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1648 год — фран цуз скі ма тэ ма тык і фі зік Блез 
Па скаль пра вёў во пыт, які да ка заў іс на ван-

не ат мас фер на га ціс ку. Пры да па мо зе за па янай з ад на го 

кан ца шкля ной труб кі, пе ра ку ле най дру гім кан цом у ку бак з 

ртуц цю, яму трэ ба бы ло вы ме раць, на якую вы шы ню па ды-

ма ец ца ў труб цы вад кі ме тал каля пад нож жа і на вяр шы ні 

га ры Пюі-дэ-Дом (1647 мет раў) у Клер мо не. Як Па скаль і 

мер ка ваў, на вяр шы ні слу пок рту ці спы ніў ся на больш ніз-

кай ад зна цы — бо там тоў шча зям ной ат мас фе ры роў на 

на 1647 мет раў мен шая. Пры та кой вы шы ні га ры роз ні ца 

ўзроў няў рту ці скла ла больш за 8 см, што, па сло вах Фла-

рэ на Пер'е, «вы клі ка ла ў свед каў экс пе ры мен та здзіў лен не 

і за хап лен не».

1797 год — на ра дзіў ся (г. Грод на) Яну ар Іва на віч 

Су ха доль скі, бе ла рус кі жы ва пі сец-ба та ліст. 

Аў тар ра ман тыч ных кар цін на гіс та рыч ную тэ му «Біт ва 

пад Ра шы нам», «Біт ва пад Са ма сье рай», «Пе ра ход ар міі 

На па ле о на це раз Бя рэ зі ну». Ства рыў се рыю ба таль ных 

кам па зі цый на тэ му рус ка-пер сід скай і рус ка-ту рэц кай вой-

наў, у якіх удзель ні чаў. Па мёр у 1875 го дзе.

1907 год — па ча ла ся бія гра фія вер та лё та. У гэ ты 

дзень він так-

ры лы ге лі кап тэр Gyroplane, 

рас пра ца ва ны і па бу да ва ны 

бра та мі Луі і Жа кам Брэ ге, 

упер шы ню ада рваў ся ад 

зям лі і на рэ жы ме за ві сан-

ня пра тры маў ся ў па вет ры больш за хві лі ну; пры гэ тым 
кан струк цыю апа ра та пад трым лі ва лі з усіх ба коў ча ты ры 
ча ла ве кі. Па лёт гэ ты (як і на ступ ны пер шы воль ны па лёт, 
ажыц цёў ле ны 13 ліс та па да ін шым фран цу зам По лем Кар-

ню) ад крыў шлях да прак тыч на га вы ка ры стан ня ля таль на га 

апа ра та вер ты каль на га ўзлё ту і па сад кі.

1943 год — па ча ла ся най буй ней шая ў ча сы Вя лі кай 

Ай чын най вай ны апе ра цыя са вец кіх пар ты за-

наў пад ко да вай наз вай «Кан цэрт» з мэ тай ма са ва га вы ва-

ду са строю вя лі кіх участ каў чы гун кі і ства рэн ня цяж кас цяў 

апе ра тыў ным пе ра воз кам пра ціў ні ка. Гэ тая апе ра цыя ста ла 

пра ця гам «рэй ка вай вай ны». У ёй бра лі ўдзел 193 пар ты-

зан скія фар мі ра ван ні Бе ла ру сі, Пры бал ты кі, Ка рэ ліі, Кры-

ма, Ле нін град скай і Ка лі нінг рад скай аб лас цей. Кі раў ніц тва 

ажыц цяў ляў Цэнт раль ны штаб пар ты зан ска га ру ху. Кож нае 

фар мі ра ван не атры ма ла кан крэт ную ба я вую за да чу. У хо-

дзе гэ тай апе ра цыі бы ло па да рва на ка ля 150 ты сяч рэ ек. 

