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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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Месяц
Першая квадра 

14 студзеня.

Месяц у сузор’і Рака.

УСМІХНЕМСЯ

16 19 студзеня 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

19 СТУ ДЗЕ НЯ

1931 год — на-

ра дзі ла ся 

На тал ля Мі ка ла еў на Па-

плаў ская, бе ла рус кі гра-

фік. Аў тар цык лаў «Дзе ці 

і пры ро да», лі таг ра фій 

«Чар ніч ка», «Па лес се». Вы ка на ла се рыю 

аква рэ ляў «Пом ні кі гіс то рыі і куль ту ры 

Бе ла ру сі», цык лы «Брас лаў скія ма ты вы», 

«Га ра док у сне зе», «Брас лаў ская во сень» 

і іншыя. Тво ры вы лу ча юц ца ка зач на-паэ-

тыч най ін тэр прэ та цы яй сю жэ таў, зва ро там 

да фальк лор ных ма ты ваў, тэ ма ты кі на-

род на га жыц ця. Лаў рэ ат прэ міі Ле нін ска га 

кам са мо ла Бе ла ру сі.

1939 год — на ра дзі ла ся (вёс ка 

Шпа коў шчы на Сма ля віц-

ка га ра ё на) Тац ця на Ры го раў на Мар хель, 

акт ры са, на род ная ар-

тыст ка Бе ла ру сі. Пра-

ца ва ла ў Гро дзен скім і 

Ма гі лёў скім аб лас ных 

дра ма тыч ных тэ ат рах, 

Бе ла рус кім тэ ат ры імя 

Я. Ко ла са, Тэ ат ры-сту-

дыі кі на ак цё ра, за-

раз — у Рэс пуб лі кан-

скім тэ ат ры бе ла рус кай 

дра ма тур гіі. Ха рак тар ная акт ры са. Вя до мая 

вы ка наў ца бе ла рус кіх на род ных пе сень у 

спек так лі «Сы мон-му зы ка», тэ ле спек так лі 

«Но вая зям ля» і ін шых. Зня ла ся ў кі на філь-

мах «Лю дзі на ба ло це», «Под ых на валь ні-

цы», «Анас та сія Слуц кая» і мно гіх ін шых.

1940 
год — на ра дзіў ся Ула дзі мір 

Яно ка віч Ага бе каў, ву чо ны-

хі мік, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, док тар хі міч-

ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч 

на ву кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Аў тар больш 

як 440 на ву ко вых прац, у тым лі ку чатырох 

ма на гра фій, 85 вы на хо дак. З 1999 го да — 

ды рэк тар Ін сты ту та хі міі но вых ма тэ ры я лаў 

НАН Бе ла ру сі. На ву ко выя пра цы ў га лі не 

фі зіч най хі міі. Рас пра ца ваў прын цы по ва 

но выя фо та- і элект ро на рэ зіс ты для пра цэ-

саў су хой ва ку ум най лі таг ра фіі і інш.

1809 год — на-

ра дзіў ся 

Эд гар По, аме ры кан скі 

пісь мен нік, па эт, кры тык, 

ро да па чы наль нік дэ тэк-

тыў на га жан ру. Па мёр у 

1849 го дзе.

1839 год — на ра дзіў ся Поль Се-

зан, фран цуз скі мас так, 

адзін з за сна валь ні каў пост ма дэр ніз му. 

Па мёр у 1906 го дзе.

1865 год — на ра дзіў ся Ва лян-

цін Ся роў, рус кі жы ва пі сец, 

парт рэ тыст. Член Та ва рыст ва пе ра соў-

ных мас тац кіх вы ста вак, член аб' яд нан-

ня «Свет мас тац тва», пра ва дзей ны член 

Ака дэ міі мас тац тваў. Вы кла даў у Мас-

коў скім ву чы лі шчы жы ва пі су, скульп ту ры 

і дой лід ства. Аў тар кар цін «Дзяў чын ка з 

пер сі ка мі», «Дзяў чы на, асвет ле ная сон-

цам», «Вы кра дан не Еў ро пы» і іншых. Яго 

пэнд злю на ле жыць шы ро кая га ле рэя парт-

рэ таў вя до мых дзея чаў мас тац тва, ся род 

якіх — Ф. І. Ша ля пін, К. С. Ста ні слаў скі, 

М. М. Яр мо ла ва, І. І. Ле ві тан, М. Гор кі. Па-

мёр у 1911 го дзе.

1955 год — прэ зі дэнт ЗША Эй-

зен хаў эр пра вёў пер шую ў 

све це тэ ле ві зій ную прэс-кан фе рэн цыю. 

Хоць аме ры кан скія прэ зі дэн ты ад каз ва лі 

на пы тан ні прад стаў ні коў прэ сы на прэс-

кан фе рэн цы ях аж но з 1913 го да, пер ша-

па чат ко ва па доб ныя ме ра пры ем ствы бы лі 

«не для дру ку». Яны пе рай шлі на прын цып 

«для дру ку» і ста лі ад кры тыя для тэ ле ба-

чан ня ме на ві та з 19 сту дзе ня 1955 го да, 

ка лі пер шую па доб ную прэс-кан фе рэн-

цыю пра вёў у Бе лым до ме прэ зі дэнт ЗША 

Ду айт Эй зен хаў эр.

