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11 кастрычніка 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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16 12 кастрычніка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

12 КАСТ РЫЧ НІ КА

1905 год — на ра дзіў ся (Мінск) Кан стан цін 

Іо сі фа віч Хмя леў скі, адзін з ар га ні за-

та раў і кі раў ні коў мінск ага ан ты фа шысц ка га пад-

пол ля ў Вя лі кую Ай чын ную вай ну. Пад час аку па цыі 

Мін ска з ве рас ня 1941 го да ўдзель ні чаў у ар га ні за цыі 

пад пол ля, ра зам з М. К. Кар жа неў скім кі ра ваў пад-

поль най гру пай у Каст рыч ніц кім ра ё не го ра да, на кі роў ваў дзей-

насць ма ла дзёж на-кам са моль скіх груп. Уз на чаль ваў ад дзел па 

ар га ні за цыі ды вер сій, удзель ні чаў у рас паў сюдж ван ні пад поль най 

га зе ты «Звяз да» і ліс то вак. У каст рыч ні ку 1942 го да арыш та ва ны 

і рас стра ля ны. Яго імем на зва на ву лі ца ў Мін ску.

1941 год — за гі нуў у баі Ула дзі мір Ры го ра віч Ва не еў, ура-

джэ нец Кі раў скай воб лас ці, пар тый ны і дзяр жаў ны 

дзе яч Бе ла ру сі, удзель нік Пер шай су свет най, Гра ма дзян скай і Вя-

лі кай Ай чын най вой наў. Імем Ва не е ва на зва ны ву лі ца і пло шча ў 

Мін ску; на ад ным з да моў на гэ тай ву лі цы ў 1977 го дзе ўста ноў ле на 

ме ма ры яль ная дош ка.

1350 год — на ра дзіў ся Дзміт рый Да нской, 

вя лі кі князь мас коў скі і ўла дзі мір скі, 

сын вя лі ка га кня зя мас коў ска га Іва на ІІ Крас на га, 

унук Іва на Ка лі ты. Адзін з пер шых ся род рус кіх 

кня зёў уз на ча ліў ба раць бу су праць ман го ла-та та-

раў і ўшчэнт раз біў іх вой ска на ра цэ Во жа (1378) 

і ў Ку лі коў скай біт ве (1380), што па кла ла па ча так вы зва лен ню 

Ру сі ад та та ра-ман голь ска га іга. За гэ тую біт ву быў пра зва ны 

Да нскім. Па мёр у 1389 го дзе. Ка на ні за ва ны Рус кай пра ва слаў-

най царк вой.

1897 год — у Пе цяр бур гу на пля цы ка дэц ка га кор пу са быў 

згу ля ны пер шы ў Ра сіі фут боль ны матч па між ка ман-

дай «Спорт» і Ва сі ле вост раў скім гурт ком ама та раў фут бо ла.

1929 
год — на ра дзіў ся Ра лан 

Ан то на віч Бы каў, са вец кі і 

ра сій скі ак цёр, рэ жы сёр тэ ат ра і кі но, на-

род ны ар тыст СССР. Зняў філь мы «Ува га, 

ча ра па ха!», «Аў та ма біль, скрып ка і са ба ка 

Кляк са», «Пу дзі ла» і мно гія ін шыя. Па мёр 

у 1998 го дзе.

1968 
год — ад бы ло ся адкрыццё Алім пій скіх гуль няў у Ме-

хі ка. Алім пій скі мі чэм пі ё на мі ста лі бе ла рус кія спарт-

сме ны Ла ры са Пет рык, Але на Бя ло ва, Аляк сандр Мядз ведзь, Тац-

ця на Са му сен ка, Ра му альд Клім, Юрый Сма ля коў, Аляк сей Ні кан-

чы каш, Ві таль Па рхі мо віч.

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою... СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана.

К. Вітольда, Серафіма, 
Яўстаха.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.31 18.20 10.49

Вi цебск — 7.22 18.08 10.46

Ма гi лёў — 7.21 18.10 10.49

Го мель — 7.16 18.09 10.53

Гродна — 7.46 18.36 10.50

Брэст — 7.44 18.38 10.54

Месяц
Першая квадра 

5 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ
Як лю бая жан чы на, я, 

вя до ма, ха чу но вую су-

кен ку. 

Але яшчэ больш я ха чу 

ўлез ці ў ста рую.

— Коль кі ра зоў ты мо жаш 

пад цяг нуц ца на тур ні ку?

— Тры ра зы.

— Уся го?

— Ну дык гэ та за дзень. 

За ме сяц больш.

Ця жар ная Лю ся не ча ка-

на па ча ла на ра джаць ка-

ля ба ра-ка ра о ке і на бра ла 

98 ба лаў.

