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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.52 21.38 16.46
Вi цебск — 4.33 21.35 17.02
Ма гi лёў — 4.42 21.28 16.46
Го мель — 4.47 21.16 16.29
Гродна — 5.09 21.51 16.42
Брэст    — 5.18 21.43 16.25

Iмянiны
Пр. Германа, Івана, Паўла, Сяргея. 
К. Вольгі, Карыны, Пелагеі, 
Бенядзікта, Пятра.

Месяц
Поўня 12 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Казярога. 
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Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 

ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.
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(першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (першы
на  меснiк дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага 
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
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«Мясцовае самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: 
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, 
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81. 
http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
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Дзе ці — квет кі жыц ця :)
— Та та, а ты яшчэ вы рас цеш?
— Не, сы нок.
— А на вош та ты та ды ясі?

Сквап насць — гэта ка лі хо чацца што-
не будзь пада рыць, але няма ча го...

Ка лі ў вас не ла дзіц ца кан такт з так-
сіс там, па гля дзі це ў акно і ска жы це: 
«Да вя лі кра і ну!»

Зай маль ная гу тар ка да кан ца па езд-
кі га ран та ва на.

Дзе цям, па жы лым, усім, 
хто па ку туе ад хва роб 
сіс тэ мы кро ва зва ро ту 
і па ру шэн ня аб ме ну рэ-
чы ваў (за хвор ван няў 
шчы та па доб най за ло-
зы, цук ро ва га дыя бе ту, 
атлус цен ня і інш.) вель-
мі важ на ўліч ваць час 
зна хо джан ня на сон цы. 
На огул праз мер нае зна-
хо джан не пад со неч ны мі 
пром ня мі не бяс печ на для 
ўсіх, па коль кі па гар шае 
тэр ма рэ гу ля цыю, на гад-
вае ва ле о лаг 23-й га рад-
ской дзі ця чай па лі клі ні кі 
Алена ГАРНІЦКАЯ.

Тэм пе ра ту ра це ла за ле жыць 
ад су ад но сін пра цэ саў утва рэн-
ня цеп лы ні ў ар га ніз ме і ад да чы 
цеп лы ні ў знеш няе ася род дзе. 
Пры па вы шэн ні тэм пе ра ту ры 
на ва коль на га ася род дзя да 
25-30 гра ду саў, вы со кай віль гот-
нас ці і пра цяг лым зна хо джан ні 
на сон цы ад да ча цеп лы ні аб ця-
жар ва ец ца, што пры во дзіць да 
пе ра гра ван ня ар га ніз ма. Гэ та му 
спры я юць так са ма цёп лае або 
сін тэ тыч нае адзен не, фі зіч ныя 
на груз кі, па ру шэн не піт но га 
рэ жы му, ад сут насць га лаў но га 
ўбо ра.

ЯК ПРА ЯЎ ЛЯ ЕЦ ЦА 
ПЕ РА ГРА ВАН НЕ?

Сла бас цю, кво лас цю, стом-
ле нас цю, сан лі вас цю, га лаў ным 
бо лем, сма гай, па чыр ва нен нем 
і віль гот нас цю ску ры, па ча шча-
ным пуль сам і ды хан нем на фо-
не нар маль най тэм пе ра ту ры це-
ла. Ад нак па сту по ва тэм пе ра-
ту ра па вы ша ец ца да 39-40 гра-
ду саў, на рас тае га лаў ны боль, 
з'яў ля юц ца га ла ва кру жэн не, 
шум у ву шах, млосць, ва ні ты, 
уз мац ня ец ца по та ад дзя лен не. 
Ціск зні жа ец ца, раз ві ва ец ца 
сла басць сар дэч най дзей нас-
ці, ды хан не ста но віц ца рэд кім. 
Маг чы ма стра та свя до мас ці, 
су тар гі. Цяж кі стан — гэ та су-
хая ску ра, час тае і па вяр хоў нае 
ды хан не, час ты пульс, ніз кі ціск. 
Ка лі ча ла ве ку не ака заць пер-
шую ме ды цын скую да па мо гу, 
яму па гра жае ко ма са смя рот-
ным зы хо дам.

