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НАПРЫКАНЦЫ



Zамор'е



МЕДСЁСТРЫ
ПРЫНЕСЛІ
Ў БАЛЬНІЦУ
ПРУСАКОЎ

У бальніцы Неапаля
медсясцёр западозрылі
ў тым, што яны
стаміліся працаваць
і раскідалі прусакоў
па тэрыторыі
медустановы.
Насякомых зняў на відэа
адзін з пацыентаў. Падлога
прыбіральні ў аддзяленнях
хуткай і неадкладнай дапамогі была пакрытая прусакамі. Прадстаўнікі праваахоўных органаў, якія прыбылі
на месца здарэння, выказалі
здагадку, што да таго, што
адбылося, датычныя супрацоў ні кі, якія па жа да лі пераводу ў менш загру жанае
аддзяленне. Як мяркуецца, у
будынак прусакоў прынеслі
ў сумцы, набітай пілавіннем
і лісцем.
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МУЖ НЕ ПРЫНЁС БУРГЕР,
ЖОНКА ПАДАЛА НА РАЗВОД

У Аб'яднаных Арабскіх Эміратах
жанчына падала на развод
з-за таго, што муж
забыўся купіць ёй
бургер, паведамляе
выданне Khaleej
Tіmes.
Жы хар ка Абу-Да бі
(узрос там каля 20 гадоў) сядзела дома адна,
пакуль яе муж весяліўся
з сябрамі. Перад сыходам
яна папрасіла мужа купіць ёй
бургер. Мужчына прыйшоў дадому толькі
каля трох гадзін раніцы па мясцовым часе
і без замоўленага фаст-фуду. Завязалася



сварка, у выніку якой жанчына сышла з
дому. Цяпер яна збіраецца развесціся з му жам. Адвакат Хасан
Аль Мазрукі, каментуючы
сітуацыю, адзначыў, што
«ў людзей павінны быць
рэалістычныя ўяўленні аб
жыцці ў шлюбе». Паводле
яго слоў, цяпер пару чакае размова з суддзёй,
які паспрабуе дапамагчы
ім вырашыць праблемы ў
адносінах. Калі пасля гэтага жанчына будзе настойваць на
разводзе, то ёй давядзецца адмовіцца ад
часткі махра — абавязковага падарунка,
які ісламскія мужы робяць жонкам.

СЁННЯ
Месяц

Сонца
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

8.01
7.53
7.52
7.46
8.16
8.14

18.44
18.31
18.34
18.33
18.59
19.02

10.43
10.38
10.42
10.47
10.43
10.48

Апошняя квадра
26 лютага.
Месяц у сузор’і Казярога.

Iмянiны
Пр. Еўфрасінні, Сафіі,
Анісіма, Аўсея, Івана,
Мікалая, Міхаіла, Пятра
К. Антаніны, Людмілы,
Антона, Макара, Рамана.

НЕ МАГЛА ЗНАЙСЦІ РАБОТУ —
СТАЛА БЛОГЕРАМ

Жыхарка Вялікабрытаніі Эма Дру
расказала пра тое, як кар'ера блогера дапамагла ёй стаць на ногі
пасля працяглых няўдалых спроб
уладкавацца на работу, паведамляе
The Sun.
Дру не магла ўладкавацца па прафесіі
пасля заканчэння ўніверсітэта на працягу
трох гадоў. Дзяўчына падавала заяву на
«сотні» рабочых месцаў і цярпела няўдачы,
нягледзячы на наяўнасць дыплома Чэстэрскага ўніверсітэта. Брытанка паставіла
перад сабой мэту зарабляць не менш за
дзесяць фунтаў стэрлінгаў штодзень і пачала весці блог пра гэта. Праз некаторы
час яна зразумела, што зарабляе дзякуючы блогу больш за 25 тысяч фунтаў стэрлінгаў штогод. Пазней да работы над блогам дзяўчына прыцягнула мужа, і ўдваіх
яны прысвяцілі блогінгу ўвесь вольны час.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА
«Магчымасць працаваць з любога месца
палепшыла маё псіхічнае здароўе», — адзначыла брытанка.
Дру марыць павялічыць свае даходы ад
блога і набыць дом. Яна таксама адзначае, што негатыўных бакоў у такой працы
хапае: яна ўвесь час адчувае адказнасць
перад падпісчыкамі і сутыкаецца з вялікай
колькасцю негатыўных каментарыяў.

СКРАЎ, ВЫЙГРАЎ,
ПРАІГРАЎ, ПАПАЎСЯ...

