
Сын ву чыц ца ў пер шым 
кла се, дня мі асця рож на пы-
та ец ца:

— Ма ма, а ка лі ў шко ле 
дрэн на ву чыц ца, не слу хац ца 
на стаў ні цу, на зад у дзі ця чы 
са док ад пра вяць?

Да вя ло ся яго за сму ціць.

Пас ля та го як мая дзяў-
чы на пе ра еха ла да мя не 
жыць, у ква тэ ры па ча ло 
з'яў ляц ца ўсё больш яе рэ-
чаў. На прык лад, учо ра яна 
ада бра ла мой тэ ле фон.

— Доб ры дзень, вы шу ка-
е це ра бо ту?

— Так, шу каю.

— Як зной дзе це, па тэ-
ле фа нуй це. Мы вам крэ дыт 
пра па ну ем на вель мі вы гад-
ных умо вах.

Жон ка вы ка за ла жа дан-
не ах вя ра ваць сваё адзен не 
бед ным, га лод ным сем' ям. 
Я ска заў, што ка лі яно ім 
па па ме ры, то не та кія яны 
і га лод ныя.

І свар ка па ча ла ся.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ульяны, Аляксандра, 
Дзмітрыя, Дзям'яна.
К. Андрэя, Лаўрэнція, 
Уладзіміра, Юзафа.

Месяц
Маладзік 18 лістапада.

Месяц у сузор’і Шаляў.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.35 17.12 8.37

Вi цебск — 8.30 16.57 8.27

Ма гi лёў — 8.25 17.02 8.37

Го мель — 8.16 17.05 8.49

Гродна — 8.49 17.29 8.40

Брэст — 8.44 17.35 8.51
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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
14 ЛІС ТА ПА ДА

1788 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Пят ро віч Ла за раў, 

рус кі фла та во дзец. У 1813—1816 га дах 

ажыц ця віў сваё пер шае кру га свет нае пла ван не з Кран-

шта та да бе ра гоў Аляс кі і на зад на ка раб лі «Су во раў», 

ад крыў ка ра ла выя аст ра вы — атол Су во ра ва ў Ці хім акія -

не. У 1819—1821 га дах як ка ман дзір шлю па «Мір ны» 

і па моч нік на чаль ні ка кру га свет най экс пе ды цыі 

Ф. Ф. Бел ін сгаў зе на ўдзель ні чаў у ад крыц ці Ан тарк ты ды 

і шмат лі кіх аст ра воў. У 1822—1825-м у якас ці ка ман дзі ра 

фрэ га та «Крэй сер» ажыц ця віў 3-е кру га свет нае пла ван не, 

пад час яко га пра ве дзе ны шы ро кія на ву ко выя да сле да ван-

ні па ме тэа ра ло гіі, акі я наг ра фіі, эт на гра фіі і інш.

1812 год — на ра дзіў ся (в. Кро шын, ця пер у Ба-

ра на віц кім ра ё не) Паў люк Баг рым (Па вел 

Во сі па віч), бе ла рус кі па эт. За рас паў сюдж ван не ан ты-

пры гон ніц кіх вер шаў быў зда-

дзе ны ў рэ кру ты. Пас ля пра-

ца ваў у Кро шы не ка ва лём. 

Да нас дай шоў адзін верш 

П. Баг ры ма — «Зай грай, зай-

грай, хлоп ча ма лы» — шэ дэўр 

бе ла рус кай лі ры кі ХІХ ста год дзя. У Кро шын скім кас цё ле 

за хоў ва ец ца ме та ліч ная люст ра ра бо ты Баг ры ма — узор 

мас тац ка га ка валь ства ХІХ стагоддзя. Па мёр у 1891 го-

дзе. У 1985-м у Кро шы не ад кры ты му зей на род на га 

мас тац тва і ра мёст ваў імя П. Баг ры ма.

1902 год — у Мін ску вый шаў пер шы ну мар га-

зе ты «Се ве ро-За пад ный край» (вы дан не 

лі бе раль на га кі рун ку, вы хо дзі ла да снеж ня 1905 го да). 

Га зе та аба ра ня ла са цы яль на-па лі тыч ныя і эка на міч ныя 
пра вы пра цоў ных, вы сту па ла за дэ ма кра тыю і на цы я наль-
нае раў на праўе. Ін фар ма ва ла аб унут ра ным і між на род-
ным ста но ві шчы кра і ны, кры тыч на асвят ля ла дзей насць 
ура да і мяс цо вай ула ды. Пра па ган да ва ла рэа ліс тыч ныя і 
дэ ма кра тыч ныя тра ды цыі ў мас тац тве, рус кую кла січ ную 
лі та ра ту ру, твор часць А. Пуш кі на, М. Го га ля, В. Бя лін ска га, 
асвят ля ла тэ ат раль нае і му зыч нае жыц цё Мін ска.

