
 
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. № 3874.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

4 лістапада 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 5 лістапада 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, 
Емяльяна, Ігната, 
Мікалая, Уладзіміра, 
Якава.

К. Альжбеты, Захара, 
Славаміра, Яўгена.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.17 17.29 9.12

Вi цебск — 8.11 17.14 9.03

Ма гi лёў — 8.07 17.19 9.12

Го мель — 7.59 17.20 9.21

Гродна — 8.31 17.45 9.14

Брэст — 8.27 17.50 9.23

Месяц
Першая квадра

 4 лістапада.

Месяц у сузор’і 

Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ
Да ра гія дзяў ча ты, не 

да вай це хлоп цам іл жы вых 

спа дзя ван няў.

Не па кі дай це на плі це 

пус тую па тэль ню, на кры-

тую веч кам!

Ён і яна.

— Сон ца, ты па крыў дзі-

ла ся?

— Не.

— Моц на?

— Так.

Ве ге та ры ян цы не ста-

рэ юць. Яны вя нуць.

— Бя ром ніт ку, адзін ка-

нец пры вяз ва ем да дзвя рэй, 

дру гі да вас. Я рэз ка ад кры-

ваю дзве ры, і праб ле ма вы-

ра ша на.

— А вы дак лад на ўме е це 

вы да ляць апен ды цыт?

— У нас хі рур гі ўсе зволь-

ні лі ся, а я ста ма то лаг. Ля чу 

як умею.
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5 ЛІС ТА ПА ДА

1864 год — на ра дзіў ся (вёс ка Баб коў, ця пер у Ар шан-

скім ра ё не Ві цеб скай воб лас ці) Аляк сей Анд рэе -

віч Бя лы ніц кі-Бі ру ля, ву чо ны-за олаг і зо а ге ог раф, па да рож-

нік. Член-ка рэс пан дэнт Ра сій скай ака дэ міі на вук, пра фе сар 

Ле нін град ска га ўні вер сі тэ та. Ды рэк тар Заа ла гіч на га му зея АН 

СССР. Аў тар 115 на ву ко вых прац. Упер шы ню апі саў рас лін-

ны свет мы са Ча люс кін. За сна валь ні кам вя до ма га ро ду Бі ру ляў з'яў ля ец ца 

ві цеб скі ка зак Ся мён Бі ру ля. Адзін з прад стаў ні коў ро ду за гі нуў пад сця га мі 

Та дэ ву ша Кас цюш кі, дру гі быў па ра не ны ў баі су праць на па ле о наў скіх вой скаў 

пад Коб ры нам, дзед за ола га слу жыў у фло це пад ка ман да ван нем ад мі ра ла 

Ф. Уша ко ва. Ву чо ны быў праў ну кам вя до ма га рус ка га гіс то ры ка і асвет ні ка 

А. Я. Па ле на ва. Ся род сва я коў Аляк сея Анд рэ е ві ча бы лі два сла ву тыя мас та кі — 

В. Д. Па ле наў і В. К. Бя лы ніц кі-Бі ру ля. Па мёр у 1937 го дзе. Яго імя но сяць за ліў і 

га ра на бе ра зе Тай мыр ска га паў вост ра ва.

1939 год — у Дзяр жаў ным тэ ат ры опе ры і ба ле та Бе ла ру сі ад бы-

ла ся прэм' е ра пер ша га бе ла рус ка га на цы я наль на га ба ле-

та «Са ла вей». Ліб рэ та ба лет на га спек так ля па вод ле ад най мен на га тво ра 

З. Бя ду лі на пі са лі Ю. Сла нім скі і А. Ер ма ла еў, а му зы ку — 

М. Крош нер. Спек такль з вя лі кай ра дас цю ўспры ня лі гле да чы, ён атры маў за слу-

жа нае пры знан не кры ты каў. У 1940 го дзе на Дэ ка дзе бе ла рус ка га мас тац тва ў 

Маск ве «Са ла вей» быў з пос пе хам пра дэ ман стра ва ны ста ліч най пуб лі цы.

1954 год — на ра дзіў ся (Мінск) Ігар Ула дзі мі ра віч Алоў ні каў, бе ла рус кі 

пі я ніст, ар га ніст, пе да гог, пра фе сар, на род ны ар тыст Бе ла ру сі. 

З 1980 го да са ліст Бе ла рус кай фі лар мо ніі, ад на ча со ва — вы клад чык у Бе ла рус кай 

ака дэ міі му зы кі. Аў тар шмат лі кіх транс крып цый тво раў му зыч най кла сі кі і бе ла-

рус кіх кам па зі та раў для фар тэ пі я на і ар га на. Укла даль нік і рэ дак тар збор ні каў 

бе ла рус кай фар тэ пі ян най му зы кі «Вір ту оз», «Пі я ніст», «Су ве нір». Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Уз на га ро джа ны ме да лём Ф. Ска ры ны.

