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   дня

Мiнск — 9.02 17.44 8.42

Вi цебск — 8.57 17.29 8.32

Ма гi лёў — 8.52 17.34 8.42

Го мель — 8.43 17.37 8.54

Гродна — 9.16 18.00 8.44

Брэст — 9.11 18.06 8.55
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28 студзеня 2019 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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Месяц
Апошняя квадра 

28 студзеня.

Месяц у сузор’і Стральца.

УСМІХНЕМСЯ

16 29 студзеня 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

29 СТУ ДЗЕ НЯ

1864 год — жы хар ка Мін ска 
Фрум кі на звяр ну ла ся па 

да звол ад крыць на ву лі цы Аляк санд раў-
скай у Мін ску бро вар, і не ўза ба ве Мін скае 
гу берн скае праў лен не пры ня ло ра шэн не 
аб яго ад крыц ці. У 1893 го дзе бро вар 

ку піў граф Чап скі, і ў 1894 па бу да ваў му ра ва ны бу ды нак. 
Пры ім пра дук цыя атрым лі ва ла ме да лі і па хваль ныя гра-
ма ты на ўсе ра сій скіх вы стаў ках. У 1898 го дзе бро вар ку пі лі 
аў стрый скія куп цы бра ты Ле кер ты, якія ва ло да лі за во дам 
да 1917 го да. Пры іх за вод ува хо дзіў у аў стрый ска-чэш скае 
АТ «Ба ге мія».

1878 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Іва на віч Са мой ла, 
бе ла рус кі пуб лі цыст, лі та ра тур ны кры тык, фі-

ло саф. Удзель ні чаў у бе ла рус кім лі та ра тур на-гра мад скім 
ру ху ў Мін ску. У 1906 го дзе — адзін з за сна валь ні каў кніж-
на га та ва рыст ва «Мін чук». Пры яго са дзей ні чан ні ў га зе це 
«Се ве ро-За пад ный край» 28 мая 1905 го да быў апуб лі ка-
ва ны на бе ла рус кай мо ве верш Я. Ку па лы «Му жык» — 
пе р шае вы ступ лен не паэ та ў дру ку. Пі саў ар ты ку лы пра 
твор часць Г. Іб се на, А. Бло ка, Л. Анд рэ е ва. Вы сту паў па 
пы тан нях гра мад ска-па лі тыч на га жыц ця і вы зва лен ча га 
ру ху. Аў тар пуб лі ка цый пра пом ні кі ста ра жыт най лі та ра ту-
ры, а так са ма па пы тан нях гіс то рыі бе ла рус ка га мас тац тва 
і му зы кі. Па мёр у 1941 го дзе.

1884 год — на ра дзіў ся Ан тон Іва на віч Луц ке віч, 
бе ла рус кі па лі тыч ны і гра мад скі дзе яч, гіс-

то рык, пуб лі цыст, лі та ра тур ны кры тык. З 1906 го да ў Віль-
ні, вы да ваў га зе ту «На ша до ля», «На ша ні ва». У дру ку 
вы сту паў пад псеў да ні мам Ан тон На ві на. У 1921 го дзе 
ўзна чаль ваў Бе ла рус кі на цы я наль ны ка мі тэт у Віль ні, за-
сна ваў Бе ла рус кую школь ную ра ду, якая паз ней злі ла ся 
з Та ва рыст вам бе ла рус кай шко лы. Вы кла даў у Ві лен скай 
бе ла рус кай гім на зіі. У 1927 го дзе арыш та ва ны поль скі-
мі ўла да мі, су дом апраў да ны. У па чат ку 1930-х ады шоў 
ад па лі тыч най дзей нас ці, пра ца ваў у Бе ла рус кім му зеі, 
вы сту паў з лек цы я мі. Аў тар кніг, бра шур, ар ты ку лаў па 
гіс то рыі Бе ла ру сі, бе ла рус кім пра ва пі се, гіс то рыі бе ла-
рус ка га ад ра джэн ня, лі та ра тур на-кры тыч ных ар ты ку лаў. 
У 1939 го дзе рэ прэ са ва ны. Па мёр у 1946 го дзе. Рэ абі лі та-
ва ны ў 1989 го дзе.

1897 год — на ра дзіў ся Ге надзь Яў ге на віч Зму дзін-
скі, бе ла рус кі мас так. Адзін з за сна валь ні каў 

бе ла рус кай са вец кай кніж най гра фі кі. Афарм ляў кні гі бе ла-
рус кіх пісь мен ні каў, каз кі. Аў тар тво раў стан ко вай гра фі кі 
«Па гром», «Бе жан цы», «Зго да ня вес ты» і інш. Аў тар мар кі 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га вы да вец тва, эс кі за ор дэ на Пра-
цоў на га Чыр во на га Сця га БССР і гра ма ты да яго. Па мёр 
у 1938 го дзе.