Кух ня, ра ні ца пас ля сня-

дан ку. Жон ка — му жу:

— Муж чы на, на дыш ла 

ва ша чар га мыць по суд!

Муж — жон цы:

— Жан чы на, вы па мы лі-

лі ся, я не зай маў...

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

Куп лет 1:
Ця бе яшчэ ні дзе я не стра чаў,
А ду маю я пра ця бе што дзён на...
Я ў ма рах воб раз твой на ма ля ваў
І ім жы ву, аб ім пяю на тхнён на...

Пры пеў (2 ра зы).
Маё ка хан не, дзе ты? Дзе

жы веш,
Мой спа да рож нік ра дас ці і бо лю?
Ня ўжо мя не ты ўсё-ткі аб мі неш?
Ня ўжо ця бе я не знай ду ні ко лі?

Куп лет 2:
Не трэ ба мне шмат струн най

сла вы, не!

Не трэ ба мне па хвал ліс лі вых
хо ры!

Жы ла-бы ла б ты толь кі
ля мя не, —

Я мог бы зру шыць, як га во раць,
го ры.

Пры пеў
Куп лет 3:
Ця бе ня ма... У бу ру, ў без да рож
Іду адзін я па зям ных

аб ша рах...
І ў гор кі час я лё су ўдзяч ны ўсё ж,
Што ты жы веш хоць у пры го жых

ма рах...

Сё ле та свят ку ец ца 

90-год дзе з дня на ра джэн ня 

вы дат на га бе ла рус ка га 

паэ та, пра за іка, 

дра ма тур га Але ся Ста ве ра 

(1929—1995). Ён з'я віў ся 

на свет у ся лян скай 

сям'і. Пад час бла ка ды 

пар ты зан ска га краю 

стра ціў баць ку і бра тоў, 

быў вы ве зе ны фа шыс та мі 

ў Гер ма нію. Пас ля 

вай ны скон чыў філ фак 

Мінск ага пе дінс ты ту та. 

У роз ныя га ды пра ца ваў 

вы клад чы кам бе ла рус кай 

мо вы і лі та ра ту ры ў шко ле, 

рэ дак та рам у Дзяр жаў ным 

вы да вец тве БССР, 

за гад чы кам лі та ра тур най 

част кі Бел дзярж фі лар мо ніі, 

на ву ко вым 

су пра цоў ні кам Ін сты ту та 

мас тацт ва знаў ства, 

эт на гра фіі і фальк ло ру. 

Аў тар паэ тыч ных збор ні каў 

«Зо лак над Бя ро зай», 

«Лас таў кі пе рад даж джом», 

«Жу раў лі ля цяць...», 

«Лір нік», «Жні вень скі 

вы рай», «Зо ры зям ныя», 

а так са ма збор ні каў для 

дзя цей, ра ма на, лі рыч най 

ка ме дыі, п'е сы.

МАЁ КА ХАН НЕ

Ну і ну!Ну і ну!

Муж чы на ад су дзіў 
750 ты сяч до ла раў 
у па лю боў ні ка 
жон кі

У аме ры кан скім шта це Паў ноч ная Ка-

ра лі на суд вы нес ра шэн не на ка рысць 

муж чы ны, які да ве даў ся пра здра ду 

сва ёй жон кі.

Муж чы на, па да ючы ў суд на па лю боў ні ка 

жон кі, ска рыс таў ся за ко нам, у якім га во рыц ца 

пра «мэ та на кі ра ва ныя ўмя шан ні ў шлюб ныя 

ад но сі ны». Гэ ты за кон ад ме не ны ў боль шас ці 

аме ры кан скіх шта таў, але пра цяг вае дзей-

ні чаць у Мі сі сі пі, Нью-Мек сі ка і Паў ноч най 

Ка ра лі не, пі ша РБК. Хо вард пра жыў у шлю бе 

з жон кай 12 га доў, але ў ней кі мо мант яна 

па пра сі ла ў яго раз вод. У спро бе за ха ваць 

ад но сі ны па ра ад пра ві ла ся да ся мей на га псі-

хо ла га. Муж чы на на няў пры ват на га дэ тэк ты-

ва, які і вы свет ліў, што жон ка най маль ні ка 

здрадж вае яму з ка ле гам па ра бо це. Хо вард 

на стой вае, што па даў у суд не з-за гро шай. 

«Я па даў іск та му, што ад чу ваю, што вель мі 

важ на ра зу мець свя тасць шлю бу, асаб лі ва 

ў на шы дні», — за явіў ён. На гэ ты час муж і 

жон ка ўжо раз вя лі ся.

Вер шы — Алесь СТА ВЕР,

му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

ca
ric

atu
ra

.ru

...Вы 
рас слаб ле ны, 

ва шы но гі цяп ле юць...


