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9 красавіка 2014 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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 6.21 20.02 13.41
Вi цебск — 6.08 19.54 13.46
Ма гi лёў — 6.11 19.52 13.41
Го мель — 6.10 19.46 13.36
Гродна — 6.37 20.16 13.39
Брэст — 6.40 20.14 13.34

Iмянiны
Пр. Іларыёна, Мікалая, 
Сцяпана, Яўстрата.
К. Міхаліны, Барыса, 
Генрыха, Макара, Міхала.

Месяц
Першая квадра 7 красавіка.

Месяц у сузор’і Льва.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

10 красавіка 2014 г.
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НА РО ДЖА НЫЯ

1833 год — па ча ла ся вы твор часць за па лак. 
Ка ры стан не аг нём і ўмен не яго зда бы-

ваць — ад на з ха рак тэр ных асаб лі вас цяў ча ла ве-
чай куль ту ры. Ад нак шмат лі кія спо са бы атры ман ня 
агню доў гі час ме лі пры мі тыў ны ха рак тар. Толь кі 
на за па шван не ве даў у га лі не фі зі кі і хі міі да па маг-
ло пе ра адо лець гэ тую праб ле му. У пер шай па ло ве 
ХІХ ста год дзя, з ад крыц цём не яда ві та гах чыр во на га 
фос фа ру, з'я ві лі ся за пал кі як най больш зруч ны сро-
дак атры ман ня агню. Яны па він ны бы лі за га рац ца 
пры трэн ні, та му для іх ста лі вы раб ляць ад мыс ло вую 
па верх ню. У Ра сіі пер шыя фос фар ныя за пал кі з'я ві-
лі ся ў 1836 го дзе і каш та ва лі адзін ру бель се раб ром 
за 100 штук.

1847 год — на ра дзіў ся Джо зэф Пу літ цэр. У 
бія гра фі ях рэд ка мож на су стрэць ха рак-

та рыс ты ку «сла ву ты жур на ліст», але Пу літ цэр быў 
ме на ві та та кім. Стаў шы ўла даль ні кам, вы даў цом і 
рэ дак та рам ра ніш няй нью-ёрк скай га зе ты «World», 
ён хут ка зра біў яе ад ной з са мых чы тэль ных. І спра-
ва тут бы ла не толь кі ў гуч ных па лі тыч ных рас сле-
да ван нях, вы крыц ці ка руп цыі і жур на лісц кіх сен са-
цый ных фак тах. Пу літ цэр быў не толь кі та ле на ві тым 
аў та рам, але і доб рым прад пры маль ні кам. Ён ра зу-
меў, што для пры цяг нен ня пуб лі кі па трэб на не толь кі 
па лі ты ка. Пу літ цэ раў скім но ва ўвя дзен нем ста лі руб-
ры кі «спорт» і «мо да», з яго па да чы ў га зе тах ста лі 
дру ка ваць ка ры ка ту ры і ілюст ра цыі. Да даў шы да 
сур' ёз най ін фар ма цыі свец ка га жыц ця, Пу літ цэр, па 
сут нас ці, ства рыў су час ны тып га зе ты. Пра жыў шы 
65 га доў, у каст рыч ні ку 1911 го да Джо зэф Пу літ-
цэ р па мёр, па кі нуў шы не ча ка нае за вя шчан не: яго 
апош няй во ляй ста ла за сна ван не Шко лы жур на ліс-
ты кі пры Ка лум бій скім уні вер сі тэ це і фон ду яго імя. 
На гэ та ён па кі нуў два міль ё ны до ла раў. Во ля яго 

бы ла вы ка на на, і з 1917 го ду прэ мія, на зва ная Пу-
літ цэ раў скай, уру ча ец ца што год у пер шы па ня дзе-
лак мая па пя чы це ля мі Ка лум бій ска га ўні вер сі тэ та. 
Сціп лы па аме ры кан скіх мер ках па мер прэ міі — 
10 ты сяч до ла раў — не ад люст роў вае яе са праўд на-
га зна чэн ня. Яна лі чыц ца ад ной з са мых прэ стыж-
ных уз на га род у су час най жур на ліс ты цы.

1944 год — 70 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка 
За ба лоц це Ня свіж ска га ра ё на) Аляк-

сандр Мі хай ла віч Аб ра мо віч, пра ва вед, дзяр жаў-
ны дзе яч Бе ла ру сі, док тар юры-
дыч ных на вук (1986), пра фе сар 
(1990), за слу жа ны юрыст Бе ла-
ру сі (1998). У 1967 г. скон чыў 
БДУ. З 1964-га на гас па дар чай 
і са вец кай ра бо це. Пра ца ваў у 
Ін сты ту це фі ла со фіі і пра ва АН 
Бе ла ру сі, з 1988 го да за гад ваў 
ка фед рай у БДУ. У 1991-1992 
гг. — член Ка мі тэ та кан сты ту-

цый на га на гля ду СССР. З 1992-га — стар шы ня 
Цэнт раль най ка мі сіі па вы ба рах на род ных дэ пу та-
таў Рэс пуб лі кі Бе ла русь (з 1994-га — па вы ба рах 
і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду маў). У 
1996-2004 гг. — на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Аў тар на ву ко вых 
прац па праб ле мах дзяр жаў на га кі ра ван ня эка но мі-
кай, пра ва во га ста ту су асо бы, пы тан нях фе а да ліз му 
і тэ о рыі пра ва твор ча га пра цэ су.

