
 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI:

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

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, 
Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А.  ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), 
М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

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

http://www.zviazda.by; 
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 3132.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

19 верасня 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 Анатоля КЛЕШЧУКА.

20 ВЕ РАС НЯ

1910 год — на ра дзіў ся Аляк сей 

Ва сі ле віч Лы каў, бе ла рус кі 

ву чо ны ў га лі не цеп ла- і ма са пе ра но су, 

ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, док тар тэх ніч ных 

на вук, пра фе сар. У 1956—1974 га дах — 

ды рэк тар Ін сты ту та цеп ла- і ма са аб ме ну 

АН БССР, ад на ча со ва ў 1968—1974-м — пра фе сар, за-

гад чык ка фед ры БДУ. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР, 

прэ міі імя І. І. Па лзу но ва АН СССР. Аў тар больш чым 

230 на ву ко вых прац, у тым лі ку 18 ма на гра фій, 12 вы на-

хо дак. Па мёр у 1974 го дзе. Імем А. В. Лы ка ва на зва ны 

Ін сты тут цеп ла- і ма са аб ме ну НАН Бе ла ру сі.

1929 год — у Сло ні ме ад крыў ся края знаў чы му-

зей. За сна ваў яго мяс цо вы ар хе о лаг і края-

знаў ца Язэп Стаб роў скі на ба зе аса біс тай ка лек цыі, якую 

збі раў больш за 50 га доў. Ён быў пер шым ды рэк та рам 

му зея і вы ра та ваў яго асноў ныя фон ды ў га ды вай ны. Экс-

па на ты му зея ад люст роў ва юць фло ру і фаў ну, ка рыс ныя 

вы кап ні ра ё на, апа вя да юць пра гіс то рыю краю ад ста ра-

жыт на сці да на шых дзён. Ця пер му зей но сіць імя свай го 

за сна валь ні ка.

1944 год — у Бе ла ру сі ство ра ны но выя воб лас-

ці — Баб руй ская і По лац кая; Бе ла стоц кая

воб ласць пе ра ўтво ра на ў Гро дзен скую, Ві лей ская — 

у Ма ла дзе чан скую.

1944 год — Над звы чай ная дзяр жаў ная ка мі сія 

зра бі ла па ве дам лен не пра звер ствы гіт ле-

раў скіх аку пан таў у Мін ску.

1945 год — у Мін ску для на вед валь ні каў ад кры ты 

Лі та ра тур ны му зей Ян кі Ку па лы. Пер ша па-

чат ко ва му зей раз мя шчаў ся ў не каль кіх па ко ях Па ла ца 

куль ту ры праф са юзаў. Су час ны бу ды нак му зея па бу да ва-

ны ў 1960 го дзе на мес цы не вя лі ка га драў ля на га дам ка, 

у якім па эт жыў да вай ны.

1519 год — па ча ло ся пер шае кру-

га свет нае пла ван не экс пе-

ды цыі Фер нан да Ма ге ла на, у вы ні ку яко га 

бы лі да ка за ны ша ра па доб насць Зям лі і 

на яў насць адзі на га Су свет на га акі я на. 

Э к с  п е  д ы -

цыя бы ла ўкам плек та ва на 

вя лі кай ка ман дай (па роз ных 

ацэн ках 265—280 ча ла век) 

на пя ці суд нах. У вы ні ку мя-

ця жоў, цяж ка га пе ра ся чэн ня 

Ці ха га акі я на і су ты чак з на-

сель ніц твам Фі лі пін і аст ра воў ка ман да моц на ска ра ці ла ся. 

Толь кі ад на му суд ну — «Вік то рыя» — уда ло ся вяр нуц ца 

ў Іс па нію, ма ю чы 18 ча ла век на бор це. Экс пе ды цыя пры 

ўсім гэ тым бы ла вель мі па спя хо вая ў ка мер цый ным пла не, 

пры нес ла ар га ні за та рам вя лі кі пры бы так. За вяр шы ла ся 

яна 9 ве рас ня 1552 го да.

