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25 кастрычніка 2013 г.

 Наш футбол

1795

год — у Пецярбургу падпiсана канвенцыя аб трэцiм падзеле Рэчы Паспалiтай. Да Расiйскай iмперыi далучалася заходняя
частка Беларусi, частка Лiтвы (да Коўна) i Курляндыя. Паўднёва-заходняя частка Брэсцкага ваяводства адыходзiла да Аўстрыi, паўночна-заходняя
частка Гродзеншчыны — да Прусii.
год — у iспанскiм горадзе
Малага нарадзiўся Пабла
Руiс-i-Пiкаса, якi стаў вядомым на ўвесь
свет французскiм мастаком Пабла Пiкаса. Генiй Пiкаса праявiў сябе з ранняга
дзяцiнства. У 14 гадоў Пабла паступiў у Школу вытанчаных мастацтваў у
Барселоне, за адзiн дзень выканаўшы
экзаменацыйную работу, для выканання якой абiтурыентам адводзiўся цэлы месяц! У 1904 годзе, асеўшы ў
Парыжы, адкрыў новы кiрунак у жывапiсе — кубiзм. У
лiку самых першых па-сапраўднаму ацанiлi творчасць
Пiкаса рускiя фiлосафы, крытыкi i калекцыянеры. Яшчэ
ў 1914 годзе блiскучы аналiз яго работ зрабiў Мiкалай
Бярдзяеў. Пiкаса пражыў доўгае i цiкавае жыццё, а яго

«Партызанская» быль

Здаецца, яшчэ зусiм нядаўна мiнскi «МТЗ-РIПА» выступаў
у вы шэй шай лi зе, за ва ёў ваў
медалi чэмпiянату i Кубак краi ны, пе ра ма гаў у еў ра куб ках
добра вядомы венгерскi «Феранцвараш» i рыхтаваў футбалiс таў для зборнай, аднак лёс
калектыву склаўся так, што каманда спачатку змянiла назву
на «Партызан», а пасля наогул
згубiлася на футбольнай карце краiны, выступала толькi на
аматарскiм першынстве сталiцы. Праўда, шчырыя, вядомыя
на ўсю кра i ну сва ёй ан ты расiсцкай пазiцыяй балельшчыкi не далi канчаткова памерцi
самабытнай дру жыне i сваiмi
намаганнямi заявiлi клуб у другую лiгу. Атрымлiваецца там у
iх пакуль не вельмi — каманда
iдзе ў групе аў тсайдараў.
— Мы пакуль сабе шышкi набiваем, прыглядаемся да сапернiкаў, — кажа перад чарговай
трэнiроўкай 25-гадовы капiтан
каманды Павел Кароль. — Многiя хлопцы ўпершыню выступаюць на падобным узроўнi. Гэта
выклiк для нас.
Аснову сённяшняга «Партызана-МТЗ» складае моладзь.

«Перад Штанге трэба
зняць капялюш»
Адным з крокаў да перазагрузкi можна лiчыць прыход у
каманду нямецкага спецыялiста
Карла Альвiна Штрыгеля (на фота). Калi ў яго бiяграфiю зазiрне
нават самы апантаны футбольны энцыклапедыст, ён не знойдзе
там назвы вядомых клубаў. Хутчэй, наадварот, бо кар'ера гульца Штрыгеля звязана ў далёкiя
1970-я з малавядомымi нямецкiмi камандамi «Цiфенбах», «Хайльброн», «Эпiнген», «Одэнхайм».
Таварыскi матч на сусветна вядомай бразiльскай арэне «Маракана» супраць каманды «Флумiнэнсэ» стаў самым памятным момантам у яго кар'еры. Як трэнеру
яму таксама крыху пашанцавала.
Штрыгель нават паспеў папрацаваць у «Карслсруэ» разам з вядомым Вiнфрыдам Шэферам, сённяшнiм трэнерам зборнай Ямайкi.
Цяпер перад Альвiнам адкрыўся
амаль самы «нiз» беларускага
футбола.
На заняцце трэнер прыходзiць
хвiлiна ў хвiлiну, хутка пераапранаецца ў стракатую вятроўку i выходзiць да гульцоў на футбольнае
поле. Штрыгель, дарэчы, таксама
працуе, а таму да каманды спяшаецца адразу пасля завяршэння
працоўнага дня. Са сваiмi маладымi падапечнымi ён размаўляе

«Партызан» пакуль трэнiруецца на полi,
якое больш нагадвае школьны стадыён.

