
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Антаніны, 
Аляксандра, Васіля, 
Івана, Мікалая, Паўла, 
Феафана, Цімафея.

К. Агрыпіны, Ванды, 
Альбіны, Базыля, Зянона, 
Пятра, Юзафа.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.38 21.46 17.08

Вi цебск — 4.19 21.44 17.25

Ма гi лёў — 4.28 21.36 17.08

Го мель — 4.34 21.23 16.49

Гродна — 4.55 21.59 17.04

Брэст — 5.05 21.50 16.45

Месяц
Маладзік 21 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Льва.
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23 ЧЭР ВЕ НЯ

1935 год — ство ра ны Бе ла рус кі 

са юз ар хі тэк та раў — доб ра-

ах вот нае гра мад скае твор чае аб' яд нан не 

ар хі тэк та раў.

1940 год — на ра дзіў ся Аляк сандр 

Ці ма фе е віч Шас та коў, бела -

рус кі мас так. Аў тар кар цін «Ка ля вы гі ну ра кі», «Мая ма-

ма», «Епіс кап Кан стан цін» і ін шых.

1950 год — на ра дзіў ся Ва ле рый Ві кенць е віч Гай-

дук, бе ла рус кі спарт смен і трэ нер (грэ ка-

рым ская ба раць ба), май стар спор ту СССР, за слу жа ны 

трэ нер Бе ла ру сі. Чэм пі ён Бе ла ру сі (1976), брон за вы пры-

зёр Куб ка СССР (1978).

1995 год — ад кры ты для на вед валь ні каў ар шан-

скі эт на гра фіч ны му зей «Млын», фі лі ял 

му зей на га комп лек су 

гіс то рыі і куль ту ры Ар-

шан шчы ны. Раз мя шча-

ец ца ў гіс та рыч ным 

цэнт ры го ра да, па між 

рэ ка мі Днепр і Ар шы-

ца, у бу дын ку ва дзя но-

га млы на (пом нік пра-

мыс ло вай ар хі тэк ту ры 

па чат ку ХХ ст.).

1890 год — на ра дзіў ся Апа лі на рый 

Іва на віч Та ма шэў скі, рус кі 

лёт чык-вы пра ба валь нік, за слу жа ны лёт чык 

СССР. Пра вёў вы пра ба ван ні пер ша га ў све-

це бра ні ра ва на га мар ско га зні шчаль ні ка — 

ля ту чай лод кі М-11 Гры га ро ві ча, а так са ма пер ша га са вец-

ка га па са жыр ска га са ма лё та АК-1, пер ша га ма нап ла на са 

сва бод на ня су чым кры лом АНТ-4. Удзель нік пер ша га са вец-

ка га гру па во га звыш да лё ка га пе ра лё ту Маск ва — Улан-Ба-

тар — Пе кін на са ма лё це АК-1. На са ма лё це АНТ-4 устан віў 

два су свет ныя рэ кор ды пра цяг лас ці па лё ту з гру зам.

1900 год — на ра дзіў ся Іг нат Мі хай ла віч Паў лаў, 

ра сій скі ме та лург, за сна валь нік на ву ко вай 

шко лы ў га лі не пра цэ саў плас тыч най дэ фар ма цыі, член-

ка рэс пан дэнт АН СССР. Зра біў вя лі кі ўнё сак у агуль ную 

тэ о рыю апра цоў кі ме та лаў ціс кам і ў тэ о рыю пра цэ су 

пра кат кі. Аў тар фун да мен таль най пра цы «Тэ о рыя пра-

кат кі». Лаў рэ ат Ле нін скай прэ міі.

1925 год — у СССР за сна ва на прэ мія імя У. І. Ле-

ні на за вы дат ныя да сяг нен ні ў га лі не на ву-

кі, тэх ні кі, лі та ра ту ры, мас тац тва, ар хі тэк ту ры. Пры су жда-

ла ся з 1926-га да 1935-га і ў 1957—1991 га дах.

1965 год — на ра дзіў ся Ва ле рый 

Ша та е віч Ме ла дзэ, ра сій-

скі эст рад ны спя вак, за слу жа ны ар тыст 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі (2006).

1985 год — ка ля бе ра гоў Ір-

лан дыі вы бух нуў ін дый скі 

«Бо інг-747». Усе 329 ча ла век, якія зна хо-

дзі лі ся на бор це лай не ра, за гі ну лі. Пры-

чы най ка та стро фы ста ла за кла дзе ная бом ба.