ЯК ПРА ЯЎ ЛЯ ЕЦ ЦА 
СО НЕЧ НЫ ЎДАР?

Со неч ны ўдар — гэ та па ра-
жэн не цэнт раль най нер во вай 
сіс тэ мы (га лаў но га моз га) у 
вы ні ку ўздзе ян ня пра мых со-
неч ных пром няў на га ла ву. Пра-
явіц ца та кі стан мо жа не толь кі ў 
мо мант зна хо джан ня на сон цы, 
але і праз 6-8 га дзін.

Па цяр пе лы ад чу вае раз бі-
тасць, па вы шэн не тэм пе ра ту ры 
це ла, ад зна чае па чыр ва нен не 
ску ры тва ру, га лаў ны боль, га-
ла ва кру жэн не, з'яў лен не шу му 
ў ву шах, «му шак» пе рад ва чы-
ма. Мо гуць быць ва ні ты і млосць, 
час ты пульс і ды хан не, па вы ша-
нае по та ад дзя лен не, кро ва ця-
чэн ні з но са. Цяж кі стан — моц-
ны га лаў ны боль, тэм пе ра ту ра 
це ла — 40 гра ду саў, ніз кі ар тэ-
рыя льны ціск, стра та свя до мас ці, 
па ру шэн не ды хан ня і су тар гі.

У спё ку ў душ ным па мяш кан-
ні або транс пар це мож на стра-
ціць пры том насць і без па пя рэд-
ня га пе ра грэ ву ці зна хо джан ня 
на сон цы. Звы чай на пры гэ тым 
ад чу ва ец ца сла басць, га ла ва-
кру жэн не, цям нее ў ва чах, ня-
ме юць ру кі і но гі. Бы вае, што гэ-
тым і за кан чва ец ца, але ча сам 
ча ла век ста но віц ца блед ным, 
па кры ва ец ца ха лод ным по там, 
ка неч нас ці ха ла дзе юць, і ён 
страч вае пры том насць.

ШТО ЗРА БІЦЬ 
НЕ АД КЛАД НА?

На ва коль ныя па він ны да па-
маг чы та ко му па цяр пе ла му.

� Па клас ці на спі ну, пад-
клас ці што-не будзь пад га ла ву, 

каб па леп шыць пры ток кры ві да 
га ла вы.

� Рас шпі ліць адзен не, галь-
штук.

� Мож на даць ха лод най ва-
ды (па маг чы мас ці, кры ху пад-
со ле най) або моц на га ха лод на-
га чаю.

� Па клас ці пад га ла ву ха-
лод ны кам прэс (мок ры руч нік), 
або на ма чыць га ла ву ха лод-
най ва дой, або пры клас ці лёд 
ці бу тэль кі з ха лод най ва дой.

� Ка лі ды хан не сла бае — 
вы клі каць «хут кую». Пры ад сут-
нас ці пуль су зра біць не пра мы 
ма саж сэр ца. Даць удых нуць 
на ша тыр ны спірт.

КАБ НЕ ДА ПУС ЦІЦЬ 
ПЕ РА ГРЭ ВУ

1. Па збя гай це пра цяг ла га 
зна хо джан ня на сон цы.

2. Ка рыс тай це ся крэ мам (ге-
лем, лась ё нам) з сон ца ахоў ным 
эфек там.

3. Апра най це сва бод нае 
адзен не.

4. Пі це больш (не га зі ра ва-
най) ва ды, ха лод на га не са лод-
ка га чаю, на ту раль на га мор су. 
Са лод кія га зі ра ва ныя на поі 
толь кі ўзмац ня юць сма гу.

5. Апырс квай це ру кі і твар 
ха лод най ва дой.

