
Кот да па мог 
жан чы не знай сці 

за на чку му жа
Кот вы даў жы хар цы Тай лан да мес ца, дзе муж сха-

ваў ад яе гро шы, па ве дам ляе банг кок ская га зе та 

The Natіon.

Жан чы на рас ка за ла ў сац се ці ве, што ма лень кая кар-

дон ная скрын ка зва лі ла ся з ша фы, ка лі ту ды за ско чыў 

яе га да ва нец. Уся рэ дзі не ака заў ся па чак гро шай, якія 

муж сха ваў, каб не мар на ваць іх на хат нія па трэ бы. На апуб лі ка ва най фа та гра фіі чор ны кот 

ся дзіць ка ля пе ра вер ну тай скрын кі. Мяр ку ю чы па рас сы па ных па пад ло зе ку пю рах, у за на чцы 

за хоў ва ла ся не менш за дзве ты ся чы бат (ка ля 125 руб лёў). «Заўт ра па сма жу ка ту цэ лую ры-

бу», — на пі са ла жан чы на.

Пры ра ба ван ні 
скра лі ма шы ну... у ра баў ні ка

У аме ры кан скім Ке не ві ку, штат Ва шынг тон, у ра баў-

ні ка са гна лі аў та ма біль, па куль ён здзяйс няў зла чын-

ства, па ве дам ляе KEPRTV.

У па лі цыю го ра да па тэ ле фа на ваў нех та Уіль ям Ке-

лі і рас ка заў пра знік нен не чыр во на га пі ка па, які ён 

па кі нуў на ву лі цы. Як вы свет лі ла ся, муж чы на за быў 

клю чы за паль ван ня на зад нім ся дзен ні. Іх за ўва жыў 

пра хо жы, сеў у ма шы ну і з'е хаў. Вы ву ча ю чы за піс ка ме ры ві дэа на зі ран ня, па лі цэй скія 

вы свет лі лі, што Ке лі пры маў удзел у ра ба ван ні. У гэ тым за клю ча ла ся пры чы на, з якой ён 

па кі нуў аў та ма біль без на гля ду. Муж чы ну арыш та ва лі, ні пі кап, ні яго ўгон шчы ка па куль 

не знай шлі.

Пры раў на ваў жон ку і вы ска чыў у акно
У Кі таі вы ра та ва лі муж чы ну, які пры раў на ваў жон ку да га да ва ла га сы на і па спра ба ваў 

пры цяг нуць яе ўва гу, па ве дам ляе Daіly Maіl.

Ін цы дэнт ад быў ся ў го ра дзе Вэнь лін, пра він цыя Чжэц зян. Жанчына аб ві на ва ці ла мужа ў тым, 

што той ня ўваж лі ва да гля даў іх сы на, па куль яе не бы ло до ма. Той раз зла ваў ся і на злосць жон-

цы скок нуў з акна, ад нак пры зям ліў ся на бал кон трэ ця га па вер ха і вы жыў. Пас ля ён па зва ніў ёй і 

па пя рэ дзіў, што ідзе та піц ца ў блі жэй шым ва да ёме. Пе ра па ло ха ная жон ка не ад клад на звяр ну ла ся 

ў па лі цыю. Муж чы ну знай шлі на плыт ка вод дзі без пры том нас ці і да ста ві лі ў баль ні цу. На гэ ты 

мо мант па цы ент зна хо дзіц ца ў ста біль ным ста не.

У раз мо ве з жур на ліс та мі ён па скар дзіў ся, што пас ля 

на ра джэн ня дзі ця ці яго жон ка пе ра ста ла звяр таць на яго 

ўва гу. Жон ка па ве да мі ла па лі цыі, што муж скок нуў з акна, 

ка лі яны вы пі ва лі і аб мяр коў ва лі яго па во дзі ны. Яна так-

са ма ад зна чы ла, што апош нім ча сам муж чы на і праў да 

раў на ваў яе да сы на і па ста ян на па тра ба ваў ува гі да ся бе. 

Ка рыс таль ні кі се ці ва пад тры ма лі жан чы ну, асу дзіў шы ўчы-

нак яе му жа. «Зда ец ца, яна вы хоў вае двух дзя цей», — ад-

зна чы лі шмат лі кія ка мен та та ры.

— Мама, 
а канікулы 

хутка?
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насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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1894 год — на ра дзіў ся Аляк сандр 

Ва сі ле віч Гру бэ, скульп тар, 

на род ны мас так 

Бе ла ру сі. У 1914—

1916-м ву чыў ся ў Пе-

цяр бург скім уні вер сі тэ це. З 1918 го-

да на стаў ні чаў на Ма гі лёў шчы не. 

