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мы вялiкi
НАПРЫКАНЦЫ На рынку арэнды — саКва
тэры ў наём
выбар за 5 гадоў!

19 сакавіка 2010 г.

Факт
НАВАГРУДАК АДЗНАЧЫЦЬ 600-ГОДДЗЕ
ГРУНВАЛЬДСКАЙ БIТВЫ V ФЕСТЫВАЛЕМ
СЯРЭДНЕВЯКОВАЙ КУЛЬТУРЫ
паведамiў начальнiк аддзела культуры Навагрудскага райвыканкама Аляксандр Карачан, перадае БЕЛТА.
У горадзе пачалася падрыхтоўка да правядзення фестывалю «Навагрудскi замак-2010». У гэтым годзе ён будзе прысвечаны юбiлею гiстарычнай бiтвы пад Грунвальдам, у час якой польска-лiтоўскае войска
разбiла крыжаносцаў. Святкаванне 600-годдзя Грунвальдскай бiтвы
адбудзецца пры падтрымцы Мiнiстэрства культуры Беларусi.
Навагрудак не выпадкова выбраны месцам святкавання юбiлею
бiтвы. «Па-першае, мы ўжо маем вопыт правядзення фестывалю сярэдневяковай культуры, галоўнымi складальнiкамi якога па традыцыi
становяцца рыцарскiя баi, сярэдневяковы быт, музыка i танцы. У гэтым
годзе фестываль адбудзецца ў нас пяты раз. Менавiта ў Навагрудку ў
1408 годзе адбылася тайная сустрэча вялiкага князя Вiтаўта i караля
Польшчы Ягайлы, на якой яны дамовiлiся пачаць вайну супраць Тэўтонскага ордэна», — адзначыў Аляксандр Карачан.
На 25—27 чэрвеня запланавана шырокая фестывальная праграма,
у якой будуць задзейнiчаны больш як 10 клубаў ваенна-гiстарычнай
рэканструкцыi, каскадзёры, коннiкi, лучнiкi, калектывы сярэдневяковай музыкi i танца, у тым лiку з Польшчы, Чэхii, Расii, Лiтвы. Адбудуцца шматлiкiя канцэрты з удзелам вядучых творчых калектываў i
выканаўцаў рэспублiкi. Зрэшты, паводле слоў Аляксандра Карачана,
канцэрты захаваюць сярэдневяковы каларыт, масавая поп-культура
на навагрудскiм фестывалi прадстаўлена не будзе.

ЯШЧЭ АДЗIН МАБIЛЬНЫ АПЕРАТАР
ЗАПУСЦIЎ СЕТКУ 3G
17 сакавiка кампанiя Velcom афiцыйна аб'явiла пра камерцыйны
старт UMTS/HSPA/HSPA+ у Мiнску i ў Гомелi. Пра гэта паведамiў
генеральны дырэктар ЗП «Велком» Мiхаiл Батранец. З 18 сакавiка
абанентам кампанii даступныя тарыфныя планы перадачы даных,
рэкамендаваныя для 3G.
Пакуль што сетка працуе толькi ў Мiнску i Гомелi. У другiм-трэцiм
кварталах фрагменты 3G-сеткi Velcom запрацуюць у Магiлёве, Бабруйску, Жлобiне, Пiнску, Гродне, Вiцебску, Брэсце i Барысаве.
На сёння ў сетцы Velcom 500 тысяч актыўных карыстальнiкаў перадачы даных (раней было ўдвая менш) i 430 тысяч 3G-тэрмiналаў.
Усе мадэмы Velcom уключаюць падтрымку 3G. Са стартам 3G Velcom
побач са стандартнымi прапановамi аператара абанентам кампанii стануць даступнымi высокiя хуткасцi перадачы даных па тэхналогii HSPA/
HSPA+, магчымасць рабiць вiдэазванкi i карыстацца вiдэасервiсамi.
Iнга МIНДАЛЁВА.

У

ЖО традыцыйна з першым веснавым цяплом пачынае
ажываць у сталiцы рынак арэнды жылля. Калi напачатку года ў агенцтвы за дзень звярталiся адзiн-два клiенты,
то цяпер кватэры ў доўгатэрмiновую арэнду ў спецыялiстаў шукае штодня 10—15 чалавек i больш.

