
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марыі, Аляксея, 
Давіда, Ігара, 
Канстанціна, Мікалая, 
Ніла, Трафіма, Фёдара.

К. Дыянісія.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.39 18.10 10.31

Вi цебск — 7.31 17.58 10.27

Ма гi лёў — 7.29 18.01 10.32

Го мель — 7.23 18.00 10.37

Гродна — 7.54 18.26 10.32

Брэст — 7.52 18.29 10.37
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15 кастрычніка 2018 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.
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УСМІХНЕМСЯ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Апошняя квадра ў 12.45.

Месяц у сузор’і Рака.

16 КАСТ РЫЧ НІ КА

1904 год — на ра дзіў ся (в. Дроз-

да ва, ця пер у Та ла чын-

скім ра ё не) Дзміт рый Анд рэ е віч Ка рат-

ке віч, адзін з ар га ні за та раў і кі раў ні коў 

Мінск ага ан ты фа шысц ка га пад пол ля 

ў Вя лі кую Ай чын ную вай ну. З пер шых 

дзён аку па цыі Мін ска ўклю чыў ся ў пад поль ную ба раць-

бу, кі ра ваў ства рэн нем пад поль ных пар тый ных груп і 

на ладж ван нем су вя зяў па між імі. З мая 1942 года член 

Мінск ага пад поль на га гар ка ма КП(б)Б (пад поль ны псеў да-

нім Дзі ма), дзе кі ра ваў ад дзе лам раз вед кі. У каст рыч ні ку 

1942-га арыш та ва ны гіт ле раў ца мі і за ка та ва ны. Па мёр 

у 1943 го дзе. Імем Д. А. Ка рат ке ві ча на зва на ву лі ца ў 

Мін ску.

1910 год — дзень на ра джэн ня Пят ра Пят ро ві ча 

Пад ка вы ра ва, бе ла рус ка га кам па зі та ра, за-

слу жа на га дзея ча мас тац тваў Бе ла ру сі. З 1948 го да вы кла-

даў у Бе ла рус кай кан сер ва то рыі. Ся род тво раў: опе ра «Па-

вел Кар ча гін», кан та та «Ба ла да аб ча ты рох за лож ні ках», 

сім фо ніі «Юнац тва», «Ра дзі ма», кан цэр ты для ін стру мен таў 

з ар кест рам, квар тэ ты, квін тэ ты, у тым лі ку для ду ха вых 

ін стру мен таў, мар шы, пес ні, ва каль ныя цык лы, му зы ка да 

дра ма тыч ных спек так ляў і інш. Па мёр у 1977 го дзе.

1918 год — на тэ ры то рыі Бе ла ру сі «Па ла жэн нем 

аб адзі най пра цоў най шко ле РСФСР» бы ло 

аб ве шча на ўсе агуль нае аба вяз ко вае на ву чан не.

1952 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Ва ле рый Сця-

па на віч Юз вук, бе ла рус кі мас так. Ся род 

тво раў: кар ці ны «Мы бу ду ем мет ро», «Вя сел ле», «Зям ля 

кас ма на ўтаў», парт рэ ты, се рыі бе ла рус кіх га рад скіх края-

ві даў «Ра даш ко ві чы», «За слаўе», «Ра каў» і ін шыя.

Су свет ны дзень хар ча ван ня. Ад зна ча-

ец ца па ра шэн ні Хар чо вай і сель ска гас-

па дар чай ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый 

у дзень яе ства рэн ня (16 каст рыч ні ка 

1945 го да). Аб ве шча ны на што га до вай се-

сіі Кан фе рэн цыі ФАО (10—29 ліс та па да 

1979 го да ў Ры ме) з мэ тай пры цяг нуць ува гу гра мад скас ці 

да су свет най хар чо вай праб ле мы і ўма ца ваць са лі дар-
насць су свет най су поль нас ці ў ба раць бе з го ла дам, зга-
лен нем і бед нас цю.

1813 год — ад бы ла ся Лейп цыг ская біт ва (Біт-
ва на ро даў) — вы ра шаль ная біт ва кам па ніі 

1813 го да ў вай не Ра сіі, Аў стрыі, Пру сіі, Шве цыі і ін шых 
кра ін су праць на па ле о наў скай Фран цыі.

1854 год — на ра дзіў-
ся Ос кар Уайльд 

(1854—1900), анг лій скі пісь-
мен нік, дра ма тург, па эт, кры-
тык. Аў тар ра ма на «Парт рэт 

Да ры я на Грэя», ка ме дый «Ве-

ер лэ дзі Уін дэр мір», «Жан чы-

на, не вар тая ўва гі», «Ідэа льны 

муж» і ін шых тво раў.

На ву коў цам уда ло ся 

вы свет ліць, што га лод ная 

кош ка ад клі ка ец ца на лю-

бое імя, ка лі ёй пра па ну юць 

ежу.

Дзве су сед кі:

— Ча му ты свай му му жу 

ежу на валь ва еш та кой не-

ахай най ку чай?

— Ён у мя не фа то граф, 

ка лі яму пры го жа ўсё рас-

клас ці — па-

ста віць свят-

ло і бу дзе 

з д ы  м а ц ь , 

па куль усё 

не асты не!

Толь кі на 

на шых вя-

сел лях мо-

гуць быць 

сва я кі з бо-

ку та ма ды.

Муж тэ-

л е  ф а  н у е 

ж о н  ц ы , 

якая за ру-

лём:

— Да ра гая, будзь асця-

рож ная! За раз па ра дыё 

пе рад алі, на тва ёй ша шы 

адзін не нар маль ны едзе па 
«су стрэч цы».

— Адзін?! Ды іх тут ты-
ся чы!

