
 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI:

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

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, 
Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), 
М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк 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 апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

http://www.zviazda.by; 
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 3521.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

14 кастрычніка 2019 года.

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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16 15 кастрычніка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ганны, Усціны, 
Андрэя, Давыда, 
Канстанціна, Касьяна, 
Купрыяна.

К. Тэрэзы, Ядвігі, 
Леанарда.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.37 18.13 10.36

Вi цебск — 7.28 18.01 10.33

Ма гi лёў — 7.27 18.03 10.36

Го мель — 7.21 18.03 10.42

Гродна — 7.51 18.29 10.38

Брэст — 7.50 18.32 10.42

Месяц
Поўня 14 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ
Толь кі ў сла бай жан чы-

ны муж чы на ва ўсім ві на-
ва ты! 

У моц най — ён яшчэ і 
па ка ра ны!

— Ка лі я ву чыў ся ў шко-
ле, у нас ахоў ні каў не бы ло. 
З усім цал кам спраў ля ла ся 
пры бі раль шчы ца з мок рай 
ану чай...

Учо ра зра біў ге не раль-

ную ўбор ку ў па коі. Сён ня 

пры хо джу з ра бо ты, за хо-
джу ў па кой, пер шая дум-
ка: «Аба кра лі...»

— Для тых, хто ба іц ца 
пад свеч ваць са бе да ро гу 
ноч чу смарт фо нам, ёсць 
прос тае ра шэн не — траў ма-
тыч ны піс та лет з пад стволь-
ным ліх та ром.

Я той ча ла век, пас ля 
яко га не со рам на спя ваць 

у ка ра о ке.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

15 КАСТ РЫЧ НІ КА

1924 год — на ра дзіў ся (вёс ка Па га-

рэл ка, ця пер у Ка рэ ліц кім ра ё-

не) Аляк сандр Мі ка ла е віч Мац ко, бе ла рус кі 

гіс то рык, док тар гіс та рыч ных на вук, пра фе-

сар, за слу жа ны ра бот нік вы шэй шай шко лы 

Бе ла ру сі. У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны 

член пад поль най кам са моль скай ар га ні за цыі ў вёс цы Па га-

рэл ка, у чэр ве ні 1942-га — адзін з ар га ні за та раў пар ты зан-

ска га атра да «1-й кам са моль скай бры га ды» на тэ ры то рыі 

Ба ра на віц кай воб лас ці, ка ман дзір ад дзя лен ня. Пас ля вай ны 

на кам са моль скай, пар тый най і жур на лісц кай ра бо це. Вы ву-

чаў гіс то рыю на цы я наль на-вы зва лен ча га ру ху ў За ход няй 

Бе ла ру сі, пад поль ную і пар ты зан скую ба раць бу ў Бе ла ру сі 

ў Вя лі кую Ай чын ную вай ну. Адзін з аў та раў да сле да ван няў 

«Гіс то рыя Бе ла рус кай ССР», «Усе на род ная ба раць ба ў 

Бе ла ру сі су праць ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў у га ды 

Вя лі кай Ай чын най вай ны». Па мёр у 2001 го дзе.

1944 год — на ра дзіў ся (вёс ка Лы шча Пін ска га 

ра ё на) Зі но вій Кі ры ла віч Пры го дзіч, бе ла-

рус кі пісь мен нік, жур на ліст, кан ды дат фі ла соф скіх на вук, 

да цэнт, за слу жа ны дзе яч куль ту ры Бе ла ру сі. У 1966—1977 

га дах пра ца ваў у га зе це «Звяз да» літ суп ра цоў ні кам, за-

гад чы кам ад дзе ла. З 1989 го да — га лоў ны рэ дак тар га-

зе ты «Со вет ская Белоруссия», у 1996—1999-м — пер шы 

на мес нік стар шы ні Дзярж кам дру ку Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