1958 год — на Бе ла рус кім аў та за вод зе (Жо дзі на) са бра ны пер шы аў та-

са ма звал.

1964 год — пры няў пер шых па куп ні коў адзін з най буй ней шых ганд лё вых 

цэнт раў рэс пуб лі кі ЦУМ «Мінск».

1934 год — на ра дзі ла ся Кі ра Ге ор гі еў на Му ра та ва, кі на рэ-

жы сёр-па ста ноў шчык Адэ скай кі на сту дыі мас тац кіх 

філь маў, на род ная ар тыст ка УССР. Па ста ві ла філь мы «Ка рот кія 

су стрэ чы», «Доў гія пра во дзі ны», «Два ў ад ным» і ін шыя. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі Укра і ны імя Аляк санд-

ра Даў жэн кі і пры зоў між на род ных кі на-

фес ты ва ляў. Па мер ла ў 2018 го дзе.

1934 год — у Ле нін гра дзе ў кі на тэ ат ры «Ты тан» 

ад бы ла ся прэм' е ра філь ма «Ча па еў» — ад-

ной з са мых па пу ляр ных кі на кар цін са вец кай эпо хі, па стаў-

ле най рэ жы сё ра мі Сяр ге ем і Ге ор гі ем Ва сіль е вы мі.

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. На ра хун ку збор най Бе ла ру сі 

па вы ні ках да маш ня га эта пу Куб ка 

све ту па ве ла спор це на трэ ку дзве 

ўзна га ро ды. За ла ты ме даль у скрэт-

чы вый граў Яў ген Ка ра лёк, «брон зу» 

ў жа но чай гон цы па ач ках за ва я ва ла 

Тац ця на Ша ра ко ва.

На га да ем, Мінск пры маў пер шы ў 

алім пій скім се зо не этап Куб ка све ту 

па ве ла спор це на трэ ку з 31 каст рыч-

ні ка да 3 ліс та па да. У спа бор ніц твах 

удзель ні ча лі 57 ка ман даў з 44 кра ін 

све ту. На ступ ны этап Куб ка све ту 

праз ты дзень бу дзе пры маць шат-

ланд скі Глаз га.

2. Алі на Змуш ко за ва я ва ла брон-

за вы ме даль на дыс тан цыі 50 м бра-

сам на шос тым эта пе Куб ка све ту 

па пла ван ні ў Ка за ні. Ра ней Змуш ко 

так са ма па ка за ла трэ ці вы нік на дыс-

тан цыі 100 м бра сам.

Удзел у тур ні ры ўзя лі ка ля 200 ат-

ле таў. На ступ ным стар там для бе ла-

рус кіх плыў цоў ста не сё мы этап Куб ка 

све ту, які прой дзе 7-9 ліс та па да ў До се 

(Ка тар).

3. Ад бы лі ся мат чы 27-га ту ра чэм-

пі я на ту кра і ны па фут бо ле. Брэсц-

кае «Ды на ма» і са лі гор скі «Шах цёр» 

не вы яві лі пе ра мож цу — 1:1, а фут ба-

ліс ты ба ры саў ска га БА ТЭ не ча ка на 

са сту пі лі на сва ёй арэ не «Іс ла чы» — 

2:4. Вы ні кі ін шых су стрэч 27-га ту ра: 

«Тар пе да-Бе лАЗ» (Жо дзі на) — «Ды-

на ма» (Мінск) — 4:0, «Дняп ро» (Ма-

гі лёў) — «Ві цебск» — 2:0, «Мінск» — 

«Слуцк» — 1:0, «Га ра дзея» — «Нё-

ман» (Грод на) — 1:0.

Та кім чы нам, за тры ту ры да фі ні шу 

ад рыў брэсц ка га «Ды на ма» ад БА ТЭ 

па вя лі чыў ся да сямі ач коў. Ста но ві шча ў 

гру пе лі да раў пас ля 27 ту раў: «Ды на ма» 

(Брэст) — 68 ач коў, БА ТЭ — 61, «Шах-

цёр» — 59, «Ды на ма» (Мінск) — 47, «Іс-

лач» — 45, «Тар пе да-Бе лАЗ» — 45.

Бам бар дзір скую гон ку ўзна чаль вае 

Ілья Шку рын («Энер ге тык-БДУ»), які 

за біў 17 мя чоў. Мат чы 28-га ту ра прой-

дуць 8-10 ліс та па да.

