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ПЕРШЫЯ ПЕРАМОГІ

Спар тыў ныя па дзеі
з удзе лам бе ла рускіх атлетаў і гульцоў у
штотыднёвым аглядзе
«Звязды».
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Беларуска Арына Са ба лен ка і
бель гій ка Эліс Мер тэнс
выйгралі адкрыты чэмпіянат ЗША па тэнісе ў жаночым парным разрадзе.
У фінале US Open яны абыгралі яшчэ адну спартсменку з нашай краіны Вікторыю
Азаранку і аўстралійку Эшлі
Барці — 7:5, 7:5. Матч доўжыўся 1 гадзіну 36 хвілін.
Гэтая перамога на адным з
самых прэстыжных турніраў
«Вялікага шлема» стала для
Сабаленкі і Мертэнс першай. Пара Сабаленка/Мертэнс рэалізавала чатыры
брэйк-пойнты, у той час як
іх саперніцы — толькі два.
Пераможцы атрымаюць
740 тысяч долараў прызавых на дваіх, тыя , хто прайграў, — 370 тысяч. Яшчэ
адна наша тэнісістка Аляксандра Сасновіч, якая дайшла да парнага паўфіналу,
зарабіла 87 500 долараў.
Футбалісты зборнай Беларусі на
чале з новым галоўным
трэнерам Міхаілам Мархелем атрымалі першую
перамогу ў кваліфікацыі
чэмпіянату Еўропы. З лікам
2:1 яны ў пятніцу ў гасцях
перамаглі каманду Эстоніі.
У беларусаў галы забілі на
48-й хвіліне Мікіта Навумаў,
на 2-й кампенсаванай —
Максім Скавыш. Першыя
чатыры матчы ў кваліфікацыйнай групе С наша каманда прайграла. У фінальную

частку Еўра-2020 выйдуць
па дзве найлепшыя каманды
з 10 груп, а таксама чатыры
пераможцы плэй-оф Лігі нацый УЕФА.
Галоўны трэнер зборнай
Бе ла ру сі Мі ха іл Мар хель
пасля матча адзначыў:
— Вя до ма, мы вельмі задаволеныя тым, што
выйгралі. Асабліва ў такой
барацьбе, на апошняй хвіліне. Не ўсё так гладка складвалася, як нам хацелася б.
Не атрымаўся першы тайм,
але другі тайм паказаў, што
ў нас ёсць тыя людзі, на якіх
бы хацелася арыентавацца
ў далейшым.
У нас стаіць задача зрабіць каманду, якая змагла б
вырашыць задачу выхаду на
ЧЕ-2020. Мы рыхтуем каманду да сакавіка, для пачатку
да паядынку з грузінамі. І ў
сувязі з гэтым перамога ў Таліне вельмі важная. Мы яе
доўга чакалі, яна нам цяпер
была неабходная, як ніколі.
У іншым матчы групы С
зборная Нідэрландаў у гасцях абыграла каманду Германіі з лікам 4:2. Турнірнае
становішча: Паўночная Ірландыя — 12 ачкоў (4 матчы), Германія — 9 (4), Нідэр-
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год — нарадзіўся Аляксандр
Уладзіміравіч Паладзін, біяхімік, акадэмік НАН Беларусі, Усеўкраінскай АН, АН СССР, Акадэміі медыцынскіх
навук СССР, Герой Сацыялістычнай Працы. Аўтар больш чым 240 навуковых прац
па пытаннях біяхіміі вітамінаў, абмену рэчываў, параўнальнай біяхіміі нервовай тканкі і галаўнога
мозгу пры розных функцыянальных станах. Яго працы
па біяхіміі мышачнай дзейнасці ляглі ў аснову сучасных
уяўленняў функцыянальнай біяхіміі аб працэсах стомы,
адпачынку і трэніроўкі мышцаў. Аўтар «Падручніка біялагічнай хіміі», які неаднаразова перавыдаваўся. Памёр
у 1972 годзе.
год — нарадзіўся Яўген
Аляксандравіч Глебаў, вядомы беларускі кампазітар, педагог, народны артыст Беларусі і СССР. У 1956
годзе скончыў Беларускую кансерваторыю, з 1971-га выкладаў там жа. Аўтар
балетаў «Мара», «Альпійская балада»,
«Выбранніца», шматлікіх опер, сімфоній, араторый, інструментальных п'ес і
песень, музыкі да драматычных спектакляў і кінафільмаў. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі.
Памёр у 2000 годзе.
год — нарадзіўся (в. Ламачы Хойніцкага
раёна) Аркадзь Кандрусевіч, беларускі пісьменнік. Працаваў настаўнікам, журналістам у рэдакцыях
раённых газет, у газетах «Магілёўская праўда» і «Звязда».
Аўтар зборнікаў прозы «Чарпак Вялікай Мядзведзіцы»,
«Кругі на Белай паляне», публіцыстычных твораў. Памёр
у 1995 годзе.
год — кароль Жыгімонт ІІІ, акрамя перадачы
Мінску ўсіх навакольных зямельных надзе-
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