1874 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Аляк санд ра віч 

Ся маш ка, са вец кі дзяр жаў ны і пар тый ны дзе яч, 

урач, адзін з ар га ні за та раў са вец кай ахо вы зда роўя, ака дэ-

мік АМН СССР. У 1918—1930 га дах быў нар ка мам ахо вы 

зда роўя РСФСР, з 1930-га — пра фе сар, за гад чык ка фед ры 

1-га Мас коў ска га ме ды цын ска га ін сты ту та. У 1928—1936 

га дах — так са ма га лоў ны рэ дак тар «Вя лі кай ме ды цын скай 

эн цык ла пе дыі». Аў тар прац у га лі не са цы яль най гі гі е ны, ар-

га ні за цыі ахо вы зда роўя. Пад яго кі раў ніц твам пра во дзі ла ся 

ра бо та па ба раць бе з эпі дэ мі я мі, ство ра на сіс тэ ма ахо вы 

ма ця рын ства і дзя цін ства. Па мёр у 1949 го дзе.

1934 год — на ра дзі ла ся Са фі Ла рэн, італь ян ская 

акт ры са кі но. Зды ма ла ся ў філь мах «Зо ла та 

Не апа ля», «Чо ча ра», «Шлюб па-італь ян ску», «Сла неч ні кі», 

«Пе ра вал Ка санд ры» ды мно гіх ін шых. Пер шы лаў рэ ат 

прэ міі «Ос кар» за леп шую жа но чую ро лю на за меж най 

мо ве (1961). Ула даль ні ца га на ро вых прэ мій усіх асноў ных 

між на род ных кі на фес ты ва ляў.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана, Лукі, Мікалая, 
Рыгора, Сцяпана, Яўгена.

К. Філіпіны, Андрэя, 
Паўла, Філіпа, 
Францішка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.51 19.14 12.23

Вi цебск — 6.40 19.04 12.24

Ма гi лёў — 6.41 19.04 12.23

Го мель — 6.38 19.00 12.22

Гродна — 7.06 19.30 12.24

Брэст — 7.07 19.30 12.23

Месяц
Поўня 14 верасня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ

Раз маў ля юць два па да б-

цас ні кі:

— Уяў ля еш са бе, мая 

ўчо ра мне ка жа: «Па мый 

бя ліз ну!»

А я ёй: «Ды пай шла ты 

к чор ту!.. Я яшчэ по суд не 

да мыў».

— Я, Фі ра, вя до ма, не 

най леп шы з най леп шых, але 

і вы не мам чын боршч!

З сон ні ка.

Ка лі ўсю ноч сніц ца ба га-

та на кры ты стол — зна чыць 

ты не ясі пас ля шас ці.

Дзе ці — квет кі жыц ця :)

Кі ры лу (5,5 года) за да лі 

пы тан не:

— Кі рыл, уя ві са бе, што 

тваю ма му кла ні ра ва лі. Вось 

ты пры хо дзіш да до му, а там 

тры ма мы. Як ты да ве да еш-

ся, якая твая?

Кі рыл, не за дум ва ю чы ся:

— Мая — на кух ні!

Заў сё ды май над зею на 

леп шае!

На ват ка лі це шча ўжо ў 

ві таль ні!

АВЕН. Вы ў ста не вы ра-

шыць свае праб ле мы са мі, 

і па чаць тут трэ ба з та го, 

каб пры нам сі не ства раць 

ліш ніх праб лем ін шым — ад ра зу ста не 

ляг чэй. Не пры бяд няй це ся, ва ша энер-

гія б'е клю чом, пры чым ва ўсіх на прам-

ках. Час ажыц цяў ляць даў нюю ма ру і 

не ба яц ца штось ці змя ніць.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд ні 

вар та час цей пра яў ляць 

раз важ лі васць і піль насць. 

