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1775 год — се сія Мінск ага ма-

гіст ра та на пад ста ве ад па-

вед най гра ма ты канц ле ра пры ня ла па-

ста но ву аба вя заць за мож ных гра ма дзян 

го ра да пла ціць па да ткі пра пар цы я наль на 

ма ё мас на му ста но ві шчу.

1920 год — на ра дзіў ся (ця-

пе раш ні Крас на поль-

скі ра ён) Ва сіль Яго ра віч Фур саў, 

Ге рой Са вец ка га Са ю за (1943). У Вя-

лі кую Ай чын ную вай ну на фрон це з 

1941-га. Удзель нік аба ро ны Кі е ва, 

Дан ба са, Рас то ва-на-До не, Паў ноч-

на га Каў ка за. Вы зна чыў ся пад час 

Кер чан ска-Эль ты ген скай дэ сант най 

апе ра цыі (1943) пры за хо пе плац дар ма на мар скім уз бя-

рэж жы на поў дзень ад Кер чы. Па мёр ад ран у 1943-м.

1920 год — на ра дзіў ся Ар кадзь Ні чы па ра віч 

Мар ці но віч, пісь мен нік, за слу жа ны ра бот-

нік куль ту ры Бе ла ру сі (1980), у 1974—1981 га дах га лоў ны 

рэ дак тар вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра». Аў тар 

пра за іч ных збор ні каў «На дзея», «Ня хай ідзе дождж», 

ра ма на «Не шу кай сля доў сва іх» і ін шых тво раў.

1930 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Сця па на віч Кі ры-

лаў, мас так, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў 

Бе ла ру сі (1991). Аў тар пра ек таў мас тац ка га афарм лен ня 

экс па зі цый Бе ла рус ка га му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын-

най вай ны, ВДНГ Бе ла ру сі, парт рэ таў, се рый пей за жаў 

«Па Сі бі ры», «Па Бе ла ру сі» і ін шых.

1940 год — бы ла ство ра на Рэс пуб лі кан ская на-

ву ко вая ме ды цын ская біб лі я тэ ка. З'яў ля ец-

ца ме та дыч ным і ка ар ды на цый ным цэнт рам 138 ме ды-

цын скіх і баль ніч ных біб лі я тэк кра і ны, у тым лі ку 96 біб-

лі я тэк ля чэб на-пра фі лак тыч ных уста ноў, 23 біб лі я тэк 

ме ды цын скіх уні вер сі тэ таў і ка ле джаў, 11 біб лі я тэк РНПЦ 

і 8 біб лі я тэк са на тор на-ку рорт ных уста ноў.

1945 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Іва на віч 

Бон дар, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не спор-

ту, пе да гог, док тар пе да га гіч ных на вук (1993), пра фе-

сар (1994), за слу жа ны трэ нер Бе ла ру сі (1987). З 1996-

га член-ка рэс пан дэнт Бе ла рус кай ака дэ міі аду ка цыі. 

У 2000—2003 гадах ды рэк тар НДІ фіз куль ту ры і спор ту 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

1920 год — на ра дзіў ся Ба рыс 

Ві ян, фран цуз скі пісь мен-

нік, джа за вы 

му зы кант і 

спя вак. Аў-

тар ма дэр-

нісц кіх эпа таж ных тво раў, які 

стаў пас ля смер ці кла сі кам 

фран цуз скай лі та ра ту ры.

1940 год — на ра дзіў ся Чак Но рыс (са праўд нае 

імя — Кар лас Рэй Но рыс-ма лод шы), аме-

ры кан скі кі на ак цёр і май стар ба я вых мас тац тваў, які 

атры маў вя до масць вы ка нан нем га лоў ных ро ляў у філь-

мах-ба е ві ках.

1960 год — у Вя лі ка бры та ніі ўпер шы ню апуб лі-

ка ва ны на цы я наль ны хіт-па рад аль бо маў. 

