
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ганны, Аляксея, 
Віктара, Пятра, Рыгора, 
Сяргея.

К. Валерыі, Ксеніі, 
Максіма, Яраслава.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.58 16.56 7.58

Вi цебск — 8.54 16.39 7.45

Ма гi лёў — 8.48 16.46 7.58

Го мель — 8.37 16.50 8.13

Гродна — 9.12 17.12 8.00

Брэст — 9.05 17.20 8.15

З днём на ра джэн ня, з пры го жай круг лай да тай шчы ра 
він шу ем та ле на ві тую ва ўсім лу чын ку (жы хар ку вёс кі Лу-
чын, што на Ра га чоў шчы не) Соф'ю Пар фір' еў ну 
КУ СЯН КО ВУ! Зы чым моц на га зда роўя, твор-
ча га на тхнен ня, ба дзё рас ці, уда чы...

Каб зор кі па да лі ў ру ку,

Каб вам ва ўсім спры я ла не ба,

І каб ха па ла ў ка шаль ку

На ўсе на дзён ныя па трэ бы!

Рад ня, сяб ры і сяб роў кі, су пра цоў ні кі і чы та чы 

га зе ты «Звяз да».
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ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь
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РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, 
Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), 
М. ЛІТВІНАЎ (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».
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26 лістапада 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 Андрэя САЗОНАВА.

Месяц
Поўня 23 лістапада.

Месяц у сузор’і Льва.

УСМІХНЕМСЯ

16 27 лістапада 2018 г.НАПРЫКАНЦЫ

27 ЛІС ТА ПА ДА

1903 год — на ра дзіў ся (в. Са-

коў цы, ця пер у Іва цэ-

віц кім ра ё не) Пі ліп Пест рак, бе ла рус кі 

пісь мен нік, за слу жа ны дзе яч куль ту ры 

Бе ла ру сі, удзель нік рэ ва лю цый на га ру-

ху ў За ход няй Бе ла ру сі. Амаль 11 га-

доў пра вёў у поль скіх тур мах. У 1939 

го дзе ўзна ча ліў паў стан не зня во ле ных 

Га ра дзен скай тур мы. За ар га ні за цыю 

паў стан ня быў пры су джа ны ва ен на-

па ля вым су дом да рас стрэ лу, але ўла-

ды не па спе лі пры вес ці пры суд у дзе -

ян не. Вы зва ле ны Чыр во най Ар мі яй. У 

Вя лі кую Ай чын ную вай ну ўдзель нік пар-

ты зан ска га ру ху. Аў тар ра ма наў «Су-

стрэ нем ся на ба ры ка дах», «Се ра дзі бор», вер ша ва ных і 

пра за іч ных збор ні каў. Вы сту паў з лі та ра тур на-кры тыч ны-

мі і пуб лі цыс тыч ны мі ар ты ку ла мі. Па мёр у 1978 го дзе.

1908 год — на ра дзіў ся (Укра і на) Фё дар Іла -

ры ё на віч Паў лоў скі, адзін з ар га ні за та раў 

і кі раў ні коў пар ты зан ска га ру ху на тэ ры то рыі Па лес кай 

воб лас ці ў Вя лі кую Ай чын ную вай ну, Ге рой Са вец ка га 

Са ю за.

1943 год — ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў 

вы зва ле ны Ча чэр скі і Бу да-Ка ша лёў скі 

ра ё ны БССР.

1895 год — швед скі ін жы нер 

і прад пры маль нік Аль-

фрэд Но бель пад пі саў за вя шчан не 

аб за сна ван ні між на род ных прэ мій, 

якія за раз што год пры су джа юц ца з 

пра цэн таў на яго ка пі тал (Но бе леў-

скія прэ міі).

1918 год — на ра дзіў ся (г. Кі еў) Ба рыс Яў ге на віч 

Па тон, буй ны са вец кі ву чо ны ў га лі не элект-

ра звар кі, спе цы яль най элект ра ме та лур гіі і ма тэ ры я ла-

з наў ства, ака дэ мік На цы я наль най АН Укра і ны, АН СССР 

(1962), Ра сій скай АН, за меж ны член НАН Бе ла ру сі, мно гіх 

ін шых за меж ных ака дэ мій, двой чы Ге рой Са цы я ліс тыч-

най Пра цы. З'яў ля ец ца за сна валь ні кам но ва га кі рун ку 

на ву кі — кас міч ныя тэх на ло гіі і кас міч ная вы твор часць. 