працягваюць таннець
Элiтнае жыллё каштуе
вельмi дорага

вых дамах побач з унiверсамам
«Рыга» цi ў Фрунзенскiм раёне па
вулiцы Прытыцкага. У такiх кватэрах ёсць уся неабходная бытавая
тэхнiка (пральная машына, прас
i пыласос), шклопакеты i еўрарамонт. Сярэднi кошт арэнды такiх
упакаваных аднапакаёвак складае
каля 400 долараў.

Разам з тым, iснуе на рынку
арэнды i вельмi дарагое жыллё. Летась самая дарагая кватэра была
здадзена ў доўгатэрмiновую арэнду
попыту ўвогуле няма. Суразмоўца
Выбар кватэр
ў сучасным доме па Старавiленскiм
адзначае, што на рынку арэнды цямаксiмальны
тракце побач з салонам iтальянпер адзначаецца самы вялiкi выбар
Апошнi раз аналiз рынку арэнды за апошнiя 5 гадоў.
скай мэблi. Двухузроўневая квасталiчнага жылля мы рабiлi летась
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тан
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у снежнi. Тады мiнiмальны кошт адЗ'явiлiся аднапакаёўкi
квадратных метраў каштавала
i двухпакаёўкi
напакаёвых кватэр складаў 200 докватаранту 10 тысяч долараў у
i
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170—180
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Сярэднi кошт арэнды двухпа- месяц. У такой кватэры прысутнiлараў. Варыянтаў было шмат, але
Сярэднi кошт арэнды аднапакаспецыялiс ты агенцтваў адчувалi, ёвых стандартных мiнскiх кватэр каёвых кватэр складае каля 250 чае не толькi шыкоўная мэбля, тэхшто пэўная колькасць уладальнiкаў складае i цяпер 200 долараў, але... долараў. Аднак у далёкiх старых нiчнае абсталяванне «разумных»
жылля прытрымлiвалi сваю нерухо- Агенц твы пача лi пра па ноў ваць мiкрараёнах магчыма адшукаць памяшканняў, але i бытавая тэхнiмасць, каб пасля новага года «вы- клiентам не зусiм лiквiдныя
ка замежных брэндаў, цёплая
кiнуць» яе на рынак ужо па новым кватэры ў старых пяцiпавяр- Ужо сёлета агенцтва аформiла трохпа- падлога i iншае. Летась за 4
кошце. Так адбылося, што кватэры ховых дамах i па нiжэйшым каёвую прасторную кватэру па вулiцы тысячы долараў была зафiксана другасным рынку ў студзенi i лю- кошце. Галоўным чынам гэта Усходняя. Арэнда такой трохпакавана арэнда чатырохпакаёвай
тым прадавалiся вельмi слаба. Ме- невялiкiя па плошчы пустыя
кватэры ў новабудоўлi па вуёўкi склала 2,5 тысячы долараў.
навiта таму сёння гаспадары такога цi са старой мэбляй «хрулiцы Фiлiмонава. Ужо сёлета
жылля спрабуюць атрымаць даход шчоўкi» на першых паверхах,
агенцтва аформiла трохпаказ кватэр праз механiзм арэнды.
або жыллё на ўскрайку Мiнска, дзе маленькiя «двойкi» i за 200—230 ёвую прасторную кватэру па вуПаводле iнфармацыi начальнi- iснуе праблема з транспартам. За долараў. Двухпакаёвыя кватэры лiцы Усходняя. Штодзень кватэру
ка аддзела арэнды жылля сталiч- 170—180 долараў сёння магчыма блiжэй да цэнтра i побач з метро прыбiрае гаспадыня нерухомасцi.
нага агенцтва нерухомасцi «Час адшукаць не вельмi якаснае жыллё каштуюць каля 300 долараў, а ў Арэнда такой трохпакаёўкi склановых дамах i з дарагой мэбляй ла 2,5 тысячы долараў.
пiк» Сяргея КАДОЛА, штодзень ў Курасоўшчыне i Шабанах.
iх iнфармацыйная база абнаўляецУ спальных раёнах горада ад- — да 350 USD. Сапраўды якасныя
ца на 20—30 толькi аднапакаёвых напакаёўкi прапануюцца часам i двухпакаёвыя кватэры з усiм не- Арэнда пачне даражэць
не раней за лiпень
за 210—220 долараў, абходным для жыцця каштуюць да
Летась самая дарагая кватэра была але пры рэ аль ных 450 долараў нават у цэнтры. ДараЭксперты рынку прагназуюць i
здадзена ў доўгатэрмiновую арэнду здзелках гэты цэннiк жэй такiя кватэры сёлета ўжо не сёлета летам iстотнае павелiчэнне
ў сучасным доме па Старавiленскiм знiжаецца на 10—20 здаюцца, бо iх стала сёння даволi попыту з боку студэнтаў. Наколькi
тракце побач з салонам iтальянскай дола раў. У Пер ша- шмат. А вось багатых клiентаў не моцна студэнцкая хваля ажыятажу
мэблi. Двухузроўневая кватэра агуль- май скiм, Са вец кiм i хапае, ды i апошнiя пачалi актыўна паўплывае на цэны арэнды, казаць
пакуль рана. Разам з тым, сёння
Цэнтральным раёнах, таргавацца.
най плошчай каля 130 квадратЗусiм слабенькi попыт на рын- гаспадары кватэр агаворваюць з
а таксама побач з лiнiных метраў каштавала кватараняй метро аднапакаёўкi ку арэнды прысутнiчае ў сегменце клiентамi доўгатэрмiновую цэнавую
ту 10 тысяч долараў у месяц.
каштуюць ад 250 до- шматпакаёвых стандартных ква- палiтыку. Калi долар будзе i далей
лараў, але i тут часам тэр. Сярэднi кошт iх складае каля да ра жэць, то ўла даль нi кi жылкватэр. Каля 20 новых варыянтаў гаспадары згаджаюцца на пэўныя 300 долараў, але ўсё часцей гас- ля згаджаюцца часткова знiжаць
падары аддаюць iх i за 270—280 кошт арэнды. Сёння кошт арэнды
прыпадае на двухпакаёвыя кватэ- знiжкi.
ры i менш пяцёркi «свежых» трохIснуюць на рынку i якасныя да- долараў. Ад клiентаў на такiя ква- ўсё часцей «прывязваецца» да айпакаёвак, якiя «вiсяць» у агенцтвах рагiя аднапакаёвыя кватэры. Гэта тэры iснуе не больш як 1—2 заяўкi чыннай валюты.
даволi працяглы час, бо на iх сёння ўжо сучасныя апартаменты ў но- за тыдзень.
Сяргей КУРКАЧ.