ланды — 6 (3), Беларусь —
3 (5), Эстонія — 0 (4).
Учора ўвечары ў Кардыфе наша зборная згуляла
таварыскі матч з Уэльсам.
Таксама на мінулым тыдні
прайшло лёсаванне 1/4 фіналу розыгрышу Кубка Беларусі. Дзеючы ўладальнік
кубка «Шахцёр» згуляе з
«Тарпеда-БелАЗ», брэсцкае
«Дынама» — з «Іслаччу»,
«Дняпро» — са «Славіяй».
Цэнтральным супрацьстаяннем стануць матчы паміж
мінскім «Дынама» і барысаўскім БАТЭ. Паядынкі адбудуцца ў сакавіку 2020 года.
Мін скае «Ды нама» пас ля трох
па ра жэн няў атры ма ла
першую перамогу ў новым
сезоне КХЛ. У нядзелю ў
Маскве мінчане абыгралі хакеістаў «Спартака» з лікам
5:4 (2:3, 2:1, 1:0). Галамі ў
нашых адзначыліся Паўловіч, Пулкінен, А. Касціцын,
Эліат, Стэфановіч. У гэтым
мат чы ва роты «Ды на ма»
ўпершыню абараняў 22-гадо вы ва ра тар Аляксандр
Асіпкоў, які змяніў дасведчанага шведа Юнаса Энрата.
Галоўны трэнер мінскага
«Дынама» Крэйг Вудкрафт
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пра ка мен та ваў пе ра мо гу
«зуброў»:
— Перад матчам мы ведалі, што «Спартак» — небяспечны сапернік, які будзе караць за твае памылкі.
З першых хвілін масквічы
ціснулі на нашы вароты, але
Аляксандр Асіпкоў змог справіцца з гэтым. Думаю, мы паказалі свой характар у другой
дваццаціхвілінцы. У заключным перыядзе шалі маглі схіліцца ў любы бок, але наш
варатар зрабіў некалькі ключавых сэйваў, якія дазволілі
нам разлічваць на поспех.
Другі год запар
займае 5-е месца ў
суперфінале Еўралігі зборная Беларусі па пляжным
футболе. У заключным паядынку спаборніцтваў у партугальскай Фігейра-да-Фош
нашы футбалісты перамаглі
каманду Турцыі — 5:4. Раней
на групавым этапе падапечныя Нікаласа Альварада перайгралі расіян — 4:4 (па пенальці 2:1) і швейцарцаў 6:5,
але саступілі іспанцам 2:3,
заняўшы 3-е месца ў квартэце В. У галоўным матчы
за золата Еўралігі зборная
Партугаліі перамагла каманду Расіі — 4:2.
А збор ная бе ла рус кіх
«пляжнікаў» упершыню заваявала пуцёўку ў фінальную ста дыю чэм пі я на ту
све ту. Лё са ван не гру паво га эта пу пла не тар на га
пер шын ства ад будзец ца
13 верасня ў парагвайскім
Асунсьёне. Матчы ЧС пройдуць там жа з 21 лістапада
да 1 снежня, у іх прымуць
удзел 16 найлепшых камандаў з усіх кантынентаў.
Іван КУПАРВАС.

