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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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Месяц
Поўня 26 жніўня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

1 ВЕ РАС НЯ

1853 год — на ра дзіў ся Мі хал Фе да роў-
скі, поль скі і бе ла рус кі фальк ла рыст, 

эт ног раф, ар хе о лаг. Член Львоў ска га эт на гра фіч-
на га та ва рыст ва, Ант ра па ла гіч най ка мі сіі Ака дэ міі 
ве даў у Кра ка ве, Поль ска га края знаў ча га та ва-
рыст ва, Кра каў ска га ну міз ма тыч на-ар хеа ла гіч на га 
та ва рыст ва, Та ва рыст ва сяб роў на вук у Віль ні. 

У 1877—1904 га дах жыў у За ход няй Бе ла ру сі. Да сле да ваў ду хоў-
ную і ма тэ ры яль ную куль ту ру, вы ву чаў фло ру і фаў ну, збі раў кні гі, 
гіс та рыч ныя да ку мен ты маг нац кіх ар хі ваў, тво ры жы ва пі су і гра фі кі, 
фальк лор на-эт на гра фіч ныя ма тэ ры я лы, пра во дзіў рас коп кі кур га-
ноў, ста ра жыт ных па се лі шчаў і мо гіль ні каў, збі раў ма тэ ры я лы для 
ства рэн ня ар хеа ла гіч най кар ты да гіс та рыч най Бе ла ру сі. Ім са бра-
на больш за 5 ты сяч бе ла рус кіх на род ных пе сень, ка ля 10 ты сяч 
пры ка зак, сот ні ка зак, за га дак, на род ных па вер' яў, рэ ка мен да цый 
на род най ме ды цы ны. Аў тар фальк лор на-эт на гра фіч ных ма тэ ры я лаў 
«Люд бе ла рус кі». Па мёр у 1923 го дзе.

1953 год — быў зроб ле ны пер шы на бор у Мін скае су во-
раў скае ва ен нае ву чы лі шча. На ву чаль ная ўста но ва 

бы ла ство ра на з мэ тай вы ха ван ня дзя цей во і наў і пар ты зан Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, а так са ма сі рот, чые баць кі за гі ну лі ад рук ня мец ка-
фа шысц кіх за хоп ні каў. Асноў ныя за да чы ву чы лі шча: за бес пя чэн не 
атры ман ня су во раў ца мі агуль най ся рэд няй аду ка цыі, а так са ма не-
аб ход ных для вы ба ру пра фе сіі пер ша сных ве даў і на вы каў ва ен най 
спра вы.

1968 год — ва каль на-ін стру мен таль ны ан самбль «Ля во-
ны» на ча ле з У. Му ля ві ным упер шы ню вы сту піў пад 

наз вай «Пес ня ры».

Дзень па чат ку Дру гой су свет най вай ны (1939—

1945). 1 ве рас ня 1939 го да фа шысц кая Гер ма нія 

на па ла на Поль шчу. У Поль шчы гэ ты дзень ад зна-

ча ец ца як Дзень ве тэ ра наў вай ны.

1923 год — у Япо ніі ад бы ло ся Вя лі кае зем-
ле тра сен не Кан та маг ні ту дай 7,9, якое 

фак тыч на зні шчы ла га ра ды То кіа і Яка га ма і за бра ла жыц ці больш 
як 140 ты сяч ча ла век.

1958 год — на ра дзіў ся Сяр гей 
Гар маш, ра сій скі ак цёр тэ-

ат ра і кі но, ар тыст мас коў ска га тэ ат ра 
«Су час нік», на род ны ар тыст Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі. Зды маў ся ў філь мах «Атрад», «Ва-
ра шы лаў скі стра лок», «Ка мен ская», «Пя-
шчот ны ўзрост», «72 мет ры», «На се ле ны 
вост раў» і ін шых.

