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1906 год — у Мін ску бы ло за сна ва на бе ла рус кае 

кніж на-вы да вец кае та ва рыст ва «Мін чук» 

(дзей ні ча ла да 1907 го да). Ме на ві та ім быў пад рых та ва ны 

да дру ку пер шы збор нік паэ зіі Ян кі Ку па лы «Жа лей ка».

1949 год — на ра дзі ла ся Та ма ра Мі хай лаў на 

Ту за ва, бе ла рус кі на ву ко вец, док тар фі ла-

соф скіх на вук, пра фе сар. Аў тар на ву ко вых прац па праб ле мах ан та ло гіі 

свя до мас ці, сва бо ды і ад каз нас ці ча ла ве ка, тэ о рыі і ме та да ло гіі гу ма ні-

тар на га па знан ня.

1954 год — на ра дзіў ся Ана толь Паў ла віч Па шке віч, бе ла рус кі ву-

чо ны ў га лі не ро ба та тэх ні кі, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе-

сар. Аў тар на ву ко вых прац па ме та дах і ал га рыт мах шмат кры тэ ры яль на га 

сін тэ зу ма ні пу ля цый ных і кі роў ных сіс тэм пра мыс ло вых ро ба таў.

1963 год — ра бо ча му па сёл-

ку По лац кі, які ўзнік у 

1958-м у су вя зі з бу даў ніц твам По лац-

ка га наф та пе ра пра цоў ча га за во да, 

быў на да дзе ны ста тус го ра да аб лас-

но га пад па рад ка ван ня з наз вай На ва-

по лацк.

1984 год — ство ра ны Го рац кі ра ён ны гіс то ры ка-эт на гра фіч ны 

му зей. Яго пер шы мі экс па на та мі ста лі кар ці ны мас та коў, 

ура джэн цаў ра ё на. У му зеі пра хо дзяць вы стаў кі мас тац кіх тво раў, дэ ка ра-

тыў на-пры клад но га мас тац тва.

1789 год — на ра дзі ла ся Ма рыя Шы ма ноў ская, 

вір ту оз ная поль ская пі я ніст ка і кам па зі тар. 

Па мер ла ў 1831 го дзе.

1884 год — на ра дзіў ся Ан то ній Ва сі ле віч Фла-

роў скі, рус кі і чэш скі гіс то рык-сла віст. Аў тар 

прац па гіс то рыі Ра сіі і ўза е ма ад но сін Чэ хіі з ус ход ні мі сла-

вя на мі, у тым лі ку бе ла ру са мі («Чэ хі і ўсход нія сла вя не»). 

Да сле да ваў твор чую спад чы ну Ф. Ска ры ны. У 1967-м на ве даў Бе ла русь 

і пры няў удзел у се сіі АН Бе ла ру сі, пры све ча най 450-год дзю бе ла рус ка га 

кні га дру ка ван ня. Па мёр у 1968 го дзе.

1909 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Са ла мо на віч Па ля коў, ра сій скі 

пісь мен нік, сцэ на рыст, эст рад ны дра ма тург. Пра ца ваў у Ле-

нін град скім тэ ат ры мі ні я цюр ра зам з Ар ка дзем Рай кі ным, ства рыў і кі ра ваў 

Мас коў скім тэ ат рам мі ні я цюр. Па мёр у 1979 го дзе.

1911 
год — нар веж скі па ляр ны да след чык Ру аль Амунд сен пер шы 

да сяг нуў Паўд нё ва г а по лю са Зям лі, на ме сяц апя рэ дзіў шы 

анг лій скую экс пе ды цыю Ро бер та Ско та. Агле дзеў шы ся, Амунд сен кан ста-

та ваў: «Не ве ра год на плос кая раў ні на».

1924 
год — на ра дзіў ся Радж Ка пур, ін-

дый скі ак цёр, рэ жы сёр, прад зю сар, 

сцэ на рыст. Па ста ноў шчык і вы ка наў ца га лоў най 

ро лі ў філь мах «Ба дзя га», «Пан 420». Зняў філь-

мы «Санг», «Маё імя клоўн», «Бо бі». Па мёр у 1988 

го дзе.

2004 
год — па іні цы я ты ве Уга Ча ве са і Фі дэ ля Каст ра ство ра ны 

Ба лі ва ры ян скі аль янс для на ро даў на шай Аме ры кі. У гэ ты ж 

дзень у Фран цыі ў го ра дзе Міё над да лі най ра кі Тарн ад крыў ся пад вес ны 

мост, які лі чыц ца са май вы со кай у све це па доб най кан струк цы яй.
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Iмянiны
Пр. Навума.

К. Альфрэда, Ізыдара, 
Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.21 16.47 7.26

Вi цебск — 9.18 16.29 7.11

Ма гi лёў — 9.11 16.37 7.26

Го мель — 8.59 16.42 7.43

Гродна — 9.35 17.04 7.29

Брэст — 9.27 17.13 7.46

Месяц
Поўня 12 снежня.

Месяц у сузор’і Рака.

УСМІХНЕМСЯ

Вель мі хо чац ца гар ба-

ты з кань я ком, але каб без 

гар ба ты.

Яна і ён.

— Ка ха ны, ска жы, вось 

ча му ты са мной ажа ніў ся?

— Ду рань быў.

— А ча му не раз во дзіш-

ся?

— Та му што ін шай та кой 

дур ні цы не знай ду.

— Вось ба чыш, ты не та кі 

ўжо і ду рань.

Вель мі цяж ка быць 

адзі но кай жан чы най. Да-

во дзіц ца са мой на ся бе 

кры чаць за тое, што ва ла-

сы за бі лі ва да сцёк.

