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ЗАЎТРА
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   дня

Мiнск — 9.07 17.38 8.31

Вi цебск — 9.02 17.23 8.21

Ма гi лёў — 8.57 17.28 8.31

Го мель — 8.47 17.31 8.44

Гродна — 9.21 17.54 8.33

Брэст — 9.15 18.01 8.46
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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
Поўня 21 студзеня.

Месяц у сузор’і Шаляў.
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1574 год — 445 га доў з ча су за-

сна ван ня П. Мсці слаў цам 

дру кар ні на срод кі Ма мо ні чаў. Дзей ні-

ча ла ў кан цы XVІ — па чат ку XVІІ ст. у 

Віль ні. У дру кар ні бы лі вы да дзе ны «Ча-

соў нік», «Еван гел ле на пра столь нае», 

«Псал тыр». З-за кан флік ту 

па між Мсці слаў цам і Ма мо-

ні ча мі, якія імк ну лі ся цал кам 

кант ра ля ваць кні га дру ка-

ван не, у 1576 г. дзей насць 

дру кар ні бы ла пры пы не ная. 

У 1583 г. К. і Л. Ма мо ні чы 

ад на ві лі яе ра бо ту. Дру кар-

ню Ма мо ні чаў фі нан са ва 

пад трым лі ва лі пра ва слаў ныя шлях ці цы За рэ цкія. У 1586 

і 1593 гадах дру кар ня пры пад трым цы канц ле ра ВКЛ 

Л. Са пе гі атры ма ла пры ві леі, якія да ва лі ча со вае ма-

на поль нае пра ва на вы дан не кніг на ста ра бе ла рус кай і 

цар коў на сла вян скай мо вах. Вы да ва ла кні гі рэ лі гій на га, 

на ву ко ва-асвет на га і юры дыч на га ха рак та ру.

1872 год — на ра дзіў ся (г. п. Бя лы ні чы) Ма лю шыц-

кі Мі ка лай Кі ры ла віч, бе ла рус кі ву чо ны, 

ака дэ мік НАН Бе ла ру сі (1928). Аў тар ра бот па аг ра хі міі, 

пры клад ной ба та ні цы, се лек цыі і аг ра тэх ні цы куль тур ных 

рас лін, па вы ву чэн ні ўплы ву асма тыч на га ціс ку гле ба ва га 

рас тво ру на рост, раз віц цё, ура джай насць збож жа вых 

куль тур, цук ро вых бу ра коў і буль бы. Апуб лі ка ваў больш 

за 20 на ву ко вых прац. Па мёр у 1929 го дзе.

1918 год — на ра дзіў ся (в. Ня знань, ця пер у Клі-

ма віц кім ра ё не) Іван Ры го ра віч Но ві каў, 

пісь мен нік, жур на ліст, за слу жа ны дзе яч куль ту ры Бе ла-

ру сі. Аў тар кніг да ку мен таль ных на ры саў «Дзе сяць тыд-

няў у Злу ча ных Шта тах Аме ры кі», «Па лес кае зо ла та», 

да ку мен таль ных апо вес цяў «Ру і ны стра ля юць ва ўпор», 

«Да ро гі скры жа ва лі ся ў Мін ску». Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр у 2001 го дзе.

1954 год — на ра дзіў ся (в. Стань ка ва Дзяр жын-

ска га ра ё на) Ула дзі мір Іва на віч Жба наў, 

бе ла рус кі скульп тар. Пра ца ваў пе ра важ на ў га лі не ма ну-

мен таль на-дэ ка ра тыў най скульп ту ры. Аў тар кам па зі цый у 

Мін ску: «Не зна ём ка», «Дзяў чын ка з па ра со нам», «Да ма 

з са бач кам» і інш. Па мёр у 2012 го дзе.

1990 год — Вяр хоў ны Са вет БССР пры няў 

за кон «Аб мо вах у Бе ла рус кай ССР», у 

ад па вед нас ці з якім бе ла рус кая мо ва аб ве шча на дзяр-

жаў най.

