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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.

16 28 лютага 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

28 ЛЮ ТА ГА

1316 год — го рад На ва гру дак 

стаў цэнт рам Кі еў скай (Лі-

тоў ска-На ва груд скай) міт ра по ліі; пер шым 

міт ра па лі там пры зна ча ны Фе а філ.

1710 год — мін скім каш та ля нам 

пры зна ча ны Сы мон Друц-

кі-Лю бец кі, прад стаў нік ста ра жыт на га бе ла рус ка га ро ду 

ўдзель ных на шчад каў по лац кіх кня зёў. Ад нак ты тул ён 

пры няць не па спеў з-за рап тоў най смер ці.

1876 год — у го ра дзе Грод на пу шча ны во да пра-

вод, пер шы на тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

1910 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ка ра ле ві чы, ця пер 

у Глы боц кім ра ё не) Алесь Дуб ро віч, па эт, 

удзель нік вы зва лен ча га ру ху ў За ход няй Бе ла ру сі. Адзін 

з іні цы я та раў ства рэн ня Лі та ра тур на га фрон ту ся лян ска-

ра бо чых пісь мен ні каў. У 1934 го дзе арыш та ва ны і 2,5 го да 

ад быў у ві лен скай тур ме на Лу кіш ках. Дэ ле гат На род на га 

схо ду ў Бе ла сто ку ў 1939-м. У 1940 го дзе пра ца ваў ка-

рэс пан дэн там га зе ты «Ві лей ская праў да». У 1942 го дзе 

рас стра ля ны ня мец ка-фа шысц кі мі за хоп ні ка мі.

1946 год — на ра дзіў ся Вік тар Паў ла віч Іў лі чаў, 

бе ла рус кі ар хі тэк тар. Ся род ра бот: між на-

род ны ма ла дзёж ны цэнтр «Юнац тва» на За слаў скім ва-

да схо ві шчы, стан цыя мет ро «Ін сты тут куль ту ры», бу ды нак 

Ге не раль на га кон суль ства Поль шчы, генп ла ны Ма гі лё ва, 

Ві цеб ска, Грод на, Го ме ля, Брэс та і ін шых га ра доў. Удзель-

ні чаў у рэ кан струк цыі пло шчы Пе ра мо гі ў Мін ску, бу дын ка 

аб лас но га дра ма тыч на га тэ ат ра ў Го ме лі. Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

1893 год — на ра дзіў ся Усе ва-

лад Іла ры ё на віч Пу доў кін, 

ра сій скі і са вец кі кі на рэ жы сёр, адзін з 

за сна валь ні каў кі не ма та гра фіі ў СССР, 

на род ны ар тыст СССР. Па ста ноў шчык 

філь маў «Ма ці», «На шча дак Чын гіс ха-

на», «Су во раў», «Ад мі рал На хі маў» і ін шых. Трой чы лаў-

рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мёр у 1953 го дзе.

1901 год — на ра дзіў ся Лай нус Карл По лінг, аме-

ры кан скі фі зік і хі мі к, гра мад скі дзея ч, за-

меж ны член АН СССР, лаў рэ ат Но бе-

леў скай прэ міі па хі міі і Но бе леў скай 

прэ міі мі ру. Аў тар да сле да ван няў бу-

до вы ма ле кул і пры ро ды хі міч най су-

вя зі ме та да мі кван та вай ме ха ні кі. Яго 

імя ўне се на ў спіс 20 най вя лік шых на-

ву коў цаў усіх ча соў (ра зам з Га лі ле ем, 

Нью та нам, Дар ві нам і Эй нштэй нам), 

які быў скла дзе ны па вы ні ках апы тан-

ня ву чо ных. Па мёр у 1994 го дзе.

2002 
год — у 12 кра і нах ЕС за вяр шы ла ся на-

яў нае аба ра чэн не на цы я наль ных ва лют. 

З 1 са ка ві ка ў ва лют на-эка на міч най зо не ЕС еў ра стаў 

адзі най унут ра най раз лі ко вай адзін кай.


СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Еўфрасінні, Сафіі, 
Анісіма, Аўсея, Івана, 
Мікалая, Міхаіла, Пятра

К. Антаніны, Людмілы, 
Антона, Макара, Рамана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.01 18.44 10.43

Вi цебск — 7.53 18.31 10.38

Ма гi лёў — 7.52 18.34 10.42

Го мель — 7.46 18.33 10.47

Гродна — 8.16 18.59 10.43

Брэст — 8.14 19.02 10.48

Месяц
Апошняя квадра 

26 лютага.

Месяц у сузор’і Казярога.

УСМІХНЕМСЯ
Как тэйль «Ля ні вая Мэ-

ры»: прос та за ку сі га рэл ку 

па мі до рам.

— Анг лій ская ка ра ле ва 

ва ла да рыць, але не кі руе.

— Як гэ та?

— Ну на кшталт та го, як 

кот у вас до ма.

На ву коў цы да ка за лі, што 

най боль шы стрэс жан чы на 

ад чу вае, ка лі яе 

муж ля жыць на 

ка на пе і ні чо га 

не ро біць.

Ля жыць па-

рач ка ў лож ку, 

аб ды ма юц ца:

— Мі лы, ну 

ска жы, што ця-

бе тры во жыць? 

Па дзя лі ся сва і-

мі дум ка мі, рас-

ка жы мне, што 

ў ця бе на ду шы, 

я ўваж лі ва ця бе 

вы слу хаю...

— Ма ла ку ры цы ў пло ве 

за ста ло ся.

— Фі ма, а вы якім жан-

чы нам ад да яце пе ра ва гу — 

строй ным ці поў ным?

— Што за пы тан не, вя-

до ма ж поў ным!

— Але ча му так ад на-

знач на?

— Мне во сем дзе сят га-

доў і я кра вец.

Жы хар ка Вя лі ка бры та ніі Эма Дру 

рас ка за ла пра тое, як кар' е ра бло-

ге ра да па маг ла ёй стаць на но гі 

пас ля пра цяг лых ня ўда лых спроб 

улад ка вац ца на ра бо ту, па ве дам ляе 

The Sun.

Дру не маг ла ўлад ка вац ца па пра фе сіі 

пас ля за кан чэн ня ўні вер сі тэ та на пра ця гу 

трох га доў. Дзяў чы на па да ва ла за яву на 

«сот ні» ра бо чых мес цаў і цяр пе ла ня ўда чы, 

ня гле дзя чы на на яў насць дып ло ма Чэс-

тэр ска га ўні вер сі тэ та. Бры тан ка па ста ві ла 

пе рад са бой мэ ту за раб ляць не менш за 

дзе сяць фун таў стэр лін гаў што дзень і па-

ча ла вес ці блог пра гэ та. Праз не ка то ры 

час яна зра зу ме ла, што за раб ляе дзя ку ю-

чы бло гу больш за 25 ты сяч фун таў стэр-

лін гаў што год. Паз ней да ра бо ты над бло-

гам дзяў чы на пры цяг ну ла му жа, і ўдва іх 

яны пры свя ці лі бло гін гу ўвесь воль ны час. 

«Маг чы масць пра ца ваць з лю бо га мес ца 

па леп шы ла маё псі хіч нае зда роўе», — ад-

зна чы ла бры тан ка.

Дру ма рыць па вя лі чыць свае да хо ды ад 

бло га і на быць дом. Яна так са ма ад зна-

чае, што не га тыў ных ба коў у та кой пра цы 

ха пае: яна ўвесь час ад чу вае ад каз насць 

пе рад пад піс чы ка мі і су ты ка ец ца з вя лі кай 

коль кас цю не га тыў ных ка мен та ры яў.

Zамор'еZамор'е

У баль ні цы Не апа ля 

мед сяс цёр за па до зры лі 

ў тым, што яны 

ста мі лі ся пра ца ваць 

і рас кі да лі пру са коў 

па тэ ры то рыі 

ме ду ста но вы.

