
СЁННЯ

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

К. Іааны, Казіміра, 
Францішка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.59 20.25 14.26

Вi цебск — 5.45 20.18 14.33

Ма гi лёў — 5.49 20.15 14.26

Го мель — 5.50 20.08 14.18

Гродна — 6.14 20.39 14.25

Брэст — 6.19 20.36 14.17

Месяц
Маладзік 19 жніўня.

Месяц у сузор’і Дзевы.

УСМІХНЕМСЯ
Пра су ну ты пя ці клас-

нік Мі ша Пят роў сва бод на 

раз маў ляе на рус кай, бе-

ла рус кай, анг лій скай, ды і 

на ін шых уро ках так са ма.

Па жы лы, ба га ты Мі ха іл 

Сяр ге е віч пы та ец ца ў пры я-

це ля:

— Я ста ра ва ты, але хачy 

ажа ніц ца з ма ла дой дзяў чы-

най. Як ты дyмаеш, ка лі я 

за мест cваіх 65 га доў cкажy, 

што мне 50... мае шан цы 

ўзрас туць?

— Хe, Мі ша! Твае шан цы 

ўзрас туць, ка лі ты cкажаш, 

што та бе 87.

— Што ты са бе да зва ля-

еш, Дзя ніс?!

— А што та кое, Ак са на?

— За раз жа пач ні да зва-

ляць са бе больш!

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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20 жніўня 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
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1925 год — на-

ра дзiў ся Ге-

ор гiй Iва на вiч Сi да рэн ка, 

бе ла рус кi кар ды ё лаг, ака-

дэ мiк НАН Бе ла ру сi, док-

тар ме ды цын скiх на вук, пра фе сар, за слу-

жа ны дзе яч на ву кi Бе ла ру сi, за слу жа ны 

вы на ход нiк Бе ла ру сi. Аў тар больш чым 

850 на ву ко вых прац, у тым лi ку дзесяці 

ма на гра фiй, 165 вы на хо дак. Асноў ныя 

ра бо ты — па праб ле мах кар дыя ло гii, ме ды цын скай кi бер-

не ты кi i пры бо ра бу да ван ня. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii 

Бе ла ру сi.

1929 год — на ра дзiў ся Ула дзi мiр Аляк се е вiч Пра-

знi каў, бе ла рус кi аль пi нiст, адзiн з за сна-

валь нi каў аль пi нiз му ў Бе ла ру сi, май стар спор ту СССР па 

аль пi нiз ме.

1940 год — на ра дзiў ся Алег Ва сi ле вiч Бе рас неў, 

ву чо ны ў га лi не ды на мi кi тры ва лас цi i на-

дзей нас цi ма шын, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сi, док-

тар тэх нiч ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву кi 

Бе ла ру сi. Аў тар больш чым 230 на ву ко вых прац, у тым 

лi ку шасці ма на гра фiй. Мае 108 аў тар скiх па свед чан няў 

на вы на ход ствы i па тэн ты.

1970 год — ЦК КПБ i Са вет Мi нiст раў БССР пры-

ня лi па ста но ву «Аб ме ра пры ем ствах па на-

рошч ван нi тэм паў i па вы шэн нi тэх нiч на га ўзроў ню бу даў-

нiц тва ў Мiн ску».

1995 год — Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi Бе ла русь Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пад пi саў указ «Аб не ка то-

рых ме рах па за бес пя чэн нi ста бiль нас цi i пра ва па рад ку ў 

Рэс пуб лi цы Бе ла русь».

1660 год — на ра дзiў ся Юбер Гацье, 

фран цуз скi iн жы нер i ву чо ны, 

аў тар пер шых тэ а рэ тыч ных ра бот па бу даў-

нiц тве да рог i пер шых фун да мен таль ных прац 

па бу даў нiц тве мас тоў.

1860 год — на ра дзiў ся Ле а нiд Пят ро вiч Ра дзiн, 

рус кi рэ ва лю цы я нер, па эт, вы на ход нiк. Ву-

чань Дзмiт рыя Мен дзя ле е ва. Аў тар му зы кi i вер шаў пес нi 

«Сме ло, товарищи, в но гу!» (1896, Та ган ская тур ма).

1895 год — на ра дзiў ся 

Аляк сандр Паў ла вiч 

Вi на гра даў, ра сiй скi геа хi мiк, ака дэ-

мiк АН СССР, двой чы Ге рой Са цы я-

лiс тыч най Пра цы. Пер шы ды рэк тар 

Iн сты ту та геа хi мii i ана лi тыч най хi-

мii iмя Вяр над ска га РАН. Удзель нiк 

вы пра ба ван няў пер ша га са вец ка га 

ядзер на га за ра да. Лаў рэ ат Ле нiн скай 

i Ста лiн скай прэ мiй.