1983 год — над Са ха лі нам збі ты паўд нё ва к арэй скі «Бо інг» 
(рэйс 007), які па ру шыў са вец кую мя жу. Са ма лёт ля цеў 

па кур се Нью-Ёрк — Се ул. На бор це суд на зна хо дзі ла ся 296 па са-
жы раў і 23 чле ны экі па жа. Ад хі ліў шы ся ад кур су, лай нер увай шоў у 
за кры тую па вет ра ную пра сто ру СССР і прай шоў над са вец кі мі ва ен-
ны мі аб' ек та мі. Пры му сіць са ма лёт да па сад кі на са вец кай тэ ры то рыі 
не ўда ло ся, у вы ні ку ён быў збі ты зні шчаль ні кам-пе ра хват чы кам. 
Пры кру шэн ні ні хто не вы жыў. Ся род асноў ных вер сій пры чын та го, 
што ад бы ло ся, бы лі на зва ныя па мыл ка пі ло таў і пра ва ка цыя з бо ку 
спец служ баў ЗША.

НАПРЫКАНЦЫ

УСМІХНЕМСЯ

Дзве сяб роў кі.

— Трэ ба зра біць ро ба та, 

каб вы дзі раў пус та зел ле і 

аб га няў буль бу на да чы.

— У мя не ёсць та кі, але ў 

яго трэ ба за лі ваць га рэл ку.

Аб' ява на дзвя рах бух-

гал тэ рыі:

«У карт ры джы прын та-

ра скон чыў ся то нар. Зар-

пла ты сён ня не бу дзе!»

Жні вень — час, ка лі лю-

дзі, з які мі ты ў се ці ве паў го-

да аб мяр коў ваў су свет ныя 

праб ле мы, рап там пі шуць, 

што заўт ра едуць з ма май 

куп ляць школь ную фор му.

— Моц на су ма ва ла?

— Па тва ёй ву лі цы пра-

еха лі 58 ма шын. З іх 12 — 

сі нія.

16

Сён няш няя су бо-

та — не звы чай ная, 

асаб лі вая. Для мно гіх 

пер ша клас ні каў, іх 

баць коў яна за пом-

ніц ца на ўсё жыц цё — 

ура чыс тай лі ней кай, 

квет ка мі, пер шай на-

стаў ні цай, школь ным 

зван ком...

У гэ ты свя точ ны 

дзень ве даў я ра ды 

пра па на ваць но вую 

пес ню на вер шы вы-

дат на га паэ та Ана то-

ля Вяр цін ска га.

Вер шы — 

Ана толь Вяр цін скі, 

му зы ка — 

Яў ген Кся не віч

Куп лет 1:

Сум на не ве даць 

ні чо га на све це,

Жыць жыц цём цём ных ля соў.

Дзень доб ры, аз, бу кі і ве дзі!

Усе па чы на ец ца з вас, з азоў.

Пры пеў:

Бы вай це, міш кі, ка ты ды мыш кі.

Бы вай, пер ша быт ны дзі ця чы свет.

Дзень доб ры, пер шыя мае кніж кі!

Дзень доб ры, пер шы ве ла сі пед!

Куп лет 2:
Дзень доб ры, кніж кі мае дру гія,
Так са ма трэ ція кніж кі мае!
Дзень доб ры, на стаў ні кі да ра гія!
Ву чы це! — Мне ве даў не стае.

Пры пеў 2 ра зы

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...   Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@gmaіl.com

АЗ, БУ КІ І ВЕ ДЗІ

З 90-год дзем, з пры го жай круг лай да тай, шчы ра він-
шу ем Над зею Іва наў ну РА ЧЫН СКУЮ з вёс кі 
Га лынь На ва груд ска га ра ё на! Зы чым быць 
шчас лі вай, ні ко лі не хва рэць, ду шою не ста-
рэць і сто га доў су стрэць!

Су сед кі Га ля і Ве ра.

Ша ноў на га ка ле гу, за гад чы ка ад дзе ла мас тац ка га 

рэ да га ван ня Вы да вец ка га до ма 

«Звяз да» Аляк санд ра АСІ ПЕН КУ шчы-

ра він шу ем з пры го жай круг лай 

да тай — 50-год дзем! Зы чым моц-

на га зда роўя, ба дзё ра га на строю, 

плё ну ў пра цы, здзяйс нен ня мар!

Звяз доў цы.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Пе ра ме ны ў тэ ні се
Ад быў ся сход Ге не раль най асамб леі 

Між на род най тэ ніс най фе дэ ра цыі.