Ян ка КУ ПА ЛА, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«К праў дзе ўва гі не знае, не чуе,
Як змяя, ча ла ве чая злосць!»
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Пад час чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі на 
«Чы жоў ка-Арэ не» 
ад бу дуц ца 
мат чы гру пы В, 
у якой згу ля юць 
збор ныя Ка на ды, 
Шве цыі, Чэ хіі, 
Сла ва кіі, Нар ве гіі, 
Да ніі, Фран цыі 
і Іта ліі. Ад ны мі 
з фа ва ры таў 
гру пы, без умоў на, 
з'яў ля юц ца 
алім пій скія 
чэм пі ё ны — 
ха ке іс ты Кра і ны 
кля но ва га ліс та.

Ха кей у Ка на дзе, як вя до-
ма, па раў наль ны з рэ лі гі яй — 
у гэ тай кра і не ня ма больш па-
пу ляр на га ві ду спор ту. Акра-
мя та го, ме на ві та ка над скі 
Ман рэ аль афі цый на лі чыц ца 
ра дзі май ха кея. Пер шы матч 
там ад быў ся ў 1875 го дзе. А 
ўжо ў 1893-м Фрэ дэ рык Ар-
тур Стэн лі (ге не рал-гу бер на-
тар Ка на ды) на быў ку бак, які 
ўру чаў ся леп шай ха кей най ка-
ман дзе ся род ама та раў. Сён-
ня Ку бак Стэн лі — гэ та ад на з 
са мых прэ стыж ных уз на га род 
у су свет ным ха кеі.

З па чат ку 1910-га ха кей у 
Ка на дзе па чаў пе ра хо дзіць 
з ама тар ска га на пра фе сій-
ны ўзро вень. У тым жа го дзе 
ўпер шы ню бы ла са бра на і 
на цы я наль ная ка ман да па 
ха кеі.

Да пры хо ду ў вя лі кі ха кей-
ны свет са вец кай збор най 
ка над цы бы лі бяс спрэч ны мі 
лі да ра мі: яны вый гра лі 15 
чэм пі я на таў све ту з 18 пра-
ве дзе ных. Але сі ту а цыя па-
ча ла мя няц ца: кан ку рэн цыю 
паў ноч на а ме ры кан цам па ча-

ла скла даць не толь кі са вец-
кая збор ная, але і збор ныя 
Шве цыі, Чэ ха сла ва кіі, Фін-
лян дыі.

Праб ле ма для Ка на ды за-
клю ча ла ся ў тым, што леп шыя 
яе гуль цы ўсё ж бы лі пра фе сі-
я на ла мі і пра ва ўдзель ні чаць 
на чэм пі я на тах све ту не ме лі. 
Паз ней па ўза ем най зго дзе 
ІІHF і ха кей ных функ цы я не раў 
Ка на ды і ЗША бы ло пры ня та 
ад но з са мых важ ных ра шэн-
няў у гіс то рыі су свет на га ха-
кея — да пус ціць пра фе сі я на-
лаў да ўдзе лу ў між на род ных 
спа бор ніц твах.

За доў гую гіс то рыю збор-
ная Ка на ды ме ла мност ва 
пер ша клас ных пра фе сі я на-
лаў. Але толь кі трое з іх зда-
бы лі зван не «ле ген ды» — гэ та 
на па да ючыя Уэйн Грэц кі, Ма-
рыа Лем'е і Стыў Ай зер ман. 
За імі на заў сё ды за ма ца ва ны 
ну ма ры ў збор най. Уэйн Грэц-
кі з'яў ля ец ца са мым вы ні ко-
вым гуль цом за ўсю гіс то рыю 
збор най Ка на ды.

У ся рэ дзі не 1990-х ка-
над цы па ча лі вяр таць са бе 
лі дар ства. За апош няе дзе-

ся ці год дзе збор ная атры ма ла 
пе ра мо гі на трох Алім пі я дах 
(2002, 2010, 2014) і тры ра зы 
ста ла чэм пі ё нам све ту (2003, 
2004, 2007). Ця пер збор ная 
Ка на ды зай мае трэ цяе мес-
ца ў рэй тын гу Між на род най 
фе дэ ра цыі ха кея.