Аў тар больш як 2000 на ву ко вых прац, у тым лі ку 20 ма-

на гра фій, больш як 720 вы на хо дак. Лаў рэ ат Ле нін скай 

і Дзяр жаў най прэ мій СССР.

1963 год — на ра дзіў ся Ула-

дзі мір Маш коў, ра сій-

скі ар тыст і рэ жы сёр тэ ат ра і кі но, 

на род ны ар тыст Ра сій скай Фе дэ-

ра цыі. Зды маў ся ў філь мах «Лі мі-

 та»,  «Пад мас коў ныя ве ча-

ры», «Ма ма», «Рус кі бунт», 

«Іды ёт», се ры я ле «Лік ві да цыя» і мно-

гіх ін шых кі на кар ці нах.

У адэ скай па лі клі ні цы:

— А за доб рыя гро шы 

вы доб ра ле чы це?

— За доб рыя гро шы мы 

і па ха ваць мо жам па най-

вы шэй шым раз ра дзе!

Аб' ява.

«Па зна ём лю ся з жан чы-

най 35—45 га доў для су мес-

на га пра жы ван ня. Аба вяз-

ко вая на яў насць алер гіі на 

Ста са Мі хай ла ва».

— Не люб лю чы таць кні-

гі, заў сё ды за над та шмат 

пер са на жаў, за бы ваю і за-

блыт ва ю ся, хто ёсць хто.

— Па чы тай «Ра бін зо-

на Кру за», та бе спа да ба-

 ец ца.

Дум кі муж чы ны, ка лі жон-

ка хо дзіць па до ме ў ніж няй 

бя ліз не.

Пер шы год су мес на га 

жыц ця: «Ха чу яе!»

Праз 5 га доў: «На мя кае, 

што хо ча мя не!»

Праз 10 га доў: «Го ра ча, 

на пэў на».

Zамор'еZамор'е

Шча ню ка 
па са дзі лі ў тур му, 
гас па да ры на ня лі 
для яго ад ва ка та

У Вя лі ка бры та ніі шча нюк чау-чау 

апы нуў ся за кра та мі за ўкус па-

лі цэй ска га. Як па ве дам ляе Daіly 

Maіl, ра шэн не па да ло ся мно гім 

жы ха рам кра і ны не па мер на су-

ро вым.

Ін цы дэнт ад быў ся ў вёс цы Сток-

Бру эрн граф ства Норт гемп тан шыр. 

4-ме сяч ны шча нюк па мя нуш цы Бангл 

вы бег за ва ро ты до ма гас па да роў, 

бан кі раў-міль я не раў Хейс, і апы нуў ся 

на да ро зе, не да ючы ма шы нам пра-

ехаць. Там яго па спра ба ваў зла віць 

па лі цэй скі, але не па слух мя ны са ба ка 

ўку сіў яго за ру ку. Жы вё лу да ста ві-

лі ў ад дзя лен не і па са дзі лі ў клет ку, 

шча нюк мо жа пра вес ці ў зня во лен ні 

да дзе вя ці ме ся цаў. Вар та выя па рад-

ку за пэў ні ва юць, што дзей ні ча юць у 

ад па вед нас ці з за ко нам 1991 

го да — ак там «Аб не бяс печ-

ных са ба ках».

Ра шэн не па лі цэй скіх вы-

клі ка ла пра тэс ты ся род мір-

ных жы ха роў. За шэсць дзён 

больш за 2,5 ты ся чы ча ла-

век ус ту пі лі ў гру пу ў сац сет-

цы, якая за клі кае вы зва ліць 

Банг ла. Гас па дар са ба кі Дэ-

від Хейс за явіў, што па ва жае 

па лі цыю, але лі чыць ра шэн не 

праз мер ным і не адэ кват ным. 

Ён да даў, што яго 15-га до вы 

сын так за сму ціў ся праз рас-

стан не з са ба кам, што яго прый шло-

ся за браць са шко лы па ся род дня. 