1990 год — Вяр хоў ны Са вет Мал даў скай ССР 

пры няў Дэк ла ра цыю аб дзяр жаў ным су-

ве рэ ні тэ це рэс пуб лі кі.

ОС КАР УАЙЛЬД:

«Гэ та страш на цяж кая ра бо та — ні чо га 

не ра біць».

Аб'ява: «Прадам Ладу-

Каліна. Прабег 740 км. 

Звяртацца 740 кіламетр 

шашы Тальяці–Масква».

Пер шую част ку жыц ця 

за ня ткам сек сам пе ра шка-

джа юць баць кi, дру гую — 

дзе цi.

Та му ўну кi та кiя жа да-

ныя — яны ўжо нi чо му не 

пе ра шка джа юць.

Дзяў ча ты! Па мя тай це, 

што пiнг вi ны — гэ та лас-

таў кi, якiя елi пас ля 18.00!

Я не вы спа ла ся не та му, 

што ней кiя п'я ныя 

пад ма iм акном пес-

нi гар ла нi лi. А та му, 

што я ве да ла сло вы 

пе сень i ў дум ках 
пад пя ва ла...

Тыгр — гэ та 
штрых-кот.

I не трэ ба так на 

мя не маў чаць!

— Ну як спра вы? 

Як там ва ша пры га-

жу ня-да чуш ка? Усё 

яшчэ не за му жам?

— Спра бу юць, 

хва ляць, але не бя-

руць.

У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра най больш ак ту аль ныя па дзеі 

вы хад ных.

1. Ар шан скі «Ві тэн» чац вёр-

ты раз стаў чэм пі ё нам Бе-

ла ру сі па мі ні-фут бо ле, адо леў шы 

го мель скі ВРЗ у се рыі за за ла тыя 

ме да лі — 3:2. У пя тым, вы ра шаль-

ным, па ядын ку за ла той се рыі ар шан-

цы вый гра лі на сва ёй пля цоў цы з лі-

кам 4:1. Да гэ та га абод ва прэ тэн дэн ты 

на чэм пі ён скі ты тул атры ма лі па дзве 

вік то рыі на сва іх пля цоў ках: «Ві тэн» 

вый граў 3:2 (у авер тай ме) і 4:2, а ВРЗ 

двой чы пе ра мог з ад ноль ка вым вы-

ні кам 2:1.

Ра ней «Ві тэн» вый гра ваў чэм пі я нат 

кра і ны ў 2008, 2009 і 2013 га дах. Ула-

даль ні ка мі брон за вых ме да лёў XXXІ 

чэм пі я на ту кра і ны па мі ні-фут бо ле 

ста лі спарт сме ны мін скай «Ста лі цы», 

якія двой чы абы гра лі го мель скі БЧ — 

4:1 (до ма) і 6:3 (у гас цях).

На га да ем, са мым ты ту ла ва ным 

клу бам з'яў ля ец ца мін скі «Да рож нік», 

які шэсць ра зоў ста на віў ся чэм пі ё нам 

кра і ны. У «Лід сель ма ша» і «Ві тэ на» 

па ча ты ры «зо ла ты», па тры — у «Мін-

ска», МА ПІ Да і «Ста лі цы».

2. У ня дзе лю за вяр шыў ся ква-

лі фі ка цый ны раўнд адзі-

ноч на га раз ра ду ад кры та га чэм пі я-

на ту Бе ла ру сі па тэ ні се. У муж чын у 

асноў ную сет ку тур ні ру вый шлі Зу раб 

Ба га трыш ві лі, Мі ка лай Бань коў, Хак тан 

Га ра еў, Іван Паў лю чэн ка, Ці хан Фе е-

до раў, Ці ма фей Кук саў, Ягор Слі зе віч, 

Да ні іл Пят роў скі. У жан чын — Ула да 

Зве ра ва, Анас та сія Ра фаль ская, Але-

ся Яку бо віч, Стэ фа нія Ша ба на ва, Да-

р'я Ха му цян ская, Крыс ці на Дзміт рук, 

Ве ра ні ка Прыц, Анас та сія Аб ра мо віч. 

Па за вяр шэн ні ква лі фі ка цыі ад бы ла ся 

жа раб' ёў ка мес цаў у асноў най сет цы 

тур ні ру. Ад зна чым, што мат чы асноў-

най сет кі ў муж чын і ў жан чын бу дуць 

згу ля ныя ў два дні — па ня дзе лак і аў-

то рак.