У кра ме.

— А што ў вас вось гэ ты 

тва ра жок та кі да ра гі, ні бы та 

з ма ла ка зроб ле ны?..

Фота Максіма ШАСТАКОВА.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

Пят ро Глеб ка (1905—1969) — па эт, дра ма тург, 

пе ра клад чык, ар га ні за тар на ву кі. Пра ца ваў у Ін сты ту це 

лі та ра ту ры, мо вы і мас тац тва Ака дэ міі на вук БССР, 

уз на чаль ваў гру пу па скла дан ні «Рус ка-бе ла рус ка га 

слоў ні ка». Кі ра ваў Ін сты ту там мас тацт ва знаў ства, эт на гра фіі 

і фальк ло ру. Быў ака дэ мі кам-сак ра та ром Ад дзя лен ня 

гра мад скіх на вук Ака дэ міі на вук БССР. Абі раў ся дэ пу та там 

Вяр хоў на га Са ве та БССР. Удзель ні чаў у ра бо це се сій 

Ге не раль най Асамб леі ААН.

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

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

ДА РА ГАЯ

Вер шы — Пят ро ГЛЕБ КА.

Му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

Куп лет 1:
За га ем сон ца па ту хае,
З-за гор вы хо дзіць ма ла дзік.
Дзяў чы на лю бая ча кае
Мя не ў пры са дах ма ла дых.
Пры пеў:
Гнуц ца вер бы, гнуц ца ніз ка,
Гнуц ца аж да до лу...
Да ра гая, сядзь жа бліз ка,
Рас ка жы пра до лю.
Я ва чэй тва іх пра мен ні
Пад ня бес ны ко лер

Рас ца лую: мо жа, ме ней
Бу дзе ў сэр цы бо лю.
Куп лет 2:
Адзін вы хо джу на да ро гу,
Буй ное жы та ледзь шу міць,
Ды на сця ро жа на і стро га
З-за хмар кі ме ся чык гля дзіць.
Пры пеў
Куп лет 3:
Маў чаць вы со кія бя ро зы,
Маў чаць ту ман ныя па лі.
І вось мой твар шчы ко чуць ко сы,
І ру кі шыю аб ня лі...
Пры пеў
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— Так, мо ладзь, гля дзі це, 
для ча го во пыт на му ге о ла гу 
па трэб на ба ра да і як яна пра цуе 
пры по шу ку ка рыс ных вы кап няў!

Ну і ну!Ну і ну!

Ня вес та не да ча ка ла ся 
жа ні ха і вый шла за муж 

за ін ша га
Дзяў чы на з ін дый ска га го ра да 

Бідж нор, штат Утар-Пра дэш, не 

да ча ка ла ся на вя сел лі жа ні ха і 

вый шла за муж за ін ша га муж чы-

ну, па ве дам ляе сайт Nеws 18.

За шэсць тыд няў да ін цы дэн ту па ра 

ад свят ка ва ла не афі цый нае вя сел ле, 

але дзяў чы на не пе ра яз джа ла ў дом 

жа ні ха. Па між сем' я мі за ка ха ных бы лі 

роз на га лос сі. Сва я кі жа ні ха па ста ян на 

па тра ба ва лі па саг, у тым лі ку ро вар і 

гро шы, якія сям'я ня вес ты не збі ра ла-

ся ад да ваць. У вы ні ку сва я кі ня вес ты 

збі лі гас цей з бо ку жа ні ха і за мкну лі іх 

у па коі на мес цы пра вя дзен ня вя сел ля. 

Абедз ве сям'і звяр та лі ся ў па лі цыю, але 

ў вы ні ку па мі ры лі ся. Апош няй кроп ляй 

ста ла спаз нен не жа ні ха на афі цый нае 

вя сел ле. За мест та го, каб пры ехаць у 

пры зна ча ны час, ён пры быў паз ней, што 

вель мі раз зла ва ла ня вес ту і яе сям'ю. 

У вы ні ку дзяў чы на ад мя ні ла шлюб і вый-

шла за муж за ін ша га ма ла до га ча ла ве-

ка ў пры сут нас ці ста рэй шын вёс кі.

Пра ро чы сон пры нёс 
муж чы ну ба гац це

На аме ры кан скім вост ра ве Дра-

манд, штат Мі чы ган, муж чы на да-

ве рыў ся снам і са рваў у ла та рэю 

буй ны куш, па ве дам ляе пар тал 

UРІ.

23-га до вы Джэ сі Фра ва ла сцвяр-

джае, што яму тры ра зы сніў ся сон, у 

якім ён вый гра ваў у ад ной ім гнен най 

ла та рэі 500 ты сяч до ла раў. Муж чы на 

па лі чыў сны, якія паў та ра лі ся, пра ро-

чы мі і стаў рэ гу ляр на куп ляць бі ле ты 

гэ тай гуль ні. «Я па чаў гу ляць у гуль ню 

са сну ўжо пас ля пер ша га сну, — пры-

зна ец ца Фра ва ла. — Я спа дзя ваў ся, 

што мае сны ста нуць рэ аль нас цю». 

Са мае ці ка вае, што ў вы ні ку ўда члі вы 

аме ры ка нец са праў ды са рваў джэк пот 

у 500 ты сяч! «Я не мог у гэ та па ве рыць 

і на ват за пла каў, — ус па мі нае ён. — 

Вый грыш і праў да ад быў ся, як у сне». 

Ён пла нуе ку піць но вую ма шы ну, а ас-

тат нюю част ку пры за ін вес та ваць.

Іван КУ ПАР ВАС.


