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Iмянiны
Пр. Аляксандра, Андрэя, 
Антона, Дзям'яна, 
Кузьмы.

К. Анжэлы, Андрэя, 
Эдмунда.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.06 17.40 9.34
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Ма гi лёў — 7.56 17.30 9.34

Го мель — 7.48 17.31 9.43

Гродна — 8.20 17.56 9.36

Брэст — 8.16 18.01 9.45
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29 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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

УСМІХНЕМСЯ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Поўня 24 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Рака.

30 КАСТ РЫЧ НІ КА

1728 год — на ра дзіў ся (в. Са-
ло мен ка, ця пер у Гро дзен-

скім ра ё не) Мар цін Па чо бут-Ад ля ніц-
кі, бе ла рус кі аст ра ном, асвет нік, член 
Лон дан ска га ка ра леў ска га та ва рыст ва, 
член-ка рэс пан дэнт Па рыж скай АН. Ву-
чыў ся ў Гро дзен скім і По лац кім езу іц кіх 

ка ле гі у мах і Ві лен скай езу іц кай ака дэ міі. Удас ка наль ваў 
сваю аду ка цыю ў Ры ме, Лон да не, Па ры жы. Вы кла даў у 
По лац ку ста ра жыт на грэ час кую мо ву. Адзін з ар га ні за та раў 
і пер шы ды рэк тар Ві лен скай аст ра на міч най аб сер ва то рыі. 
З 1764 го да — пра фе сар Ві лен скай ака дэ міі, ад на ча со ва 
рэк тар Га лоў най шко лы ВКЛ. Вёў сіс тэ ма тыч ныя на зі ран-
ні за зор ка мі і пла не та мі, вы явіў но вае су зор'е. Вы зна чыў 
геа гра фіч ныя ка ар ды на ты Віль ні, Грод на і ін шых га ра доў. 
Унёс знач ны ўклад у раз віц цё асве ты і па пу ля ры за цыю 
пры ро да знаў ства і ма тэ ма ты кі, ак тыў на пра ца ваў у Аду-
ка цый най ка мі сіі. Яго імем на зва ны адзін з кра та раў на 
ад ва рот ным ба ку Ме ся ца. Па мёр у 1810 го дзе.

1905 год — на ра дзіў ся Анд рэй Ануф ры е віч Бем-
бель, скульп тар, на род ны мас так Бе ла ру сі, 

пра фе сар. У 1950—1954 га дах стар шы ня Са ю за мас та коў 
Бе ла ру сі. Пра ца ваў у га лі не ма ну мен таль най скульп ту ры і 
парт рэ та. Для яго твор час ці ха рак тэр ны апа вя даль насць, 
імк нен не да аб агуль нен ня, сім ва ліч ная знач насць воб ра за. 
Аў тар рэ лье фаў для До ма 

ўра да, До ма афі цэ раў у 

Мін ску. Ства рыў га рэль еф 

для ма ну мен та Пе ра мо гі 

ў Мін ску. Адзін са ства-

раль ні каў ме ма ры яль на-
га комп лек су «Брэсц кая 

крэ пасць-ге рой», Кур га на Сла вы Са вец кай Ар міі — вы-
зва лі цель ні цы Бе ла ру сі. Эма цы я наль най вы раз на сцю 
вы лу ча юц ца скульп тур ныя парт рэ ты Ге ро яў Са вец ка га 
Са ю за М. Гас тэ лы, А. Мат ро са ва, А. Бло ка, І. Ша мя кі на, 
Л. Шча мя лё ва. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Па-
мёр у 1986 го дзе.

1908 год — на ра дзіў ся Дзміт рый 
Фё да ра віч Ус ці наў, са вец кі 

дзяр жаў ны і ва ен ны дзе яч, Мар шал Са вец-
ка га Са ю за, Ге рой Са вец ка га Са ю за, двой-
чы Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. Адзін з 
двух ка ва ле раў адзі нац ца ці ор дэ наў Ле-
ні на — най вы шэй шай уз на га ро ды СССР. 

У 1941—1957 га дах нар кам, мі ністр уз бра ен ня, мі ністр 
аба рон най пра мыс ло вас ці СССР, у 1976—1984 — мі ністр 
аба ро ны СССР. Па мёр у 1984 го дзе.

1938 год — міль ё ны аме ры кан цаў бы лі да смер ці 

пе ра пу жа ныя, ка лі з пе ра да чы ра дыё стан цыі 

CBS да ве да лі ся пра тое, што на іх кра і ну на па лі... мар сі я не. 

