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ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.52 17.55 10.03

Вi цебск — 7.45 17.42 9.57

Ма гi лёў — 7.42 17.45 10.03

Го мель — 7.36 17.45 10.09

Гродна — 8.07 18.10 10.03

Брэст — 8.04 18.14 10.10
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22 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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Месяц
Першая квадра 

16 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Авена.

23 КАСТ РЫЧ НІ КА

1823 год — на ра дзіў ся (вёс ка 
За мос це, ця пер у Слуц кім 

ра ё не) Адам Плуг (Ан то ні Пят ке віч) бе-
ла рус кі і поль скі пісь мен нік, пуб лі цыст. 
Скон чыў Слуц кую гім на зію, ву чыў ся ў 
Кі еў скім уні вер сі тэ це. З 1831 го да жыў

на Стаўб цоў шчы не, дзе па сяб ра ваў з У. Сы ро ком лем. 
У 1856 го дзе ў Мін ску час та су стра каў ся з В. Ду ні ным-Мар -
цін ке ві чам і С. Ма нюш кам. За са дзей ні чан не паў стан ню 
1863—1864 га доў быў па са джа ны ў тур му. Адзін з ар га-
ні за та раў бе ла рус ка га лі та ра тур на-асвет ніц ка га гурт ка ў 
Вар ша ве. У 1891—1903 га дах рэ да га ваў вы дан не «Вя лі кая 
ўсе агуль ная ілюст ра ва ная эн цык ла пе дыя». Аў тар апо вес цяў 
«Спо ведзь», «Нянь ка», «Афі цы я ліст», збор ні ка «Ка ла сы з 
род най ні вы» і інш. Пі саў ар ты ку лы і на ры сы пра куль тур нае 
жыц цё Бе ла ру сі. Адзін з пер шых пе ра клаў на поль скую мо ву 
тво ры В. Ду ні на-Мар цін ке ві ча, Г. Гей не, В. Гю го, А. Пуш кі на, 
В. Шэкс пі ра. Па мёр у 1903 го дзе.

1924 год — у Мін ску рас па ча ты аў то бус ны рух. 
Па двух марш ру тах кур сі ра ва ла 15 ма шын.

1943 год — ад быў ся бой па між пар ты за на мі атра-
даў імя Ва ра шы ла ва, імя Жу ка ва, бры га ды 

імя Ста лі на з ня мец ка-фа шысц кі мі за хоп ні ка мі на чы гу-
нач най стан цыі Да ма ча ва і ў г.п. Да ма ча ва, які ўвай шоў у 
гіс то рыю Вя лі кай Ай чын най вай ны пад наз вай Да ма чаў скі 
бой. Пар ты за ны ата ка ва лі чы гу нач ную стан цыю Да ма ча-
ва-Та вар ная, дзе раз бу ры лі стан цый нае аб ста ля ван не, 
уза рва лі ва ро жыя ўма ца ван ні, спа лі лі эша лон з хар ча ван-
 нем, пры зна ча ным для ад праў кі ў Гер ма нію, зні шчы лі 
18 гіт ле раў цаў.

1897 год — на ра дзіў ся (вёс ка 
Во нюх, Ка лаг рыў скі па вет, 

Каст рам ская гу бер ня) Дзміт рый Ры го ра віч 
Паў лаў, са вец кі во е на чаль нік, ге не рал ар-
міі. Ге рой Са вец ка га 
Са ю за (21 чэр ве ня 
1937 го да). З 7 чэр ве-

ня 1940 го да — ка ман ду ю чы вой ска мі 
Бе ла рус кай асо бай ва ен най акру гі. 
Член Цэнт раль на га Вы ка наў ча га Ка-
мі тэ та Бе ла рус кай ССР XІ склі кан ня 
(1935—1937 гады). З 1937 го да — дэ пу-
тат Вяр хоў на га Са ве та СССР 1-га склі-
кан ня. 22 лі пе ня 1941 го да ра шэн нем 
ва ен на га тры бу на ла «за ба яз лі васць, 
са ма воль нае па кі дан не стра тэ гіч ных 

пунк таў без да зво лу вы шэй ша га ка-

ман да ван ня, раз вал кі ра ван ня вой ска мі, бяз дзей насць» быў 

пры су джа ны да вы шэй шай ме ры па ка ран ня і рас стра ля ны. 

