
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Валерыя, Кірылы, 
Міхаіла, Фёдара, Фядота, 
Яўгена.

К. Анастасіі, Эдзіты, 
Анатоля, Фелікса.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.46 17.04 8.18

Вi цебск — 8.41 16.48 8.07

Ма гi лёў — 8.36 16.54 8.18

Го мель — 8.26 16.57 8.31

Гродна — 9.00 17.20 8.20

Брэст — 8.54 17.28 8.34

 
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 20.008. Iндэкс 63850. Зак. № 4170.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

19 лістапада 2018 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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Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

caricatura.ru

Месяц
Першая квадра 

15 лістапада.

Месяц у сузор’і Авена.
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1717 год — на ра дзіў ся Ге ор гій 

Ка ніс кі, бе ла рус кі цар коў-

ны дзе яч, асвет нік, пра па вед нік, пісь мен-

нік. У 1743 го дзе скон чыў Кі е ва-Ма гі лян-

скую ака дэ мію, у 1745—1755 га дах яе 

вы клад чык, пра фе сар, рэк тар. Іні цы я тар 

ад крыц ця Ма гі лёў скай ду хоў най се мі на рыі. З 1783 года — 

ар хі епіс кап ма гі лёў скі, член Свя цей ша га Сі но да. Пры хіль нік 

уз' яд нан ня ўні я таў з Рус кай пра ва слаў най царк вой. Свае 

ідэі вы каз ваў у пуб ліч ных вы ступ лен нях і цар коў ных про па-

ве дзях; ім скла дзе на ка ля 80 пра моў і про па ве дзяў. Вы сту-

паў за рас паў сюдж ван не асве ты ў Бе ла ру сі. Аў тар кур саў 

гіс та рыч ных за пі сак аб Ма гі лёў скай епар хіі, ін тэр ме дый,

вер шаў і інш. Па мёр у 1795 го дзе. У 1993 годзе ка на ні за-

ва ны пра ва слаў най царк вой.

1913 год — на ра дзіў ся Яў ген Мі хай ла віч Ла ба наў, 

бе ла рус кі фі зік, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе-

ла ру сі. Аў тар больш як 340 на ву ко вых прац. На ву ко выя 

да сле да ван ні пры све ча ны вы ву чэн ню ўздзе ян ня ядзер на-

га вы пра мень ван ня на паў пра вад ні ко выя пры бо ры. Рас-

пра ца ваў ме та ды ана лі зу скла ду мі не ра лаў, руд і гор ных 

па род, ме та ды рас шыф роў кі скла да ных га ма-спект раў з 

пры мя нен нем ЭВМ. Ства рыў ра дые іза топ ныя пры бо ры 

для вы мя рэн ня шчыль нас ці роз ных ася род дзяў, кант ро лю 

аў та ма ты за цыі тэх на ла гіч ных пра цэ саў у пра мыс ло вас ці 

бу даў ні чых ма тэ ры я лаў. Па мёр у 1976 го дзе.

1948 год — на ра дзі ла ся (в. Руд ка Пін ска га ра ё на) 

Яў ге нія Яні шчыц, вя до мая бе ла рус кая паэ тэ-

са. Аў тар лі рыч ных збор ні каў «Снеж ныя грам ні цы», «Дзень 

ве ча ро вы», «Ясель да» і інш. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

Бе ла ру сі, прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла Бе ла ру сі. Жыц цё 

яе тра гіч на аба рва ла ся ў 1988 го дзе.

У 1963 го дзе Ге не раль ная Асамб лея 

ААН пры ня ла Дэк ла ра цыю аб лік ві да цыі 

ўсіх фор маў ра са вай дыс кры мі на цыі.

1928 год — на ра дзіў ся Аляк сей 

Ула дзі мі ра віч Ба та лаў, па-

пу ляр ны са вец-

кі і ра сій скі кі на ак цёр і рэ жы сёр, 

пра фе сар УДІ Ка (ВГІ Ка), на род ны 

ар тыст СССР, прэ зі дэнт Ра сій скай 

ака дэ міі кі не ма та гра фіч ных мас-

тац тваў «Ні ка», Ге рой Са цы я ліс-

тыч най Пра цы. Зняў ся ў філь мах 

«Ля цяць жу раў лі», «Да ра гі мой ча ла век», «Жы вы труп», 

«Маск ва сля зам не ве рыць» і мно гіх ін шых. Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ міі СССР. Па мёр у 2017 го дзе.