Пе ра па лох вы клі ка ла ра дыё па ста ноў ка ра ма на Гер бер та 

Уэл са «Вай на Све таў». Слу ха чы пры ня лі спек такль за 

рэ аль ны рэ пар таж. І вось вы нік: больш за міль ён жы ха-

роў паў ноч на га ўсхо ду ЗША за па ні ка ва лі! А ўсё та му, што 

аў та ры па ста ноў кі вы ра шы лі пе ра нес ці дзе ян не ра ма на 

Уэл са ў Нью-Джэр сі 1938 го да. А сам спек такль пе ра ры ваў-

ся пра гно зам на двор'я, кан цэр там, вы пус кам на він — так 

бы ло за ду ма на. Паз ней пі са лі, што па ста ноў ку слу ха лі 

ка ля шас ці міль ё наў ча ла век і пры клад на пя тая част ка з іх 

пры ня ла яе за рэ аль ныя рэ парт ажы на він. Да 40-й хві лі ны 

мно гія ўжо не слу ха лі ра дыё, па коль кі цэ лыя сем'і ба ры-

ка да ва лі ся са збро яй у пад ва лах сва іх да моў або спеш на 

збі ра лі ся з'е хаць на за хад кра і ны. За то ры на вы ез дах з 

Нью-Ёр ка і Фі ла дэль фіі рас цяг ну лі ся амаль на 100 км.

За ня ткі ў мас тац кай ака-

дэ міі.

— Ге ній Ма ле віч бу дзе 

сён ня ма ля ваць свае чор-

нень кія квад ра ці кі, а ўсе 

ас тат нія без да ры — ша гам 

марш ма ля ваць го лых на-

тур шчыц!

Рэнт ген па ка заў, што 

Ле на ў лі та раль ным сэн се 

зра зу ме ла фра зу «Пры-

май це па дзве чай ныя 

лыж кі што дзень».

Су час ная каз ка. Іван ка:

— На вош та ж рэ мень мне 

зды маць, ба бу ля?!

— А та му, 

што спраж-

ка ме та ліч-

ная! — ад ка-

за ла Ба ба-

Яга, ад чы ня-

ю чы дзвер цы 

мік ра хва лёў-

кі.

Я раз но-

шу па пад'-

ез дах бяс плат ныя га зе-

ты, за бяс печ ва ю чы тым 

са мым пен сі я не раў пра-

гра май тэ ле пе ра дач на 

на ступ ны ты дзень. Пры 

зна ём ствах з дзяў ча та мі 

прад стаў ля ю ся прос та: 

спе цы я ліст па пра грам-

ным за бес пя чэн ні.

Трох га до вы ўнук:

— Ба буль, на ра дзі мне 

бра ці ка!

— Ну... Гэ та пы тан не не 

да мя не, а да тва іх баць-

коў.

— Пы таў ся ўжо. Ска за лі, 

ад ба бу лі за ле жыць.
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Жы хар ка Аў стра ліі па іме ні Пе ні ад корм лі ва ла сяс цёр пе рад улас-

ным вя сел лем, каб вы гля даць лепш за іх. Яе гіс то рыю апуб лі ка ва ла 

вы дан не Whіmn.

Бу ду чая ня вес та ба я ла ся, што вя сель ныя фа та гра фіі бу дуць га да мі на-

гад ваць ёй пра тое, што сёст ры бы лі ва ўсіх ад но сі нах леп шыя за яе. «Я 

менш пры ваб ная і па пу ляр ная, чым мая ста рэй шая сяст ра, і не та кая мі-

лая і вя сё лая, як ма лод шая», — рас тлу ма чы ла яна. Дзяў чы на вы ра шы ла, 

што па він на неш та зра біць. Пе ні за па тра ба ва ла, каб на яе вя сел ле сёст ры 

на дзе лі жоў тыя су кен кі. Гэ ты ко лер па ві нен быў на даць ім блед ны і хво ры 

вы гляд. Акра мя та го, кож ную ра ні цу яна га та ва ла для іх сму зі, у які та ем на 

да да ва ла пра тэ і на вы па ра шок з кра мы спар тыў на га хар ча ван ня, а са ма спа жы ва ла на поі для па ху дзен ня.

З-за бял ко вых да ба вак сёст ры на бі ра лі ва гу на ва чах. У апош нія тыд ні пе рад вя сел лем Пе ні ста ла пад меш ваць ім 

па тро е ную до зу пра тэ і наў. У вы ні ку яны пе ра ста лі ўля заць у пры га та ва ныя да вя сел ля жоў тыя су кен кі. Пас ля гэ та га 

ня вес та маг ла не ба яц ца кан ку рэн цыі. «Ка лі я ба чу фо та з вя сел ля (а гэ та зда ра ец ца час та, та му што мы раз ве сі лі іх па 

ўсім до ме), то ча сам ад чу ваю ся бе ві на ва тай. Я на іх та кая зі хат лі вая і пры го жая ў сва ёй вя сель най су кен цы, а яны — 

рас паў не лыя і блед ныя, — пры зна ла ся паз ней дзяў чы на. — Але час цей я ўсё ж ад чу ваю ся бе шчас лі вай».

