
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана, Фамы.
К. Міхаліны, Пелагеі, 
Міхала, Паўла, Пятра, 
Яна.

Месяц
Маладзік у 22.12.

Месяц у сузор’і Шаляў.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.45 18.03 10.18

Вi цебск — 7.37 17.50 10.13

Ма гi лёў — 7.35 17.53 10.18

Го мель — 7.29 17.53 10.24

Гродна — 8.00 18.19 10.19

Брэст — 7.57 18.22 10.25
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ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), 
А.  ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), 
В. МЯДЗВЕДЗЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
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апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.
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18 кастрычніка 2017 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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19 КАСТ РЫЧ НІ КА

1862 год — на ра дзіў ся Агюст Люм' ер, фран цуз скі 
вы на ход нік, ста рэй шы з бра тоў Люм' е раў — 

ства раль ні каў кі не ма то гра фа.

1870 год — на ра дзіў ся (в. Ве рас ка ва, ця пер у На-
ва груд скім ра ё не) Ста ні слаў Ста ні сла ва віч 

Тру се віч, дзе яч рэ ва лю цый на га ру ху ў Бе ла ру сі, Поль шчы 

і Літ ве, пуб лі цыст. У 1891—1892 га дах вёў пра па ган ду ся-

род на стаў ні каў і ся лян На ва груд ска га, Лід ска га, Слуц ка га 

па ве таў. Вы сла ны пад на гляд па лі цыі ў Мінск, дзе ў 1894 го-

дзе пад яго кі раў ніц твам бы ла ство ра на Мін ская са цы ял-дэ-

ма кра тыч ная ар га ні за цыя. Адзін з за сна валь ні каў Ра бо ча га 
са ю за Літ вы. За рэ ва лю цый ную дзей насць не ад на ра зо ва 
арыш тоў ваў ся, быў са сла ны. У 1917—1918 га дах — за-
гад чык ад дзе ла га зе ты «Известия ВЦИК». Дру ка ваў ся 
ў «Пра вде». У збор ні ку «Гра мад скі рух у Ра сіі ў па чат ку 
XX ст.» змяс ціў ар ты кул «На цы я наль ны рух», у якім пры вёў 
звест кі па гіс то рыі бе ла рус кай куль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры, 
ві таў твор часць Ф. Ба гу шэ ві ча, Я. Ко ла са, Я. Ку па лы. Аў тар 
бра шу ры «Мас тац тва і пра ле та ры ят», ар ты ку лаў, у якіх з 
марк сісц кіх па зі цый асвят ляў ро лю ін тэ лі ген цыі ў раз віц ці 
пра ле тар ска га ру ху. Па мёр у 1918 го дзе.

1875 год — рус кі ву чо ны пра фе сар Д. І. Мен дзя-
ле еў вы сту піў на па ся джэн ні Пе цяр бург ска га 

фі зіч на га та ва рыст ва з пра ек там пер ша га ў све це стра та-
сфер на га аэ ра ста та з гер ме тыч най ка бі най. Ён рас пра ца-

ваў пра ект, на ма ля ваў эс кіз і даў поў ны раз лік на вы раб 
кі ра ва на га аэ ра ста та.

1890 год — на ра дзіў ся (г. Бра-
гін) Сяр гей Па лу ян, бе ла-

рус кі пісь мен нік, пуб лі цыст, лі та ра ту-
раз на вец. Адзін з па чы наль ні каў бе ла-
рус кай пра фе сій най лі та ра тур най кры-
ты кі. Аў тар пра за іч ных тво раў «Вёс ка», 
вер шаў у про зе «Хрыс тос уваск рос» 
і інш. Да сле да ваў бе ла рус ка-ўкра ін-
скія лі та ра тур ныя су вя зі. Вы сту паў за 
раз віц цё бе ла рус кай мо вы і куль ту ры. 
Скла даў бе ла рус кую хрэс та ма тыю для 
дзя цей. Вы сту паў як тэ ат раль ны кры тык і пе ра клад чык. 
Па мёр у 1910 го дзе.

