
25 ЛЮ ТА ГА

1900 год — на ра дзіў ся Леў Мі-

хай ла віч Эль стон, бе ла-

рус кі рэ жы сёр, за слу жа ны дзе яч мас-

тац тваў Ка рэ ліі (1946).

1905 год — на ра дзіў ся Аляк сей 

Яфі ма віч Кля шчоў, бе ла-

рус кі пар тый ны і дзяр жаў ны дзе яч, 

адзін з кі раў ні коў пар ты зан ска га ру-

ху ў Пін скай воб лас ці ў га ды Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, Ге рой Са вец ка га 

Са ю за (1944), ге не рал-ма ёр (1943). 

Да чэр ве ня 1941-га быў на гас па-

дар чай ра бо це, у лі пе ні—ве рас ні — 

член Пін ска га пад поль на га аб ка ма 

КП(б)Б. З ве рас ня 1942-га — упаў-

на ва жа ны ЦК КП(б)Б па Пін скай 

воб лас ці, пер шы сак ра тар Пін ска-

га пад поль на га аб ка ма КП(б)Б, 

у маі—каст рыч ні ку 1943-га — вы ка наў ца аба вяз каў ка-

ман дзі ра Пін ска га пар ты зан ска га злу чэн ня. З 1944 го-

да — пер шы сак ра тар Пін ска га і По лац ка га аб ка маў і 

гар ка маў КП(б)Б. У 1948—1953 га дах — стар шы ня Са-

ве та Мі ніст раў БССР.

1920 год — на ра дзіў ся Пят ро (Пётр Фё да ра віч) 

Пры ходзь ка, бе ла рус кі па эт, пе ра клад чык. 

Пра ца ваў у ча со пі се «Бе ла русь», га зе тах «Звяз да», «Лі-

та ра ту ра і мас тац тва», на Мін скай сту дыі на ву ко ва-па пу-

ляр ных і хра ні каль на-да ку мен таль ных філь маў, у вы да-

вец твах «Бе ла русь» і «Мас тац кая лі та ра ту ра». Лаў рэ ат 

лі та ра тур най прэ міі імя А. Ку ля шо ва за збор нік «Па рог 

па мя ці» (1985).

1935 год — на ра дзіў ся Ге надзь Мі хай ла віч Лыч, 

ву чо ны ў га лі не эка но мі кі, ака дэ мік НАН 

Бе ла ру сі (1991), док тар эка на міч ных на вук (1973), пра фе-

сар (1977), за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі (1980).

1945 год — на ра дзі ла ся Воль га Мі хай лаў на 

Кле ба но віч, акт ры са, на род ная ар тыст ка 

Бе ла ру сі (1995). Слу жы ла ў Гро дзен скім аб лас ным дра-

ма тыч ным тэ ат ры, з 1967-га — у На цы я наль ным ака дэ-

міч ным дра ма тыч ным тэ ат ры імя М. Гор ка га. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1986).

1707 год — на ра дзіў ся Кар ла 

Галь до ні, італь ян скі дра-

ма тург і рэ фар ма тар тэ ат ра. Яго п'е сы 

ідуць на сцэ нах тэ ат раў уся го све ту.

1925 год — па між СССР і Япо-

ні яй уста ноў ле ны дып ла-

ма тыч ныя ад но сі ны.

1940 год — на ра дзі ла ся Ва-

лян ці на Дзміт ры еў на 

Ша ры кі на, ра сій ская ар тыст ка тэ ат ра і 

кі но, акт ры са Мас коў ска га тэ ат ра са ты-

ры, на род ная ар тыст ка Ра сій скай Фе дэ-

ра цыі (2000). Вы ка наў ца ро лі па ні Зо сі 

ў тэ ле ві зій ным «Шын ку 13 крэс лаў». 

У гэ ты ж дзень упер шы ню па тэ ле ба-

чан ні (на нью-ёрк скім ка на ле W2ХBS) 

па ка за ны ха кей ны матч па між «Нью-Ёрк Рэй нджэрс» 

і «Ман рэ аль Ка на ды енс».

1943 
год — на ра дзіў ся Джордж Ха ры сан, анг-

лій скі рок-му зы кант, гі та рыст Thе Bеаtlеs, 

член За лы сла вы рок-н-ро ла ў скла дзе гур та (1988) і дру гі 

раз за сваю соль ную кар' е ру (2004, па смя рот на).

