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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ганны, Анатоля, 
Астапа, Івана, Іпата, 
Ісака, Рыгора, Уладзіміра.

К. Клаўдзіі.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.07 16.51 7.44

Вi цебск — 9.04 16.33 7.29

Ма гi лёў — 8.57 16.41 7.44

Го мель — 8.46 16.45 7.59

Гродна — 9.21 17.08 7.47

Брэст — 9.14 17.16 8.02

Месяц
Маладзік 26 лістапада.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ
У рэ ста ра не.

— Афі цы янт, якое ві но вы 

па ра і це гу ма ні та рыю?

— Па-пер шае, га рэл ку. 

Па-дру гое, спа чат ку па ка-

жы це гро шы.

Ёсць два ві ды ба буль.

Тыя, што на свет лым 

ба ку, смач на кор мяць і 

лю бяць уну каў.

А тыя, што на цём ным, 

за мест гэ та га ез дзяць ку-

дысь ці што ра ні цу з ба у-

ла мі ў гра мад скім транс-

пар це.

— Да ра гая, ты так кры-

чыш, што я ўжо паў га дзі ны 

не ма гу зра зу мець, у чым 

ме на ві та ты аб са лют на 

ма еш ра цыю.

Ад чэм пі ён кі све ту па 

кі дан ні мо ла та сы шоў 

муж. На 78 мет раў 37 сан-

ты мет раў.

3 СНЕЖ НЯ

1902 год — на ра дзіў ся Іван Іва-

на віч Са ляр цін скі (Ві цебск), 

са вец кі му зы ка зна вец, тэ ат раль ны і му-

зыч ны кры тык. Па 

ўспа мі нах су час ні-

каў, сва бод на ва-

ло даў 25 мо ва мі і 100 дыя лек та мі. 

Ву чыў ся ў Ві цеб скай гім на зіі. У ма-

ла до сці сяб ра ваў з Мі ха і лам Бах ці-

ным, ра зам з якім ува хо дзіў у фі ла соф скі гур ток у Не ве лі. 

У 1921—1924 га дах ву чыў ся ў Пет ра град скім уні вер сі тэ це, 

дзе зай маў ся ра ма на-гер ман скай фі ла ло гі яй і іс пан скай 

кла січ най лі та ра ту рай. Па ра лель на Са ляр цін скі вы ву-

чаў гіс то рыю тэ ат ра ў Ін сты ту це гіс то рыі мас тац тваў. 

З 1923 го да вы кла даў гіс то рыю му зы кі, лі та ра ту ры, тэ ат-

ра, псі ха ло гію, эс тэ ты ку і шэ раг ін шых дыс цып лін у роз ных 

ВНУ Ле нін гра да, у тым лі ку з 1936 го да ў Ле нін град скай 

кан сер ва то рыі (у 1939-м атры маў зван не пра фе са ра). 

З кан ца 1920-х Са ляр цін скі быў лек та рам Ле нін град скай 

фі лар мо ніі і яе да рад цам па рэ пер ту а ры. У 1934—1941 га-

дах ён пра ца ваў так са ма ў вы да вец тве пры фі лар мо ніі, 

пас ля стаў яе мас тац кім кі раў ні ком, су мя шча ю чы гэ тую 

дзей насць з ра бо тай у Тэ ат ры опе ры і ба ле та імя Кі ра ва. 

За час сва ёй ра бо ты Са ляр цін скі пра чы таў ве лі зар ную 

коль касць ад кры тых лек цый, браў ак тыў ны ўдзел у фар-

мі ра ван ні кан цэрт на га і опер на га рэ пер ту а ру. Па мёр у 

1944 го дзе.

1921 год — у Мін ску ство ра на Бе ла рус кая рэс-

пуб лі кан ская кан то ра Дзярж бан ка РСФСР 

(з 1991-га — На цы я наль ны банк Рэс пуб лі кі Бе ла русь). 

Так са ма ў гэ ты дзень у ад па вед нас ці з дэ крэ там СНК 

БССР ство ра на Упраў лен не дзяр жаў на га стра ха ван ня ў 

скла дзе На род на га ка мі са ры я та фі нан саў, сён ня — Бе-

ла рус кае рэс пуб лі кан скае ўні тар нае стра ха вое прад пры-

ем ства «Бел дзярж страх».

1966 год — Ука зам Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са-

ве та СССР за муж насць і ге ра ізм, са ма-

ах вяр ную пар ты зан скую ба раць бу пра цоў ных Мін ска ў 

Вя лі кай Ай чын най вай не і за пос пе хі ў ад ра джэн ні го ра да і 

на род най гас па дар цы бе ла рус кая ста лі ца ўзна га ро джа на 

ор дэ нам Ле ні на.