6. Не ка рыс тай це ся кас ме-
ты кай (у тым лі ку на спір це), 
якая па вы шае ад чу валь насць 
ску ры да со неч ных апё каў і мо-
жа пры вес ці да стой кіх піг мент-
ных плям.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Ка лі рос тар пер шын ства све ту 
скла дзе ны з 32 збор ных, ба лель-
шчыц кая ар ма да на тры бу нах бра-
зіль скіх ста ды ё наў прад стаў ле на 
больш шы ро ка. На ве да лі мат чы 
пер шын ства і на шы су ай чын ні кі. 
Ся род іх — Іры на ПІС КУ НО ВА, мас-
тач ка, якая ра зам з пля мен ні кам 
Яго рам Ян ка вен кам, пе ра мож цам 
твор ча га кон кур су «На чэм пі я нат 
све ту па фут бо ле FІFA 2014 ра зам 
з  Мак До нальдс» пра вя ла ў Рыа-дэ-
Жа нэй ра пяць дзён і на ве да ла па-
яды нак па між Бель гі яй і Ра сі яй.

«КА ЛІ ІДЗЕ ФУТ БОЛЬ НЫ МАТЧ, 
ЛЮ ДЗІ АМАЛЬ НЕ ПРА ЦУ ЮЦЬ»

Яшчэ ме сяц та му сам Ягор пры зна-
ваў ся, што для яго вый грыш бі ле таў на 
вя лі кі фут бол у кон кур се — гэ та са праўд-
ная ма ра. Упэў не ны, пад пі шац ца пад яго 
сло ва мі і Іры на, якая вяр ну ла ся з Рыа з 
«сак ва я жам» пры ем ных ус па мі наў.

— Ка лі пры ля це лі да до му, у мя не бы ло 
ад чу ван не, што мы не прос та на ве да лі 
дру гую кра і ну, а па бы ва лі на ін шай пла-
не це, — пры зна ец ца Іры на Піс ку но ва і 
дум ка мі вяр та ец ца ў со неч ную Паў днё вую 
Аме ры ку. — Бра зі лія — дзі вос ная кра і-
на. Як пры ля це лі ту ды, ад ра зу аку ну лі ся 
ў фут боль нае свя та. Гэ та бы ло ві даць і 
па тым, што кож ны кож на му ўсмі ха ец-
ца. У та кой ат мас фе ры ты пе рай ма еш 
у бра зіль цаў эс та фе ту і сам па чы на еш 
усім усмі хац ца. На ду шы бы ло ра дас на 
з пер шых хві лін зна хо джан ня ў Рыа-дэ-
Жа нэй ра. У гэ ты го рад улюб ля еш ся з 
пер ша га по гля ду. Сам па са бе ён вель мі 
не звы чай ны: зна хо дзіц ца на ўзбя рэж жы 
за лі ва Гу а на ба ра ў акру жэн ні ве ліч ных 
гор. Доб ра вя до мую ста тую Хрыс та Зба-
ві це ля ві даць амаль з усіх кро пак агля ду. 
На яе па зі ра еш вя ліз ны мі ва чы ма. Уз ні кае 
ад чу ван не, што яна ля ціць. А што ты чыц ца 
фут бо ла, дык для бра зіль цаў — гэ та ўсё! 
Ку ды ні кі неш по зірк, паў сюль раз ве ша ны 
бра зіль скія сця гі, хо дзяць лю дзі, апра ну-
тыя ў жоў тыя фут бол кі з проз ві шчам Нэй-
мар на спі не.

— Як ра зу мею, у Бра зі ліі ця пер зі ма.
— Так, ка лі мы пры ля це лі, ад ра зу на-

ват не зра зу ме лі, ча му ха лад на ва та, бо 
раз ліч ва лі на спё ку. Ня гле дзя чы на гэ та, 
мы кож ны дзень ха дзі лі на пляж. Акі ян быў 
ха лод ны, ім жэў дож джык. Амаль ні хто з 
бра зіль цаў не ку паў ся. Яны на огул ха дзі лі 
ў коф тач ках і шта нах. Але Ягор быў так 
ус це ша ны ўба ча ным, што з ра дас цю ў ім 
плю хаў ся і ска каў на хва лях.

— Ка жуць, што асноў ная праб ле ма 
для ту рыс таў — ня ве дан не бра зіль ца мі 
анг лій скай мо вы.

