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19 кастрычніка 2018 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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Месяц
Першая квадра 

16 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Рыб.
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16 20 кастрычніка 2018 г.НАПРЫКАНЦЫ

КА МА РЫ 
ДА ПА МАГ ЛІ ПА ЛІ ЦЫІ

У аме ры кан скім на се ле ным пунк це Кэмп белс порт, штат Віс кон сін, зло-

дзей не вы нес ка ма ры ных уку саў і вы ра шыў здац ца па лі цыі, па ве дам ляе 

СBS 58.

Па да зра ва ны скраў ал ка голь з пра дук то вай крамы і па спра ба ваў уця чы на 

аў та ма бі лі. У па го ню за ім ад пра ві лі па лі цэй скую ма шы ну. Да ехаў шы да ку ку руз-

на га по ля, зла мыс нік вы ска чыў з аў та ма бі ля і кі нуў ся ў гу шчар. Але сыс ці да лё ка 

зло дзею не ўда ло ся. Па куль ён блу каў у ку ку ру зе, яго ста лі адоль ваць ка ма ры. 

Акра мя та го, яму бы ло не зра зу ме ла, ку ды іс ці да лей. У вы ні ку муж чы на не вы тры-

маў, вы браў ся з за рас ні каў і здаў ся па лі цэй ска му, які яго пра сле да ваў. Па звест ках па лі цыі, за мі ну лы ме сяц па да зра ва ны 

здзейс ніў не каль кі на бе гаў на кра мы і вы краў спірт ныя на поі на су му, якая пе ра вы шае дзве ты ся чы до ла раў.

Іван КУ ПАР ВАС.

Zамор'еZамор'е

20 КАСТ РЫЧ НІ КА

1733 год — на ра дзіў ся (Пін шчы-
на) Адам Та дэ вуш Ста ні-

слаў На ру шэ віч, бе ла рус кі гіс то рык, па эт, 
пе ра клад чык, рэ лі гій ны дзе яч. Ву чыў ся ў 
Пін скім ка ле гі у ме, Ві лен скай ака дэ міі, Лі-
ё не. Вы кла даў у езу іц кім ка ле гі у ме і Ры-
цар скай шко ле ў Вар ша ве. На быў вя до-

масць як па эт, аў тар од, іды лій, ба ек, лі рыч ных і са ты рыч ных 
тво раў. З 1764 го да на блі жа ны ка ра ля Ста ні сла ва Аў гус та 
Па ня тоў ска га, вя лі кі пі сар ВКЛ і сак ра тар Па ста ян най Ра ды, 
з 1788 го да — біс куп сма лен скі (з мес ца зна хо джан нем у Пін-
ску). Су пра ва джаў ка ра ля ў па езд ках па Бе ла ру сі і Укра і не, 
якія апі саў у дзён ні ках. Браў удзел у пра цы Ча ты рох га до ва га 
сей ма 1788—1792 га доў. Вы сту паў за ма нар хіч ны лад дзяр-
жа вы, моц ную цэнт ра лі за ва ную ўла ду. Са бра ны ім 231 том 
гіс та рыч ных ма тэ ры я лаў, так зва ныя «па пкі На ру шэ ві ча», ма-
юць вя лі кую на ву ко вую каш тоў насць. Па мёр у 1796 го дзе.

1885 год — на ра дзіў ся (г. Віль ня) Аляк сандр 
Лаў рэ на віч Бур біс, удзель нік бе ла рус ка-

га на цы я наль на-вы зва лен ча га ру ху, тэ ат раль ны дзе яч. 
З 1921 го да — на мес нік нар ка ма за меж ных спраў БССР, 
адзін з ар га ні за та раў Та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа БССР. 
Ідэі, по гля ды і дзей насць Бур бі са ака за лі ўплыў на фар мі-
ра ван не дзяр жаў най па лі ты кі БССР у 1920-я га ды, са дзей-
ні ча лі ўзбуй нен ню тэ ры то рыі рэс пуб лі кі. Аў тар «Ка рот ка-
га на ры су па эка на міч най геа гра фіі Бе ла ру сі», ар ты ку ла 
«Ка рот кі агляд бе ла рус ка га на цы я наль на-рэ ва лю цый на га 
ру ху». Адзін з за сна валь ні каў бе ла рус ка га пра фе сій на га 
тэ ат ра, ак цёр і рэ жы сёр. Удзель ні чаў у ра бо це Пер шай 
бе ла рус кай тру пы Іг на та Буй ніц ка га, Бе ла рус ка га му зыч-
на-дра ма тыч на га гурт ка ў Віль ні. Па ста віў спек так лі «Па 
рэ ві зіі» і «Па шы лі ся ў дур ні» М. Кра піў ніц ка га, «За лё ты» 
В. Ду ні на-Мар цін ке ві ча. Па мёр у 1922 го дзе.

