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Iмянiны
Пр. Аляксандра, Лукі, 
Парфена.

К. Анеты, Людмілы, Леха, 
Лявона, Юльяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.19 18.28 10.09

Вi цебск — 8.11 18.15 10.04

Ма гi лёў — 8.09 18.18 10.09

Го мель — 8.02 18.18 10.16

Гродна — 8.33 18.44 10.11

Брэст — 8.31 18.48 10.17
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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

Ву чыў учо ра з сы нам 

уро кі. Горш толь кі з жон-

кай шпа ле ры кле іць.

— І ку ды ты та кі пры бра ны?

— На спат кан не.

— А ча му без кве так?

— А ў мя не тру сы ў ра-

мо нак.

Ма ні пу ля ваць дур нем 

лёг ка, прос та 

не за бы вай 

ка заць яму: 

«Ну ты ж ра-

зум ны ча ла-

век...»

— Доб ры 

дзень, мі лы, я 

прый шла!

— Пра-

ходзь, лю бая, 

ад чу вай ся бе 

як до ма! Вунь 

там вось пра-

пы ла сось.

Зма га ла ся са смут кам. 

Зай шла ў са цы яль ных сет-

ках на ста рон ку да не зна-

ё ма га муж чы ны і на пі са ла 

пад яго фо та: «Ты мя не не 

ка ха еш...» Сён ня ў мя не на 

ста рон цы па бы ва ла дзвес-

це яго сяб роў на ча ле 

з жон кай.

Му жык! Ка лі ты яшчэ 

жы вы — да руй мне!..

20 ЛЮ ТА ГА

1903 год — на ра дзіў ся 

(в. Хо ці на, ця пер 

у Бе шан ко віц кім ра ё не) Леў Мі-

хай ла віч Да ва тар, са вец кі во е-

на чаль нік, ге не рал-ма ёр, Ге рой 

Са вец ка га Са ю за (па смя рот на), 

ге рой аба ро ны Маск вы. За гі нуў 

у 1941 го дзе.

1922 год — на ра дзіў ся (г. Баб руйск) Мі ха іл 

Яў ге на віч Ці коц кі, бе ла рус кі мо ва зна-

вец, жур на ліст, док тар фі ла ла гіч ных на вук, пра фе сар, 

за слу жа ны ра бот нік куль ту ры Бе ла ру сі. Аў тар да сле-

да ван няў па праб ле мах сты ліс ты кі бе ла рус кай мо вы і 

га зет ных жан раў, тэ о рыі і прак ты кі жур на ліс ты кі. Па мёр 

у 2012 го дзе.

1947 год — на ра дзіў ся (в. Вя лі кае Ста ха ва 

Ба ры саў ска га ра ё на) Ва ле рый Яў ге на-

віч Ма зын скі, рэ жы сёр, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў 

Бе ла ру сі. З 1974 го да — рэ жы сёр, у 1976—1989-м — 

га лоў ны рэ жы сёр Бе ла рус ка га тэ ат ра імя Я. Ко ла са, 

адзін з іні цы я та раў ства рэн ня пры тэ ат ры бе ла рус ка га 

тэ ат ра «Ляль ка». За сна валь нік, у 1993—2000 га дах 

мас тац кі кі раў нік Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра бе ла рус-

кай дра ма тур гіі. Па ста віў спек так лі «Сы мон-му зы ка», 

«Па рог», «Ве чар», «Ра да выя» і інш. Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ міі Бе ла ру сі і прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла 

Бе ла ру сі.

1886 год — на ра дзіў ся Бе ла 

Кун, вя до мы дзе яч вен-

гер ска га і між на род на га ра бо ча га ру ху. 

У Са вец кай Ра сіі зма гаў ся на фран тах 

Гра ма дзян скай вай ны су праць ня мец-

кіх ін тэр вен таў, чэ ха сла вац ка га кор-

пу са, бе ла гвар дзей цаў Кал ча ка. Ак-

тыў на пі саў ар ты ку лы ў «Пра вду» і «Известия». Аса біс та 

пры маў удзел у рас стрэ лах кла са вых во ра гаў у Сі бі ры. 

