
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Зінаіды, Льва, Піліпа.
К. Марты, Антона, 
Марціна, Рафала.

Месяц
Першая квадра

28 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Стральца.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.55 17.52 9.57

Вi цебск — 7.47 17.39 9.52

Ма гi лёў — 7.45 17.42 9.57

Го мель — 7.38 17.43 10.05

Гродна — 8.09 18.08 9.59

Брэст — 8.06 18.12 10.06

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.
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23 кастрычніка 2017 года.

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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УСМІХНЕМСЯ

Уран ку Леў Талс той вы хо-

дзіў на па кос, ма хаў ка сой і 

ка заў услых:

— Да ча го ж доб ра! Толь-

кі цяж кая фі зіч ная пра ца да-

зва ляе ча ла ве ку ду маць, ад-

чу ваць і ўдас ка наль вац ца!

Ся ля не, якія ста я лі вод-

даль, ка за лі:

— На вош та пан ка пус ту 

ко сіць?

— Хто ж іх, аду ка ва ных, 

раз бя рэ?..

У мя не ў ха ла дзіль ні ку 
5000 ша ка ла дак, а ў май-
го сяб ра ад на. Я ўга ва рыў, 
каб ён ад даў яго ша ка лад-
ку бяз до мна му.

Так пра цу юць даб ра чын-
ныя ак цыі зна ка мі тас цяў.

— Да ра гая, што та бе па-

да рыць — тэ ле фон цi за вуш-
нi цы?

— Фут ра, i каб у ад ной кi-
шэ нi быў тэ ле фон, а ў дру-

гой — за вуш нi цы.

У што тыд нё вым спар-
тыў ным агля дзе «Звяз-
ды» рас каз ва ем пра вы-
ні кі чэм пі я на ту Еў ро пы 
па тай скім бок се, чар-
го вым ты ту ле Мак сі ма 
Мір на га і сен са цый ную 
пе ра мо гу СКА над БГК 
імя Мяш ко ва.

1. Ва лей ба ліс ты са лі-
гор ска га «Шах цё ра» атры-

ма лі пе ра мо гу ў мат чы ў 

ад каз Лі гі чэм пі ё наў над 

із ра іль скім «Ма ка бі» 3:0. 

Пас ля па ра жэн ня 2:3 у Тэль-

Аві ве бе ла рус кай ка ман дзе 

не аб ход на бы ла пе ра мо-

га на да маш няй пля цоў цы. 

Са мым вы ні ко вым гуль цом 

мат ча стаў дыя га наль ны 

«Шах цё ра» Ула дзі мір Жык-

гі монт — 23 ач кі. У трэ цім 

раў ндзе Лі гі чэм пі ё наў, дзе 

ра ней бе ла рус кія ка ман ды 

яшчэ не вы сту па лі, «Шах-

цёр» згу ляе са зна ка мі тым 

італь ян скім «Пе ру джа».

2. Бе ла рус Мак сім Мір-
ны і аў стрый скі тэ ні сіст 
Фі ліп Ос вальд ста лі пе ра-
мож ца мі пар на га раз ра ду 
Куб ка Крам ля. У фі наль ным 
мат чы бе ла рус ка-аў стрый скі 

тан дэм пе рай граў Да мі ра 
Джум хур (Бос нія і Гер ца га-
ві на) і Ан то ніа Сан чы ча (Хар-
ва тыя) — 6:3, 7:5.

На га да ем, Мак сім Мір-

ны дэ бю та ваў у ро зыг ры шы 

Куб ка Крам ля ў 1996 го дзе і 

пя ты раз стаў яго тры ум фа-

та рам у пар ным раз ра дзе. 
Для 40-га до ва га Мак сі ма 
Мір на га гэ та 50-ы чэм пі ён скі 
ты тул у спа бор ніц твах муж-
чын скіх тан дэ маў на тур ні-
рах пад эгі дай Аса цы я цыі 
тэ ні сіс таў-пра фе сі я на лаў.

3. За вяр шы лі ся мат чы 
26 ту ра чэм пі я на ту кра і-

ны па фут бо ле. Лі дар пер-

шын ства — са лі гор скі «Шах-

цёр» — за ма ца ваў ся на пер-

шым мес цы ў тур нір най таб-

лі цы, абы граў шы на вы ез дзе 

«Ві цебск» — 2:1. Фут ба ліс ты 

мінск ага «Ды на ма» не змаг лі 

адо лець на сва ім по лі ад на го 

з аў тсай да раў ця пе раш ня га 

пер шын ства ма зыр скую «Сла-
вію» — 0:0. «Га ра дзея» ў гас-
цях пе рай гра ла «Крум ка чоў», 
а «Нё ман» з такім жа лікам 
дома «Го мель» — 3:0, «Наф-
тан» буй на са сту піў «Ды на ма-
Брэст» — 0:4, «Слуцк» быў 
сла бей шы за «Іс лач» — 1:3.

