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28 кастрычніка 2019 года.

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.

16 29 кастрычніка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана, Лонгіна, 
Яўгена.

К. Віялеты, Серафіны, 
Міхала, Нарцыза, Тодара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.03 17.43 9.40

Вi цебск — 7.56 17.29 9.33

Ма гi лёў — 7.53 17.33 9.40

Го мель — 7.46 17.34 9.48

Гродна — 8.18 17.58 9.40

Брэст — 8.14 18.03 9.49

Месяц
Маладзік

 28 кастрычніка.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ
Ха чу на Хэ лоў ін прый-

сці ў мак сі маль на агід ным 
і страш ным кас цю ме — у 
кас цю ме ры бы з офіс най 
мік ра хва лёў кі.

— За тое бу дзе, што 
ўспом ніць у ста рас ці!

— У ста рас ці ты бу дзеш 
ус па мі наць, ку ды аку ля ры 
па клаў.

Толь кі кі нуў шы піць, Сяр-

гей зра зу меў, што не так 

ужо і доб ра ён тан цуе...

— Муж на днях мне заявіў, 

што я не раз на стай на га тую! 

Па за ўчо ра га та ва ла спа ге ці, 

учо ра раж кі, сён ня ра ка він кі, 

заўт ра пла ную зва рыць бан-

ці кі. Зу сім на хаб ны стаў! Я ў 

шо ку! Да ча ка ец ца — па са-

джу на ад ны ма ка ро ны!

Ка лі ў спарт за ле на вас 

з ці ка вас цю і сім па ты яй 

гля дзяць, хут чэй за ўсё, 

за ва мі — люс тэр ка.
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Я пра вод жу во сень у да ро гу,
Не ка жу ёй раз ві таль ных слоў —
Ў за ла тых, каст рыч ніц кіх аб ло гах
Без мя не удо сталь ёй сяб роў.
Хай яна плы ве па рэ чцы ча су —
Ве даю: па той жа плы ні ўслед
Пры плы ве зда лёк вяс на-укра са —
Гэ так жыў і бу дзе жыць Су свет.

* * *
Жоў тае ліс це ля ціць на кры ніч ку
І ска ра ча юц ца дні па кры се.
Па дае до лу, як па дае зніч ка,
Во сень скі яб лык ў ха лод най ра се.

29 КАСТ РЫЧ НІ КА

1523 год — у Кра-

ка ве ў дру-

кар ні Г. Ві е то ра на ла цін-

скай мо ве вый шаў збор нік 

бе ла рус ка га паэ та-гу ма ніс-

та і асвет ні ка эпо хі Ад ра джэн ня Мі ко лы 

Гу соў ска га «Пес ня пра зуб ра». Паэ тыч-

ны збор нік скла даў ся з пра за іч на га пры-

свя чэн ня ка ра ле ве Бо не Сфор ца, якая 

пра фі нан са ва ла вы дан не, ад най мен най 

паэ мы і 11 вер шаў.

1923 год — у Віль ні на 1-й (уста-

ноў чай) кан фе рэн цыі ство-

ра на Ка му ніс тыч ная пар тыя За ход няй Бе-

ла ру сі (КПЗБ — на пра вах тэ ры та рыя ль-

най ар га ні за цыі ў скла дзе Ка му ніс тыч най 

пар тыі Поль шчы). Быў абра ны Цэнт раль-

ны ка мі тэт і сак ра та ры ЦК — І. Ла гі но віч, 

С. Мер тэнс, С. Мі лер і А. Кан чэў скі. У 1924 

го дзе быў ство ра ны Ка му ніс тыч ны са юз 

мо ла дзі За ход няй Бе ла ру сі (КСМЗБ), 

сак ра та ром яко га ста ла Ве ра Ха ру жая. 

Пар тыя вы сту па ла за ажыц цяў лен не са-

цы я ліс тыч най рэ ва лю цыі ў Поль шчы, за 

пра ва на са ма вы зна чэн не для За ход няй 

Бе ла ру сі, за аб' яд нан не ўсіх бе ла рус кіх 

зем ляў у адзі ную Бе ла рус кую са вец кую 

рэс пуб лі ку, за лік ві да цыю па ме шчыц ка га 

зем ле ўла дан ня і пе ра да чу зям лі ся ля нам 

без вы ку пу.

1978 год — у Ар шан скім ра ё не 

пры няў на вед валь ні каў Ку-

па лаў скі ме ма ры яль ны за па вед нік «Ляў-

кі» з цэнт рам ва ўро чы шчы Ляў кі (28 км 

на поў дзень ад Ор шы). Тут, на лецішчы, 

у 1935—1941 га дах жыў і пра ца ваў на-

род ны па эт Бе ла ру сі Ян ка Ку па ла. На 

тэ ры то рыі за па вед ні ка зна хо дзіц ца бу ды-

нак бы лой кан то ры Ко пыс ка га ляс ніц тва, 

у якім раз мя шча ец ца фі лі ял лі та ра тур на-

га му зея пес ня ра.

1989 год — Вяр хоў ны Са вет 

БССР пры няў па ста но ву 

«Аб дзяр жаў най пра гра ме па лік ві да цыі 

ў Бе ла ру сі на ступ стваў ава рыі на Чар но-

быль скай АЭС на 1990—1995 гг.».

1904 год — на-

ра дзіў ся 

Аляк сандр Аляк санд ра-

віч Ма ро заў, кан струк-

тар, адзін з за сна валь-

ні каў са вец кай шко лы 

ства рэн ня тан каў. Пад 

яго кі раў ніц твам у да ва ен ны час ство ра-

ны лёг кія тан кі БТ-2, БТ-5, БТ-7. Удзель-

нік рас пра цоў кі ся рэд ня га тан ка Т-34, 

ле ген дар най ба я вой ма шы ны ча соў Вя лі-

кай Ай чын най вай ны. Лаў рэ ат Ле нін скай і 

трой чы Дзяр жаў най прэ мій СССР. Па мёр 

у 1979 го дзе.

1929 год — рэз кае па дзен не цэн 

на Нью-Ёрк скай фон да вай 

бір жы. Аб вал на Нью-Ёрк скай фон да-

вай бір жы па чаў ся яшчэ 24 каст рыч ні-

ка 1929 го да. Гэ ты дзень стаў пер шым 

з трох «чор ных 

дзён» той во се-

ні. На ступ нае 

рэз кае па дзен-

не ад бы ло ся 

28 каст рыч ні ка. 

А 29 каст рыч ні ка 

1929 го да фон да-

вы ры нак кан чат ко ва аб ва ліў ся. Гэ тыя дні 

ўвай шлі ў гіс то рыю су свет най эка но мі кі 

як «чор ны чац вер», «чор ны па ня дзе лак» 

і «чор ны аў то рак». Ужо да кан ца ліс та-

па да ў вы ні ку бір жа во га кра ху ін вес та ры 

стра ці лі больш за 100 міль яр даў до ла раў. 

Збе ра жэн ні мно гіх прос тых лю дзей бы лі 

стра ча ны цал кам, бан кі і прад пры ем ствы 

за кры ва лі ся, на зі ра ла ся рэз кае ска ра-

чэн не пры быт каў, абяс цэнь ван не ва лют. 

Хут кі мі тэм па мі стаў на рас таць уз ро вень 

бес пра цоўя. Каст рыч нік 1929 го да ад зна-

чыў па ча так кры зі су ў эка но мі цы ЗША, 

які ўвай шоў у су свет ную гіс то рыю пад 

наз вай Вя лі кая дэ прэ сія (1929—1933).


