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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.

Месяц
Маладзік 6 студзеня.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ
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12 СТУ ДЗЕ НЯ

1862 год — па ча так вы ха ду 

не ле галь най рэ ва лю цый-

на-дэ ма кра тыч най га зе ты «Му жыц кая 

праў да». Гэ та бы ла пер шая га зе та на бе-

ла рус кай мо ве (дру ка ва ла ся ла цін кай). 

Вы да ва ла ся ў 1862—1863 га дах К. Ка лі-

ноў скім, Ф. Ра жан скім, В. Уруб леў скім, С. Сан гі ным. Вый-

шла сем ну ма роў. Асоб ныя з іх з не ка то ры мі змя нен ня мі 

дру ка ва лі ся паў тор на. Га зе та вы да ва ла ся на Гро дзен шчы-

не ў вы гля дзе ліст коў не вя лі ка га фар ма ту, рас паў сюдж ва-

ла ся ў Бе ла ру сі, а так са ма ў Літ ве і Лат віі.

1917 год — на ра дзіў ся (г. Круп кі) Мі хась Ка ла-

чын скі, бе ла рус кі па эт, за слу жа ны ра бот нік 

куль ту ры Бе ла ру сі. У 1954—1960 га дах — на мес нік стар-

шы ні Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі, у 1960—1978 га дах — 

га лоў ны рэ дак тар ча со пі са «Бе ла русь». Аў тар збор ні каў 

паэ зіі «Сон ца ў сі ні», «На су страч жыц цю», «Грон ка ра бі-

ны», кніг для дзя цей «На су страч жыц цю», «Ляс ныя каз-

кі», «Мая ма за і ка» і ін шых. На пі саў сцэ на рыі да шэ ра гу 

да ку мен таль ных філь маў. Асоб ныя вер шы па кла дзе ны 

на му зы ку. Па мёр у 1990 го дзе.

1919 год — на ра дзіў ся (в. Ка ні чы Кас цю ко віц ка га 

ра ё на) Ва сіль Хом чан ка, бе ла рус кі пісь-

мен нік. Аў тар збор ні каў апа вя дан няў і гу ма рэ сак, кніг 

«Чыр во ны мак» і «Чыр во ныя хва лі», ра ма на «Вяр тан не ў 

агонь» і інш. На пі саў сцэ на рыі да філь маў «Вет ра зі май го 

дзя цін ства», «Не зна ё мая пес ня». У 1937 го дзе быў рэ прэ-

сі ра ва ны. Рэ абі лі та ва ны ў 1969 го дзе. Па мёр у 1992-м.

1929 год — на ра дзіў ся (вёс ка Сы чык Кры чаў-

ска га ра ё на) Дзміт рый Якаў ле віч Бу га ёў, 

кры тык і лі та ра ту раз наў ца, кан ды дат фі ла ла гіч ных на-

вук, пра фе сар. Аў тар ма на гра фій пра жыц цё і твор часць 

М. Лынь ко ва, М. Тан ка, К. Кра пі вы і ін шых бе ла рус кіх 

пісь мен ні каў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Па-

мёр у 2017 го дзе.

1876 год — на ра дзіў ся Джэк 

Лон дан, аме ры кан скі пісь-

мен нік, аў тар 

пры год ніц кай 

л і  та  ра  т у  ры. 

У 1900 го дзе 

быў апуб лі ка-

ва ны пер шы збор нік апа вя дан-

няў — «Сын ваў ка», а за тым Лон-

дан вы пус каў па 2-3 кні гі што год 

на пра ця гу 17 га доў. Уся го ён на-

пі саў больш за 200 апа вя дан няў, 

больш за 20 ра ма наў і апо вес цяў, 

а так са ма шэ раг на ры саў і эсэ. 

Са мы мі вя до мы мі тво ра мі Лон да-

на ста лі ра ма ны «Мар скі воўк», «Мар цін Ідэн», «Ма лень кая 

гас па ды ня вя лі ка га до ма», «Сэр цы трох».

1907 год — дзень на ра джэн ня Сяр гея Паў ла ві ча 

Ка ра лё ва (1907—1966), са вец ка га ву чо-

на га і кан струк та ра ў га лі не ра кет най тэх ні кі і кас міч ных 

да сле да ван няў, ака дэ мі ка АН СССР, двой чы Ге роя Са-

цыя ліс тыч най Пра цы. За сна валь нік су час на га ра ке та бу-

да ван ня і прак тыч най кас ма на ўты кі, га лоў ны кан струк та р 

пер шых са вец кіх ра кет на-кас міч ных сіс тэм.

