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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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Фота Алены ДАЎЖАНОК.Фота Алены ДАЎЖАНОК.

20 ЛІ ПЕ НЯ

1931 год — у Мін ску на ба зе фа куль тэ та на род най гас па дар кі 

Бел дзярж уні вер сі тэ та ство ра ны са ма стой ныя ін сты ту ты: 

фі нан са ва-эка на міч ны, пла на ва-эка на міч ны, спа жы вец кай ка а пе ра цыі 

(1 чэр ве ня 1933 го да ўсе гэ тыя ін сты ту ты бы лі аб' яд на ныя ў адзін — 

Бе ла рус кі дзяр жаў ны ін сты тут на род най гас па дар кі).

1979 год — на ра дзіў ся Ігар Ма ка раў, бе ла рус кі спарт смен (дзю до), май стар 

спор ту Бе ла ру сі між на род на га кла са. Чэм пі ён Алім пій скіх гуль няў (2004), 

брон за вы пры зёр чэм пі я на ту све ту. Ся рэб ра ны пры зёр чэм пі я на ту Еў ро пы ў ка манд-

ным за лі ку і брон за вы пры зёр у аса біс тым за лі ку.

Між на род ны дзень шах мат. Ад зна ча ец ца ў дзень за сна ван ня ў Пары-

жы (1924) Між на род най шах мат най фе дэ ра цыі (ФІ ДЭ).

1304 год — на ра дзіў ся Фран чэс ка Пет ра рка, вя лі кі італь-

ян скі па эт, ро да па чы наль нік гу ма ніс тыч най куль ту ры 

Ад раджэн ня, адзін са ства раль ні каў лі та ра тур най італь ян скай мо вы. 

Італь ян скія са не ты, кан цо ны, мад ры галы Фран чэс ка ака за лі ўплыў не 

толь кі на паэ зію, але і на му зы ку. Кам па зі та ры, а за тым і ХІХ ста год дзя па кла лі мно гія 

вер шы ў асно ву сва іх му зыч ных тво раў. Да пры кла ду, Фе рэнц Ліст на пі саў «Са не ты 

Пет ра ркі» для фар тэ пі я на пад глы бо кім ура жан нем ад вер шаў паэ та, пры све ча ных яго 

му зе Лаў ры. Па мёр у 1374 го дзе.

1919 год — на ра дзіў ся сэр Эд мунд Пер сіль валь Хі ла ры (1919—2008), но ва зе-

ланд скі аль пі ніст і па да рож нік, пер шы ча ла век, які пад ня ўся на вяр шы ню 

Эве рэс та (Джа ма лунг мы).

1924 год — на ра дзі ла ся Тац ця на Мі хай лаў на Лі ёз на ва, са вец кі і ра сій скі кі на рэ жы-

сёр-па ста ноў шчык Цэнт раль най кі на сту дыі дзі ця чых і юнац кіх філь маў імя 

Гор ка га, пе да гог, на род ная ар тыст ка СССР. Зня ла філь мы «Тры та по лі на Плю шчы се», 

«Сям нац цаць ім гнен няў вяс ны», «Мы, ні жэй пад пі са ныя» і ін шыя. Па мер ла ў 2011 го дзе.

1936 год — па чаў ся бес па са-

дач ны пе ра лёт лёт чы каў 

В. Чка ла ва, Г. Бай ду ко ва, А. Бе ля ко-

ва на са ма лё це АНТ-25 па марш ру це 

Маск ва—Да лё кі Ус ход (вост раў Удд). 

Пе ра лёт Маск ва—Зям ля Фран ца-Іосі-

фа—Паў ноч ная Зям ля—Пет ра паў-

лаўск-Кам чац кі—вост раў Удд пра цяг-

ваў ся 56 га дзін 20 хві лін да па сад кі на 

пяс ча най ка се вы спы Удд (ця пер — 

вост раў Чка ла ва). Экі паж за стаў ся на 

ноч у мяс цо вай жы хар кі Смір но вай. 

Каб зноў уз ля цець, спат рэ бі ла ся па бу-

да ваць драў ля ную УПП даў жы нёй 500 мет раў. 28 лі пе ня па ла са бы ла скон ча ная і са ма лёт 

вы ле цеў на зад. Агуль ная пра цяг ласць рэ корд на га марш ру ту скла ла 9374 кі ла мет ры.

1944 год — гру па дзея чаў ва ен най апа зі цыі Гер ма ніі на ча ле з пал коў ні кам гра-

фам Клаў сам фон Штаў фен бер гам здзейс ні ла за мах на Гіт ле ра ў яго стаў цы 

«Воль фшанц» («Ваў чы нае ло га ва») з мэ тай фі зіч на га зні шчэн ня фю рэ ра, на ступ на га вы ха-

ду Гер ма ніі з вай ны і па чат ку пе рагавораў аб мі ры. Пас ля пра ва лу змо вы яе ўдзель ні кі бы лі 

па ка ра ныя смер цю, а больш за сем ты сяч ан ты фа шыс таў кі ну тыя ў тур мы і канц ла ге ры.

1969 год — спус каль ны апа рат аме ры кан ска га пі ла ту е ма га ка раб ля «Апалон-11» 

здзейс ніў пер шую ў гіс то рыі па сад ку на Ме сяц. 21 лі пе ня аст ра наў ты Ніл 

Ар мстранг і Эд він Олд рын вый шлі на па верх ню спа да рож ні ка Зям лі.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Еўдакіі, Ефрасінні, 
Марыі, Германа, Лук'яна, 
Фамы.

