
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Максіма, Мікалая.
К. Дар'і, Элеаноры, 
Габрыэля, Рыгора, 
Урбана.

Месяц
Маладзік 18 снежня.
Месяц у сузор’і

Казярога.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.25 16.48 7.23

Вi цебск — 9.22 16.30 7.08

Ма гi лёў — 9.15 16.38 7.23

Го мель — 9.03 16.43 7.40

Гродна — 9.39 17.05 7.26

Брэст — 9.31 17.14 7.43
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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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УСМІХНЕМСЯ

Як га ва ры лі ў на шым 
сту дэнц кім ін тэр на це: мы-
шы ў па коі — пры кме та да-
стат ку.

У ма га зі не та та з ма лень-
кім сы нам пры мя ра юць ча-
ра ві кі.

Та та: Вось гэ тыя 
та бе па да ба юц ца? 
Над зень, як ся дзяць.

Сын: Ага, клас, мне 
па да ба ец ца.

Баць ка да па ма гае 
на дзець дру гі ча ра вік.

Та та: Ца на нар-
маль ная, вось іх та ды 
і возь мем.

Сын: І што — усё?! І 
мы ні ку ды не пой дзем 
гля дзець да лей? Таа-
та, я ця пер толь кі з 
та бой бу ду заў сё ды ў 
кра му ха дзіць!

У Ра сіі ад на ві лі ба-
раць бу з п'ян ствам.

Не пры го жыя жан-
чы ны абу ра юц ца.

Плас тыч ныя хі-
рур гі па ці ра юць ру кі.

Сын пас ля пра гля ду пе-
ра да чы аб зда ро вым хар ча-
ван ні:

— Та та, праў да, што ад мя-
са ста рэ юць?

— Так, сы нок, пас ля 80.

— А без мя са?

— Пас ля 40.

19 СНЕЖ НЯ

1903 год — на ра дзі ла ся (г. Тбі лі сі) Та ма ра Ры-
го раў на Цу лу кі дзэ, бе ла рус кая пісь мен ні-

ца, пе ра клад чы ца, за слу жа ная ар тыст ка Гру зіі (1934). 
У 1936 і 1950 га дах рэ прэ сі ра ва ная. Рэ абі лі та ва ная ў 
1956-м. З 1959 го да жы ла ў Мін ску. Аў тар ар ты ку лаў пра 
тэ атр. Для дзя цей вы да ла кні гі «Ля леч ны тэ атр у шко ле», 
«Бла кіт ны фа кел» і ін шыя. На бе ла рус кую мо ву пе ра кла да-
ла тво ры гру зін скіх пісь мен ні каў. Па мер ла ў 1991 го дзе.

1907 год — на ра дзіў ся (г. Го мель) Мі ка лай Мі-
ка ла е віч Двор ні каў, дзе яч рэ ва лю цый на га 

ру ху ў За ход няй Бе ла ру сі. Быў на кам са моль скай ра бо це 
ў Го ме лі і Го мель скай воб лас ці. З 1932 го да — на пад поль-
най ра бо це ў За ход няй Бе ла ру сі: сак ра тар Бе ла стоц ка га, 
за тым Брэсц ка га акру го вых ка мі тэ таў КСМЗБ, член сак-
ра та ры я та, пер шы сак ра тар ЦК КСМЗБ. Адзін з кі раў ні-
коў Коб рын ска га ўзбро е на га вы ступ лен ня ся лян (1933). 
У 1937—1938 га дах удзель ні чаў у на цы я наль на-рэ ва лю-
цый най вай не ў Іс па ніі. За гі нуў у 1938 го дзе.

1915 год — на ра дзі ла ся Эдзіт Пі яф (Эдзіт Джа ван-
на Га сі ён), вя лі кая фран цуз ская спя вач ка.

1917 год — 100 га доў та му ў Ман рэ а лі стар та ваў 
пер шы рэ гу ляр ны чэм пі я нат ка над скай На-

цы я наль най ха кей най лі гі. Яна аб' яд на ла ў са бе ча ты ры 
ка ман ды: «Ман рэ аль Ка на ды енс», «Ман рэ аль Уон дэ рэрс», 
«Ата ва Се на тарс» і «Та рон та Арэ нас». У гэ ты дзень «Уон-
дэ рэ ерс» вый граў у клу ба з Та рон та 10:9, а «Ман рэ аль 
Ка на ды енс» вый гра лі ў ха ке іс таў з Ата вы — 7:4. Сён ня ў 
лі зе гу ляе ўжо 31 ка ман да з 30 га ра доў ЗША і Ка на ды, якія 
зма га юц ца што год за га лоў ны прыз лі гі — Ку бак Стэн лі.