1907 год — на ра дзіў ся (в. Хва рас ця ны, ця пер у 
Слаў га рад скім ра ё не) Мі хась Лар чан ка, бе-

ла рус кі лі та ра ту раз наў ца і кры тык, док тар фі ла ла гіч ных 
на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. Да-
сле да ваў ста наў лен не рэа ліз му ў бе ла рус кай лі та ра ту ры 
ХІХ — па чат ку ХХ ста год дзя, уза е ма су вя зі бе ла рус кай 
лі та ра ту ры з лі та ра ту ра мі сла вян скіх кра ін, ста ра жыт ную 
бе ла рус кую лі та ра ту ру і фальк лор, твор часць М. Баг да но-
ві ча, Я. Ко ла са, А. Ку ля шо ва, П. Пан чан кі, М. Тан ка і інш. 
Па мёр у 1981 го дзе

1907 год — на ра дзі ла ся Аст рыд Лінд грэн, швед-
ская пісь мен ні ца. Аў тар апо вес цяў для дзя-

цей «Пэ пі-Доў гая пан чо ха», «Рас мус-ба дзя га», цык ла аб 
Ма лы шу і Карл са не.

Він сент Ві лем ван Гог, мас так-пост ім прэ сі я ніст:

«Ча ла век ад чу вае па трэб насць у не ма лым — 
у бяс кон цас ці і цу дзе — і пра віль на ро біць, 

ка лі не зада воль ва ец ца мен шым і не ад чу вае ся бе 
ў све це як до ма, па куль гэ тая па трэ ба не за да во ле ная».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

У што тыд нё вым спар тыў ным 
агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 
пра вы ні кі чэм пі я на ту све ту 
па скач ках на ба ту це і сам ба, 
раз гля да ем гуль ні бе ла рус кіх 
ганд боль ных клу баў у 
між на род ных тур ні рах і матч 
жа но чай бас кет боль най 
збор най у ква лі фі ка цыі 
Еў ра бас ке та.

1. На чэм пі я на це све ту па скач ках 
на ба ту це ў Са фіі бе ла рус кая ка ман-
да за ва я ва ла чатыры ўз на га ро ды. 

Во пыт ная 36-га до вая Тац ця на Пят рэ ня 
вый гра ла за ла ты ме даль у ін ды ві ду аль-

ным вы ступ лен ні, апя рэ дзіў шы япон ку і 

ка над ку. Так са ма най леп шы мі ў све це 

ў сін хрон ных скач ках ста лі Ула дзі слаў 

Ган ча роў і Алег Раб цаў, ся рэб ра ны ме-

даль за ва я ва ла на ша жа но чая збор ная 

ў ка манд ных спа бор ніц твах, а ду эт Ма-

рыя Ма ха рын ская і Тац ця на Пят рэ ня 

стаў трэ цім.

Алім пій скі чэм пі ён Ула дзі слаў Ган-

ча роў не змог тра піць на п'е дэс тал у 

ін ды ві ду аль ных скач ках, там ён стаў 

толь кі шостым.

2. Дзве бе ла рус кі ста лі чэм пі ён ка-

мі све ту па сам ба ў Со чы. «Зо ла та» за-

ва я ва лі Тац ця на Мац ко, якая вы сту пае 

ў ва га вой ка тэ го рыі да 64 кг, і Свят ла на 

Ці ма шэн ка (80 кг). У стар та вы дзень 

су свет на га пер шын ства бе ла ру сы ста лі 

ўла даль ні ка мі трох уз на га род: у спа бор-
ніц твах жан чын «се раб ро» ў Ка ця ры ны 
Пра ка пен кі (60 кг) і Воль гі На ма за вай 
(72 кг), у муж чын брон за вы ме даль 
за ва я ваў Аляк сандр Кок ша (68 кг). 
Паз ней Ма ры на Жар ская ста ла брон-
за вым пры зё рам у ва га вой ка тэ го рыі 
да 52 кг, а ак тыў муж чын скай ка ман ды 
па поў ніў ся дву ма ся рэб ра ны мі ме да ля-
мі, якія за ва я ва лі Сця пан Па поў (74 кг) 
і Яў ген Алек сі е віч (82 кг).