К. Чаславы, Гераніма, 
Ільі, Часлава.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.03 21.28 16.25

Вi цебск — 4.46 21.24 16.38

Ма гi лёў — 4.53 21.18 16.25

Го мель — 4.58 21.06 16.08

Гродна — 5.20 21.41 16.21

Брэст — 5.29 21.34 16.05

Месяц
Поўня 17 ліпеня.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ
Ту рыст у вёс цы пы та ец ца 

ў му жы ка:

— Як у вас за ла зяць на 

гэ ты вы со кі дуб, каб на рваць 

жа лу доў?

— Вель мі прос та. Рэкс, 

сю ды!

Ня ма ні чо га страш ней ша-

га, чым бу сел, які кеш ка ец-

ца на ка пус най град цы ага-

ро да шмат дзет най сям'і.

Лю біш па ра ды да ваць?

Лю бі і да д'яб ла ха дзіць!

Хло пец зна ё міц ца з 

баць ка мі бу ду чай ня вес ты. 

Баць ка:

— Ва сіль, вы п'е це што-

не будзь?

— Дзя куй, не трэ ба. 

Я не п'ю.

— Хм-м. Та-ак, сум на ва-

та вам бу дзе з Ган нач кай...

Мі хась Ча рот (1896—1937) — вядомы бе ла рус кі па эт, 

пра за ік, дра ма тург. Адзін з лі да раў бе ла рус кай 

лі та ра ту ры 1920-х га доў. Скон чыў Ма ла дзе чан скую 

на стаў ніц кую се мі на рыю. Быў су пра цоў ні кам і рэ дак та рам 

га зе ты «Са вец кая Бе ла русь», іні цы я та рам ства рэн ня 

і кі раў ні ком пер ша га ў рэс пуб лі цы лі та ра тур на га 

аб' яд нан ня «Ма лад няк». Аў тар кні жак вер шаў, 

па эм і збор ні каў апа вя дан няў. Па вод ле апо вес ці 

«Сві на пас» на пі саў сцэ на рый да пер ша га ай чын на га 

філь ма «Ляс ная быль» (1926 год). 

П'е са «Мі кі таў ла паць» і ця пер з вя лі кім пос пе хам ідзе на 

сцэ нах бе ла рус кіх тэ ат раў.

— Ба бу ля, 
а ты не ве да еш, 

хто зла маў май го 
Шчаў кун ка?

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

СПЯ ВАЙ МНЕ, ДЗЯЎ ЧЫН КА

Вер шы — Мі хась ЧА РОТ,

му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

Ці пом ніш спат кан не, 

ня сме лы па гляд...

Нам зор ка там з не ба ўпа ла,

Там ме ся чык яс ны 

ўзі раў ся на сад,

Ты дум кі мае ўга да ла.

Пры пеў (2 ра зы):

Спя вай мне, дзяў чын ка, 

пра квет кі, пра гай,

Пра леп шыя дні, пра вяс ну,

Пра на ша ка хан не, 

га луб ка, спя вай —

Пад ці хі твой спеў я за сну.

І пес ню па чуў я, ты пе ла та ды,

А гу кі ня слі ся да лё ка,

Той пес ні вя сен няй 

за ста лі ся сля ды,

У сэр цы за па лі глы бо ка.

Пры пеў (2 ра зы)

Га ды пра ля це лі... 

Ні бы не ўзна чай,

Мы ра зам спат ка лі вяс ну...

Дык зноў тую пес ню, 

дзяў чын ка, спя вай —

Пад ці хі твой спеў я за сну...

Пры пеў (2 ра зы)

Руб ры ку вя дзе 

Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

А вы ве да лі, А вы ве да лі, 
што?..што?..

Пас ля пад пі сан ня Вер-

саль ска га да га во ра фран-

цуз скі мар шал Фер ды нанд 

Фош ска заў: «Гэ та не мір. 

Гэ та пе ра мір'е тэр мі нам 

на двац цаць га доў». Праз 

20 га доў і 65 дзён па ча ла ся 

Дру гая су свет ная вай на.

У Да ніі кож ны па лі цэй-

скі аў та ма біль «экі пі ра ва-

ны» плю ша вым міш кам 

Тэ дзі на вы па дак, ка лі 

якая-не будзь не пры ем-

насць ста нец ца з дзі цем.

Гуль цоў фон да вай бір-

жы ў ЗША ста лі на зы ваць 

«бы ка мі» і «мядз ве дзя мі» 

дзя ку ю чы мек сі кан скім ка-

баль е ра, якія ла дзі лі ў Ка-

лі фор ніі баі па між са праўд-

ны мі бы ка мі і мядз ве дзя мі 

грыз лі. Яны за ўва жы лі, што 

мядз ве дзі імк нуц ца пры-

ціс нуць са пер ні ка да зям лі, 

у той час як бы кі спра бу юць 

пад ча піць ра га мі і пад кі нуць 

уверх. Па пу ляр насць гэ тых 

ба ёў ста ла ад ной з асноў-

ных пры чын вы мі рання 

калі фар ній скіх грыз лі.

Мар скія чэр ці пры 

спар ван ні ў лі та раль ным 

сэн се злі ва юц ца ра зам і 

за ста юц ца адзі ным ар га-

ніз мам на заўж ды. Ка лі са-

мец су стра кае «сяб роў ку 

жыц ця», то пра ні кае ў яе 

ўсё глы бей і глы бей, па-

сту по ва па збаў ля ю чы ся 

сва іх улас ных унут ра ных 

ор га наў, па куль, у рэш це 

рэшт, і кры ва цёку па ры 

не ста но віц ца агуль ным.