Адзін з ар га ні за та раў і стар шы ня 

Усе бе ла рус ка га аб' яд нан ня мас-

та коў. Пра ца ваў у га лі не стан ко-

вай і ма ну мен таль най скульп ту ры, 

у жан рах тэ ма тыч най кам па зі цыі і 

парт рэ та. У твор час ці імк нуў ся да 

по шу ку но вых вы раз ных срод каў, 

вы ка рыс тоў ваў пры ёмы сты лі за цыі, за сна ва ныя на тра-

ды цы ях бе ла рус кай на род най драў ля най плас ты кі. Ся род 

ра бот — скульп ту ры «Раб», «Чыр во на ар ме ец», «Пер шая 

ба раз на» і ін шыя. Па мёр у 1980 го дзе.

1915 год — на ра дзіў ся (вёс ка Кост ры чы, ця пер 

у Кі раў скім ра ё не) Ян ка Ка зе ка, кры тык, лі-

та ра ту раз наў ца, за слу жа ны ра бот нік куль ту ры Бе ла ру сі. 

Аў тар прац па пы тан нях раз віц ця кла січ най і су час най 

лі та ра ту ры: кніг «Бе ла рус кая бай ка», «З не вы чэрп ных 

кры ніц», «На тхнен не і май стэр ства», «Кузь ма Чор ны» і ін-

шых. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1976) за ўдзел 

у вы дан ні Бе ла рус кай Са вец кай Эн цык ла пе дыі ў 12 та мах. 

Па мёр у 2000 го дзе.

1749 год — на ра дзіў ся Аляк сандр 

Мі ка ла е віч Ра дзі шчаў, рус-

кі мыс лі цель, пісь мен нік. За сна валь нік 

рус кай рэ ва лю цый най пе да го гі кі, эты кі і 

эс тэ ты кі, рэа ліс тыч на га ме та ду ў рус кай 

про зе. Аў тар фі ла соф ска-пуб лі цыс тыч-

на га трак та та «Па да рож жа з Пе цяр бур га ў Маск ву», оды 

«Воль насць» і ін шых тво раў. У 1790 го дзе за клю ча ны ў 

Пет ра паў лаў скую крэ пасць, пры су джа ны да смя рот на га па-

ка ран ня, за ме не на га ссыл кай на 10 га доў у Сі бір. У ссыл цы 

на пі саў фі ла соф скі трак тат «Пра ча ла ве ка, пра яго смя рот-

насць і бес смя рот насць». Па мёр у 1802 го дзе.

1855 год — на ра дзіў ся Усе ва лад Фё да ра віч 

Руд неў, рус кі контр-ад мі рал. У 1880—

1883-м здзейс ніў кру га свет нае пла ван не на крэй се ры 

«Аф ры ка». У да лей шым пла ваў на ка раб лях амаль усіх 

кла саў і зай маў па са ды па чы на ю чы ад вах та ва га на чаль-

ні ка і за кан чва ю чы ка ман дзі рам бра ня нос цаў бе ра га вой 

ахо вы «Ад мі рал Грэйг» і «Ча ра дзей ка». У 1902-м быў 

пры зна ча ны ка ман дзі рам най леп ша га рус ка га крэй се ра 

«Ва раг», які ў 1904 го дзе ўсту піў у бой з япон скай эс-

кад рай з шасці крэй се раў і васьмі мі на нос цаў. У гэ тым 

баі «Ва раг» па та піў япон скі мі на но сец і на нёс сур' ёз ныя 

па шко джан ні яшчэ двум япон скім крэй се рам. Не вя лі кі 

бо е за пас не да зво ліў пра цяг ваць бой, а па шко джан ні 

крэй се ра пе ра шка джа лі яго на му пра ры ву ў Порт-Ар тур. 

Руд неў вы ра шыў па та піць крэй сер, каб япон цы не маг лі 

яго за ха піць. Пас ля та го як ка ман да бы ла раз ме шча на 

на нейт раль ных ка раб лях, па ра не ны і кан ту жа ны Руд неў 

апош нім па кі нуў ба я вое суд на. За ге ра іч ны подз віг у гэ-

тым баі ён быў уз на га ро джа ны ор дэ нам свя то га Ге ор гія 

4-й сту пе ні і атры маў зван не флі гель-ад' ютан та. У тым жа 

го дзе яго пры зна чы лі ка ман дзі рам эс кад ро на бра ня нос ца 

«Анд рэй Пер ша зван ны». Па мёр у 1913 го дзе.

