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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.
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Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

16 12 лістапада 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Алены, Анастасіі, 
Леаніда, Марка, Мацвея, 
Сцяпана.

К. Рэнаты, Вітольда, 
Мацвея.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.30 17.16 8.46

Вi цебск — 8.25 17.01 8.36

Ма гi лёў — 8.20 17.06 8.46

Го мель — 8.11 17.09 8.58

Гродна — 8.45 17.33 8.48

Брэст — 8.39 17.39 9.00

Месяц
Поўня ў 16.34.

Месяц у сузор’і 

Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ
Ёсць толь кі два мес цы, 

ку ды муж чы на мо жа ноч-

чу пай сці без ве да ма жан-

чы ны — кра ма з квет ка мі 

і дру гая ра бо та.

Па ка заць ста рой жон-

цы но вую дзяў чы ну — гэ та 

больш бяс печ на, чым но вую 

жон ку ста рой дзяў чы не.

Я та кі ста ры, што яшчэ 
ха дзіў у кі но за 10 ка пе ек.

Жон ка:
— Мне куп ляць гэ тае 

фут ра?!
Муж:
— Ну, бя ры...
Жон ка:
— Ох, з та бой ад ны рас-

тра ты...
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12 ЛІС ТА ПА ДА

1904 год — на ра дзіў ся Мі ха іл 

Аляк се е віч Іва ноў, бе ла-

рус кі кам па зі тар. У 1931-м скон чыў Мін-

скі му зыч ны тэх ні кум. У 1931—1938 га дах 

за гад чык му зыч най част кі Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га цэнт раль на га тэ ат ра ра бочай 

мо ла дзі (ТРАМ), ад каз ны сак ра тар арг ка мі тэ та Са ю за 

кам па зі та раў Бе ла ру сі. У 1941—1942 га дах ар тыст ар-

кест ра Мінск ага га рад ско га тэ ат ра. Пра ца ваў пе ра важ на 

ў жан ры пес ні і ра ман са. У 1944-м рэ прэ са ва ны, рэ абі лі-

та ва ны ў 1988-м. Па мёр у 1955 го дзе.

1909 год — на ра дзі ла ся До ра За ха раў на Кроз, 

бе ла рус кая спя вач ка. У 1933-м скон чы ла 

Бе ла рус кую сту дыю опе ры і ба ле та, у 1937-м — Бе ла-

рус кую кан сер ва то рыю. У 1933—1949 га дах са ліст ка 

Дзяр жаў на га тэ ат ра опе ры і ба ле та Бе ла ру сі. Па мер ла 

ў 1997 го дзе.

1944 год — на ра дзіў ся Да-

від Ген ры ха віч Рот-

ман, бе ла рус кі са цы ё лаг, док тар 

са цы я ла гіч ных на вук, пра фе сар. 

У 1972-м скон чыў БДУ, з 1974-га 

пра цуе ў ім, з 1996-га — ды рэк тар 

Цэнт ра са цы я ла гіч ных і па лі тыч ных 

да сле да ван няў БДУ. Аў тар на ву ко-

вых прац па ме та да ло гіі і ме то ды цы са цы я ла гіч ных да-

сле да ван няў, праб ле мах па лі ты кі, аду ка цыі, ла ду і ўмоў 

жыц ця, між на цы я наль ных ад но сін, тэ о рыі каш тоў нас цяў, 

ін фар ма цый най пра сто ры.

1949 год — на ра дзіў ся Ба рыс Ана то ле віч 

Эй знер, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не тэх на-

ло гіі апра цоў кі ма тэ ры я лаў, док тар тэх ніч ных на вук. У 

1972-м скон чыў Бе ла рус кі ін сты тут ін жы не раў чы гу нач на-

га транс пар ту. З 1976 го да ў Фі зі ка-тэх ніч ным ін сты ту це 

НАН Бе ла ру сі. Аў тар на ву ко вых прац па да сле да ван ні 

пра цэ саў фар мі ра ван ня іон ных шмат кам па не нтных кан-

дэ нса ва ных сіс тэм.

