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ПА ДАРОГАХ ВЯЛІКІХ ГУЛЬНЯЎ

У традыцыйным штотыднёвым аглядзе «Звязды»
рас каз ва ем пра найбольш цікавыя спартыўныя падзеі выхадных.

1. Яўген Каралёк стаў
пераможцам Кубка Мінска
па веласпорце. Адзначым,
што ў 2017 годзе ён таксама
перамагаў у сталіцы, але ў
гонцы «Гран-пры Мінска».
Другое месца ў Кубку Мінска
заняў Анур Балкан (Турцыя),
бронзавым прызёрам стаў
Максім Піскуноў з расійскай каманды
«Марафон-Тула». Прыз самага актыўнага гоншчыка атрымаў Сяргей Папок
з велагрупы «Мінск», а ў камандным
заліку перамагла нацыянальная зборная Беларусі. Усяго ў гонцы прынялі
ўдзел 148 атлетаў з 27 камандаў.
Веласіпедны тыдзень у Мінску працягнуўся ў нядзелю турнірам «Гранпры Мінска», гонка прайшла па такім
жа маршруце, як пройдзе заезд шашэйнікаў падчас ІІ Еўрапейскіх гульняў. Пераможцам стаў прадстаўнік
зборнай Эстоніі Норман Вахтра, ён
упэўнена правёў другую частку заезду і фінішаваў у адзіноце. Сярэбраным
прызёрам стаў яго суайчыннік Марцін
Лаас. Трэцяе месца ў Георгіаса Бугласа з кітайскай NСL. Найлепшым з
беларусаў стаў Мікалай Шумаў з велагрупы «Мінск».
2. Беларускія атлеты заваявалі чатыры ўзнагароды на першым

этапе Кубка свету па акадэмічным
веславанні ў балгарскім Плоўдзіве.
Залаты медаль у класе легкавесных
лодак (неалімпійскі клас) заваявала
Алена Фурман. Таццяна Клімовіч і
Крысціна Стараселец выйгралі «серабро» ў класе лодак двойка парная.
У фінале беларускі дуэт саступіў кітаянкам Лю Шы Ю і Вань
Ю Вэй тры з па ло вай
секунды. У класе лодакадзіночак сярод мужчын
другое месца заняў беларус Піліп Павукоў. У фінале ў жанчын шосты вынік
у гэтай дысцыпліне паказала вядомая беларуская
вяслярка Кацярына Карстэн, якая адстала ад пераможцы Лізы Шэеноард
з Нідэрландаў больш чым
на 32 секунды. Бронзавы
медаль у двойцы парнай
заваявалі беларусы Станіслаў
Шчар бачэ ня і Дзя ніс
Мігаль.
3. Бак сёр Дзмітрый Асанаў (вагавая
катэгорыя 60 кг) заваяваў залатую ўзнагароду прэстыжнага
турніру — Кубак губернатара Санкт-Пецярбурга. Беларус у
фі наль ным па ядын ку
баксіраваў супраць ку-
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год — крымскія войскі аблажылі горад Пінск; іх разбіў вялікі гетман Канстанцін Астрожскі.
год — выйшаў указ Сената
Расійскай імперыі аб стварэнні Мінскай губерні з цэнтрам у Мінску.
год — нарадзіўся (г. Полацк) Каятан Андрэевіч Касовіч, беларускі і расійскі вучоныўсходазнавец, адзін з першых санскрытолагаў Расіі, член
Рускага геаграфічнага таварыства. У 1836 годзе скончыў
Маскоўскі ўніверсітэт. З 1850-га — рэдактар навуковых
прац Публічнай бібліятэкі ў Пецярбургу, затым прафесар
Харкаўскага, з 1865-га — Пецярбургскага ўніверсітэтаў.
Укладальнік першага ў Расіі «Санскрыта-рускага слоўніка». Памёр у 1883 годзе.
год — нарадзіўся
(вёска Арэшкавічы, сёння ў Пухавіцкім раёне)
Іосіф Іосіфавіч Жыновіч, беларускі цымбаліст, дырыжор,
кампазітар і педагог. Народны
артыст Беларусі і СССР. Першы прафесійны беларускі цымбаліст. Заснавальнік класа цымбалаў і кафедры
народных інструментаў у Беларускай кансерваторыі.
З 1946 года мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор Дзяржаўнага акадэмічнага народнага аркестра Беларусі. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі. Памёр у 1974 годзе.
З 1987 года ў Беларусі праводзіцца Республіканскі конкурс выканаўцаў імя Жыновіча.