1943 год — ра шэн нем стаў кі Вяр хоў на га га лоў-
на ка ман да ван ня (у вы ні ку пе рай ме на ван ня 

Цэнт раль на га фрон ту) утво ра ны Бе ла рус кі фронт. У склад 
Бе ла рус ка га фрон ту ўва хо дзі лі 3-я, 48-я, 50-я, 61-я, 63-я, 
65-я, а таксама 16-я па вет ра ная ар міі, паз ней 10-я, 11-я, 47-я 
і 70-я ар міі і Дняп роў ская ва ен ная фла ты лія. Вой скі фрон ту 
дзей ні ча лі на Го мель ска-Баб руй скім на прам ку, пра вя лі Го-
мель ска-Рэ чыц кую апе ра цыю (1943 год) і Ма зыр ска-Ка лін-
ка віц кую апе ра цыю (1944 год), вы зва ліў шы ад гіт ле раў цаў 
аб лас ныя цэнт ры Го мель і Ма зыр і мно гія ін шыя на се ле ныя 
пунк ты на паў днё вым ус хо дзе Бе ла ру сі. 17 лю та га 1944 го да 
пе рай ме на ва ны ў 1-ы Бе ла рус кі фронт. Ка ман да ваў Бе ла-
рус кім фрон там ге не рал ар міі К. К. Ра ка соў скі.

1368 год — на ра дзіў ся Дзміт-
рый Іва на віч Да нской, рус кі 

князь. Дзміт рый Да нской пер шым з мас коў-
скіх кня зёў уз на ча ліў узбро е ную ба раць бу 
на ро да су праць та-
та раў: у 1378 го дзе 
на ра цэ Во жа бы ло 

раз гром ле на та тар скае вой ска Бе-
гі ча, а ў 1380-м Дзміт рый на ча ле 
аб' яд на ных рус кіх сіл раз біў у Ку-
лі коў скай біт ве вой скі та тар ска га 
цем ні ка Ма мая, за што быў пра зва-
ны Да нскім (біт ва ад бы ла ся не да лё ка ад мес ца ўпа дзен ня 
ра кі Ня прад ва ў Дон).

1832 год — рус кі ву чо ны Па вел Льво віч Шы лінг у 
сва ёй пе цяр бург скай ква тэ ры (Мар са ва по-

ле, 7) пра вёў пер шую пуб ліч ную дэ ман стра цыю вы най дзе-
на га ім элект ра маг ніт на га тэ ле гра фа. За тым вы на ход нік 
уста на віў тэ ле граф ную су вязь па між Зім нім па ла цам і бу-
дын кам Мі ніс тэр ства шля хоў зно сін. Гэ та бы ла пер шая ў 
све це лі нія элект рыч на га тэ ле гра фа.

ГО РА ДУ ЗА БА РА НІ ЛІ 
КАР МІЦЬ ТАЎ СТУ НА

Ва ўста но вах анг лій ска га го ра да Мід лсбра, якія ганд лю юць ежай на-

вы нас, з'я ві лі ся пла ка ты з парт рэ там мяс цо ва га жы ха ра, які па ку туе 

на атлус цен не. Яны за клі ка юць пе ра стаць яго кар міць, па ве дам ляе 

вы дан не Dаіlу Mіrrоr.

