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НАПРЫКАНЦЫ
Рубрыку вядзе
Яўген КСЯНЕВІЧ.

Песню бярыце з сабою...

СЁННЯ

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

АБЕЛІСКІ
Іван Карэнда (нар. у 1950-м) — сучасны беларускі паэт, празаік, журналіст, грамадска-палітычны дзеяч.
Аўтар зборнікаў лірыкі «Белы наліў»,
«Знічка», «Васількі надзеі», паэтычнай кнігі для дзяцей «На загадкі ёсць
адгадкі», кнігі прозы «Воплаўская
гос ця». На вер шы Іва на Ка рэн ды
беларускімі кампазітарамі напісана
больш за 30 песень.
Узнагароджаны Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР. Член
Саюза пісьменнікаў Беларусі і Саюза
пісьменнікаў Расіі. У розныя гады працаваў на адказных пасадах, у тым ліку
намеснікам міністра інфармацыі Беларусі, намеснікам міністра культуры
і друку Беларусі, на розных пасадах
у Выканкаме Саюза Беларусі і Расіі,
начальнікам галоўнага ідэалагічнага
ўпраўлення Адміністрацыі Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь, саветнікам пасольства Рэспублікі Беларусь у Расійскай Федэрацыі.

10 мая 2019 г.

Месяц
Маладзік 5 мая.
Месяц у сузор’і Льва.

Сонца

Вершы — Івана КАРЭНДЫ,
музыка — Яўгена КСЯНЕВІЧА.

Куплет 1:
Пад Масквою, Кіевам і Мінскам,
Ля дарог, у стэпах і лясах —
Абеліскі, славы абеліскі...
І імёны ў кветках, ў верасах.

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

5.17
5.01
5.07
5.13
5.33
5.40

20.56
20.52
20.46
20.33
21.11
21.05

15.39
15.51
15.39
15.20
15.38
15.25

Iмянiны
Пр. Анастасіі, Івана,
Мікалая, Паўла, Пятра,
Сцяпана, Сямёна,
Сяргея.
К. Антаніны, Антона, Яна.

Прыпеў:
Ім у бронзе, у граніце шэрым
Моўчкі з намі крочыць праз вякі.
Мы іх праўдзе, іх сумленню верым,
Абеліскі — нашы маякі.
Куплет 2:
А над імі птушак спеў вясновы
І асенні ціхі лістапад...
Ў маім сэрцы, цяжкаю падковай,
Боль за ўсіх загінулых салдат.
Прыпеў.

Тэлесеткі
10 МАЯ

1745

год —
нарадзіўся (г. Грод на)
Леан Сітанскі, скрыпач, дырыжор, педагог. Адзін з найбольш таленавітых
музыкантаў свайго часу. З 1765 года
першы скрыпач і капельмайстар Гродзенскай капэлы Тызенгаўза, кіраўнік Гродзенскай музычна-тэатральнай школы Тызенгаўза. У 1781 годзе
выступаў з канцэртамі ў Італіі. Пад
яго кіраўніцтвам Гродзенская капэла
стала адной з найлепшых у Еўропе.
Памёр у 1800 годзе.
год — у Мінску адбыло ся ўрачыс тае адкрыццё першых дзвюх ліній коннай
чыгункі, якая злучыла чыгуначныя
вакзалы і ўскраінныя кварталы горада з цэнтрам. У першыя дні конка
перавозіла прыкладна пятую частку
дарослага насельніцтва Мінска. Першапачаткова дзейнічалі дзве лініі —
Вакзальная, якая злучыла Брэсцкі
і Віленскі вакзалы па вуліцах Маскоўскай і Бабруйскай, і Цэнтральная,
праведзеная ад Віленскага вакзала
да Саборнай плошчы. Праз тры гады
была ўведзена Няміга-Захар'еўская
лінія (ад сучаснага раёна парку імя
Я. Купалы да вуліцы Рэспубліканскай). У 1929 годзе на змену мінскай
концы прыйшоў першы трамвай.
год — нарадзіўся Барыс Ва сі ле віч Ерафееў, беларускі вучоны ў галіне
фізіка-хіміі, акадэмік НАН Беларусі,
док тар хімічных навук, прафесар,
заслу жаны дзеяч навукі Беларусі.
З 1939 года ў АН Беларусі: дырэктар
Інстыту та хіміі, затым — дырэктар
Інстыту та фізіка-арганічнай хіміі, у
1953—1956 гадах — віцэ-прэзідэнт
АН Беларусі, адначасова ў 1951—
1965 гадах загадчык кафедры БДУ.
Аў тар больш чым 600 навуковых
прац і 87 вынаходак. Работы па хімічнай кінетыцы, каталізе, топахімічных
рэакцыях, аўтаакісленні арганічных
злучэнняў. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР. Памёр у 1995 годзе.
год — нарадзіўся (вёска Дабрынь Ельскага
раёна) Леанід Георгіевіч Бакштаеў,