— Без умоў на. Я так са ма з гэ тым су-
тык ну ла ся. Амаль увесь час мы бы лі ў 
акру жэн ні прад стаў ні коў «Мак До нальдс» 
і на ша га ахоў ні ка, пра да стаў ле на га гэ тай 
кам па ні яй. Яшчэ за га дзя нас пу жа лі, па пя-
рэдж ва лі пра кры мі нал, але мы су стра ка лі 
да во лі вет лі вых, ад кры тых лю дзей і, як 
ка жуць, ад чу ва лі ся бе ў сва ёй та лер цы. 
Не каль кі ра зоў на ват за блу дзі лі ся. У та кіх 
сі ту а цы ях на анг лій скай мо ве звяр та лі ся 
да су стрэч ных, ад нак тыя ні чо га не ра зу-
ме лі. Пры гэ тым яны ўся ляк спра ба ва лі 
нам да па маг чы, спы ня лі дру гіх бра зіль-
цаў і са мі пы та лі ся ў іх пра наш ад рас. 
Ін шым ра зам мы шу ка лі банк. Блу ка лі па 
ву лі цах да та го ча су, па куль не су стрэ лі 
па ру — му жа і жон ку, якія, на шчас це, ра-
зу ме лі анг лій скую мо ву. Уя ві це са бе: яны 
нас узя лі за руч кі і пры бліз на кі ла метр вя лі 
да бан ка. Але мы не ве да лі, што, ка лі там 
фут бол, бра зіль цы амаль не пра цу юць. 
Асаб лі ва та ды, ка лі гу ляе збор ная Бра зі ліі. 
У вы ні ку банк быў за кры ты, а гро шы нам 
па мя няў наш ахоў нік Эды сан.

РА СІ Я НЕ ГУ ЛЯ ЛІ ПА ГО РА ДЗЕ 
Ў КАС ЦЮ МАХ ДЗЕ ДА МА РО ЗА

— На фут бол там «хво рыя» ўсе?
— Усе! Мы ад ра зу Яго ру ку пі лі «Бра-

зу ку», афі цый ны мяч чэм пі я на ту све ту, і 
ён увесь час ха дзіў з ім і па кра мах, і па 
ка вяр нях. У ад ным з рэ ста ра наў афі цы-
ян ты ўзя лі ў яго мяч і па ча лі па каз ваць 
раз на стай ныя фут боль ныя тру кі. Гэ та вы-
гля да ла вель мі пры го жа! У мя не скла ла ся 
ад чу ван не, што яны там усе паў сюд на гу-
ля юць у фут бол. Вось вам яшчэ прык лад. 
У аэ ра пор це пе рад вы ле там да до му я вы-
ра шы ла на хві лін ку за зір нуць у кра му, а 
ка лі вяр ну ла ся, уба чы ла фут боль ны матч 
па між пля мен ні кам і не каль кі мі мяс цо вы мі 
хлоп чы ка мі.

— А хто з фут боль ных ба лель шчы-
каў вас най больш ура зіў?

— Ура зі лі не толь кі гле да чы, але і 
сам ста ды ён «Ма ра ка на», на якім мы 
гля дзе лі су стрэ чу па між Ра сі яй і Бель-
гі яй. Ка лі трап ля еш на гэ тую арэ ну, у 
ця бе губ ля ец ца ад чу ван не рэ аль нас ці. 
Ён та кі вя лі кі і пры го жы, што па ску ры 
бя гуць му раш кі. Ба лель шчы кі так са ма 
бы лі не паў тор ныя. Ра сі я не, на прык лад, 
апра на лі кас цю мы Дзе да Ма ро за, на га-
ло вы на цяг ва лі бу дзё наў кі. Усе зна ё мі лі-
ся, фа та гра фа ва лі ся, раз маў ля лі ад но з 
ад ным. І гэ та бы ла не біт ва, а са праўд-
нае свя та. Ад ной чы нам па шчас ці ла вы-
брац ца ў фан-зо ну. На вя лі кай сцэ не 
гу ча ла жы вая му зы ка, а лю дзі слу ха лі, 
пі лі пі ва і тан ца ва лі. Усё не чым на гад-
ва ла зо ну для ба лель шчы каў на на шым 
чэм пі я на це све ту па ха кеі.

