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СЁННЯ

«КРЫЎДНА ПРАЙГРАВАЦЬ ТАКІ МАТЧ»
1. Футбалісты зборнай Беларусі пацярпелі другое паражэнне
ў адборачным турніры чэмпіянату
Еўропы, саступіўшы ў гасцях Паўночнай Ірландыі — 1:2. Адзіны гол у
вароты сапернікаў забіў Павел Стасевіч, якому асісціраваў Аляксандр Глеб,
дарэчы, гэтыя гульцы ў адрозненне
ад мінулага матча выйшлі на поле з
першых хвілін.

— Крыўдна прайграваць такі матч
на апошніх хвілінах. Да манеры саперніка са мноствам падач, флангавай
гульні мы рыхтаваліся. І таму крыўдна
ўдвая, што прапусцілі другі мяч пасля
нізавой флангавай перадачы: не паспелі закрыць цэнтральную зону, — адзначае галоўны трэнер беларускай
зборнай Ігар КРЫВУШЭНКА. — Але
што рабіць? Як бы крыўдна ні было,
трэба глядзець далей. Напэўна, у плюс
занёс бы тое, што каманда змагалася
да канца, была больш сканцэнтраванай, дзейнічала больш злой. Напэўна,
хлопцы адчулі, што можна гуляць ад
саперніка і дамагацца выніку.
Такім чынам, паўночнаірландцы
ўзначалілі турнірную табліцу, атрымаў-

шы дзве перамогі ў дзвюх сустрэчах.
Нагадаем, на старце яны абыгралі ў
сябе дома эстонцаў — 2:0.
У другім матчы другога тура групы С у Амстэрдаме сустракаліся зборныя Нідэрландаў і Германіі, госці атрымалі перамогу — 3:2.
Турнірнае становішча: Паўночная
Ірландыя — 6 ачкоў (2 матчы; розніца
мячоў — 4-1), Германія — 3 (1; 3-2),
Нідэрланды — 3 (2; 6-3), Эстонія —
0 (1; 0-2), Беларусь — 0 (2; 1-6). Свой
наступны паядынак кваліфікацыі Еўра-2020 зборная Беларусі правядзе
8 чэрвеня на полі «Барысаў-Арэны»
супраць футбалістаў Германіі.
2. Ілья Шымановіч абнавіў рэкорд
Беларусі ў плаванні на 100 м брасам на турніры FFN Gоldеn Tоur —
Саmіllе Muffаt у Марсэлі (Францыя).
На папярэдняй стадыі беларус пераадолеў дыстанцыю за 58,79 сек., устанавіўшы новы рэкорд на 100 м брасам.
У фінальным заплыве ён перавысіў
сваё дасягненне 58,29 сек. Плывец
выканаў нарматыў на летнія Алімпійскія гульні ў Токіа.

Адзначым, што Ілья Шымановіч у
Францыі таксама перамог на дыстанцыі 50 м брасам — 27,00 сек. У іншым
фінальным заплыве на 200 м брасам
ён стаў другім — 2 хв. 11,38 сек. Паспяхова правяла турнір у Францыі беларуска Аліна Змушко, якая заняла
першае месца на дыстанцыі 200 м
брасам — 2 хв. 29,7 сек.
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год — дзень нараджэння
Канута Іванавіча Русецкага, мастака, педагога. Вучыўся ў Віленскім універсітэце, у Акадэміі мастацтваў
у Парыжы і Рыме. Прадстаўнік класіцызму. Творчасць звязана з мастацкім жыццём Беларусі і Літвы. У 1840-я гады жыў у Беларусі. Пісаў
партрэты, пейзажы, працаваў у акварэлі. Сярод работ:
«Італьянец усміхаецца», «Жняя», «Вербная нядзеля» і іншае. Аўтар серыі пейзажаў Белавежскай пушчы і ваколіц
Наваградка, Ашмяншчыны. Памёр у 1860 годзе.
год — нарадзіўся (г. Мінск) Дзмітрый Яўгенавіч Зайцаў, кінааператар, рэжысёр, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі. Здымаў мастацкія
фільмы «Іван Макаравіч», «Людзі на балоце», «Нядзельная ноч» і іншыя. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР, Дзяржаўнай прэміі Беларусі.
год — Савет Народных Камісараў БССР
ператвораны ў Савет Міністраў БССР, народныя камісарыяты — у міністэрствы.
год — нарадзіўся Мікалай Уладзіміравіч
Казаравец (в. Харкі Пастаўскага раёна),
беларускі вучоны ў галіне сельскагаспадарчай жывёлагадоўлі, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар. З 1977 года працаваў
заатэхнікам саўгаса «Навасёлкі», дырэктарам саўгаса,
быў дацэнтам, дэканам зааінжынернага факультэта Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі, працаваў дырэктарам дэпартамента Міністэрства сельскай
гаспадаркі і харчавання, рэктарам Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта. Аўтар больш
чым 400 навуковых прац па фарміраванні сістэмнага
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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.

