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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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1745 год — 

на ра-

дзіў ся (г. Грод на) 

Ле ан Сі тан скі, скры-

пач, ды ры жор, пе-

да гог. Адзін з най-

больш та ле на ві тых 

му зы кан таў свай го ча су. З 1765 го да 

пер шы скры пач і ка пель май стар Гро-

дзен скай ка пэ лы Ты зен гаў за, кі раў-

нік Гро дзен скай му зыч на-тэ ат раль-

най шко лы Ты зен гаў за. У 1781 го дзе 

вы сту паў з кан цэр та мі ў Іта ліі. Пад 

яго кі раў ніц твам Гро дзен ская ка пэ ла 

ста ла ад ной з най леп шых у Еў ро пе. 

Па мёр у 1800 го дзе.

1892 год — у Мін ску ад бы-

ло ся ўра чыс тае ад-

крыц цё пер шых дзвюх лі ній кон най 

чы гун кі, якая злу чы ла чы гу нач ныя 

вак за лы і ўскра ін ныя квар та лы го-

ра да з цэнт рам. У пер шыя дні кон ка 

пе ра во зі ла пры клад на пя тую част ку 

да рос ла га на сель ніц тва Мін ска. Пер-

ша па чат ко ва дзей ні ча лі дзве лі ніі — 

Вак заль ная, якая злу чы ла Брэсц кі 

і Ві лен скі вак за лы па ву лі цах Мас-

коў скай і Баб руй скай, і Цэнт раль ная, 

пра ве дзе ная ад Ві лен ска га вак за ла 

да Са бор най пло шчы. Праз тры га ды 

бы ла ўве дзе на Ня мі га-За хар' еў ская 

лі нія (ад су час на га ра ё на пар ку імя 

Я. Ку па лы да ву лі цы Рэс пуб лі кан-

скай). У 1929 го дзе на зме ну мін скай 

кон цы прый шоў пер шы трам вай.

1909 год — на ра дзіў ся Ба-

рыс Ва сі ле віч Ера-

фе еў, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не 

фі зі ка- хі міі, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, 

док тар хі міч ных на вук, пра фе сар, 

за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. 

З 1939 го да ў АН Бе ла ру сі: ды рэк тар 

Ін сты ту та хі міі, за тым — ды рэк тар 

Ін сты ту та фі зі ка-ар га ніч най хі міі, у 

1953—1956 га дах — ві цэ-прэ зі дэнт 

АН Бе ла ру сі, ад на ча со ва ў 1951—

1965 га дах за гад чык ка фед ры БДУ. 

Аў тар больш чым 600 на ву ко вых 

прац і 87 вы на хо дак. Ра бо ты па хі міч-

най кі не ты цы, ка та лі зе, то па хі міч ных 

рэ ак цы ях, аў та акіс лен ні ар га ніч ных 

злу чэн няў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ-

міі СССР. Па мёр у 1995 го дзе.

1934 год — на ра дзіў ся (вёс-

ка Да брынь Ель ска га 

ра ё на) Ле а нід Ге ор гі е віч Бакш та еў, 

са вец кі і ўкра ін скі ак цёр тэ ат ра і кі-

но. На род ны ар тыст Укра ін скай ССР. 

У кі но Ле а нід Бакш та еў па чаў зды-

мац ца з 1967 го да. Рэ жы сё ры да во лі 

хут ка вы зна чы лі яго амп луа — на 

пра ця гу двух 

дзе ся ці  год-

дзяў ён ства-

раў на эк ра-

не ге раіч  ныя 

в о б  р а  з ы . 

А с а б  л і  в а 

час та ак цё ра 

вы ка рыс тоў ва лі ў ва ен ных стуж ках: 

«На Кі еў скім на прам ку», «Ка мі са-

ры», «Бум ба раш», «Та ям ні ца пар-

ты зан скай зям лян кі», «Аты-ба ты, 

іш лі сал да ты», «Чыр во ныя дып кур'-

е ры», «Пун со выя па го ны», «Вай на 

на за ход нім на прам ку» і ін шых. Ча-

сам, праў да, рэ жы сё ры «ад праў ля-

лі» Бакш та е ва і ў про ці лег лы стан. 

Па мёр у 1995 го дзе.

1919 год — 

на ра-

дзіў ся Да ні эл Бэл, 

аме ры кан скі ву чо-

ны-са цы ё лаг, зас-

на валь нік тэ о рыі 

пост ын дуст ры яль-

на га (ін фар ма цый на га) гра мад ства. 