1860 год — на ра дзіў ся Ан тон 
Паў ла віч Чэ хаў, рус кі пісь-

мен нік. Га на ро вы ака дэ мік Пе цяр бург-
скай АН (у знак пра тэс ту су праць ад ме ны 
ца ром абран ня М. Гор ка га га на ро вым 
ака дэ мі кам ра зам з В. Ка ра лен кам у 
1902 го дзе ад мо віў ся ад зван ня). Пра-

ца ваў зем скім ура чом. Лі та ра тур ную дзей насць па чаў з 
фель е то наў і гу ма рыс тыч ных апа вя дан няў. Най боль шы 
ўплыў на раз віц цё су свет най дра ма тур гіі зра бі лі яго лі ры-
ка-псі ха ла гіч ныя п'е сы «Чай ка», «Дзядзь ка Ва ня», «Тры 
сяст ры», «Віш нё вы сад». На бе ла рус кую мо ву яго тво ры 
пе ра кла да лі Я. Брыль, І. Гра мо віч, К. Кра пі ва, І. Ша мя кін. 
П'е сы Чэ ха ва ста ві лі ся і ста вяц ца ў бе ла рус кіх тэ ат рах. 
Па мёр у 1904 го дзе.

1866 год — на ра дзіў ся Ра мен Ра лан, фран цуз скі 
пісь мен нік, му зы ка зна вец, гра мад скі дзе яч. 

Лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі па лі та ра ту ры. Па мёр у 1944 
го дзе.

1886 год — дзень на ра джэн ня аў та ма бі ля — Карл 

Бенц атры маў па тэнт на свой пер шы аў та ма-

біль. Пер шы аў та ма біль Бен ца ўяў ляў са бой трох ко ла вы 

двух мес ны экі паж ва гой 250 кг на вы со кіх ко лах са спі ца мі. 

На яго Бенц па ста віў свой но вы ча ты рох так та вы бен зі на вы 

ма тор з ва дзя ным аха ла джэн нем ма гут-

нас цю 0,9 к.с. Цы ліндр раз мя шчаў ся 

га ры зан таль на над вос сю вя лі кіх 

зад ніх ко лаў і пры во дзіў іх у 

рух праз ад ну ра мен ную і дзве 

лан цу го выя пе ра да чы. Ма шы на 

раз ві ва ла смя хот ную па на шых 

мер ках хут касць — 16 км/г, але па 

тых ча сах гэ та бы ла вель мі пра грэ сіў ная кан струк цыя. Экі-

паж быў ура чыс та на зва ны Motorwagen. Пас ля та го, як вы-

на ход ніц тва прай шло шмат лі кія вы пра ба ван ні і не ка то рыя 

да пра цоў кі, Motorwagen атры маў Гер ман скі Ім пе ра тар скі 

па тэнт № 37 435. У 1887 го дзе пер шы ў све це аў та ма біль 

дэ бю та ваў на вы стаў цы ў Па ры жы.

Ка лі ня вес та вы яз джае 

з за гса, яна ўжо губ ляе 

30 % кош ту. 

Дзе ці — квет кі жыц ця :)

Ма ры не 3 га ды — слаў ны 

пе ры яд улас нас ці, ка лі ўсё 

«маё». Гу ляе з та там у два-

ры, а ён яе драж ніць:

— Маё дрэ ва!

— Не-е-е, гэ та маё дрэ-

ва!

— Мая ла вач ка!

— Не-е-е, гэ та мая ла-

вач ка!

— Мая гід ра элект ра стан-

цыя! — і ча кае, як да чуш ка 

ад рэ агуе на цяж кае і не зна-

ё мае сло ва.

Ма ры на па ду ма ла і зня-

важ лі ва так ад каз вае:

— А мне яго і не трэ ба!

У ле се за вёў ся дзі ця чы 

Ро бін Гуд! Ён за бі рае гро-

шы і каш тоў нас ці ў ба га-

тых і ад дае ма ме.

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра аб ноў ле ны рэй тынг WTА, 

раз вяз ку чэм пі я на ту све ту па 

ганд бо ле і ін шых пры кмет ных 

па дзе ях у све це спор ту.

1. Эль ві ра Гер ман за ва я ва ла 

ся рэб ра ную ўзна га ро ду на 

тур ні ры РSD Bаnk Іndооr Mееtіng у 

Дорт мун дзе (Гер ма нія). У фі наль ным 

за бе гу на 60 метраў з бар' е ра мі апя-

рэ дзіць бе ла рус ку змаг ла толь кі Па-

мэ ла Дут ке віч з Гер ма ніі. Ад зна чым, 

што па ка за ны вы нік Эль ві ры Гер ман 

(8,00 сек.) — аса біс ты рэ корд бе ла рус-

кі на 60 метраў з бар' е ра мі. «За да во ле-

на, як ця пер атрым лі ва ец ца старт. Над 

гэ тым кам па не нтам доў га пра ца ва лі з 

трэ не ра мі, ха це лі да маг чы ся вы раз на-

га вы ха ду з ка ло дак, за раз гэ та асноў-

ная за да ча. Па ка заць хут кія се кун ды 

да па маг лі і са пер ні цы, по бач з які мі 

не аб ход на бег чы хут чэй», — ад зна чы-

ла Эль ві ра Гер ман.

