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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.
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Месяц
Першая квадра 

14 сакавіка.

Месяц у сузор’і Дзевы.

УСМІХНЕМСЯ

16 19 сакавіка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

Ка лі дзяў чы на ка жа, 

што ў яе праб ле мы, дык ёй 

прос та трэ ба даць гро шай. 

Ня ўжо гэ та так скла да на 

за пом ніць?

— Во вач ка, ты ўро кі 

зра біў?

— Не.

— А ча го спаць лёг?

— Менш ве да еш — мац-

ней спіш!

Усё ж та кі ра біць з 

пчаль ні ка кан такт ны заа-

парк бы ло не са май леп-

шай ідэ яй.

— Вазь мі ся бе ў ру кі.

— Не ма гу, у іх пі ва.

Алё ша па пра сіў у та ты 

ма лод ша га бра ці ка, та му 

ў лож ку ў баць кі да жон кі 

ця пер быў жа лез ны ар гу-

мент: «Не для ся бе пра шу, 

для сы на».

У ста ма то ла га.

— Сплюнь це... Ну, на-

вош та ж мне ў твар?!

19 СА КА ВІ КА

1818 год — на ра дзіў ся Ар тур Бар тэльс, бе-

ла рус кі мас так-ка ры ка ту рыст, ілюст ра-

тар, па эт-пе сен нік. Мно гія яго пес ні ста лі на род ны мі. 

Част ка іх на дру ка ва ная ў збор ні ку «Пес ні і са ты ры» 

(1888). Аў тар са ты рыч ных ма люн каў і ка ры ка тур. 

У 1891 го дзе на вы стаў цы ў Мін ску экс па на ва лі ся

яго ма люн кі, у тым лі ку «Цы ган скі та бар». Па мёр 

у 1885 го дзе.

1917 год — у Мін ску пра ве дзе на ма са вая агуль на га рад ская ма-

ні фес та цыя з удзе лам вой скаў За ход ня га фрон ту ў го нар 

пе ра мо гі Лю таў скай рэ ва лю цыі.

1944 год — са вец кія вой скі вы зва лі лі вяз няў Аза рыц ка га і ін шых 

канц ла ге раў смер ці на Го мель шчы не. У трох ла ге рах, ство-

ра ных фа шыс та мі ў са ка ві ку 1944 го да, утрым лі ва ла ся больш за 50 ты сяч 

зня во ле ных. Да дня вы зва лен ня ў жы вых за ста ло ся 33 480 ча ла век.

1629 год — на ра дзіў ся Аляк сей Мі хай ла віч, 

рус кі цар у 1645—1676 га дах. Сын ца ра 

Мі ха і ла Фё да ра ві ча. Пры хіль нік аб са лют най сіс тэ мы,

не аб ме жа ва най цар скай ула ды. У час свай го кі ра ван-

ня пра вёў па са дскую, цар коў ную, мыт ную, гра шо вую і 

ін шыя рэ фор мы, рэ ар га ні за ваў уз бро е ныя сі лы, пры-

цяг ваў на служ бу за меж ні каў. У час вай ны Ра сіі з Рэч чу Па спа лі тай 

(1654—1667) аса біс та ка ман да ваў ад ной з ар мій. Быў у Сма лен ску, 

Віль ні, Грод не, Ры зе, Ві цеб ску, Ма гі лё ве, По лац ку. Раз да ваў бе ла рус-

кія зем лі ра сій скім два ра нам і ба я рам, пе ра ся ляў жы ха роў Бе ла ру сі 

(у асаб лі вас ці ра мес ні каў) у Ра сію. Па мёр у 1676 го дзе.

1900 год — на ра дзіў ся Фрэ дэ рык 

Жа ліё-Кю ры, фран цуз скі фі зік і 

гра мад скі дзе яч, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі 

па фі зі цы. Ра зам з Ірэн Жа ліё-Кю ры ад крыў 

штуч ную ра дые ак тыў насць. Ак тыў ны ўдзель-

нік ру ху Су пра ціў лен ня ў Фран цыі. Пер шы 

стар шы ня Су свет на га са ве та све ту (1950). 

Яго імем на зва ны За ла ты ме даль Мі ру. Па мёр у 1958 го дзе.

