
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана.

К. Апалоніі, Бярнарды, 
Сабіны, Бярнарда, Кірылы, 
Раймунда, Эрыка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.42 18.06 9.24

Вi цебск — 8.35 17.52 9.17

Ма гi лёў — 8.32 17.57 9.25

Го мель — 8.24 17.58 9.34

Гродна — 8.52 18.27 9.35

Брэст — 8.52 18.27 9.35

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.
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ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь
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РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: 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.
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апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.
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8 лютага 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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УСМІХНЕМСЯ

Плат ныя ста ма то ла гі 

рэ ка мен ду юць ку рэн не і 

ша ка лад.

— Хто ў вас у сям'і са мы 

пра жэр лі вы?

— Аў та ма біль.

Ра зу ме еш, што жы-

веш у доб рым ра ё не, ка-

лі ба чыш са бак на пра-

гул цы, апра ну тых лепш 

за цябе.

Дзе ці — квет кі жыц ця :)

Сы на па час та ва лі яб лы-

кам. Ён моўч кі бя рэ і гля-

дзіць на мя не.

Я:

— Што ска заць трэ ба?

Ма лы:

— А вы яго па мы лі?

9 ЛЮ ТА ГА

1913 год — у Пе цяр бур гу Бе-

ла рус кiм на ву ко ва-лi та ра-

тур ным гурт ком сту дэн таў упер шы ню 

па стаў ле на ка ме дыя Ян кi Ку па лы «Паў-

лiн ка».

1930 год — на ра дзiў ся (г. Мiнск) Ва лян цiн Та рас, 

бе ла рус кi пiсь мен нiк. Пра ца ваў у га зе це 

«Звяз да», ча со пi се «Нё ман». Пi саў на бе ла рус кай i рус кай 

мо вах. Аў тар збор нi каў паэ зii «Мiн ска ву лi цы род ныя», 

«Да вер», «Тры вож ная зям ля» i iнш. Аў тар сцэ на ры яў 

да ку мен таль ных фiль маў «Наш Пi мен» (пра П. Пан чан-

ку), «Жаў ран кi ля цяць на Па лес се», «Вяр тан не ў пер шы 

снег», не каль кiх муль ты плi ка цый ных фiль маў. Пе ра клаў 

на бе ла рус кую мо ву п'е су Я. Швар ца «Дра кон», якая 

па стаў ле на ў На цы я наль ным ака дэ мiч ным тэ ат ры iмя Я. 

Ку па лы. Па мёр у 2009 го дзе.

1973 год — на ра дзi ла ся 

(г. Мiнск) Свят ла на Ле а-

нi даў на Ба гiн ская, бе ла рус кая спарт-

смен ка (спар тыў ная гiм нас ты ка), за-

слу жа ны май стар спор ту СССР. Чэм-

пi ён ка Еў ро пы ся род дзяў чат (1986). 

Трох ра зо вая чэм пi ён ка Алiм пiй скiх 

гуль няў (1988, 1992). Аб са лют ная чэм-

пi ён ка све ту (1989—1990). Чэм пi ён ка Еў ро пы ў мна га бор'i 

(1986—1987). Не ад на ра зо вая чэм пi ён ка СССР.

1887 год — на ра дзiў ся Ва сiль 

Ча па еў, са вец кi во е на-

чаль нiк, ге рой Гра ма дзян скай вай ны. 

У па чат ку во се нi 1908 го да ён быў 

пры зва ны ў ар мiю, а з па чат кам Пер-

шай су свет най вай ны ма бi лi за ва ны на 

фронт. За ад ва гу i ге ра iзм Ча па еў быў ча ты ры ра зы 

ўзна га ро джа ны Ге ор гi еў скiм кры жам i атры маў чын

пад пра пар шчы ка. Пас ля рэ ва лю цыi, у кра са вi ку 1919-га, 

пры няў пад сваё ка ман да ван не 25-ю страл ко вую ды-

вi зiю, якая ады гра ла важ ную ро лю пры пра вя дзен нi 

контр на ступ лен ня Чыр во най ар мii су праць кал ча каў скiх 

вой скаў. За пра яў ле ную муж насць Ча па еў быў уз на-

га ро джа ны ор дэ нам Чыр во на га сця га. Ва сiль Iва на вiч 

Ча па еў за гi нуў 5 ве рас ня 1919 года пры не ча ка ным 

на пад зе ка за коў на го рад Лбi шчанск, дзе зна хо дзiў ся 

штаб 25-й ды вi зii. Аб ста вi ны гi бе лi кам ды ва не цал кам 

яс ныя. Па вод ле да дзе ных пра ве дзе на га па га ра чых 

сля дах рас сле да ван ня, па ра не ны Ча па еў па та нуў, спра-

бу ю чы пе ра плыць ра ку Урал. Гэ тая вер сiя бы ла пры ня-

тая як афi цый ная i ста ла шы ро ка вя до май дзя ку ю чы 

фiль му «Ча па еў».