1874 год — на ра дзіў ся Вя ча слаў Ру доль фа віч Мян-

жын скі, са вец кі дзяр жаў ны і пар тый ны дзе яч, 

адзін з кі раў ні коў са вец кіх ор га наў дзяр жаў най бяс пе кі, пе-

ра ем нік Ф. Э. Дзяр жын ска га на ча ле АД ПУ. Да рэ ва лю цыі 

вёў пра па ган дысц кую ра бо ту ў Пе цяр бург скай і Яра слаў-

скай ар га ні за цы ях РСДРП, не ад на ра зо ва арыш тоў ваў ся. 

Пра ца ваў у за меж ных ар га ні за цы ях РСДРП. Удзель нік 

пад рых тоў кі і пра вя дзен ня Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі ў 

Пет ра гра дзе. Член рэд ка ле гіі га зет «Сол дат» і «Пра вда». 

Як ка мі сар ВРК у дзярж бан ках і пер шы нар кам фі нан саў 

ажыц цяў ляў на цы я на лі за цыю бан каў, ства рыў но вы фі нан-

са вы апа рат са вец кай рэс пуб лі кі. Па мёр у 1934 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Георгія, Дзяніса, 
Емяльяна, Івана, 
Іларыёна, Міхаіла, 
Рыгора, Яўгена.

К. Ізабелы, Паўліны, 
Багдана, Марка, 
Раймунда.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.15 20.03 13.48

Вi цебск — 6.02 19.56 13.54

Ма гi лёў — 6.05 19.54 13.49

Го мель — 6.05 19.48 13.43

Гродна — 6.31 20.18 13.47

Брэст — 6.34 20.16 13.42

Месяц
Маладзік 30 жніўня.

Месяц у сузор’і Дзевы.

УСМІХНЕМСЯ

— Доб ры дзень, гэ та 

адэ ская баль ні ца № 4?

— Так, доб ры дзень.

— А ска жы це, Якаў Май-

се е віч з 8-й па ла ты жы вы 

яшчэ?

— Не яшчэ.

— Вой, ну што за му жы кі 

пай шлі?! Адзін ста іць за раз 

по бач са мной у ма га зі не і 

пы та ец ца ў «заі» ў тэ ле фо-

не, якія яб лы кі 

браць. Са праўд-

ны му жык ні ў ка-

го ні пра якія яб-

лы кі пы тац ца не 

бу дзе! Ку піў якія 

спа да ба лі ся — і 

ўсё! На ват ка лі 

гэ та буль ба!

У ма ёй жон кі 

ў ван най ві сяць 

сем руч ні коў: 

для тва ру, для 

рук, для ва ла соў, 

для це ла, для ін тым най зо-

ны, для ног і для ча гось ці 

яшчэ сё мае... За быў ся.

А, ус пом ніў — для 

мяне!..

— Ну на вош та ты так на-

ела ся ў ба бу лі, ка лі ідзеш 

вя чэ раць з па клон ні кам?

— Ба бу ля не па клон нік, 

ёй не ад мо віш!

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Дзяў чы на 
зро біць 
рэ мень 
са змяі, 

якая ўку сі ла 
яе бра та

У аме ры кан скім 

го ра дзе Нор ка, 

штат Ка лі фор нія, 

яда ві тая 

змяя на па ла 

на пад лет ка 

і ўку сі ла яго, 

па ве дам ляе CBS 

Local.

19-га до вы Ра сел 

Брайс на ган ку свай-

го до ма не за ўва жыў 

гры му чую змяю, якая 

спа ла. Паў зун на паў 

на хлоп ца і ўку сіў яго 

ў на гу. Ра сел вель-

мі спа ло хаў ся. «Но гу 

па ча ло пя чы, і жар 

узды маў ся ўсё вы шэй і 

вы шэй. Мой твар, вус-

ны і язык па ча ло па-

кол ваць», — расказаў 

ён. На да па мо гу хлоп-

цу кі ну лі ся яго ма ці 

і сяст ра — абедз ве 

жан чы ны пра цу юць 

мяд сёст ра мі. Ма ці ад-

кі ну ла змяю са до вым 

шлан гам, а сяст ра вы-

клі ка ла ра та валь ні каў і 

за бі ла рэп ты лію ла па-

тай. Юна ка не ад клад-

на да ста ві лі ў баль ні-

цу, ця пер яго зда роўю 

ні чо га не па гра жае. 

Сяст ра Рас ела пла нуе 

ад даць це ла за бі тай 

змяі так сі дэр міс ту, каб 

той зра біў з яе ску ры 

рэ мень, а га ла ву па кі-

нуць як тра фей.

Іван КУ ПАР ВАС.
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