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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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Месяц
Першая квадра 

14 сакавіка.

Месяц у сузор’і Рака.

УСМІХНЕМСЯ

16 16 сакавіка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

Усё ця жэй су стрэць вет-
лі ва га ча ла ве ка, які ні чо га 
не спра буе вам пра даць.

Ве да ю чы пра тое, што 

боль шасць муж чын чу юць 

пер шую фра зу і за па мі на-

юць апош нюю, вы маў ле ную 

жан чы най, жон ка за абе дам 

ска за ла му жу:

— Ез дзі ла па кра мах, 

су стрэ ла сяб роў ку, раз бі ла 

ма шы ну, ку пі ла су мач ку, 

смач ны боршч, праў да?

Муж:

— Праў да.

Са школь на га са чы нен-

ня. «...І та ды Гам лет вы ма-

віў сваё зна ка мі тае — Бы-

ла не бы ла!»

— У ця бе на огул з жан чы-

на мі што-не будзь сур' ёз нае 

бы ло?

— Так, адзін раз на ват да 

су да дай шло.

— Мо жа, па е дзем да 

мя не, кі но па гля дзім?

— Доб рая ідэя, у мя не 

даў но кі но не бы ло.
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МУЖ ЧЫ НУ ЎРА ТА ВАЎ  
СМАРТ ФО Н

Аў стра лі ец па збег смер ці ад стра лы, што ля це ла ў 

яго, спы ніў шы яе ма біль ным тэ ле фо нам, па ве дам-

ляе сайт Nеw Sоuth Wаlеs Роlісе Fоrсе.

Ін цы дэнт ад быў-

ся ня даў на ў па-

сёл ку Нім бін, штат 

Но вы Паў днё вы 

Уэльс. 43-га до вы 

аў стра лі ец вы хо дзіў 

з ма шы ны, ка лі за-

ўва жыў зна ё ма га з 

лу кам і стрэ ла мі. Ён 

да стаў тэ ле фон, каб 

зра біць фа та гра фію муж чы ны. У гэ ты мо мант 39-га до вы 

зла мыс нік пус ціў у яго бок стра лу, якая пра бі ла га джэт і 

злёг ку за ча пі ла пад ба ро дак фа то гра фа. Паз ней на мес ца 

зда рэн ня пры бы ла па лі цыя і арыш та ва ла пра ва па ру шаль-

ні ка, ён па ўста не пе рад су дом.

ТУ РЫСТ НЕ ПА ТА НУЎ 
ДЗЯ КУ Ю ЧЫ ДЖЫН САМ

Гра ма дзя нін Гер ма ніі зва ліў ся з мар ско га суд на 

пад час штор му і вы жыў дзя ку ю чы «вы ра та валь най 

ка мі зэль цы», якую ён збу да ваў з джын саў, па ве-

дам ляе Thе Sun.

30-га до вы не мец Ар нэ Мур ке пла ваў на ях це з бра там 

Хэль ге ка ля ўзбя рэж жа Но вай Зе лан дыі. Рап там ванд роў-

ні кі су тык ну лі ся з не па гад дзю, і Мур ке вы кі ну ла за борт з-за 

моц на га па ры ву вет ру. Па вод ле слоў нем ца, ён за блы таў ся 

ў вя роў ках і пай шоў на дно, а ка лі яму ўда ло ся вы плыць на 

па верх ню, суд на з бра там бы ло ўжо за над та да лё ка. Та ды 

Мур ке вы ра шыў ска рыс-

тац ца тру кам аме ры кан скіх 

вай скоў цаў. Ён зняў джын-

сы, за вя заў ка ла шы ны ў ву-

зел, на поў ніў іх па вет рам і 

на кі нуў на шыю. Так муж-

чы на здо леў змай стра ваць 

«вы ра та валь ную ка мі зэль-

ку», ад нак на ват з ёй ва 

ўмо вах штор му вы жы ваць 

бы ло ня лёг ка. Ра та валь ні-

кі, якія пры бы лі на мес ца 

ін цы дэн ту, да ста лі яго з 

ва ды і ска за лі, што Мур ке 

не ве ра год на па шан ца ва ла. 

