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ЗАЎТРА
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   дня
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Брэст — 8.29 17.48 9.19
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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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Апошняя квадра 

31 кастрычніка.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

6 ЛІС ТА ПА ДА

1918 год — на ра дзіў ся (вёс ка 
Май се еў ка, ця пер у Ма-

зыр скім ра ё не) Анд рэй Да ні ла віч Ко лас, 
бе ла рус кі жур на ліст, за слу жа ны ра бот-
нік куль ту ры Бе ла ру сі. З 1946 го да — 
стар шы ня Ваў ка выс ка га гар вы кан ка ма. 

Быў рэ дак та рам аб лас ной га зе ты «Грод нен ская пра вда», 
на чаль ні кам упраў лен ня па дру ку Гро дзен ска га абл вы кан-
ка ма. У 1970—1984 га дах пра ца ваў на мес ні кам рэ дак та ра, 
рэ дак та рам «Сель ской га зе ты». Па мёр у 2010 го дзе.

1945 год — у Мін ску за сна ва ны мо та ве ла за-
вод.

1948 год — на ра дзіў ся Ста ні слаў Ні чы па ра-
віч Кня зеў, дзяр жаў ны дзе яч Бе ла ру-

сі, юрыст і гіс то рык. Ге не рал-ма ёр. Док тар юры дыч ных 
на вук, пра фе сар. У 2001—2003 га дах — пер шы на-
мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі. 
У са ка ві ку 2003 го да на зна ча ны рэк та рам Ака дэ міі кі ра-
ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь. З ве рас ня 
2011-га — рэк тар Між на род на га ўні вер сі тэ та «МІП СА».

1492 год — на вост ра ве Ку ба 
Хрыс та фор Ка лумб у су-

пра ва джэн ні гру пы мат ро саў па бы ваў у 
ін дзейс кім па се лі шчы, дзе яму да вя ло ся 
ўпер шы ню па зна ё міц ца з дзіў ным звы ча-
ем, які іс на ваў ся род ін дзей цаў. Ту быль-
цы тры ма лі ў ро це скру ча нае ў тру ба чку 

і пад па ле нае з ад на го кан ца ліс це ней кай тра вы, якую 

яны на зы ва лі «Та ба ка», і час ад ча су вы пус ка лі з ро та 
дух мя ны дым. Так еў ра пей цы ўпер шы ню па зна ё мі лі ся з 
ку рэн нем ты ту ню. Пра нік нен ню ты ту ню ў Еў ро пу спры яў 
ма нах Ра ман Па нэ, які пад час дру гой экс пе ды цыі Ка лум ба 
па бы ваў у Аме ры цы ў якас ці мі сі я не ра. Ён пры вёз у Іс па-
нію ты ту нё вае на сен не і стаў вы рошч ваць гэ тую рас лі ну 
як дэ ка ра тыў ную.

1919 год — У Лон-
да не на су мес-

ным па ся джэн ні Бры тан ска га 
Ка ра леў ска га та ва рыст ва і 

Ка ра леў ска га аст ра на міч-

на га та ва рыст ва бы ло аб-

ве шча на аб тры ум фаль ным 

па цвяр джэн ні агуль най тэ о-

рыі ад нос нас ці Эй нштэй на. Уво сень 1919 го да анг лій ская 

экс пе ды цыя ў мо мант за цьмен ня вы яві ла прад ка за нае 
Эй нштэй нам ад хі лен не свят ла ў по лі пры цяг нен ня Сон ца. 
Пры гэ тым вы ме ра нае зна чэн не ад па вя да ла не нью та-
наў ска му, а эй нштэй наў ска му за ко ну пры цяг нен ня. Сен-
са цый ную на ві ну пе ра дру ка ва лі га зе ты ўсёй Еў ро пы, хоць 
сут насць но вай тэ о рыі час цей за ўсё вы кла да ла ся ў ска-
жо ным вы гля дзе.

1928 год — аме ры кан скім пал коў ні кам Джэй ка бам 
Шы кам бы ла за па тэн та ва на пер шая элект-

ра брыт ва.

1943 год — вой скі 1-га Укра ін ска га фрон ту (ка-
ман ду ю чы ге не рал ар міі Мі ка лай Фё да ра віч 

Ва ту цін) вы зва лі лі ста лі цу Укра і ны — го рад Кі еў.

УСМІХНЕМСЯ
Ку піў но выя шы ны, а 

жон ка не за ўва жае. У яе 

дак лад на хтось ці ёсць.

— Фі ма, а коль кі ў ця бе 

каш туе ўста віць зуб?

