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ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
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   дня

Мiнск — 7.13 18.44 11.31

Вi цебск — 7.03 18.33 11.30

Ма гi лёў — 7.03 18.34 11.31

Го мель — 6.59 18.31 11.32

Гродна — 7.28 18.59 11.31

Брэст — 7.28 19.01 11.33
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1 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 Алены ДАЎЖАНОК.

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Апошняя квадра ў 12.45.

Месяц у сузор’і Рака.

2 КАСТ РЫЧ НІ КА

1898 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) 

Марк Якаў ле віч Вы год скі, 

са вец кі ма тэ ма тык і гіс то рык на ву кі; 

адзін з за сна валь ні каў са вец кай гіс то-

ры ка-ма тэ ма тыч най шко лы, док тар фі зі-

ка-ма тэ ма тыч ных на вук, пра фе сар. Ві цэ-

прэ зі дэнт Мас коў ска га ма тэ ма тыч на га та ва рыст ва, член 

прэ зі ды у ма Усе са юз най ма тэ ма тыч най аса цы я цыі. Аў тар 

шы ро ка вя до мых да вед ні каў па эле мен тар най і вы шэй шай 

ма тэ ма ты цы, пад руч ні каў па ана лі тыч най і ды фе рэн цы яль-

най геа мет рыі для ВНУ. Па мёр у 1965 го дзе.

1926 год — За ход няя ва ен ная акру га пе рай-

ме на ва на ў Бе ла рус кую ва ен ную акру гу 

(БВА).

1949 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Ула дзі мір Аляк-

санд ра віч Хры пач, бе ла рус кі ву чо ны-хі мік, 

член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі, док тар хі міч ных на вук, 

пра фе сар. Пра ца ваў у Ін сты ту це фі зі ка-ар га ніч най хі міі 

АН Бе ла ру сі, з 1982-га — у Ін сты ту це бія ар га ніч най хі міі 

НАН Бе ла ру сі. Аў тар больш як 500 на ву ко вых прац, у тым 

лі ку пяці ма на гра фій, больш як 60 аў тар скіх па свед чан няў 

і па тэн таў. Да сле да ван ні ў га лі не бія ар га ніч най хі міі. Пра-

вёў да сле да ван ні па хі міі стэ ро ід ных гар мо наў і род нас ных 

бія рэ гу ля та раў. Атры маў шэ раг уні каль ных да ных па ўплы-

ве бра сі нас тэ ро і даў на рас лі ны. Аб грун та ваў пры мя нен не 

ў сель скай гас па дар цы і ўка ра нен не ў прак ты ку прэ па-

ра таў на іх асно ве, па ка заў перс пек тыў насць іх вы ка ры-

стан ня ў ве тэ ры на рыі і ме ды цы не. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі Бе ла ру сі.

1869 год — на ра дзіў ся Ма хат ма 

Ган дзі, вя до мы дзе яч ін дый-

ска га на цы я наль на-вы зва лен ча га ру ху.

1882 год — на ра дзіў ся Ба рыс Мі-

хай ла віч Ша паш ні каў, вя до-

мы са вец кі во е на чаль нік 

і ва ен ны тэ а рэ тык, Мар шал Са вец ка га 

Са ю за (1940), пра фе сар. У 1937—1940 

га дах і ў лі пе ні 1941-га — маі 1942 го-

да — на чаль нік Ге не раль на га шта ба, 

ад на ча со ва (1937—1943) — на мес нік 

нар ка ма аба ро ны СССР; у 1943—1945 

га дах — на чаль нік Ва ен най ака дэ міі Ге-

не раль на га шта ба. Аў тар ка пі таль най 

пра цы «Мозг вой ска», у якой рас пра ца-

ва ны дзе ян ні Ге не раль на га шта ба ва ўмо вах пад рых тоў кі 

і вя дзен ня вай ны. Па мёр у 1945 го дзе.

1910 год — упер шы ню ў су свет най гіс то рыі ў не бе 

над Мі ла нам су тык ну лі ся два са ма лё ты.

1958 год — у ЗША афі цый на пры сту пі ла да сва ёй 

дзей нас ці На цы я наль нае ўпраў лен не па аэ-

ра на ўты цы і да сле да ван ні кас міч най пра сто ры (НА СА).

Са праўд ная лю боў — 

гэ та ка лі па мыў ка та, а ён 

усё роў на да ця бе прый-

шоў.

— Пят ро, а на вош та ты 

свой дзён нік у кут па ста віў?

— А я яго па ка раў за 

двой кі.

Мая дзяў чы на на кар мі-

ла мя не вель мі смач ны мі 

спа гец ці з мя сам. Рэ цэпт 

рас ка заць ад маў ля ец ца. 

Па куль яна бы ла ў ван-

най, я пра браў ся да яе на 

кух ню і знай шоў толь кі 

кет чуп, пач ку з-пад ма-

ка ро ны і бля шан ку з-пад 

кор му для са бак... Са ба кі 

ў яе ня ма!

Ка лі вам па тэ ле фа на ва-

лі ў да ма фон і за да лі іды ёц-

кае пы тан не: «Ты до ма?», 

не раз драж няй це ся і спа-

кой на ад ка жы це: «Так, а ты 

дзе?»

У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз ды» 

рас каз ва ем пра пра цяг па спя хо ва га вы ступ лен ня 

Ары ны Са ба лен кі на топ-тур ні рах, вы ні кі гуль няў 

у чэм пі я на тах кра і ны па ганд бо ле і фут бо ле.