Пер шае мес ца та ды зай маў аме ры кан скі спя вак, вы-

ка наў ца ран ня га рок-н-ро лу Фрэ дзі Кэ нан з плас цін кай 

Explosіve Freddy Cannon.

1970 год — на са вец кім тэ ле ба чан ні ўпер шы-

ню вый шла ў эфір пе ра да ча «Ча ла век і 

за кон».

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Тараса.

К. Яўгеніі, Аляксандра, 
Макара, Цыпрыяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.36 19.05 11.29

Вi цебск — 7.26 18.53 11.27

Ма гi лёў — 7.26 18.55 11.29

Го мель — 7.22 18.52 11.30

Гродна — 7.51 19.20 11.29

Брэст — 7.50 19.22 11.32

Месяц
Поўня 9 сакавіка.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ
Гу тар ка дзвюх сяб ро вак:

— Што ро біш?

— Шу каю ра бо ту — ме-

не джар па па куп ках.

— За муж за ха це ла?

— Ага.

Вяс ной усё мя ня ец-

ца. Пе ра ма га юць тыя, 

у ка го ка ра цей шая спад-

ні ца, а не пры га жэй шае 

фут ра!

Спра ба ваў 

ся бе сён ня 

хва ліць. Не, 

не ве ру!

«Са праўд-

 ны муж чы-

на» — гэ та 

та кі, які, на-

ват ка лі ні ў 

чым не ві на-

ва ты, умее 

ўсвя до міць, 

на коль кі ж 

моц на ён не ві на ва ты, глы-

бо ка ад чуць, як ба лю ча па-

ра ніў ён гэ тым жан чы ну, 

і, узяў шы на ся бе ўсю ад-

каз насць за тое, што зда-

ры ла ся, па пра сіць пра ба-

чэн ня.

Не бой це ся ін ша пла не-

цян. Бой це ся лю дзей, якія 

ка жуць, што ба чы лі ін ша-

пла не цян.
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9 сакавіка 2020 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Спорт-таймСпорт-тайм

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. Алі на Гар на сько ста ла пе-

ра мож цай у мна га бор'і на 

тур ні ры се рыі Гран-пры па мас тац-

кай гім нас ты цы ў чэш скім Брно. 

Акра мя бе ла рус кі на п'е дэс тал тра-

пі лі Хрыс ці на Па гра ніч ная з Укра і ны 

і бал гар ская спарт смен ка Ба ра на Ка-

лейн.

Пас ля пе ра мо гі ў мна га бор'і бе ла-

рус кая спарт смен ка вый гра ла яшчэ 

два ме да лі ў фі на лах асоб ных ві даў. 

Яна не ве да ла са бе роў ных у кам па-

зі цыі з аб ру чом, а ў прак ты ка ван ні са 

стуж кай за ва я ва ла «брон зу».

У стар тах юні ё рак бе ла рус кі Па лі на 

Слан чэў ская, Дзі на Агі ша ва і Лі за ве та 

Зор кі на ўпэў не на пе ра маг лі ў ка манд-

ным тур ні ры. На дру гім мес цы збор-

ная Укра і ны, трэ ція — аме ры кан кі. 

У аса біс тым мна га бор'і роў ных не бы-

ло Дзі не Агі ша вай.

Спа бор ніц твы, якія пра хо дзі лі ў 

Брно 6—8 са ка ві ка, са бра лі спарт сме-

нак з 16 кра ін.

2. Кань ка беж ка Ма ры на Зу е ва 

за ня ла дру гое мес ца на 

эта пе Куб ка све ту, які за вяр шыў ся ў 

Хе рэн ве не. Вы нік, які Зу е ва па ка за ла 

ў жа но чым мас-стар це, — 8 хві лін 

12, 540 се кун ды. Пе ра мож цай у гэ тым 

ві дзе пра гра мы ста ла ні дэр ланд ская 

спарт смен ка Ме лі са Вей ф'е — 8 хві-

лін 11,740 се кун ды. За мкну ла трой ку 

най мац ней шых Ірэн Схаў тэн (Ні дэр-

лан ды) — 8 хвілін 30,630 се кун ды.