— До ра га. На ват і не раз-

ліч вай це.

— А ка лі я прый ду да ця-

бе да до му, а не ў клі ні ку?

— Та ды кры ху тан ней.

— Са сва ім зу бам і ін-

стру мен та мі?

— Яшчэ кры ху скі ну.

— А тое, што я твой 

баць ка?

— Вы та кі зноў з ко зы раў 

пай шлі, та та?..

Пры няў ра шэн не сён ня 

скон чыць мой ма ра фон 

«Ме сяц без ал ка го лю», які 

я па чаў учо ра.

Су стрэ лі ся два эк стра сэн-

сы. Адзін пы та ец ца ў дру го га:

— Ну, і як мае спра вы?

Дзе вя нос та працэнтаў 

жа но чай пры га жос ці скла-

да ец ца з муж чын ска га 

ўяў лен ня!
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НЯ СТРЫМ НЫЯ. ПЯТ НАЦ ЦА ЦІ РА ЗО ВЫЯ
У што тыд нё вым агля дзе «Звяз-

ды» тра ды цый на рас каз ва ем пра 

са мыя пры кмет ныя спар тыў ныя 

на ві ны вы хад ных.

1. Фут ба ліс ты БА ТЭ да тэр-

мі но ва афор мі лі чэм пі ён-

ства і 15-ы раз ста лі пе ра мож ца мі 

пер шын ства кра і ны па фут бо ле. 

У да маш нім мат чы 27-га ту ра ба ры саў-

ча не пе ра маг лі гро дзен скі «Нё ман» з 

мі ні маль най пе ра ва гай 1:0 і за 3 ту ры 

да фі ні шу тур ні ру ста лі не да ся галь ныя 

для са пер ні каў.

— Ака заў шы ся ў звыш шчыль ным 

спа бор ніц кім гра фі ку і ўзяў шы шэсць 

най важ ней шых ач коў у Го ме лі і Брэс-

це, мы ства ры лі са бе і вер ным ба лель-

шчы кам пе рад умо вы для сён няш ня га 

свя та, — рас каз вае га лоў ны трэ нер 

БА ТЭ Аляк сей БА ГА. — Што да ты чыц-

ца са мой гуль ні з «Нё ма нам», то, маг-

чы ма, яна атры ма ла ся не вель мі яр кай 

і тэм па вай. Усё ж та кі мы не ро ба ты, а 

жы выя лю дзі, якія так са ма стам ля юц-

ца. Але атры ма лі пе ра мо гу — і гэ та 

чэм пі ён ская пе ра мо га! Мы за ва я ва лі 

чар го вае зо ла та! І са мы-са мы пры ем-

ны факт гэ та га ве ча ра ў тым, што мы 

ўсе ра зам стры ма лі сло ва, якое да ва лі 

адзін ад на му зу сім пры ін шых аб ста ві-

нах 24 ве рас ня... Ка лі ішоў дождж і спя-

ваў Фрэнк Сі нат ра. Та ды мы па абя ца лі 

адзін ад на му, што ста нем чэм пі ё на мі. 

Та му сён ня мы — чэм пі ё ны.

На стаў нік ад зна чыў, што да тэр мі-

но вая пе ра мо га не азна чае, што ў трох 

за ключ ных ту рах чэм пі я на ту ка ман да 

бу дзе дзей ні чаць спус ціў шы ру ка вы.

На га да ем, ужо ў чац вер 15-крат ны 

чэм пі ён кра і ны ў рам ках ро зыг ры шу 

Лі гі Еў ро пы су стрэ нец ца з лон дан скім 

«Чэл сі».

У ін шых ня дзель ных су стрэ чах 

чэм пі я на ту кра і ны мін скае «Тар пе-

да» ў гас цях бы ло мац ней шае за 

«Слуцк» — 3:1. Жо дзін скае «Тар пе-

да-Бе лАЗ» раз гра мі ла ў Ма гі лё ве 

мяс цо вы «Дняп ро» — 3:0, са лі гор скі 

«Шах цёр» не змог пе ра маг чы на вы ез-

дзе ста ліч ны «Пра мень» — 1:1. Вы ні кі 

ін шых су стрэч 27-га ту ра: «Мінск» — 

«Га ра дзея» — 0:4, «Ві цебск» — 

«Ды на ма» (Мінск) — 0:1, «Ды-

на ма» (Брэст) — «Іс лач» (Мін скі 

ра ён) — 3:1. У апош нім мат чы 

гэ та га ту ра «Сма ля ві чы» пры-

ня лі гас цей з «Го ме ля».