Па жа да на са чыць за сва і мі 

вы каз ван ня мі, вы мо жа це стаць не ў 

ме ру га вар кі мі, а гэ та ні ко му яшчэ не 

пры но сі ла ка рыс ці. Не стан дарт ны па-

ды ход да вы ра шэн ня пра цоў ных за дач 

дасць ста ноў чы вы нік. Асноў ная за да-

ча на вы хад ныя — гэ та ахо ва свай го 

пры ват на га жыц ця ад чу жых ва чэй.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Па кінь це на-

рэш це ў спа коі стэ рэа ты пы 

ад но сін, якія скла лі ся, і па-

спра буй це быць больш на-

ту раль ны мі і пра сцей шы-

мі. І вы не ча ка на зда бу дзе це шчас це 

і гар мо нію ў ка хан ні. Па ча тыя ў се ра-

ду спра вы бу дуць па спя хо выя — не 

пра пус ці це гэ ты мо мант. У чац вер вы 

мо жа це быць за ліш не ўзбуджальныя 

і раз драж няль ныя праз тое, што ўсё 

ідзе не так, як ха це ла ся б. Ад нак хут ка 

вы свет ліц ца, што ўсё да леп ша га.

РАК. Вы ця пер у цэнт ры 

ўва гі, поў ныя сіл і энер гіі. 

Не імк ні це ся вы пра віць 

свае і чу жыя па мыл кі, а па-

спра буй це атры маць ка рыс ны ўрок і 

ча кай це змен. За ду ма нае атры ма ец ца 

ўва со біць у жыц цё, ка лі вы пе ра ўтво-

ры це сваё абу рэн не ў дзе ла вую ак тыў-

насць. Ня ўда чы — вы нік ва шых спроб 

вый сці на но вы ўзро вень жыц ця, гэ та 

нар маль на і зна чыць, што вы па сту по ва 

пра соў ва е це ся ў па трэб ным кі рун ку.

ЛЕЎ. Не вар та рэ ага ваць 

на па тра ба ван ні на чаль-

ства за над та эма цы я-

наль на. Па бе ра жы це свае 

нер вы. Вы зной дзе це дып ла ма тыч-

ны спо саб сыс ці ад не пры ем нас цяў і 

здо ле е це да маг чы ся па трэб на га вам 

ра шэн ня. У аў то рак лепш па збя гаць 

зно сін з не зна ём ца мі. У чац вер упар-

 тая пра ца пры ня се хут кі пос пех, мо жа-

це па спець зра біць мно гае, у вас ні бы 

ад кры ец ца дру гое ды хан не.

ДЗЕ ВА. Ва ша дзе ла вая ак-

тыў насць бу дзе на вы шы ні. 

З па ня дзел ка да се ра ды не 

вар та зай мац ца рэ ар га ні-

за цы яй біз не су, пры зна чаць сур' ёз ныя 

дзе ла выя су стрэ чы. Чым больш за дач 

вы пе рад са бой па ста ві це блі жэй да 

вы хад ных, тым лепш з імі спра ві це ся, а 

ва шы пра ца здоль насць, прад пры маль-

насць і ўпэў не насць у са бе мо гуць стаць 

на ват пры чы най зайз драс ці.

ША ЛІ. Ты дзень абя цае 

пры нес ці па зі тыў ныя тэн-

дэн цыі ў мно гіх спра вах. 

Але свае пла ны і на ме ры 

лепш за ха ваць у тай не, ка лі вы за ці-

каў ле ны ў іх ажыц цяў лен ні. У па ня дзе-

лак, маг чы ма, да вя дзец ца вы тры маць 

на пад кі ня доб ра зыч ліў цаў. У аў то рак 

маг чы ма з'яў лен не за ступ ні ка або 

ўплы во вай асо бы, і гэ та дасць штур-

шок ва шай кар' е ры. Пят ні ца ад зна чыц-

ца вы гад ны мі пра па но ва мі. У су бо ту 

па спра буй це вы брац ца ку ды-не будзь у 

гос ці ці за пра сі це ка го-не будзь, і пры-

ем ныя зно сі ны вам за бяс пе ча ны.

