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Iмянiны
Пр. УСЕКНАВЕННЕ 
ГАЛАВЫ ІААНА 
ПРАДЦЕЧЫ. Івана, Ісака.

К. Прота, Пятра, Фелікса, 
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ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.35 19.36 13.01

Вi цебск — 6.23 19.27 13.04

Ма гi лёў — 6.25 19.26 13.01

Го мель — 6.23 19.21 12.58

Гродна — 6.51 19.51 13.00

Брэст — 6.53 19.50 12.57
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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 Ганны ЗАНКАВІЧ.

Месяц
Маладзік 9 верасня.

Месяц у сузор’і Шаляў.

11 ВЕ РАС НЯ

1855 год — на ра дзіў ся (г. Го мель) 

Еў да кім Ра ма на віч Ра ма-

наў, бе ла рус кі эт ног раф, фальк ла рыст, 

ар хе о лаг. Пра ва дзей ны член Рус ка га 

геа гра фіч на га та ва рыст ва, Мас коў ска га 

та ва рыст ва ама та раў пры ро да знаў ства, 

ант ра па ло гіі і эт на гра фіі, Мас коў ска га ар хеа ла гіч на га та ва-

рыст ва. У 1886—1906 га дах пра ца ваў ін спек та рам на род ных 

ву чы лі шчаў у Ві цеб скай, Гро дзен скай і Ма гі лёў скай гу бер нях, 

ад на ча со ва быў рэ дак та рам ад дзе ла «Могилевских губерн-

ских ве до мос тей». Усё сваё жыц цё ён пры свя ціў збі ран ню і 

да сле да ван ню ма тэ ры яль най і ду хоў най куль ту ры бе ла рус-

ка га на ро да. Пла на ваў вы даць фальк лор на-эт на гра фіч ныя 

ма тэ ры я лы ў 15 кні гах. Пры жыц ці вый шла 9 та моў 15-том-

на га «Бе ла рус ка га збор ні ка», 10-ы том вы пус ціў Ін бел культ. 

Пад рых та ва ныя Ра ма на вым 11—14 та мы за гі ну лі ў час Вя лі-

кай Ай чын най вай ны. Гэ та — свое асаб лі вая эн цык ла пе дыя 

куль ту ры і по бы ту бе ла ру саў да рэ ва лю цый на га ча су.

1928 год — на ра дзіў ся 

(в. Лят кі, ця пер у 

Мас тоў скім ра ё не) Алесь Бе-

ла коз, бе ла рус кі края знаў ца, 

пе да гог, за слу жа ны ра бот нік 

куль ту ры Бе ла ру сі. Пра ца ваў 

на стаў ні кам бе ла рус кай мо вы 

і лі та ра ту ры Гу дзе віц кай ся рэд-

няй шко лы, дзе ў 1965 го дзе 

за сна ваў лі та ра тур на-края знаў чы му зей. Рас пра ца ваў ме-

то ды ку да лу чэн ня вуч няў да лі та ра тур на-края знаў ча га по-

шу ку і му зей най спра вы. Ра зам з вуч ня мі са браў ма тэ ры я лы 

па гіс то рыі і куль ту ры род на га краю. Па мёр у 2016 го дзе.

1938 год — у На ва груд ку па іні цы я ты ве «Міц ке-

віц ка га ка мі тэ та» ў бу дын ку, дзе жы лі баць кі 

паэ та, быў ад кры ты Дом-му зей Ада ма Міц ке ві ча. Яго экс-

па зі цыя раз ме шча на ў пя ці за лах і вы ста вач най га ле рэі. 

Тут бы лі прад стаў ле ны ма тэ ры я лы пра сям'ю А. Міц ке ві-

ча, зна ход кі з ар хеа ла гіч ных рас ко пак на ра дзі ме паэ та ў 

вёс цы За вос се, пад руч ні кі для па вя то вых школ, ся род якіх 

пад руч нік па ма тэ ма ты цы 1772 г. У за лах экс па на ва ла ся 

мэб ля ХІХ ст., фар фо ра вы і фа ян са вы по суд, ма тэ ры я лы 

пра ву чо бу паэ та ў Ві лен скім уні вер сі тэ це і па ча так яго 

твор час ці. Ся род экс па на таў: парт рэ ты жон кі і дзя цей пісь-

мен ні ка, І. Гё тэ, Ф. Ша пэ на, Н. Ор ды, М. Агін ска га. Ко пія 

пер ша га вы дан ня паэ мы «Пан Та дэ вуш», да ку мен ты аб 

апош ніх днях паэ та.