Надзея АСТАПЧУК:

«АТРЫМАЛАСЯ, СКАНВОРД + СУДОКУ
ШТО ПАДЧАС СПАБОРНIЦТВАЎ
У МЯНЕ АДНЯЛI АДНУ НАГУ»
Стрыжань
штангi
ў цяжкаатлета

— Надзея, якiя адчуваннi пасля перамогi?
— Пасля выйгрышу адразу наступае спус тошанасць. Мне патрэбна яшчэ днi два-тры, каб асэнсаваць, што адбылося. Безумоўна,
я вельмi задаволеная — гэта мой
шосты чэмпiянат свету, дзе шостая
спроба прынесла мне ўдачу. I залаты медаль у мяне.
— Пры гэтым вы ўстанавiлi рэкорд чэмпiянату свету ў залах...
— Гэта прыемная акалiчнасць.
Хацелася, каб ён быў крыху большым. Але не атрымалася, на жаль.
— Вы час та бы лi дру гой.
Комплексу ў сувязi з гэтым не
ўзнікла?
— Абсалютна не. На любых спаборнiцтвах я настройваюся толькi
на першае месца, а атрымлiваецца
i другое, i трэцяе.
— Падзенне, пасля якога ўрачы аказвалi вам дапамогу, як
бачна, не дэмаралiзавала вас...
— Атрымалася, што ў мяне аднялi адну нагу ў другой спробе. Ведаеце, такая крыўда накацiла, што
я нават болю не адчувала. Я столькi
трэнiравалася i рыхтавалася i раптам усё страцiць... Сцiснула зубы i
рабiла сваю справу.
— Раскажыце, чаму адбылася
гэта непрыемнасць?