1892

1909

1934

савецкі і ўкраінскі акцёр тэатра і кіно. Народны артыст Украінскай ССР.
У кіно Леанід Бакштаеў пачаў здымацца з 1967 года. Рэжысёры даволі
хутка вызначылі яго амплуа — на
працягу двух
дзе ся ці годдзяў ён ствараў на экране гераічныя
вобразы.
Асабліва
часта акцёра
выкарыстоўвалі ў ваенных стужках:
«На Кіеўскім напрамку», «Камісары», «Бумбараш», «Таямніца партызанскай зямлянкі», «Аты-баты,
ішлі салдаты», «Чырвоныя дыпкур'еры», «Пунсовыя пагоны», «Вайна
на заходнім напрамку» і іншых. Часам, праўда, рэжысёры «адпраўлялі» Бакштаева і ў процілеглы стан.
Памёр у 1995 годзе.
год —
на радзіўся Даніэл Бэл,
амерыканскі вучоны-са цы ё лаг, засна валь нік тэ о рыі
пост ын дуст ры яльнага (інфармацыйнага) грамадства.
Памёр у 2011 годзе.
год — нар веж скааме ры ка на-італьян ская экспедыцыя ў складзе 16 чалавек пад кіраўніцтвам Р. Амундсена,
Л. Эл су ор та, У. Но бі ле на ды рыжаблі «Нарвегія» пачала першы ў
гіс то рыі транс арк тыч ны пе ра лёт.
12 мая экіпаж дасягнуў Паўночнага полюса.
год — на ра дзі ла ся
Юлія Друніна, савецкая паэтэса-франтавік, грамадскі
дзе яч. Аў тар збор ні каў вер шаў:
«Трывога», «Не бывае кахання нешчас лі ва га...», «Акоп ная зор ка»,
«Свет пад алівамі», «Бабіна лета»,
«Завея», аўтабіяграфічнай аповесці
«З тых вяршынь». Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Расіі. Памерла ў 1991 годзе.
год — ня мец ка-фашысцкія войскі ўварваліся ў Бельгію, Нідэрланды і Люксембург, а затым праз гэтыя акупаваныя тэрыторыі — у Францыю.
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

«ЕЎРАБАЧАННЕ» —
БУЙНЫМ
ПЛАНАМ
Ужо ў гэту нядзелю ў Тэль-Авіве
прой дзе ўрачыс тая цы ры мо нія адкрыцця 64-га міжнароднага конкурсу
песні «Еўрабачанне». А ў наступны
аў то рак, 14 мая, прад стаў ні ца нашай Беларусі, — самая юная сярод
сё лет ніх кан кур сан таў, 16-га до вая
спявачка ЗЕНА, — выступіць у першым паўфі на ле вя ліз на га шоу пад
нумарам 8. Таксама ў гэты дзень за
выхад у фінал будуць спаборнічаць
артысты з Кіпра, Чарнагорыі, Фінляндыі, Польшчы, Славеніі, Чэхіі, Венгрыі, Сербіі, Бельгіі, Грузіі, Аўстраліі,
Ісландыі, Эс тоніі, Партугаліі, Грэцыі
і Сан-Марына.
Беларуская ўдзельніца ўжо правяла дзве індывідуальныя рэпетыцыі на
вялікай сцэне. І калі падчас першай
рабіць фота альбо відэа было строга
забаронена, то пасля ўнясення рэжысёрскіх карэк тыў конкурсныя пастаноўкі і касцюмы ўдзельнікаў перасталі быць сак рэ там для пры хіль ні каў
конкурсу. Так, ЗЕНА рэпеціравала ў
тынэйджарскім стылі — кароткі топ
і легінсы, быццам бы размаляваныя
яркімі графіці, а таксама ў высокіх
белых батфортах, якія складаюцца
з не каль кіх час так і ўпры гожа ныя
імем артысткі. Нумар Бела русі, які
суправаджаецца энергічнымі танцамі, ар га ні за та ры аха рак та ры за ва лі
як «бадзёры і напру жаны». Аднак ці
дапаможа гэта энергетыка трапіць у
дзя сят ку і пра цяг нуць ба раць бу за
галоўны прыз «Еўрабачання-2019»,
даведаемся толькі ў наступны аў торак.
Прамую трансляцыю абодвух паўфіналаў і фіналу 14, 16 і 18 мая ўжо
традыцыйна будуць весці тэлеканал
«Беларусь 1» і міжнародны спадарожнікавы канал «Беларусь 24», а
сёлета яшчэ і «РТР-Беларусь». Агляд
канцэртаў, каляконкурсных падзей і
самых цікавых удзельнікаў сёлетняга шоу шукайце таксама на сайце
«Звязды».
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк 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 апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
Фінансавыя аналітыкі
рэкамендуюць ужо сёння пачаць рабіць падушку бяспекі на восень, адкладваючы па 50 рублёў у
кішэню асенняй курткі.
У ПВТ сакратароў-рэферэнтаў на сумоўі просяць
паў та рыць пры маў ку —
«Стартапілі, стартапілі, ды
не настартапілі».
Тры чароўныя словы,
каб займець увагу любой

дзяўчыны: «Мая мама —
астролаг».
— Па гля дзі, да ра гая,
які ў мяне сёння выдатны
ўлоў.
— Суседка бачыла, як
ты заходзіў у рыбны магазін.
— Ну, частку рыбы прыйшлося, вядома, прадаць.
Праваднік цягніка дома
па звычцы зачыняе прыбіральню на ключ.

Шаноўную Любоў Міхайлаўну Чыгрынаву —
адданую падпісчыцу і аўтарку «Звязды», разумніцу,
дабрачынніцу, гумарыстку — шчыра віншуем з днём
нараджэння, з юбілеем! Зычым моцнага здароўя,
натхнення, удач, «каб вам хацелася тварыць
і са «Звяздою» гаварыць...» А іншым —
слухаць.
З павагай — звяздоўцы
і сябры з усіх куткоў краіны.

http://www.zviazda.by;

e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

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

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
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. № 1596.
Нумар падпiсаны ў 19.30
9 мая 2019 года.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

