
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Германа, Іосіфа, 
Леаніда, Мікалая, Мірона, 
Рыгора.

К. Іаана, Казіміра, 
Францішка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.58 20.26 14.28

Вi цебск — 5.44 20.19 14.35

Ма гi лёў — 5.48 20.16 14.28

Го мель — 5.49 20.09 14.20

Гродна — 6.14 20.41 14.27

Брэст — 6.18 20.37 14.19
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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
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20 жніўня 2018 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.

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Першая квадра 

18 жніўня.

Месяц у сузор’і Казярога.

21 ЖНІЎ НЯ

1906 год — на ра дзіў ся (вёс-

ка Ка ра ва е ва, ця пер 

у Пу ха віц кім ра ё не) Ма кар Пас ля до-

віч, бе ла рус кі пісь мен нік. Пра ца ваў у 

га зе тах «Бе ла рус кая вёс ка», «Звяз-

да», ча со пі се «По лы мя рэ ва лю цыі». 

Аў тар ра ма наў «Паў стан не», «Свят ло над Ліп скам», 

апо вес цяў «Мар сель», «Цёп лае ды хан не» і інш. Пі саў 

для дзя цей, гу ма рыс тыч ныя апа вя дан ні, лі та ра тур ныя 

па ро дыі і памф ле ты, на ры сы, п'е сы. Пе ра клаў на бе ла-

рус кую мо ву апа вя дан ні А. Пуш кі на, А. Чэ ха ва, апо весць 

М. Го га ля «Та рас Буль ба», ра ма ны М. Аст роў ска га «Як 

гар та ва ла ся сталь», «На ро джа ныя бу рай» і ін шыя. Па-

мёр у 1984 го дзе.

1908 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Аляк санд ра віч 

Ель я шэ віч, бе ла рус кі ву чо ны, док тар 

фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук, пра фе сар, ака дэ мік НАН 

Бе ла ру сі, за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. Вы ка наў 

шэ раг да сле да ван няў па атам най спект ра ска піі, спект-

ра ска піі рэд ка зя мель ных злу чэн няў і ніз ка тэм пе ра тур-

най плаз мы. Аў тар ка ля 200 на ву ко вых прац, у тым лі ку 

7 ма на гра фій. Лаў рэ ат Ле нін скай і двой чы Дзяр жаў-

най прэ мій СССР, Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр 

у 1996 го дзе.

1895 год — на ра дзіў ся Аляк-

сандр Паў ла віч Ві на гра даў, 

са вец кі геа хі мік, ака дэ мік АН СССР, двой-

чы Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. Пер шы 

ды рэк тар Ін сты ту та геа хі міі і ана лі тыч най 

хі міі імя У. І. Вяр над ска га РАН. Су мес на з 

У. І. Вяр над скім за клаў асно вы бія геа хі міі і рас пра ца ваў но-

вы кі ру нак — геа хі мію іза то паў; 

унёс вя лі кі ўклад у вы ву чэн не хі-

міі фо та сін тэ зу і хі міч най эва лю-

цыі Зям лі. З 1946 го да зай маў ся 

пы тан ня мі ана лі тыч на га за бес-

пя чэн ня кант ро лю тэх на ла гіч-

ных пра цэ саў на ўсіх ста ды ях 

вы твор час ці ўра ну і плу то нію. 

Удзель нік вы пра ба ван няў пер-

ша га са вец ка га ядзер на га за ра-

да. Лаў рэ ат Ле нін скай і двой чы 

Дзяр жаў най прэ мій СССР. Па-

мёр у 1975 го дзе.

1908 
год — на ра дзіў-

ся Ле а нід Пан ця ле еў (А. І. Ера ме еў), рус кі 

пісь мен нік. Аў тар кні гі «Рэс пуб лі ка Шкід», апо вес ці «Га-

дзін нік», апа вя дан няў для дзя цей, аў та бія гра фіч най апо-

вес ці «Лёнь ка Пан ця ле еў», лі та ра тур ных ус па мі наў.

1943 
год — СНК СССР і ЦК ВКП(б) пры ня лі 

па ста но ву «Аб не ад клад ных ме рах па ад-

наў лен ні гас па дар кі ў ра ё нах, вы зва ле ных ад ня мец кай 

аку па цыі».

1957 
год — у Са вец кім Са ю зе з кас ма дро-

ма Бай ка нур ажыц цёў ле ны па спя хо вы 

за пуск пер шай ай чын най ба я вой між кан ты нен таль най 

шмат сту пен най ба ліс тыч най ра ке ты Р-7 кан струк цыі 

С. П. Ка ра лё ва. Яе ства рэн не за вяр шы ла ўсе не аб-

ход ныя пад рых тоў чыя ра бо ты для рэа лі за цыі пра грам 

па за пус ках штуч ных спа да рож ні каў Зям лі і пер шых 

па лё таў ча ла ве ка ў кас міч най пра сто ры на ка ля зям-

ных ар бі тах.