— Круг быў вельмi слiзкi, правая нага паслiзнулася, трапiла на
абмежавальнiк i я вельмi моцна
пацягнула галёнкаступню.
— На гэты раз вам удалася менавiта шостая спроба...
— Яна час та мяне выручала.
Чацвёртая спроба ў мяне была
добрая, але я не ўстаяла, яе не залiчылi.
— Ваша вечная супернiца новазеландка Валеры Вiлi па-фiласофску паставiлася да паражэння?
— Спачатку яна моцна па-фiласофску паплакала, а пасля i аднеслася па-фiласофску. Я таксама
нярэдка пасля спаборнiцтваў плачу, праўда, гэтага нiхто не бачыў.
Гэта спорт, сёння ты перамагаеш,
заўтра — цябе.
— Вы заўсёды вельмi эмацыйна выступаеце ў сектары, з-за
чаго нярэдка памыляецеся. Як
цяпер удалося справiцца з эмоцыямi?
— Ста лею, на пэў на. Ця пер з
фiзiчнымi нагрузкамi значна складаней спраўляцца, чым з эмоцыямi.
— На наступныя выхадныя ў
Францыi пройдзе Кубак Еўропы па штурханнях. З-за траўмы
прыйдзецца яго прапусцiць?

Хакей

«ЮНАЦТВА» I «ШАХЦЁР»
У ФIНАЛЕ ЧЭМПIЯНАТУ БЕЛАРУСI
Мiнскае «Юнацтва» i салiгорскi «Шахцёр» у серыi
да чатырох перамог разыграюць золата экстралiгi
адкрытага чэмпiянату Беларусi па хакею. Гэта стала
вядома пасля таго, як салiгорскi «Шахцёр» выйграў
у «Гомеля» (5:1) у чацвёртым матчы паўфiнальнай
серыi i забяспечыў сабе пуцёўку ў вырашальную стадыю. Вынiк паўфiнальнай серыi стаў 3:1 на карысць
салiгорцаў.
У другой паўфiнальнай серыi чатырохразовы чэмпiён краiны i пераможца рэгулярнага сезону сталiчнае
«Юнацтва» ўзяло верх над кiеўскiм «Сокалам» — 3:0.
Серыя за трэцяе месца праводзiцца не будзе, а бронзавыя ўзнагароды атрымае «Гомель», бо сярод двух
няўдачнiкаў паўфiналу ён заняў больш высокае месца,
чым «Сокал».
На папярэднiм этапе «Юнацтва» i «Шахцёр» сустракалiся чатыры разы. Тройчы выйгравалi салiгорцы, аднойчы — мiнчане. Фiнальная серыя пройдзе да чатырох
перамог. Яе паядынкi запланаваныя на 23, 24, 27, 28
i 30 сакавiка, 1 i 3 красавiка. Але паколькi паўфiналы
завяршылiся раней, то серыя за золата можа быць
перанесеная на больш раннi тэрмiн.
Алена КРАВЕЦ.
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Пр. Аркадзя, Канстанціна,
Конана, Фёдара.
К. Багдана, Марка, Юзафа.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

1530 год — нарадзiўся Фiлон Сямёнавiч Кмiта-Чарнабыльскi, ваенны i палiтычны дзеяч ВКЛ. Быў сынам беларускiх
шляхцiчаў Сямёна Кмiты i Таццяны Крашынскай. За ваенныя заслугi кароль Жыгiмонт II Аўгуст падарыў
яму ў вечнае карыстанне Чарнобыльскае валоданне ў Кiеўскiм
ваяводстве (адгэтуль яго другое прозвiшча). З'яўляецца аўтарам
эпiсталярных твораў, помнiкаў старажытна-беларускай лiтаратуры
— так званых «водпiсаў». Захавалася 30 лiстоў, якiя ён пасылаў з
Оршы ў Вiльню членам дзяржаўнай рады ВКЛ, датаваных 1573-74
гадамi. Гэта службовыя данясеннi пра ваенна-палiтычную сiтуацыю
на ўсходнiх межах княства, пра становiшча ў Маскоўскай дзяржаве, пра планы Iвана Грознага, пра руска-татарскiя адносiны i iнш.
Напiсаны на добрай беларускай мове, з выкарыстанне прыказак i
прымавак, народных сродкаў сатыры i гумару.
1923 год — члены археалагiчнай
экспедыцыi, якiя знайшлi ў Егiпце грабнiцу фараона Тутанхамона, захварэлi
невядомай хваробай, большасць з iх,
адзiн за адным, загiнула. Тады вучоныя
ўспомнiлi пра надпiс на сценах грабнiцы: «Смерць хуткiмi крокамi дагонiць
таго, хто парушыць пакой мёртвага
правiцеля». Восем дзясяткаў гадоў вучоныя шукаюць тлумачэнне
таямнiчага «пракляцця фараона».