Па ха ва ны на пад мас коў ным па лі го не НКУС. У 1957 го дзе 

па смя рот на рэ абі лі та ва ны і ад ноў ле ны ў зван ні.

1920 год — на ра дзіў ся Джа ні Ра да ры, італь ян скі 

пісь мен нік, жур на ліст, вы да вец, удзель нік ру-

ху Су пра ціў лен ня. Аў тар апо вес цяў-ка зак «Пры го ды Чы па-

лі на», «Бла кіт ная стра ла», збор ні ка ка зач ных на вел «Гуль ня 

ў дам кі». Па мёр у 1980 го дзе.

1940 год — на ра дзіў ся Пе ле, бра зіль скі фут ба ліст, 
на па да ючы ка ман ды «Сан тас» (1956—1971), 

чэм пі ён све ту (1958, 1962, 1970 га ды). Пра вёў 92 мат чы і 
за біў 77 га лоў у скла дзе збор най Бра зі ліі. У 2002 го дзе пры-
зна ны ФІ ФА най леп шым фут ба ліс там XX ста год дзя.

УСМІХНЕМСЯ
Ка лі ад бель ван не зу-

боў не пры но сіць жа да на-

га вы ні ку — за вяз вай це з 

па хо да мі да ста ма то ла га 

і па чы най це ха дзіць у са-

ля рый.

Ужо ў пер ша быт ныя ча сы 

жан чы ны ка за лі:

— Поў ная пя чо ра шкур, а 

на дзець ня ма ча го!

Лю дзі, не пі це ка ву! Яна 

вы клі кае бес пад стаў ную 

агрэ сію!

Учо ра мы 

з сяб ра мі 

бы лі ў са ўне 

і вы пі лі ча ты-

ры бу тэль-

кі га рэл кі, а 

жон ка до ма 

вы пі ла тры 

ку бач кі ка-

вы. Вы на ват 

не ўяў ля е це 

са бе, як агрэ-

сіў на яна ся бе па во дзі ла, 

ка лі я ра ні цай вяр нуў ся 

да до му!..

Пра гра міст на пі саў пра-

гра му для пад бо ру ідэа льнай 

жон кі. Уво дзіць да ныя:

— Ха чу не вы со кую бру-

нет ку, не па тра ба валь ную, 

маўк лі вую, якая ўмее пла-

ваць.

Кам п'ю тар вы во дзіць рэ-

ка мен да цыю:

— Са мка пінг ві на.
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«ДЫ НА МА» ПРА ЦЯГ ВАЕ ПІ КЕ
У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра са мыя ак ту аль ныя па дзеі 

вы хад ных.

1. 
Ары на Са ба лен ка зай мае 

12-е мес ца ў аб ноў ле ным 

рэй тын гу Жа но чай тэ ніс най аса цы я-

цыі. На га да ем, ты дзень та му яна бы ла 

15-й. Аляк санд ра Са сно віч зна хо дзіц-

ца на 30-м рад ку, Вік то рыя Аза ран ка 

зай мае 53-е мес ца, у Ве ры Лап ко 65-я 

па зі цыя. Пер шай у рэй тын гу па-ра ней-

ша му ідзе ру мын ка Сі мо на Ха леп.

У вы ра шаль ным мат чы муж чын-

ска га пар на га раз ра ду тур ні ру Куб ка 

Крам ля Мак сім Мір ны і Фі ліп Ос вальд 

су стра ка лі ся з аме ры кан скім ду э там 

Ос цін Край чэк і Ра джыў Рам і са сту пі лі 

ў двух сэ тах — 6:7 (4:7), 4:6.

Ве ра Лап ко і Мэн дзі Мі нэ ла з Люк-

сем бур га прай гра лі ў фі на ле пар на га 

раз ра ду тур ні ру ў Люк сем бур гу бель-

гій ска му ду э ту Алі сан ван Эй тванк / 

Грэцье Мі нен — 6:7 (3:7), 2:6.