 У пошуку выйсця

НЕ НА ПЕНСIЮ, А НА ПРАЦУ

Сёння ў Беларусi на 1000 чалавек
у працаздольным узросце прыпадае
630 чалавек ва ўзросце, старэйшым за
працаздольны. Дэмаграфiчная нагрузка праз дзесяць гадоў складзе 862 чалавекi на 1000. У 2025 годзе 28 працэнтаў насельнiцтва краiны акажуцца ва
ўзросце, старэйшым за працаздольны,
а ўдзельная вага людзей працаздольнага ўзросту складзе ўсяго 54 працэнты.
Для змяншэння гэтай нагрузкi неабходна развiваць патэнцыял пажылых людзей,
даваць iм магчымасць працаўладкавання.
Шматлiкiя даследаваннi паказваюць, што
вялiкая колькасць людзей ва ўзросце, старэйшым за працаздольны, хочуць працаваць, але ў iх для гэтага няма магчымасцi
з-за пэўных стэрэатыпаў у грамадстве,
паведамляе Рэсурсны цэнтр ЮНФПА.
Улiчваючы тэндэнцыю росту колькасцi

СЁННЯ
Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

7.56
7.49
7.47
7.40
8.11
8.08

9.54
9.48
9.53
10.01
9.55
10.02

яны больш заўважныя i даражэй каштуюць.
Пажылыя работнiкi дэманструюць высокую
прадукцыйнасць у працы, якую яны ведаюць i маюць вопыт яе выканання, хоць яны
не так лёгка прывыкаюць да новай працы.
Iншыя даследаваннi вытворчасцi работнiкаў
старэйшага ўзросту не далi iстотных доказаў таго, што прадукцыйнасць працы пажылых нiжэй цi вышэй, чым у больш маладых
работнiкаў. Можна меркаваць, што ёсць
сэнс затрымлiваць квалiфiкаваных работнiкаў на працоўным месцы, а не прымушаць
iх да пошуку новага працоўнага месца.
Мiф 3. Жыццё пасля выхаду на пенсiю — асалода.
Задаволенасць жыццём пасля выхаду на пенсiю ў больш раннiм узросце падае хутчэй, чым пасля выхаду на пенсiю ў
больш познiм узросце. Як паказваюць даследаваннi, познi выхад на пенсiю станоўча

ЗАЎТРА

Месяц

Захад Даўжыня
дня

17.50
17.37
17.40
17.41
18.06
18.10

пажылых людзей як у Беларусi, так i ў свеце, Фонд ААН у галiне народанасельнiцтва
развянчаў 5 асноўных мiфаў аб працаздольнасцi пажылых.
Мiф 1. Пажылыя не могуць працаваць з-за дрэннага стану здароўя.
У Еўропе стан здароўя не з'яўляецца
асноўнай прычынай выхаду на пенсiю.
Большасць людзей ва ўзросце 60-69 гадоў лiчаць сябе параўнальна здаровымi,
больш за 60 працэнтаў не маюць функцыянальных абмежаванняў.
Мiф 2. Пажылыя не павiнны працаваць,
таму што прадукцыйнасць iх працы значна
нiжэйшая, чым у маладых спецыялiстаў.
Даследаваннi ў прамысловасцi паказваюць, што пажылыя спецыялiсты, як правiла,
часцей дапускаюць нязначныя памылкi, у
той час як спецыялiсты больш маладога
ўзросту дапускаюць памылкi радзей, аднак

Апошняя квадра 27 кастрычніка.
Месяц у сузор’і Авена.