Лябёдка з
барабанам
для швартавання

Праўленне Грамадскага аб'яднання «Беларуская
асацыяцыя былых няпоўнагадовых вязняў фашызму»
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СУДОКУ. У квадраце 9×9 клетак размясцiце лiчбы ад 1 да 9 уключна такiм чынам, каб у кожным радку, кожным слупку, у блоках 3×3
клеткi, абмежаваных тлустай лiнiяй, кожная лiчба сустракалася толькi
адзiн раз, без паўтораў.
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вiншуе былых вязняў канцлагера смерцi «Азарычы»
з 66-й гадавiнай з дня вызвалення з нямецкага палону
19 сакавiка 1944 года i жадае ўсiм моцнага здароўя
на доўгiя гады жыцця.
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ПРАВЕРЦЕ, КАЛI ЛАСКА, АДКАЗЫ
Сканворд + лабiрынт (12 сакавiка). Па гарызанталi: вень.14. Крыжанка. 15. Наготкi. 16. Сунiцы. 17. Качар.
Галiфэ. Каток. Скарб. Уфа. Рыал. Пюрэ. Iмам. Лiмб. Пано.
Сканворд (13 сакавіка). Па гарызанталi: Таршэр.
Куль. Тавалга. Рапс. Акан. Павук. Апука. Абух. Галоп. Ле- Корт. Тэкст. Ара. Лямпа. Ранг. Звер. Апак. Аркан. Вада.
горн. Акапi. Сак. Абутак. Па вертыкалi: Шарпак. Шпалы. Пачка. Дзева. Нара. Люстра. Мулiнэ. Русо. Нос. Апiс. Гiтара.
Вагi. Эль. Рубо. Ракурс. Экспромт. Хна. Барс. Кiрза. Ага. Ладан. Пра. Каа. Кран. Бра. Гар. Пракос. Дуда. Алах. Мана.
Лiпа. Апак. Табу. Малекула. Фланг. Акоп. Каза. Моа. На- Андарак. Па вертыкалi: Метраполiя. Аер. Начос. Рад. Трупiльнiк. У лабiрынце: 1. Журавiны. 2. Крыжадзюб. 3. Буякi. па. Лаўр. Сiнкопа. Эмба. Атос. Ван. Магадан. Талер. Акула.
4. Шпакоўня. 5. Сланечнiк. 6. Хахуля. 7. Вяргiня. 8. Вавёрка. Ярка. Парода. Ком. Саха. Рыс. Панда. Газ. Трап. Кулi. Авен.
9. Лiстоўнiца. 10. Чарацянка. 11. Бугай. 12. Абабак. 13. Пе- Тук. Кавацiна. Дар. Норма. «Яма». Адэса. Начнiк.

ЦЕРАЗ
«ВОГНЕННУЮ РАКУ»
У мiфалогiях многiх народаў свету рака (або вогненная рака) была мяжой памiж светам жывых i светам памерлых. Гэты матыў даволi часта сустракаецца ў чарадзейных казках. Герой прыходзiць на бераг мора i просiць гаспадара
чоўна перавезцi яго на той бераг, каб паглядзець, як там бацька
(памерлы) жыве. Перавозчык патрабуе спачатку яму заплацiць.
 З далёкiх часоў у нас захавалася традыцыя: перад тым як апусцiць труну з нябожчыкам у магiлу (або адразу пасля апускання) сям'я
памерлага, (а гэта родныя першага i другога калена сваяцтва) кiдае
ў магiлу грошы: робiць выкуп месца для цела памерлага, а таксама
«аплочвае» пераправу душы на «той» свет.
 Матыў дыстанцыявання свету жывых i «таго» свету i адмежавання iх ракой цi акiянам-морам шырока сустракаецца ў надзвычай
старажытных па паходжаннi замовах i класiчным казачным эпасе. У
замовах, скiраваных на лячэнне хваробаў жывёлы, уладаром вечнасцi
паўстае вешчая птушка воран (крумкач), да якога знахар звяртаецца
па дапамогу. Жыве гэтая птушка ў цэнтры сусвету, у Раi, таму яна i
ведае сакрэты пазбаўлення ад хваробы.
 Цiкава тое, што ў ХIХ i нават у ХХ стагоддзях на Беларусi захоўвалася абавязковая традыцыя: могiлкi, якiя, як правiла, знаходзiлiся ў
непасрэднай блiзкасцi з вёскай, адмяжоўвалi ад свету жывых глыбокiм
ровам, напоўненым вадой.
Аксана КАТОВIЧ, Янка КРУК.