Ця пер — га лоў ны рэ дак тар ча со пі са «Гас па ды ня». Аў тар 

мност ва да ку мен таль ных і мас тац кіх кніг. Уз на га ро джа ны 

ме да лём «За пра цоў ную доб лесць», Га на ро вай гра ма тай 

Вяр хоў на га Са ве та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

1964 год — на ра дзі ла ся (г. Мінск) Іры на Су мні ка ва, 

бе ла рус кая спарт смен ка (бас кет бол), за слу-

жа ны май стар спор ту СССР. Чэм пі ён ка (1992), брон за вы 

пры зёр (1988) Алім пій скіх гуль няў. Ся рэб ра ны пры зёр чэм-

пі я на ту све ту, не ад на ра зо вая чэм пі ён ка Еў ро пы. Ся рэб ра-

ны пры зёр Гуль няў доб рай во лі, Су свет най уні вер сі я ды.

1814 год — на ра дзіў ся Мі хаіл 

Лер ман таў, адзін з са-

мых вя до мых рус кіх паэ таў, пра за ікаў, 

пры знан не да яко га прый шло яшчэ пры 

жыц ці. Яго твор часць, у якой спа лу ча-

лі ся вост рыя са цы яль ныя тэ мы з фі ла-

соф скі мі ма ты ва мі і аса біс ты мі пе ра жы ван ня мі, ака за ла 

вя лі кі ўплыў на лі та ра та раў ХІХ—

ХХ ста год дзяў. Імя Лер ман та ва 

звя за на і з Бе ла рус сю, а дак лад-

ней са ста ра жыт ным го ра дам 

Грод на, з лейб-гвар дыі Гро дзен-

скім гу сар скім пал ком, дзе па эт 

ней кі час слу жыў. «...Лер ман таў 

у той час не меў яшчэ рэ пу та цыі 

ўвен ча на га лаў ра мі паэ та, якую 

ён на быў пас ля і якая скла ла ся 

за ім дзя ку ю чы яго вер шам, і мы, 

не прад ба ча чы ў ім бу ду чай сла вы Ра сіі, гля дзе лі на яго 

зу сім раў на душ на», — пі саў са слу жы вец Лер ман та ва па 

Гро дзен скім пал ку А. І. Ар нол дзі, у бу ду чым ге не рал, пер-

шы ва ен ны гу бер на тар Са фіі.

1940 
год — У Нью-Ёр ку ў кі на тэ ат рах Саріtоl і 

Аstоr прай шла су свет ная прэм' е ра філь ма 

Чап лі на «Вя лі кі дык та тар», па лі тыч най кі на са ты ры на Гіт-

ле ра. Сваю пер шую поў на мет раж ную гу ка вую стуж ку Чап-

лін зняў па ўлас ным сцэ на рыі на сва ёй сту дыі і на свае ж 

два міль ё ны до ла раў. Гэ ты фільм быў вель мі не ты по вы для 

ЗША та го ча су, бо пад час яго ства рэн ня ЗША і Гер ма нія 

яшчэ зна хо дзі лі ся ў ста не мі ру. Фільм меў вя лі кі ка мер-

цый ны пос пех, і ў той жа час ён быў вель мі спрэч ны з-за 

па лі тыч най па да плё кі. Па ўспа мі нах са вец ка га мар ша ла 

Ме рац ко ва, пад час вай ны «Вя лі кі дык та тар» быў пра па на-

ва ны для пра ка ту ў СССР, але пас ля за кры та га пра гля ду 

філь ма Ста лін яго ад хі ліў.

У што тыд нё вым агля дзе 

«Звязды» рас каз ва ем 

пра гуль ню бе ла рус кай 

фут боль най збор най у ад бо ры 

да чэм пі я на ту Еў ро пы і ін шыя 

ак ту аль ныя на ві ны спор ту.