Плас тыч ны хі  рург 

з па чуц цём гу ма ру ўста віў 

цац ку-ціў кал ку ў сі лі ко на-

выя гру дзі.

— Я люб лю Ва дзі ка, та-

му што ў сі ту а цыі, ка лі трэ-

ба ска заць «Ты та кая дур-

ні ца!», ён ка жа «Ты та кая 

мі лая...».

Ус ту піў у клуб ана нім-

ных ал ка го лі каў. Ужо трэ-

ці дзень вы пі ваю і на ват не 

ве даю з кім.

— Фі ма, вы не за муж няя?

— Так. Двой чы.

Па яго за ка ха ных ва чах 

Ка ця зра зу ме ла, што мо-

жа за браць у яго ўсё.

— Да вай вы п'ем?

— А ці ёсць на го да?

— Віс кі па ак цыі.

— Ну, са свя там!

Чым боль шая ма шы на, 

тым га лоў ней шая да ро га, 

па якой яна едзе.

НАПРЫКАНЦЫ

ПА ГА РЫ-

З А Н  Т А  Л І : 

1. «Зблі жа ец-

ца ... к ад хо-

ду, — // Дзе-

не дзе зля цеў 

ліст чыр во ны». 

З вер ша Я. Ку-

па лы «Сяў цу». 

6. Гор кая ..., ды 

хлеб са лод кі 

(прык.). 9. Се-

на, якое на-

рых та ва на на 

корм жы вё ле. 

11. Яб лы кі, якія 

апа лі ад вет ру, 

на  валь  н і  цы. 

12. Ка лі хлеб — 

уся му ..., то 

лён — уся му 

ду ша (прык.). 

13. Жыл лё каў-

каз скіх гор цаў. 

16. Тое, што і 

зем ля роб. 17. 

У вя сель ным 

аб ра дзе мес-

ца, ку ды са-

дзяць ня вес ту. 

20. ... звы чай-

ны. Па па раць. 

22. Не вя лі кае апа вя дан не. 25. Сель ска гас па дар чая пры ла-

да. 26. ... аль бо Ус пен не. Лет няе свя та бе ла рус ка га на род-

на га ка лен да ра, якое ад зна ча лі 28 жніў ня («... — пры ня се 

хле ба чыс та га» (прык.). 28. У жніў ні ... грэе, а ва да ха ла-

дзее (прык.). 29. Смех — най леп шыя ... (прык.).

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. «Спа саў ка — ...». Наз ва ў на ро дзе 

двух тыд нё ва га по сту, які па чы наў ся з мя до ва га Спа са 

(14 жніў ня). 2. Вы дат ны май стар сва ёй спра вы. 3. Кож ная 

... ў жніў ні ба га та (прык.). 4. Не ўся кая ... хле бам ста не 

(прык.). 5. Не столь кі ... з не ба, коль кі пот з тва ру (прык.). 

7. Во зе ра і ... — шчас це для ры ба ка (прык.). 8. Ка рот кае 

па ве дам лен не пра з'я вы, па дзеі. 10. На зі мо вы стол жні-

вень рых туе ... (прык.). 13. «Ой, я жа ла, не ля жа ла, // За 

дзень тры ... на жа ла». З бе ла рус кай на род най пес ні «Ой, 

я ў ба ры жы та жа ла». 14. Пры дат ны ... цяп лом, а жні вень 

да бром (прык.). 15. Сей жы та ў ..., авёс у гразь, то бу дзеш 

князь (прык.). 18. Ста ра даў няе на род нае свя та, звя за нае 

з за кан чэн нем жні ва. 19. Трэ ці Спас (29 жніў ня) — бя ры 

ру ка ві цы ў ... (прык.). 21. Не вя лі кая ры ба ся мей ства кар па-

вых. 22. Паў ноч ны ве цер. 23. ... па яб лы ку, а га ла ва з арэх 

(прык.). 24. «На му рож най жні вень скай ата ве — // Жоў ты 

..., як сцёр тая ма не та». З вер ша Г. Ліх та ро ві ча «Да жын кі». 

27. Вё сель на-па рус ная шлюп ка.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы: Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы:
ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. Ле та. 6. Пра ца. 9. Се на фу раж. 

11. Апад. 12. Га ла ва. 13. Сак ля. 16. Ара ты. 17. Па сад. 

20. Ар ляк. 22. На ве ла. 25. Ві лы. 26. Пра чыс тая. 28. 

Сон ца. 29. Ле кі. 

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Ла саў ка. 2. Ас. 3. Ха та. 4. Му ка. 

5. Ра са. 7. Ра ка. 8. Агляд. 10. Раз на сол. 13. Снап кі. 14. 

Кра са вік. 15. Пры сак. 18. Да жын кі. 19. За пас. 21. Ялец. 

22. Норд. 23. Во чы. 24. Ліст. 27. Ял.

Кож ная ха та ў жніў ні ба га та
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