Так са ма, па вод ле слоў Хей са, са ба-

ка ў клет цы ад чу вае страх і стрэс. Ён 

на няў ад ва ка таў, каб яны ра за бра лі-

ся ў зда рэн ні. Па лі цэй скія ад ка за лі, 

што, ка лі б са ба ка на паў на дзі ця ці 

спра ва ка ваў ава рыю, рэ ак цыя гра-

мад ства бы ла б ін шая, і аб ві на ва ці лі 

аба рон цаў шча ню ка ў вы ка ры стан ні 

двай ных стан дар таў.

Пару дзён таму шчанюка ўсё ж 

адпусцілі дадому, ніякіх працэсаў не 

распачыналася.

Па слу ха ла ся ма ці 
і вый гра ла міль ё ны
Жы хар ка аме ры кан ска га шта та 

Паў ноч ная Ка ра лі на Шэл бі Трып 

вый гра ла ў ла та рэю буй ны джэк-

пот дзя ку ю чы па ра дзе сва ёй ма-

ці, па ве дам ляе пар тал UPІ.

Трып рас ка за ла, што не ўза ба ве 

пас ля Хэ лаў і на ёй па тэ ле фа на ва ла 

ма ці і ска за ла, што вый гра ла 500 до-

ла раў у Аду ка цый най ла та рэі шта та 

Паў ноч ная Ка ра лі на. Жан чы на ад зна-

чы ла, што ў яе ёсць «шчас лі вае прад-

чу ван не», та му яе дач ка не ад клад на 

па він на ўслед за ёй ку піць ла та рэй ны 

бі лет. Аме ры кан ка пры слу ха ла ся да 

па ра ды ма ці і на бы ла бі лет ім гнен най 

ла та рэі, ні чо га асаб лі ва не ча ка ю чы. 

«Я на ват не сці ра ла ахоў ны пласт 

да са ма га ве ча ра», — пры зна ла ся 

Трып. Ка лі яна ўба чы ла, што вый гра-

ла ча ты ры міль ё ны, то не па ве ры ла 

ва чам. «Мне прый шло ся па клі каць 

ма му, каб тая пе ра ка на ла ся, што я 

раз гле дзе ла ўсе пра віль на. Ка лі яна 

па цвер дзі ла гэ та, я на сі ла ся па доме 

і кры ча ла ка ля паў га дзі ны», — рас ка-

за ла шчас лі вая аме ры кан ка. Дзяў чы-

на збі ра ец ца спаў на ад пла ціць ма ці 

за па ра ду: ад ра ман таваць яе дом і 

па га сіць іпа тэ ку.

Жа ніх атры маў ку лю, 
але вяр нуў ся 

на вя сел ле
У ста лі цы Ін дыі Нью-Дэ лі жа ніх 

атры маў ку ля вое ра нен не пад-

час вя сел ля, але ад мо віў ся пе ра-

но сіць ура чыс тасць, па ве дам ляе 

Hіndustan Tіmes.

Сем'і па ча лі свят ка ваць вя сел-

ле до ма, а за тым на кі ра ва лі ся ва 

ўста но ву. Жа ніх ехаў у ка рэ це, а яго 

сва я кі і гос ці тан ца ва лі на да ро зе. 

Не ча ка на на ка рэ ту за бра лі ся двое 

муж чын, якія да лу чы лі ся да пра цэ сіі, 

і стрэ лі лі ў жа ні ха. Муж чы на атры маў 

ра нен не ў пра вае пля чо. Ён не ад ра-

зу зра зу меў, што ад бы ло ся, 

та му ў зла мыс ні каў быў час 

уця чы на ма та цык ле. Жа ні-

ха да ста ві лі ў баль ні цу, але 

праз тры га дзі ны ён вяр нуў ся 

на вя сел ле і пра цяг нуў ве ся-

ліц ца. Пас ля за вяр шэн ня ўра-

чыс тас ці муж чы ну да вя ло ся 

зноў ад пра віц ца ў баль ні цу. 

У па лі цыі мяр ку юць, што пры-

чы най на па дзен ня бы ла аль-

бо свар ка з гас ця мі, аль бо 

аса біс тая не пры яз насць да 

жа ні ха.

Іван КУ ПАР ВАС.


