
 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI:

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

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, 
Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), 
М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
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.

http://www.zviazda.by; 
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 20.008. Iндэкс 63850. Зак. № 1594.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

3 мая 2019 года.

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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4 МАЯ

1799 год — на ра дзіў ся (мяс тэч-

ка Мір) Фла ры ян Бох віц, 

бе ла рус кі фі ло саф, прад стаў нік хрыс-

ці ян ска га кі рун ку фі ла соф скай дум кі. 

Ву чыў ся ў Ня сві жы, вы ву чаў пра ва ва 

ўні вер сі тэ тах Кі е ва і Віль ні. Быў чле нам 

На ва груд скай кар па ра цыі ад ва ка таў. З 1838 го да жыў у 

На ва груд скім па ве це, зай маў ся сель скай гас па дар кай і 

на ву ко ва-лі та ра тур най дзей нас цю. Імк нуў ся пры мі рыць 

рэ лі гій ныя ідэі з на ву кай. Аў тар прац «Дум кі пра вы ха-

ван не ча ла ве ка», «Сут насць ма ёй дум кі» і ін шых. Бох віц 

не ства рыў строй най фі ла соф скай сіс тэ мы, але рас пра-

ца ваў шэ раг асоб ных пы тан няў гра мад ска-па лі тыч на га і 

этыч на га ха рак та ру. Па мёр у 1856 го дзе.

1879 год — на ра дзіў ся (г. Ма гі лёў) Ле а нід Іса-

ка віч Ман дэль штам, са вец кі ву чо ны-фі зік, 

адзін з за сна валь ні каў на ву ко вай шко лы па ра дыё фі зі цы 

ў СССР, ака дэ мік АН СССР. У 1902 го дзе скон чыў Страс-

бург скі ўні вер сі тэт, дзе і пра ца ваў (з 1913 го да — пра фе-

сар). З 1925-га — у Мас коў скім уні вер сі тэ це, ад на ча со ва 

ў Фі зіч ным ін сты ту це АН СССР. Аў тар на ву ко вых прац па 

оп ты цы, ра дыё фі зі цы, кван та вай ме ха ні цы, гіс то рыі і ме-

та да ло гіі фі зі кі. У 1928 го дзе ад крыў (су мес на з Р.С. Ланд-

сбер гам) кам бі на цый нае рас се ян не свят ла на крыш та лях. 

Вы ка наў шмат ін шых на ву ко вых да сле да ван няў, якія пры-

вя лі да ства рэн ня но ва га кі рун ку — тэ о рыі не лі ней ных 

ва ган няў. Лаў рэ ат Ле нін скай прэ міі і Дзяр жаў най прэ міі 

СССР. Па мёр у 1944 го дзе.

1914 год — на ра дзіў ся (г. Ві цебск) Марк Ры го-

ра віч Фрад кін, са вец кі кам па зі тар, на род ны 

ар тыст СССР. У 1937 го дзе скон чыў Бе ла рус кую сту дыю 

пры Цэнт раль ным тэ ат раль ным ву чы лі шчы ў Ле нін гра дзе, 

у 1938—1939 га дах ву чыў ся ў Бе ла рус кай кан сер ва то рыі. 

З 1937 го да пра ца ваў ак цё рам, за гад чы кам му зыч най 

част кі ў Бе ла рус кім тэ ат ры юна га гле да ча. З 1944 го да 

ў Маск ве. Аў тар па пу ляр ных пе сень «Пес ня пра Дняп ро», 

«Вы пад ко вы вальс», «Ця чэ Вол га». Пі саў му зы ку да філь-

маў і спек так ляў. Аў тар кні гі «Мая бія гра фія». Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мёр у 1990 го дзе.

1975 год — за сна ва ны Мін скі ін сты тут куль ту ры 

(ад кры ты 1 ве рас ня 1975 го да, ця пер — Бе-

ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт куль ту ры і мас тац тваў).

1929 год — на ра дзі ла ся Од ры 

Хеп бёрн, аме ры кан ская 

акт ры са кі но. Зды-

ма ла ся ў філь мах 

«Рым скія ка ні ку-

лы», «Са бры на», 

«Мая вы дат ная лэ дзі» і ін шых. Лаў-

рэ ат шмат лі кіх прэ стыж ных прэ мій 

у га лі не кі на мас тац тва. Па мер ла ў 

1993 го дзе.