ўплывае на кагнiтыўныя (iнтэлектуальныя,
разумовыя) здольнасцi i iх захаванне.
Мiф 4. Пажылыя супрацоўнiкi займаюць месцы маладых спецыялiстаў.
Калi гэта так, то ў краiнах, дзе ўзрост
выхаду на пенсiю нiжэйшы, павiнен быць
нiжэйшым i ўзровень беспрацоўя сярод
моладзi. Аднак такая тэндэнцыя пакуль не
назiраецца нi ў Беларусi, нi ў Еўропе.
Мiф 5. Старэнне насельнiцтва — катастрофа для краiны.
З дапамогай дэмаграфii можна досыць
дакладна разлiчыць колькасць i долю пажылых людзей у будучынi i спрагназаваць
стан здароўя i ўзровень смяротнасцi пры
iснуючых умовах. Абапiраючыся на такiя
звесткi, можна рэгуляваць сацыяльнае i
эканамiчнае развiццё краiны.
Святлана БАРЫСЕНКА

1881

Пр. Аляксандра, Івана, Кузьмы,
Марціна, Мікалая.
К. Дар’і, Інгі, Баніфата, Пятра.

Андрэй ВОЛЯН, фiлосаф, iдэолаг Рэфармацыi:

«Свабода заўсёды мае на мэце высакародныя
ўчынкi i заўсёды спалучаецца са станоўчым ладам мыслення».

«Белавежскія краявіды»
Па гарызанталі: 1. У славянскай міфалогіі —
жыхар лесу, лясны дух. 6. Найважнейшая задача,
замацаваная за Нацыянальным паркам «Белавежская пушча» адносна запаведнага прыроднага
комплексу. 9. Рака, што бярэ пачатак у Свіслацкім
раёне і працякае праз пушчу. 10. Шматгадовая
злакавая расліна, прыдатная для стварэння газонаў. 14. Хваёвае дрэва, рэлік тавы від якога
захаваўся ў Белавежскай пушчы на балотным
масіве «Дзікі Нікар». 15. Жанр музычнага твора, які вядомы расійскі кампазітар А. Пахму тава
прысвяціла прыбужскай жамчужыне. 16. Птушка
атрада буслападобных, селіцца ў поймах рэк, каля
азёр, сажалак. 21. Спецыяльнае распараджэнне,
выдадзенае ў 1802 годзе расійскім імператарам
Аляксандрам І, што забараняла паляваць на зуброў, наносіць ім якую-небудзь шкоду. 22. Аў тар
каляровага фотаальбома «Белавежская пушча».
23. Участак прыродных пушчанскіх ландшафтаў,
упершыню вылучаны для аховы зубра ў 1541 годзе. 26. Дзяржаўны статус Рыгора Валовіча, якому каралеўскім загадам 1557 года было даручана
наглядаць за Белавежска-Камянецкай пушчай.
27. Ліхалецце, што нанесла запаведнаму краю
непапраўную шкоду. 28. Месца, прастора папуляцыі пэўнага віду жывёл ці раслін. 31. Беларускі
батанік, аўтар навуковых прац у галіне ліхеналогіі.
32. Метад аховы запаведных мясцін. 33. Мера даўжыні, якой карысталіся на Беларусі да ўвядзення
метрычнай сістэмы. 36. Насякомае, небяспечны
шкоднік палявых і пладовых культур, лясных парод. 37. Заяц, нешматлікі від у пушчы. 39. Драпежная пералётная птушка, занесеная ў Чырвоную
кнігу Беларусі, водзіцца ў сырых высакаствольных
масівах, на лясных балотах. 40. Таксанамічная
адзінка ў сістэматыцы дзікіх жывёл.