4. Бе ла рус кія бай цы 
за ва я ва лі 15 уз на га род на 
чэм пі я на це Еў ро пы па тай-
скім бок се ў Па ры жы. На 
най вы шэй шую пры ступ ку п'е-
дэс та ла па ды ма лі ся Мак сім 
Пят ке віч (ва га вая ка тэ го рыя 
63,5 кг), Ула дзі слаў Ядзеш ка 
(63,5 кг), Ілья Бу раў (67 кг), 
Мі кі та Шос так (81 кг) і Дзі я-
на Емяль я на ва (звыш 75 кг). 
Так са ма на ра хун ку на шых 
спарт сме наў тры ся рэб ра ныя 
і сем брон за вых ме да лёў. Бе-
ла рус кая ка ман да ў ме даль-
ным за лі ку на чэм пі я на це 
Еў ро пы за ня ла чац вёр тае 
мес ца. На шу кра і ну прад стаў-
ля лі 25 спарт сме наў, удзел у 
спа бор ніц твах пры ня лі больш 
за 200 бай цоў з 28 кра ін.

5. У брэсц кім спарт-
комп лек се «Вік то рыя» 
мін скі СКА раз гра міў БГК 
імя Мяш ко ва — 33:23 у 
па ядын ку ганд боль на га 
чэм пі я на ту кра і ны. Да гэ-
та га ў сё лет нім се зо не са-
пер ні кі згу ля лі ўні чыю ў Мін-
ску, а ра ней БГК атры маў 
12 пе ра мог за пар над СКА.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by
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ПЯТ НАЦ ЦАЦЬ УЗ НА ГА РОД З ПА РЫ ЖА

Сар дэч на він шую з днём на ра джэн ня 
ўра ча-тэ ра пеў та ме ды ка-са ні тар най 
час ці ААТ «МАЗ» Ма ры ну РУДЗЬ.

Жа даю пос пе хаў у пра цы, 
ся мей на га даб ра бы ту і шчас ця.
Ва лян ці на Ка сін ская, г. Мінск.

У па чат ку мі ну ла га ста год дзя лю дзі звы чай на на вед ва лі кра мы 
кож ны дзень: ха ла дзіль ні каў не іс на ва ла, і вя лі кія аб' ёмы па ку-
пак ра бі лі ся хі ба што пад час пры ёму гас цей. Але ў 1930-х га дах 
з'яў лен не ўлас ных аў та ма бі ляў, элект рыч ных ха ла дзіль ні каў і 
Вя лі кая дэ прэ сія, якая пры му сі ла ганд ля роў зні зіць цэ ны да мі-
ні му му, пры вя лі да з'яў лен ня ў ЗША су пер мар ке таў: ніз кія цэ ны, 
ні я ка га крэ ды ту, ні я кай да стаў кі і толь кі са ма аб слу гоў ван не...

У ся рэ дзі не 1930-х Сіль ван Голд ман, ула даль нік сет кі су пер мар ке-
таў Humpty Dumpty, звяр нуў ува гу, што па куп ні кі на бі ра юць пра дук ты ў 
ко шык, па куль ён не ста не за над та цяж кім ці за над та поў ным. Голд ман 
за га даў у та кіх вы пад ках пра па ноў ваць па куп ні кам пус тыя ко шы кі, а 
поў ныя ад но сіць да ка сы. Кан ку рэн ты так са ма спра ба ва лі па вя лі чыць 
«па куп ніц кую ёміс тасць». Ад на з тэх аскіх кра маў аб ста ля ва ла па лі цы 
рэй ка мі пад ко шы кі, а сет ка су пер мар ке таў у Бо ста не да вя ла гэ тую ідэю 
амаль да аб сур ду, пус ціў шы па ганд лё вым за ле са праўд ны кан ве ер. 
У Х'ю ста не вы ка рыс тоў ва лі ся ко ла выя ка ляс кі, але ідэя не пры жы ла-
ся — яны зай ма лі за над та шмат мес ца.