Толь кі бе ла рус кія пар ты за ны па да рва лі ка ля 90 ты сяч рэ ек, 

1041 эша лон, уза рва лі 72 чы гу нач ныя мас ты, раз гра мі лі 

58 эша ло наў. У вы ні ку апе ра цыі пра пуск ная здоль насць 

чы гу нак зні зі ла ся на 35—40 пра цэн таў, што знач на ўсклад-

ні ла пе ра гру поў кі фа шысц кіх вой скаў і ака за ла іс тот ную 

пад трым ку на сту па ю чай Чыр во най Ар міі.

Джон Ро берт Фаўлз, 

анг лій скі пісь мен нік, эсэ іст, сцэ на рыст:

«Ня ма ні ад куп лен ня, ні ад пу шчэн ня гра хоў; 

грэх не мае ца ны. Яго нель га вы ку піць на зад, 

па куль не бу дзе вы куп ле ны на зад сам час».

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Архіпа, Давыда, 
Дзмітрыя, Канстанціна, 
Кірылы, Міхаіла, 
Усевалада.
К. Канстанцыі, Эміліі.

Месяц
Маладзік 20 верасня.

Месяц у сузор’і Дзевы.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.50 19.16 12.26

Вi цебск — 6.39 19.06 12.27

Ма гi лёў — 6.40 19.06 12.26

Го мель — 6.37 19.02 12.25

Гродна — 7.05 19.31 12.26

Брэст — 7.06 19.31 12.25
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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

Змеш ва ем пі ва «Тры во-

ла ты» з га рэл кай і атрым лі-

ва ем как тэйль «Тры па ра-

ся ці».

Жон ка — му жу, гул лі ва:

— Ця бе вель мі хут ка ча кае 

ра ман тыч ны ве чар і секс з вы-

дат най да май.

Муж:

— Ты што, у ка ман дзі роў ку 

з'яз джа еш?

Аб' ява.

«Ма ла до му пісь мен ні ку 

па тра бу ец ца да свед ча ная 

сак ра тар ка».

...Прай шло 10 га доў.

«Да свед ча-
на му пісь мен-
ні ку па тра бу-
ец ца ма ла дая 
сак ра тар ка».

Д ы  р э к  т а р 
заа пар ка скар-
дзіц ца зна ё ма-
му:

— Слон зу-
сім га лод ны, 
а гро шай ня ма.

— Ды ты па гля дзі, коль кі 
ва кол палаткі з са да ві най.

— А хто мне без гро шай 
дасць?

— А на вош та та бе? Ты сла-
на вы пус ці, хай яму па спра бу-
юць не даць.

Са мы леп шы фэн-шуй — 
гэ та...

...Ка лі адзін ха ла дзіль-
нік ста іць ка ля кам п'ю та ра, 
дру гі ка ля тэ ле ві за ра, а трэ-
ці ка ля лож ка.

— Гля джу, ты на пра цу 
стаў на ве ла сі пе дзе ез дзіць, 
на бен зі не эка но міш?

— Ды не, на спарт за ле.

ca
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Фота Максіма ШАСТАКОВА.

У што тыд нё вым спар тыў ным 
агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 
пра матч Куб ка Дэ ві са Швей ца-
рыя — Бе ла русь, пад во дзім вы-
ні кі буй но га тур ні ру па ба раць бе 
і да маш няй се рыі мінск ага «Ды-
на ма» ў чэм пі я на це Кан ты нен-
таль най ха кей най лі гі.

