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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск — 6.02 20.17 14.15
Вi цебск — 5.48 20.10 14.22
Ма гi лёў — 5.52 20.07 14.15
Го мель — 5.52 20.00 14.08
Гродна — 6.17 20.31 14.14
Брэст — 6.22 20.28 14.06

Iмянiны
Пр. Фядоры, Марка, 
Мікалая, Палікарпа, 
Платона, Сямёна.
К. Аліцы, Апалонія, 
Багуслава.

Месяц
Апошняя квадра 
19 красавіка.
Месяц у сузор’і Казерога.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
— А я ўчо ра ў аку ліс та 

бы ла.
— І што ска заў?
— Ска заў, каб ал фа віт 

ву чы ла.

Ка рыс ныя па ра ды.
Ка лі за вес ці дзі ця на год 

паз ней за сяб роў або сва я коў 
— бу дзе на ха ля ву да ста вац-
ца шмат дзі ця ча га адзен ня і 
ін шых ка рыс ных штук.

— Сё ма, толь кі ўчо ра вы 
вы да лі мне пін жак, а сён ня 
спі на лоп ну ла!

— Вось ба чы це! Я ж ка-
заў, што гу зі кі пры шы тыя 
моц на!

«Вось і скон чы ла ся дзя-
цін ства...» — па ду маў Сла вік, 
ка лі пен сію пры нес лі не толь-
кі ма ме, але і яму са мо му.

Ся джу ў ка вяр ні. Па ды-
хо дзіць хло пец і ка жа:

— Дзяў чы на, мож на я за 
вас за пла чу?

Ну, я не раз гу бі ла ся — 
да ста ла кві тан цыі за ацяп-
лен не, газ, свят ло, ва ду...
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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.

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

У што тыд нё вым спар тыў ным 
агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем пра 
пос пех бе ла рус кай спарт смен кі 
на прэ стыж ным уль тра ма ра фо не, 
раз вяз ку бас кет боль на га чэм пі я на-
ту кра і ны і вы ні кі трэ ця га ту ра фут-
боль на га пер шын ства Бе ла ру сі.

1. Ма ры на Да ман цэ віч ста ла пе-
ра мож цай ад на го з са мых зна ка мі-
тых уль тра ма ра фо наў у све це «Два 
акі я ны», які пра хо дзіць у паўд нё ва-
а фры кан скім Кей птаў не. Дыс тан цыю 
56 кі ла мет раў на тра се па між Ін дый скім 
і Ат лан тыч ным акі я на мі бе ла рус ка пе-
ра адо ле ла за 3 га дзі ны 37 хві лін.

2. У чэм пі я на це кра і ны па фут бо-
ле ад бы лі ся мат чы 3-га ту ра ў вы-
шэй шай лі зе. На ва по лац кі «Наф тан» 
уні чыю згу ляў з «Ві цеб скам» — 0:0, 
фут ба ліс ты брэсц ка га «Ды на ма» і ба-
ры саў ска га БА ТЭ так са ма не вы яві лі 
пе ра мож цу — 1:1. Са лі гор скі «Шах цёр» 

у гас цях пе рай граў «Мінск» — 1:0. Пер-
шае па ра жэн не па цяр пеў «Слуцк», які 
прай граў у Грод не мяс цо ва му «Нё ма-
ну» з лі кам 1:2. З ад ноль ка вы мі ліч ба мі 
на таб ло — 2:0 — скон чы лі ся мат чы 
«Го ме ля» з ма зыр скай «Сла ві яй» і «Га-
ра дзеі» з «Іс лач чу». Ма гі лёў скі «Днепр» 
пе рай граў «Крум ка чоў» — 2:1, а «Тар-
пе да-Бе лАЗ» з мі ні маль ным лі кам пе-
ра мог ста ліч нае «Ды на ма» — 1:0.

Пас ля трох ту раў на пе ра дзе «Шах цёр» 
і «Нё ман», якія на бра лі па 7 ач коў. На 
1 бал менш у мінск ага «Ды на ма», «Слуц-
ка», «Тар пе да-Бе лАЗ» і «Дняп ра».

3. Бас кет ба ліс ты «Цмо кі-Мінск» 
пе ра маг лі «Ніж ні Ноў га рад» у за-
ключ ным да маш нім мат чы Адзі най 
лі гі ВТБ — 77:52. Ад зна чым, што гэ та 
пер шая вік то рыя на ча ле з Аляк санд рам 
Кру ці ка вым. У 23 пра ве дзе ных су стрэ-
чах мін скія «Цмо кі» атры ма лі 5 пе ра мог
і зай ма юць цяпер 12-е мес ца ся род 
13 удзель ні каў «бан каў ска га» тур ні ру. 
Свой за ключ ны па яды нак «Цмо кі» пра-
вя дуць 23 кра са ві ка ў гас цях у крас на-
дар ска га клу ба «Ла ка ма тыў-Ку бань».

