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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ісака.

К. Антаніны, Леакадзіі, 
Яніны, Андрэя, Ануфрыя, 
Лявона, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.37 21.42 17.05

Вi цебск — 4.19 21.40 17.21

Ма гi лёў — 4.27 21.32 17.05

Го мель — 4.34 21.19 16.45

Гродна — 4.54 21.55 17.01

Брэст — 5.05 21.47 16.42

Месяц
Поўня 5 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу 
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу 

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

прыём рэкламы
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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.

www.zviazda.by 
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, прасп. Незалежнасці, 79/1.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 1844.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

11 чэрвеня 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

12 ЧЭР ВЕ НЯ

1875 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч Ада-

маў, ра сій скі і бе ла рус кі ба та нік. Адзін з пер-

шых да след чы каў рас лін нас ці Бе ла ру сі. Аў тар на ву ко вых 

прац па сіс тэ ма ты цы рас лін, дэнд ра ло гіі, геа ба та ні цы.

1895 год — на ра дзіў ся Ле а польд 

Іва на віч Ро дзе віч, бе ла рус кі 

па лі тыч ны і гра мад скі дзе яч, пісь мен нік. У 1933-м і 1938-м 

рэ прэ са ва ны. Рэ абі лі та ва ны ў 1956-м.

1930 год — на ра дзіў ся Ан тон Ан то на віч Ян коў скі, 

бе ла рус кі ву чо ны, док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч-

ных на вук, пра фе сар. Аў тар на ву ко вых прац па атам ным 

спект ра льным ана лі зе з вы ка ры стан нем ла зе раў.

1935 год — на ра дзіў ся Ста ні слаў Ан то на віч Мяч-

коў скі, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ана лі тыч-

най і фі зіч най хі міі, док тар хі міч ных на вук, пра фе сар.

1950 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Ана то ле віч Віш ня коў, бе ла рус кі 

ву чо ны ў га лі не ін фар ма ты кі і ін фар ма цый ных тэх на ло гій, 

док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар.

У гэ ты ж дзень на ра дзіў ся Фран ці шак Іва на віч Віс мант, ву чо ны ў га лі не 

фі зі я ло гіі і па та ло гіі, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі, док тар ме ды цын-

скіх на вук, пра фе сар.

1550 год — за сна ва на ця пе раш няя ста лі ца Фін-

лян дыі — го рад Хель сін кі.

У гэ ты ж дзень швед скі ка роль Гус таў І Ва за сва ім 

ука зам пе ра ся ліў не каль кі сот няў жы ха роў го ра да Борг 

(Пар воа) у вус це ра кі Ван да (Ван таа) з мэ тай ства рыць 

ганд лё вы порт, які здоль ны кан ку ры ра ваць з ган зей скім 

го ра дам Рэ ве лем (ця пер Та лін).

1860 год — ука зам ім пе ра та ра Аляк санд ра ІІ быў за сна ва ны 

Дзяр жаў ны банк Ра сій скай ім пе рыі (з 1991-га — Цэнт раль ны 

банк Ра сій скай Фе дэ ра цыі (Банк Ра сіі).

1905 год — за сна ва на Між на род ная фе дэ ра цыя цяж кай ат ле-

ты кі.

1920 год — ад бы ло ся афі цый нае ад крыц цё Па нам ска га ка на ла, 

які злу чае Ці хі і Ат лан тыч ны акі я ны. Агуль ная пра цяг ласць — 

81,7 кі ла мет ра.

У гэ ты ж дзень на ра дзіў ся Ла зар Вік та ра віч Ка рэ лін, ра сій скі пісь мен нік. 

Аў тар ра ма наў «Мік ра ра ён», «Зем ля трус», «Зме я лоў», апо вес цяў «Свой», 

«Ад моў нік», апа вя дан ня «Сон».

1950 год — на ра дзіў ся Вя ча слаў Іва на віч Па лу нін, клоўн-ак цёр-

мім, на род ны ар тыст Ра сій скай Фе дэ ра цыі. За сна валь нік 

клоўн-мім-тэ ат ра «Лицедеи». Лаў рэ ат ра сій скай прэ міі «Тры умф», прэ міі 

Лоў рэн са Аліўе (Вя лі ка бры та нія) і ін шых.

1965 год — у Анг ліі аб' яў ле на аб уз на га ро джан ні чле наў гур та 

The Beatles ор дэ на мі Бры тан скай ім пе рыі «за вы дат ныя за слу гі 

ў га лі не куль ту ры» і «ўнё сак у экс парт на цы я наль най пра дук-

цыі». Уру чэн не ўзна га род ад бы ло ся ў каст рыч ні ку та го ж го да.

ГАННА АХМА ТА ВА:

«Жыць — дык на во лi, па мi раць — дык до ма».

Так, у свой час жыц цё мя-

не шмат па ма та ла... Пай шоў 

з до му ў 18 — го лы, бо сы, 

нi крош кi ў ро це, са сва iм 

юнац кiм мак сi ма лiз мам!

Прый шоў на зад у 18.30.

— Слу хай це, Пётр Ва-

сiле вiч, ча му вы ўчо ра так 

кры ча лi на сваю жон ку?

— Яна не ха це ла ка заць, 

ку ды спус цi ла гро шы.

