
Фота Максіма ШАСТАКОВА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ганны, Анатоля, 
Арсенія, Апанаса, Васіля, 
Георгія, Дзяніса, Паўла, 
Рыгора, Савы, Фёдара.

К. Ірмы, Лукі, Мікалая.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.34 19.37 13.03

Вi цебск — 6.22 19.28 13.06

Ма гi лёў — 6.24 19.28 13.04

Го мель — 6.22 19.23 13.01

Гродна — 6.50 19.52 13.02

Брэст — 6.52 19.51 12.59

Месяц
Апошняя квадра ў 12.25.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ
— Што ты хо дзіш тут з 

пе ра крыў ле ным тва рам?

— Жон ка знай шла на 

ма ёй ка шу лі след ад губ-

ной па ма ды...

— Гэ та за са да!

— Ды яшчэ якая... Трэці 

дзень хо дзіць 

за мной: «Ха чу 

та кую ж!»

Не як уве ча ры 

жон ку па цяг ну ла 

на ўспа мі ны...

— Лю бы, ска-

жы, а ты па мя та-

еш, ка лі ты вы-

ра шыў са мною 

ажа ніц ца?

— Вя до ма, па-

мя таю! Ка лі да-

ве даў ся, што ты 

пра да ла па до ра-

ны мною бу кет, 

я ад ра зу зра зу-

меў, ты ме на ві та 

тая жан чы на, якая 

мне па трэб на!

— Ты ча го кры чыш?!

— Там па вук!

— І што?

— Ён страш ны!

— Мож на па ду маць, ты 

пры га жу ня. Ён жа не кры-

чыць...

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу 
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь тэл./факс: 311 17 27,
е-mail: reklama@zviazda.by

прыём рэкламы

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, 
выдадзенае выдадзенае ММіністэрствам інфармацыі іністэрствам інфармацыі РРэспублікі эспублікі ББеларусь.еларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 311 17 13 (тэл./факс); 
аддзелаў: пiсьмаў —  311 17 44, маркетынгу  — 263 66 73, бухгалтэрыi — 317 17 16. 

Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

www.zviazda.by 
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, прасп. Незалежнасці, 79/1.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 2842.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

9 верасня 2020 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by
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1592 год — ка роль Жы гі монт ІІІ, 

акра мя пе ра да чы Мін ску ўсіх 

на ва коль ных зя мель ных на дзе лаў і вор-

ных зем ляў, да зво ліў па бу да ваць на ра цэ 

Пя рэс па, «што вы ця кае з Ка ма ро ва га ба-

ло та», млын і па пя ро вую фаб ры ку, млын на ра цы Кру пец, 

га рад скую вас ка бой ню, зняў з го ра да аба вя зак пла ціць усе 

па да ткі, апроч над звы чай ных, а так са ма аказ ваць ка зён ныя 

па слу гі, за вы клю чэн нем аба вяз ко ва га вы дзя лен ня ка лё саў 

сва ім і чу жа зем ным па слам, якія на кі роў ва юц ца з Кра ка ва 

і Вар ша вы ў Маск ву і на зад.

1885 год — на ра дзіў ся Аляк-

сандр Ула дзі мі ра віч Па-

ла дзін, бія хі мік, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, 

Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. Аў тар 

больш за 240 на ву ко вых прац па пы тан-

нях бія хі міі ві та мі наў, аб ме ну рэ чы ваў, 

па раў наль най бія хі міі нер во вай тка нкі і 

га лаў но га моз га пры роз ных функ цы я-

наль ных ста нах. Яго пра цы па бія хі міі мус куль най дзей нас ці 

ляг лі ў асно ву су час ных уяў лен няў функ цы я наль най бія хі міі 

аб пра цэ сах стам лен ня, ад па чын ку і трэ ні роў кі цяг ліц.

1950 год — на ра дзіў ся Ана толь Іва на віч Раць ко, 

вучо ны-хі мік, член-ка рэс пан дэнт НАН Бела-

ру сі, док тар хі міч ных на вук. Аў тар больш за 220 на ву ко вых 

прац, 53 вы на хо дак, аў тар на ву ко вых прац у га лі не ка ло ід-

най хі міі, па вы ву чэн ні сар бен таў і сарбцыйных пра цэ саў.

1925 год — на ра дзіў ся Ба рыс 

Аляк санд ра віч Чай коў скі, ра-

сій скі кам па зі тар, на род ны ар тыст СССР. 

Пі саў кан та ты, сім фо ніі, кан цэр ты для ін-

стру мен таў з ар кест рам, ка мер на-ін стру-

мен таль ных ан самб ляў, у тым лі ку струн ных квар тэ таў.

1955 год — на ра дзі ла ся Ла-

ры са Аляк санд раў на 

До лі на, ра сій ская эст рад ная, джа за-

вая спя вач ка, акт ры са, на род ная ар-

тыст ка Ра сіі.