У Дорт мун дзе вы сту пі лі яшчэ два 

бе ла рус кія ат ле ты. Бар' е рыст Ві таль 

Па ра хонь ка за няў пер шае мес ца з вы-

ні кам 7,68 сек. Анас та сія Мі рон чык-Іва-

но ва ў скач ках у даў жы ню ў пер шай 

жа спро бе па ка за ла вы нік 6 метраў 60 

сантыметраў і раз мяс ці ла ся не пер шым 

рад ку вы ні ко ва га пра та ко ла.

На га да ем, вя ду чыя лёг ка ат ле ты 

пла ну юць вы сту піць на чэм пі я на це Бе-

ла ру сі ў за кры тых па мяш кан нях, які 

прой дзе з 29 да 30 сту дзе ня ў ма гі лёў-

скім спарт комп лек се «Алім пі ец».

2. Ары на Са ба лен ка ўпер шы-

ню ў кар' е ры ўзня ла ся на 

10-е мес ца ў рэй тын гу WTА, а япон-

ская тэ ні сіст ка На омі Оса ка ўпер шы-

ню ста ла пер шай ра кет кай пла не ты. 

Да гэ та га прад стаў ні кі Япо ніі ні ко лі не 

ўзна чаль ва лі су свет ны рэй тынг ні ў 

муж чын, ні ў жан чын. На га да ем, на мі-

ну лым тыд ні 21-га до вая На омі ста ла 

пе ра мож цай пер ша га ў се зо не тур ні ру 

се рыі «Вя лі ка га шле ма» — ад кры та га 

чэм пі я на ту Аў стра ліі.

Аляк санд ра Са сно віч зна хо-

дзіц ца на 33-м мес цы, Вік то рыя 

Аза ран ка — на 51-й па зі цыі, Ве ра 

Лап ко зай мае 63-е мес ца.

3. Бас кет ба ліс ты «Цмо кі-

Мінск» са сту пі лі лі да ру 

Адзі най лі гі ВТБ мас коў ска му 

ЦСКА 101:61. Са мым вы ні ко вым 

у скла дзе чэм пі ё наў Бе ла ру сі стаў 

Ві таль Лю тыч, які на браў 19 ач коў. 

Для ЦСКА гэ та 14-я вік то рыя ў 15 

мат чах.

У гэ тым се зо не мін скія «дра ко ны» 

пе ра маг лі ўся го двой чы ў 14 пра ве дзе-

ных су стрэ чах, і зай ма юць апош няе, 

14-е мес ца ў тур нір най таб лі цы. Два 

на ступ ныя мат чы «бан каў ска га» тур-

ні ру па да печ ныя Рас ці сла ва Вер гу на 

так са ма пра вя дуць у Мін ску. 2 лю та га 

ад бу дзец ца гуль ня з ка зан скім УНІК-

САМ, 10 лю та га — па яды нак з «Зе ні-

там» з Санкт-Пе цяр бур га.

4. Бія тла ніст ка Ла у ра Даль ма-

ер пе ра маг ла ў гон цы з ма-

са вым стар там на эта пе Куб ка све ту 

ў Ант холь цы (Іта лія). Бе ла рус ка Іры на 

Крыў ко ў ся рэ дзі не гон кі зай ма ла вы-

со кае дру гое мес ца, але на чац вёр тым 

аг ня вым ру бя жы да пус ці ла про мах, які 

не да зво ліў ёй узы сці на п'е дэс тал. І ў 

вы ні ку за ня ла толь кі сё мае мес ца.

5. Ганд ба ліс ты збор най Да ніі 

ўпер шы ню ў гіс то рыі ста лі 

чэм пі ё на мі све ту. У вы ра шаль ным 

па ядын ку за за ла тыя ме да лі ў дац кім 

Хер нін гу гас па да ры су свет на га пер-

шын ства ўпэў не на пе рай гра лі са пер ні-

каў з Нар ве гіі — 31:22. Лі дар збор най 

Да ніі Мі кель Хан сен пры зна ны са мым 

каш тоў ным гуль цом 26-га су свет на-

га пер шын ства. Ён жа стаў най леп-

шым бам бар дзі рам тур ні ру, за кі нуў шы 

72 мя чы ў 10 мат чах.

«Брон зу» за ва я ва лі ганд ба ліс ты 

Фран цыі, якія пе ра маг лі ў мат чы за 3-е 

мес ца збор ную Гер ма ніі — 26:25.

На ступ ны муж чын скі ганд боль ны 

ЧС ад бу дзец ца ў 2021 го дзе ў Егіп це. 

У ім упер шы ню возь муць удзел 32 ка-

ман ды, а не 24, як ра ней.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм БЕ ЛА РУС КА — 
У ДЗЯ СЯТ ЦЫ НАЙ МАЦ НЕЙ ШЫХ
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— Ма ма, 
я яшчэ ра зу мею ад на, 

але дзве ка чал кі — гэ та ўжо 
эс ка ла цыя на пру жа нас ці 

ва ўсёй ква тэ ры!


