
Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана, Уладзіміра, 
Ціхана, Яфрэма.

К. Анастасіі, Арнольда, 
Багдана, Вінцэнта, 
Людвіка, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.27 18.25 10.58

Вi цебск — 7.18 18.14 10.56

Ма гi лёў — 7.17 18.16 10.59

Го мель — 7.12 18.14 11.02

Гродна — 7.42 18.41 10.59

Брэст — 7.41 18.43 11.02

Месяц
Поўня 2 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Рака.

УСМІХНЕМСЯ
На рын ку тры па ме ры 

адзен ня:

— На вас!

— Не на вас...

— Трэ ба ме раць...

Муж чы на ў рэ гiст ра ту ры 

па лi клi нi кi про сiць за пi саць 

яго да ўра ча ву ха-во ка.

Яму тлу ма чаць, што ёсць 

аку лiст, ёсць ота ла рын го лаг, 

а ўра чоў ву ха-во ка 

не бы вае.

— Але мне трэ-

ба! — на стой вае.

— А на што вы, 

улас на, скар дзi це-

ся?

— Я чую ад но, а 

ба чу iн шае!

— Iг нат! На пы-

тан не: «Цi згод ны 

ты ўзяць у жон кi 

Юлю?», трэ ба бы ло 

ад каз ваць: «Згод-

ны», а не «Бы ла, 

не бы ла!»

Уба чыў шы, як у су се да 

кра дуць ма шы ну, Мак сiм не 

раз гу бiў ся... На мес ца, якое 

вы зва лi ла ся, ён ад ра зу ж 

па ста вiў сваю.

— Ска жы це, Нi на Пят-

роў на, муж чы нам мож на 

ве рыць?

— Мож на... няхай ве-
раць!
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8 кастрычніка 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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П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

24 9 кастрычніка 2020 г.НАПРЫКАНЦЫ

9 КАСТ РЫЧ НІ КА

1930 
год — на ра дзіў ся Ва дзім 

Фё да ра віч Ці ка вы, бе ла-

рус кі ву чо ны-хі мік, кан ды дат хі міч ных 

на вук, пра фе сар, за слу жа ны ра бот нік 

вы шэй шай шко лы Бе ла ру сі. Аў тар на-

ву ко вых прац па вы ву чэн ні не ар га ніч ных па лі мер ных 

сіс тэм на асно ве со ляў мно га ва лент ных ме та лаў і мно-

га асноў ных кіс лот.

1935 
год — на ра дзі ла ся 

Га лі на Іо сі  фаў на 

Мар цін ке віч, бе ла рус кі ву чо ны ў га-

лі не ланд шаф таз наў ства, док тар 

геа гра фіч ных на вук, пра фе сар. Аў-

тар на ву ко вых прац па ланд шаф-

таз наў стве, у тым лі ку па ме та да-

ло гіі, ме то ды цы, кар та гра фа ван ні 

і ланд шафт най раз на стай нас ці, а так са ма фі зіч най 

геа гра фіі, пры ро да ка ры стан ні і ахо ве на ва коль на га 

ася род дзя.

2000 
год — 9-12 каст рыч ні ка Бе ла рус кі аў-

 та ма біль ны за вод (Бе лАЗ) пры няў удзел 

у між на род най вы стаў цы гор най спра вы ў Лас-Ве га се 

(ЗША).

1820 
год — на ра дзіў ся Ры гор 

Іва на віч Бу та коў, рус кі ва-

ен на-мар скі дзе яч, ад мі рал, ва ен на-мар скі 

тэ а рэ тык, за сна валь нік так ты кі па ра во га 

бра ня нос на га фло ту. Су мес на з Іва нам 

Шас та ко вым склаў пер шую сіс тэ ма ты за ва ную лоцыю 

Чор на га мо ра.

1835 год — на ра дзіў ся Шарль Ка міль Сен-Санс, 

фран цуз скі кам па зі тар, пі я ніст, ар га ніст, 

ды ры жор, му зыч ны і гра мад скі дзе яч.

1940 год — на ра дзіў ся Ва ле рый Бе ня дзік та віч 

Но сік, ра сій скі ак цёр тэ ат ра і кі но, на род-

ны ар тыст Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Зды маў ся ў філь мах 

«Аніс кін і Фан та мас», «Апе ра цыя «Ы» і ін шыя пры го ды 

Шу ры ка», «Ня бё сы за па вет ныя» і ін шых.

У гэ ты ж дзень на ра дзіў ся Джон 

Ле нан, анг лій скі рок-му зы кант, кам-

па зі тар, спя вак. У 1956-м ар га ні за ваў 

гру пу, з 1961-га яна вя до мая як «лі вер-

пуль ская чац вёр ка», паз ней гру па The 

Beatles.

1955 год — на ра дзі ла ся Ма ры-

на Мі хай лаў на Дзю жа ва, 

ра сій ская кі на акт ры са. Зды ма ла ся ў 

філь мах «Мі мі но», «Карч ма на Пят ніц кай», «Па ся мей-

ных аб ста ві нах» і ін шых.

1975 год — ака дэ мік Анд рэй Са ха раў быў га на-

ра ва ны Но бе леў скай прэ мі яй мі ру. Но бе-

леў ская прэ мія па эка но мі цы бы ла пры су джа на ака дэ мі ку 

АН СССР Ле а ні ду Кан та ро ві чу.

АВI ДЗIЙ:

«Рах ма насць да тва ру лю дзям, гнеў па кiнь-

це звя рам».

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

ЗА ШТО ЛЮ БІЦЬ

Руб ры ку вя дзе 
кам па зі тар 

Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 
evgenyksenevіch@gmaіl.com

Ве ра Вяр ба (1942—2012) — вя до мая 

бе ла рус кая паэ тэ са, пе ра клад чы ца. 

У роз ныя га ды пра ца ва ла у Дзярж -

ка мі тэ це па дру ку, у га зе тах і ча со пі сах

«ЛіМ», «Ра бот ні ца і ся лян ка», «Бе ла-

русь». Член Са ю за пісь мен ні каў СССР 

з 1964 г. Вы да ла шэ раг кніг паэ зіі, у 

тым лі ку «Во чы вяс ны», «Вы са кос ны 

год», «Сі няя бух та», «Аль фа», «Мая 

ма лень кая пла не та», «Яра слаў на», 

«Вы бра нае», «Бе лыя пісь мы», «Апош-

ні ве ра сень». Ве ра Вяр ба — аў тар 

вер шаў да зна ка мі тай пес ні «Руч ні кі», 

якую ве дае кож ны бе ла рус.

Вер шы — Ве ра ВЯР БА,

му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

1. Су мую я у во сень звон кую

У па ву цін ні ру сых кос.

Аб ца сі кі зна сіў шы тон кія,

Ха джу па све це ба са нож.

Пры пеў (2 ра зы):

За што лю біць нам, мі лы, вы па ла?

За што ка хан не бе раг чы?

Не пе ра жы тае, ня звык лае,

Як дзі кі го луб на пля чы.

2. Пе ра бі раю ўсё у па мя ці,

Як свет лы міг, як лет ні сон,

Ні бы плы ву па бе лай за ме ці

За сі няй лод кай на ўзда гон.

Пры пеў.

3. Па ра ды зве даў шы ра зум ныя,

Імк ну ся змал ку да агню,

Сяб рую з га ра да мі шум ны мі

І не на ві джу ці шы ню.

Пры пеў.

4. Мы раз ві та лі ся са мот ныя,

Уно сіць час па чуц ці прэч.

За пом ні ж ты мя не пя шчот наю

У чыс ці ні апош ніх стрэч.

Пры пеў.