На ся ко мых зняў на ві дэа 

адзін з па цы ен таў. Пад ло га 

пры бі раль ні ў ад дзя лен нях 

хут кай і не ад клад най да па-

мо гі бы ла па кры тая пру са ка-

мі. Прад стаў ні кі пра ва ахоў-

ных ор га наў, якія пры бы лі 

на мес ца зда рэн ня, вы ка за лі 

зда гад ку, што да та го, што 

ад бы ло ся, да тыч ныя су пра-

цоў ні кі, якія па жа да лі пе-

ра во ду ў менш за гру жа нае 

ад дзя лен не. Як мяр ку ец ца, у 

бу ды нак пру са коў пры нес лі 

ў су мцы, на бі тай пі ла він нем 

і ліс цем.

У Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра тах 

жан чы на па да ла на раз вод 

з-за та го, што муж 

за быў ся ку піць ёй 

бур гер, па ве дам ляе 

вы дан не Khaleej 

Tіmes.

Жы хар ка Абу-Да бі 

(уз рос там ка ля 20 га-

доў) ся дзе ла до ма ад на, 

па куль яе муж ве ся ліў ся 

з сяб ра мі. Пе рад сы хо дам 

яна па пра сі ла му жа ку піць ёй 

бур гер. Муж чы на прый шоў да до му толь кі 

ка ля трох га дзін ра ні цы па мяс цо вым ча се 

і без за моў ле на га фаст-фу ду. За вя за ла ся 

свар ка, у вы ні ку якой жан чы на сыш ла з 

до му. Ця пер яна збі ра ец ца раз вес-

ці ся з му жам. Ад ва кат Ха сан 

Аль Маз ру кі, ка мен ту ю чы 

сі ту а цыю, ад зна чыў, што 

«ў лю дзей па він ны быць 

рэа ліс тыч ныя ўяў лен ні аб 

жыц ці ў шлю бе». Па вод ле 

яго слоў, ця пер па ру ча-

кае раз мо ва з суд дзёй, 

які па спра буе да па маг чы 

ім вы ра шыць праб ле мы ў 

ад но сі нах. Ка лі пас ля гэ та-

га жан чы на бу дзе на стой ваць на 

раз вод зе, то ёй да вя дзец ца ад мо віц ца ад 

част кі мах ра — аба вяз ко ва га па да рун ка, 

які іс лам скія му жы ро бяць жон кам.

— Доктар! Можна я 
са сваёй анестэзіяй?

МУЖ НЕ ПРЫ НЁС БУР ГЕР, 
ЖОН КА ПА ДА ЛА НА РАЗ ВОД

НЕ МАГ ЛА ЗНАЙ СЦІ РА БО ТУ — 
СТА ЛА БЛО ГЕ РАМ

МЕД СЁСТ РЫ 
ПРЫ НЕС ЛІ 

Ў БАЛЬ НІ ЦУ 
ПРУ СА КОЎ

Ме не джар Сель ска гас па дар ча га бан ка Кі тая Рэн Ся а фэн скраў з свай-

го бан ка 26 ты сяч до ла раў, каб на куп ляць ла та рэй ных бі ле таў, са рваць 

джэк-пот і не пры кмет на па крыць скра дзе нае.

Як ні дзіў на, у яго гэ та атры ма ла ся. На тхнё ны пос пе хам, ме не джар вы ра шыў 

паў та рыць свой фо кус, але за раз ужо з 6,7 міль ё на до ла раў. Гэ тым ра зам ён стра-

ціў усё, акра мя 95 ты сяч. Го ра-ла та рэй шчы ка пры су дзі лі да смер ці.

Падрыхтаваў Іван КУ ПАР ВАС.

СКРАЎ, ВЫЙГРАЎ, 
ПРАІГРАЎ, ПАПАЎСЯ...








