
Фота Надзеі НІКАЛАЕВАЙ.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Елізаветы, Раісы, 
Аўдзея, Апанаса, 
Глеба, Давыда, Захара, 
Максіма, Фёдара.

К. Ірэны, Мацея, 
Станіслава, Юзафа.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.48 19.18 12.30

Вi цебск — 6.37 19.08 12.31

Ма гi лёў — 6.38 19.08 12.30

Го мель — 6.36 19.03 12.27

Гродна — 7.04 19.33 12.29

Брэст — 7.05 19.33 12.28

Месяц
Маладзік 17 верасня.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ
На стаў нік на ўро ку:

— Па мя тай це, дзе ці, мы 

жы вём на зям лі, каб пра-

ца ваць.

Ма лень кі Дзя ніс:

— Та ды я ста ну ма ра-

ком.

Вя до ма га аме ры кан ска га 
ба га цея пы та юц ца:

— Як вы ста лі міль я не-
рам?

— Мы з жон кай пры еха лі 
ў Аме ры ку з дву ма до ла ра-
мі. На іх мы ку пі лі яб лы каў і 
пра да лі іх за 4 до ла ры. Да-
лей мы на 4 до ла ры ку пі лі 
яшчэ яб лы каў і пра да лі іх 
за 8...

...По тым па мер ла мая 
цёт ка і па кі ну ла ў спад чы ну 
329 міль ё наў...

— Ні на, ты ў мя не цэ лы 

ме сяц вы прош ва еш туф-

лі, як у Ма рыі Пят роў ны. 

Я іх та бе ку піў. І ча му ты 

іх не но сіш?

— Та му што ў Ма рыі 

Пят роў ны та кія ж са-

мыя!

— Алё! Гэ та ну мар 555-
33-11?

— Не — гэ та 555-33-10.
— Дык гэ та ж по бач, па-

кліч це На тал лю...
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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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18 ВЕ РАС НЯ

1915 год — на ра дзіў ся Іван Іва-
на віч Со маў, удзель нік вы-

зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц-
кіх за хоп ні каў у га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. Экі паж яго са ма лё та ўдзель ні чаў 
у за хо пе са вец кі мі вой ска мі плац дар ма 

на пра вым бе ра зе Дняп ра, у вы зва лен ні Го ме ля і Го-
мель ска га ра ё на. Уся го зра біў 243 ба я выя вы ле ты, з іх 
115 нач ных. У 1944-м пад час вы ка нан ня ба я во га за дан ня 
над стан цы яй Ка лін ка ві чы са ма лёт быў пад бі ты. Па ла ю-
чую ма шы ну лёт чы кі скі ра ва лі на ва ро жыя эша ло ны...

1930 год — на ра дзіў ся Эду ард Пят ро віч Ка ва-
лен ка, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не гід ра тэх-

ні кі і вод най гас па дар кі, док тар тэх ніч ных на вук. Аў тар 
на ву ко вых прац па ме та дах раз лі ку і комп лекс на га вы-
ка ры стан ня вод на га па то ку, нар ма тыў ным за бес пя чэн ні 
дзяр жаў на га раз лі ку вы ка ры стан ня вод.

1975 год — на ра дзіў ся Кан-
стан цін Ле а ні да віч Лу ка-

шык, бе ла рус кі спарт смен (страль ба 
ку ля вая, спар тыў ны піс та лет), май стар 
спор ту СССР між на род на га кла са, за-
слу жа ны май стар спор ту СССР. Чэм пі ён 
XXV Алім пій скіх гуль няў. Ся рэб ра ны пры-
зёр Куб ка Ба ва рыі. Ся рэб ра ны пры зёр 
Куб ка све ту. Не ад на ра зо вы чэм пі ён Бе-
ла ру сі ў ка манд ным і аса біс тым за лі ках.

1885 год — на ра дзіў ся Мус лім 
Ма га ме та віч Ма га ма еў, 

азер бай джан скі кам па зі тар, ды ры жор, 
му зыч на-гра мад скі дзе яч, за слу жа ны 
дзе яч мас тац тваў Азер бай джан скай 
ССР. На ра дзіў ся ў Гроз ным у сям'і ка ва ля. 

У 1904-м скон чыў Го рый скую на стаў ніц кую се мі на рыю, 
пра ца ваў на стаў ні кам, по тым скры па чом і ды ры жо рам у 
му зыч ным тэ ат ры ў Ба ку. У са вец кі час уз на чаль ваў дра-
ма тыч ны, а за тым опер ны тэ атр у Ба ку. Зор ка са вец кай 
эст ра ды Мус лім Ма га ма еў — яго ўнук.

1905 год — на ра дзі ла ся 
Грэ та Гар бо, аме-

ры кан ская кі на акт ры са, ле ген да 
су свет на га кі не ма то гра фа. Зня ла-
ся ў 25 поў на мет раж ных філь мах. 
Ства ры ла раз на стай ныя жа но чыя 
воб ра зы ў філь мах «Ка ра ле ва 
Хрыс ці на», «Ган на Ка рэ ні на», «Да-
ма з ка ме лі я мі» і ін шых. Лаў рэ ат прэ міі «Ос кар» (1954).

1925 год — ЦВК і СНК пры ня лі за кон «Аб аба вяз-
ко вай ва ен най служ бе» — пер шы агуль-

на са юз ны за кон аб вай ско вым аба вяз ку са вец ка га гра-
ма дзя ні на. За кон вы зна чаў ар га ні за цый ную струк ту ру 
Уз бро е ных Сіл, у ім бы ло вы зна ча на, што аба ро на ін та рэ-
саў СССР — свя шчэн ны аба вя зак усіх пра цоў ных.

1980 год — ажыц цёў ле ны за пуск кас міч на га 
ка раб ля «Са юз-38». У склад экі па жа ўвай-

шлі ка ман дзір Юрый Ра ма нен ка і кас ма наўт-да след чык, 
гра ма дзя нін Рэс пуб лі кі Ку ба Ар наль да Та маё Мен дэс. На 
на ступ ны дзень бы ла ажыц цёў ле на сты коў ка з ар бі таль-
ным комп лек сам «Са лют-6» — «Са юз-37», а 26 ве рас ня 
экі паж вяр нуў ся на Зям лю.

КЛОД ГЕЛЬ ВЕ ЦЫЙ:

«Ёсць два спо са бы са ма ўсхва лен ня: адзін — 

доб ра га ва рыць пра ся бе, дру гі — бэс ціць 

ін шых».
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Склаў 

Юрый ФА ЛІН СКІ, 

г. Мінск.

Ка ля жан ку Да р'ю ЛА БА ЖЭ ВІЧ і яе 

су жэн ца він шу ем з важ най па дзе яй — 
на ра джэн нем да чуш кі Аме ліі! Ня хай у 
жыц ці но ва га ча ла ве ка і яе баць коў бу-
дзе шмат ра дас ці, даб ра бы ту, лю бо ві, 
доб рых на він.

Звяз доў цы.
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