1934 год — на ра дзі ла ся 

Тац ця на Са мой ла ва, 

са вец кая і ра сій ская акт ры са кі но, 

на род ная ар тыст ка Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Зды ма ла ся 

ў філь мах «Мек сі ка нец», «Не ад праў ле ны ліст», «Аль ба 

Рэ гія», «Ган на Ка рэ ні на», «Ля цяць жу раў лі» і ін шых. Па-

мер ла ў 2014 го дзе.

1961 
год — Прэ зі ды ум Вяр хоў на га Са ве та СССР 

на пад ста ве ар ты ку ла 12 Кан сты ту цыі 

СССР пры няў указ «Аб уз мац нен ні ба раць бы з асо ба мі, 

якія ўхі ля юц ца ад гра мад ска ка рыс най пра цы і якія вя дуць 

ан ты гра мад скі па ра зі тыч ны лад жыц ця». Асо бы, якія не 

пра ца ва лі на пра ця гу ча ты рох ме ся цаў у го дзе, пад ля га лі 

з гэ та га ча су кры мі наль най ад каз нас ці, кож ны гра ма дзя-

нін СССР быў аба вя за ны зай мац ца гра мад ска ка рыс най 

пра цай на ка рысць дзяр жа вы. У па ско ра ным бу даў ніц тве 

ка му ніз му па він ны бы лі ўдзель ні чаць усе па га лоў на, а ў 

да чы нен ні да тых, хто не жа даў гэ та га ра біць, ужы ва лі 

пры му со вую пра цу.
У сувязі са святамі 

наступны нумар «Звязды» выйдзе ў сераду, 8 мая.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксея, Дзяніса, 
Ісака, Кандрата, Мікалая, 
Фёдара.

К. Антаніны, Монікі, 
Міхала, Палікарпа, 
Роберта, Рыгора.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.28 20.46 15.18

Вi цебск — 5.13 20.40 15.27

Ма гi лёў — 5.18 20.36 15.18

Го мель — 5.21 20.27 15.06

Гродна — 5.44 21.00 15.16

Брэст — 5.51 20.55 15.04

Месяц
Апошняя квадра 

27 красавіка.

Месяц у сузор’і Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ
— А скажы мне што-

небудзь прыемнае?

— Ты ў мяне вельмі 

разумная.

— А яшчэ?

— Мне з табой заўжды 

весела.

— Ага, зразумела, усё ж 

непрыгожая...

Жон ка ска за ла, што ў мя-

не ёсць два ста ны: я — ці 

п'я ны, ці злы. Спа чат ку я на 

яе раз зла ваў ся, а по тым вы-

піў, і ўсё ста ла нар маль на.

— Але ж характар у вас 

нецукровы...

— Я дыябетык, мне нельга.

ДРЭННЫЯ 
Ў МЯНЕ ПРАДЧУВАННІ 

НАКОНТ 
НОВАГА ШЭФА

4 мая, су бо та. Вель мі не спры яль-

ны дзень для стрыж кі і афар боў ван ня 

ва ла соў.

5 мая, ня дзе ля. Стрыж ка да па мо-

жа па спя хо ва спра віц ца з за вяр шэн-

нем спраў, пад рых та вац ца да но ва га 

ме ся ца ва га пе ры я ду.

6 мая, па ня дзе лак. Доб ры час для 

ма ні пу ля цый з ва ла са мі. Лю бая пра цэ-

ду ра ста нец ца ўда лай.

7 мая, аў то рак. Нейт раль ны час 

для стрыж кі — кры ху вы шэй ся рэд ня-

га. Але за тое вель мі доб ра атры ма ец-

ца ўклад ка, афар боў ка і ла мі на ван не 

ва ла соў.

8 мая, се ра да. Сён ня не вар та 

стрыг чыся, бо Ме сяц у Ра ку, што пер-

ша па чат ко ва дрэн на ўплы вае на стан 

ва ла соў.

9 мая, чац вер. Ня ўда лы дзень для 

на вед ван ня цы руль ні: стрыж ка атры-

ма ец ца зу сім не та кой, як вы са бе ўяў-

ля лі, і мо жа вас сур' ёз на знер ва ваць.

10 мая, пят ні ца. Вы дат ны дзень 

для стрыж кі — яна не толь кі атры ма-

ец ца рас кош най, але і іс тот на па ды-

ме са ма ацэн ку, па до рыць на тхнен не, 

пры цяг не да вас за хап лен не і лю боў 

на ва коль ных.

11 мая, су бо та. Сён ня спры яль ны 

дзень для стрыж кі. Яна па вя лі чыць 

пры ток ма тэ ры яль ных да бро таў, 

а Ме сяц па спры яе доб ра му рос ту ва-

ла соў.