— Па вод ле ўмоў 
кон кур су, Ягор па ві-
нен быў вы во дзіць на 
фут боль нае по ле ад-
на го з гуль цоў збор-
най Ра сіі.

— Ім стаў Дзміт рый 
Кам ба раў. Ка лі дзе ці 
ра сі ян вы во дзі лі фут ба-
ліс таў збор най на по ле, 
іх баць кі на тры бу нах 
пла ка лі. Энер ге ты ка 
ўзру ша ла. Пе рад стар-
та вым свіст ком Кам ба-
раў быў вель мі сур' ёз-
ны. У сваю чар гу, Ягор 
па жа даў яму ўда чы, на 
што Дзміт рый па дзя-
ка ваў яму і па ля паў па 
пля чах.

— Да рэ чы, мно гія 
га зе ты пі са лі пра тое, што мес цы пра-
жы ван ня фут боль ных збор ных ахоў-
ва юць дзя сят кі ўзбро е ных да зу боў 
па лі цэй скіх.

— Ка ля ўва хо да ў на шу гас ці ні цу так-
са ма ста я лі ўзбро е ныя па лі цэй скія. Пэў-
ныя дэ та лі іх фор мы на огул на гад ва лі 
ры цар скія ла ты. Спа чат ку я здзі ві ла ся: 
«Ня ўжо ў гас ці ні цы неш та зда ры ла ся?» 
А пас ля зра зу ме ла, што нас та кім чы нам 
ахоў ва юць.

«ТРЭ НА ЖОР КА» 
НА АЎ ТО БУС НЫМ ПРЫ ПЫН КУ

— Як там тэй шая кух ня ў па раў на нні 
са звык лай нам еў ра пей скай?

— Бра зіль цы лю бяць чор ную фа со лю, 
рэз кія стра вы. У нас яны больш пос ныя. 
Я так са ма па спра ба ва ла на смак блю да 
з су хо га мя са. Гэ та, без умоў на, ужо на 
ама та ра. Між ін шым, ра ней я лі чы ла, што 
леп шую вы печ ку ро бяць у Фран цыі і Іта-
ліі, а ця пер зра зу ме ла: бра зіль цы ў гэ тым 
так са ма вя лі кія май стры.

— Іры на, ці па ба чы лі вы фа вэ лы, 
ра ё ны там тэй шых бед ня коў?

— Так, але ні чо га дрэн на га пра стаў-
лен не да нас з бо ку мяс цо ва га на сель ніц-
тва ска заць не ма гу. Ра сій скія дзяў ча ты, 
якія пе ра еха лі ў Бра зі лію на па ста ян нае 
жы хар ства, ка за лі, што ім у гэтай краіне 
па да ба ец ца і шмат лі кія не га тыў ныя апо-
ве ды — гэ та пе ра боль шан не.

Рыа — го рад, у якім жы вуць ап ты міс-
тыч ныя лю дзі, якія ра ду юц ца кож на му 
дню. І мне зда ец ца, што гэ та не аб мя-
жоў ва ец ца кар на ва лам і фут бо лам. Мяс-
цо выя жы ха ры вель мі лю бяць бе гаць. Ро-
бяць гэ та ў лю бы час. Як ні зір неш, а яны 
ўсё бе га юць і бе га юць — па ўзбя рэж жы, з 
дзет ка мі, з са ба ка мі. Для бе гу ноў і ве ла-

сі пе дыс таў на пра ез най част цы вы дзе лі лі 
асоб ную па ла су. На ват аў то бус ныя пры-
пын кі аб ста ля ва ны ад мыс ло вы мі трэ на-
жо ра мі, каб па са жы ры не мар на ва лі ча су. 
Сце ны да моў, пла ты, лес ві цы рас пі са ны 
гра фі ці — да рэ чы, доб ра вы ка на ны мі. 
Зра зу ме ла, ся род тэм да мі ну юць фут бол, 
птуш кі, бра зіль ская сім во лі ка, жан чы ны. 
Мне зда ец ца, што Мін ску па доб ныя яр кія 
фар бы не пе ра шко дзі лі б.