Ста но ві шча ў гру пе лі да раў: 

БА ТЭ — 69 ач коў, «Шах цёр» — 

55, «Ды на ма» (Мінск) — 54, 

«Ві цебск» — 53, «Тар пе-

да-Бе лАЗ» — 50, «Ды на ма» 

(Брэст) — 48. За мы кае тур нір-

ную таб лі цу «Дняп ро», у яко га 

16 ач коў, па 21 ба ле на бра лі 

«Сма ля ві чы» і ста ліч нае «Тар пе да», 

22 ач кі мае «Пра мень».

2. Ва дзім Лі ха рад за ва я ваў 

брон за вую ўзна га ро ду чэм-

пі я на ту све ту па цяж кай ат ле ты цы 

ў Ашга ба це. Бе ла рус са сту піў са пер-

ні кам з Кі тая і Рэс пуб лі кі Ка рэя, вы нік 

Ва дзі ма — 343 кг (156 кг і 187 кг).

Ад зна чым, што на гэ тым чэм-

пія на це све ту бе ла рус кая ка ман да 

вы сту па ла ў знач на аб ноў ле ным 

скла дзе.

3. Бе ла рус кія плыў цы за ва я-

ва лі ча ты ры ўзна га ро ды на 

пя тым эта пе Куб ка све ту ў Пе кі не. 

На дыс тан цыі 50 м ба тэрф ля ем Яў ген 

Цур кін за няў трэ цяе мес ца, а ў за плы-

ве на 100 м та кім жа сты лем ён стаў 

дру гім. Дзве брон за выя ўзна га ро ды 

на ра хун ку Ільі Шы ма но ві ча на дыс-

тан цы ях 50 і 100 м бра сам.

На ступ ны этап Куб ка све ту прой дзе 

з 9 да 11 ліс та па да ў То кіа, а за вер-

шыц ца ро зыг рыш га на ро ва га тра фея 

15—17 ліс та па да ў Сін га пу ры.

4. Ары на Са ба лен ка зай мае 

11-е мес ца ў аб ноў ле ным 

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

цыі (WTA). На мі ну лым тыд ні пе рад тур-

ні рам у кі тай скім Чжу хаі яна зай ма ла 

12-ю па зі цыю, там Ары на атры ма ла ад ну 

пе ра мо гу і па цяр пе ла ад но па ра жэн не, 

пас ля ча го пад ня ла ся на адзін ра док.

Аляк санд ра Са сно віч па-ра ней ша-

му зна хо дзіц ца на 30-м мес цы, Вік то-

рыя Аза ран ка зай мае 51-ю па зі цыю, 

у Ве ры Лап ко 65-е мес ца.

У трой цы лі да раў змен не ад бы ло-

ся — на пе ра дзе па-ра ней ша му ру мын-

ка Сі мо на Ха леп, дру гой ідзе нем ка 

Ан ге лі ка Кер бер, на трэ цім мес цы дац-

кая тэ ні сіст ка Ка ра лін Ваз няц кі.

Муж чын скі рэй тынг уз на чаль вае 

серб Но вак Джо ка віч, з бе ла рус кіх 

тэ ні сіс таў вы шэй за ўсіх раз мяс ціў ся 

Ілья Іваш ка, які мае 645 ба лаў і зна-

хо дзіц ца на 88-м мес цы.

5. Брэсц кі ганд боль ны клуб 

імя Мяш ко ва па цяр пеў 

чац вёр тае за пар па ра жэн не ў Лі зе 

чэм пі ё наў, са сту піў шы на вы ез дзе 

ма ке дон ска му «Вар да ру» 

23:30. Пас ля шас ці пра ве-

дзе ных су стрэч у ак ты ве БГК 

за ста ло ся 4 ач кі і 6-е мес ца ў 

тур нір най таб лі цы.

Тур нір нае ста но ві шча: 

«Вар дар» — 10 ач коў (6 мат-

чаў), «Бар се ло на» — 8 (5), «Ві-

ве» — 8 (5), «Райн Ле вен» — 

8 (6), «Весп рэм» — 6 (6), 

БГК — 4 (6), «Ман пелье» — 

1 (6), «Крыс ці янс тад» — 1 (6).

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Сар дэч на він шу ем з днём на ра джэн ня на-
мес ні ка га лоў на га ўра ча па ме ды цын скай 
част цы Ла ры су Паў лаў ну ЮРЭ ВІЧ.

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!

Ка лек тыў ме ды ка-са ні тар най час ці ААТ «МАЗ», 
Ва лян ці на Ка сін ская.

Наступны нумар «Звязды» выйдзе ў чацвер, 8 лістапада.