1814

1907

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.
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СЁННЯ

бінскага спартсмена трохразовага чэмпіёна свету Лазара
Альварэса Эстрады.
Кубак губернатара СанктПецярбурга па боксе праводзіцца з 2009 года і сабраў сёлета прадстаўнікоў 15 краін.
4. Лёгкаатлеты Марына
Арзамасава і Аляксандр Васілеўскі занялі пятае месца
ў забегу 2х2х400 м на чэмпіянаце свету ў эстафетах, які
праходзіць у Іакагаме (Японія). Дуэт паказаў вынік 3 хв.
51,64 сек. Адзначым, што для
Марыны Арзамасавай гэты старт быў
неабходны як этап падрыхтоўкі да буйных міжнародных турніраў у летнім сезоне. Першае месца занялі спрынтары
з ЗША — 3 хв. 36,92 сек. Другое месца
занялі атлеты з Аўстраліі, а замкнулі
тройку прызёраў японцы.

Месяц

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

Першая квадра
Усход

Захад Даўжыня
дня

5.10
4.53
5.00
5.03
5.26
5.33

21.03
20.59
20.53
20.43
21.18
21.11

15.53
16.06
15.53
15.40
15.52
15.38

12 мая.
Месяц у сузор’і Шаляў.

Iмянiны
Пр. Ніны, Тамары,
Ерамея, Ігната, Яфіма.
К. Марыі, Юстыны,
Баніфата, Віктара,
Мацея, Міхала.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

Чэмпіянат свету па бегавых эстафетах праводзіцца чацвёрты раз.
Найбольш удала беларусы выступілі
там у 2017 годзе ў эстафеце 4х800 м,
заняўшы другое месца.
5. Беларускія дзюдаісты Аляксандр Вахавяк (вагавая катэгорыя —
звыш 100 кг) і Марына Слуцкая
(звыш 78 кг) занялі пятыя месцы на
прэстыжным турніры серыі «Вялікага шлема» ў Баку (Азербайджан).
Удзел у спаборніцтвах прыняло больш
за 430 спартсменаў з 57 краін.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

год — у Вільні на з'ездзе народных настаўнікаў Беларусі створаны Беларускі саюз

настаўнікаў.
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год — фашысцкая авіяцыя
ў ходзе варварскай бамбардзіроўкі цалкам разбурыла г. Ротэрдам (Нідэрланды).
год — нарадзіўся Джордж
Лукас, амерыканскі кінарэжысёр, прадзюсар, сцэнарыст. Паставіў фільмы «Амерыканскія графіці», «Зорныя войны», «Імперыя наносіць
зваротны ўдар» і многія іншыя.
год — на канферэнцыі ў Гаазе была прынятая канвенцыя аб абароне культурных каштоўнасцяў у выпадку ўзброенага канфлікту, распрацаваная на аснове так званага пакта Рэрыха (1935) — першага
ў гісторыі міжнароднага дагавора, які абвясціў абарону
культурных каштоўнасцяў (падпісаны 15 красавіка 1935
года ў Вашынгтоне). Гаагская канвенцыя ўступіла ў сілу
7 жніўня 1954 года.
год — у Варшаве ў адказ на далучэнне да
блока НАТА Федэратыўнай Рэспублікі Германіі быў падпісаны Дагавор аб дружбе, супрацоўніцтве і
ўзаемнай дапамозе паміж еўрапейскімі краінамі сацыялістычнай садружнасці — Албаніяй, Балгарыяй, Венгрыяй,
ГДР, Польшчай, Румыніяй, СССР і ЧССР — (Варшаўскі
Дагавор). Спыніў сваю дзейнічаць з фактычным развалам
сацыялістычнага лагера 1 ліпеня 1991 года. Арганізацыя
Варшаўскага дагавора больш як на 35 гадоў замацавала
біпалярнасць пасляваеннага свету.
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УСМІХНЕМСЯ
— Чаму ты не дорыш мне
кветкі?!
— Я да ру та бе ўвесь
свет! Ідзі, нюхай кветкі на
вуліцы.
Мужчынам да ведама.
Калі дзяўчына пытаецца, ці не тоўстая яна, мала проста адказаць «не».
Мужчына павінен прадэманстраваць здзіўленне,

што такое пытанне ўвогуле магчыма. А калі трэба,
дык і падскочыць ад нечаканасці.
Як жа добра нідзе не працаваць!
Захацелася паспаць —
лёг па спаць. За ха це ла ся
паесці — лёг паспаць. Захацелася новы камп'ютар —
лёг паспаць.
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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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caricatura.ru
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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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