1900 год — на ра дзіў ся Ся-

мён Аляк се е віч Ла вач кін 

(1900—1960), са вец кі кан струк тар авія-

цый най і ра кет най тэх ні кі, член-ка рэс-

пан дэнт АН СССР, ге не рал-ма ёр ін жы-

нер на-авія цый най служ бы, двой чы Ге рой 

Са цы я ліс тыч най Пра цы і двой чы лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі СССР.

1918 год — СНК РСФСР пры няў «Дэ крэт аб увя-

дзен ні між на род най мет рыч най сіс тэ мы мер 

і ва гі на тэ ры то рыі Ра сіі, Укра і ны і Бе ла ру сі» (быў уста ноў-

ле ны «пе ра ход ны пе ры яд» да 31 сту дзе ня 1924 го да).

1973 год — у ста лі цы Чы лі Сант' я га сі ла мі ар міі 

быў здзейс не ны ва ен ны пе ра ва рот, у вы ні-

ку яко га прэ зі дэнт Саль ва дор Аль ен дэ і ўрад На род на га 

адзін ства бы лі зры ну ты, а да ўла ды прый шла ва ен ная 

хун та. Усе па лі тыч ныя пар тыі, якія ўва хо дзі лі ў блок, бы лі 

за ба ро не ны, а іх чле ны бы лі жорст ка рэ прэ сі ра ва ны. Сам 

Аль ен дэ за гі нуў пад час штур му прэ зі дэнц ка га па ла ца. 

У кра і не бы ла ўста ля ва ная дык та ту ра Ура да вай хун ты 

на ча ле з ге не ра лам Аў гус та Пі на чэ там. Бы ло ад ме не на 

дзе ян не кан сты ту цыі, рас пу шча ны На цы я наль ны кан грэс, 

аб ве шча ныя па-за за ко нам усе па лі тыч ныя і ма са выя 

ар га ні за цыі.

НАПРЫКАНЦЫ

УСМІХНЕМСЯ

Муж пас ля шмат га дзін-

най гуль ні ў «тан чы кі» за хо-

дзіць на кух ню:

— А што ёсць па ес ці?

Жон ка:

— А што, па ля вую кух ню 

раз бам бі лі?..

У Га лі ву дзе прай шоў 

дзень до на ра. Уся са бра ная 

кроў пой дзе на но вы фільм 

Квен ці на Та ран ці на.

Пад час эк за ме ну вы клад-

чык — сту дэн ту:

— Ну, га лу бок, пе ра ка-

най це мя не, што вам не трэ-

ба іс ці ў вой ска.

Адзін му жык — дру го-

му:

— Уяў ля еш, у мя не сын 

на ра дзіў ся, сын! Пас ля пя-

ці да чок у мя не на рэш це 

на ра дзіў ся сын!

— І на ка го больш па-

доб ны, на ця бе ці на жон-

ку?

— Не ве да ем, на твар 

яшчэ не гля дзе лі.
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Спорт-таймСпорт-тайм  

Уда лы старт на «но вым» ста ды ё не
У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» тра ды цый на 

рас каз ва ем пра са мыя пры кмет-

ныя па дзеі вы хад ных.

1. Сён ня на ша фут боль ная збор-

ная пра вя дзе дру гую гуль ню ў 

Лі зе на цый. Матч прой дзе ў Кі шы нё-

ве на ста ды ё не «Зімб ру», бе ла ру сам 

бу дзе су праць ста яць ка ман да Мал-

до вы.

На га да ем, у пер шым мат чы на ша 

збор ная пе ра маг ла ў Мін ску на ста ды ё-

не «Ды на ма» Сан-Ма ры на з лі кам 5:0.

— У збор най Мал до вы ёсць фут-

ба ліс ты, якія гу ля юць у ня дрэн ных 

клу бах, ма юц ца якас ныя ле гі я не ры. 

Лёг ка не бу дзе, але са пер ні ка мы вы-

ву ча лі, — рас каз вае га лоў ны трэ нер 

збор най Бе ла ру сі Ігар КРЫ ВУ ШЭН-

КА. — Цяж ка ска заць, ці зве дае наш 

склад зме ны. Зра зу ме ла, ней кія асаб-

лі вас ці са пер ні ка ўлі чым, маг чы ма, 

зро бім ка рэк ты вы. Ка заць кан крэт на 

ця пер до сыць цяж ка.

Пер шы афі цый ны матч на цы я наль-

най збор най Бе ла ру сі па фут бо ле пас-

ля рэ кан струк цыі ста ды ё на «Ды на ма» 

на ве да лі больш за 13 ты сяч гле да чоў. 