1. У мат чы ад бо рач на га раў нда 

чэм пі я на ту Еў ро пы-2020 у гру пе 

С збор ная Бе ла ру сі па фут бо ле 

са сту пі ла са пер ні кам з Ні дэр лан-

даў 1:2. На 32-й хві лі не лік ад крыў 

Жар жыньё Вей нал дум, 

а праз 9 хві лін ён жа афор-

міў дубль. На 54-й хві лі не 

роз ні цу ў лі ку змог ска ра ціць 

Ста ні слаў Дра гун.

— Доб ры для нас во пыт — 

та кая гуль ня з та кім са пер ні-

кам. Я лі чу, мы эк за мен вы-

тры ма лі. Не вый гра лі, але да-

ка за лі, што ха рак тар у ка ман-

ды ёсць, — ка мен туе су стрэ чу 

га лоў ны трэ нер бе ла рус кай 

збор най Мі ха іл МАР ХЕЛЬ. — 

З ап ты міз мам мож на гля дзець у бу-
ду чы ню. Бы ва юць та кія па ра жэн ні, як 
сён ня, якія каш ту юць больш за пе ра-
мо гі. Для мя не важ на, што ка ман да 
не апус ці ла ру кі і пра цяг ва ла гнуць 
сваю лі нію. І мы маг лі, пры доб рым 
рас кла дзе, згу ляць уні чыю з вя ду чай 
ка ман дай све ту.

2. Ганд боль ны СКА вый шаў у 3-і 

ква лі фі ка цый ны раўнд Куб ка ЕГФ. 

У ня дзе лю ар мей цы пе ра маг лі на сва-

ёй пля цоў цы сла вен скую «Рыб ні цу» 

з лі кам 28:23. На га да ем, у пер шым 

мат чы ка ман ды згу ля лі ўні чыю. Са-

пер нік мін чан па на ступ ным раў ндзе 

вы зна чыц ца пас ля жа раб' ёў кі сён ня.

За дзень да гэ та га ганд ба ліс ты 

БГК імя Мяш ко ва з лі кам 33:31 аб гу-

ля лі за па рож скі «Ма тор» у да маш нім 

мат чы гру па во га раў нда Лі гі чэм піё -

 наў. Тур нір нае ста но ві шча ў гру пе 

В, дзе гу ля юць брас таў ча не, ця пер 

та кое: «Кіль» (Гер ма нія) — 7 ач коў 

(4 мат чы), «Ман пелье» (Фран цыя) — 

6 (4), «Вар дар» (Ма ке до нія) — 6 (4 ), 

«Пор ту» (Пар ту га лія) — 4 (3), «Ві ве» 

(Поль шча) — 3 (4), «Весп рэм» (Венг-

рыя) — 2 (3), БГК — 2 (4), «Ма тор» 

(Украі на) — 0 (4).

3. Ка ця ры на Ка ва лё ва (ва га вая 

ка тэ го рыя звыш 81 кг) за ва я ва ла 

брон за вую ўзна га ро ду на чэм пі я-

на це све ту па бок се ся род жан чын. 

Пра ва вы ха ду ў фі нал бе ла рус ка са-

сту пі ла спарт смен цы з ЗША Да ні э ле 

Пер кінс. Ся род бе ла рус кіх спарт сме-

нак гэ та най леп шы вы нік на су свет-

ным фо ру ме ся род жан чын.

Удзел у тур ні ры пры ма лі 227 спарт-

сме нак з 57 кра ін све ту. Чэм пі я нат 

све ту з'яў ля ец ца пе рад алім пій скім, 

але з-за роз на га лос сяў Між на род най 

аса цы я цыі бок са і Між на род на га алім-

пій ска га ка мі тэ та пад час гэ та га тур ні ру 

не ра зы гры ва юц ца лі цэн зіі ў То кіа.