ЗА МЕСТ СЫ РУ КУ ПІ ЛІ... ЦЕС ТА
—Упэў не ны, што ў Бе ла русь вы 

пры еха лі не без фут боль ных су ве ні-
раў. Коль кі што каш та ва ла?

— За мяч мы за пла ці лі со рак до ла раў. 
Усім на шым муж чы нам ку пі лі на па мяць 
па май цы Нэй ма ра. За кож ную з іх у кра-
ме мы вы кла лі ўжо па двац цаць до ла раў. 
Што ты чыц ца пра дук таў, пры вез лі да до му 
роз ных ла сун каў. Бра зіль скія цэ ны мне 
зда лі ся нар маль ны мі. Без кур' ё заў у су-
пер мар ке це так са ма не абы шло ся. Ду-
ма лі, што па на бі ра лі шмат круг лых па чак 
сы ру, а ў вы ні ку гэ тыя круг ля шы ака за лі-
ся цес там, якія прос та вель мі па доб ныя 
на бе ла рус кія сыр ныя па кун кі. Але ні чо га, 
бу дзем пя чы. Вы печ ка, як я ўжо ка за ла, 
у іх вель мі смач ная.

— Мне зда ец ца, што пя ці дзён, якія 
вы пры свя ці лі Рыа-дэ-Жа нэй ра, усё ж 
та кі не да стат ко ва, каб цал кам зра зу-
мець жы ха роў го ра да і ўба чыць усе 
зна ка мі тыя мяс ці ны.

— Але мы шмат пра што да ве да лі ся, 
па ба чы лі акі ян, ста ры го рад. З ін ша га бо-
ку, уся Бра зі лія — не паў тор ная кра і на, а 
та му ту ды хо чац ца вяр тац ца і вяр тац ца. 
Ця пер у нас з Яго рам з'я ві ла ся яшчэ ад-
на ма ра: мы хо чам на ве даць са праўд ны 
бра зіль скі кар на вал.

Та рас ШЧЫ РЫ.

Ва кол фут бо лаВа кол фут бо ла  ��

«ПА РЫА З НА МІ ХА ДЗІЎ 
АСА БІС ТЫ АХОЎ НІК»
Фут боль нае свя та ва чы ма бе ла рус кай ту рыст кі

1903 год — на ра дзіў ся вы дат ны са вец кі 
раз вед чык-не ле гал Ру дольф Іва на-

віч Абель (са праўд нае імя — Віль ям Ген ры ха віч 
Фі шэр). ФБР і 
да сён няш ня га 
дня лі чыць яго 
арышт сва-
ім подз ві гам, 
п а д  р а  б я з  н а 
рас піс ва ю чы, 
як на пра ця гу 
4 га доў скру пу лёз на спра ба ва ла яго вы лі чыць. 
Але іс ці на знач на больш прос тая і больш сум-
ная: Абель быў рас кры ты ў вы ні ку здра ды. Усе 
гуч ныя шпі ён скія спра вы ў Аме ры цы — вы нік, як 
пра ві ла, не дзей нас ці контр раз вед кі, а па ка зан-
няў пе ра беж чы каў і здрад ні каў. Абель пра ца ваў 
у ЗША 10 га доў, аб ство ра ных ім на аме ры кан-
скім кан ты нен це аген тур ных сет ках да гэ туль 
іс ну юць толь кі зда гад кі. Абель тра піў у Шта ты з 
паш пар там на імя Энд ру Ка ё ці са, быў арыш та-
ва ны як Эміль Голд фус, на зваў ся пры арыш це 
пал коў ні кам Абе лем, узяў шы імя свай го ня даў на 
па мер ла га сяб ра і па плеч ні ка ла ты ша Ру доль-
фа Абе ля. З гэ тым іме нем ён быў асу джа ны 
да 30 га доў тур мы, у 1962 го дзе аб ме не ны на 
лёт чы ка-шпі ё на Паў эр са і з ім жа стаў вя до мы 
ўся му Са вец ка му Са ю зу пас ля вы ха ду філь ма 
«Мёрт вы се зон». Пра тое, што Абель з ра сій скіх 
нем цаў і на са мрэч ён — Фі шэр, што на ра дзіў ся 
ў Анг ліі, што пра ца ваў за мя жой яшчэ да вай ны 
(вы хо дзіў на бу ду ча га ака дэ мі ка Ка пі цу), што ў 
Вя лі кую Ай чын ную пры маў удзел у ра дыё гуль-
нях з нем ца мі — пра ўсё гэ та ста ла вя до ма толь кі 
ня даў на, а звест кі аб яго не ле галь най дзей нас ці 
да гэ та га ча су не пад ля га юць апуб лі ка ван ню.

