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НАПРЫКАНЦЫ

17 ліпеня 2020 г.

Песню бярыце з сабою...

Рубрыку вядзе
кампазiтар
Яўген КСЯНЕВIЧ.

СЁННЯ
Месяц

evgenyksenevіch@gmaіl.com

КАЛЫХАНКА

Сонца
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Вершы — Андрэй АЛЕКСАНДРОВIЧ,
музыка — Яўген КСЯНЕВIЧ.

Усход

Захад Даўжыня
дня

5.00
4.43
4.50
4.55
5.17
5.26

21.31
21.27
21.21
21.09
21.44
21.37

16.31
16.44
16.31
16.14
16.27
16.11

Апошняя квадра
13 ліпеня.
Месяц у сузор’і Блізнят.

Iмянiны
Пр. Аляксандры,
Анастасіі, Вольгі, Марыі,
Таццяны, Аляксея,
Андрэя, Мікалая, Фёдара.
К. Ядвігі, Аляксея,
Багдана, Марціна.

Андрэй Александровiч (1906—1963) —
беларускi паэт, перакладчык, публiцыст,
лiтаратурны крытык. Адзiн з арганiзатараў
лiтаратурнага аб'яднання «Маладняк».
Член-карэспандэнт Акадэмii навук БССР,
намеснiк старшынi праўлення Саюза
пiсьменнiкаў БССР, дырэктар Iнстытута
мовы Акадэмii навук. У 1938 i 1949 гадах
арыштоўваўся i высылаўся ў Нарыльск
i Краснаярскi край за грамадска-палiтычную дзейнасць. У 1924-м Александровiч,
а таксама Уладзiмiр Дубоўка i Анатоль
Вольны знайшлi i аднавiлi на Ялцiнскiх
могiлках магiлу Максiма Багдановiча.
Аўтар шматлiкiх паэтычных зборнiкаў, кнiг
прозы, перакладаў, твораў для дзяцей.
Фота Вікторыі МІРОНЧЫК
МІРОНЧЫК..

1. Заснi,
мой каханы,
Мой мiлы сынок,
Падняўся туманам
За вокнамi змрок.
Раса на палянах,
Нахмурыўся гай.
Заснi, паслухмяны,
Бай-баiнькi-бай.
Прыпеў (2 разы):
Лю-люсенькi-люлi,
Бай-баiнькi-бай.

2.

На золаку рана
Рассеецца змрок.
Бадзёрым, румяным
Ты ўстанеш, сынок.
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год — нарадзiўся (Слонiм) Ма дэст Аб ра ма вiч
Шамашкiн, ваенны
дзеяч, генерал-маёр, удзельнiк Першай сусветнай, Грамадзянскай i
Вялiкай Айчыннай войнаў.
год — у Беларускай
ССР за сна ва ныя
чатыры iнстытуты: хiмiка-тэхналагiчны, будаўнiчы, электратэхнiчны
(у Мiнску) i механiчны — у Гомелi.
год — нарадзiўся Андрэй Васiлевiч Бандарэнка, беларускi кампазiтар, педагог. У 1981-м скончыў
Беларускую кансерваторыю, у 2002-м — Мiнскую духоўную семiнарыю. Выкладаў у Гродзенскiм музычным
вучылiшчы, быў мастацкiм кiраўнiком «Гродзенскай капэлы». З 1995-га святар у Каложскай царкве. Працуе пераважна ў галiне духоўнай музыкi. Сярод твораў: оперы,
кантаты, музыка для струнных i ўдарных iнструментаў,
хары на кананiчныя тэксты. Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii
Рэспублiкi Беларусь. Адзiн з арганiзатараў фестывалю
праваслаўных песнапенняў Гродзенскай епархii «Духоўнае адраджэнне» (з 2002 года).
год — у Мiнску падпiсаны дагавор аб дружбе, добрасуседстве i супрацоўнiцтве памiж
Рэспублiкай Беларусь i Украiнай.
год — на ра дзiўся Хуан
Антонiа Самаранч, дзеяч
мiжнароднага спартыўнага руху, iспанскi дыпламат i прамысловец, ганаровы
прэзiдэнт (у 1980—2001 гадах) Мiжнароднага алiмпiйскага камiтэта (МАК). Яго
iмем названы Алiмпiйскi музей i стадыён у Лазане, адна
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года,
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Праменнi на сцежках
Асушаць расу,
Вавёркi арэшкаў
Табе прынясуць.

ЗАЎТРА

Прыпеў.

3. З табой быць,
сыночак,
Мне радасць адна.
Спакойнае ночы,
Салодкага сна.
Усе ўжо заснулi,
I ты засынай.
Лю-люсенькi-люлi,
Бай-баiнькi-бай.
Прыпеў.

з вяршыняў Гiсарскага хрыбта ў Таджыкiстане («пiк Самаранча»).
год — нарадзiлася
Аляксанд ра Iва наў на
На за ра ва, ра сiй ская
актрыса тэатра i кiно,
на род ная ар тыст ка
Расii.
год —
нарадзiўся Аляксей Львовiч Рыбнiкаў, расiйскi кампазiтар, народны артыст Расiйскай Федэрацыi.
Аўтар рок-опер «Юнона i Авось», «Вайна i мiр», спектакляў. Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii Расii.
год — 17 лiпеня — 2 жнiўня адбылася Берлiнская (Патсдамская) канферэнцыя кiраўнiкоў урадаў дзяржаў — пераможцаў у Другой сусветнай
вайне. Канферэнцыя прыняла рашэнне аб дэмiлiтарызацыi i дэнацыфiкацыi Германii, аб заходняй мяжы Польшчы; пацвердзiла перадачу СССР Кёнiгсберга i прылеглага да яго раёна.
год — Савет Мiнiстраў СССР прыняў
спецыяльную пастанову «Аб арганiзацыi
комплекснай экспедыцыi СССР». Пачатак асваення Антарктыкi.
год — у Анахайме (ЗША, Калiфорнiя) адбылося адкрыццё першага ў свеце парку
атракцыёнаў «Дыснейленд» кампанii «Уолт Дысней».
год — на еўрапейскай мiжурадавай канферэнцыi ў Парыжы зацверджаная еўрапейская праграма развiцця перадавых тэхналогiй «Эўрыка».

1940

1945
1945

УСМІХНЕМСЯ
— Я чуў — ты зноў развёў ся? Ужо пя ты раз?!
Няўжо ўсе жанчыны такiя
пераборлiвыя?
— Не! Толькi мая мама!
— Соня, вось iдзе жанчына, якую кахае Пятровiч!
Соня спатыкаецца аб парог, губляе талерку, кiдаецца
да акна:

— Дзе, дзе?
— Ды вунь, у сiняй сукенцы.
— Iдыёт, гэта ж яго жонка!
— А я што сказаў?
Бабулi Цылi вельмi спадабаўся «Скайп».
— Не, вы ж такi паглядзiце, якая рэч! I быццам
у нас госцi, а кармiць не
трэба.

1955
1955
1985

ЛЕЎ ТАЛСТОЙ:

«Уся кi па клёп атры моў вае толь кi
больш значнасцi ад пярэчання яму».

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс);
аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi — 287 18 81.

прыём рэкламы

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым знач- Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве
ком, носяць рэк ламны харак тар. «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
Адказнасць за змест рэкламы ня- 220013, Мiнск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
суць рэкламадаўцы.

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 2240.
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Нумар падпiсаны ў 19.30
16 ліпеня 2020 года.