1945 год — па чаў ся Нюрн берг скі пра цэс над га лоў-

ны мі фа шысц кі мі зла чын ца мі. Пра цэс пра во-

дзіў Між на род ны ва ен ны тры бу нал, ство ра ны Лон дан скім 

па гад нен нем па між СССР, ЗША, Фран цы яй і Вя лі ка бры та ні яй, 

да яко га да лу чы лі ся яшчэ 19 дзяр жаў. Пад суд бы лі ад да дзе-

ны 24 ва ен ныя кі раў ні кі фа шысц кай Гер ма ніі. У хо дзе пра цэ су 

ад бы лі ся 403 па ся джэн ні, за слу ха ныя па ка зан ні пад суд ных, 

116 све дак, раз гле джа на больш за 5 ты сяч да ку мен таль ных 

до ка заў, у тым лі ку аб зла чын ствах ня мец ка-фа шысц кіх за-

хоп ні каў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Гэ та бы лі па ве дам лен ні і ак ты 

Над звы чай най дзяр жаў най ка мі сіі, свед чан ні пра зні шчэн не 

са вец кіх лю дзей шля хам за ра жэн ня сып ным ты фам у трох 

канц ла ге рах на тэ ры то рыі Па лес ся, пра рас стрэ лы жы ха роў 

у Го ме лі, Пін ску, Лі дзе, пра зні шчэн не дзя цей у Брэсц кай 

воб лас ці. Ві на пад суд ных бы ла цал кам да ка за ная, і кож ны 

з іх атры маў свой пры суд. Так упер шы ню ў гіс то рыі бы лі па-

ка ра ныя ар га ні за та ры агрэ сіў най вай ны, а агрэ сія пры зна на 

най ця жэй шым між на род ным зла чын ствам.

УСМІХНЕМСЯ
Зай шоў ноч чу на кух ню 

ва ды па піць, а там жон ка 

на ды е це ся дзіць.

— А ў вас ёсць што-не-

будзь ве ге та ры ян скае?

— А як жа! Га рэл ка з ад-

бор ных сар тоў пша ні цы, пі-

ва з яч ме ню, ві но і кань як з 

ві на гра ду!

Чу лая пен сі я нер ка, якая 

ўсім у пад' ез дзе ка жа: «Ка-

лі рап там гос-

ці прый дуць, 

пры ходзь це да 
мя не па крэс-
лы», дак лад на 
ве дае, у якую 
ква тэ ру вы-
клі каць на рад 
пас ля 23.00.

Яна:

— У ця бе 

дзяў чы на ёсць?

Ён:

— Не.

Яна:

— Ця пер — ёсць.

Жон ка ра бот ні ка ЖКГ 

ле там на два тыд ні пе-

ра стае га та ваць га ра чую 

ежу.

— Фі ма, хо піць ха дзіць 

па ву лі цы з та кім шчас лі-

вым тва рам! Гэ та прос та 

агід на! На нас жа лю дзі 
гля дзяць!
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А мя не жон ка 
раў нуе да пра цы...

У што тыд нё вым агля дзе 

«Звяз ды» тра ды цый на 

рас каз ва ем пра са мыя 

ак ту аль ныя па дзеі вы хад ных.

1. На 48-м го дзе пас ля цяж кай 

і пра цяг лай хва ро бы па мёр 

Ула дзі мір Жу ра вель. Апош нім мес цам 

ра бо ты бе ла рус-

ка га трэ не ра быў 

ка ра ган дзін скі 

«Шах цёр». Жу-

ра вель уз на ча-

ліў ка зах стан-

скую ка ман ду 

ў сту дзе ні 2018 

го да, ад нак ужо 

ў лі пе ні па кі нуў 

клуб. З тых ча соў на стаў нік за ста ваў ся 

без ра бо ты. На га да ем, да гэ та га Ула-

дзі мір Іва на віч уз на чаль ваў брэсц кае 

«Ды на ма», «Го мель», мін скае «Ды на-

ма» і са лі гор скі «Шах цёр». З 2010-га 

па 2013 год ча ты ры ра зы за пар браў 

з гар ня ка мі «се раб ро» чэм пі я на ту Бе-

ла ру сі. У 2014-м паў та рыў пос пех пя ты 

раз — ужо з мін скім «Ды на ма». А ў 

2017-м пры вёз у Брэст Ку бак Бе ла ру сі. 

З мін скім «Ды на ма» Жу ра вель шэсць 

ра зоў ста на віў ся чэм пі ё нам Бе ла ру сі, а 

так са ма двой чы вый гра ваў Ку бак Бе-

ла ру сі.

2. Збор ная Бе ла ру сі па фут-

бо ле пе ра маг ла на вы ез-

дзе Сан-Ма ры на — 2:0 і вый шла ў 

плэй-оф Лі гі на цый. Га ля выя ўда ры 

на ра хун ку Ста ні сла ва Дра гу на і Ан то-

на Са ро кі. На га да ем, у пер шым кру зе 

Лі гі на цый бе ла рус кія фут ба ліс ты раз-

гра мі лі Сан-Ма ры на на по лі мінск ага 

ста ды ё на «Ды на ма» з лі кам 5:0. За тым 

па да печ ныя Іга ра Кры ву шэн кі двой чы 

пе ра маг лі Люк сем бург — 1:0 (до ма) і 

2:0 (у гас цях), а так са ма два ра зы згу-

ля лі ўні чыю з Мал до вай з ад ноль ка вым 

лі кам 0:0. Та кім чы нам, на ша ка ман да 

за ста ла ся адзі най з 55 удзель ні каў Лі гі 

на цый, хто не пра пус ціў ні вод на га го ла 

на гру па вой ста дыі.