Ра шэн не прый шло ў га-
ла ву Голд ма ну ў 1936 го дзе, 
ка лі ён ад ной чы ўве ча ры за-
тры маў ся ў офі се: а што, ка лі 
за мя ніць ся дзен ні склад но га 
крэс ла дзвю ма па лі ца мі для 
ко шы каў, а нож кі аб ста ля-
ваць ко ла мі? У скла дзе ным 
вы гля дзе та кая кан струк цыя 
зай ма ла б вель мі ма ла мес-
ца. Голд ман звяр нуў ся да 
ста ля ра Фрэ да Ян га. Спа-

чат ку не ўсё атры ма ла ся — ка ляс ка на еха ла на трэс ку і скла ла ся. Ад нак 
вель мі хут ка, у 1937 го дзе, бы лі ўра чыс та прад стаў ле ны ка ляс кі «ўзмоц-
не най кан струк цыі». Пер шыя па куп ні кі ўспры ня лі но ва ўвя дзен не без эн ту-
зі яз му. Сім па тыч ныя дзяў ча ты пры ўва хо дзе ў кра му пра па ноў ва лі ўзяць 
ка ляс ку, але атрым лі ва лі ад ноль ка выя ад мо вы: жан чы ны ка за лі, што ім 
на да ку чы ла штур хаць дзі ця чыя ка лыс кі, а муж чы ны, гу ля ю чы мус ку ла мі, 
спа дзя ва лі ся на свае сі лы. Голд ман усвя до міў па мыл ку: пра па ноў ваць 
па куп ні кам ка ляс кі ста лі муж чы ны і жан чы ны роз ных уз рос таў.

А ў 1947 го дзе ма га зін ныя ка ляс кі кан чат ко ва на бы лі су час ны вы-
гляд: склад ную за днюю сцен ку (па тэнт Ор лы Уот сан) і дзі ця чае ся дзен-
не. Ка ляс ка для па ку пак лі чыц ца ад ной з тых рэ чаў, якія змя ні лі свет 
у XX ста год дзі. Та му, ка лі з раз віц цём ін тэр нэ ту ста лі ства рац ца ан лай-
на выя кра мы, ні ў кога не ўзнік ла су мнен няў, якім сім ва лам па зна чыць 
на бор па ку пак. Сіль ва ну Голд ма ну ідэя на пэў на спа да ба ла ся б: ёміс-
тасць гэ тай «ка ляс кі» не аб ме жа ва ная
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— Бачу, падушкі 
бяспекі ў камплект 
уключаць не варта…

А вы ведалі?А вы ведалі?  

МА ГА ЗІН НАЯ КА ЛЯС КА — 
СІМ ВАЛ ГАНД ЛЁ ВАЙ РЭ ВА ЛЮ ЦЫІ
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ЗдарэннеЗдарэнне  

НА ЖНІ ЦЫ 
АД СЯСТ РЫ Ў ГРУ ДЗІ

А по тым — 
пад ко лы хут кай да па мо гі

Не звы чай ная гіс то рыя ад бы ла ся пад 

Ма ла дзеч нам: па ра не ны ў гру дзі ну на-

жні ца мі муж чы на тра піў пад ко лы хут кай 

да па мо гі.

Па ін фар ма цыі АДАІ Ма ла дзе чан ска га РА-

УС, усё ад бы ло ся ран кам ка ля 8.20. Бры га да 

хут кай да па мо гі еха ла па да ро зе Мінск—Ма-

ла дзеч на—На рач на вы клік у вёс ку Крас нае. 

Ка лі аў та ма біль ру хаў ся ў край няй ле вай па-

ла се ў вёс цы Кры ні ца, кі роў ца ўба чыў муж-

чы ну, які вы бег з пра ва га бо ку, пас ля ча го 

па чуў удар аб шкло пра вых пя рэд ніх дзвя-

рэй. Як ака за ла ся, пад ко лы тра піў муж чы на 

1987 го да на ра джэн ня, які пра жы ваў у до ме 

по бач з мес цам зда рэн ня. А пе рад гіс то рыя 

та го, што ад бы ло ся, та кая. На пя рэ дад ні, як 

вы свет лі ла ся, па цяр пе лы з сяст рой ужы ва лі 

ал ка голь, муж чы на лёг спаць ка ля трох га дзін 

но чы. Ка ля вась мі ра ні цы ён пра чнуў ся ад 

та го, што сяст ра яго бу дзі ла. Але вы ра шыў 

зра біць вы гляд, быц цам ні чо га не чуе. І рап-

там ад чуў рэз кі боль у гру дзі не — сяст ра... 

ува ткну ла ў яе на жні цы. Муж чы на вы бег на 

гук сі рэ ны ма шы ны хут кай да па мо гі, якая 

пра яз джа ла мі ма. І тра піў пад ко лы. У вы ні-
ку гра ма дзя ні на шпі та лі за ва лі ў хі рур гіч нае 
ад дзя лен не Ма ла дзе чан скай цэнт раль най 
ра ён най баль ні цы №1. Па гэ тым фак це пра-
во дзіц ца пра вер ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by