1956 год — дак лад пер ша га сак ра та ра ЦК КПСС 

Мі кі ты Хру шчо ва з вы крыц цём куль ту асо-

бы Іо сі фа Ста лі на на за кры тым па ся джэн ні ХХ з'ез ду 

КПСС. Хру шчоў вы сту паў амаль ча ты ры га дзі ны. Дак лад 

су стрэ лі «мёрт вым маў чан нем: чу ваць бы ло, як му ха 

пра ля ціць».

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марыі, Аляксея, 
Антона, Мялеція, Яўгена.

К. Анастасіі, Віктара, 
Цэзара, Яраслава.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.09 18.37 10.28

Вi цебск — 8.01 18.25 10.24

Ма гi лёў — 7.59 18.27 10.28

Го мель — 7.53 18.27 10.34

Гродна — 8.23 18.53 10.30

Брэст — 8.21 18.56 10.35

Месяц
Маладзік 23 лютага.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ

Храп ча ла ве ка — гэ та 

вер ны ста ра жыт ны спо-

саб ада гнаць злых ду хаў 

бес са ні.

Пры сут насць у до ме доб-

рай жон кі па він на вы да ваць 

толь кі ня гуч нае ме ла дыч-

нае бразганне каст руль на 

кухні.

Сне жань: дзе гэ ты чор-

таў снег?

Сту дзень: дзе гэ ты чор-

таў снег?

Лю ты: дзе гэ ты чор таў 

снег?

Са ка вік: я тут!

Ці ка ва, ці іс нуе ў све це 

му жык, які б ска заў жон цы: 

«Іду на п'ян ку, прый ду да до му 

а дзя ся тай ве ча ра» — і прый-

шоў у дзе сяць ве ча ра?

Кі нуў піць. Кі нуў па ліць. 

Рас сма ка ваў. Трэ ба тэр мі-

но ва аб за во дзіц ца но вы мі 

шкод ны мі звыч ка мі, каб 

бы ло што кі даць.

Дзіў ны па ра докс: чым 

больш ста рая пес ня, тым 

больш зра зу ме ла, пра што 

яна.

Ся мей ная гар мо нія: 

у жон кі ба ліць га ла ва, а муж 

ста міў ся на пра цы.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Бы лую ка ля жан ку Лю боў Мар каў ну 

СУШКЕ ВІЧ шчы ра він шу ем з пры го жай 

круг лай да тай, з 80-год дзем! Зы чым доб-

ра га зда роўя, ба дзё рас ці, удач, па ва гі і 

кло па ту з бо ку на шчад каў.

Звяз доў цы.

У што тыд нё вым спар-

тыў ным агля дзе «Звяз-

ды» рас каз ва ем пра 

най больш ак ту аль ныя 

па дзеі вы хад ных.

1. Бе ла рус кія фрыс-

тай ліс ты Ігар Дра-

бян коў і Ма кар Міт ра фа-

наў за ва я ва лі брон за выя 

ме да лі ў сін хрон ных скач-

ках у рам ках эта пу Куб ка 

све ту па спар тыў най акра-

ба ты цы, які 22—23 лю та-

га пра хо дзіў у спарт комп-

лек се «Раў бі чы».

На пя рэ дад ні «зо ла та» 

ў муж чын скіх стар тах вый-

граў аме ры ка нец Джас цін 

Шэ не фельд. Бе ла рус кія 

лыж ныя акра ба ты не пе-

ра адо ле лі ква лі фі ка цый ны 

бар' ер. Най леп шым з бе ла-

ру саў стаў Мак сім Гус цік, які 

за вяр шыў вы ступ лен не на 

да маш нім эта пе Куб ка све-

ту на 15-й па зі цыі. Ся род 

жан чын адзі най прад стаў ні-

цай Бе ла ру сі, якая пра бі ла-

ся ў фі нал, ста ла Ва ле рыя 

Бал ма та ва. Лі да ры збор най 

Ган на Гусь ко ва і Аляк санд-

ра Ра ма ноў ская ў стар це 

ўдзе лу не пры ма лі.

2. Ягор Шрам коў за няў 

6-е мес ца на эта пе 

Куб ка све ту па спар тыў-

най гім нас ты цы, які пра хо-

дзіў у аў стра лій скім Мель-

бур не з 20 да 23 лю та га. 

Бе ла рус у вы ра шаль най 

спро бе за ра біў 14,233 ба ла. 

Пе ра мо гу свят ка ваў гім наст 

з Рэс пуб лі кі Ка рэя, «се раб-

ро» — у спарт сме на з Гва-

тэ ма лы, «брон за» — у із ра-

іль ця ні на. У пер шы дзень 

фі на лаў на асоб ных сна ра-

дах бе ла рус Ягор Шрам коў 

за няў 4-е мес ца ў воль ных 

прак ты ка ван нях.