Са мым прын цы по вым са-
пер ні кам Ка на ды заў сё ды бы-
ла збор ная СССР, а сён ня Ра-
сіі. У 2007 го дзе ў Маск ве ка-
над цы ста лі чэм пі ё на мі све ту, 
чым вель мі за сму ці лі гас па да-
роў. У 2010-м і ў 2011-м ужо 
рус кія «не пус ці лі» ка над цаў 
у паў фі нал чэм пі я на ту све ту. 
Для абедз вюх збор ных Алім-
пі я да ў Со чы бы ла не прос та 
Алім пі я дай. Пе ра маг чы на га-
лоў ным тур ні ры ча ты рох год-
дзя, ды яшчэ і ў Ра сіі — больш 
чым прын цы по вая за да ча для 
збор най Ка на ды.

Вы нік ужо ўсім вя до мы: ка-
над цы па ка за лі вы дат ны ха-
кей на пра ця гу ўся го тур ні ру, 
у фі на ле пе рай гра лі Шве даў 
— 3:0 і ста лі дзе вя ці ра зо вы мі 
алім пій скі мі чэм пі ё на мі.

Збор ная Ка на ды на гэ тым 
тур ні ры бы ла збор най без 
сла бых мес цаў. Цу доў ныя 

ва ра та ры Лу он га і Прайс, 
леп шая лі нія аба ро ны на 
тур ні ры — Да нкан Кіт, Шы 
Уэ бер і Дру Даў ці. 11 на па-
да ючых збор най ува хо дзяць 
у лік 25 леп шых бам бар дзі-
раў се зо на. Усё гэ та прад вы-
зна чы ла вы нік алім пій ска га 
тур ні ру.

Га лоў ны трэ нер збор най 
Ка на ды Майк БЭБ КАК пас ля 
пе ра мо гі за явіў: «Мы гу ля лі 
вы дат на, да мі на ва лі, не ад-
да лі са пер ні ку ні сан ты мет-
ра. Мне спа да ба ла ся, як мы 
гу ля лі кож ны матч. З та кой 
ка ман дай Ка на ды не маг чы-
ма са пер ні чаць».

Чэм пі я нат све ту не з'яў ля-
ец ца та кім важ ным тур ні рам 
для ка над цаў, як Алім пій скія 
гуль ні. Пад час су свет на га 
пер шын ства асноў ная ўва га 
ка над скіх ха ке іс таў і ба лель-
шчыкаў пры ка ва на да плэй-
оф На цы я наль най ха кей най 
лі гі.

Ге не раль ным ме не джа рам 
збор най на чэм пі я нат све ту-2014 
пры зна ча ны Роб Блэйк. Ця-
пер ён зна хо дзіц ца на па са дзе 
асіс тэн та ге не раль на га ме не-
джа ра ў «Лос- Ан джэ ле се».

Ме на ві та ён бу дзе вы зна-
чаць склад гуль цоў і трэ не раў, 
якія пры едуць у Мінск.

Пе ра важ на ў збор най мы 
ўба чым ма ла дых ха ке іс таў, 
якія са сва і мі ка ман да мі не 
тра пі лі ў плэй-оф НХЛ. З алім-
пій цаў у Мінск дак лад на не 
пры едуць Ра ян Гец лаф, Ко-
ры Пэ ры, Сід ні Крос бі, Джэф 
Кар тэр, Крыс Ку ніц. Іх ка ман-
ды бу дуць зма гац ца за Ку бак 
Стэн лі.

Маг чы мы ўдзел у збор най 
Джо на Та ва рэ са, Дэ на Хэм' ю-
са і Джэй мі Бэ на.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

КА РА ЛІ ХА КЕЯ

Гэ тым лю дзям ха пае ад ва гі за ста вац-
ца са мі мі са бой і да во дзіць да за кан чэн ня 
лю быя па чы нан ні і пра ек ты. Імі кі руе дух 
са пер ніц тва, яны лю бяць сваю пра фе сію, 
што ў спа лу чэн ні з лю боўю да не за леж нас-
ці пе ра шка джае ім утва рыць сям'ю, але для 
іх вель мі важ на мець по бач з са бой сяб роў, 
якія б іх ра зу ме лі.

У мя не звя лі му жа. Па ста-
ві ла кра ты на вок ны, змя ні ла 
за мок, ся джу і ду маю: «Бо-
жух на, хоць бы не вяр ну лі!»

Пай шоў на кух ню вы-
клю чыць свят ло. Вяр нуў ся 
з дзвю ма кат ле та мі... Піць 
ха чу, ба ю ся вяр тац ца...

Толь кі на ша жан чы на 
мо жа ад ной ру кой мя шаць 
боршч, які ва рыц ца на плі-
це, дру гой — вы ці раць пыл; 
ад ным во кам са чыць за 
дзець мі, дру гім — за се ры-
я лам, на гой мыць пад ло гу і 
пры гэ тым, пад трым лі ва ю чы 
тэ ле фон пля чом, ка заць сяб-
роў цы:

— Не, я аб са лют на не за-
ня тая!

Хто з алім пій скіх чэм пі ё наў 
пры е дзе ў Мінск?