Па мёр у 2011 го дзе.

1926 год — нар веж ска-

аме ры ка на-італьян -

ская экс пе ды цыя ў скла дзе 16 ча ла-

век пад кі раў ніц твам Р. Амунд се на, 

Л. Эл су ор та, У. Но бі ле на ды ры-

жаб лі «Нар ве гія» па ча ла пер шы ў 

гіс то рыі транс арк тыч ны пе ра лёт. 

12 мая экі паж да сяг нуў Паў ноч на-

га по лю са.

1934 год — на ра дзі ла ся 

Юлія Дру ні на, са вец-

кая паэ тэ са-фран та вік, гра мад скі 

дзе яч. Аў тар збор ні каў вер шаў: 

«Тры во га», «Не бы вае ка хан ня не-

шчас лі ва га...», «Акоп ная зор ка», 

«Свет пад алі ва мі», «Ба бі на ле та», 

«За вея», аў та бія гра фіч най апо вес ці 

«З тых вяр шынь». Лаў рэ ат Дзяр жаў-

най прэ міі Ра сіі. Па мер ла ў 1991 го-

дзе.

1940 год — ня мец ка-фа-

шысц кія вой скі ўвар-

ва лі ся ў Бель гію, Ні дэр лан ды і Люк-

сем бург, а за тым праз гэ тыя аку па-

ва ныя тэ ры то рыі — у Фран цыю.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Анастасіі, Івана, 
Мікалая, Паўла, Пятра, 
Сцяпана, Сямёна, 
Сяргея.

К. Антаніны, Антона, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.17 20.56 15.39

Вi цебск — 5.01 20.52 15.51

Ма гi лёў — 5.07 20.46 15.39

Го мель — 5.13 20.33 15.20

Гродна — 5.33 21.11 15.38

Брэст — 5.40 21.05 15.25

Месяц
Маладзік 5 мая.

Месяц у сузор’і Льва.

УСМІХНЕМСЯ
Фінансавыя аналітыкі 

рэкамендуюць ужо сён-

ня пачаць рабіць падуш-

ку бяспекі на восень, ад-

кладваючы па 50 рублёў у 

кішэню асенняй курткі.

У ПВТ сак ра та роў-рэ фе-

рэн таў на су моўі про сяць 

паў та рыць пры маў ку — 

«Стар та пі лі, стар та пі лі, ды 

не на стар та пі лі».

Тры ча роў ныя сло вы, 

каб зай мець ува гу лю бой 

дзяў чы ны: «Мая ма ма — 

аст ро лаг».

— Па гля дзі, да ра гая, 

які ў мя не сён ня вы дат ны 

ўлоў.

— Су сед ка ба чы ла, як 

ты за хо дзіў у рыб ны ма га-

зін.

— Ну, част ку ры бы прый-

шло ся, вя до ма, пра даць.

Пра вад нік цяг ні ка до ма 

па звыч цы за чы няе пры-

бі раль ню на ключ.

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

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

Іван Ка рэн да (нар. у 1950-м) — су-

час ны бе ла рус кі па эт, пра за ік, жур-

на ліст, гра мад ска-па лі тыч ны дзе яч. 

Аў тар збор ні каў лі ры кі «Бе лы на ліў», 

«Зніч ка», «Ва сіль кі над зеі», паэ тыч-

най кні гі для дзя цей «На за гад кі ёсць 

ад гад кі», кні гі про зы «Воп лаў ская 

гос ця». На вер шы Іва на Ка рэн ды 

бе ла рус кі мі кам па зі та ра мі на пі са на 

больш за 30 пе сень.

Уз на га ро джа ны Га на ро вай гра ма-

тай Вяр хоў на га Са ве та БССР. Член 

Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі і Са ю за 

пісь мен ні каў Ра сіі. У роз ныя га ды пра-

ца ваў на ад каз ных па са дах, у тым лі ку 

на мес ні кам мі ніст ра ін фар ма цыі Бе-

ла ру сі, на мес ні кам мі ніст ра куль ту ры 

і дру ку Бе ла ру сі, на роз ных па са дах 

у Вы кан ка ме Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі, 

на чаль ні кам га лоў на га ідэа ла гіч на га 

ўпраў лен ня Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, са вет ні кам па-

соль ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Ра-

сій скай Фе дэ ра цыі.

АБЕЛ ІС КІ
Куп лет 1:
Пад Маск вою, Кі е вам і Мінск ам,
Ля да рог, у стэ пах і ля сах —
Абел іс кі, сла вы абел іс кі...
І ім ёны ў квет ках, ў ве ра сах.