1925 год — на ра дзіў ся (г.п. Ка рэ лі чы) Анд-
рэй Аляк санд ра віч Бо гуш, бе ла рус кі 

ву чо ны-фі зік, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру-
сі (1994), док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук 
(1975), пра фе сар (1983). Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі (1988) за цыкл ра бот «Кла січ ная 
па ля вая тэ о рыя эле мен тар ных час ціц». Аў тар 
больш за 250 на ву ко вых прац па тэ а рэ тыч най 
фі зі цы і фі зі цы вы со кіх энер гій. Рас пра ца ваў 
эфек тыў ныя тэ а рэ ты ка-гру па выя і ал геб ра іч ныя 
ме та ды. Мно гія важ ныя фі зіч ныя вы ні кі ў га лі не 
фі зі кі эле мен тар ных час ціц атры ма ны ў пра цэ се 
ўдзе лу ў рэа лі за цыі між на род ных экс пе ры мен-
таль ных пра грам па фі зі цы вы со кіх энер гій на 
па ска ра льні ках Дуб на, Сер пу ха ва і Жэ не вы.

1932 год — на ра дзіў ся (го рад Ба ры саў) 
Ана толь Аляк санд ра віч Ані кей чык, 

бе ла рус кі скульп тар, пра фе сар (1981), на род ны 
мас так Бе ла ру сі (1972). Пра ца ваў у га лі не ма-
ну мен таль най і стан ко вай скульп ту ры. Ства рыў 
ме ма ры я лы «Пра клён фа шыз му», «Пра рыў», 
пом ні кі М. Гас тэ лу і яго экі па жу, А. Мат ро со ву. 
Ся род ін шых ра бот: фан та ны «Юнац тва» ка-
ля кас цё ла на пл. Не за леж нас ці і «Ку па лін кі» 
ў пар ку імя Я. Ку па лы; парт рэ ты Л. Бет хо ве на, 
П. Ма шэ ра ва, Г. Ахма та вай і ін шых. Лаў рэ ат 
прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла Бе ла ру сі (1967) 
і Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1974). Па мёр у 
1989 го дзе.

Кузь ма ЧОР НЫ, пісь мен нік, пуб лі цыст:

«Усё на све це бя жыць і не ва ро ча ецца. 
Не траць да рэм на і мі ну ты жыц ця, 

бо не вер неш яго».

Які цу доў ны 
гэ ты свет!

Збор ная Га лан дыі — веч ны ня ўдач-
нік вы ра шаль ных па ядын каў. «Зо-
ла та» толь кі ад но — за еў ра пей скае 
пер шын ство-1988. З тых ча соў га-
ланд цы не ад на ра зо ва пра бі ва лі ся 
ў паў фі на лы-фі на лы чэм пі я на таў 
Еў ро пы і све ту, але на са мы важ ны 
крок заўж ды не ха па ла ці то сіл, ці 
то ўда чы.

...Не ха пі ла і ў гэ ты раз. Бу дзем шчы-
ры мі, матч з ар ген цін ца мі атры маў ся сум-
ным. Вя до ма, быў шы коў ны тэмп, двух ба-
ко вы прэ сінг, роў ны час ва ло дан ня мя чом. 
Але за ўвесь матч ка ман ды ства ры лі па 
ад ным доб рым мо ман це! Пры чым Ар' ен 
Ро бэн на апош няй хві лі не асноў на га ча су 
мог па ста віць кроп ку ў гэ тай су стрэ чы. 
Кры ху спаз ніў ся з уда рам, вы дат на згу ляў 

у пад ка це Мас ке ра на — і 
шанц стра ча ны. Шанц на 
фі нал.