Усміхнемся!

рыў. Магчыма, на БАТЭ аказала усыпляльны эфект буйная перамога ў першым матчы.
Праўда, трывогу выклiкае той факт, што
нiчога не паказалi тыя гульцы, якiм быў дадзены шанц сябе праявiць. Дырэктар сталiчнай каманды Людас Румбуцiс адразу заявiў,
што яго каманда мiнулы раз не заслугоўвала
паражэння 0:7. «У нас было ўсё страчана,
акрамя гонару. Сёння гулялi за сябе i за
каманду. Гуляць з БАТЭ ў адкрыты футбол
смерцi падобна. Сёння мы згулялi строга ў
абароне», — заявiў пасля матчу трэнер.
У матчы «Тарпеда» — «Нафтан» аўтазаводцы зноў перамаглi з рознiцай у два мячы
— на гэты раз 3:1. Першымi на штучным
газоне САК «Алiмпiйскi» вызначылiся новапалачане. На 28-й хвiлiне гол забiў Валерый Стрыпейкiс. Аднак усяго праз чатыры
хвiлiны Антон Бруснiкiн аднавiў раўнавагу.
Затым Аляксей Казлоў двума галамi прынёс «Тарпеда» перамогу. «Шахцёр» зноў
абыграў «Нёман» 2:0 (у першым матчы лiк
быў 2:1 на карысць гарнякоў).
Алена АЎЧЫННIКАВА.

Апошнi беларускi прадстаўнiк у футбольным еўракубкавым сезоне сыходзiць з дыстанцыi — Аляксандр Глеб разам са сваiм
«Штутгартам» нiчога не змаглi супрацьпаставiць у 1/8 Лiгi чэмпiёнаў
«Барселоне». Германскiя дамбы не вытрымалi ўжо на 14-й хвiлiне,
калi Месi працягнуў мяч уздоўж усёй лiнii штрафной i непаўторна
прабiў у «дзявятку». Далей ён непасрэдна паўдзельнiчаў у трох з
чатырох галоў сваёй каманды.
А вось французскi «Бардо», наадварот, прымусiў пахвалявацца сваiх заўзятараў. На першы погляд, перамога ў гасцях над «Алiмпiякосам»
1:0 раскрывала шырокiя перспектывы на спакойны лад гульнi дома, але
падначаленыя Ларана Блана апошнiм часам выступаюць вельмi нестабiльна, таму ў грэкаў быў шанц. Праўда, на пятай хвiлiне першага тайму
той шанц значна паменшыўся, бо Гуркуф вывеў «жырардынцаў» наперад,
але прадстаўнiкi Элады ўсё ж прыйшлi ў сябе. Iшоў другi тайм. Суддзя
выдалiў нападаючага «Алiмпiякоса» Дэрбiшыра, а праз чатыры хвiлiны
забiлi грэкi! Госцi смялей пайшлi ў атаку, тым больш склады хутка падраўнялiся — чырвоную картку пабачыў перад сабою Дзiяра. Аднак атрымаць
перавагу — гэта яшчэ не перамагчы. Забiць у грэкаў не атрымалася, яны
выбылi з Лiгi, прапусцiўшы яшчэ адзiн мяч на апошняй хвiлiне.
Сёння ў швейцарскiм Ньёне пройдзе жараб'ёўка наступнага раўнда
плэй-оф. Нагадаем, у 1/4 прабiлiся наступныя каманды: «Манчэстэр
Юнайтэд», «Арсенал», «Баварыя», «Лiён», «Iнтэр», ЦСКА, «Бардо» i
«Барселона».
Яўген ВАРАКСА.