4. Бе ла рус кія спарт сме ны за-

ва я ва лі тры ўзна га ро ды на між на-

род ным тур ні ры па дзю до Tаllіnn 

Еurореаn Ореn 2019. Ся рэб ра ны 

ме даль за ва я ваў бе ла рус кі ат лет 

Юсуп Бек мур за еў (ва га вая ка тэ го рыя 

81 кг), які ў фі наль ным па ядын ку са-

сту піў фран цу зу. За ла тую ўзна га ро ду 

ў скар бон ку збор най Бе ла ру сі пры-

нёс Ягор Ку ха рэн ка (звыш 100 кг). На 

дру гім рад ку вы ні ко ва га пра та ко ла 

раз мяс ціў ся яго парт нёр па ка ман дзе 

Ула дзі слаў Цяр піц кі.

У ме даль ным за лі ку бе ла рус кая 

ка ман да за ня ла чац вёр тае мес ца. На 

вы шэй шай па зі цыі зна хо дзіц ца збор-

ная Фран цыі. Удзел у тур ні ры пры ня лі 

322 ат ле ты з 38 кра ін.

5. Аляк санд ра Да ні шэў ская 

вый гра ла «зо ла та» Су свет ных 

пляж ных гуль няў у Ка та ры. 

І яшчэ двое бе ла ру саў на 

п'е дэс та ле.

Вод на лыж ні ца бы ла най-

леп шая ў скач ках з трамп лі-

на. Па спя хо вай для яе ста ла 

дру гая спро ба, Аляк санд ра 

вы ка на ла ска чок на 49,5 м — 

кан ку рэнт кі не змаг лі пе ра-

сяг нуць гэ ты вы нік. Брон за вы 

ме даль вый гра ла яшчэ ад на 

бе ла рус ка — Ган на Страль цо-

ва (49 м).

У скач ках на вод ных лы жах з 

трамп лі на ў па ня дзе лак спа бор ні ча лі 
і муж чы ны, Бе ла русь у гэ тым ві дзе 
пра гра мы прад ста віў Сця пан Шпак. 
Ён упэў не на пра вёў усе тры спро бы, 
па ка заў шы най леп шы вы нік у дру-
гой — 59,2 м. Пе ра ўзы сці да сяг нен не 
бе ла ру са змог толь кі Ула дзі мір Ран зін 
з Ра сіі — 59,9 м.

Га лоў ны трэ нер на цы я наль най 

збор най Бе ла ру сі Алег ДЗЕ ВЯ ТОЎ-

СКІ пад вёў вы нік вы ступ лен ня спарт-

сме наў на спа бор ніц твах у Ка та ры: 

«Вод на лыж ні кам да вя ло ся спа бор-

ні чаць у ня прос тых умо вах на двор'я, 

з-за ча го бы ла ад ме не на ква лі фі ка-

цыя ў муж чын. Ад нак у фі на ле ўсе 

бе ла рус кія ат ле ты па ка за лі, што па 

пра ве ўва хо дзяць у элі ту гэ та га ві ду 

спор ту». 

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм

«БЫ ВА ЮЦЬ ПА РА ЖЭН НІ  ЛЕПШЫЯ ЗА ПЕ РА МО ГІ»

Зі но вія Кі ры ла ві ча ПРЫ ГО ДЗІ ЧА — цу доў на га ча ла-
ве ка, пісь мен ні ка, на ву коў ца, рэ дак та ра ча со пі са «Гас-

па ды ня» — шчы ра він шу ем з пры го жай круг лай да тай! 

Зы чым моц на га зда роўя, ба дзё рас ці, даб ра бы-

ту, но вых твор чых пос пе хаў:

На вяр шы ні апы нуц ца

Да дзе на не кож на му.

Хай заўж ды рад кі кла дуц ца

Роў ны мі ба роз на мі!

Сям'я Сі ма нён каў, г. Па ста вы.

P.S. Зга дзі це ся, доб рыя па жа дан ні! Ды яшчэ і на ад рас 

ад на го з па ста ян ных аў та раў... Та му звяз доў цам грэх не 
да лу чыц ца, не ска заць сваё «Будзь ма»... І га доў так да ста!
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