«Без джын саў мя не б тут не 

бы ло. Яны са праў ды мя не 

вы ра та ва лі», — рас тлу ма-

чыў муж чы на.

Іван КУ ПАР ВАС.

16 СА КА ВІ КА

1109 год — на ра дзіў ся Рас ці-

слаў Мсці сла віч, князь сма-

лен скі, вя лі кі князь кі еў скі, за сна валь нік 

ды нас тыі сма лен скіх кня зёў. Сын вя лі-

ка га кі еў ска га кня зя 

Мсці сла ва Ула дзі мі-

ра ві ча. Атры маў ад 

баць кі ў на дзел Сма ленск, што па кла-

ла па ча так Сма лен ска му княст ву. Як 

сма лен скі князь упер шы ню згад ва-

ец ца ў Лаў рэнць еў скім ле та пі се пад 

1127 го дам у час па хо ду су праць По-

лац кай зям лі. Пры ім княст ва да сяг ну ла 

свай го роск ві ту і аха пі ла тэ ры то рыі Верх-

ня га Па дняп роўя і Верх ня га Па вол жа, 

за сна ва на Сма лен ская епар хія. За сна-

ваў га ра ды Мсці слаў, Кры чаў, Рос лаў, па бу да ваў сма лен скі 

крэмль, Ус пен скі і Спас кі са бо ры. Сла віў ся сва ёй муд рас цю 

і спра вяд лі вас цю. За мі ра люб насць і да па мо гу царк ве пра-

зва ны На бож ным. Пры лі ча ны да ўгод ні каў бо жых і ўва хо дзіць 

у Са бор бе ла рус кіх свя тых. Па мёр у 1167 го дзе.

1939 год — на ра дзіў ся (г. Ор ша) Ула дзі мір Ар хі па-

віч Ла бу ноў, ву чо ны ў га лі не мік ра элект ро ні кі, 

ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, за слу жа ны вы на ход нік Бе ла ру сі, 

лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. З 1966 го да вы кла-

даў у Мін скім ра дыё тэх ніч ным ін сты ту це, у 1987—1989 га-

дах — ака дэ мік-сак ра тар Ад дзя лен ня фі зі кі, ма тэ ма ты кі і 

ін фар ма ты кі АН Бе ла ру сі, у 1987—1992-м — член Прэ зі ды-

у ма АН Бе ла ру сі. У 1994—2001 га дах на дып ла ма тыч най 

ра бо це — Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Бе ла ру сі ў 

Ка ра леў стве Бель гія, Ні дэр лан дах і Люк сем бур гу. Аў тар 

больш чым 200 на ву ко вых прац і 460 вы на ход ніц тваў. 

Да сле да ваў фі зі ка-хі міч ныя пра цэ сы, звя за ныя з уза е-

ма дзе ян нем элект ра лі таў, ніз ка тэм пе ра тур най плаз мы, 

іон ных пуч коў і ап тыч на га вы пра мень ван ня з па верх няў 

цвёр да га це ла.

1800 год — да та пер ша га апуб-

лі ка ван ня тэкс ту лі та ра тур-

на га пом ні ка «Сло ва пра па ход Іга раў», 

пом ні ка лі та ра ту ры Кі еў скай Ру сі кан ца 

ХІІ ста год дзя. Уз нік на асно ве агуль най 

куль ту ры рус ка га, бе ла рус ка га і ўкра ін-

ска га на ро даў, ве ра год на, у 1185—1186 га дах у Кі е ве. 

У асно ве сю жэ ту гіс та рыч ная па дзея — ня ўда лы па ход 

су праць по лаў цаў ў 1185 го дзе ноў га рад-се вер ска га кня-

зя Іга ра Свя та сла ві ча, які скон чыў ся раз гро мам рус ка га 

вой ска і па ла нен нем Іга ра. Апо вед пра па ра жэн не кня-

зя пад па рад ка ва ны асноў най ідэі тво ра — не аб ход нас ці 

спы нен ня ўсо біц і аб' яд нан ня рус кіх кня зёў пе рад тва рам 

па ста ян най па гро зы з бо ку ка чэў ні каў.

1859 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Сця па на віч Па-

поў, рус кі фі зік і элект ра тэх нік, адзін з пі я не-

раў пры мя нен ня элект ра маг ніт ных хваль у прак тыч ных 

спра вах, у тым лі ку для ра дыё су вя зі. 7 мая 1895 го да 

пра дэ ман стра ваў вы най дзе ны ім ра дыё пры ём нік. У 1901-м 

абра ны га на ро вым чле нам Рус ка га тэх ніч на га та ва рыст ва. 

Па мёр у 1906 го дзе.

1890 год — на ра дзіў ся Са ла мон Мі хай ла віч Мі хоэлс, 

ра сій скі ак цёр, рэ жы сёр, пе да го г, на род ны ар-

тыст СССР. З 1920 го да пра ца ваў у Дзяр жаў ным ка мер-

ным тэ ат ры ў Маск ве, з 1929-га — яго мас тац кі кі раў нік. 

З 1941 го да — стар шы ня Ан ты фа шысц ка га яў рэй ска га ка мі тэ-

та. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мёр у 1948 го дзе.

1945 год — па ча ла ся Вен ская стра тэ гіч ная на сту-

паль ная апе ра цыя са вец кіх вой скаў 3-га і 

ле ва га кры ла 2-га Укра ін скіх фран тоў і Ду най скай ва ен най 

фла ты ліі. За вяр шы ла ся 15 кра са ві ка. У вы ні ку апе ра цыі 

бы ла вы зва ле на Венг рыя і цал кам вы чы шча на ад во ра га 

ўсход няя част ка Аў стрыі з яе ста лі цай Ве най.

Zамор'еZамор'е

У мяс тэч ку Віль я рам' ель у пра він цыі Па лен сія ана нім пад-

кла дае лю дзям кан вер ты з гра шы ма, па ве дам ляе Dаіlу 

Mаіl.

Не вя до мы па чаў ра біць па да рун кі з 6 са ка ві ка — за ты дзень 

ён па клаў кан вер ты ў паш то выя скры ні ці пад су нуў іх пад дзве-

ры 15 жы ха рам. Па вод ле слоў кі раў ні ка вёс кі Ну рыі Ган са лес, 

атры маль ні кі зна хо дзі лі да 100 еў ра ў ка рыч не вых кан вер тах. 

Ча сам ра зам з гра шы ма быў па зна ча ны ад рас атры маль ні ка, яго 

імя і за піс кі з кам плі мен та мі на кшталт «прын цэ са гэ та га до ма» і 

вы явай сэр ца. «Мы ўсе збі тыя з пан та лы ку і ча ка ем раз гад кі, бо 

не ве да ем, ад куль узя лі ся гэ тыя гро шы. Мы не ве да ем, хто гэ ты 

даб ра дзей і якія ў яго на ме ры», — ад зна чы ла Ган са лес. «Уда ва 

з сы нам, па ры з ма лень кі мі дзець мі, па жы лыя па ры, па ры ся-

рэд ніх га доў без дзя цей... Між атры маль ні ка мі па да рун каў ня ма 

ві да воч най су вя зі», — да да ла жан чы на.

Не каль кі жы ха роў, якія атры ма лі гро шы, ад нес лі на яў ныя ў па лі цыю і ў банк, каб пе ра ка нац ца ў іх са праўд нас ці. 

Ку пю ры ака за лі ся са праўд ны мі. Па лі цыя не ста ла зай мац ца по шу ка мі даб ра чын ца, та му што ён ні ко му не пры но сіць 

шко ды. Па ін фар ма цыі вы дан ня, у вёс цы жы ве кры ху больш за 800 ча ла век.

У ІС ПАН СКАЙ ВЁС ЦЫ У ІС ПАН СКАЙ ВЁС ЦЫ 
ХТОСЬ ЦІ ТА ЕМ НА ДО РЫЦЬ ГРО ШЫХТОСЬ ЦІ ТА ЕМ НА ДО РЫЦЬ ГРО ШЫ
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