1919 год — аў стра лій скія пі-

ло ты — бра ты Кіт і Рос 

Сміт — пад ня лі ся ў па вет ра з аэ ра дро ма 

ў Анг ліі на двух ма тор ным біп ла не і ўзя лі 

курс на Аў стра лію. Ра зам з імі ў экі паж 

ува хо дзі лі два сяр жан ты-ме ха ні кі Джым 

Бе нет і Уо лі Шырс. 10 снеж ня яны пры зям лі лі ся ў Дар ві-

не, пер шы мі здзейс ніў шы пе ра лёт Анг лія — Аў стра лія. За 

свой подз віг бра ты бы лі ўда сто е ны ры цар ска га зван ня 

і пры за ў 10 ты сяч фун таў стэр лін гаў.

1929 год — на ра-

дзіў ся Ра лан 

Ан то на віч Бы каў, ра сій скі 

ак цёр, кі на рэ жы сёр, на род-

ны ар тыст СССР, ства раль-

нік Між на род на га фон ду 

раз віц ця кі но і тэ ле ба чан ня 

для дзя цей і юнац тва. Зды-

маў ся ў філь мах «Ай ба-

літ-66», «Слу жы лі два та ва ры шы», «Вя лі кі пе ра пы нак», 

«Пры го ды Бу ра ці на» і ін шых. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

СССР. Па мёр у 1998 го дзе.

1954 год — на ра дзі лі ся Юрый Вік та ра віч Ка ра, 

ра сій скі кі на рэ жы сёр, і Юрый Мі хай ла віч 

Па ля коў, пісь мен нік, га лоў ны рэ дак тар «Лі та ра тур най 

га зе ты» (2001—2017).

1959 год — ад быў ся Пер шы з'езд Са ю за жур на-

ліс таў СССР.

1984 год — Ге не раль ная Асамб лея ААН пры ня ла 

дэк ла ра цыю «Аб пра ве на ро даў на мір».

Спорт-таймСпорт-тайм

ЗА ХА ВА ЛІ ШАНЦ
У што тыд нё вым спар-

тыў ным агля дзе «Звяз-

ды» рас каз ва ем пра 

чар го вы тур чэм пі я на-

ту кра і ны па фут бо ле і 

вы ступ лен ні бе ла рус кіх 

спарт сме наў на між на-

род ных тур ні рах.

1. Ха ке іс ты збор най Бе-

ла ру сі абы гра лі Лат вію 3:2 

і за ня лі пер шае мес ца на 

«Тур ні ры ча ты рох на цый» 

у Лі е паі. На га да ем, да гэ та-

га на ша збор ная абы гра ла 

Фран цыю (4:2) і саступілa 

Сла ве ніі (0:2).

Ар га ні за та ры тур ні ру ад-

зна чы лі най леп шых гуль цоў 

спа бор ніц тваў па амп луа. 

Ка пі тан бе ла рус кай ка ман-

ды Мі ка лай Ста сен ка стаў 

ула даль ні кам спе цы яль на га 

пры за най леп ша му аба рон-

цу спа бор ніц тваў.

Тым ча сам юныя бе ла-

рус кія ха ке іс ты за ня лі трэ-

цяе мес ца на юні ёр скім 

тур ні ры ў Мін ску «Ку бак 

Прэ зі дэнц ка га спар тыў на га 

клу ба». Пе ра мо гу свят ка ва-

лі ра сі я не.

2. Бе ла рус кія спарт сме-

ны за ва я ва лі 20 уз на га род 

(5 за ла тых, 8 ся рэб ра ных і 

7 брон за вых) на чэм пі я на-

це Еў ро пы па му ай-тай, які 

прай шоў у мін скім Па ла-

цы спор ту. За ла тыя ўзна-

га ро ды атры ма лі бе ла ру сы 

Мі ка лай Свя дом скі (ва га-

вая ка тэ го рыя 57 кг), Да ні іл 

Яр мо лен ка (60 кг), Мак сім 

Пят ке віч (63,5 кг), Анд рэй 

Ку ле бін (71 кг) і Дзміт рый 

Ва лент (86 кг).

У спа бор ніц твах пры ня ло 

ўдзел больш за 520 спарт-

сме наў з 26 кра ін.