Менеджар Сельскагаспадарчага банка Кітая Рэн Сяафэн скраў з свайго банка 26 тысяч долараў, каб накупляць латарэйных білетаў, сарваць
джэк-пот і непрыкметна пакрыць скрадзенае.
Як ні дзіўна, у яго гэта атрымалася. Натхнёны поспехам, менеджар вырашыў
паўтарыць свой фокус, але зараз ужо з 6,7 мільёна долараў. Гэтым разам ён страціў усё, акрамя 95 тысяч. Гора-латарэйшчыка прысудзілі да смерці.
Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.

УСМІХНЕМСЯ
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год — горад Навагрудак
стаў цэнтрам Кіеўскай (Літоўска-Навагрудскай) мітраполіі; першым
мітрапалітам прызначаны Феафіл.
год — мінскім кашталянам
прызначаны Сымон Друцкі-Любецкі, прадстаўнік старажытнага беларускага роду
ўдзельных нашчадкаў полацкіх князёў. Аднак тытул ён
прыняць не паспеў з-за раптоўнай смерці.
год — у горадзе Гродна пушчаны водаправод, першы на тэрыторыі Беларусі.
год — нарадзіўся (вёска Каралевічы, цяпер
у Глыбоцкім раёне) Алесь Дубровіч, паэт,
удзельнік вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі. Адзін
з ініцыятараў стварэння Літаратурнага фронту сялянскарабочых пісьменнікаў. У 1934 годзе арыштаваны і 2,5 года
адбыў у віленскай турме на Лукішках. Дэлегат Народнага
сходу ў Беластоку ў 1939-м. У 1940 годзе працаваў карэспандэнтам газеты «Вілейская праўда». У 1942 годзе
расстраляны нямецка-фашысцкімі захопнікамі.
год — нарадзіўся Віктар Паўлавіч Іўлічаў,
беларускі архітэктар. Сярод работ: міжнародны маладзёжны цэнтр «Юнацтва» на Заслаўскім вадасховішчы, станцыя метро «Інстытут культуры», будынак
Генеральнага консульства Польшчы, генпланы Магілёва,
Віцебска, Гродна, Гомеля, Брэста і іншых гарадоў. Удзель-
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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.

нічаў у рэканструкцыі плошчы Перамогі ў Мінску, будынка
абласнога драматычнага тэатра ў Гомелі. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі.
год — нарадзіўся Усевалад Іларыёнавіч Пудоўкін,
расійскі і савецкі кінарэжысёр, адзін з
заснавальнікаў кінематаграфіі ў СССР,
народны артыст СССР. Пастаноўшчык
фільмаў «Маці», «Нашчадак Чынгісхана», «Сувораў», «Адмірал Нахімаў» і іншых. Тройчы лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР. Памёр у 1953 годзе.
год — нарадзіўся Лайнус Карл Полінг, амерыканскі фізік і хімік, грамадскі дзеяч, замежны член АН СССР, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па хіміі і Нобелеўскай
прэміі міру. Аўтар даследаванняў будовы малекул і прыроды хімічнай сувязі метадамі квантавай механікі. Яго
імя ўнесена ў спіс 20 найвялікшых навукоўцаў усіх часоў (разам з Галілеем,
Ньютанам, Дарвінам і Эйнштэйнам),
які быў складзены па выніках апытання вучоных. Памёр у 1994 годзе.
год — у 12 краінах ЕС завяршылася наяўнае абарачэнне нацыянальных валют.
З 1 сакавіка ў валютна-эканамічнай зоне ЕС еўра стаў
адзінай унутранай разліковай адзінкай.
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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.

— Англійская каралева
валадарыць, але не кіруе.
— Як гэта?
— Ну накшталт таго, як
кот у вас дома.
Навукоўцы даказалі, што
найбольшы стрэс жанчына
адчувае, калі яе
муж ляжыць на
канапе і нічога
не робіць.
Ля жыць парачка ў ложку,
абдымаюцца:
— Мілы, ну
скажы, што цябе трывожыць?
Падзяліся сваімі думкамі, раскажы мне, што
ў цябе на душы,
я ўважліва цябе
выслухаю...

— Мала курыцы ў плове
засталося.
— Фіма, а вы якім жанчынам аддаяце перавагу —
стройным ці поўным?
— Што за пытанне, вядома ж поўным!
— Але чаму так адназначна?
— Мне восемдзесят гадоў і я кравец.
— Доктар! Можна я
са сваёй анестэзіяй?

caricatura.ru
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Кактэйль «Лянівая Мэры»: проста закусі гарэлку
памідорам.

http://www.zviazda.by;

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