Тым ча сам жа но чая ка ман да «Цмо-
кі-Мінск» ста ла чэм пі ё нам Бе ла ру сі. У 
трэ цім па ядын ку фі наль най се рыі за за-
ла тыя ме да лі дзяў ча ты пе рай гра лі са-
пер ніц з «Га ры зон та» — 60:55. У дзвюх 
па пя рэд ніх су стрэ чах яны так са ма бы лі 
мац ней шыя — 71:56 і 66:53.

У ба раць бе за брон за выя ўзна га ро-
ды пос пе ху да бі ла ся гро дзен ская «Алім-

пія», якая вый гра ла се рыю за 3-е мес ца 
ў са пер ніц з клу ба «Го мель-Сож».

4. Бе ла рус кая тэ ні сіст ка Воль га 
Га вар цо ва ста ла пе ра мож цай тур ні-
ру ў аме ры кан скай Ін ды ян Хар бар 
Біч (пры за вы фонд — $80 тыс.). У вы-
ра шаль ным па ядын ку яна пе ра маг ла 
прад стаў ні цу ЗША Аман ду Ані сі ма ву — 
6:3, 4:6, 6:3.

Яшчэ ад на бе ла рус ка, Аляк санд ра 
Са сно віч, якая дай шла да паў фі на лу 
прэ стыж на га тур ні ру ў швей цар скім Бі-
ле, увай шла ў пер шую сот ню су свет-
на га рэй тын га, пад ня ўшы ся з 108-й на 
96-ю па зі цыю. Па леп шы лі свае рад кі ў 
рэй тын гу WTА яшчэ дзве бе ла рус кія 
тэ ні сіст кі: Ары на Са ба лен ка зай мае 
ця пер 125-е мес ца, Ве ра Лап ко зна хо-
дзіц ца на 241-м рад ку.

5. Бе ла рус кія ха ке іс ты са сту пі лі 
збор най Гер ма ніі ў мат чы Еў ра пей ска-
га ха кей на га вы клі ку ў Баб руй ску — 
1:2. Адзі ная шай ба ў на шай ка ман дзе 
на ра хун ку Анд рэя Кас ці цы на. На га-
да ем, у пер шым мат чы Еў ра вык лі ку ў 
Жло бі не збор ная Бе ла ру сі бы ла мац-
ней шая за Гер ма нію — 3:1.

Пад рых тоў ку да чэм пі я на ту све ту 
ка ман да пад кі раў ніц твам Дэй ва Лью-
і са пра цяг не на на ступ ным тыд ні, 21 і 
22 кра са ві ка на шы ха ке іс ты згу ля юць 
у Грод не са збор най Шве цыі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by
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З ПЕ РА МО ГАЙ ПА МІЖ АКІ Я НА МІ

18 КРА СА ВІ КА
Між на род ны дзень пом ні каў і 

гіс та рыч ных мяс цін (Дзень су свет-
най спад чы ны). Уста ля ва ны ў 1983 
го дзе ра шэн нем Ге не раль най кан-
фе рэн цыі ЮНЕС КА па пра па но ве 
Між на род на га са ве та па за ха ван-
ні пом ні каў і гіс та рыч ных мяс цін 
(ІCOMOS). Упер шы ню ад зна чаў ся 
ў 1984 го дзе.

1827 год — на ра дзіў ся Якуб 
Ста ні сла ва віч Гей штар, 

адзін з кі раў ні коў паў стан ня 1863—1864 
га доў і пар тыі «бе лых» у Бе ла ру сі і Літ-
ве. Вы сту паў су праць Кастуся Ка лі ноў-
ска га і ін шых рэ ва лю цый ных дэ ма кра-
таў, якія імк ну лі ся на кі ра ваць паў стан не 
па шля ху аграр най рэ ва лю цыі. У жніў ні 
1863 го да быў арыш та ва ны і са сла ны 
на ка тар гу. З 1873 го да жыў у Вар ша ве. 
Аў тар «Ус па мі наў 1857—1865 га доў». 
Па мёр у 1897 го дзе.

1838 год — на ра дзіў ся (ма ён-
так Ада ма рын, ця пер у 

Ма ла дзе чан скім ра ё не) Ула дзі слаў Іва-
на віч Ды боў скі, бе ла рус кі за олаг, мі-
не ро лаг, ба та нік, па ле ан то лаг, фальк-
ла рыст, док тар мі не ра ло гіі (1878). За 
ўдзел у паў стан ні 1863—1864 га доў 
быў асу джа ны. З 1871 го да пра ца ваў 
на ка фед ры мі не ра ло гіі Дэ рпцка га 
ўні вер сі тэ та, з 1878-га жыў у ма ёнт ку 

Нянь ка ва на На ва груд чы не. Асноў ныя 
ра бо ты па фло ры і фаў не во зе ра Бай-
кал. Да сле да ваў фло ру і фаў ну На ва-
груд чы ны, збі раў бе ла рус кі фальк лор. 
Па мёр у 1910 го дзе.