3. Ай чын ныя сам біс ты 

за ва я ва лі 11 ме да лёў на 

чэм пі я на це све ту, які прай-

шоў у Чхан джу (Рэс пуб лі ка 

Ка рэя). У апош ні дзень спа-

бор ніц тваў бе ла рус ка Ма рыя 

Кан драць е ва (ва га вая ка тэ-

го рыя звыш 80 кг) пад ня ла ся 

на дру гую пры ступ ку п'е дэс-

та ла. Ка ця ры на Пра ка пен ка 

(56 кг) і Воль га Ма лей ка 

(68 кг) за ва я ва лі брон за выя 

ўзна га ро ды. Ра ней ся рэб ра-

ныя ме да лі ў скар бон ку бе-

ла рус кай збор най пры нес лі 

Тац ця на Мац ко (64 кг), Сця-

пан Па поў (74 кг) і Ан фі са 

Ка па е ва (48 кг). На трэ цюю 

пры ступ ку п'е дэс та ла па-

ды ма лі ся Ма ры на Жар ская 

(52 кг), Ан жэ ла Жы лін ская 

(72 кг), Аляк сей Сце пан коў 

(90 кг), Анд рэй Ка зу сё нак 

(100 кг) і ў ба я вым сам ба 

Яў ген Алек сі е віч (82 кг).

На ле таш нім чэм пі я на-

це све ту ў Бу ха рэс це бе-

ла рус кія ат ле ты за ва я ва-

лі два нац цаць уз на га род 

(2 за ла тыя, 5 ся рэб ра ных, 

5 брон за вых).

4. Бе ла рус кія спарт-

сме ны Яў ген Цур кін і Мі-

кі та Цмыг за ня лі чац вёр-

тыя мес цы ў фі наль ных 

за плы вах сё ма га эта пу 

Куб ка све ту па пла ван-

ні ў До се. Мі кі та Цмыг на 

дыс тан цыі 100 м на спі не 

па ка заў вы нік 55,20 сек., 

ра ней на тур ні ры ён за ва-

я ваў брон за вы ме даль на 

дыс тан цыі 200 м на спі не. 

Яў ген Цур кін пе ра адо леў 

дыс тан цыю 50 м ба тэрф ля-

ем за 23,88 сек.

5. За вяр шы лі ся мат-

чы 28-га ту ра чэм пі я на ту 

кра і ны па фут бо ле. БА ТЭ 

пе ра мог у гас цях «Ві цебск» 

2:1 і за ха ваў шан цы да-

гнаць брэсц кае «Ды на ма» 
ў чэм пі я на це. Фут ба ліс ты 
брэсц ка га «Ды на ма» згу ля-
лі ўні чыю ў гас цях у «Іс ла-
чы» — 1:1 (на фота).

Вы ні кі ас тат ніх су стрэч 
ту ра: «Шах цёр» (Са лі-
горск) — «Сла вія» (Ма-
зыр) — 5:1, «Слуцк» — «Га-
ра дзея» — 0:0, «Го мель» — 
«Мінск» — 1:0, «Ды на ма» 
(Мінск) — «Дняп ро» (Ма-
гі лёў) — 3:0, «Энер ге тык-
БДУ» (Мінск) — «Тар пе да-
Бе лАЗ» (Жо дзі на) — 2:1.

Ста но ві шча ў гру пе лі да-
раў: «Ды на ма» (Брэст) — 
69 ач коў, БА ТЭ — 64, 
«Шах цёр» — 62, «Ды на ма» 
(Мінск) — 50, «Іс лач» — 46, 
«Тар пе да-Бе лАЗ» — 45. 
Уні зе тур нір най таб лі цы 
мін скае «Тар пе да», якое 

да тэр мі но ва вы бы ла з вы-

шэй шай лі гі, а так са ма «Го-

мель» (23 ач кі), «Дняп ро» 

(27), «Слуцк» (28) і «Энер-

ге тык-БДУ» (29).

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Лю бую ма ту лю і да ра гую ба бу лю Яд ві гу Ля во наў ну 
КА РА ЛЁ ВУ з аг. Ха цю хо ва Круп ска га ра ё на ўся сям'я 
сар дэч на він шуе з 80-год дзем! Ня хай заўж ды 
бу дзе доб рым тваё зда роўе, шчас лі вым по-
зірк і цу доў ным на строй! Жа да ем жыць доў-
га-доў га і свят ка ваць яшчэ шмат юбі ле яў!

Хачу цябе абрадаваць: 
зараз прынясуць ложак 

і для мяне!
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