З 1921 го да з'яў ляў ся чле нам Вы кан ка ма Ка мін тэр на 

і кі раў ні ком не ле галь най ра бо ты, стар шы нёй Вен гер-

скай Ка му ніс тыч най пар тыі. З 1928 го да па ста ян на жыў 

у Са вец кім Са ю зе, з'яў ля ю чы ся ак тыў ным дзея чам Ка-

мін тэр на. Пад час рэ прэ сій у 1938 го дзе Бе ла Кун быў 

арыш та ва ны па аб ві на вач ван ні ў контр рэ ва лю цый най 

дзей нас ці і рас стра ля ны.

1940 год — упер-

шы ню на 

эк ра нах з'я віў ся зна ка мі ты 

мульт се ры ял пра ка та То ма і 

мы ша ня Джэ ры. Мульт фільм 

быў ство ра ны муль ты плі ка-

та ра мі Уіль я мам Хан най і 

Джо зэ фам Бар бе рай. Гэ ты 

се ры ял ства раў ся га лі вуд скай сту ды яй MGM з 1940-га 

да за крыц ця муль ты плі ка цый най сту дыі ў 1958 го дзе, 

быў пры зна ны най леп шым і з'яў ля ец ца ўла даль ні кам 

ся мі ўзна га род кі на прэ міі «Ос кар».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Маладзік 16 лютага.

Месяц у сузор’і Цяльца.

Спорт-таймСпорт-тайм  

Веч на ма ла ды і веч на пер шы
У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз ды» рас-

каз ва ем пра со ты фі нал у кар' е ры Мак сі ма Мір на га, 

пос пе хі бе ла рус кіх сам біс таў на да маш нім тур ні ры 

і вы ступ лен ні на шых ганд боль ных клу баў у Еў ро пе.

1. Мак сім Мір ны па спя хо ва пра вёў свой со ты 

фі нал на тур ні рах пад эгі дай Аса цы я цыі тэ-

ні сіс таў-пра фе сі я на лаў. У Нью-Ёр ку бе ла рус і аў стры ец 

Фі ліп Ос вальд абы гра лі ў вы ра шаль ным мат чы пар на га 

раз ра ду яшчэ адзін ін тэр на цы я наль ны тан дэм Ар цём Сі-

так (Но вая Зе лан дыя) / Уэс лі Кол хаф (Ні дэр лан ды) — 6:4, 

4:6, 10:6.

Для 40-га до ва га Мак сі ма Мір на га ця пе раш ні фі нал быў 

со ты ў пра фе сій най кар' е ры. Да гэ та га ён пра вёў 95 вы ра-

шаль ных мат чаў у пар ным раз ра дзе і 4 — у адзі ноч ным. 

У па рах у яго ця пер 51 чэм пі ён скі ты тул, у адзі ноч ным 

раз ра дзе — адзін.

2. Ка ця ры на Гал кі на за ва я ва ла тры ўзна га ро ды 

на эта пе Гран-пры па мас тац кай гім нас ты цы 

ў Маск ве. У фі на лах асоб ных прак ты ка ван няў бе ла рус ка 

пе ра маг ла ў кам па зі цыі са стуж кай, яна апя рэ дзі ла ра сі-

ян ку Аляк санд ру Сал да та ву і Ба я ну Ка лейн з Бал га рыі. У 

прак ты ка ван ні з аб ру чом Ка ця ры на за ва я ва ла брон за вую 

ўзна га ро ду. У кам па зі цыі з мя чом гім наст ка зноў пад ня ла ся 

на трэ цюю пры ступ ку п'е дэс та ла.

У са ка ві ку на шы гім наст кі вы сту пяць на тра ды цый ных 

спа бор ніц твах у Ры зе, пры муць удзел у Гран-пры ў Кі е ве і 

эта пе Куб ка све ту ў Са фіі.

3. Бе ла рус кія сам біс ты за ва я ва лі 35 уз на га род 

на ХХІІ Між на род ным тур ні ры ка тэ го рыі А — 

ад кры тым чэм пі я на це Бе ла ру сі па сам ба на пры зы 

Прэ зі дэн та.