1. У швей цар скім Бі ле вы зна чыў-
ся лёс пу цёў кі ў Су свет ную гру пу 
Куб ка Дэ ві са. У пер шы дзень мат ча 
ка ман ды Швей ца рыі і Бе ла ру сі аб мя-
ня лі ся пе ра мо га мі — спа чат ку Яра-
слаў Шы ла вый граў у Ген ры Ла ак са не-
на — 6:4, 6:2, 7:6 (7:3), а за тым Мар ка 
К'ю дзі не лі адо леў Дзміт рыя Жыр мон-
та — 6:3, 4:6, 6:4, 6:3. У пар най гуль-
ні бе ла рус кі тан дэм Мак сім Мір ны / 
Анд рэй Ва сі леў скі атры маў пе ра мо гу 
над Ад ры я нам Бод ме рам і Лу кой Мар-
га ро лі. Та кім чы нам, да за ключ на га 
дня су праць ста ян ня ка ман да Бе ла ру сі 
па ды шла з пе ра ва гай у ад но ач ко. Але 
для вы ха ду ў шас нац цаць най мац ней-
шых ка ман даў све ту на шым тэ ні сіс там 
не ха пі ла лі та раль на ад ной пе ра мо гі. 
Дзміт рый Жыр монт са сту піў Ген ры Ла-
ак са не ну, а Яра слаў Шы ла прай граў 
во пыт на му Мар ка К'ю дзі не лі.

— Мы пра вя лі вя лі кую коль касць 
су стрэч і мат чаў. Га лоў нае, што ў Яра-
сла ва і Дзі мы атры ма ла ся згу ляць з та-
кі мі сур' ёз ны мі са пер ні ка мі, чыя гуль ня 
пе ра ўзы хо дзіць на шу, — ад зна чыў ка-
пі тан ка ман ды Ула дзі мір Валч коў. — 
Ку бак Дэ ві са — вель мі па тра ба валь ны 
тур нір з пунк ту гле джан ня фі зіч най і 
псі ха ла гіч най пад рых тоў кі. Гэ та доб-
рая пра вер ка сва ёй га тоў нас ці і ад па-
вед нас ці стан дар там, каб зра зу мець, 
ці га то вы ты ру хац ца да лей. Шчы ра 
ка жу чы, не хо чац ца на ват глы бей ва 
ўсім гэ тым раз бі рац ца, та му што за-
над та бліз ка да ўся го, што ад бы ло ся, 
ста віш ся. Ка лі ко рат ка, то маг лі, але не 
змаг лі... Пер шы дзень па ка заў, што аб'-
ек тыў на маг лі абы гры ваць і пер ша га, 

і дру го га ну ма ра швей цар цаў, а трэ ці 
дзень па ка заў, што не атры ма ла ся. Ча-
ка ем на ступ ны год.

2. Бе ла рус кія бар цы за ва я ва лі 
15 уз на га род на 47-м між на род ным 
тур ні ры Гран-пры на пры зы трох ра-
зо ва га алім пій ска га чэм пі ё на Аляк-
санд ра Мядз ве дзя.

Ула даль ні ка мі за ла тых уз на га род 
ста лі: Ксе нія Стан ке віч (48 кг), Анд-
рэй Бек рэ нёў (57 кг) і Аза мат Ну ры каў 
(65 кг). Ся рэб ра ныя ме да лі на ра хун ку 
Ган ны Ва раб' ё вай (48 кг), Ма дзі ны Сі-
да ко вай (60 кг), Ган ны Са дчэн кі (69 кг), 
Свят ла ны Ла ма шэ віч (53 кг), Ла у ры 
Ча раш ві лі (58 кг) і Ра ма на Чы та дзэ 
(86 кг). На трэ цюю пры ступ ку п'е дэс-
та ла па ды ма лі ся Тац ця на Яро мен ка 
(48 кг), За лі на Сі да ко ва (55 кг), Юлія 
Пі са рэн ка (60 кг), Дыя на Клі мец, Хрыс-
ці на Фе да раш ка (абедз ве — 63 кг) і 
На тал ля Лань ко (75 кг).

Удзел у тур ні ры ў ста ліч ным Па ла цы 
спор ту пры ня лі больш за 200 ат ле таў з 
11 кра ін, у тым лі ку з Ра сіі, ЗША, Іра на 
і Укра і ны. Бе ла рус кую збор ную прад-
стаў ля лі больш за 50 спарт сме наў.