1500 год — еў ра пей цы ўпер-

шы ню сту пі лі на зям лю 

Бра зі ліі. Лаў ры пер ша ад кры ва льні ка 

тэ ры то рый, якія ад но сяц ца да су час най 

Бра зі ліі, на ле жаць Ві сен тэ Янь е су Пін со-

ну, іс пан ска му ма ра плаў цу, да след чы ку 

і кан кіс та до ру. Ра зам са сва ім бра там 

Мар ці нам Алон са Пін со нам у 1492—1493 га дах ён удзель-

ні чаў у Пер шай экс пе ды цыі Хрыс та фо ра Ка лум ба ў Но вы 

Свет, ка ман ду ю чы ка ра ве лай «Нінья».

1921 
год — на ра дзіў ся Юрый Мі ка ла е віч Озе-

раў, са вец кі кі на рэ жы сёр, на род ны ар тыст 

СССР. Зняў кі на эпа пею «Вы зва лен не», філь мы «Ка чу-

бей», «Сал да ты сва бо ды», «О спорт, ты — мір!», «Біт ва за 

Маск ву», «Ста лін град». Лаў рэ ат Ле нін скай і Дзяр жаў най 

прэ мій СССР.

Алег сам га туе, пры бі-

рае, мые і на ват шые.

Ка ра цей, гэ та му га ду ад 

жан чын па трэ бен толь кі 

секс.

— Зна чыць, вы ка жа це, 

што ні ко лі не ла е це ся ма-

цю ка мі?

— Так і ёсць!

— Та ды я вам у тры га дзі-

ны но чы па тэ ле фа ную!

Муж чы на, які ня пра віль-

на ўста ля ваў кан ды цы я-

нер, ця пер мо жа рэ гу ля-

ваць на двор'е на ву лі цы.

— Жан чы ны! Хо ча це 

атрым лі ваць за да валь нен-

не ад сек су? Па тра буй це 

гро шы!

Збі ра ю ся па пра сіць 

клі ма тыч на га пры тул ку 

ў Іс па ніі.

Аме ры кан ка пра па нуе не зна ём цам аб дым кі за гро-

шы.

Жы хар ка аме ры кан ска га го ра да Лоў рэнс, штат Кан-

зас, знай шла не звы чай ны і — проста ска жам — зу сім не 

на пру жа ны спо саб за ра біць гро шы. Яна аб ды мае ў лож ку 

лю дзей і атрым лі вае 80 до ла раў за га дзі ну аб дым каў. Пра 

гэ та па ве дам ляе вы дан не Mеtrо.

Мэ ры Ро бін пры зна ец ца, што на ват ву чы ла ся пра фе сіі 

«аб ды маль шчы ка» — цэ лыя тры ме ся цы. Пе рад су стрэ чай 

з бу ду чым клі ен там яна мае зно сі ны з ім па ві дэа су вя зі і 

пад піс вае да мо ву аб тым, што до ты кі бу дуць на сіць толь кі 

пла та ніч ны ха рак тар (хоць гэ та вель мі ці ка вая трак тоў ка 

эпі тэ та). Сам се анс пра хо дзіць на нейт раль най тэ ры то-

рыі — у до ме, які не на ле жыць ні Мэ ры, ні клі ен ту. Апош ні 

па ві нен прад' явіць па свед чан не кі роў цы для па цвяр джэн ня 

асо бы. У жан чы ны ўжо ёсць 30 па ста ян ных клі ен таў ва 

ўзрос це ад 20 да 75 га доў. Пад час се ан су яны ля жаць у 

аб дым ках на лож ку, ка лі хто-не будзь з іх ад чуе ся бе ня-

ўтуль на, ён па ві нен ад ра зу пра гэ та ска заць.