1887 год — на ра дзіў ся Ана толь 
Дзяр кач (вёс ка Ту рэц, ця-

пер у Ка рэ ліц кім ра ё не), бе ла рус кі па эт, 
са ты рык, гу ма рыст. Слу жыў пі са рам у 
Мін скай га рад ской і зем скай упра вах. 
Аў тар кніг са ты рыч ных і гу ма рыс тыч-
ных вер шаў «Пра па поў, пра дзя коў, 
пра ся лян-му жы коў», «Усім па тро ху», 
паэ мы «Мі ко ла ва гас па дар ка». У 1936 
го дзе арыш та ва ны, у 1937-м рас стра-
ля ны. Рэ абі лі та ва ны ў 1957 го дзе.

1903 год — на ра дзіў ся (вёс ка 
Па бо ка ві чы, ця пер у Баб-

руй скім ра ё не) Пла тон Га ла вач, бе ла-
рус кі пісь мен нік і 
гра мад скі дзе яч. 
Быў ад ным з кі раў-
ні коў лі та ра тур-
ных ар га ні за цый 
«Ма лад няк» і Бе л-
АПП, рэ дак та рам 
га зе ты «Чыр во ная 
зме на», ча со пі-
саў «Ма лад няк» і 
«По лы мя». Аў тар 
ра ма на «Праз га ды», збор ні каў апа-
вя дан няў «Дро бя зі жыц ця», «Хо чац ца 

жыць», апо вес ці «Спа лох на за го нах», 
а так са ма пуб лі цыс тыч ных і лі та ра тур-
на-кры тыч ных ар ты ку лаў. У 1937 го дзе 
быў арыш та ва ны і пры га во ра ны да рас-
стрэ лу. Рэ абі лі та ва ны ў 1956 г.

1917 год — на ра дзіў ся (го рад 
Тэ ры ё кі, за раз — Зе ле-

на горск, у скла дзе Санкт-Пе цяр бур га) 
Ге ор гій Мі хай ла віч Ві цын, са вец кі і ра-
сій скі ак цёр тэ ат ра і кі но, на род ны ар-
тыст СССР. Кі на дэ бют ак цё ра ад быў ся
ў 1945 го дзе ў філь ме Сяр гея Эй зен-
ш тэй на «Іван Гроз ны». А са праўд ная 
па пу ляр насць прый шла да яго пас ля 
ро лі Ва сі Вяс нуш кі на ў філь ме «За па-
сны іг рок». Усе на род ную лю боў ак цё ру 
пры нес лі ка ме дый ныя філь мы Гай дая 
«Пёс Бар бос і не звы чай ны крос», «Са-
ма гон шчы кі», «Апе ра цыя «Ы» і ін шыя 
пры го ды Шу ры ка», «Каў каз ская па-
лон ні ца, ці Но выя пры го ды Шу ры ка», 
у якіх ён з бляс кам вы ка наў ро лю Ба яз-
ліў ца. За сваё твор чае жыц цё Ге ор гій 
Мі хай ла віч зняў ся больш чым у 80 аб са-
лют на раз на пла на вых філь мах.

Ма рыс МЕ ТЭР ЛІНК, 
бель гій скі па эт, дра ма тург, эсэ іст:
«Мы ва ло да ем толь кі тым шчас цем, 

якое здоль ны зра зу мець».

— У мі лі цыю звяр нуў ся ўла даль нік аў та ма шы ны «ВАЗ 
21063», які рас ка заў, што ўна чы быў вы кра дзе ны яго аў та-
ма біль. Вы свет лі ла ся, што тры муж чы ны (19, 25 і 35 га доў) 
ка ля трох га дзін но чы, зна хо дзя чы ся ў ад ным з два роў, раз-
біў шы ба ка вое шкло, ус кры лі «Жы гу лі», ад нак з'е хаць на іх 
не змаг лі, бо ў аў то ад сут ні чаў аку му ля тар, — па ве да мі ла 
афі цый ны прад стаў нік Цэнт раль на га РУ УС г. Мін ска 
Тац ця на АБОЗ НАЯ. — Муж чы ны па спра ба ва лі ўскрыць 
«Таў рыю», ад нак не змаг лі гэ та зра біць, пас ля ча го пра нік лі 

ў пры пар ка ва ную не да лё ка не аб ста ля ва ную сіг на лі за цы яй 
аў та ма шы ну «ВАЗ 21036», якую ім уда ло ся за вес ці. На ёй 
пры яце лі на кі ра ва лі ся ў Пу ха віц кі ра ён, дзе ў ад ным з дач-
ных да моў вы кра лі тэ ле ві зар, адзен не, ал ка голь, му зыч ны 
цэнтр, кар ці ну, а так са ма ін шую ма ё масць, част ку якой 
пра да лі ў Слуц кім ра ё не. Па да ро зе ма шы на зла ма ла ся, і 
муж чы ны вы ра шы лі ўта піць яе ў во зе ры, ад нак зра біць гэ та 
ім пе ра шко дзі лі су пра цоў ні кі мі лі цыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Вы кра дзе ную ма шы ну ха це лі ўта піць у во зе ры
ЗдарэннеЗдарэнне  ��


