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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандры, 
Анастасіі, Вольгі, Марыі, 
Таццяны, Аляксея, 
Андрэя, Мікалая, Фёдара.

К. Ядвігі, Аляксея, 
Багдана, Марціна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.00 21.31 16.31

Вi цебск — 4.43 21.27 16.44

Ма гi лёў — 4.50 21.21 16.31

Го мель — 4.55 21.09 16.14

Гродна — 5.17 21.44 16.27

Брэст — 5.26 21.37 16.11

Месяц
Апошняя квадра

13 ліпеня.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А
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Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by
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16 ліпеня 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

— Я чуў — ты зноў раз-
вёў ся? Ужо пя ты раз?! 
Ня ўжо ўсе жан чы ны та кiя 

пе ра бор лi выя?

— Не! Толь кi мая ма ма!

— Со ня, вось iдзе жан чы-
на, якую ка хае Пят ро вiч!

Со ня спа ты ка ец ца аб па-
рог, губ ляе та лер ку, кi да ец ца 
да акна:

— Дзе, дзе?
— Ды вунь, у сi няй су кен цы.
— Iды ёт, гэ та ж яго жон ка!
— А я што ска заў?

Ба бу лi Цы лi вель мi спа-

да баў ся «Скайп».

— Не, вы ж та кi па гля-

дзi це, якая рэч! I быц цам 

у нас гос цi, а кар мiць не 

трэ ба.

17 ЛI ПЕ НЯ

1895 год — на ра дзiў ся (Сло-

нiм) Ма дэст Аб ра ма вiч 

Ша маш кiн, ва ен ны 

дзе яч, ге не рал-ма-

ёр, удзель нiк Пер-

шай су свет най, Гра ма дзян скай i 

Вя лi кай Ай чын най вой наў.

1930 год — у Бе ла рус кай 

ССР за сна ва ныя 

чатыры iн сты ту ты: хi мi ка-тэх на ла-

гiч ны, бу даў нi чы, элект ра тэх нiч ны 

(у Мiн ску) i ме ха нiч ны — у Го ме лi.

1955 год — на ра дзiў ся Анд-

рэй Ва сi ле вiч Бан да-

рэн ка, бе ла рус кi кам па зi тар, пе да гог. У 1981-м скон чыў 

Бе ла рус кую кан сер ва то рыю, у 2002-м — Мiн скую ду-

хоў ную се мi на рыю. Вы кла даў у Гро дзен скiм му зыч ным 

ву чы лi шчы, быў мас тац кiм кi раў нi ком «Гро дзен скай ка-

пэ лы». З 1995-га свя тар у Ка лож скай царк ве. Пра цуе пе-

ра важ на ў га лi не ду хоў най му зы кi. Ся род тво раў: опе ры, 

кан та ты, му зы ка для струн ных i ўдар ных iн стру мен таў, 

ха ры на ка на нiч ныя тэкс ты. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Адзiн з ар га нi за та раў фес ты ва лю 

пра ва слаў ных пес на пен няў Гро дзен скай епар хii «Ду хоў-

нае ад ра джэн не» (з 2002 го да).

1995 год — у Мiн ску пад пi са ны да га вор аб друж-

бе, доб ра су сед стве i су пра цоў нiц тве па мiж 

Рэс пуб лi кай Бе ла русь i Укра i най.

1920 год — на ра дзiў ся Ху ан 

Ан то нiа Са ма ранч, дзе яч 

мiж на род на га спар тыў на га ру ху, iс пан-

скi дып ла мат i пра мыс ло вец, га на ро вы 

прэ зi дэнт (у 1980—2001 га дах) Мiж на-

род на га алiм пiй ска га ка мi тэ та (МАК). Яго 

iмем на зва ны Алiм пiй скi му зей i ста ды ён у Ла за не, ад на 

з вяр шы няў Гi сар ска га хрыб та ў Та джы кi ста не («пiк Са-

ма ран ча»).

1940 год — на-

ра дзi ла ся 

Аляк санд ра Iва наў на 

На за ра ва, ра сiй ская 

акт ры са тэ ат ра i кi но, 

на род ная ар тыст ка 

Ра сii.

1945 год — 

на ра дзiў ся Аляк сей Льво вiч Рыб нi каў, ра-

сiй скi кам па зi тар, на род ны ар тыст Ра сiй скай Фе дэ ра цыi. 