3. Беларускія атлеты заваявалі
11 узнагарод на Кубку свету па самба — мемарыяле Анатоля Харлампіева, які прайшоў 22—23 сакавіка
ў Маскве. Сярод беларускіх атлетаў
на найвышэйшую прыступку п'едэстала падняліся Вера Гарэлікава (60 кг) і
Святлана Цімашэнка (80 кг). Сярэбранымі ўзнагародамі адзначыліся Анфіса Капаева (48 кг), Анжэла Жылінская
(72 кг), Кацярына Калюжная (звыш
80 кг), Аляксандр Круглік (82 кг) і
Сяргей Лесяк (100 кг). Бронзавымі —
Анастасія Мацюшка (56 кг), Уладзіслаў
Бурдзь (57 кг), Сцяпан Папоў (74 кг) і
Ілья Жупікаў (звыш 100 кг).
Удзел у спаборніцтвах прыняло
больш за 250 спартсменаў з 33 краін.
4. Брэсцкі гандбольны клуб імя
Мяш ко ва прай граў пер шы матч
1/8 фіналу Лігі чэмпіёнаў нямецкаму «Фленсбургу» — 28:30. Самым
выніковым у складзе БГК стаў Петар Джоржыч, які закінуў шэсць мячоў. Зваротны паядынак за выхад у
чвэрцьфінал адбудзецца 31 сакавіка
на «Фленс-Арэне». Пераможца гэтай
двухраўндавай дуэлі ў барацьбе за
пуцёўку ў «Фінал чатырох» згуляе з
лепшай камандай пары «Спортынг»
(Лісабон, Партугалія) — «Веспрэм»
(Венгрыя).
5. Вік то рыя Аза ран ка і аўстралійка Эшлі Барці прабіліся ў
чвэрцьфінал турніру ў Маямі (прызавы фонд — 8 369 455 долараў).
У другім раўндзе дуэт адолеў сербска-расійскі тандэм Аляксандра Круніч / Аляксандра Панова — 6:3, 1:6,
10:7. У 1/4 фіналу Азаранка і Барці
27 сакавіка будуць змагацца з парай
Дар'я Юрак (Харватыя) / Ралука-Ёана
Олару (Румынія).
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

падыходу ў арганізацыі племянной работы ў малочнай
жывёлагадоўлі, распрацоўцы прынцыпаў і метадаў індэкснай ацэнкі племянных жывёл. Удзельнічаў у вывядзенні і
ўдасканаленні беларускай чорна-пярэстай пароды буйной
рагатай жывёлы.
год — нарадзіўся Роберт
Фрост, амерыканскі паэт,
адзін з найбуйнейшых амерыканскіх
паэтаў-рэалістаў ХХ стагоддзя. Шматразовы лаўрэат Пулітцэраўскай прэміі.
Памёр у 1963 годзе.
год — пачалася Адэская наступальная аперацыя войскаў 3-га Украінскага фронту
(камандуючы — Р. Я. Маліноўскі) пры садзейнічанні сіл
Чарнаморскага флоту (Ф. С. Акцябрскі). Завяршылася
14 красавіка. У выніку аперацыі былі вызваленыя Мікалаеўская і Адэская вобласці Украіны і значная частка Малдавіі, створаны ўмовы для поўнага вызвалення Малдавіі і прасоўвання савецкіх войскаў углыб Румыніі і на Балканы.
год — нарадзіўся Патрык Зюскінд, нямецкі
пісьменнік, драматург і сцэнарыст. Аўтар рамана «Парфумер. Гісторыя аднаго забойцы» ды іншых.
год — адбы лі ся выбары народных дэпутатаў
СССР, на якіх упершыню
за ўсю гісторыю краіны выбаршчыкам было дадзена
рэальнае права выбару з
некалькіх прэтэндэнтаў. У адпаведнасці з новым выбарчым законам, прынятым у канцы 1988 года, найвышэйшым органам дзяржаўнай улады стаў З'езд народных
дэпутатаў СССР.
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Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

6.58
6.47
6.48
6.46
7.14
7.15

19.34
19.24
19.24
19.19
19.49
19.48

12.36
12.37
12.36
12.33
12.35
12.33

Поўня 21 сакавіка.
Месяц у сузор’і Стральца.

Iмянiны
Пр. Хрысціны,
Аляксандра, Нікіфара.
К. Ларысы, Маргарыты,
Тодара, Фелікса,
Цімафея, Эмануіла.

Фота Дар'і ЯШЧАНКІ.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
Кож ны муж чы на мае
права:
— употай ад жонкі прапыласосіць ката,
— па кі даць за кры тыя
фісташкі на потым,
— калі нясе дыван, стрэліць з яго па гаражах, машынах суседзяў і крумкачах, як
быццам з базукі,
— расправіць трусы праз
кішэні штаноў,
— калі побач нехта пазяхае, засунуць яму палец у
рот, а калі яго ўкусяць, ска-

заць: «Ты што, дурань?»,
— лічыць, што кашуля,
якая правісела ноч на крэсле, аўтаматычна лічыцца папрасаванай,
— памятаць той момант,
калі ён адгадаў адказ у віктарыне «Што? Дзе, Калі?»,
а знаўцы — не,
— калі закончыўся шампунь, памыць галаву гелем
для душа,
— пасля душа зачэсваць
валасы назад, як быццам ён
італьянскі мафіёзі.

— Дарагі, гарчычнікаў няма!
Але ёсць варыянты...
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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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У штотыднёвым спартыўным
аглядзе «Звязды» расказваем
пра самыя актуальныя падзеі
выхадных.

Месяц

Сонца

http://www.zviazda.by;

e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by
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