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Сонца

Муж і жонка з Лондана адзначалі мядовы месяц
на востраве Шры-Ланка, выпілі з супрацоўнікамі
гасцініцы і выкупілі ўвесь гэты гатэль цалкам, паведамляе Fox News.
33-гадовая Джына Лаянс і 35-гадовы Марк Лі выпілі
12 шклянак рому і пасябравалі з супрацоўнікамі гатэля ў
горадзе Тангале. Пагаварыўшы з імі, маладыя высветлілі,
што гэты гатэль здаецца ў арэнду, і вырашылі зняць яго
цалкам на тры гады. «Мы не разумелі
большасць дыялогаў, таму проста працягвалі піць і напівацца яшчэ мацней.
Трохі патаргаваўшыся, мы ў выніку
сышліся на суме ў 39 тысяч долараў
за тры гады арэнды і пагадзіліся выплаціць 19 тысяч долараў за першы
год, а астатнія грошы — да сакавіка
2019 года», — расказала Лаянс.
Здзейсніўшы такі неабдуманы ўчынак, муж і жонка запанікавалі, таму
што, як пазней высветлілася, яны чакаюць дзіця. «На-
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Інцыдэнт адбыўся ў ювелірнай краме правінцыі Мугла ў
Турцыі. Спачатку 54-гадовы ірландзец Ян Кэмпбэл сціснуў
пярсцёнак у кулаку і накіраваўся да выхаду, аднак прадавец
заўважыў зладзюжку і заблакіраваў дзверы. Пасля гэтага
ён праглынуў украдзены тавар, каб не быць злоўленым, але
супрацоўнікі паліцыі, якія прыехалі на месца злачынства,
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год — нарадзіўся (в. Дроздава, цяпер у Талачынскім раёне) Дзмітрый Андрэевіч Караткевіч, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў
Мінскага антыфашысцкага падполля
ў Вялікую Айчынную вайну. З першых
дзён акупацыі Мінска ўключыўся ў падпольную барацьбу, кіраваў стварэннем падпольных партыйных груп і
наладжваннем сувязяў паміж імі. З мая 1942 года член
Мінскага падпольнага гаркама КП(б)Б (падпольны псеўданім Дзіма), дзе кіраваў аддзелам разведкі. У кастрычніку
1942-га арыштаваны гітлераўцамі і закатаваны. Памёр
у 1943 годзе. Імем Д. А. Караткевіча названа вуліца ў
Мінску.
год — дзень нараджэння Пятра Пятровіча
Падкавырава, беларускага кампазітара, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі. З 1948 года выкладаў у Беларускай кансерваторыі. Сярод твораў: опера «Павел Карчагін», кантата «Балада аб чатырох заложніках»,
сімфоніі «Юнацтва», «Радзіма», канцэрты для інструментаў
з аркестрам, квартэты, квінтэты, у тым ліку для духавых
інструментаў, маршы, песні, вакальныя цыклы, музыка да
драматычных спектакляў і інш. Памёр у 1977 годзе.
год — на тэрыторыі Беларусі «Палажэннем
аб адзінай працоўнай школе РСФСР» было
абвешчана ўсеагульнае абавязковае навучанне.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.
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Iмянiны
Пр. Марыі, Аляксея,
Давіда, Ігара,
Канстанціна, Мікалая,
Ніла, Трафіма, Фёдара.
К. Дыянісія.

