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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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16 3 верасня 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

3 ВЕ РАС НЯ

1927 год — на ра дзіў ся (вёс ка 

Ка ню хі Ка пыль ска га ра ё на) 

Алесь Ада мо віч, бе ла рус кі пісь мен нік, кры-

тык, лі та ра ту раз на вец, член-ка рэс пан дэнт 

НАН Бе ла ру сі, док тар фі ла ла гіч ных на вук, 

пра фе сар. Пра ца ваў у Ін сты ту це лі та ра ту ры АН Бе ла ру сі, 

з 1987 го да — ды рэк тар НДІ кі на мас тац тва (Маск ва). Аў-

тар ды ло гіі «Пар ты за ны», ра ма наў «Вай на пад стрэ ха мі», 

«Сы ны ідуць у бой», «Ха тын ская апо вес ць», адзін з аў-

та раў кні гі «Я з вог нен най вёс кі...». Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр у 1994 го дзе.

1928 год — кі на ар га ні за цы яй Бел дзярж кі но ў 

Санкт-Пе цяр бур гу ство ра на кі на сту дыя 

«Са вец кая Бе ла русь» (з 1939 го да зна хо дзіц ца ў Мін ску), 

з 1946 го да —»Бе ла русь фільм». Ся род за сна валь ні каў 

сту дыі — рэ жы сё ры Ю. Та рыч і У. Гар дзін, апе ра та ры 

А. Каль ца ты, М. Каз лоў скі, мас так М. Літ вак.

1930 год — на ра дзіў ся Па вел Іва на віч Тка чоў, бе-

ла рус кі пісь мен нік, лі та ра ту раз на вец. Док-

тар фі ла ла гіч ных на вук, пра фе сар. За слу жа ны ра бот нік 

вы шэй шай шко лы Бе ла ру сі. Пі саў пе ра важ на для дзя цей. 

Пра ца ваў у рэ дак цы ях га зет «Зорь ка», «Пі я нер Бе ла ру сі», 

ча со пі са «Бя роз ка». З 1969 го да за гад ваў ка фед рай рус-

кай кла січ най лі та ра ту ры БДУ, ад на ча со ва быў дэ ка нам 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі (1981–1986). Пра фе сар, док тар 

фі ла ла гіч ных на вук. Член СП СССР з 1964 го да. Аў тар 

кніг «Мі кіт каў па да ру нак», «Пра Сяр гей ку і ляс ных жы ха-

роў», «Віш нё вая кве цень», апо вес цяў «Пі ліп ка з Га лу бі най 

сла бод кі», «Гра ні ца бы ла по бач», «Час сві таль най зор кі» 

і ін шых тво раў. Па мёр у 1998 го дзе.

1957 год — з да па мо гай пе ра соў най тэ ле стан-

цыі ад бы ла ся пер шая тэ ле транс ля цыя фут-

боль на га мат ча са ста ды ё на «Ды на ма» ў Мін ску.

1866 год — у Жэ не ве ад крыў-

ся Пер шы кан грэс І Ін-

 тэр на цы я на ла, у якім пры ня лі ўдзел 

60 дэ ле га таў ад сек цый Анг ліі, Фран цыі,

Гер ма ніі, Швей ца рыі. Кан грэс аб мер ка-

ваў пы тан не аб праф са юзах. У ра шэн ні 

кан грэ са бы ло ска за на, што праф са ю зы па він ны ар га ні-

за ваць ба раць бу пра ле та ры я ту су праць сіс тэ мы на ём най 

пра цы і ўла ды ка пі та лу — ба раць бу не толь кі эка на міч ную, 

але і па лі тыч ную. Ся род ін ша га па тра ба ва лі ся 8-га дзін-

ны ра бо чы дзень, аба ро на жа но чай і за ба ро на дзі ця чай 

пра цы, бяс плат ная по лі тэх ніч ная аду ка цыя, увя дзен не 

ра бо чых мі лі цый за мест па ста ян ных ар мій. Трэ ба ад зна-

чыць, што да та го ча су тэ о рыя «на ву ко ва га ка му ніз му», 

рас пра ца ва ная Марк сам, знай шла пра ціў ні каў у асо бе 

анар хіс таў, на ча ле якіх ста яў Мі ха іл Ба ку нін.

1915 год — з го ра да 

Ба ра на ві чы ў 

Ма гі лёў пе ра ме шча ная стаў ка 

га лоў на ка ман ду ю ча га ўзбро-

е ны мі сі ла мі Ра сіі, якім та ды 

быў цар Мі ка лай ІІ. Стаў ка раз-

мя шча ла ся там да 1918 го да.

1939 год — Фран цыя і Вя лі ка бры та нія аб' яві лі, 

што зна хо дзяц ца ў ста не вай ны з Гер ма ні-

яй. Па чаў ся пе ры яд, які пас ля гіс то ры кі на за вуць «дзіў най 

вай ной».

1943 год — у СССР ство ра ны су во раў скія ва-

ен ныя ву чы лі шчы. Яны бы лі за сна ва ны ў 

ад па вед нас ці з па ста но вай Са ве та на род ных ка мі са раў ад 

21 жніў ня 1943 го да «На ўзор ста рых ка дэц кіх кар пу соў». 

На ву чаль ныя ўста но вы бы лі на зва ныя ў го нар ге не ра лі сі-

му са А. В. Су во ра ва. У ве рас ні 1953 го да пры ня ло пер шых 

на ву чэн цаў і Мін скае су во раў скае ва ен нае ву чы лі шча.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Васы, Абрама, Агапія, 
Аляксандра, Паўла, 
Фадзея.

К. Ізабелы, Рыгора, 
Шымана, Яўхіма.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.20 19.56 13.36

Вi цебск — 6.08 19.48 13.40

Ма гi лёў — 6.10 19.47 13.37

Го мель — 6.10 19.41 13.31

Гродна — 6.36 20.11 13.35

Брэст — 6.39 20.09 13.30

Месяц
Маладзік 30 жніўня.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ

Аб' ява.

«Па тра бу ец ца рэа лі за-

тар на квас, зар пла та 500 

руб лёў. Поў ны сац па кет, 

ця нёк...»

А што, ка лі му жы кі, якія 

хо дзяць па го ра дзе ў ка-

муф ляж най фор ме, прос-

та па лю юць на жан чын у 

ле а пар да вых ла сі нах?..

Соф'я Мар каў на, вы хо-

дзя чы за муж дзя ся ты раз:

— Бо жух на, коль кіх 

муж чын я зра бі ла шчас лі-

вы мі!

Жан чы на па чы нае 

рас цві таць і ззяць, ка-

лі ўлюб ля ец ца ў доб рую 

муж чын скую бан каў скую 

карт ку.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

caricatura.ru

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

Па га ры зан та лі: 3. Кні жы ца. 6. Ох ра. 7. Юнац тва. 

11. Твар. 12. Дзень. 13. Пя ро. 16. Дрэ ва. 17. Ас но ва. 

18. Бу шаль. 19. Ор ган. 21. Ла ва. 22. Фа кел. 24. Сі ло. 

28. Ла цін ка. 30. Урок. 31. Жнец. 32. Ба гац це. Па вер -

ты ка лі: 1. Зо ла та. 2. Час. 3. Ключ. 4. Жы ціе. 5. Агат.

 8. Лаў ры ша ва. 9. Бя ро за вік. 10. До ка. 14. Вальс. 15. На род. 

18. Бе ла рус. 20. По лацк. 23. Кні га. 25. Хлеб. 26. Ша ле. 

27. Ікс. 29. Ежа.