1960 год — аме ры кан скі ўрад аб вяс ціў аб поў най 
эка на міч най бла ка дзе Ку бы, спы ніў шы ўсе 

апе ра цыі па кант рак тах на па стаў ку наф ты но ва му ка му-
ніс тыч на му рэ жы му і экс пар це цук ру. Зрыў гэ тых доў га тэр-
мі но вых да моў ле нас цяў пры нёс абод вум ба кам ве лі зар ныя 
стра ты. Кож ны на ступ ны прэ зі дэнт ЗША да да ваў свае 
дэ крэ ты або за ко ны па ўзмац нен ні жорст кас ці эм бар га.

Еў да кія ЛОСЬ, паэ тэ са:

«Ча ла ве ка сля ды у ста год дзях не гі нуць.

Гэ та пом ні заўж ды,

Перш чым след свой па кі нуць».

Ка жа це, ад ка та ка рыс ці 
ні я кай ня ма?

А хто ка на пу цэ лы дзень 
ахоў вае?..

Ма ці — да чцэ:

— Гэ та ў мі ну лым ста год-
дзі бы ло мод на пры свар цы 

біць по суд.

— А ця пер, ма ма?

— А ця пер, дач ка, ста-

рыя ма біль ні кі для 

гэ та га ёсць. Ты ж 

хо чаш, каб ён па-

пра сіў пра ба чэн ня 

і ку піў та бе но вы?

Для доб рай 

ры бал кі па трэб-

ныя пяць кам па-

не нтаў: ва да, ры-

ба, ры ба лоў ныя 

снас ці, ры бак 

і га рэл ка.

Пры на яў нас ці 

трох апош ніх эле-
мен таў пер шыя 
два — не аба вяз-
ко выя.

Зяць-хі рург ро біць апе ра-
цыю цес цю. Той:

— Ты ўжо, род ны, па ста-
рай ся! А то ка лі па мру, твая 
це шча ад ра зу да вас пе ра-
е дзе.

Па ве сіў на дзве ры ЖЭ Ка 
аб' яву «Па тра бу ец ца для 
ра бо ты до ма доб ры цвя-
ро зы сле сар-сан тэх нік».

За ты дзень ні хто не па-
тэ ле фа на ваў...

ДЭ КОР і тэкс тыль, по суд з ке ра-

мі кі і дрэ ва, пле це ныя ко шыкі і 

раз ма ля ва ныя пад но сы, ску ра ныя і 

тэкс тыль ныя за плеч ні кі з мод ны мі 

прын та мі, ра мя ні, ак ту аль ныя су мач-

кі з руч ным рос пі сам, брош кі, пярс-

цён кі... Усё гэ та змаг лі не толь кі аца-

ніць, але і на быць на вед валь ні кі пер-

шай во сень скай вы ста вы аў тар скіх 

вы ра баў «Млын». Сё ле та па пу ляр ная 

па дзея прай шла на но вым мес цы — у 

ста ліч ным Па ла цы спор ту. Як заў сё-

ды, вы ста ва пра па на ва ла ра бо ты не-

каль кіх сот няў май строў, ся род якіх 

кож ны на вед валь нік змог знай сці 

тое, чым упры го жыць свой свет.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фо та аў та ра.

ВО СЕНЬ — РА ЗАМ З «МЛЫ НАМ»
Май стар Ве ра ні ка ГРЭ БЯ НЮК вя жа для дзе так і да рос лых з тры ка таж най пра жы.

На спі ле дрэ ва ства рае свае цу доў ныя 
кар ці ны Юлія АСТ РЭЙ КА.

Фота Максіма ШАСТАКОВА.

У скла да най тэх ні цы вы шыў кі стуж ка мі 
пра цуе май стар Тац ця на ВОЙ ШНІС.

Май стэр ня «Пры го жа до ма» з драў ля ны мі вы ра ба мі ад Іры ны БЕЛЬ СКАЙ.