Пас ля пер ша га дня ў скар бон цы гас па да роў тур ні ру 

бы ло 19 (7 за ла тых, 4 ся рэб ра ныя, 8 брон за вых) ме да лёў. 

У дру гі дзень спа бор ніц тваў бе ла рус кія ат ле ты яшчэ 

16 ра зоў па ды ма лі ся на п'е дэс тал.

Акра мя на шых спарт сме наў, ула даль ні ка мі ўзна га род 

ста лі прад стаў ні кі Ар ме ніі, Бал га рыі, Гру зіі, Грэ цыі, Із ра і ля, 

Іта ліі, Лат віі, Мал до вы, Ман го ліі, Ра сіі, Ру мы ніі, Турк ме ні-

ста на і Укра і ны.

Сё ле та на арэ не мінск ага Па ла ца спор ту ў ад кры тым 

чэм пі я на це Бе ла ру сі па сам ба вы сту па лі амаль 300 ат ле таў 

з 20 кра ін. Та кое шы ро кае прад стаў ніц тва аб умоў ле на па-

чат кам ад бо ру на ІІ Еў ра пей скія гуль ні 2019 го да ў Мін ску.

4. Ганд ба ліс ты мінск ага СКА ў дру гім ту ры ро зыг-

ры шу гру па вой ста дыі Куб ка ЕГФ згу ля лі ўні чыю 

са сла вац кім «Тат ра нам» з Прэ ша ва — 25:25. У за ключ ным 

па ядын ку пер ша га кру га спа бор ніц тваў 24 лю та га ар мей цы 

згу ля юць у Сіль ке бор ге су праць дац ка га клу ба «Б'е рынг-

бро». Ста но ві шча ка ман даў пас ля двух ту раў: «Маг дэ бург» — 

4 ач кі, «Б'е рынг бро» — 2, СКА — 1, «Тат ран» — 1.

Брэсц кі ганд боль ны клуб імя Мяш ко ва ў чар го вым мат-

чы Лі гі чэм пі ё наў па цяр пеў па ра жэн не ў гас цях ад вен гер-

ска га «Весп рэ ма» — 22:34. Свой на ступ ны па яды нак яны 

пра вя дуць у Брэс це су праць фран цуз ска га клу ба «Па ры 

Сен-Жэр мен». Па ры жа не на пя рэ дад ні атры ма лі сваю 11-ю 

вік то рыю ў 12 мат чах, раз гра міў шы ў ся бе до ма ня мец кі 

«Фленс бург».

Тур нір нае ста но ві шча: «Па ры Сен-Жэр мен» — 22 ач кі, 

«Весп рэм» — 15, «Фленс бург» — 15, «Штут гарт» — 13, 

«Ві ве» — 11, БГК — 8, «Оль барг» — 5, «Цэ ле» — 5.

У плэй-оф чэм пі ён скай лі гі вый дуць 6 пер шых ка ман даў.

5. Спарт сме ны ХК «Мінск» за ва я ва лі пра ва вы-

сту піць у на ступ ным се зо не ў элі це Куб ка еў-

ра пей скіх чэм пі ё наў па ін дар-ха кеі. Мін ча не па спя хо ва 

пра вя лі да маш ні тур нір у дру гім па ран гу ды ві зі ё не, на 

пар ке це ста ліч на га па ла ца спор ту «Уруч ча» чэм пі ё ны Бе-

ла ру сі на па пя рэд нім эта пе за ня лі пер шае мес ца ў гру пе 

В, абы граў шы фран цуз скі «Ліль» — 10:3, швед скі «Пар-

ціль» — 5:3 і згу ляў шы ўні чыю з хар вац кім клу бам «Зе-

лі на» — 3:3.

За тым, у фі наль ным раў ндзе, бе ла ру сы раз гра мі лі дац кі 

«Сла гел се» з лі кам 10:2 і за тур да фі ні шу спа бор ніц тваў 

за бяс пе чы лі са бе вы хад у вы шэй шы ды ві зі ён.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ
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За раз 
ты да ве да еш ся,

 што та кое 
са праўд ны 

па ца лу нак...