«Аб дым кі да па ма га юць ад чуць су вязь з ін шым ча ла-

ве кам мац ней, чым што-не будзь ін шае. У мя не і ў клі ен та 

ад бы ва ец ца вы кід ак сі та цы на — гар мо ну шчас ця», — лі-

чыць Мэ ры. Яна ўпэў не ная, што ў най блі жэй шыя га ды ў 

яе з'я віц ца мност ва ка лег. Ад на з клі ен так Мэ ры, 27-га-

до вая Эмі Томп сан, сцвяр джае, што па доб ны від тэ ра-

піі вель мі важ ны для гра мад ства: «Ця пер раз гар кры зі су 

сек су аль най зго ды, ка лі лю дзі час та не мо гуць зра зу-

мець — дзе за ля цан ні, а дзе да ма ган ні, і яны не ра зу-

ме юць, як яс на вы каз ваць свае сек су аль ныя па трэ бы. 

У та кіх умо вах вель мі важ на, што ча ла век мо жа апы нуц ца 

з Мэ ры ў бяс печ най пра сто ры».

Ад зна ча ец ца, што Мэ ры Ро бін за ра бі ла ня ма ла гро шай 

у лож ку, але кан крэт ная су ма па куль не агуч ва ла ся.

СТА ГА ДО ВАЯ ПА ЛЯЎ НІ ЧАЯ 
АД НЫМ СТРЭ ЛАМ 

ЗДА БЫ ЛА ДВУХ АЛЕ НЯЎ
У аме ры кан скім го ра дзе Мор ган таўн (штат Мі сі сі-

пі) доў га жы хар ка ад пра ві ла ся на па ля ван не пас ля 

101-га дня на ра джэн ня і пад стрэ лі ла двух але няў 

ад ным стрэ лам, па ве дам ляе вы дан не WHNT-TV.

Бер та Ві керс за-

се ла са стрэль бай 

у хо ван цы, якую па-

бу да ва лі яе сва я кі. 

Ка лі по бач з'я віў ся 

алень, яна не ста-

ла стра ляць ад ра зу. 

«Я вы ра шы ла да ча-

кац ца ка го-не будзь 

буй ней ша га», — тлу-

ма чыць яна. Цяр пен-

не яе бы ло ўзна га ро-

джа на. «Не ўза ба ве 

вы хо дзіць вя лі кая 

але ні ха, я стра ляю, — рас каз вае Ві керс. — Гля джу — а 

на зям лі два але ні. Пра стрэ ле ныя абод ва». Па вод ле слоў 

доў га жы хар кі, пас ля вяр тан ня з па ля ван ня яна па сма жы ла 

зда бы чу і боль шую част ку ад да ла ўну кам.

ДЫ РЭК ТАР ШКО ЛЫ 
ТАН ЦУЕ З ВУЧ НЯ МІ

Ды рэк тар Чжан Пэн фэй не па ко іц ца з на го ды ліш няй 

ва гі ў мно гіх вуч няў па чат ко вай шко лы Xі Guan у Кітаі.

Кі раў нік дзі ця чай уста но вы пе ра ка на ны, што пры чы на 

атлус цен ня ў ма ла ру хо мым ла дзе жыц ця: дзе ці за над та 

шмат ча су пра вод зяць за кам п'ю та ра мі або ся дзяць «уткнуў-

шы ся» ў смарт фо ны. 40-га до вы Чжан Пэн фэй пры ду маў 

ары гі наль ны спо саб ба раць бы з гэ тай праб ле май. Кі раў нік 

на ву чаль най уста но вы са ма стой на вы ву чыў ру хі, па ка заў іх 

сва ім вы ха ван цам і ця пер кож ны пе ра пы нак ра зам з вуч ня мі 

за мест звы чай ных фі зіч ных прак ты ка ван няў вы кон вае энер-

гіч ны та нец. Вуч ням, а за імі і боль шас ці на стаў ні каў, ідэя 

вель мі спа да ба ла ся, і яны ак тыў на пры ма юць удзел.

Іван КУ ПАР ВАС.

Zамор'еZамор'е

Тата! Уяўляеш!.. 
А хамякі ў краме 

скончыліся!..
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 АБ ДЫ МУ 
ДО РА ГА

 