Да рэ чы, ні чо га дрэн на-
га не ха чу ска заць, але ве-
даю мно гіх ста рых ал ка го-
лі каў і ні вод на га ста ро га 

ве ге та ры ян ца.
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ІР ЛАН ДЗЕЦ УКРАЎ І З'ЕЎ 
ДА РА ГІ ПЯРС ЦЁ НАК

Ту рыст з Ір лан дыі ўкраў пярс цё нак за 30 756 фун таў 

стэр лін гаў і пра глы нуў яго, спа ло хаў шы ся па лі цыі, 

па ве дам ляе Metro.

Ін цы дэнт ад быў ся ў юве лір най кра ме пра він цыі Муг ла ў 

Тур цыі. Спа чат ку 54-га до вы ір лан дзец Ян Кэмп бэл сціс нуў 

пярс цё нак у ку ла ку і на кі ра ваў ся да вы ха ду, ад нак пра да вец 

за ўва жыў зла дзюж ку і за бла кі ра ваў дзве ры. Пас ля гэ та га 

ён пра глы нуў укра дзе ны та вар, каб не быць злоў ле ным, але 

су пра цоў ні кі па лі цыі, якія пры еха лі на мес ца зла чын ства, 

сха пі лі яго 

і на кі ра ва лі 

ў мяс цо вую 

баль ні цу. Там 

з да па мо гай 

рэнт ге ну ўра-

чы вы яві лі 

ў Кэмп бэ ла 

ў страў ні ку 

брыль янт у 

2,5 ка ра та. Паз ней ула даль нік юве лір най кра мы за явіў, 

што ён усё яшчэ ча кае вяр тан ня ўпры га жэн ня.

Іван КУ ПАР ВАС.

МА ЛА ДЫЯ «ПА ГУ ЛЯ ЛІ» 
І... КУ ПІ ЛІ ГА ТЭЛЬ

Муж і жон ка з Лон да на ад зна ча лі мя до вы ме сяц 

на вост ра ве Шры-Лан ка, вы пі лі з су пра цоў ні ка мі 

гас ці ні цы і вы ку пі лі ўвесь гэ ты га тэль цал кам, па-

ве дам ляе Fox News.

33-га до вая Джы на Ла янс і 35-га до вы Марк Лі вы пі лі 

12 шкля нак ро му і па сяб ра ва лі з су пра цоў ні ка мі га тэ ля ў 

го ра дзе Тан га ле. Па га ва рыў шы з імі, ма ла дыя вы свет лі лі, 

што гэ ты га тэль зда ец ца ў арэн ду, і вы ра шы лі зняць яго 

цал кам на тры га ды. «Мы не ра зу ме лі 

боль шасць дыя ло гаў, та му прос та пра-

цяг ва лі піць і на пі вац ца яшчэ мац ней. 

Тро хі па тар га ваў шы ся, мы ў вы ні ку 

сыш лі ся на су ме ў 39 ты сяч до ла раў 

за тры га ды арэн ды і па га дзі лі ся вы-

пла ціць 19 ты сяч до ла раў за пер шы 

год, а ас тат нія гро шы — да са ка ві ка 

2019 го да», — рас ка за ла Ла янс.

Здзейс ніў шы та кі не аб ду ма ны ўчы-

нак, муж і жон ка за па ні ка ва лі, та му 

што, як паз ней вы свет лі ла ся, яны ча ка юць дзі ця. «На-

шы сяб ры вы ра шы лі, што мы іды ё ты. 

Я ўжо ад чу ва ла ся бе дрэн най ма ці, 

та му што па тра ці ла ўсе па до ра ныя 

на вя сел ле гро шы на біз нес, які мо жа 

пра га рэць», — па дзя лі ла ся жан чы на. 

Тым не менш за раз іх біз нес квіт нее 

і пры но сіць доб ры пры бы так. Ад нак 

муж і жон ка вы ра шы лі, што на ступ ны 

сур' ёз ны крок яны бу дуць пры маць на 

цвя ро зую га ла ву.

На шэс це па цу коў ва ўні вер сі тэц кай біб лі я тэ цы Штут-

гар та пры вя ло да псу ты вась мі ты сяч рэд кіх кніг, 

па ве дам ляе DW.

Прад стаў ні кі біб лі я тэ кі рас ка за лі, што з па чат ку го да 

гры зу ны са пса ва лі ты ся чы кніг, у тым лі ку вы да дзе ных 

у мі ну лым ста год дзі. У пры ват нас ці, бы лі зні шча ны на ву-

ко выя вы дан ні 1970—1980-х га доў, а так са ма пра цы па 

эка но мі цы, юрыс пру дэн цыі і са цы я ло гіі. Агуль ны па мер 

шко ды ацэнь ва юць у 200 ты сяч еў ра. Су пра цоў ні кі біб лі я-

тэ кі ўпэў не ныя, што та кая коль касць гры зу ноў з'я ві ла ся ў 

бу дын ку з-за су сед ска га пар ку, на вед валь ні кі яко га па за-

паў ня лі яго смец цем. Пры бор ка са ду ад бы ва ец ца раз на 

ты дзень, а ў ас тат нія дні на зям лі час та мож на су стрэць 

вы кі ну тыя аб' ед кі. Уні вер сі тэт пла нуе пра вес ці дбай ную 

пры бор ку ў біб лі я тэ цы і пе ра крыць па цу кам усе маг чы мыя 

шля хі ўва хо ду.

ПА ЦУ КІ ПА АБЕ ДА ЛІ 
РЭД КІ МІ КНІ ГА МІ

Здыму 
сурокі 

па пін-кодзе 
вашай 

крэдыткі.