цвярозую галаву.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

сха пі лі яго
і накіравалі
ў мясцовую
бальніцу. Там
з дапамогай
рэнтгену ўрачы вы яві лі
ў Кэмпбэла
ў страў ні ку
брыль янт у
2,5 карата. Пазней уладальнік ювелірнай крамы заявіў,
што ён усё яшчэ чакае вяртання ўпрыгажэння.
Іван КУПАРВАС.
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год — нарадзіўся (г. Мінск) Валерый Сцяпанавіч Юзвук, беларускі мастак. Сярод
твораў: карціны «Мы будуем метро», «Вяселле», «Зямля
касманаўтаў», партрэты, серыі беларускіх гарадскіх краявідаў «Радашковічы», «Заслаўе», «Ракаў» і іншыя.
Сусветны дзень харчавання. Адзначаецца па рашэнні Харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі Аб'яднаных Нацый
у дзень яе стварэння (16 кастрычніка
1945 года). Абвешчаны на штогадовай сесіі Канферэнцыі ФАО (10—29 лістапада
1979 года ў Рыме) з мэтай прыцягнуць увагу грамадскасці
да сусветнай харчовай праблемы і ўмацаваць салідарнасць сусветнай супольнасці ў барацьбе з голадам, згаленнем і беднасцю.
год — адбылася Лейпцыгская бітва (Бітва народаў) — вырашальная бітва кампаніі
1813 года ў вайне Расіі, Аўстрыі, Прусіі, Швецыі і іншых
краін супраць напалеонаўскай Францыі.
год — нарадзіўся Оскар Уайльд
(1854—1900), англійскі пісьменнік, драматург, паэт, крытык. Аў тар рамана «Партрэт
Дарыяна Грэя», камедый «Веер лэдзі Уіндэрмір», «Жанчына, не вартая ўвагі», «Ідэальны
муж» і іншых твораў.
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

УСМІХНЕМСЯ
На ву коў цам уда ло ся
высветліць, што галодная
кошка адклікаецца на любое імя, калі ёй прапануюць
ежу.

— Дарагая, будзь асцярож ная! За раз па ра дыё
перадалі, на тваёй шашы
адзін ненармальны едзе па
«сустрэчцы».
— Адзін?! Ды іх тут тысячы!

Дзве суседкі:
— Чаму ты свайму мужу
Дарэчы, нічога дрэннаежу навальваеш такой нега не хачу сказаць, але веахайнай кучай?
— Ён у мяне фатограф, даю многіх старых алкаголікаў і ніводнага старога
калі яму прыгожа ўсё расвегетарыянца.
класці — паставіць святло і будзе
Здыму
здымаць,
сурокі
па куль усё
па пін-кодзе
вашай
не астыне!
крэдыткі.

Толькі на
на шых вяселлях могуць быць
сваякі з боку тамады.
Муж тэлефануе
ж о н ц ы ,
якая за рулём:

caricatura.ru

Турыст з Ірландыі ўкраў пярсцёнак за 30 756 фунтаў
стэрлінгаў і праглынуў яго, спалохаўшыся паліцыі,
паведамляе Metro.
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Апошняя квадра ў 12.45.
Месяц у сузор’і Рака.

Нашэсце пацукоў ва ўніверсітэцкай бібліятэцы Штутгарта прывяло да псуты васьмі тысяч рэдкіх кніг,
паведамляе DW.

ІРЛАНДЗЕЦ УКРАЎ І З'ЕЎ
ДАРАГІ ПЯРСЦЁНАК
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Захад Даўжыня
дня

шы сябры вырашылі, што мы ідыёты.
Я ўжо адчувала сябе дрэннай маці,
таму што патраціла ўсе падораныя
на вяселле грошы на бізнес, які можа
прагарэць», — падзялілася жанчына.
Тым не менш зараз іх бізнес квітнее
і прыносіць добры прыбытак. Аднак
муж і жонка вырашылі, што наступны
сур'ёзны крок яны будуць прымаць на

Прадстаўнікі бібліятэкі расказалі, што з пачатку года
грызуны сапсавалі тысячы кніг, у тым ліку выдадзеных
у мінулым стагоддзі. У прыватнасці, былі знішчаны навуковыя выданні 1970—1980-х гадоў, а таксама працы па
эканоміцы, юрыспрудэнцыі і сацыялогіі. Агульны памер
шкоды ацэньваюць у 200 тысяч еўра. Супрацоўнікі бібліятэкі ўпэўненыя, што такая колькасць грызуноў з'явілася ў
будынку з-за суседскага парку, наведвальнікі якога пазапаўнялі яго смеццем. Прыборка саду адбываецца раз на
тыдзень, а ў астатнія дні на зямлі часта можна сустрэць
выкінутыя аб'едкі. Універсітэт плануе правесці дбайную
прыборку ў бібліятэцы і перакрыць пацукам усе магчымыя
шляхі ўваходу.
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Месяц
Усход

http://www.zviazda.by;

e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zviazda.by
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