1904 год — аме ры кан скі аст ра ном 

Чарльз Пе райн ад крыў шос-

ты спа да рож нік Юпі тэ ра, які атры маў по тым 

наз ву Гі ма лія (ка ля 160 км у дыя мет ры).

1924 год — на ра дзіў ся Джон 

Бэ кус, аме ры кан скі ву чо ны 

ў га лі не ін фар ма ты кі, ства раль нік мо вы 

пра гра ма ван ня Фарт ран.

1934 год — на ра дзі ла ся 

Ні на Мі хай лаў на Да-

ро шы на, ра сій ская акт ры са тэ ат ра 

і кі но, на род ная ар тыст ка РСФСР 

(1985). Зды ма ла ся ў філь мах «Ка-

хан не і га лу бы», «Пер шы тра лей-

бус» і ін шых. Па мер ла ў 2018 го дзе.

1959 год — на Ад мі ра лцей скім за вод зе ў Ле нін-

гра дзе зда дзе ны ў экс плу а та цыю пер шы ў 

све це атам ны ле да кол «Ле нін».

1984 год — у вы ні ку ўцеч кі атрут на га га зу на 

хі міч ным кам бі на це ў ін дый скім го ра дзе 

Бха пал за гі ну ла больш за 2000 ча ла век, больш чым 20 ты-

сяч стра ці лі зрок.

1992 год — ад праў ле на пер шае СМС-па ве дам-

лен не. 22-га до вы су пра цоў нік Sеmа Grоuр 

Ніл Па пу орт тэс ці ра ваў но вую тэх на ло гію для апе ра та-

ра со та вай су вя зі Vоdаfоnе. Тэкст гэ та га па ве дам лен ня 

ўтрым лі ваў толь кі два сло вы: «Шчас лі ва га Рас тва». Ха-

рак тэр на, што спа чат ку СМС ад праў ля лі з кам п'ю та ра, і 

толь кі паз ней атры ма ла ся на ла дзіць пра мую пе ра піс ку 

па між ма біль ны мі пры ла да мі.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Спорт-таймСпорт-тайм

У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра най больш ак ту аль ныя па дзеі 

вы хад ных.

1. Ула дзі слаў Ган ча роў, Іван 

Літ ві но віч і Алег Раб цаў 

вый гра лі «зо ла та» ў ка манд ных 

спа бор ніц твах чэм пі я на ту све ту па 

скач ках на ба ту це ў Япо ніі. Апош ні 

раз та ко га пос пе ху на пла не тар ных 

фо ру мах бе ла рус кія ат ле ты ў да дзе-

ным ві дзе пра гра мы да ма га лі ся 25 га-

доў та му. З пос пе хам бе ла ру саў па-

він ша ваў Прэ зі дэнт. «Гэ та бы ло яр кае 

вы ступ лен не, якое да зво лі ла апя рэ-

дзіць моц ных са пер ні каў і па цвер дзі ла 

вы со кі клас бе ла рус кай шко лы скач-

коў на ба ту це», — га во рыц ца ў він ша-

ван ні. Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма 

па жа даў спарт сме нам но вых вя лі кіх 

пе ра мог і пос пе хаў.

У ін ды ві ду аль ных скач ках бе ла рус 

Іван Літ ві но віч узяў «се раб ро» чэм-

пі я на ту све ту. Та кім чы нам ма ла ды 

спарт смен вый граў для Бе ла ру сі алім-

пій скую лі цэн зію. Ін шыя бе ла ру сы ў 

фі нал спа бор ніц тваў не пра бі лі ся.

Ула дзі слаў Ган ча роў і Алег Раб цаў 

вый гра лі ся рэб ра ныя ме да лі ў сін хрон-

ных скач ках. У ква лі фі ка цыі бе ла рус кі 

ду эт упэў не на ўзна ча ліў гру пу прэ тэн-

дэн таў на за ла тыя ме да лі, але ў фі на-

ле пра пус ціў на пе рад япон цаў.

Ад зна чым, што акра мя чэм пі я на ту 

све ту лі цэн зіі ў То кіа ра зы гры ва юц ца 

і па вы ні ках эта паў Куб ка све ту. Та кім 

чы нам, спарт смен кі з Бе ла ру сі за хоў-

ва юць шан цы тра піць у лік удзель ніц 

Алім пі я ды-2020.