Па вертыкалі: 2. Белы клён. 3. Панаванне Літоўскага княства, пад якое ў пачатку ХV стагоддзя перайшла Бела вежская пушча. 4. Вя лікае
бед ства, што напатка ла ў 1811 годзе ту тэйшыя
ля сы. 5. Сіс тэ маты за ванае друка ва нае вы данне з пера лі кам і апісан нем усіх раслін і жывёл,
узятых пад ахо ву за кона. 7. Лясны кардон. 8.
Ву чоны-ле са вод, у 1957—1965 гг. — ды рэк тар
запаведна-паляўнічай гаспадаркі «Белавежская
пу шча». 11. Прафесія, якой па прапа нове польска га кара ля Баторыя, час та га навед валь ніка
пу шчы, ава ло даў па ляў ні чы М. Цы ган скі. 12.
Рака, побач з якой у 1276 годзе па загадзе князя
Ула дзіміра Ва лын скага быў за кла дзены горад
Ка мя нец і вар та вая ве жа. 13. Вя лі кі ўчас так
зям лі, заня ты спецы яльнай культурай для падкорм кі ляс ных жы ха роў. 17. Форма паскора най
пад рыхтоў кі і па вышэння ква ліфіка цыі кад раў.
18. Зменшаны чарцёж пушчанскіх ландшафтаў.
19. Жы вёль ны свет бе ла вежскіх ля соў, у лі ку
ад мет ных прад стаў ні коў яко га — зубр, лось,
трытон, яшчарка і іншыя віды. 20. Прэснаводная
ры ба, ад на з най больш шматлі кіх у пу шчанскіх вадаёмах. 24. Орган, зацверджа ны вялікім
кара лём лі тоўскім Сігізмундам для выра шэн ня
пы тан няў ка ры стан ня ле сам і се на ко сам. 25.
Жанр гіс та рыч на га да сле да ван ня Г. Кар цо ва
«Бела вежская пушча» выдадзена га ў 1903 годзе. 29. Асаблі вая катэ горыя ў пу шчы, дзе заба ра ня ец ца ўся ля кая гас па дар чая дзей насць,
лю бое ўмяшанне ў прыродныя пра цэсы. 30. Від
па па ра ці, расце ў хваё вых і ялова-хваёвых лясах. 34. Спаг нан не для бра кань ера. 35. Буйны
лясны голуб. 38. Кус товая або дрэвавая ягадная
расліна, найбольш пашыраны від якой увайшоў
у лясныя фітацэ нозы Бела русі.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
У продажы з'явiлiся патэльнi з антыпрыгарным пакрыццём: калi ежа пачынае падгараць, у вас аўтаматычна
адключаецца iнтэрнэт.

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.

Настаўнiца ў школе кажа дзецям:
— Дзецi, вы не забылiся, што заўтра
вам трэба прынесцi па 50 тысяч на рамонт
школы?
Дзецi:
— Мар'я Iванаўна, а колькi трэба прынесцi грошай, каб школу наогул закрылi?

Iмянiны

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара),
В. КЛЮЧНІК (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, С. ПРОТАС (першы намеснiк
дырэктара—галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ
(намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята —
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12;
«Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных
карэспандэнтаў:
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92,
па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81.

Жанчыне, якая сем разоў выходзiла
замуж, у ЗАГСе дазволiлi самой упiсваць у пашпарт прозвiшча мужа.
— Скажы, ну што ў табе добрага?
— Апетыт.

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
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.
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Сонца

пераважна па-руску, часам ужывае незнаёмыя словы з нямецкай
мовы, чым адразу нагадвае Бернда Штанге падчас неадназначнай
працы са зборнай Беларусi. Трэнiроўка праходзiць жвава, хутка, з
бегавымi практыкаваннямi. Праз
хвiлiн 40 трэнер падыходзiць паразмаўляць са мной.
— Як у мяне з'явiўся варыянт
з «Партызанам»? На маёй фiрме
мне сказалi, што каманда шукае
трэнера, — ужо ў прыцемках кажа трэнер. — Я патэлефанаваў
Ганне Болбас, дырэктару клуба,
i мы амаль адразу пагадзiлiся
супрацоўнiчаць. Ведаеце, мне
цiкава працаваць з моладдзю.
Я адчуваю, што хлопцы хочуць
вучыцца. Гэта важна для мяне. I
я ўсцешаны тым, што зноў магу
рабiць у футболе.
— Цiкава, а што вас наогул
прывяло ў Беларусь?
— Каханне. Гэта здарылася пад Вiсбадэнам, у Германii.
Мая будучая жонка разам з хорам прыехала на фестываль. Я
пачуў, як у кавярнi людзi размаўляюць на замежнай мове.
Падышоў да iх, пацiкавiўся пра
iх мову... Вось так i адбылося
маё знаёмства з Аленай. Мы
пасля вельмi доўга падтрымлiвалi сувязь па тэлефоне. На
той момант мае дзецi ўжо былi
дарослымі, i ў снежнi 1999 года
я пераехаў у Мiнск. Тут, зразумела, зусiм iншая культура. I першы час я на ўсё пазiраў вялiкiмi
вачыма, аднак да новага ладу
жыцця адаптаваўся хутка. Людзi
ў вас адкрытыя, гасцiнныя, гатовы дзеля цябе аддаць усё. I гэта
мне падабаецца ў характары вашага народа. У Мiнску адчуваю
сябе як дома. А Беларусь лiчу
другой радзiмай. У душы я зараз
больш беларус, чым немец.
Я шматразова спрабаваў у
Беларусi ўладкавацца на працу
ў футбольнай сферы. Пiсаў лiсты, тэлефанаваў — усё марна.
Мне не далi нiводнай магчымасцi праявiць сябе! I толькi «Партызан» даў мне шанц.
— Мiж iншым, як да вашага захаплення ставяцца на
асноўнай працы?
— З разуменнем. На палiграфiчнай фiрме, дзе я працую на-