Пас ля мат ча Уэс лі Снай-
дэр ска жа, што се рыі пе-
наль ці ха це ла толь кі збор-
ная Ар ген ці ны. На пэў на, 
так і ёсць. У той час, па куль 
«аран жа выя» су мня ва лі ся, 
раз ва жа лі «хо чам-не хо-
чам», ві на ва ці лі ся бе, што 
ўсё дай шло да «ла та рэі», 
ар ген цін цы вы хо дзі лі і за-
бі ва лі. Да па мог сва ёй ка-
ман дзе і Сер хіа Ра мэ ра, 
ад біў шы два пе наль ці. А 
вось ма ла ды са ма ўпэў не ны 
гал кі пер га ланд цаў Яс пер 

Сі ле сен, які ўвесь матч быц-
цам вы пра боў ваў лёс, не бяс-
печ на гу ля ю чы з са пер ні кам 
і дэ ман стру ю чы вы дат ную 
псі ха ла гіч ную пад рых тоў ку, у 
ад каз ны мо мант не аба ра ніў 
свае ва ро ты. «Ка лі б у мя не 
бы ла маг чы масць за мя ніць 
гал кі пе ра, я б гэ та зра біў, — 
бе да ваў на прэс-кан фе рэн цыі 
трэ нер «аран жа вых» Луі Ван 
Гал. — Але да се рыі пе наль ці, на жаль, 
я ўжо вы ка рыс таў усе тры за ме ны». Не 
спра віў ся ва ра тар, пра лі чыў ся з за ме-
на мі трэ нер (не шан ца ван не?) — фі нал 
«сплыў».

Скла да на са бе ўя віць, але апош ні раз 
збор ная Ар ген ці ны бы ла ў фі на ле мун-
дзі я лю ў 1990 го дзе! І вось яно, вяр тан не. 
Так, свой шлях яна прай шла не так эле-
гант на, як Га лан дыя (па мя та е це пе ра мо гу 
«аран жа вых» над іс пан ца мі і вы ра та ван не 
ў апош ні мо мант з мек сі кан ца мі?). Так, 
«ня бес на-бла кіт ныя» па куль не дэ ман-
стра ва лі на тур ні ры яр кі чэм пі ён скі фут-
бол. Але іх упэў не насць ва ўлас ных сі лах, 
дзесь ці на ват не «паў днё вы» праг ма тызм 

і амаль што ідэа льнае ўза е ма ра зу мен не 
адзін ад на го на по лі са праў ды ўраж ва юць. 
Га лоў ны трэ нер ар ген цін цаў Але ханд ра 
Са белья не су мня ва ец ца, што яго па да-
печ ныя здоль ны вый граць гэ ты чэм пі я нат. 
А вось Ар' ен Ро бэн свое асаб лі ва «па жа-
даў пос пе хаў» са пер ні кам па паў фі на ле: 
«Упэў не ны, Гер ма нія — чэм пі ён све ту. У 
Ар ген ці ны ня ма шан цаў». «Бун дэнс ман-
шафт», ві да воч на, па ча ла гу ляць на мак сі-
му ме ў паў фі на ле з бра зіль ца мі. Ар ген цін-
цы ж, зда ец ца, пры ха ва лі са мае ці ка вае 
на фі наль ны матч. Са мы час да ста ваць з 
кі шэ ні чэм пі ён скую гуль ню!

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

�

АПОШ НІ КРОК...
Ар ген ці на вяр та ец ца ў фі нал мун дзі я лю праз 24 га ды

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

Пе ра грэ лі ся?Пе ра грэ лі ся?

Рэ ак цыя Сер хіа Ра мэ ра 
на пе ра мож ны пе наль ці Мак сі Рад ры ге са.

Той са мы мо мант, ка лі «аран жа выя» ба лель шчы кі 
ра зу ме юць: іх ка ман ды ў фі на ле не бу дзе.

Ірына Піскунова і Ягор Янкавенка.