Па вяр тан ні з ка ман дзі-

роў кі, каб вы крыць жон ку ў 

ня вер нас ці, муж да пыт ва ец-

ца ў пя ці га до ва га сы на:

— Дзядзь ка пры хо дзіў?

— Не.

— Цу кер кі да ваў?

— Так!

У мя не ёсць вы шэй-

шая аду ка цыя. Ка лі яна 

мне спат рэ бі ла ся? Ка-

лі ў кам па ніі пы та юц ца: 

«У ця бе ёсць вы шэй шая 

аду ка цыя?» — я ад каз ваю: 

«Так».

— Дзе ты зні каў? Даў нют-

ка неш та не бы ло ві даць.

— Быў на кур сах «Жыц цё 

без ла ян кі».

— Ты што?! І як?

— Вель мі раз зла ва ны. 

Сы дзі це прэч...

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

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

БЕ ЛАЯ ЗА СНЕЖ
Вер шы — 

Мі хась КА ЛА ЧЫН СКІ,
му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.
Куп лет 1:
Ма роз нае сон ца
На сан най да ро зе —
На кож най пад коў цы,
На глян цы па лоз зяў.
Ір вуц ца два сэр цы
З мя це ліц на вою,
Як лас таў кі ў дзвер цы, —
На во лю, на во лю.
Пры пеў (2 ра зы):
Праз бе лую за снеж
Да ро гай зна ё май
Мы едзем у за ціш —
Да до му, да до му.
Пад ко ва мі рэ жа
Конь снеж ную на мяць.
За снеж жа, за снеж жа...
Да ро га — як па мяць.
Куп лет 2:
Пад шу бай кал ма тай
Нам по бач кі лю ба.
Чым ду мы за ня ты —
Не вы ка жуць гу бы.
Маў чым на ма ро зе
За ця та, да ўмо ру.
Спя вае па лоз зе
Ды сэр цы га во раць.
Пры пеў (2 ра зы).

Мі хась Ка ла чын скі 

(12.01.1917—10.08.1990) — 

вы дат ны бе ла рус кі па эт, 

пе ра клад чык, сцэ на рыст, 

дзе яч куль ту ры. Скон чыў 

кур сы пры Ка му ніс тыч ным 

ін сты ту це жур на ліс ты кі 

імя С. Кі ра ва ў 1936 го-

дзе. Удзель ні чаў у са вец-

ка-фін лянд скай і Вя лі кай 

Ай чын най вой нах, уз на га-

ро джа ны дву ма ор дэ на мі 

Чыр во най Зор кі, ор дэ нам 

Ай чын най вай ны ІІ сту пе-

ні, ме да ля мі. У ва ен ны час 

быў ар мей скім жур на ліс-

там, спец ка рэс пан дэн там. 

Пас ля вай ны — га лоў ным 

рэ дак та рам аль ма на ха 

«Со вет ская Отчизна», 

ча со пі  са «Бе ла русь». 

У скла дзе дэ ле га цыі БССР 

удзель ні чаў у ра бо це ХХVІ 

се сіі Ге не раль най Асамб-

леі ААН. Член Са ю за пісь-

мен ні каў з 1940 го да, а з 

1958-га — на мес нік стар-

шы ні праў лен ня. У мір ныя 

га ды атры маў ор дэ ны Пра-

цоў на га Чыр во на га Сця га, 

Друж бы на ро даў, Знак Па-

ша ны. Аў тар адзі нац ца ці 

паэ тыч ных збор ні каў, ся мі 

кні жак паэ зіі для дзя цей, 

пе ра кла даў тво раў рус кіх, 

укра ін скіх, лі тоў скіх, бал-

гар скіх паэ таў.

Зноў тыр чыш 

у ін тэр нэ це?

Ну і ну!Ну і ну!

Школь ні ца 
за тэ ле фон 

за яві ла на баць ку 
ў па лі цыю

У аме ры кан скім шта це 

Агаё дзяў чы на-пад ле-

так вы клі ка ла па лі цэй-

скіх пас ля та го, як баць-

ка ада браў у яе тэ ле фон 

за дрэн ныя па во дзі ны.

Школь ні ца з го ра да Саус 

Юк лід па тэ ле фа на ва ла ў 

па лі цыю і за яві ла, што ў яе 

скра лі тэ ле фон. Ка лі па лі цэй-

скія пры еха лі да яе да до му, 

16-га до вая дзяў чы на на зва-

ла ві на ва тым у зла чын стве... 

баць ку. Муж чы на ж за явіў 

вар та вым па рад ку, што на 

не ка то ры час за браў пры-

ла ду ў дач кі, каб пра ву чыць 

яе. Ад нак школь ні ца пра цяг-

ва ла на стой ваць, што гэ та 

кра дзеж, та му што ўла даль-

ні ца тэ ле фо на яна. Па лі цэй-

скія па тлу ма чы лі дзяў чы не, 

што ва ло дан не тэ ле фо нам, 

на бы тым за гро шы баць коў, 

да 18 га доў — гэ та пры ві лей, 

а не пра ва. Яны па ра і лі дзяў-

чы не слу хац ца баць ку і ўзя лі 

з яе штраф за лжы вы вы клік. 

А су праць баць кі спра ву аб 

кра дзя жы, зра зу ме ла, за во-

дзіць не ста лі.