У агуль ным за лі ку Куб ка све ту ў 

гэ тай дыс цып лі не пер шын ства ва ла 

ка над ка Іва ні Блон дэн, якая на бра ла 

548 ач коў. У ак ты ве Ма ры ны Зу е вай 

282 на бра ныя ач кі і 13-е мес ца.

3. Тэ ні сіс ты збор-

най Бе ла ру сі са-

сту пі лі ў Дзю сель дор фе 

ў ква лі фі ка цый ным мат-

чы Куб ка Дэ ві са ка ман-

дзе Гер ма ніі з лі кам 1:4. 

У апош няй су бот няй гуль ні, 

якая ўжо не ме ла прын цы-

по ва га тур нір на га зна чэн ня, 

дэ бю тант бе ла рус кай дру-

жы ны Да ні ла Аста пен ка 

прай граў у дзвюх пар ты ях 

нем цу Да мі ні ку Кеп фе ру — 0:6, 2:6. 

А вы ра шаль ным у мат чы стаў па яды-

нак лі да раў ка манд, у якім Ян-Ле нард 

Штруф пе рай граў Яго ра Ге ра сі ма-

ва, — 6:3, 6:2. Акра мя та го, у пар най 

су стрэ чы бе ла ру сы Анд рэй Ва сі леў скі 

і Ілья Іваш ка прай гра лі ў двух сэ тах ня-

мец ка му ду э ту Ке він Кра віц/Анд рэ ас 

Міс — 4:6, 6:7. У пер шы гуль ня вы 

дзень мат ча 6 са ка ві ка І лья Іваш ка 

са сту піў Яну-Ле нар ду Штру фу (4:6, 

4:6), а Ягор Ге ра сі маў пе ра мог Фі лі па 

Коль шрай бе ра (4:6, 7:5, 7:6).

Акра мя ка ман ды Гер ма ніі пе ра мо гі 

ў ква лі фі ка цый ных су стрэ чах атры-

ма лі тэ ні сіс ты Аў стра ліі, Ка зах ста на, 

Іта ліі, Шве цыі, Венг рыі, Аў стрыі, Чэ хіі, 

Ка лум біі, ЗША, Хар ва тыі і Эк ва до-

ра.

Без удзе лу ў ква лі фі ка цыі ў фі на ле 

ка манд на га чэм пі я на ту пла не ты згу ля-

юць тэ ні сіс ты Іс па ніі, Вя лі ка бры та ніі, 

Ка на ды, Фран цыі, Сер біі і Ра сіі. Фі-

наль ны этап Куб ка Дэ ві са ад бу дзец ца 

23—29 ліс та па да ў Мад ры дзе.

4. Збор ная Бе ла ру сі па спар-

тыў най акра ба ты цы вый-

гра ла тры ме да лі роз най вар тас ці 

на эта пе Куб ка све ту, які за вяр-

шыў ся ў пар ту галь скай Майі. Най-

боль шы пос пех на тур ні ры спа да-

рож ні чаў бе ла ру сам у спа бор ніц твах 

муж чын скіх ду э таў. «Се раб ро» за бяс-

пе чы лі са бе Мак сім Мар ке віч і Алег 

Мі ха ле віч. Брон за выя ме да лі вый гра-

лі Ар цём Яшчан ка і Аляк сей За яц. 

Пе ра маг лі ў гэ тым ві дзе бры тан цы. 

Яшчэ адзін ме даль ны пос-

пех ад зна чы лі бе ла ру сы ў 

фі на ле тур ні ру зме ша ных 

пар. «Се раб ро» за ва я ва лі 

Ган на Кась ян і Кан стан цін 

Еў ста фе еў.

На пе ра дзе ў збор най 

Бе ла ру сі па спар тыў най 

акра ба ты цы вы ступ лен не 

на бал гар скім эта пе Куб ка 

све ту, які прой дзе ў Са фіі ў 

па чат ку кра са ві ка.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

МЕ ДАЛЬ НЫ РОС СЫП У ГРА ЦЫЙ