— Ну доб ра, а ча му сён ня 

вы так кры ча лi?

— Сён ня яна мне ска за ла.

— Як ты лi чыш, што та-

кое шчас це?

— Шчас це — гэ та мець 

пры го жую жон ку.

— А што та ды ня шчас-

це?

— Ня шчас це — гэ та 

мець та кое шчас це.

1. Мне ўсё час цей бя ро зы 

сняц ца,

Вяр ба пад мат чы ным 

акном,

Па лі, дзе хма ры та бу няц ца,

Што за ця жа ры лі даж джом.

Пры пеў:

Бэ зу кі пень пад акном,

Пах яз мі ну хмель ны...

За ру чу ся ве чар ком

З яб лынь кай вя сель най.

Бу ду слу хаць, як у сне,

Кве це ні ды хан не,

Мо яна на вее мне

Пес ню пра ка хан не.

Мо яна на вее мне

Пес ню пра ка хан не.

2. Ві даць, та му і на сталь гія

Маю ду шу ту ды за ве,

Дзе жа ра бят кі ма ла дыя

Па су цца ў ра ніш няй тра ве.

Пры пеў.

3. Дзе са ла вей асі ра це лы

Шу кае сэр цу спа ры ша,

Дзе ў ту ма нах 

тва рож на-бе лых

Мая згу бі ла ся ду ша.

Пры пеў.

Руб ры ку вя дзе 
кам па зі тар 

Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 
evgenyksenevіch@gmaіl.com

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

БЭ ЗУ КІ ПЕНЬ
Зміт рок МА РО ЗАЎ (нар. у 1954-м) — вы дат ны 

бе ла рус кі па эт, пра за ік, пуб лі цыст. Дру ку ец ца 

з 1977 го да. Аў тар шмат лі кіх збор ні каў паэ зіі, у тым 

лі ку «Аква рэ лі па чуц ця», «Я ўсё час цей жа даю 

слу хаць не ба», «Ва чы ма сэр ца» і ін шых.

Пес ня «Бэ зу кі пень» на ра дзі ла ся з вер шаў збор ні ка 

Зміт ра ка Ма ро за ва «Я з вёс кі, я — свой скі, 

яз боў скі». Гэ тая шчы рая паэ зія кра нае ду шу. 

Яна пра лю боў да род най зям лі, баць коў ска га 

до му, пра ха раст во пры ро ды...

Вер шы — Зміт рок МА РО ЗАЎ,

му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

Ле кі тэр мі но ва! 
Па жа да на сён ня...

У Ві цеб ску ўвя лі 
экс прэс-рэ жым да стаў кі ле каў

Удвая хут чэй раз во зіць па да мах 

ап тэч ныя ле кі па ча лі ў Ві цеб ску. 

Экс прэс-рэ жым да стаў кі ме ды-

цын скіх вы ра баў і прэ па ра таў 

увя лі сет кі ап тэк ADEL і «Доб-

рыя ле кі».

Ра ней ле кі да стаў ля лі ў рэ жы ме 

«сён ня на заўт ра». Ад нак як толь-

кі по пыт на іх у аб лас ным цэнт ры на 

67 пра цэн таў пе ра вы сіў пра гно зы, уз-

нік ла па трэ ба ў экс прэс-да стаў цы. На 

ёй на стой ва лі і па ста ян ныя па куп ні кі, 

якія ра бі лі за ка зы паў тор на.

«Больш за 70 пра цэн таў зва ро таў 

скла да юць за ка зы на ле ка выя срод-

кі — перш за ўсё гэ та прэ па ра ты кар-

дыя ла гіч най гру пы, га рач ка па ні жаль-

ныя, су праць а лер гіч ныя прэ па ра ты і 

ве на то ні кі. Мно гія з іх ужы ва юц ца што-

дня, а та му да стаў ка дзень у дзень мае 

вы ра шаль нае зна чэн не для па куп ні ка. 

У су вя зі з рос там коль кас ці ан лайн-

за ка заў і зва ро таў са міх па куп ні коў з 

прось бай да стаў ляць ім ле кі ў дзень 

за ка зу мы вы ра шы лі пай сці на су страч 

жы ха рам Ві цеб ска і пе рай сці на рэ жым 

да стаў кі «сён ня на сён ня». Ві цебск 

стаў пер шым го ра дам у Бе ла ру сі, жы-

ха ры яко га па ча лі атрым лі ваць ле кі на 

дом у той жа дзень», — рас тлу ма чы лі 

ў хол дын гу «Ап тэ ка Груп».

Но вы рэ жым да стаў кі не паў плы ваў 

на кошт, які за стаў ся ра ней шы. Кур'е-

ры раз во зяць за ка зы ад 30 руб лёў, і 

тры руб лі скла дае кам пен са цыя ра бо-

ты кур' ер скай служ бы.

Да стаў ка ле каў увай шла ў прэ зі-

дэнц кі па кет мер па пад трым цы эка-

но мі кі і са цы яль най сфе ры. Па куль 

ганд ля ваць прэ па ра та мі па-за ап тэ ка-

мі да зво ле на да 1 лі пе ня. Та кое пра ва 

атры ма лі 29 ар га ні за цый, якія ўклю ча-

ны ў спіс ура да.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
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