4. Ары на Са ба лен ка пад ня ла ся 

на 11-е мес ца ў рэй тын гу Жа но чай 

тэ ніс най аса цы я цыі. Да гэ туль бе ла-

рус ка зай ма ла 14-ю па зі цыю, а пас ля 

пе ра мо гі на ма лым вы ні ко вым тур ні ры 

WTA ў кі тай скім Чжу хаі пе ра мяс ці ла ся 

на тры па зі цыі вы шэй. Лі дзі руе ў рэй-

тын гу Эш лі Бар ці (Аў стра лія), на дру гім 

мес цы — Ка ра лі на Пліш ка ва (Чэ хія), 

на трэ цім — На омі Оса ка (Япо нія).

Вік то рыя Аза ран ка зай мае 50-е 

мес ца, Аляк санд ра Са сно віч зна хо-

дзіц ца на 67-й па зі цыі, у Воль гі Га вар-

цо вай 194-е мес ца, Ве ра Лап ко зай мае 

328-ы ра док су свет на га рэй тын гу.

5. Брэсц кі ганд боль ны клуб імя 

Мяш ко ва па цяр пеў пя тае па ра жэн-

не ў Лі зе чэм пі ё наў, са сту піў шы ў 

гас цях ма ке дон ска му «Вар да ру» — 

31:36. Са мым вы ні ко вым у скла дзе 

БГК стаў Мі кі та Вай лу паў, які за кі нуў 

дзевяць мя чоў. Та кім чы нам, у шас ці 

пра ве дзе ных гуль нях бе ла рус кі клуб 

атры маў толь кі ад ну пе ра мо гу, абы-

граў шы ў ся бе до ма ўкра ін скі «Ма тор» 

з За па рож жа.

Тур нір нае ста но ві шча ў гру пе за-

раз та кое: «Кіль» — 11 ач коў, «Вар-

дар» — 8, «Ві ве» — 7, «Ман пелье» — 

7, «Весп рэм» — 6, «Пор ту» — 6, 

БГК — 2, «Ма тор» — 1.

БГК свой на ступ ны па яды нак Лі гі 

чэм пі ё наў пра вя дзе 9 ліс та па да ў ся бе 

до ма су праць «Весп рэ ма».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм

АД КЛА ДЗЕ НАЕ ЧЭМ ПІ ЁН СТВА

— Хто не сха ваў ся, я не ві на ва ты!

ДЗЯЎ ЧЫН КА 
ВЫ РА ТА ВА ЛА 

СЯБ РОЎ КУ 
АД КРА КА ДЗІ ЛА

У аф ры кан скім го ра дзе 

Хван ге (Зім баб вэ) шас ці-

клас ні ца вы ра та ва ла сяб-

роў ку ад гі бе лі ў зу бах 

кра ка дзі ла, па ве дам ляе 

Bulаwауо 24.

Дра пеж нік на паў на дзе вя ці-

га до вую Ла тою Му ва ні, ка лі тая 

ку па ла ся ў ра цэ з сяб ра мі. Ён 

сха піў яе за на гу і ру ку і па цяг-

нуў пад ва ду. Кры кі Ла тоі па чу ла 

11-га до вая Рэ бе ка Мун камб вэ, 

якая да та го ча су па спе ла вы-

брац ца на бе раг. «З нас се мя-

рых я бы ла най ста рэй шая, та му 

ад чу ва ла, што па він на яе вы ра-

та ваць, — рас ка за ла Рэ бе ка. — 

Скок ну ла ў ва ду і па плы ла ту ды, 

дзе яна спра ба ва ла ўтры мац-

ца на па верх ні». За браў шы ся 

на спі ну кра ка дзі ла, дзяў чын ка 

ста ла біць яго ру ка мі і ткну ла 

паль ца мі яму ў во чы. Рэп ты лія 

не вы тры ма ла та кой ата кі, ра-

шча пі ла зу бы і ўцяк ла.

Рэ бе ка да цяг ну ла па цяр пе-

лую сяб роў ку да бе ра га, дзе 

ім да па маг лі вы брац ца з ва ды. 

Ла тоя тра пі ла ў баль ні цу, ад нак 

яе траў мы не ўяў ля юць па гро зы 

для жыц ця. Мед сяст ра рас ка-

за ла, што дзяў чын ка па збег ла 

пе ра ло маў і атры ма ла не іс тот-

ныя ра ны. Ніль скія кра ка дзі лы 

ў Зім баб вэ вы рас та юць да пя ці 

мет раў у даў жы ню, вель мі агрэ-

сіў ныя і спраў ля юц ца на ват з 

та кі мі буй ны мі і моц ны мі жы вё-

ла мі, як чор ны на са рог, жы ра-

фа, аф ры кан скі буй вал і леў.

Іван КУ ПАР ВАС.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Чулі?Чулі?