Zамор'еZамор'е

Коль кі за раз іс нуе ін фар ма цыі пра шко ду за ліш ня га за хап лен ня ма біль ны мі 

тэ ле фо на мі, і вось прый шла чар го вая, якая гэ та зноў па цвяр джае. У жы хар-

кі кі тай ска га го ра да Чан ша, пра він цыя Ху нань, якая не каль кі дзён за пар не 

вы пус ка ла з ру кі свой смарт фон, пе ра ста лі згі нац ца паль цы, па ве дам ляе 

Shаnghаііst.

Праб ле мы па ча лі ся пас ля та го, як жан чы на ўзя ла тыд нё вы ад па чы нак. Увесь 

гэ ты час яна пра вя ла з тэ ле фо нам у ру цэ, ад кла да ю чы яго толь кі пе рад сном. Праз 

не каль кі дзён у яе за ба ле ла кісць пра вай ру кі, а паль цы, які мі яна тры ма ла тэ ле-

фон, за сты лі ў ад ным ста но ві шчы. Ёй прый шло ся звяр нуц ца да ўра ча. У жан чы ны 

ды яг нас та ва лі тэ на сі на віт — за па лен не сі на ві яль ных пох ваў су ха жыл ляў. Пас ля 

ля чэн ня ру хо масць паль цаў ад на ві ла ся. Каб па збег нуць паў та рэн ня гэ тай сі ту а цыі, урач па ра іў ёй на да лей час ад ча су 

ад кла даць тэ ле фон і да ваць ру цэ ад па чыць.

Ры ба лоў з аў стра лій ска га го ра да Дар він, Паў ноч ная тэ ры то рыя, не за ўва жыў, 

што на яго ву ду ўзя ла ся ры ба, за якую ён мог атры маць 10 ты сяч аў стра лій-

скіх до ла раў, па ве дам ляе АBС Nеws.

Бэ зіл Тэ Аха зла віў бе ла га мар ско га аку ня (ба ра мун дзі) у па чат ку каст рыч ні ка. 

Ры ба два тыд ні ля жа ла ў ха ла дзіль ні ку, па куль ён не са браў ся пры га та ваць яе на 

абед. Толь кі пас ля гэ та га ры ба лоў за ўва жыў на ёй ма лень кую чыр во ную па зна ку 

з над пі сам «31 са ка ві ка 2019 го да». Ён зра зу меў, што яму тра пі ла ся ад на з ла-

та рэй ных рыб, якіх чац вёр ты год вы пус ка юць у рэ кі на Паў ноч най тэ ры то рыі Аў-

стра ліі для рэ кла мы ту рыз му. Ка лі зла віць ад ну з іх да па зна ча на га тэр мі ну, мож на 

прэ тэн да ваць на буй ны гра шо вы вый грыш. Пяць рыб за бяс пе ча ныя па зна кай, за 

якую да юць 1 міль ён аў стра лій скіх до ла раў, яшчэ сто рыб — па зна кай на 10 ты сяч. Акра мя та го, ёсць 20 рыб на 5 ты сяч 

до ла раў, але ры бак атрым лі вае толь кі па ло ву гэ тай су мы, ас тат няе ідзе на даб ра чын насць.

Пас ля зван ка ар га ні за та рам Тэ Аха да ве даў ся, што вый граў 10 ты сяч до ла раў. Ён збі ра ец ца ад даць част ку гро шай 

83-га до ва му баць ку і сва я кам, а рэш ту вы дат ка ваць на па езд ку ў род ны го рад — но ва зе ланд скі Вай роа, які раз мя шча-

ец ца за 5400 кі ла мет раў ад Дар ві на.

 НЯ ВЕС ТА ТА ЕМ НА АД КОРМ ЛІ ВА ЛА СЯС ЦЁР,
або Яшчэ ад на гіс то рыя пра жа но чае ка вар ства

У КІ ТА ЯН КІ З-ЗА ТЭ ЛЕ ФО НА СКУР ЧЫ ЛА ПАЛЬ ЦЫ

ШЧАС ЛІ ВЫ АКУНЬ НА 10 ТЫ СЯЧ ДО ЛА РАЎ





Іван КУ ПАР ВАС.