1895 год — у го ра дзе Ха лi о ку, што ў аме ры-

кан скiм шта це Ма са чу сетс, у спарт за ле 

Аса цы я цыi ма ла дых хрыс цi ян, кi раў нiк гэ тай ар га нi за-

цыi па фiз пад рых тоў цы Уiль ям Мор ган пры ду маў но вую 

ка манд ную гуль ню ў мяч. Мор ган вы ра шыў змя шаць 

эле мен ты бас кет бо ла, бей сбо ла i ганд бо ла. Ён за па зы-

чыў сет ку з тэ нi са i ўста на вiў яе на вы шы нi пры блiз на 

196 см ад пад ло гi, так, каб яна бы ла вы шэй га ла вы 

ча ла ве ка ся рэд ня га рос ту. Сут насць гуль нi за клю ча ла-

ся ў тым, каб пе ра кiд ваць мяч над сет кай. Коль касць

удзель нi каў пер шы час бы ла не аб ме жа ва ная. Са му ж 

гуль ню ахрыс цi лi «mintonette». Па коль кi асноў ная

iдэя гуль нi за клю ча ла ся ў тым, каб уда раць ру ка мi па 

мя чы, пры му ша ю чы яго пе ра ля таць це раз сет ку, пра-

фе сар Аль фрэд Халь стэд пра па на ваў пе рай ме на ваць 

«мiн та нет» у «ва лей бол», што ў пе ра кла дзе азна чае 

мяч, якi ля тае.

Месяц
Апошняя квадра 

7 лютага.

Месяц у сузор’і Стральца.
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Не хвалюйцеся, 
дарагая цешча! 

Мы са сваімі блінамі!

Ка лі за вей ны час мі не,
Ўсміх нуц ца пер шыя пра лес кі -
І пры га да еш ты мя не
Ля на шай хвоі на ўзлес ку.

Там нам спя ваў пту шы ны хор,
Шу меў, ві таў гурт со сен гон кіх,
Хмя ліў га ло вы нам ча бор
І шчас це зы чы лі ра мон кі...

Ця пер зі ма. Сня гі. Іль ды.
Бу ран сця жын кі за мя тае.
Ці за мя це мае сля ды
І над піс «Я ця бе ка хаю»?

КонкурсыКонкурсы  

«ДА РОС ЛЫЯ 
ГУЛЬ НІ» 
БУ ДУ ЧЫХ 

ПРА ВА ЗНАЎ ЦАЎ
Ка ман да 

юры дыч на га 

фа куль тэ та 

Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та вы сту піць 

на між на род ным 

юры дыч ным кон кур се 

імя Ф. Джэ са па ў 

Ва шынг то не (ЗША).

Сту дэн ты Бел дзярж уні-

вер сі тэ та пе ра маг лі ў на-

цы я наль ным ад бо рач ным 

эта пе. Па ра шэн ні жу ры ў 

Ва шынг тон ад пра віц ца так-

са ма ка ман да Між на род на га 

ўні вер сі тэ та «МІТ СО», якая 

за ня ла дру гое мес ца. Уся го ў 

на цы я наль ным ад бо рач ным 

эта пе вы сту пі ла рэ корд ная 

коль касць ка ман даў. За 

зван не на цы я наль на га чэм-

пі ё на зма га лі ся прад стаў ні кі 

12 ВНУ.

Спа бор ніц тва пра хо дзі ла 

ў фор ме гуль ня во га су до ва-

га пра цэ су, у якім сту дэн ты 

вы сту па лі ў ро лі юры дыч-

ных са вет ні каў. Бу ду чыя 

пра ва знаў цы прад стаў ля лі 

па зі цыі сва іх клі ен таў (дзяр-

жаў) у Між на род ным су дзе 

ААН. Тэ ма мі гэ та га го да 

ста лі рэ ча іс насць ар біт-

раж ных ра шэн няў, рэ жым 

не рас паў сюдж ван ня ядзер-

най зброі і ва ен ныя дзе ян ні 

на мо ры.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