1983 год — поз нім ве ча рам 19 снеж ня 1983 го-
да ў са мым цэнт ры Рыа-дэ-Жа нэй ра бы ло 

здзейс не на зла чын ства, на зва нае ў спар тыў ным све це 
«кра дзя жом ста год дзя». З вы шын на га 
бу дын ка штаб-ква тэ ры Бра зіль скай кан-
фе дэ ра цыі фут бо ла бы ла вы кра дзе на 
за ла тая ста ту эт ка Ні кі, кры ла тай ста ра-
жыт на грэ час кай ба гі ні пе ра мо гі — Ку бак 
Жу ля Ры мэ (шмат га до ва га прэ зі дэн та 
ФІ ФА), якая пры су джа ла ся ка ман дзе — 
пе ра мож цы чэм пі я на ту све ту. У 1970 го-
дзе пас ля та го, як бра зіль ская збор ная 
трэ ці раз за ва я ва ла ты тул най мац ней-
шай у све це, Між на род ная фе дэ ра цыя 
фут боль ных аса цы я цый пе рад ала «за ла тую ба гі ню» ім 
на веч на. За мест Ні кі быў за сна ва ны но вы фут боль ны 
тра фей — Ку бак ФІ ФА. Бра зіль цы ўспры ня лі кра дзеж як 

на цы я наль ную гань бу і тра ге дыю. Да рас сле да ван ня бы-

лі пры цяг ну ты най леп шыя след чыя кра і ны. Каб вый сці 

на след зла чын цаў, спат рэ бі ла ся больш за ча ты ры га ды. 

У скла дзе шай кі ака заў ся і ней кі бан кір, які па спеў да та го 

ча су пе ра тва рыць пры го жую 30-сан ты мет ро вую ста ту эт ку 

ва гой 1,8 кг у не каль кі зліт каў зо ла та.

Жан-Поль САРТР, 

фран цуз скі пісь мен нік, фі ло саф, дра ма тург:

«Але ка лі мы ка жам, што ча ла век ад каз ны, то гэ та не 

азна чае, што ён ад каз ны толь кі за сваю ін ды ві ду аль-

насць. Ён ад каз вае за ўсіх лю дзей».

Фота Ірыны СІДАРОК.
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У што тыд нё вым спар тыў ным 
агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем пра 
пос пе хі на шых фрыс тай ліс таў на 
пер шых эта пах Куб ка све ту, пер-
шым под ыу ме Іры ны Крыў ко і 
вы ні ках чэм пі я на ту Еў ро пы па 
пла ван ні, які за вяр шыў ся ў Ка-
пен га ге не.

1. Пер шыя два эта пы Куб ка све ту 
па фрыс тай ле ў лыж най акра ба ты цы 
прай шлі ў Кі таі. На шы спарт сме ны за-
ва я ва лі тры ўзна га ро ды.

На стар та вым эта пе Ган на Гусь ко ва 
вый гра ла спа бор ніц твы ся род жан чын. 
За крок ад п'е дэс та ла спы ні ла ся Аляк-
санд ра Ра ма ноў ская, алім пій ская чэм-
пі ён ка Со чы-2014 Ала Цу пер за ня ла 
вы ні ко вае 7-е мес ца, не пра біў шы ся 
ў 2-і фі наль ны этап. Так са ма на пер-
шым эта пе Куб ка све ту на п'е дэс тал 
пад ня ўся Мак сім Гус цік у муж чын скіх 
спа бор ніц твах, ён за ва я ваў ся рэб ра-
ную ўзна га ро ду.

На дру гім эта пе Куб ка све ту, які 
прай шоў там жа на на ступ ны дзень, 
ся род най леп шых быў ужо Ан тон Куш-
нір, алім пій скі чэм пі ён стаў трэ цім.

Да рэ чы, на дру гім эта пе вы зна чы лі-
ся най мац ней шыя і ў ка манд ных спа-
бор ніц твах, дзе за Бе ла русь вы сту па лі 

Ган на Гусь ко ва, Мак сім Гус цік і Ан тон 

Куш нір. На ша ка ман да за ня ла чац вёр-

тае мес ца.