2. За вяр шы лі ся ўсе мат чы 

25-га ту ра чэм пі я на ту кра-

і ны па фут бо ле. Фут ба ліс ты жо дзін-

ска га «Тар пе да-Бе лА За» раз гра мі лі 

«Слуцк» — 3:0, а «Сма ля ві чы» прай-

гра лі «Іс ла чы» 0:1. Вы ні кі ін шых 
гуль няў: БА ТЭ — «Га ра дзея» — 3:2, 

«Шах цёр» (Са лі горск) — «Нё ман» 

(Грод на) — 1:0, «Ві цебск» — «Дняп ро» 

(Ма гі лёў) — 3:0, «Мінск» — «Ды на-

ма» (Мінск) — 3:3, «Ды на ма»-Брэст — 

«Тар пе да-Мінск» — 2:0.

За вяр шыў ся тур у па-

ня дзе лак уве ча ры мат чам 

«Пра мень» (Мінск) — «Го-

мель».

Тур нір нае ста но ві-

шча:

1. БА ТЭ — 60 ач коў 

(24 мат чы),

2. «Шах цёр» — 51, (24),

3. «Ві цебск» — 50 (24),

4. «Ды на ма» (Мінск) — 

49 (24),

5. «Тар пе да-Бе лАЗ» — 

43 (24).

3. 
Ха ке іс ты мінск ага 

«Ды на ма» са сту пі лі на вы ез-

дзе но ва сі бір скай «Сі бі ры» з лі кам 

0:6 у чэм пі я на це КХЛ. Ад зна чым, што 

абод ва клу бы ў гэтым се зо не зна хо-

дзяц ца ў лі ку аў тсай да раў Ус ход няй і 

За ход няй кан фе рэн цыі. Вы яз ную се-

рыю «Ды на ма» пра цяг-

ну ла ўчо ра су стрэ чай 

з «Ба ры сам», а заўт ра 

«зуб ры» згу ля юць з ом-

скім «Аван гар дам».

Да рэ чы сён ня пост 

ге не раль на га ды рэк та-

ра ХК «Ды на ма-Мінск» 

па аса біс тай іні цы я ты-

ве ў су вя зі са скан чэн-

нем кант рак та па кі нуў 

Ана толь Ку ры лец.

4. Тры па ра жэн ні ў трох да-

маш ніх мат чах па цяр пе лі 

бас кет ба ліс ты мінск ага клу ба «Цмо-

кі» на стар це се зо на Адзі най лі гі ВТБ. 

7 каст рыч ні ка ка ман да Аляк санд ра 

Кру ці ка ва са сту пі ла дэ бю тан ту «Зя лё-

най Гу ры» з Поль шчы — 71:88, паз ней 

прай гра ла ка зах стан скай «Аста не» — 

86:93, а 20 каст рыч ні ка 

бы ла сла бей шай за «Ніж-

ні Ноў га рад» — 78:87.

На ступ ны матч «Цмо-

кі» так са ма пра вя дуць у 

Мін ску, 27 каст рыч ні ка 

яны су стрэ нуц ца з крас-

на яр скім «Ені се ем».

На га да ем, у мі ну лым 

се зо не бе ла рус кая ка ман-

да не тра пі ла ў лік вась-

мі ўдзель ні каў плэй-оф, 

за ня ўшы 9-е мес ца ся род 

13 клу баў.

5. Ганд ба л іст  к і 

мін скай ка ман-

ды БНТУ-Бе лАЗ вы бы лі з ро зыг ры-

шу Куб ка ЕГФ, двой чы прай граў шы 

ў па ядын ках 2-га ква лі фі ка цый на га 

раў нда ра сій скай «Ку ба ні».

Абод ва мат чы з-за фі нан са вых 

праб лем БНТУ-Бе лАЗ па га дзіў ся пра-

вес ці 20—21 каст рыч ні ка на вы ез дзе, 

у Крас на да ры.

У пер шым мат чы мін чан кі прай гра-

лі з лі кам 22:29, у дру гім — 20:25.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.