3. Ха ке іс ты мінск ага «Ды на ма» пе-

ра маг лі ад на го з лі да раў КХЛ маг ні-

та гор скі «Ме та лург» з лі кам 5:3. Ха-

рак тэр на, што пяць шай баў гас па да роў 

бы лі за бі тыя ў трэ цім пе ры я дзе.

— Гэ та вы дат ная пе ра мо га для ка-

ман ды і для на шых шы коў ных ба лель-

шчы каў. Сён няш няя гуль ня па ка за ла, 

што ў хлоп цаў ёсць ха рак тар. Пер шыя 

два пе ры я ды пра вя лі доб ра: на ся да лі 
на ва ро ты, але не ўда ва ла ся за біць. 
Ад нак у трэ цяй двац ца ці хві лін цы змаг-
лі знай сці шлях да ва рот, — рас ка заў 
пас ля мат ча га лоў ны трэ нер мін чан 
Гор дзі Ду а ер.

Мат чам з «Ме та лур гам» «зуб ры» 
за вяр шы лі дру гую да маш нюю се рыю 
ў дзя ся тым се зо не КХЛ. Іх на ступ ная 
гуль ня прой дзе 21 ве рас ня ў Аста не з 
мяс цо вым «Ба ры сам».

4. Ганд ба ліс ты БГК імя Мяш ко ва 
на стар це Лі гі чэм пі ё наў пе ра маг лі 
поль скі «Ві ве» — 28:25. У скла дзе 
гас па да роў са мы мі вы ні ко вы мі ста лі 
Дзміт рый Ні ку лен каў, Кан стан цін Іг ро-
пу ла і Аляк сандр Шку рын скі, якія за кі-
ну лі па пяць мя чоў.

У дру гім ту ры прэ стыж на га тур ні ру 
24 ве рас ня БГК су стрэ нец ца з ПСЖ. 
У апош ні дзень ве рас ня «мяш коў цы» 
пры муць у Брэс це вен гер скі «Весп-
рэм».

Ганд ба ліст кі «БНТУ-Бе лАЗ» вый шлі 
ў 2-і ква лі фі ка цый ны раўнд ро зыг ры шу 
Куб ка ЕГФ. У стар та вым кру зе ква лі фі-
ка цыі ві цэ-чэм пі ён кі Бе ла ру сі ў Пра зе 
адо ле лі па су ме дзвюх су стрэч чэш-
скую «Сла вію». На ступ ным са пер ні кам 
бе ла рус кай ка ман ды бу дзе нар веж скі 
клуб «Цэрт нэс».

Чэм пі ён кі Бе ла ру сі ганд ба ліст-

кі «Го ме ля» пач нуць вы ступ лен не ў 

Куб ку ЕГФ з 3-га ква лі фі ка цый на га 

раў нда.

5. За вяр шы лі ся мат чы 22-га ту ра 

чэм пі я на ту кра і ны па фут бо ле. Лі да-

ры пер шын ства фут ба ліс ты мінск ага 

«Ды на ма» на сва ім по лі пе рай гра лі 

ка лег з «Мін ска» з мі ні маль ным лі кам 

1:0. Са лі гор скі «Шах цёр» без асаб лі-

вых праб лем адо леў у Ма зы ры мяс-

цо вую «Сла вію» — 3:0. «Крум ка чы» 

з та кім жа вы ні кам прай гра лі ў ся бе 

до ма гас цям з жо дзін ска га «Тар пе-

да-Бе лАЗ». На ва по лац кі «Наф тан» 

пе ра мог гро дзен скі «Нё ман» — 3:2, 

а «Ві цебск» быў мац ней шы за «Го-

мель» — 1:0. «Дняп ро» пе рай граў «Га-

ра дзею» — 2:2, а «Слуцк» брэсц кае 

«Ды на ма» — 1:0. За ключ ны па яды-

нак 22-га ту ра ад быў ся ў па ня дзе лак 

уве ча ры — фут ба ліс ты «Іс ла чы» на 

по лі ФК «Мінск» пры ма лі ба ры саў скі 

БА ТЭ.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by
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