 пад бо раў. На га да ем, 

у пер шай су стрэ чы італь ян кі вый гра лі 

з лі кам 71:67. Да гэ та га на ша збор ная 

пра вя ла два спа рын гі ў Ры зе. У пер-

шым з іх яна пе ра маг ла ка ман ду Лат-

віі з лі кам 81:77, а за тым прай гра ла 

збор най Тур цыі — 56:76. Пас ля мат-

чаў з італь ян ка мі па да печ ныя На тал лі 

Тра фі ма вай ад пра вяц ца ў вен гер скі 

Се кеш фе хер вар, дзе 21 і 22 чэр ве-

ня згу ля юць са збор най Венг рыі. Гэ-

та бу дуць за ключ ныя кант роль ныя 

су стрэ чы пе рад стар там чэм пі я на ту 

Еў ро пы.

4. За вяр шы лі ся мат чы 11-га ту-

ра чэм пі я на ту кра і ны па фут-

бо ле. Ба ры саў скі БА ТЭ абы граў фут-

ба ліс таў са лі гор ска га «Шах цё ра» — 

3:1, «Га ра дзея» і «Тар пе да» не змаг лі 

вы явіць пе ра мож цу — 0:0, «Дняп ро» 

(Ма гі лёў) пе рай граў «Іс лач» (Мін скі ра-

ён) — 3:0, «Сла вія» (Ма зыр) згу ля ла 

ўні чыю са «Слуц кам» — 1:1, «Тар пе-

да-Бе лАЗ» (Жо дзі на) быў мац ней шы 

за «Ві цебск» — 1:0, «Мінск» пе рай граў 

«Нё ман» (Грод на) — 2:1, «Ды на ма» 

(Брэст) з буй ным лі кам пе рай гра ла 

«Го мель» — 3:0, а «Ды на ма» (Мінск) 

пе рай гра ла РЦАР БДУ з яшчэ буй ней-

шым лі кам — 6:1.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм

На су страч Еў ро пе