На ступ ны этап Куб ка све ту ад бу-

дзец ца ўжо ў 2018 го дзе ў Маск ве.

2. Іры на Крыў ко за ня ла дру гое 

мес ца ў мас-стар це на эта пе Куб-

ка све ту па бія тло не ў фран цуз скім 

Ан сі. Дак лад ная страль ба да па маг ла 

на шай спарт смен цы ўпер шы ню ў кар'-

е ры пад няц ца на аса біс ты п'е дэс тал у 

гэ тым тур ні ры.

— Я і па ду маць не маг ла, што за 

ўсю кар' е ру ў бія тло не мне ўдас ца на 

ім па бы ваць — не то што ў эс та фет-

най гон цы, а ў аса біс тай, — рас каз вае 
Іры на. — Ка лі ўбя га ла са стрэль-
бі шча на дыс тан цыю дру гой, 
вы ра шы ла, што бу ду зма гац ца 
да апош ня га. Але, на пэў на, да 
кан ца не ве ры ла, што зма гу 
ўтры мац ца, ду ма ла, што, ка лі 
за ста ну ся ў топ-6, гэ та ўжо бу-
дзе вель мі доб рым вы ні кам.

З дру гім мес цам спарт-
смен ку па він ша ваў Прэ зі дэнт 
Аляк сандр Лу ка шэн ка, па жа-
даў шы ёй вя лі кіх пос пе хаў і ў 
да лей шым.

Збор ная Бе ла ру сі па бія тло не 
пас ля вы ступ лен ня ў Фран цыі на 
шэсць дзён вяр ну ла ся ў Мінск, 

пас ля ча го пра цяг не пад рых тоў ку да 
чац вёр та га эта пу Куб ка све ту ў ня-
мец кім Абер хо фе, які прой дзе з 4 па 
7 сту дзе ня.

У агуль ным за лі ку Куб ка све ту лі-
дзі руе Анас та сія Кузь мі на са Сла ва-
кіі — 302 ач кі. Ад ра зу тры бе ла рус кія 
бія тла ніст кі ўва хо дзяць у 25 най леп шых 
Куб ка све ту. На дзея Скар дзі на, якая 
з-за пра сту ды не вы сту па ла ў Ан сі, дзе-
ліць з Іры най Крыў ко 18-е і 19-е мес цы 
агуль на га за лі ку — у абедз вюх спарт-
сме нак па 164 ач кі. Да р'я До мра ча ва, 

якая пра пус ці ла стар ты ў 

Фран цыі, раз мяс ці ла ся на 

23-й па зі цыі — 135 ба лаў.

3. Бе ла рус кія плыў-

цы Па вел Сан ко віч, Ілья 

Шы ма но віч, Яў ген Цур кін 

і Ан тон Лат кін за ва я ва лі 

брон за вы ме даль у кам бі-

на ва най эс та фе це 4х50 м 

на чэм пі я на це Еў ро пы 

ў 25-мет ро вым ба сей не 

ў Ка пен га ге не.

Пе ра маг лі ў эс та фе це з 

су свет ным рэ кор дам ра сі я не, дру гое 
мес ца за ня лі італь ян цы. Ад зна чым, што 
на шы хлоп цы вый шлі ў фі нал з ква лі-
фі ка цыі з най леп шым ча сам.

У за ключ ны дзень чэм пі я на ту Еў ро-
пы Па вел Сан ко віч вы сту піў так са ма 
на сва ёй ка рон най дыс тан цыі 50 м на 
спі не, але за няў чац вёр тае мес ца.

На ша збор ная на кан ты нен таль ным 
фо ру ме ў Ка пен га ге не за ва я ва ла дзве 
ўзна га ро ды. Ра ней квар тэт у скла дзе 
Паў ла Сан ко ві ча, Ільі Шы ма но ві ча, 
Анас та сіі Шкур дай і Юліі Хіт рай за ва я-
ваў ся рэб ра ную ўзна га ро ду. У ме даль-
ным за лі ку чэм пі я на ту пе ра маг лі плыў-
цы з Ра сіі — 8 за ла тых, 4 ся рэб ра ныя і 
4 брон за выя ўзна га ро ды.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by
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ПОС ПЕ ХІ Ў ПА ВЕТ РЫ, 
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