Пер шае мес ца ў гру пе 2 да зво лі ла 

бе ла рус кім фут ба ліс там вый сці ў лі гу С 

і мець маг чы масць у са ка ві ку 2020 

го да па зма гац ца з тры ма ін шы мі пе-

ра мож ца мі груп у лі зе D за пра ва тра -

піць на чэм пі я нат Еў ро пы 2020 го да. 

У лі ку ве ра год ных са пер ні каў — Гру зія, 

Ма ке до нія, Ко са ва ці Азер бай джан. 

Дак лад на сва іх апа не нтаў бе ла ру сы 

да вед ва юц ца сён ня ўве ча ры

3. Фут ба ліс ты ба ры саў ска-

га БА ТЭ ста лі апош ні мі 

ўдзель ні ка мі чвэрць фі наль най ста-

 дыі ро зыг ры шу Куб ка Бе ла ру сі. 

У за ключ ным па ядын ку 1/8 фі на лу чэм-

 пі ё ны кра і ны пры ма лі на по лі «Ба ры-

саў-Арэ ны» гас цей з «Га ра дзеі» і за-

 вяр шы лі асноў ны час уні чыю — 0:0. 

У да дат ко выя паў га дзі ны за бі тых мя чоў

так са ма не бы ло, а ў се рыі пе наль ці 

ба ры саў ча не бы лі дак лад ней шыя — 

4:2. Са пер ні кам БА ТЭ ў ба раць бе за 

вы хад у паў фі нал бу дзе «Іс лач». Скла-

ды ас тат ніх пар 1/4 фі на лу: «Ды на ма» 

(Мінск) — «Слуцк», «Шах цёр» (Са лі-

горск) — «Бел шы на» (Баб руйск), «Ві-

цебск» — «Ла ка ма тыў» (Го мель).

Пер шыя чвэрць фі наль ныя су стрэ чы 

ад бу дуц ца ў ся рэ дзі не са ка ві ка 2019 

го да.

4. Ма ры на Слуц кая атры ма-

ла ўпэў не ную пе ра мо гу на 

Гран-пры па дзю до ў Га а зе (Ні дэр лан-

ды). У ка тэ го рыі звыш 78 кг бе ла рус ка ў 

фі на ле ва ўпар тай ба раць бе спра ві ла ся 

з Ва нэ сай Мба ла Атан га най з Ка ме ру на, 

атры маў шы ацэн ку «іпон».

Ад зна чым, у бя гу чым се зо не Ма-

 ры на Слуц кая пе ра маг ла на тур ні ры 

ў Абу-Да бі і зай ма ла пры за выя мес цы 

ў Бу да пеш це і Таш кен це.

Ся рэб ра ную ўзна га ро ду ў ка тэ го рыі 

да 100 кг у Га а зе за ва я ваў і бе ла рус 

Мі кі та Сві рыд, які ўпэў не на дай шоў да 

фі на лу, а ў вы ра шаль ным па ядын ку за 

пер шае мес ца са сту піў із ра іль ця ні ну 

Пе тэ ру Паль чы ку.

5. Бас кет ба ліст кі збор най Бе-

ла ру сі раз гра мі лі ка ман ду 

Эс то ніі (103:63) у гас ця вым ад бо рач-

ным мат чы чэм пі я на ту Еў ро пы 2019 

го да. Са май вы ні ко вай у скла дзе пе-

ра мож цаў ста ла Вік то рыя Гас пер, якая 

на бра ла 25 ач коў. У пер шым кру зе спа-

бор ніц тваў ква лі фі ка цый най гру пы В 

бе ла рус кі абы гра лі эс то нак у Мін ску з 

лі кам 80:63. Акра мя та го, яны двой чы 

пе ра маг лі збор ную Поль шчы — 70:62 

(у гас цях) і 71:50 (до ма), а так са ма са-

сту пі лі тур чан кам — 54:64.

У апош нім мат чы ква лі фі ка цыі бе ла-

рус кі 21 ліс та па да згу ля юць у гас цях у 

ка ман ды Тур цыі, якая ў 5-м ту ры вый-

гра ла ў гас цях у Поль шчы.

Тур нір нае ста но ві шча пе рад 

за ключ ны мі гуль ня мі: Тур цыя — 

10 ач коў, Бе ла русь — 9, Поль шча —

6, Эс то нія — 5.

У фі наль ную част ку жа но ча га Еў-

ра бас ке та-2019 вый дуць пе ра мож цы 

вась мі груп, а так са ма шэсць най-

леп шых збор ных, што за ня лі дру гія 

мес цы.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

СПАР ТЫЎ НЫЯ ПЕ РА МО ГІ 
І ЖЫЦ ЦЁ ВАЯ СТРА ТА

Спорт-таймСпорт-тайм