Этап Куб ка све ту па 

спар тыў най гім нас ты цы 

на сіў лі цэн зій ны ста тус. 

На тур ні ры вы сту пі лі ка ля 

100 гім нас таў з 30 кра ін.

3. Брэсц кі ганд боль ны 

клуб імя Мяш кова 

атры маў пе ра мо гу над ня-

мец кім «Кі лем» 33:30 у да-

маш нім мат чы гру па вога 

эта пу Лі гі чэм пі ё наў. Су-

бот ні па яды нак на пар ке це 

брэсц ка га спарт комп лек су 

«Вік то рыя» су праць лі да ра 

гру пы В стаў для чэм пі ё-

наў Бе ла ру сі най леп шым у 

гэ тым се зо не. Ад нак гэ тая 

пе ра мо га не да па маг ла ім 

за ха ваць шан цы на вы хад у 

1/8 фі на лу. Іх кан ку рэнт пар-

ту галь скі «Пор ту» абы граў 

до ма паў ноч на ма ке дон скі 

«Вар дар» са Скоп'е з лі кам 

30:22 і ўпер шы ню ў гіс то рыі 

пра біў ся ў плэй-оф га лоў на-

га кан ты нен таль на га тур ні-

ру. Свой за ключ ны матч Лі гі 

чэм пі ё наў БГК імя Мяш ко ва 

пра вя дзе 29 лю тага до ма 

су праць «Пор ту».

Тур нір нае ста но ві шча ў 

гру пе В: «Кіль» — 20 ач коў 

(13 мат чаў), «Весп рэм» — 

16 (12), «Ві ве» — 16 (13), 

«Ман пелье» — 15 (12), 

«Пор ту» — 12 (13), «Вар-

дар» — 11 (13), БГК імя 

Мяш ко ва — 8 (13), «Ма-

тор» — 4 (13).

4. Фут ба ліс ты на цыя-

наль най збор най 

Бе ла ру сі па спя хо ва пра-

вя лі пер шы кант роль ны 

матч но ва га се зо на. На по-

ле ста ды ё на «Аль-Хам рыя» 

ў Шар джы (ААЭ) па да печ-

ныя Мі ха і ла Мар хе ля пе ра-

маг лі ка ман ду Уз бе кі ста на 

з лі кам 1:0. Пе ра мож ны гол 

у ся рэ дзі не пер ша га тай-

ма за біў Па вел Ня хай чык. 

Пас ля гэ та га бе ла рус кія 

фут ба ліс ты пе ра ба зу юц ца 

ў Са фію, дзе 26 лю та га пра-

вя дуць спа рынг са збор най 

Бал га рыі.

На га да ем, лю таў скія мат-

чы з'яў ля юц ца для бе ла рус-

кай дру жы ны пра вер кай сіл 

пе рад плэй-оф Лі гі на цый. 

У паў фі на ле 26 са ка ві ка 

збор ная Бе ла ру сі згу ляе ў 

Тбі лі сі з ка ман дай Гру зіі і ў 

вы пад ку пе ра мо гі 31 са ка-

ві ка ў Мін ску па спра ча ец ца 

за пу цёў ку ў фі наль ную ста-

дыю чэм пі я на ту Еў ро пы з 

пе ра мож цам мат чу Паў ноч-

ная Ма ке до нія — Ко са ва.

5. Пас ля та го як у пая-

дын ку за ключ на га 

ту ра чэм пі я на ту Бе ла ру сі 

па ха кеі «Юнац тва-Мінск» 

абы гра ла гро дзен скі «Нё-

ман» з лі кам 1:0, кан чат-

ко ва вы зна чы лі ся ўсе па-

ры плэй-оф тур ні ру.

Та кім чы нам, у чвэрць-

фі на ле Куб ка Прэ зі дэн та 

су стрэ нуц ца «Юнац тва-

Мінск» — «Ла ка ма тыў» 

(Ор ша), «Нё ман» (Грод-

на) — «Ма гі лёў», «Шах цёр» 

(Са лі горск) — «Ме та лург» 

(Жло бін), «Ды на ма-Ма ла-

дзеч на» — «Го мель».

Мат чы 1/4 фі на лу прой-

дуць 27 і 28 лю та га, а так са-

ма 2-3 са ка ві ка і, ка лі спат-

рэ біц ца, 5, 7 і 9 са ка ві ка.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм

Да маш ні этап 
без лі да раў збор най