3. За вяр шы лі ся мат чы 

14-га ту ра чэм пі я на ту 

кра і ны па фут бо ле. Гуль цы са-

лі гор ска га «Шах цё ра» не здо ле лі 
адо лець брэсц кі «Рух» — 1:1, і та-
кім чы нам раз рыў па між «Шах цё-
рам» і лі да рам БА ТЭ, які абы граў 
у Баб руй ску мяс цо вую «Бел шы-
ну» з вы ні кам 2:0, па вя лі чыў ся 
да ча ты рох ач коў. Вы ні кі ас тат ніх 
мат чаў 14-га ту ра: «Ві цебск» — 
«Мінск» — 1:0, «Слуцк» — «Нё-

ман» (Грод на) — 0:1, «Сла вія» 

(Ма зыр) — «Сма ля ві чы» — 2:1, «Іс лач» 

(Мін скі ра ён) — «Тар пе да-Бе лАЗ» (Жо-

дзі на) — 2:2, «Ды на ма» (Брэст) — «Га-

ра дзея» — 3:1, «Ды на ма» (Мінск) — 

«Энер ге тык-БДУ» (Мінск) — 0:0.

Тур нір нае ста но ві шча: БА ТЭ — 

30 ач коў (14 мат чаў), «Шах цёр» — 

26 (14), «Ды на ма» (Брэст) — 25 (14), 

«Нё ман» — 23 (13), «Тар пе да-Бел-

АЗ» — 23 (14), «Энер ге тык-БДУ» — 23 

(14), «Ві цебск» — 21 (14), «Іс лач» — 

20 (14), «Ды на ма» (Мінск) — 20 (14), 

«Слуцк» — 18 (14), «Сла вія» — 18 (14), 

«Рух» — 16 (14), «Га ра дзея» — 15 (14), 

«Мінск» — 13 (12), «Сма ля ві чы» — 

7 (13), «Бел шы на» — 6 (14).

Спіс най леп шых бам бар дзі раў уз на-

чаль ва юць Ге гам Ка дзі мян («Нё ман»), 

Па вел Ня хай чык (БА ТЭ), Іён Ні ка ла ес-

ку («Ві цебск»), Ві таль Лі са ко віч («Шах-

цёр») і Джа сур бек Ях шы ба еў («Энер ге-

тык-БДУ»), якія за бі лі па сем мя чоў.

На ступ ны тур прой дзе з 26 да 

28 чэр ве ня.

4. Еў ра пей ская ганд боль ная 

фе дэ ра цыя вы зна чы ла ўсе 

ка ман ды, якія вы сту пяць на гру па вым 

эта пе но ва га се зо на Лі гі чэм пі ё наў. 

У лік 16 удзель ні каў асноў на га эта пу 

га лоў на га кан ты нен таль на га клуб на-

га тур ні ру ўвай шоў і чэм пі ён Бе ла ру сі 

Брэсц кі ганд боль ны клуб імя Мяш ко ва. 

Іх са пер ні ка мі ста нуць два прад стаў ні кі 

ня мец кай бун дэс лі гі «Кіль» і «Фленс-

бург», а так са ма іс пан ская «Бар се ло на», 

дац кі «Оль барг», вен гер скія «Весп рэм» 

і «Пік», хар вац кі «За граб», фран цуз скія 

«Па ры Сэн-Жэр мэн» і «Нант», нар веж-

скі «Эль ве рум», сла вен скі «Цэ ле», пар-

ту галь скі «Пор ту», «Вар дар» са Скоп'е, 

поль скі «Ві ве» з Кель це, у якім гу ля юць 

бе ла рус кія ганд ба ліс ты Ар цём Ка ра лёк 

і Ула дзі слаў Ку леш, і ўкра ін скі «Ма тор» 

з За па рож жа з бе ла ру са мі Ба-

ры сам Пу хоў скім, Мак сі мам Ба-

бі ча вым, Іва нам Ма ро зам і Вя ча-

сла вам Бо ха нам у скла дзе.

На га да ем, у бя гу чым се-

зо не Лі гі чэм пі ё наў прай шоў 

толь кі гру па вы этап. Пла нуец -

ца, што вы ра шаль ны этап ад-

бу дзец ца 28-29 снеж ня ў ня-

мец кім Кёль не.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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