СКАР ПІ ЁН. Вам ця пер не-

аб ход на пра явіць сваю ак-

тыў насць і ве ру ў леп шае, 

важ на са чыць за раз віц-

цём сі ту а цыі і не вы пус ціць іні цы я ты ву. 

У спра вах вас ча кае пос пех і пры бы так. 

У аса біс тым жыц ці не бой це ся шчырых 

пры знан няў, ка лі вы са праў ды ад чу ва е-

це да вы бран ні ка неш та асаб лі вае.

СТРА ЛЕЦ. Па ня дзе лак мо-

жа па ра да ваць доб ры мі па-

дзея мі. У аў то рак і чац вер 

на ра бо це лепш не пры цяг-

ваць да ся бе ўва гі. Са чы це за тым, ка му 

і што ка жа це. У се ра ду бу дуць уда лы мі 

па езд кі і ка ман дзі роў кі, але асце ра гай-

це ся абя цан няў, якія ні хто не спя ша ец-

ца вы кон ваць. Не за бы вай це пра дом. 

У вы хад ныя па спра буй це аддаць больш 

ча су і ўва гі бліз кім лю дзям.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым тыд ні 

будзь це асця рож ныя ў да-

чы нен ні да ка лег і сяб роў, 

бо яны мо гуць пад вес ці 

або пе ра класці на вас усю ад каз насць. 

Каб ты дзень аказаўся па спя хо вым, не 

вар та рас каз ваць пра свае пла ны на-

ва коль ным. У пят ні цу бу дзе важ на не 

ад маў ляць у ад каз на прось бу і вы кон-

ваць ра бо ту, за якую бе ра це ся, свое-

ча со ва.

ВА ДА ЛІЎ. На гэ тым тыд-

ні вам мож на ўздых нуць 

з па лёг кай — мно гае 

становіцца на свае мес-

цы, і спра вы, па доб на, на ладж ва юц ца. 

Пры май це дзе ла выя пра па но вы, гэ та 

мо жа пры нес ці пры бы так. Але не вы-

клю ча на, што трэ ба бу дзе зра біць ней кі 

вы бар. У чац вер па дзеі пад штурх нуць 

да зме ны так ты кі, і стрым лі ваць эмо-

цыі ста не скла да ней. У пят ні цу па жа-

да на не ўблыт вац ца ў аван тур ныя або 

су мнеў ныя гіс то рыі. Су бо та — уда лы 

дзень для па ез дак, па да рож жаў, як 

бліз кіх, так і да лё кіх.

РЫ БЫ. На гэ тым тыд ні 

іма вер ныя пэў ныя роз на-

га лос сі з парт нё ра мі. Пе-

ра адо леў шы іх, вы мо жа це атры маць 

шмат абя цаль ныя пра па но вы ў біз не се. 

Не ка то рыя праб ле мы мо гуць за па тра-

ба ваць не ад клад на га вы ра шэн ня, што 

пры му сіць за ду мац ца над сі ту а цы яй, 

якая скла ла ся. Ка лі бліз кія лю дзі ро-

бяць неш та для вас, кла по цяц ца, дык 

ра дуй це ся і пры май це гэ та з удзяч-

нас цю, а не як на леж нае. Ка лі рап там 

вы за ду ма лі змя ніць мес ца жы хар ства, 

па спра буй це не спя шац ца з рэа лі за цы -

яй гэ тай дум кі, пры нам сі, да на ступ на га 

тыд ня. Вам мо гуць на га даць пра аба-

вяз кі, у тым лі ку і ма раль ныя, — не 

пры му шай це на гад ваць двой чы.
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