На ім прай шло га ла са ван не за шэ раг транс-

фар ма цый ных рэ фор маў у да чы нен ні Куб ка Дэ-

ві са, якія ІTF пла нуе пра вес ці су мес на з між на-

род ным хол дын гам Kоsmоs. Па чы на ю чы з 2019 

го да ў фі наль най част цы спа бор ніц тваў бу дуць 

удзель ні чаць 18 най мац ней шых збор ных, і най-

леп шыя гуль цы све ту на пра ця гу ад на го тыд-

ня бу дуць зма гац ца за чэм пі ён скі Ку бак Дэ ві са. 

Пер шы тур нір у па доб ным фар ма це прой дзе з 

18 да 24 ліс та па да, а ў якас ці пры ма ю ча га бо-

ку раз гля да юц ца іс пан скі Мад рыд і фран цуз скі 

Ліль — пер шы го рад-гас па дар бу дзе аб ве шча ны 

на пра ця гу най блі жэй шых тыд няў.

Прэ зі дэнт ІTF Дэ від ХА ГЕР ЦІ пра ка мен та-

ваў но ва ўвя дзен ні: «Я вель мі ра ды, што ўдзель-

ні кі сён ня пра га ла са ва лі за аба ро ну доў га тэр-

мі но вых перс пек тыў Куб ка Дэ ві са. Пра га ла са-

ваў шы за гэ тыя рэ фор мы, су мес на з Kоsmоs 

мы змо жам рэа лі за ваць ве лі зар ны па тэн цы ял 

тур ні ру і вы вес ці яго на но вы ўзро вень. На ша 

мэ та — за бяс пе чыць умо вы, каб гэ та гіс та рыч-

нае ра шэн не пры нес ла ка рысць бу ду чым па ка-

лен ням гуль цоў на дзя сят кі га доў на пе рад».

Но ва ўвя дзен ні пры ня суць знач ны рост да хо-

даў для тых кра ін, якія бу дуць пры маць тур нір, а 

но вы пры за вы фонд у па ме ры 20 міль ё наў до ла-

раў для гуль цоў па ды ме Ку бак Дэ ві са да ўзроў ню 

тур ні раў Вя лі ка га шле ма. Но вы фар мат бу дзе 

ўклю чаць у ся бе ад бо рач ны раўнд у лю тым, у 

якім 24 ка ман ды пры муць удзел у да маш ніх і вы-

яз ных мат чах — клю ча вым эле мен це спад чы ны 

Куб ка Дэ ві са. 12 пе ра мож цаў ква лі фі ка цыі за бяс-

пе чаць са бе пра мую пу цёў ку ў фі наль ную част ку 

тур ні ру і да лу чац ца да ча ты рох паў фі на ліс таў 

мі ну ла га го да. Яшчэ дзве збор ныя, якія бу дуць 

аб ве шча ныя да па чат ку ква лі фі ка цый на га раў-

нда, атры ма юць wіld саrd.

Фі наль ны тур нір бу дзе пра хо дзіць па кру-

га вой сіс тэ ме з па ня дзел ка па чац вер, а ўсіх 

18 удзель ні каў па дзе ляць на 6 груп. Кож ны па-

яды нак бу дзе ўклю чаць у ся бе тры мат чы — два 

адзі ноч ныя і адзін пар ны, якія бу дуць пра хо дзіць 

у трох сэ та вым фар ма це. Пе ра мож цы груп, а так-

са ма дзве най леп шыя ка ман ды, якія за ня лі дру гія 

мес цы, у пят ні цу згу ля юць у чвэрць фі на ле. У 

су бо ту ад бу дуц ца паў фі на лы, а ў ня дзе лю — фі-

нал. Дзве най гор шыя ка ман ды гру па во га эта пу 

бу дуць па ні жа ны ў на ступ ным го дзе да ўзроў ню 

за наль ных груп, ас тат нія ж, якія не вый шлі ў паў-

фі нал, бу дуць удзель ні чаць у ква лі фі ка цый ным 

раў ндзе ў лю тым на ступ на га се зо на.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.