Ігар Кры ву шэн ка аца ніў ат мас фе ру 

да маш ня га па ядын ку: «Заў сё ды пры-

ем на гу ляць на но вым ста ды ё не, пры 

вя лі кай коль кас ці ба лель шчы каў. Ня-

хай ста ды ён быў на па ло ву за поў не-

ны, усё роў на гэ та пры ем на. Пад час 

мат ча не звяр та еш ува гі на ню ан сы, 

со чыш за гуль нёй. Доб ры ста ды ён, 

адзі нае, што тры бу ны да лё ка ад по ля, 

уліч ва ю чы, што ёсць да рож ка. Але ён і 

бу да ваў ся як лёг ка ат ле тыч ны. Вя лі кіх 

на ра кан няў у мя не ня ма».

На га да ем, акра мя гэ тых ка ман даў 

са пер ні камі бе ла ру саў у Лі зе на цый 

бу дуць фут ба ліс ты Люк сем бур га, пер-

шы матч з які мі ад бу дзец ца 12 каст-

рыч ні ка ў Мін ску. Па вы ні ках гру па во га 

тур ні ру ба раць бу за адзі ную пу цёў ку ў 

фі наль ны этап Еў ра-2020 пра цяг нуць 

пе ра мож цы ча ты рох квар тэ таў з ды-

ві зі ё на D.

2. Ары на Са ба лен ка за ха ва ла 

20-е мес ца ў рэй тын гу Жа но-

чай тэ ніс най аса цы я цыі (WTА). На-

га да ем, пер шая ра кет ка Бе ла ру сі дай-

шла да 1/8 фі на лу US Ореn, са сту піў-

шы толь кі бу ду чай чэм пі ён цы — На омі 

Аса цы. Аляк санд ра Са сно віч пад ня ла-

ся на 30-ы ра док, Вік то рыя Аза ран ка 

зай мае 61-е мес ца, Ве ра Лап ко — на 

69-й па зі цыі.

Пер шае мес ца за хоў вае ру мын ка 

Сі мо на Ха леп, Ка ра лі на Ваз-

няц кі (Да нія) раз мяс ці ла ся на 

дру гім рад ку рэй тын га, трэ цяе 

мес ца за нем кай Ан ге лі кай 

Кер бер.

3. Ха ке іс ты «Ды на ма-

Мінск» прай гра лі ў гас-

цях ніж не кам ска му «Наф-

та хі мі ку» з лі кам 1:2 і па-

цяр пе лі трэ цяе па ра жэн не 

ў но вым се зо не КХЛ. Гэ тым 

мат чам «зуб ры» за вяр шы лі 

пер шую вы яз ную се рыю і ця-

пер пра вя дуць тры су стрэ чы на да-

маш нім лё дзе. Учора вечарам яны 

згу ля лі з фін скім «Ёке ры там», 12 ве-

рас ня згуляюць з мас коў скім «Спар та-

ком», а за вер шаць да маш нюю се рыю 

14 ве рас ня мат чам з ХК «Со чы».

4. Ха ке іс ты мінск ага «Юнац тва» 

прай гра лі на сва ёй пля цоў цы 

«Рэд Бул Мюн хен» з лі кам 0:3 у Лі зе 

чэм пі ё наў. Ра ней гэ тыя ка ман-

ды су стра ка лі ся ў пер шым ту ры ў 

Гер ма ніі, дзе пос пех так са ма быў 

на ба ку «бы коў» — 4:3. Пас ля ча-

ты рох мат чаў у гру пе В мін ча не з 

тры ма ач ка мі зай ма юць трэ цяе 

мес ца. Чар го выя мат чы ха ке іс ты 

«Юнац тва» згу ля юць з фін скім 

ТПС: 9 каст рыч ні ка на вы ез дзе 

ў Тур ку, 17 каст рыч ні ка на «Чы-

жоў ка-Арэ не» ў Мін ску.

Ха ке іс ты «Нё ма на» ў гэ тым жа 

тур ні ры пе ра маг лі ў гас цях швей-

цар скі «Цуг» з лі кам 3:2. Пас ля 

ча ты рох ту раў з пяц цю ач ка мі гро дзен-

цы зай ма юць трэ цяе мес ца ў гру пе D. 

На ступ ны матч у Лі зе чэм пі ё наў па-

да печ ныя Сяр гея Пуш ко ва пра вя дуць 

10 каст рыч ні ка на вы ез дзе з ня мец кім 

«Ай сбе рэ нам» з Бер лі на.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ




