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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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17 ВЕ РАС НЯ

1784 год — у ня свіж скім тэ ат ры 

Ра дзі ві лаў бы ла па стаў ле на 

ад на з пер шых бе ла рус кіх опер «Агат ка, 

або Пры езд па на» (кам па зі тар — Ян Го-

ланд, аў тар ліб рэ та — Ма цей Ра дзі віл).

1874 год — на ра дзі ла ся (Мінск) Ве ра Клі менць-

еў на Слуц кая (са праўд нае імя Бер та Бра-

ні сла ваў на), удзель ні ца рэ ва лю цый на га ру ху ў Бе ла ру сі, 

Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі ў Пет ра гра дзе. За рэ ва лю цый-

ную дзей насць у 1898 го дзе бы ла за клю ча на ў тур му, у 

1901-м вы сла на ў мяс тэч ка Мір На ва груд ска га па ве та. 

У 1909—1912 га дах у эміг ра цыі. З 1913 го да на пар тый-

най ра бо це ў Пе цяр бур гу: сак ра тар Ва сі ле вост раў ска га 

рай ка ма пар тыі, член жа но ча га бю ро ЦК РСДРП(б), член 

вы кан ка ма Пет ра град ска га Са ве та. Пра во дзі ла агі та цый-

ную ра бо ту на за во дах і фаб ры ках, у сал дац кіх ка зар мах, 

на ка раб лях Бал тый ска га фло ту, ся род жан чын. За гі ну ла 

ў 1917 го дзе пад час лік ві да цыі контр рэ ва лю цый на га мя-

ця жу Ке ран ска га-Крас но ва.

1939 год — у мяс тэч ку Скі дзель быў ство ра ны 

рэ ва лю цый ны ка мі тэт, які ўзна ча ліў уз-

бро е нае паў стан не ра бо чых і ся лян Скі дзель скай гмі ны 

Гро дзен ска га па ве та ў пад трым ку Чыр во най Ар міі, якая 

пе рай шла са вец ка-поль скую гра ні цу для вы зва лен ня 

За ход няй Бе ла ру сі. Паў стан цы за ня лі пош ту, упра ву гмі-

ны, элект ра стан цыю, чы гу нач ную стан цыю, раз збро і лі 

па лі цыю і шэ раг пад раз дзя лен няў поль скай ар міі, вы-

ве сі лі чыр во ныя сця гі, арыш та ва лі слу жа чых мяс цо вай 

ад мі ніст ра цыі, па лі цэй скіх, афі цэ раў, асад ні каў, поль скіх 

ак ты віс таў. Су праць паў стан цаў бы лі кі ну ты вай ско выя 

і жан дар скія сі лы з Грод на і Шчу чы на. Праз два дні, 

19 ве рас ня, кар ні кі ўвар ва лі ся ў Скі дзель, 18 удзель ні-

каў паў стан ня бы лі рас стра ля ны. У ва ко лі цах Скі дзе ля 

паў стан не пра цяг ва ла ся да 20 ве рас ня, ка лі ў мяс тэч ка 

ўвай шлі час ці Чыр во най Ар міі.

1939 год — па рас-

па ра джэн ні 

са вец ка га ўра да Чыр во ная 

Ар мія пе рай шла са вец ка-

поль скую гра ні цу, каб узяць 

пад сваю аба ро ну жыц цё і 

ма ё масць на сель ніц тва За-

ход няй Бе ла ру сі.

1949 год — на ра дзіў ся (Мінск) Ге надзь Дзміт-

ры е віч Кар пен ка, бе ла рус кі ву чо ны ў га-

лі не тэх на ло гіі но вых ма тэ ры я лаў і па крыц цяў, член-

ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі, за слу жа ны дзе яч на ву кі 

Бе ла ру сі. Пра ца ваў у Ін сты ту це ядзер най энер ге ты кі АН 

Бе ла ру сі, у Бел НДІ па раш ко вай ме та лур гіі (у 1987—1990 

га дах — ды рэк тар за во да па раш ко вай ме та лур гіі ў Ма-

ла дзеч не), у 1990—1994-м стар шы ня Ма ла дзе чан ска-

га гар вы кан ка ма. У 1996 го дзе — на мес нік стар шы ні 

Вяр хоў на га Са ве та Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Аў тар больш 

чым 100 на ву ко вых прац, у тым лі ку адной ма на гра фіі, 

і 40 вы на хо дак. Рас пра ца ваў тэх на ло гіі ядзер ных ма тэ-

ры я лаў на асно ве дыя ксі ду ўра ну і хро му, ука ра нё ныя ў 

спе цы яль най тэх ні цы. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла-

ру сі. Па мёр у 1999 го дзе.

1864 год — на ра дзіў ся Мі ха іл 

Ка цю бін скі, укра ін скі пісь-

мен нік, гра мад скі дзе яч, рэ ва лю цый ны 

дэ ма крат. Аў тар апо вес цяў «Це ні за бы-

тых прод каў», «Fota morgаna» і ін шых. 

Май стар псі ха ла гіч най на ве лы. Па мёр 

у 1913 го дзе.

1939 
год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Мянь шоў, ра-

сій скі рэ жы сёр і ак цёр кі но, сцэ на рыст, 

прад зю сар. На род ны ар тыст РСФСР. Па ста віў філь мы 

«Ро зыг рыш», «Маск ва сля зам не ве рыць», «Ка хан не і 

га лу бы» і ін шыя. Лаў рэ ат Дзяр жаў ных прэ мій РСФСР і 

СССР, ула даль нік прэ міі «Ос кар».

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Івана, 
Мікалая, Міхаіла, Паўла, 
Пятра, Сцяпана.

К. Веры, Юстыны.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.45 19.22 12.37

Вi цебск — 6.34 19.12 12.38

Ма гi лёў — 6.35 19.12 12.37

Го мель — 6.33 19.08 12.35

Гродна — 7.01 19.37 12.36

Брэст — 7.02 19.37 12.35

Месяц
Поўня — 14 верасня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ

Я не пад пус каю свай го 

му жа да кух ні.

Апош нім ра зам, ка лі ён 

там гас па да рыў, ён спа ліў 

са ла ту.

— А ку ды ты хо дзіш па 

ве ча рах?

— На рэ пе ты цыю хо ру.

— А што вы там ро бі це?

— П'ём пі ва, раз маў ля-

ем...

— А спя ва е це ка лі?

— Ка лі да до му ідзём!

Вось так ся дзіш на да-

чы ў цянь ку, на маз ва еш 

на яб лыч ную алад ку яб-

лыч нае па від ла, за пі ва еш 

яб лыч ным со кам, ча ка еш, 

па куль шар лот ка яб лыч-

ная спя чэц ца...

А ў га ла ве ад на дум ка: 

а ці не спі ла ваць на рэш це 

па ло ву гэ тых яб лынь?!

— Я ха чу вяр нуць свай го 

ка ха на га.

— Гэ та мож на. Чэк вы за-

ха ва лі?

Ім чыць элект рыч ка з Мін ска,
Ля ціць, аб га няе аб ло кі —
Да Вя зын кі з го ра да бліз ка,
Але да Ку па лы — да лё ка...
Там птуш кі ві та юц ца звон ка,
У ха це — ста рая ка лыс ка...
Там го рад па да сца да лё кім.
Ку па ла па чу ец ца — бліз кім.
У ха це той шчас це ды рос пач,
Усім нам па сла ныя Бо гам...
Зда ец ца, Ку па ла по бач.
Іс ці да Ку па лы — доў га.

ТАМ ПТУШ КІ ВІ ТА ЮЦ ЦА ЗВОН КА...

Пры яз джай це ў Вя зын ку ра ніч кай, ка лі ва кол Ку па лаў скай ха ты яшчэ ня ма шум лі-
вых эк скур сан таў, а ў во сень скай ці шы ні вы раз на чу ваць да лё кія гу кі. З-за па чаў ша га 
ру дзець ле су да вас да ко ціц ца сці ша ны пост ук элект рыч кі, ус кра і на бліз кай вёс кі 
ад гук нец ца люд скі мі вок лі ча мі, а з-пад ніз кіх аб ло каў да ля ціць раз ві таль ная пес ня 
ад лёт ных ча ро дак.

Ся род без лі чы га ла соў мі ну ла га гэ тыя мяс ці ны так са ма па мя та юць дзі ця чы го лас 
бу ду ча га бе ла рус ка га Пес ня ра Ян кі Ку па лы.

Гу кі мі ну ла га, яго фар бы, на пі са ныя ка лісь ці рад кі не зні ка юць. Усё за ста ец ца на-
шчад кам.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


