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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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10 ЖНІЎ НЯ

1879 год — на ра дзіў ся (Брэст) Якаў Гро мер, бе ла рус кі ма тэ-

ма тык, фі зік-тэ а рэ тык. Док тар фі ла со фіі. У 1915—1928 

га дах — асіс тэнт Аль бер та Эй нштэй на ў Бер лі не. З 1928 го да — пра-

фе сар Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, ад на ча со ва з 1931 го да 

пра ца ваў у Фі зі ка-тэх ніч ным ін сты ту це АН Бе ла ру сі. Аў тар на ву ко вых 

прац па ал геб ры, тэ о рыі транс цэн дэнт ных функ цый, агуль най тэ о рыі 

ад нос нас ці. Су мес на з Эй нштэй нам упер шы ню па ка заў, што тэ о рыя по ля мо жа ўтрым-

лі ваць у са бе тэ о рыю ме ха ніч на га ру ху час ціц рэ чы ваў. Па мёр у 1933 го дзе.

1896 год — на ра дзіў ся (Хар ва тыя) Да ні ла Сер дзіч, са вец кі ва ен ны дзе яч, 

удзель нік Гра ма дзян скай вай ны. Па на цы я наль нас ці — серб. Пад час 

Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі ка ман дзір атра да Чыр во най гвар дыі, удзель нік штур му Зім-

ня га па ла ца. У 1919 го дзе ка ман да ваў асоб най ка ва ле рый скай бры га дай, з каст рыч ні ка 

1920 го да — ка ман дзір ка ва ле рый скай бры га ды 1-й Кон най ар міі. З 1932-га — ка ман-

да ваў 4-м, у 1935—1937 га дах — 3-м ка ва ле рый скім кор пу сам у Бе ла рус кай ва ен най 

акру зе. Асу джа ны і рас стра ля ны ў 1938 го дзе па аб ві на ва чан ні ва ўдзе ле ў ва ен най 

змо ве. Рэа бі лі та ва ны па смя рот на ў 1957-м. Імем Сер дзі ча на зва на ву лі ца ў Мін ску.

1929 год — на ра дзіў ся (вёс ка Мар га ві ца Док шыц ка га ра ё на) Алесь Ста вер, 

бе ла рус кі па эт, аў тар вер ша ва ных збор ні каў, ра ма на «Пад кан во ем», 

збор ні каў для дзя цей. На мно гія вер шы паэ та на пі са ны пес ні («Жу раў лі на Па лес се 

ля цяць», «Бе ла ру сач ка», «Ко сіць хло пец ка ню шы ну» і ін шыя). Па мёр у 1995 го дзе.

1930 год — ад кры ла ся 1-я Усе бе ла рус кая сель ска гас па дар чая і пра мыс ло вая 

вы стаў ка ў Мін ску (дзей ні ча ла да ліс та па да 1930 го да).

1947 год — пры ня та па ста но ва Саў мі на БССР і ЦК КП(б)Б аб па ска рэн ні 

сся лен ня ся лян скіх ху та роў у кал гас ныя вёс кі. З гэ та га ча су стаў рас-

паў сю джа ным тэр мін «не перс пек тыў ныя вёс кі».

1994 год — фі лі ял На цы я наль на га мас тац ка га му зея Бе ла ру сі «Мір скі за мак» 

уне се ны ў Спіс су свет най спад чы ны ЮНЕС КА.

70 год — рым ская ар мія ім пе ра та ра Ці та ўвар ва ла ся ў Іе ру са лім 

і раз бу ры ла Храм Гас под ні. Ён га рэў на пра ця гу 10 дзён, а да 

ве рас ня ўся ста лі ца Із ра і ля пе ра тва ры ла ся ў ру і ны. Хра ма вую Га ру 

рым ля не зраў ня лі з зям лёй. Па свед чан ні Іо сі фа Фла вія да 100 000 

жы ха роў го ра да тра пі лі ў па лон і бы лі пра да дзе ны ў раб ства. Ме но-

ра і ал тар з раз бу ра на га Хра ма па за га дзе Ці та бы лі ад праў ле ны ў 

Рым. Раз бу рэн не Іе ру са лі ма і спа лен не Хра ма па кла лі па ча так рас сей ван ню яў рэ яў 

па ўсім све це.

1897 год — гер ман скі хі мік Фе лікс Гоф ман упер шы ню ў гіс то рыі фар ма ка ло гіі 

сін тэ за ваў хі міч на чыс тую ацэ тыл са лі цы-

ла вую кіс ла ту, вя до мую ця пер пад наз вай ас пі рын.

1929 год — на ра дзіў ся Алег Аляк санд ра віч 

Стры жэ наў, рус кі са вец кі ак цёр. На род-

ны ар тыст СССР. У 1964—1976 га дах ак цёр МХА Та. 

Дэ бю та ваў у кі но ў ро лі Ар ту ра ў філь ме «Ава дзень». 

Зды маў ся ў філь мах: «Со рак пер шы», «Ха джэн не за 

тры мо ры», «Ка пі тан ская дач ка», «Не пад суд ны», «Зор-

ка ча роў на га шчас ця» і ін шых.

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

Iмянiны
Пр. Алены, Анастасіі, 
Васіля, Івана, Майсея, 
Ніканора, Прохара, 
Юльяна.

К. Багдана, Барыса, 
Ваўжынца.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.38 20.51 15.13

Вi цебск — 5.23 20.45 15.22

Ма гi лёў — 5.28 20.41 15.13

Го мель — 5.30 20.32 15.02

Гродна — 5.54 21.05 15.11

Брэст — 6.00 21.00 15.00

Месяц
Першая квадра 

7 жніўня.

Месяц у сузор’і Стральца.

УСМІХНЕМСЯ

У пер шую шлюб ную 

ноч Ан тон зра зу меў, што 

ноч пер шая, а ён — не.

— Не люб лю па зы чаць: 

бя рэш чу жыя і на час, а ад-

да еш свае і на заўж ды.

— А я не люб лю да ваць у 

доўг: да еш сяб рам на па ру 

дзён, а за бі ра еш у каз лоў 

га да мі.

Ка лі ты лі чыш, што та-

бе не шан цуе, па ду май пра 

іх: у Маск ве жон ка з па лю-

боў ні кам вы пад ко ва се лі ў 

так сі да му жа.

Дыя ло гі ў се ці ве:

— Я та бе ру жу ад пра віў.

— Ты мне яшчэ фільм 

скінь і ска жы, што ў кі но 

зва дзіў.
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Фота Вікторыі МІРОНЧЫК.

Вер шы — Мі хась ПА ЗНЯ КОЎ,

му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

Куп лет 1:

Пры еду я аба вяз ко ва

У той лю бі мы мой ку ток,

Дзе пер шае пра мо віў сло ва,

Дзе я зра біў свой пер шы крок.

Пры пеў:

І ба са нож прай ду сця жын кай,

Дзе па брыль ян тах спе лых рос

З сяб ра мі бе гаў у ажы ны

І слу хаў му зы ку бя роз.

Куп лет 2:

Пры еду, каб па чуць ду шою,

Як ве юць во да рам лу гі,

Аб чым ша по ча над ра кою

Лес — сяб ра мой най да ра гі.

Пры пеў.

Куп лет 3:

І род най вёс цы па кла ню ся,

Зям лі пры го жай, ма ла дой.

І зем ля кам — руп лі вым лю дзям,

Ад да ны ім усёй ду шой.

Пры пеў.

Куп лет 4:

Там шум жы тоў і кве цень буль бы,

Бла кіт ным мо рам лён цві це...

З усіх да рог я, край мой лю бы,

Заўж ды вяр ну ся да ця бе.

Пры пеў.

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

ЗАЎЖ ДЫ ВЯР НУ СЯ
Мі хась Па зня коў 

(нар. у 1951-м) — 

вы дат ны бе ла рус кі па эт, 

пра за ік, пе ра клад чык, 

кры тык, мо ва зна вец. 

У роз ныя га ды 

пра ца ваў на стаў ні кам 

у шко ле,быў 

су пра цоў ні кам 

Ін сты ту та мо ва знаў ства, 

ды рэк та рам 

Лі та ра тур на га му зея 

імя М. Баг да но ві ча, 

га лоў ным рэ дак та рам 

ча со пі саў «Во жык», 

«Нё ман», на мес ні кам 

ды рэк та ра рэ дак-

цый на-вы да вец кай 

уста но вы «Лі та ра ту ра 

і мас тац тва». З 2009 

го да — сак ра тар 

праў лен ня Са ю за 

пісь мен ні каў Бе ла ру сі, 

стар шы ня яго Мінск ага 

га рад ско га ад дзя лен ня. 

Лаў рэ ат На цы я наль най 

лі та ра тур най прэ міі, 

прэ міі імя П. Броў кі, 

прэ міі «Леп шая кні га 

го да», прэ міі Фе дэ ра цыі 

праф са юзаў Бе ла ру сі і 

ін шых.

Ну і ну!Ну і ну!

ЖАН ЧЫ НА 
СУ ТКІ 

АД ПУДЖ ВА ЛА 
МЯДЗ ВЕ ДЗЯ 
ГЫР КАН НЕМ

Жы хар ка па сёл ка 

Сі та Ха ба раў ска га 

краю ад пра ві ла ся 

за гры ба мі, уграз ла 

ў дрыг ве і су ткі 

ад пудж ва ла ры кам 

дзі ка га мядз ве дзя, 

па ве дам ляе ТАСС.

83-га до вая жан чы на пай-

шла за гры ба мі ў лес і бяс-

след на знік ла. На яе по шу кі 

ад пра ві лі ся доб ра ах вот ні кі 

з по шу ка ва-вы ра та валь на-

га атра да «Лі га Спас». «Яе 

знай шлі больш чым праз 

су ткі, яна за храс ла па по яс 

ў іліс тым дне ляс но га ру-

чая», — ска заў прад стаў нік 

атра да. Су пра цоў нік па тлу-

ма чыў, што ноч чу яны знай-

шлі за не каль кі мет раў ад 

мядз ве джай бяр ло гі вяд ро 

з гры ба мі. По шу ка вая гру-

па па чу ла не ха рак тэр ны 

для звя роў рык і знай шла 

на дне яра па жы лую жан-

чы ну. Ка лі ра сі ян ку вы цяг-

ва лі з баг ны, вы ра та валь-

ні кі заўва жы лі мядз ве дзя, 

які блу каў по бач. Жы вё лу 

спу дзіў аў та ма біль, які пры-

быў па атрад. Жан чы ну да-

ста ві лі ў баль ні цу ў ста не 

моц на га стрэ су, ад нак яна 

не па цяр пе ла.

Іван КУ ПАР ВАС.