12 мая, ня дзе ля. Не бяс печ ны пе-

ры яд для стрыж кі, ва ла сы пасля яе 

мо гуць вы па даць і стаць лом кі мі.

13 мая, па ня дзе лак. Спры яль ны 

дзень для стрыж кі і афар боў ван ня ва-

ла соў. Стрыж ка паспры яе на быт кам і 

ба гац цю.

14 мая, аў то рак. Стрыж ка вель мі 

доб ра паў плы вае на пры ваб насць, зро-

біць вас ці ка вы мі для на ва коль ных.

15 мая, се ра да. Стрыж ка ў гэ ты 

дзень ака жа ўплыў на пры га жосць і 

агуль ную пры ваб насць ча ла ве ка, а 

не толь кі яго пры чос кі.

16 мая, чац вер. Спры яль ны дзень. 

Акра мя та го, што стрыж ка бу дзе да 

тва ру, яна пры цяг не па ляп шэн не фі-

нан са ва га ста но ві шча і пры хіль насць 

на чаль ства.

17 мая, пят ні ца. Дзень до сыць 

су пя рэч лі вы. Ка лі ў вас сла быя і са-

пса ва ныя ва ла сы, лепш сён ня не 

стрыг чы ся і тым больш не зай мац ца 

фар ба ван нем ва ла соў.

18 мая, су бо та. Нейт раль ны дзень 

для стрыж кі.

19 мая, ня дзе ля. Поў ня — гэ та не 

най леп шы дзень для па хо ду ў са лон. 

Стрыж ка мо жа не га тыў на ад біц ца на 

зда роўі і ўза е ма ад но сі нах з род ны мі 

і бліз кі мі.

20 мая, па ня дзе лак. Уда лы 

дзень — стрыж ка бу дзе са дзей ні чаць 

пра соў ван ню ў кар' е ры і па ляп шэн ню 

дзе ла вых су вя зяў.

21 мая, аў то рак. Ка лі ў вас лом-

кія, цьмя ныя і вель мі тон кія ва ла сы, 

пад стры жы це іх сён ня, каб зра біць 

больш жорст кі мі і гус ты мі.

22 мая, се ра да. Стрыж ка на дасць 

вам больш энер гіі, жыц цё вых сіл. 

Уплыў на ва ла сы ста ноў чы: па вя лі-

чыц ца іх аб' ём, па мен шыц ца вы па-

дзен не.

23 мая, чац вер. Ка лі вы ра шы це ся 

на стрыж ку ме на ві та сён ня, май це на 

ўва зе, што гэ та па ві нен быць край ні 

вы па дак. А даў жы ня аст ры жа ных ва-

ла соў не больш за тры сан ты мет ры.

24 мая, пят ні ца. Стрыж ка і афар-

боў ван не бу дуць вель мі ўда лы мі — 

мож на паэ кспе ры мен та ваць з фор-

май і ко ле рам, ра ды каль на змя ніць 

пры чос ку.

25 мая, су бо та. Мож на стрыг чыся, 

пра во дзіць экс пе ры мен ты, кар ды-

наль на мя няць даў жы ню і ко лер ва-

ла соў.

26 мая, ня дзе ля. Не спры яль ны 

дзень для стрыж кі і афар боў ван ня 

ва ла соў, мож на стра ціць ста ноў чую 

энер гію, су тык нуц ца з фі нан са вы мі 

праб ле ма мі.

27 мая, па ня дзе лак. Сён ня не-

спры яль ны дзень для стрыж кі. На-

ват прос тае пад раў ноў ван не кон-

чы каў мо жа пры вес ці да сур' ёз най 

дэ прэ сіі.

28 мая, аў то рак. Нейт раль ны 

дзень для зме ны імі джу, ад нак ад па-

хо ду ў цы руль ню лепш ад мо віц ца.

29 мая, се ра да. Па ход да цы руль-

ні ка лепш ад клас ці, бо стрыж ка не 

бу дзе тры маць фор му, і, ве ра год на, 

вы не да ча ка е це ся жа да на га вы ні ку.

30 мая, чац вер. Но вая пры чос ка 

мо жа стаць на го дай і пры чы най для 

кан флік ту, так што ад па хо ду ў цы-

руль ню лепш устры мац ца.

31 мая, пят ні ца. Но вая стрыж ка 

да па мо жа су стрэць но вых сяб роў або 

пры цяг нуць да ся бе ста рых, стаць 

больш ак тыў ны мі, жыц ця ра дас ны мі, 

ад кры ты мі і па зі тыў ны мі.

ГА РА СКОП 
СТРЫ ЖАК НА МАЙ