1924 
год — на ра дзіў ся Леў Аляк санд ра віч Ку лі джа наў, са-

вец кі і ра сій скі кі на рэ жы сёр, сцэ на рыст, пе да гог, на род-

ны ар тыст СССР, Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. Па ста віў філь мы 

«Дом, у якім я жы ву», «Баць коў скі дом», «Ка лі дрэ вы бы лі вя лі кі мі», 

«Зла чын ства і па ка ран не» і ін шыя. Лаў рэ ат шмат лі кіх пра фе сій ных і 

дзяр жаў ных прэ мій і ўзна га род. Па мёр у 2002 го дзе.

1930 
год — на ра дзіў ся Ба рыс Што ка лаў, ра сій скі спя вак, са ліст 

Ма ры ін ска га тэ ат ра, на род ны ар тыс т СССР. Ся род пар-

 тый: Мель нік («Ру сал ка» А. Дар га мыж ска га), Су сан ін, Рус лан («Іван Су-

сан ін», «Рус лан і Люд мі ла» М. Глін кі), Ба рыс Га ду ноў («Ба рыс Га ду ноў» 

М. Му сарг ска га) і інш. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Ра сіі і Дзяр жаў най 

прэ міі СССР. Аў тар кні гі «Га ры, мая зор ка». Па мёр у 2005 го дзе.

У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

аб вы ні ках чэм пі я на ту све ту па 

бія тло не і ін шых важ ных па дзе ях 

вы хад ных.

1. У швед скім Эс тэр сун дзе гон-

ка мі з ма са ва га стар ту за вяр шыў-

ся чэм пі я нат све ту па бія тло не. Для 

збор най Бе ла ру сі ён стаў ня ўда лым, 

на шы спарт сме ны за ста лі ся без ме-

да лёў. «Дзя куй бо гу, скон чыў ся гэ ты 

чэм пі я нат све ту. Ча ка ла, вя до ма, пра-

вал у хут ка сці: пас ля хва ро бы і атру-

чэн ня гэ та бы ло прад ка заль на, але 

пра вал у страль бе мя не прос та за біў. 

Вы ба чай це», — на пі са ла Іры на Крыў-

ко ў сва іх сац сет ках.

Пас ля чэм пі я на ту све ту ў Эс тэр-

сун дзе бія тлон ны се зон за вер шыц ца ў 

нар веж скім Хал мен ко ле не, дзе з 21 да 

24 са ка ві ка ад бу дзец ца за ключ ны этап 

Куб ка све ту. На ступ ны чэм пі я нат све ту 

па бія тло не прой дзе з 12 да 23 са ка ві ка 

2020 го да ў італь ян скім Ан тэр сель ве.

2. Ары на Са ба лен ка і бель гій ка 

Элі зэ Мер тэнс ста лі пе ра мож ца мі 

пар на га раз ра ду тур ні ру ў аме ры-

кан скім Ін ды ян-Уэл се з агуль ным 

пры за вым фон дам 8,3 млн до ла-

раў. У вы ра шаль ным мат чы бе ла рус-

ка-бель гій ская па ра су стра ка ла ся з 

чэш скім ду э там Бар ба ра Крэй чы ка ва 

/ Ка ця ры на Сі ня ко ва і атры ма ла пе-

ра мо гу ў двух сэ тах — 6:3, 6:2. Гуль ня 

пра цяг ва ла ся 1 га дзі ну 5 хві лін.

3. Анас та сія Са лас за ва я ва ла тры 

за ла тыя ме да лі на тур ні ры па мас-

тац кай гім нас ты цы «Ку бак Дзя ру гі-

най» у Кі е ве. Спа бор ніц твы ў ста лі цы 

Укра і ны пра хо дзяць у трох уз рос та вых 

ка тэ го ры ях: юні ёр кі, се ні ёр і Гран-пры. 

У спа бор ніц твах се ні ё рак Анас та сія 

Са лас пад ня ла ся на пер шую пры-

ступ ку п'е дэс та ла ў прак ты ка ван нях 

з мя чом і стуж кай, а так са ма вый гра ла 

«зо ла та» ў мна га бор'і. У ак ты ве бе ла-

ру сак дзве ся рэб ра ныя ўзна га ро ды: 

Анас та сія Са лас за ня ла дру гое мес ца 

ў прак ты ка ван ні з бу ла ва мі, Юлія Еў-

чык — з аб ру чом.

У ка тэ го рыі Гран-пры ў ін ды ві ду-

аль ным мна га бор'і бе ла рус ка Алі на 

Гар на сько ста ла дзя вя тай.