Пры пеў:
Ім у брон зе, у гра ні це шэ рым
Моўч кі з на мі кро чыць праз вя кі.
Мы іх праў дзе, іх сум лен ню ве рым,
Абел іс кі — на шы ма я кі.

Куп лет 2:
А над імі пту шак спеў вяс но вы
І асен ні ці хі ліс та пад...
Ў ма ім сэр цы, цяж каю пад ко вай,
Боль за ўсіх за гі ну лых сал дат.

Пры пеў.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

«ЕЎ РА БА ЧАН НЕ» — 
БУЙ НЫМ 
ПЛА НАМ

Ужо ў гэ ту ня дзе лю ў Тэль-Аві ве 

прой дзе ўра чыс тая цы ры мо нія ад-

крыц ця 64-га між на род на га кон кур су 

пес ні «Еў ра ба чан не». А ў на ступ ны 

аў то рак, 14 мая, прад стаў ні ца на-

шай Бе ла ру сі, — са мая юная ся род 

сё лет ніх кан кур сан таў, 16-га до вая 

спя вач ка ЗЕ НА, — вы сту піць у пер-

шым паў фі на ле вя ліз на га шоу пад 

ну ма рам 8. Так са ма ў гэ ты дзень за 

вы хад у фі нал бу дуць спа бор ні чаць 

ар тыс ты з Кіп ра, Чар на го рыі, Фін лян-

дыі, Поль шчы, Сла ве ніі, Чэ хіі, Венг-

рыі, Сер біі, Бель гіі, Гру зіі, Аў стра ліі, 

Іс лан дыі, Эс то ніі, Пар ту га ліі, Грэ цыі 

і Сан-Ма ры на.

Бе ла рус кая ўдзель ні ца ўжо пра вя-

ла дзве ін ды ві ду аль ныя рэ пе ты цыі на 

вя лі кай сцэ не. І ка лі пад час пер шай 

ра біць фо та аль бо ві дэа бы ло стро га 

за ба ро не на, то пас ля ўня сен ня рэ жы-

сёр скіх ка рэк тыў кон курс ныя па ста-

ноў кі і кас цю мы ўдзель ні каў пе ра ста-

лі быць сак рэ там для пры хіль ні каў 

кон кур су. Так, ЗЕ НА рэ пе ці ра ва ла ў 

ты нэй джар скім сты лі — ка рот кі топ 

і ле гін сы, быц цам бы раз ма ля ва ныя 

яр кі мі гра фі ці, а так са ма ў вы со кіх 

бе лых бат фор тах, якія скла да юц ца 

з не каль кіх час так і ўпры го жа ныя 

імем ар тыст кі. Ну мар Бе ла ру сі, які 

су пра ва джа ец ца энер гіч ны мі тан ца-

мі, ар га ні за та ры аха рак та ры за ва лі 

як «ба дзё ры і на пру жа ны». Ад нак ці 

да па мо жа гэ та энер ге ты ка тра піць у 

дзя сят ку і пра цяг нуць ба раць бу за 

га лоў ны прыз «Еў ра ба чан ня-2019», 

да ве да ем ся толь кі ў на ступ ны аў то-

рак.

Пра мую транс ля цыю абод вух паў-

фі на лаў і фі на лу 14, 16 і 18 мая ўжо 

тра ды цый на бу дуць вес ці тэ ле ка нал 

«Бе ла русь 1» і між на род ны спа да-

рож ні ка вы ка нал «Бе ла русь 24», а 

сё ле та яшчэ і «РТР-Бе ла русь». Агляд 

кан цэр таў, ка ля кон курс ных па дзей і 

са мых ці ка вых удзель ні каў сё лет ня-

га шоу шу кай це так са ма на сай це 

«Звяз ды».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Вер шы — Івана КА РЭН ДЫ, 
му зы ка — Яў ге на КСЯ НЕ ВІ ЧА.

Ша ноў ную Лю боў Мі хай лаў ну Чыг ры на ву — 

ад да ную пад піс чы цу і аў та рку «Звяз ды», ра зум ні цу, 

даб ра чын ні цу, гу ма рыст ку — шчы ра він шу ем з днём 

на ра джэн ня, з юбі ле ем! Зы чым моц на га зда роўя, 

на тхнен ня, удач, «каб вам ха це ла ся тва рыць 

і са «Звяз дою» га ва рыць...» А ін шым — 

слу хаць. З па ва гай — звяз доў цы 
і сяб ры з усіх кут коў кра і ны.