З-за за ліш няй ва гі 27-га до вы Дэ рэн Мак лін так па мя нуш цы Дзіб сі не 

мо жа ва дзіць аў та ма біль і вы му ша ны пла ціць за два мес цы, ка лі лё тае на 

са ма лё це. Акра мя та го, яму па тра бу ец ца спе цы яль нае адзен не, якое каш туе 

да ра жэй. «Ура чы ска за лі, што ка лі бу ду пра цяг ваць жыць як ра ней, то доў га 

не пра цяг ну», — ка жа ён. Ула даль нік мяс цо вай спарт за лы Майк Хінд, які лі-

чыц ца ад ным з най леп шых пер са наль ных трэ не раў у Вя лі ка бры та ніі, узяў ся 

бяс плат на пры вес ці яго ў фор му. Ён аб раў Мак лін та ка, раз гле дзеў шы ка ля 

ты ся чы за явак ад ін шых ах вот ных стаць яго па да печ ным. Хінд лі чыць, што таў стун па ві нен са чыць за сва ёй ды е тай. Каб 

да па маг чы яму спра віц ца са спа ку сай, ён на дру ка ваў пла ка ты з яго фо та здым кам і раз даў іх ва ўста но вах Мід лсбра. 

«Ра туй це Дзіб сі! — аб вя шчае над піс. — Ён гі не ад атлус цен ня. Не да вай це гэ та му ча ла ве ку ес ці». Мак лін так не крыў дуе. 

«У мя не ёсць толь кі адзін шанц, і я маю на мер атры маць ад яго мак сі мум», — ка жа ён.

ПЕ РА ПА ЛОХ З-ЗА ВА ВЁР КІ 
Ў СА МА ЛЁ ЦЕ

Па са жыр ка авія кам па ніі Frоntіеr Аіrlіnеs пра нес ла ў авія лай нер ва вёр ку ў якас ці 

эма цы я наль най пад трым кі, у вы ні ку ча го ўсіх па са жы раў прый шло ся эва ку і-

ра ваць, па ве дам ляе Nеwshub.

Пры рэ гіст ра цыі на рэйс у аэ ра пор це Ар лан да жан чы на зга да ла, што возь ме з 

са бой жы вё лу, ад нак не ўдак лад ні ла якую. Як толь кі яна зай шла ў са ма лёт са звяр-

ком, су пра цоў ні кі авія кам па ніі па пра сі лі яе па кі нуць борт, але яна ад мо ві ла ся. Та ды 

борт пра вад ні кам прый шло ся вы клі каць па лі цэй скіх і эва ку і ра ваць усіх па са жы раў, 

каб ра за брац ца з па ру шаль ні цай. На тэр мі на ле жан чы ну су стрэў раз' юша ны на тоўп 

па са жы раў, якія зла ва лі ся з-за ад кла дзе на га рэй са. На іх не за да во ле нас ці дзяў чы на 

прос та па ка за ла ся рэд ні па лец і крык ну ла «За ткні ся!» ад на му з тых, хто абу раў ся.

У ЗША па са жы рам да зва ля ец ца пра но сіць не ка то рых жы вёл на борт у якас ці эма цы я наль най пад трым кі, ад нак та-

кія пра ві лы рас паў сюдж ва юц ца не на ўсіх звя роў. «Мы не да зва ля ем па да рож ні кам браць з са бой эк за тыч ных жы вёл, 

уклю ча ю чы гры зу ноў, рэп ты лій, тру соў, во жы каў, на ся ко мых, сум ча тых па ля тух, а так са ма бруд ных і звя роў, якія дрэн на 

пах нуць», — удак лад ня ец ца на сай це Frоntіеr Аіrlіnеs.

Ка лі ў ле се вы су стрэ лі 

баб з пус ты мі вёд ра мі...

Зна чыць, гры боў зу сім 

ня ма.

— Ча му вы пры ма е це на 

ра бо ту толь кі жа на тых?

— Та му што яны пры вык-

лі да аб раз і не спя ша юц ца 

да до му ў кан цы пра цоў на га 

дня.

Як толь кі ў ка шаль ку 
з'я віў ся фо та зды мак ма ёй 
жон кі, гро шы з яго ад ра зу 
знік лі.

Муж з жонкай на паляванні.
— Куды ты ў зайца цэліш?! 

Я яго гатаваць не ўмею. 
Страляй лепш у бульбу!

Мы прос та па він ны 

быць ра зам. Я і гро шы.

Вы 

фатографа 

не 
бачылі?

Не-е, пан. 

Белага чалавека 

з люстраным 

фотаапаратам 

«Canon-400D» 

зусім 

не бачылі!

Фота Маргарыты ГАЙДАРЖЫ.