4. Ва лей ба ліст кі «Мін чан кі» прай-

гра лі на вы ез дзе ка лі нінг рад ска-

му «Ла ка ма ты ву» ў пе рад апош нім, 

21-м ту ры рэ гу ляр на га чэм пі я на ту 

Ра сіі ў су пер лі зе з лі кам 0:3. Та кім 

чы нам, бе ла рус кая ка ман да пра-

цяг вае зай маць у тур нір най таб лі цы 

су пер лі гі 10-е мес ца. У за ключ ным 

ту ры рэ гу ляр на га се зо на чэм пі я на-

ту «Мін чан ка» згу ляе 24 са ка ві ка на 

сва ёй пля цоў цы з са ра таў скім «Пра-

то нам».

5. Ганд ба ліс ты БГК імя Мяш ко ва 

пя ты раз у се зо не абы гра лі мін скі 

СКА ў чэм пі я на це Бе ла ру сі. Па хо дзе 

дру го га тай ма мін ча не вя лі ў лі ку з роз-

ні цай у шэсць мя чоў, але не змаг лі ўтры-

маць гэ ту пе ра ва гу — 31:30. Ад рыў БГК 

ад га лоў на га пе ра след ні ка (Мінскага

СКА) вы рас да 11 ач коў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм

ПРА ВАЛ І Ў ХУТ КА СЦІ, І Ў СТРАЛЬ БЕ

У да ро зеУ да ро зе

НЕ СПЯ ШАЙ ЦЕ СЯ 
«ПЕ РА АБУ ВАЦЬ» АЎ ТО

ДАІ ра іць аў та ўла даль ні кам не спя-

шац ца з за ме най зі мо вай «гу мы». 

Ран няя вяс на — не бяс печ ны час для 

кі роў цаў, па коль кі ноч чу ўсё яшчэ за-

хоў ва ец ца ха лод нае на двор'е, за ма-

раз кі, ад зна чы лі ва ўпраў лен ні ін фар-

ма цыі і гра мад скіх су вя зяў МУС.

— Ня гле дзя чы на тое, што з 1 са ка ві ка 

за ка на даў ства да зва ляе змя ніць зі мо выя 

шы ны на лет нія, спя шац ца не вар та, — 

ад зна чае стар шы ін спек тар па асаб лі-

вых да ру чэн нях УДАІ МУС Аляк сандр 

БРУЙ. — З-за пе ра па даў тэм пе ра тур да ра-

ні цы на ас фаль це ўтва ра ец ца ле дзя ная ска-

рын ка, вель мі не бяс печ ная. Больш мэ та згод-

на «пе ра абу вац ца» та ды, ка лі ся рэд ня су тач-

ная тэм пе ра ту ра скла дзе вы шэй +8 гра ду саў. 

Як пра ві ла, гэ та па ча так кра са ві ка.

Не толь кі па спеш лі вая зме на «гу мы» 

мо жа па гор шыць бяс пе ку ру ху. Са з'яў лен-

нем пер шых цёп лых пра мя нёў на да ро гі 

вы яз джае шмат ня во пыт ных кі роў цаў, так 

зва ных, «пра ле сак».

— Ка лі ня ўпэў не ны драй вер едзе по-

бач у су сед няй ма шы не, па маг чы мас ці 

па спра буй це змя ніць па ла су ру ху, — ра іць 

Аляк сандр Бруй. — Па знаць яго не скла да-

на — час тае тар ма жэн не, за цяж ны старт 

на зя лё ны сіг нал свят ла фо ра, ма неў ры без 

уклю чэн ня па ва рот ні ка. Але не вар та сіг на-

ліць і вы кла даць уро кі ва джэн ня і без та го 

на па ло ха ным кі роў цам — па ска рэн ня гэ та 

дак лад на не на дасць.

Да вяс но вых вы пра ба ван няў кі роў цаў 

спе цы я ліс ты ад но сяць так са ма яр кае сон ца, 

якое бы вае пры чы най не да рэ чных ава рый, 

дрэн ны стан да рог пас ля ад та ла га сне гу і 

па ве лі чэн не агуль най коль кас ці ма шын на 

да ро гах. Дзяр жаў та інс пек цыя ра іць у лю бой 

сі ту а цыі за ста вац ца вет лі вы мі, за хоў ваць 

спа кой, цвя ро за ацэнь ваць сі ту а цыю і кі ра-

вац ца прын цы па мі раз важ лі вас ці і бяс пе кі.

(Ул. інф.)