1. 
Ары на СА БА ЛЕН КА ста ла пе ра мож цай тур-

ні ру ў кі тай скім Уха ні з пры за вым фон дам 

боль шым за 2,7 млн до ла раў. У фі наль ным 

па ядын ку бе ла рус ка абы гра ла эс тон ку Анет Кан та вейт — 

6:3, 6:3. Су стрэ ча пра цяг ва ла ся 1 га дзі ну 13 хві лін.

Ра ней на гэ тым тур ні ры Ары на пе ра маг ла іс пан ку Кар-

лу Су арэс На ва ра, укра ін ку Элі ну Сві то лі ну, прад стаў ні цу 

ЗША Са фію Ке нін, сла вац кую тэ ні сіст ку Да мі ні ку Цы бул-

ка ву і аў стра лій ку Эш лі Бар ці.

На га да ем, для Са ба лен кі гэ та дру гі чэм пі ён скі ты тул 

на пра фе сій ных тур ні рах пад эгі дай Жа но чай тэ ніс най 

аса цы я цыі. Пер шы яна за ва я ва ла ў па чат ку ве рас ня ў 

аме ры кан скім Нью-Хей ве не.

Дзя ку ю чы па спя хо ва му вы ступ лен ню ця пер Ары на Са-

ба лен ка зай мае 16-е мес ца ў аб ноў ле ным рэй тын гу Жа но-

чай тэ ніс най аса цы я цыі. Аляк санд ра Са сно віч зна хо дзіц ца 

на 32-й па зі цыі, Вік то рыя Аза ран ка — на 55-м рад ку, Ве ра 

Лап ко — на 60-м.

Рэй тынг WTА па-ра ней ша му ўзна чаль вае ру мын ская 

тэ ні сіст ка Сі мо на Ха леп, дру гой ідзе Ка ра лін Ваз няц кі з 

Да ніі, за мы кае пер шую трой ку нем ка Ан ге лі ка Кер бер.

2. 
Брэсц кі ганд боль ны клуб імя Мяш ко ва пе-

ра мог у гас цях СКА ў мат чы чэм пі я на ту Бе-

ла ру сі. У па чат ку гуль ні іні цы я ты вай ва ло да лі 

ганд ба ліс ты з Брэс та, якія і вый гра лі пер шы тайм з лі кам 

18:17, але пас ля пе ра пын ку ар мей цы пе ра ха пі лі іні цы я ты ву 

і доў гі час лі дзі ра ва лі. Ад нак у са мым кан цы БГК здо леў 

не толь кі да гнаць са пер ні каў, але і вы рваць пе ра мо гу з 

мі ні маль най пе ра ва гай — 33:32.

— У ду шы спа дзя ваў ся на та кую гуль ню, але не быў 

упэў не ны, што ўсё ме на ві та так атры ма ец ца, — ка мен туе 

матч га лоў ны трэ нер СКА Ігар ПА ПРУ ГА. — Не вя до ма, 

як скла дуц ца на ступ ныя мат чы, без умоў на, мы бу дзем 

рых та вац ца. Маг чы ма, гэ тым ра зам брас таў ча не нас тро-

хі не да аца ні лі. Ра ды, што на ша ка ман да бі ла ся. Вы нік мог 

бы быць ін шым, ка лі б не га ра чае сэр ца Мі кі ты Вай лу па ва. 

Мож на ска заць, што за кошт жа дан ня зма гац ца і атры ма-

ла ся гуль ня, але і не скла ла ся з вы ні кам.

Пас ля чац вёр тай за пар вік то рыі БГК на браў 8 ач коў, 

у СКА столь кі ж ба лаў.

3. 
У ня дзе лю ў чар го вым ту ры чэм пі я на ту 

кра і ны ад бы ло ся цэнт раль нае дэр бі, ба-

ры саў скі БА ТЭ су стрэў ся з мін скім «Ды-

на ма». Лік быў ад кры ты на 20-й хві лі не, Ке хін дэ Фа таі 

за мкнуў пе ра да чу Ура ша Ні ка лі ча, ад нак, пра пус ціў шы 

мяч, ба ры саў ча не за ва ло да лі іні цы я ты вай. Ста ні слаў Дра-

гун зра біў лік 1:1, а на 78-й хві лі не Дзя ніс Па ля коў за біў 

пе ра мож ны гол.

Вы ні кі ін шых су стрэч: «Шах цёр» (Са лі горск) — «Га-

ра дзея» — 1:0, «Мінск» — «Дняп ро» (Ма гі лёў) — 4:0, 

«Пра мень» (Мінск) — «Іс лач» (Мін скі ра ён) — 1:1, «Сма-

ля ві чы» — «Тар пе да» (Мінск) — 0:2, «Тар пе да-Бе лАЗ» 

(Жо дзі на) — «Ві цебск» — 2:0.

Уве ча ры ў па ня дзе лак 23-ы тур за вяр шыў ся мат чам у 

Грод не па між «Нё ма нам» і «Го ме лем».

Ста но ві шча ў гру пе лі да раў: БА ТЭ — 57 ач коў (22 мат чы), 

«Ды на ма» (Мінск) — 45 (22), «Шах цёр» — 45 (22), 

«Ві цебск» — 44 (21).

4. 
Ха ке іс ты «Ды на ма-Мінск» са сту пі лі ом-

ска му «Аван гар ду» з лі кам 1:2. На ступ ныя 

мат чы чэм пі я на ту КХЛ мін скае «Ды на ма» 

пра вя дзе на вы ез дзе 4 каст рыч ні ка — з мас коў скім «Спар-

та ком», 6 каст рыч ні ка — з «Со чы», а за вер шыц ца гас ця вая 

се рыя 8 каст рыч ні ка гуль нёй з фін скім «Ёке ры там».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Спорт-экспрэсСпорт-экспрэс

БРА ВА, АРЫ НА!
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