1935 год — на ра дзiў ся Юрый Сяр ге е вiч Эн цiн, ра-

сiй скi па эт, дра ма тург, па эт-пе сен нiк.

Фран суа ЛА РОШ ФУ КО:

«Лю дзі не вель мі ра зум ныя ад чу ва юць і дроб-

ную крыў ду, вя лі кі ро зум усё за ўва жае і ні на што 

не крыў дзіц ца».

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою... Руб ры ку вя дзе 
кам па зі тар 

Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 
evgenyksenevіch@gmaіl.com

Вер шы — 

Пят ро ГЛЕБ КА,

му зы ка — 

Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

1. Я не пер шы ў га ды ма ла дыя,
Ка лі сэр ца кры ні цай бур ліць,
За спя ваў пра бла кіт ныя тыя
Во чы, поў ныя дум-та ям ніц.

Пры пеў (2 ра зы):
Ва сіль ко выя, сі нія во чы,
Не па знаць ва шых дум-та ям ніц!
Ка лі ве цер бя ро зу па то чыць,
Дык і дуб на хі ля ец ца ніц.

2. З тых ча соў 
у ма іх ванд ра ван нях

Сэр ца со чыць бла кі ты ва чэй
І гу чыць у на пе вах-пры знан нях
Сі ні ко лер зван чэй і зван чэй.

Пры пеў.

3. Не шка да 
ма ла до га дзя цін ства,

Ад цві туць усё роў на са ды:
І на цяж кіх і лёг кіх гас цін цах
Ча ла век толь кі раз ма ла ды.

Пры пеў.

ВА СІЛЬ КО ВЫЯ, 
СІ НІЯ ВО ЧЫ

Пят ро Глеб ка (1905—1969) — па эт, дра ма тург, пе ра клад чык, ар га ні за тар 

на ву кі, дып ла мат. Член Са ю за пісь мен ні каў СССР. Аў тар збор ні каў 

паэ зіі «Шып шы на», «Ура чыс тыя дні», «Ха да па дзей», «Ча ты ры 

вят ры», «Муж насць», «Пад не бам Баць каў шчы ны» і ін шых. Аў тар 

па эм, збор ні каў дзі ця чай паэ зіі, дра ма тур гіч ных тво раў, кніг на ры саў, 

ар ты ку лаў, пе ра кла даў.

ФактыФакты

НА ВІ НЫ 
З ЛЕ СУ

Му зей мё ду і пча ляр ства 

ад кры лі дня мі ў Бя рэ зін скім 

бія сфер ным за па вед ні ку. 

А ра ней у мяс цо вым 

за апар ку з'я ві лі ся но выя 

га да ван цы.

У ад дзе ле ту рыз му, эка ла гіч-

най асве ты і ін фар ма цый на га 

за бес пя чэн ня гэ тай дзяр жаў-

най пры ро да ахоў най уста но вы 

па ве да мі лі, што, ба дай, адзін з 

са мых ці ка вых экс па на таў му-

зея — праз рыс ты ву лей з пчо-

ла мі. На зі раць за жыц цём гэ тых 

іс тот мож на га дзі на мі, не ад ры-

ва ю чы ва чэй.

У му зеі ці ка ва бу дзе да ве дац ца 

пра тое, як лю дзі па ча лі зай мац-

ца пча ляр ствам, пра ню ан сы до-

гля ду, збо ру мя до ва га ўра джаю. 

Пры ем ным сюр пры зам ста не 

маг чы масць па каш та ваць мёд 

ад пчол, якія жы вуць у дам ках у 

за па вед ні ку.

Ле там у заа ла гіч ным пар ку 

за па вед ні ка па ся лі лі пля міс та га 

але ня і еў ра пей скую лань. Іх пры-

вез лі з Бя гомль ска га ляс га са.
Тра ды цый на Ле пель скі ра ён, 

дзе зна хо дзіц ца «цар ства чыс-
та га па вет ра і жы вёл», што год 
наведваюць ты ся чы лю дзей з 
роз ных кра ін све ту. Ад ме на віз 
для ін ша зем цаў па спры я ла па-
ве лі чэн ню коль кас ці ту рыс таў, 

якія пры яз джа юць у кра і ну ў 

цэ лым і ў за па вед нік — у пры-

ват нас ці.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.