1960 год — 10—14 ве рас ня на 

кан фе рэн цыі ў Баг да дзе 

за сна ва на Ар га ні за цыя кра ін-экс пар цё-

раў наф ты (АПЕК). Ар га ні за цыя ство-

ра на для ка ар ды на цыі наф та вай па лі ты кі сва іх чле наў і 

ака зан ня дзяр жа вам тэх ніч най і эка на міч най да па мо гі.

У гэ ты ж дзень на Бе лым мо ры з пад вод най лодкі 

Б-67 пра ек та ПВ-611 вы ка на ны пер шы ў СССР па спя хо-

вы пры цэль ны пуск ба ліс тыч най ра ке ты Р-11ФМ з-пад 

ва ды. Га лоў ным яе не да хо пам бы ла ма лая да лё касць — 

да 150 кі ла мет раў. У да лей шым пад вод ныя лод кі 629-

га пра ек та бы лі ма дэр ні за ва ныя пад ра ке ты Р-21 з да-

лё кас цю 1400 км.

ЛЕЎ ТАЛС ТОЙ:

«Толь кі б ве ры лі лю дзі, што сі ла не ў сі ле, 
а ў праў дзе, і сме ла б вы каз ва лі яе».

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 4. Ма ла ды ... — па ля-

вы ве цер: бя жыць і гу дзіць (прык.) 6. «Пер шыя 

двац цаць гадоў — са мая доў гая ... жыц ця». 

Р. Са уці. 8. Лю боў — як ...; не клюе — змат вай 

ву дач кі (прык.); 27 чэр ве ня — Су свет ны дзень 

ры ба лоў ства. 11. Цэ лы дзень ка сіў се на, а за 

ноч ... з'е ла (прык.). 15. «На ця бе, на ша мо ладзь, 

...». З вер ша Я. Ку па лы «Мо ла дзі». 17. Мас ка-

рад ны кас цюм. 18. Шаў ко вая бліс ку чая тка ні на. 

19. Чэр вень — ... кра са ві ка (прык.). 20. Ка ва лак 

хле ба, ад рэ за ны ад не па ча та га краю. 21. Зуб, які 

ў не ка то рых жы вё лін вы сту пае з ро та. 22. Дзе 

вя сё лая мо ладзь, там і ... (прык.). 27. Ма ла досць 

не грэх, а і ... не смех (прык.). 28. Ка лі ты не ..., 

за па рус не бя ры ся (кі тай ская прык.); 25 чэр ве-

ня — Дзень ма ра ка (ма ра хо да).

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Пры ваб насць, аба ян не. 

2. Во зе ра і ... — шчас це для ры ба ка (прык.). 

3. Вель мі тон кі крык. 4. Му жы ку ле та, што свя-

то му ... (прык.). 5. З усіх ба гац цяў на све це 

са мае вя лі кае ба гац це — ... (прык.). 7. Кач ка 

ды рыб ка — бо жая ... (прык.). 9. Гіб рыд ад між-

ро да вых скры жа ван няў жы вёл. 10. Хро ні ка, 

гіс то рыя ча го-не будзь. 12. «Бяз меж ная на дзея 

і ... — га лоў нае ба гац це мо ла дзі». Р. Та гор. 

13. Чый ..., та го і ры ба (прык.). 14. «А як вый-

дуць ля шчы, // Хоць ты ў ... пля шчы». З паэ мы 

Я. Ко ла са «Мі ха сё вы пры го ды». 16. «Бу дзе 

ры бач ка, // Бу дзе юшач ка. // А ты, мі лы ..., — // 

Мая ду шач ка». З пры пеў кі. 23. Вя лі кі мар скі 

рак. 24. Цэнтр ча го-не будзь (пе ран.). 25. Бела-

рус кая ба гі ня ле та. 26. Ор ган раз мна жэн ня ў 

гры боў.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

«НА ЦЯ БЕ, НА ША МО ЛАДЗЬ, НА ДЗЕЯ»

ПРАВЕРЦЕ, 
КАЛІ ЛАСКА, 

АДКАЗЫ

Па га ры зан та лі: 
4. Ро зум. 6. Па ла ві на. 
8. Ры бал ка. 11. Ка за. 
15. На дзея. 17. Да мі но. 
18. Ат лас. 19. Уну чак. 
20. Акра ец. 21. Ікол. 
22. Ра дасць. 27. Ста-
расць. 28. Ма рак.

Па вер ты ка-
лі: 1. Ча ры. 2. Ра ка. 
3. Піск. 4. Рай. 5. Ма-
ла досць. 7. Да ні на. 
9. Бас тард. 10. Ле-
та піс. 12. Эн ту зі язм. 
13. Бе раг. 14. Лад кі. 
16. Дру жок. 23. Амар. 
24. Ачаг. 25. Цё ця. 
26. Аск.
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