СЁННЯ

Месяц
Першая квадра
6 верасня.
Месяц у сузор’і
Вадаліва.

Сонца
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

6.33
6.21
6.23
6.21
6.48
6.51

19.39
19.30
19.29
19.24
19.54
19.53

13.06
13.09
13.06
13.03
13.06
13.02

Iмянiны
Пр. Ганны, Анатоля,
Арсенія, Апанаса, Васіля,
Георгія, Дзяніса, Паўла,
Рыгора, Савы, Фёдара.
К. Ірмы, Лукі, Мікалая.
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лаў і ворных зямель, дазволіў пабудаваць на рацэ Пярэспа,
«што выцякае з Камаровага балота», млын і папяровую
фабрыку, гарадскую васкабойню, зняў з горада абавязкі плаціць усе падаткі, акрамя надзвычайных, а таксама
аказваць казённыя паслугі, за выключэннем абавязковага
выдзялення калёс сваім і чужаземным паслам, якія ехалі
з Кракава і Варшавы ў Маскву і назад.
год — у Лондане аштрафаваны першы кіроўца за
кіраванне аўтамабілем у нецвярозым выглядзе — таксіст Джордж Сміт. Ён заехаў
дакладна ў дзверы дома. Штраф склаў
адзін фунт стэрлінгаў.
год — нарадзіўся Вольф
Рыгоравіч Месінг, артыст
арыгінальнага жанру, славуты гіпнатызёр, заслужаны артыст РСФСР. Месінг — адна з самых загадкавых постацяў
мінулага стагоддзя. Яўрэйскі хлопчык, які нарадзіўся ў
Польшчы ў беднай сям'і, з часам дабіўся таго, што ўдзел
у ягоным лёсе прымалі найвялікшыя гістарычныя асобы,
напрыклад Зігмунд Фрэйд і Альберт Эйнштэйн. Гітлер абвясціў яго сваім ворагам, а Сталін удастойваў прыватных
сустрэч і, узяўшы пад сваю абарону, дазваляў выступаць з
псіхалагічнымі вопытамі па ўсёй краіне. Пра гэтага чалавека не засталося ніводнага адкрытага дакумента. Асабістая
справа Месінга захоўваецца ў архівах ФСБ пад грыфам
«сакрэтна» і наўрад ці калі-небудзь будзе рассакрэчана.
Сучаснікам засталіся толькі пажоўклыя газеты з рэцэнзіямі на яго выступленні, некалькі сотняў фотаздымкаў,
нешматлікія расказы блізкіх сяброў і аў табіяграфічная
аповесць. Памёр у 1974 годзе.
год — у Сен-Жэрмеэн-ан-Ле, што каля Парыжа, быў падпісаны мірны дагавор паміж
краінамі — пераможцамі ў Першай сусветнай вайне і Аўстрыяй — фактычнае афармленне распаду Аўстра-Венгерскай імперыі.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
У суседа на будзільніку
стаіць крык пеўня.
Кі бер буду чы ня, якую
мы заслужылі.
— Дзе знайсці хлопца,
які б адвёз мяне далёкадалёка?
— У лю бым ва ен ным
вучылішчы.
Быў цалкам сумленны
са сваёй дзяўчынай.

Увага! Трук выкананы
прафесіяналам. Не спрабуйце паўтарыць гэта дома!
Калі жонка прыйшла дадому апоўначы, а муж у пяць
хвілін на першую — ну, вы
самі разумееце, хто сёння ў
сям'і пракурор.
Самае крыўднае, калі
запланавала з мужыком
ідэальныя адносіны, а ён
дзейнічае не па плане.
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.
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http://www.zviazda.by;

e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zviazda.by
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