Аў тар рок-опер «Юно на i Авось», «Вай на i мiр», спек так-

ляў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii Ра сii.

1945 год — 17 лi пе ня — 2 жнiў ня ад бы ла ся Бер-

лiн ская (Патс дам ская) кан фе рэн цыя кi раў-

нi коў ура даў дзяр жаў — пе ра мож цаў у Дру гой су свет най 

вай не. Кан фе рэн цыя пры ня ла ра шэн не аб дэ мi лi та ры за-

цыi i дэ на цы фi ка цыi Гер ма нii, аб за ход няй мя жы Поль-

шчы; па цвер дзi ла пе ра да чу СССР Кё нiгс бер га i пры лег-

ла га да яго ра ё на.

1955 год — Са вет Мi нiст раў СССР пры няў 

спе цы яль ную па ста но ву «Аб ар га нi за цыi 

комп лекс най экс пе ды цыi СССР». Па ча так асва ен ня Ан-

тарк ты кi.

1955 год — у Ана хай ме (ЗША, Ка лi фор нiя) ад-

бы ло ся ад крыц цё пер ша га ў све це пар ку 

ат рак цы ё наў «Дыс ней ленд» кам па нii «Уолт Дыс ней».

1985 год — на еў ра пей скай мiж ура да вай кан-

фе рэн цыi ў Па ры жы за цвер джа ная еў ра-

пей ская пра гра ма раз вiц ця пе ра да вых тэх на ло гiй «Эў-

ры ка».

ЛЕЎ ТАЛС ТОЙ:

«Уся кi па клёп атры моў вае толь кi 
больш знач нас цi ад пя рэ чан ня яму».

Фота Вікторыі Фота Вікторыі МІРОНЧЫКМІРОНЧЫК..

1. За снi, 

мой ка ха ны,

Мой мi лы сы нок,

Пад ня ўся ту ма нам

За вок на мi змрок.

Ра са на па ля нах,

На хму рыў ся гай.

За снi, па слух мя ны,

Бай-ба iнь кi-бай.

Пры пеў (2 ра зы):

Лю-лю сень кi-лю лi,

Бай-ба iнь кi-бай.

2. На зо ла ку ра на

Рас се ец ца змрок.

Ба дзё рым, ру мя ным

Ты ўста неш, сы нок.

Пра мен нi на сцеж ках

Асу шаць ра су,

Ва вёр кi арэш каў

Та бе пры ня суць.

Пры пеў.

3. З та бой быць, 

сы но чак,

Мне ра дасць ад на.

Спа кой нае но чы,

Са лод ка га сна.

Усе ўжо за сну лi,

I ты за сы най.

Лю-лю сень кi-лю лi,

Бай-ба iнь кi-бай.

Пры пеў.

Анд рэй Алек санд ро вiч (1906—1963) — 
бе ла рус кi па эт, пе ра клад чык, пуб лi цыст, 
лi та ра тур ны кры тык. Адзiн з ар га нi за та раў 
лi та ра тур на га аб' яд нан ня «Ма лад няк». 
Член-ка рэс пан дэнт Ака дэ мii на вук БССР, 
на мес нiк стар шы нi праў лен ня Са ю за 
пiсь мен нi каў БССР, ды рэк тар Iн сты ту та 
мо вы Ака дэ мii на вук. У 1938 i 1949 га дах 
арыш тоў ваў ся i вы сы лаў ся ў На рыльск 
i Крас на яр скi край за гра мад ска-па лi тыч-
ную дзей насць. У 1924-м Алек санд ро вiч, 
а так са ма Ула дзi мiр Ду боў ка i Ана толь 
Воль ны знай шлi i ад на вi лi на Ял цiн скiх 
мо гiл ках ма гi лу Мак сi ма Баг да но вi ча. 
Аў тар шмат лi кiх паэ тыч ных збор нi каў, кнiг 
про зы, пе ра кла даў, тво раў для дзя цей.

Руб ры ку вя дзе 
кам па зi тар 

Яў ген КСЯ НЕ ВIЧ. 
evgenyksenevіch@gmaіl.com

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...

КА ЛЫ ХАН КА
Вер шы — Анд рэй АЛЕК САНД РО ВIЧ,

му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВIЧ.