1945 год — па ча ла ся Віс ла-Одэр ская стра тэ-

гіч ная на сту паль ная апе ра цыя са вец кіх 

вой скаў, для пра вя дзен ня якой пры цяг ва лі ся 1-ы Бе ла-

рус кі (ка ман ду ю чы Мар шал Г. К. Жу каў) і 1-ы Укра ін скі 

(ка ман ду ю чы мар шал І. С. Ко неў) фран ты. За вяр шы ла ся 

3 лю та га 1945 года. Ад на ча со ва вой скі 4-га (ка ман ду ю-

чы ге не рал ар міі І. Я. Пят роў) і 2-га Укра ін скіх фран тоў 

(ка ман ду ю чы мар шал Р. Я. Ма лі ноў скі) і 1-га Чэ ха сла-

вац кага кор пу са па ча лі За ход не-Кар пац кую стра тэ гіч ную 

на сту паль ную апе ра цыю, якая за вяр шылася 18 лю та га 

вы зва лен нем паў днё вых ра ё наў Поль шчы і знач най част кі 

тэ ры то рыі Чэ ха сла ва кіі.

За піс ка ад жон кі:

«Да ра гі, па весь, ка лі 

лас ка, кар ці ну!

Кар ці на ў ку це. Ма ла ток 

і цві кі ў ле вым ад дзя лен ні 

ша фы. Лей ка плас тыр, ёд 

і бінт — у ніж няй скры ні 

ка мо ды».

Пры воз.

— Ма дам, абя ры це мне 

цы буль ку. Толь кі са мую 

пры го жую, ка лі лас ка.

— А вам што, у сер-

вант?

Вы ра шыў сес ці на ды е-

ту. За мест мя са і каў ба сы 

на куп ляў яб лы каў, ба на-

наў, за мест пі ва — ке фі-

ру.

Дрэн на ста ла ўжо да 

абе ду.

— Ты на ар фе граць уме-

еш?

— Ды ў тру не я ба чыў ва-

шу ар фу...

— Ар фа ў тру не — гэ та ж 

ра яль!

Дзіў на, як па-роз на му 

гу чыць фра за «Га лу бок, 

ды вы па ча лі са чыць за 

са бой!», ска за ная псі хі ят-

рам і кас ме то ла гам.

ПЕН СІ Я НЕР АД ПРА ВІЎ СЯ 
Ў БОЧ ЦЫ ЦЕ РАЗ АКІ ЯН

71-га до вы Жан-Жак Са вен з Фран цыі ад пра віў ся ў боч цы ў мар ское 

па да рож жа па Ат лан тыч ным акі я не, па ве дам ляе вы дан не Ouest-

France.

Бы лы ва ен ны па ра шу тыст і спарт смен-эк стрэ мал па чаў свой шлях у кан-

цы снеж ня на суд не без вёс лаў і ру ха ві ка ад Ка нар скіх аст ра воў Эль-Ера. 

Муж чы на ўзяў з са бой у да ро гу фуа-гра і ві но для свят ка ван ня свай го 72-га 

дня на ра джэн ня, які ад бу дзец ца 14 сту дзе ня. «Я вы дат на пра вод жу час у 

суд не, якое шчас на ру ха ец ца з хут ка сцю 2—3 кі ла мет ры ў га дзі ну», — ска-

заў фран цуз. Суд на, якое сам Са вен на зы вае боч кай, мае даў жы ню тры 

мет ры і амаль два мет ры ў дыя мет ры, важыць 450 кі ла гра маў і вы ка на на 

з віль га це тры ва лай фа не ры. Унут ры кап су лы зна хо дзіц ца спаль ная зо на, 

не вя лі кая кух ня і ад сек для за хоў ван ня рэ чаў. У пад ло гу ўбу да ва ны ілю мі-

на тар для на зі ран ня за ры ба мі. У мі ну лым муж чы на пра ца ваў лес ні ком і 

пі ло там. Ён раз ліч вае, што змо жа пе ра адо лець 4500 кі ла мет раў да Ка ры баў 

у сва ёй боч цы дзя ку ю чы толь кі акі ян скім плы ням. Са вен спа дзя ец ца, што 

плынь на ту раль ным чы нам да ста віць яго на Ка рыб скія аст ра вы да са ка ві-

ка 2019 го да. Для па да рож жа пен сі я нер са браў 60 ты сяч еў ра з да па мо гай 

краў дфан дын га.