Здавалася б, навошта за- былiся пакласцi ў кубак чайны
бойцы забiваць забойцу забой- пакецiк, а налiўшы ваду, выцы?!... Але Данцову ўжо было явiлi, што ўсё адно атрымаўся
не спынiць...
чай?.. Час мыць кубак!
☺
— Тата, якая рознiца
памiж вiнтоўкай i аў таматам?
— Велiзарная, сынок.
Успомнi, як размаўляю я
Выходзiм
i як твая мама!..
зараз жа!
☺
Павеў часу: «Напiўся да страты мабiльнiка».
☺
Гаспадар:
— Хут ка пой дзе
апошнi аўтобус.
Госцi:
— Нiчога, хутка пойдзе першы трамвай!
☺
Вы выпадкова за-

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: I. БАРАНОЎСКI,
С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА,
С. ПРОТАС (намеснiк галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы
намеснiк галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШЧУЧЭНКА.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

— 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi:
292 22 03.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Адбылiся матчы ў адказ 1/4 Кубка Беларусi па футболе. Галоўнай сенсацыяй стаў
вылет з розыгрышу сталічнага «Дынама»,
які нечакана саступіў клубу з першай лігі —
гомельскаму ДСК з лікам 1:3. Па выніках
двух матчаў далей праходзіць гомельская
каманда.
Саступiўшы ў першым матчы з лiкам 0:7,
сталiчны «Партызан» i не марыў адыграцца. Але ўзяць рэванш надзею, напэўна, меў.
Што i атрымалася. «Партызан» выйграў 1:0
у чэмпiёна краiны, зрабiўшы ў нейкiм сэнсе
сенсацыю. Яшчэ чатыры днi таму ўчорашнiя
дублёры сталiчнага клуба выглядалi на фоне
БАТЭ запалоханым дзiцячым садком, а цяпер абыгралi чэмпiёна, якi выступаў амаль
першым складам.
«Партызан» згуляў ад абароны, якая
часам налiчвала дзевяць гульцоў, i быў
удачлiвым у контратаках. Адзiн з набегаў
на вароты Гутара завяршыўся прастрэлам
Талканiцы i замыканнем Макася. Чэмпiён,
у сваю чаргу, валодаючы тэрытарыяльнай
перавагай, нiчога каля варот Дзiчко не ства-
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Iмянiны

Жуль Ренар (1864 — 1910),
французскi пiсьменнiк.

«ДЫНАМА» СЕНСАЦЫЙНА САСТУПIЛА ДСК Закружылiся ў каталонскiм танцы

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь

12.06
12.05
12.06
12.05
12.05
12.06

«За нашу ляноту нас караюць не
толькi нашы няўдачы, але i ўдачы
iншых».

Футбол

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

18.21
18.10
18.11
18.07
18.36
18.37

Цяжкi,
небяспечны стан
арганiзма

Талiсман,
абярэг
Парныя
верхнiя
канечнасцi

Абпале- Паўдная да
вая
спякання нё
яшчарка
глiна

Другая
страва
з круп

Тое, што i
шаўкоўнiца,
харчаванне
для шаўкапрада

6.15
6.05
6.05
6.02
6.31
6.31

19 сакавіка

Правы
прыток
Куры
Адсутнасць патрэбнай
колькасцi

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

Захад Даўжыня
дня

Масавая цыркавая прафесiя

Тоўсты
блiнок з
мукi або
бульбы
Канат,
трос для
буксiроўкi

Буйная
марская
жывёлiна

Усход

Склаў Яўген ЛЯХАЎ.

Раман
«Коннiк
без
галавы»
(аўтар)
Тоўстая
тканiна
з шэрсцi
для
палiто
Медык,
спецыялiст па
абязбольваннi

Сонца

Аповесць
Якуба
Коласа

Спартсмен (у практыкаваннях на бруссях, перакладзiне, канi, кольцах i г.д.)