2. Пер шыя гон кі ад бы лі ся на 

стар та вым эта пе Куб ка све-

ту па бія тло не. Збор ная Іта ліі за ня ла 

пер шае мес ца ў зме ша най эс та фе це, 

бе ла рус кі квар тэт у скла дзе Дзі на ры 

Алім бе ка вай, Іры ны Крыў ко, Сяр гея 

Ба чар ні ка ва і Ан-

то на Смоль ска га 

стаў 16-м. У адзі-

ноч най зме ша най 

эс та фе це на шы 

спарт сме ны Мі-

кі та Ла бас таў і 

Ган на Со ла фі-

ні ша ва лі дзя вя-

тыя. У спрын тар-

скай гон цы, якая 

пра цяг ну ла этап, 

пе ра мо гу атры-

маў нар веж скі 

спарт смен Ёха нэс Бё, ся род бе ла рус-

кіх хлоп цаў най леп шым стаў Сяр гей 

Ба чар ні каў — 22-е мес ца. У жа но чым 

спрын це най леп шая бы ла італь ян ка 

Да ра тэя Ві рэр. Але на Кру чын кі на фі-

ні ша ва ла 31-я, Дзі на ра Алім бе ка ва — 

46-я, Іры на Крыў ко па ка за ла 56-ы вы-

нік, Ган на Со ла — 59-ы.

Пра цяг нуц ца спа бор ніц твы заўт ра 

ін ды ві ду аль най гон кай у муж чын.

3. Бе ла рус кая спарт смен ка 

Воль га Фе да ро віч за ва я-

ва ла «се раб ро» ў ра пі дзе на чэм-

пі я на це Еў ро пы па шаш ках-100, які 

прай шоў у Не та ніі (Із ра іль). У су ме 

бе ла рус ка на бра ла 12 ач коў і раз мяс-

ці ла ся на дру гой па зі цыі вы ні ко ва га 

пра та ко ла. На верх нюю пры ступ ку п'е-

дэс та ла ўзня ла ся ўкра ін ка Вік то рыя 

Мат рыч ка (14 ач коў). Брон за вая ўзна-

га ро да да ста ла ся ра сі ян цы Ту на а ры 

Фё да ра вай (11 ач коў).

У блі цы Воль га Фе да ро віч за ня ла 

10-е мес ца.

4. Ганд ба ліс ты мінск ага СКА 

атры ма лі трэ цюю пе ра мо гу 

ў Бал тый скай лі зе і вый шлі ў лі да-

ры па пя рэд няй гру пы А. У да маш нім 

па ядын ку 4-га ту ра ві цэ-чэм пі ё ны Бе-

ла ру сі ўпэў не на пе рай гра лі гас цей з 

эс тон скай «Пыль вы» — 31:25. Са мыя 

вы ні ко выя ў скла дзе пе ра мож цаў бы лі 

Сяр гей Шы ло віч і Юлі ян Гі рык, якія за-

кі ну лі па шэсць мя чоў. На га да ем, да гэ-

та га па да печ ныя Іга ра Па пру гі пра вя лі 

тры па ядын кі: абы гра лі на сва ёй арэ не 

лі тоў скі «Дра гу нас» з Клай пе ды (30:23) 

і ў гас цях згу ля лі з ім уні чыю (33:33), 

а так са ма пе ра маг лі на вы ез дзе лат-

вій скі «До бе ле» (31:27). Тур нір нае 

ста но ві шча ў гру пе А: СКА — 7 ач коў 

(3 мат чы), ЗТР (За па рож жа, Укра і на) — 

5 (5), «Ры і хі мя кі» (Фін лян дыя) — 4 (2), 

«До бе ле» — 4 (5), «Пыль ва» — 1 (3), 

«Дра гу нас» — 1 (4).

У па пя рэд няй гру пе В ста но ві шча 

пас ля пяці ту раў та кое: «Кех ра» (Эс-

то нія) — 8, «Шві е са» (Віль нюс, Літ-

ва) — 7, «Целт ні екс» (Ры га, Лат вія) — 

6, «Гра ні тас» (Каў нас, Літ ва) — 6, 

«Та лін» (Эс то нія) — 3, «Віль ян дзі» 

(Эс то нія) — 0.

Пас ля за вяр шэн ня гру па во га эта пу 

па дзве най леп шыя ка ман ды вый дуць 

у «Фі нал ча ты рох».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ЯР КІЯ СКАЧ КІ, ШТО ВАР ТЫЯ МЕ ДА ЛЯ
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