Ша ноў на га Мі ха і ла Дзям' я на ві ча 

КАЗУЛЮ, ды рэк та ра Сто лін скай гім на-

зіі, шчы ра він шую са слаў ным 60-га до-

вым юбі ле ем! Зы чу моц на га зда роўя на 

доў гія га ды, но вых твор чых пос пе хаў і 

даб ра бы ту, уся го най леп ша га.

Мі ка лай Аляк се е віч ШЫ ЛА.

Zамор'еZамор'е 

РА БАЎ НІ КА БАН КА 
ВЫ ДА ЛА ДРЭ ВА

У аме ры кан скім го ра дзе Хэт філд, штат Ма са чу сетс, 

ра баў нік не каль кі га дзін ха ваў ся ад па лі цыі на дрэ ве, 

па ве дам ляе сайт Masslіve.com.

30-га до вы Майкл Тэй лар ува рваў ся ў банк і, па гра жа-

ю чы ка сі ру пал кай, за браў гро шы, пас ля ча го ўцёк на аў-

та ма бі лі. Не ўза ба ве ма шы ну за ўва жы лі на ша шы, паз ней 

муж чы на да ехаў да ле су і па бег у гу шчар. Да по шу каў 

ра баў ні ка пры цяг ну лі па лі цэй скіх з пя ці дэ парт амен таў, 

апе ра цыя пра цяг ва ла ся су ткі і ўвян ча ла ся пос пе хам толь-

кі вы пад ко ва. Як вы свет лі ла ся, увесь гэ ты час муж чы на 

ся дзеў на дрэ ве з мяш ком гро шай. Яго сха пі лі, ка лі пад ім 

зла ма ла ся га лі на і ён упаў на зям лю ра зам са зда бы чай.

НЕ ЗА ДА ВО ЛЕ НАЕ 
ПА ДА РУН КА МІ ДЗІ ЦЯ 

ВЫ КЛІ КА ЛА ПА ЛІ ЦЫЮ
Дзе вя ці га до ва му хлоп чы ку з ня мец ка га го ра да Цэ-

тэль на паў ноч ным за ха дзе кра і ны не спа да ба лі ся 

атрыманыя па да рун кі на Ка ля ды, і ён вы клі каў па-

лі цыю, па ве дам ляе тэ ле ка нал NDR.

Ад зна ча ец ца, што па лі цэй скія пры бы лі па вы клі ку ў 

дом, дзе іх ча каў вель мі сяр дзі ты хлоп чык. Пра ва ахоў ні кі 

па раў на лі яго спіс жа да ных па да рун каў з тым, які ля жаў 

пад ка ляд най ёл кай, але не знай шлі ні ад на го су па дзен ня. 

У рэш це рэшт ім уда ло ся спы ніць свар ку па між хлоп чы кам і 

яго сям' ёй. Яны рас тлу ма чы лі ма ло му, што Сан та-Кла ус, ві-

да воч на, з пры чы ны ўзрос ту мог пе ра блы таць па да рун кі.

НЕ ПА СЛУ ХАЎ СЯ МА ЦІ 
І ВЫ РА ТА ВАЎ СЯМ'Ю

У ЗША пад ле так гля дзеў ноч чу се ры я лы, ня гле дзя-

чы на за ба ро ну ма ці, і з-за гэ та га змог свое ча со-

ва за ўва жыць па ча так па жа ру, па ве дам ляе пар тал 

WІVB.

Ін цы дэнт ад быў ся ў шта це Дэ ла вэр у па чат ку сту дзе ня. 

Ан жэ ла Бор дэр за га да ла свай му 13-га до ва му сы ну Да мі ру 

не гля дзець се ры я лы да па зна і іс ці спаць. Ад нак пад ле так 

не па слу хаў ся яе, а ў га дзі ну но чы ад чуў пах ды му. Да мір 

раз бу дзіў ма ці і па тэ ле фа на ваў ра та валь ні кам. Яны ра зам 

вы бег лі з ахоп ле на га по лы мем до ма. «Не ве даю, дзе мы 

бы лі б, ка лі б ён па слу хаў мя не і пай шоў спаць», — пры зна-

ла ся жан чы на. Яе муж быў на ра боце ў мо мант зда рэн ня. 

Уз га ран не ад бы ло ся з-за ня спраў нас ці ў раз мер ка валь ным 

шчы це, дом не пад ля гае ад наў лен ню.

Іван КУ ПАР ВАС.