3. Бас кет ба ліст кі збор най Бе ла ру-
сі па спя хо ва стар та ва лі ў ад бо рач ным 
тур ні ры чэм пі я на ту Еў ро пы — 2019. 
У пер шым па ядын ку ква лі фі ка цый-
най гру пы на шы дзяў ча ты абы гра лі ў 
Валб жы ху бас кет ба ліс так Поль шчы з 
лі кам 70:62. У дру гім па ядын ку на ша га 
квар тэ та бас кет ба ліст кі збор най Тур цыі 
раз гра мі лі ў Та лі не ка ман ду Эс то ніі з 
лі кам 81:56.

Заўт ра на шы дзяў ча ты пры муць на 
пля цоў цы мінск ага Па ла ца спор ту эс-
то нак. На га да ем, што па вы ні ках ква-
лі фі ка цыі ў фі наль ную част ку жа но ча га 
Еў ра бас ке та тра пяць пе ра мож цы вась-
мі груп, а так са ма шэсць най леп шых 
ка ман даў, якія зой муць дру гія мес цы.

4. Два «зо ла ты» і тры «се раб ры» 
за ва я ва лі на шы дзю да іс ты на чэм пі-
я на це Еў ро пы (U-23), які за вяр шыў-
ся ў Пад го ры цы (Чар на го рыя). На 
най вы шэй шую пры ступ ку п'е дэс та ла 
пад ня лі ся Дзміт рый Мінь коў (ва га вая 
ка тэ го рыя 66 кг) і Да ні эль Му ке це (ва га-
вая ка тэ го рыя да 100 кг). Ся рэб ра ны мі 

пры зё ра мі ста лі: Мі кі та Сві рыд, Ягор 
Ва ра па еў і Ула дзі слаў Цяр піц кі.

5. Брэсц кі ганд боль ны клуб імя 
Мяш ко ва ў сё мым ту ры Лі гі чэм-
пі ё наў до ма прай граў ня мец ка му 
«Фленс бур гу» 28:30. У вось мым ту-
ры «мяш коў цы» зноў згу ля юць су праць 
«Фленс бур га». Матч у ад каз прой дзе 
19 ліс та па да. Пе рад гэ тым па ядын кам 
Брэсц кі ганд боль ны клуб 15 ліс та па да 
до ма су стрэ нец ца ў SЕHА-лі зе з ма ке-
дон скім «Ме та лур гам».

Тым ча сам ганд ба ліст кі «БНТУ-
Бе лАЗ» атры ма лі пе ра мо гу над дац-
кім «Ран дэр сам» у пер шым па ядын ку 
3-га ква лі фі ка цый на га раў нда ро-
зыг ры шу Куб ка ЕГФ. На пе ра пы нак 
ка ман ды пай шлі пры лі ку 14:12 на 
ка рысць ві цэ-чэм пі ё нак Бе ла ру сі, а 
ў вы ні ку яны вый гра лі з мі ні маль най 
пе ра ва гай — 23:22. Най леп шы мі ў 
скла дзе пе ра мож цаў ста лі На стас ся 
Маз го і Ма рыя Ка на вал, якія за кі ну лі 
па пяць мя чоў.

Чэм пі ён кра і ны «Го мель» у пер шым 
па ядын ку 3-га ква лі фі ка цый на га раў нда 
прай граў у гас цях нар веж ска му «Бю а-
се ну» — 28:32.

6. Фут ба ліс ты ба ры саў ска га БА ТЭ 
ста лі апош ні мі ўдзель ні ка мі чвэрць-
фі наль най ста дыі ро зыг ры шу Куб-
ка Бе ла ру сі — 2017/18. У за ключ ным 
мат чы яны ў да дат ко вы час здо ле лі 
вы рваць пе ра мо гу ў жо дзін ска га «Тар-
пе да-Бе лАЗ» — 2:1. Ця пер у ба раць-
бе за вы хад у паў фі нал фут ба ліс ты 

БА ТЭ двой чы су стрэ нуц-

ца з «Іс лач чу», «Шах цёр» 

згу ляе з «Дняп ром», 

«Ды на ма» (Брэст) са 

«Слуц кам», «Крум ка чы» 

з «Нё ма нам». Су стрэ чы 

за вы хад у паў фі наль ную 

ста дыю прой дуць вяс ной 

2018 го да.

Да р'я 

ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by
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