чальнiкам вытворчасцi, цiкавяцца, пытаюцца пра навiны ў камандзе. З «Партызанам» я працую
ўжо больш за месяц i вось цяпер
падпiсаў кантракт. За работу тут
таксама буду атрымлiваць грошы.
Праўда, грошы для мяне зараз
не галоўнае, бо футбол — гэта
ўсё маё жыццё. Спадзяюся, што
ў наступным годзе я таксама буду
працаваць з камандай.
— I як вам наш футбол?
— Ён мне падабаецца. Асаблiва стыль гульнi барысаўскага
БАТЭ. На маю думку, нядрэнны футбол таксама дэманструюць i салiгорскi «Шахцёр», i
мiнскае «Дынама». Паглядзiм,
чым за вер шыц ца чэм пi я нат.
Што тычыцца першынства сярод каманд другой лiгi, я бачу
там толькi адну моцную каманду
— «Гомельчыгунтранс». Астатнiя гуляюць крыху горш. Першае адчуванне ад працы ў мяне
таксама добрыя. Хачу прывiць
хлопцам дысцыплiну i парадак.
Каб пасля яны паступова развiвалiся i самаўдасканальвалiся
як футбалiсты.
— Даволi доўга нашу зборную трэнiраваў ваш суайчыннiк Бернд Штанге.
— Ён добры трэнер, якi прызвычаiўся рабiць так, як хоча.
Магчыма, у Беларусi гэта камусьцi было не даспадобы. Мне
насамрэч падабалася, як ён працаваў з вашай нацыянальнай камандай. За гэта перад iм трэба
зняць капялюш. Зараз Беларусь
выступае не так, як раней. I я не
ведаю, што будзе далей.
— Вашы ўмовы для трэнiровак не вытрымлiваюць нiякай крытыкi.
— Безумоўна, нам цяжка рыхтавацца на такiм полi. Але, нягледзячы на гэта, хлопцы ўсё роўна
працуюць на трэнiроўках досыць
старанна. Што да стадыёнаў, на
якiх сустракаецца з сапернiкамi
«Партызан», яны выглядаюць
больш-менш нармальна. У нiжэйшых лiгах першынства Германii
на такiх таксама гуляюць.
— Дарэчы, што жонка дома
кажа пра вашу новую працу?
— Алена крыху хвалюецца,
што мы менш часу праводзiм
разам. Але яна ўсё роўна добра разумее, наколькi важны для
мяне футбол.
...За лiчаныя днi навiна пра незвычайнага немца стала ледзь
не анекдотам. Маўляў, як гэта
грамадзянiн Германii здолеў узначалiць каманду з назвай «Партызан»? Але, на нашу думку, айчынны футбол, якi на трыбунах i
так не песцяць увагай гледачы,
узбагацiўся сапраўды адметнай
гiсторыяй. А вось якой ёй быць
— кароткай цi доўгай, вырашаць
ужо менавiта футбалiстам i Карлу Альвiну Штрыгелю.
Тарас ШЧЫРЫ.
Фота аўтара

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
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«Прафесiяналы»,
якiя не атрымлiваюць
грошай