— Калi маю нагу пачыняць i
падлатаюць, буду ўдзельнiчаць.
Мне б вельмi гэтага хацелася.
Хоць часу на аднаўленне няма.
— Спаборнiцтвы праходзiлi ў Катары, дзе летняе надвор'е...
— Надвор'е там i сапраўды
летняе, i калi заходзiлi ў манеж,
дзе праходзiлi спаборнiцтвы,
вельмi адчуваўся кантраст ад
кандыцыянераў, якiя моцна ахалоджвалi паветра. Але ўмовы
былi добрыя, усё было разумна
разлiчана. Прэтэнзii арганiзатарам складана прад'явiць.
— Цяжка было пераехаць з
зiмы ў лета?
— Цяжка назад у зiму вяртацца.
— Паспелi штосьцi ў Катары пабачыць?
— Праехалiся крыху па горадзе на машыне — там аказалiся
нашы землякi. Прыйшлi пахварэць за нас на спаборнiцтвы, а
на наступны дзень пакаталiся
па горадзе.
— Чым будзеце займацца
цяпер? Як адзначыце перамогу?
— Трэба iмкнуцца аднавiць
ступню як мага хутчэй. Будзем
iмкнуцца штосьцi зрабiць з доктарам. Адзначаць буду, напэўна,
на наступным тыднi пасля Кубка
Еўропы.
Галоўны трэнер нацыянальнай зборнай па лёгкай атлетыцы
Анатоль БАДУЕЎ пракаментаваў
выступленне Надзеi Астапчук i астатнiх прызёраў чэмпiянату наступным чынам:
— Надзея не змагла паехаць на
летнi чэмпiянат свету, i ў цяперашнiм
выступленнi яна рэалiзоўвала тое,
што павiнна была паказаць у Берлiне. Крыху не пашчасцiла, атрымала
траўму. Спачатку яна зрабiла проста
залiковую спробу — 20, 24, у другой
траўмавалася. Падчас трэцяй i чацвёртай спробы яна ставiла тэйп. У
пятай i шостай яна зрабiла ўсё, што
магла, улiчваючы, што ногi яна ўжо
не магла выкарыстоўваць.
— Анатоль Iванавiч, якая была
ў вас першая думка, калi Надзея
атрымала траўму? Было адчуванне, што медаля не будзе?
— Зусiм не, я ведаў валявы характар Надзi. А медалi яны размеркавалi яшчэ ў першай спробе. Стаяла пытанне, будзе першае месца
цi не. Наталля Мiхневiч выдатна
выступiла, гэта яе асабiсты рэкорд.
Андрэй Мiхневiч вёў сур'ёзную барацьбу з амерыканцамi i таксама
паказаў выдатны вынiк.
Алена АЎЧЫННIКАВА.

З Абу-Дабi на радзiму вярнулiся беларускiя лёгкаатлеты — пераможцы i прызёры
чэмпiянату свету ў закрытых памяшканнях. Нагадаем, што ён праходзiў у
выхадныя ў сталiцы Катара, горадзе
Доха. Чэмпiёнскi тытул у штурханнi
ядра там заваявала Надзея Астапчук, на трэцюю прыступку п'едэстала
паднялася яшчэ адна беларуска —
Наталля Мiхневiч, а ў мужчын скiх спа бор нiц твах
«серабро» ўзяў Андрэй
Мiхневiч.
Сустракаць у аэрапорце беларускую
каманду прыехалi
не толькi блiзкiя
спартсменаў, але
i ба лель шчы кi.
Найбольшую колькасць прыхiльнiкаў
сабрала трыўмфатар ка чэм пi я на ту
На дзея Астап чук.
Блiзкiя падрыхтавалi нават
плакат «Надзея, ты наша ўсё».
Праўда, спартсменка выгляФота БЕЛТА.
дала стомленай: на просьбы
фатографаў бясконца ўсмiхацца, проста адказала: «Пасля ночы ў
аэрапорце якiя ўсмешкi?» Нагадаем, што падчас спаборнiцтваў беларуска атрымала траўму — паслiзнуўшыся ў сектары, яна ўпала i
пакуль урачы аказвалi дапамогу, вымушаная была прапусцiць дзве
спробы. Але сабраўшыся, у пятай i шостай спробах лiдар сёлетняга
сезона даказала, што пакуль яна ў свеце — нумар адзiн.

Возера ў
Бярэзiнскiм запаведнiку

Месяц
Маладзік 15 сакавіка.
Месяц у сузор’і Цяльца.
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