Гэта раней за каманду гулялi
вядомыя футбалiс ты калiбру
Алега Страхановiча i Вячаслава
Глеба, цяпер — выхаванцы мiнскiх футбольных школ, студэнты, якiя спрабуюць спалучаць
футбол з навукай.
— Многiя называюць прафесiяналамi толькi тых футбалiс таў, хто зарабляе гульнёй,
— разважае Павел, якi, акрамя
спорту, займаецца невялiкiм бiзнесам. — А я лiчу, што ў нашай
камандзе, у якой футболам нiхто не зарабляе, таксама ўсе
прафесiяналы. Хлопцы на полi
аддаюць сваё здароўе, гуляюць
толькi з-за любовi да футбола.
Яны выкладваюцца на ўсе 100
працэнтаў!
— Цi час та фут ба лiс ты
спазняюцца на трэнiроўкi?
— Час ад часу. Трэба ўлiчваць тое, што ва ўнiверсiтэтах
пачаўся навучальны год. Аднак,
нягледзячы на гэта, хлопцы iмкнуцца наведваць кожную трэнiроўку.
На гасцявыя матчы каманда
звычайна дабiраецца на арандаванай маршрутцы. Прэмiяльныя за добры матч «партызаны» не атрымлiваюць, а вось на
харчаванне грошы калек тыву
ў дзень гульнi заўж ды выдаткоўваюць. Яшчэ адна загана
ка ман ды — ад сут насць нармаль най трэ нi ро вач най пляцоўкi. I калi для хатнiх матчаў
«партызаны» яшчэ здымаюць
поле са штучным пакрыццём,
рыхтавацца да сустрэч прыходзiцца на запасным полi арэны
«Трактар», якое больш нагадвае школьны стадыён для заняткаў фiзкультурай.
— А што рабiць? — Павел назiрае, як на пясчанае поле пакрысе выходзяць футбалiсты. —
У нас такiя рэалii. Прыходзiцца
трываць. Аднак у каманды ёсць
перспектывы, i на нашы гульнi
прыходзяць балельшчыкi. Спадзяюся, з часам усё зменiцца ў
лепшы бок.

1939

Склаў Іосіф КАРПЫЗА, г. Ляхавічы.

На мiнулым тыднi здабыткам беларускiх балельшчыкаў стаў цiкавы для айчынных шырот факт: нямецкi
трэнер узначалiў «Партызан-МТЗ», футбольную каманду трэцяга па ранжыры
беларускага дывізіёна. У
клубах нашай вышэйшай
лігі замежныя спецыялiсты
працуюць не так часта, а тут
адразу другая лiга! Карэспандэнт «Звязды» наведаў
«партызанскую» трэнiроўку i паглядзеў на тое, як у
камандзе працуецца Карлу
Альвiну Штрыгелю.

творчасць змянiла традыцыйныя правiлы выяўленчага мастацтва. Карцiны Пiкаса знаходзяцца ў музеях i
прыватных калекцыях усяго свету.
год — нарадзiўся (горад Мiнск) Iгар
Дзмiтрыевiч Валатоўскi, беларускi бiяфiзiк акадэмiк НАН Беларусi (1994), доктар бiялагiчных навук (1980), прафесар (1990), заслужаны дзеяч
навукi Беларусi. Аўтар больш як 300 навуковых прац
у галiне мембраннай бiяфiзiкi i фотабiялогii, геномiкi
i пратэёмiкi. Вывучыў заканамернасцi бiялагiчнага
дзеяння святла на ўзроўнi мембранных структур раслiнных i жывёльных сiстэм i сфармуляваў канцэпцыю
аб структурна-мембранным кантролi фотабiялагiчных працэсаў у клетцы на прыкладзе функцыянавання фотарэцэпторнага i фотасiнтэтычнага апаратаў.
Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii Беларусi (1992).

ПРАВЕРЦЕ, КАЛI ЛАСКА, АДКАЗЫ
Па гарызанталі: 1. Лясун. 6. Захаванне. 9. Па вертыкалі: 2. Явар. 3. Уладанне. 4. Пажар. 5.
Нараў. 10. Райграс. 14. Піхта. 15. Песня. 16. Чапля. Кніга. 7. Варта. 8. Раманаў. 11. Літаратар. 12. Бе21. Указ. 22. Шарай. 23. Заказнік. 26. Стараста. 27. лая. 13. Плантацыя. 17. Курсы. 18. Карта. 19. ФауВайна. 28. Раён. 31. Тамін. 32. Рэжым. 33. Аршын. на. 20. Акунь. 24. Камісія. 25. Нарыс. 29. Рэзерват.
36. Лістапад. 37. Бяляк. 39. Падворлік. 40. Атрад. 30. Арляк. 34. Штраф. 35. Вяхір. 38. Ірга.
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