
АВЕН. Да вя дзец ца на стой лі ва 
і цярп лі ва пра соў вац ца ўга ру 
па стром кіх ус хо дах. Пры гэ-
тым вам спат рэ біц ца ня ма-

ла ча су і на ма ган няў, каб вы ра шыць 
мност ва дроб ных праб лем. Блі жэй да 
вы хад ных мо жа з'я віц ца жа дан не да-
ваць ка рыс ныя па ра ды і ву чыць на ва-
коль ных жыць. Ка лі не хо ча це на рвац ца 
на су стрэч ную прось бу да па маг чы ма-
тэ ры яль на ці на яшчэ менш пры ем ныя 
на ступ ствы, то доб ра па ду май це, ці 
са праў ды за па тра ба ва ны ва шы па ву-
чан ні.

ЦЯ ЛЕЦ. На пра цы спат рэ бяц-
ца не ве ра год ныя на ма ган ні, 
та му лепш ад ра зу вы зна чыц-

ца, з якім аб' ёмам вы рэ аль на спра-
ві це ся, і ні ў якім ра зе не зга джац ца 
на боль шае. За ся родзь це ся ця пер на 
са мым га лоў ным і не за хра сай це на 
дроб ных за да чах. На пра вер ку на дзей-
нас ці но вых парт нё раў ча су і сіл лепш 
не шка да ваць — толь кі та ды ёсць сэнс 
па чы наць су мес ную дзей насць.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ты дзень мо жа за-
кі нуць у са мы цэнтр па дзей, 
вы бу дзе це за па тра ба ва ны 
паў сюль — як на пра цы, так 

і до ма. Ка лі жыц цё бу дзе пра цяг ваць 
зда вац ца сум ным, то дай це во лю аван-
ту рыз му ў аў то рак, тым са мым аба-
вяз ко ва ство ры це са бе не спа дзя ва ныя 
праб ле мы. З-за по бы та вых праб лем не 
вы клю ча ны свар кі з бліз кі мі людзь мі, 
та му па спра буй це пра вес ці воль ны час 
у адзі но це.

РАК. Па спра буй це ў най блі-
жэй шыя дні не мар на ваць 
свае сі лы на за га дзя не вы ка-

наль ныя за да чы. Пер шую па ло ву тыд ня 
пад рых туй це ся пра ца ваць у ка ман дзе, 
на ват ка лі гэ та су пя рэ чыць пла нам, і не 
бу дзе це рас ча ра ва ны. Вар та бе раг чы 
сваю рэ пу та цыю і па мя таць, што ча сам 
маў чан не да ра жэй за зо ла та. Да па ма-
жы це свай му ро зу му ўзяць верх над 
эмо цы я мі, і вы пе ра ка на е це ся: толь кі 
спа кой ная ацэн ка та го, што ад бы ва ец-
ца, пры ня се пос пех. Аба вяз ко ва пры-
слу хай це ся да муд рых па рад ста рэй-
ша га па ка лен ня і зра бі це ад па вед ныя 
вы сно вы.

ЛЕЎ. Па спра буй це не ра біць 
ліш ніх ру хаў: мі тус ня толь кі 
змо рыць, за тое спа кой да па-
мо жа шмат у чым ра за брац ца. 

Па бе ра жы це сваё зда роўе, але зу сім 
не рас слаб ляй це ся. Се ра да бу дзе са-
дзей ні чаць роз ду мам і ду хоў на му рос-
ту, та му не здзіў ляй це ся дум кам фі-
ла соф ска га ха рак та ру. У ад но сі нах з 
дзе ла вы мі парт нё ра мі маг чы мыя не вя-
лі кія трэн ні не па ва шай ві не. Бу дзе пра-
віль ным да ча кац ца, па куль су па ко іц ца 
за пал, і ўзяць іні цы я ты ву ў свае ру кі.

ДЗЕ ВА. Пла ны да вя дзец ца ў 
ко ра ні пе ра гле дзець. Тым не 
менш вы, хут чэй за ўсё, змо-
жа це па спя хо ва рэа лі за ваць 

аса біс тыя пра ек ты, што вы клі ча за хап-
лен не на ва коль ных. З са май ня знач най 
пра явай ня ўпэў не нас ці ва ўлас ных сі-
лах вар та бяз лі тас на зма гац ца. Лепш 
шу кай це пад трым ку ўсю ды, дзе толь кі 
мож на, але ад дзе ян няў не ад маў ляй це-
ся. У су бо ту на вед ван не за баў ляль ных 
ме ра пры ем стваў для вас не па жа да на. 
Ня дзе ля бу дзе доб рым днём для раз-
бу рэн ня не па трэб на га і ста ро га і ства-
рэн ня но ва га.

ША ЛІ. Ты дзень са дзей ні чае 
пра явам са бра нас ці і на стой-
лі вас ці, ка лі лю быя маг чы мыя 
пе ра шко ды ў спра вах не змо-

гуць паў плы ваць на вы нік. Цяр пен ня і 
мэ та на кі ра ва нас ці хо піць аб са лют на на 
ўсё. Асвой ваць но выя га лі ны ве даў бу-
дзе так са ма вель мі лёг ка. Па спра буй-
це вы лу чыць хоць бы адзін дзень для 
пры бі ран ня ці для дроб на га ра мон ту 
свай го жыл ля, і вы пры ве дзя це яго ў 
ідэа льны па ра дак. У вы хад ныя асце-
ра гай це ся вя лі кіх і шум ных кам па ній: 
там вас мо жа пад сце ра гаць зман і рас-
ча ра ван не.

СКАР ПІ ЁН. Вас мо жа аха піць 
не пе ра адоль нае жа дан не 
пра нік нуць у сут насць рэ чаў. 
Шмат ча го ад кры ец ца з но ва га 

пунк ту гле джан ня, але не за хап ляй це ся 
ана лі зам на шко ду ак тыў най дзей нас ці. 
У се ра ду важ на не спаз няц ца. Пра яві це 
пунк ту аль насць і ад каз насць — ме на-
ві та па іх вас бу дуць ацэнь ваць, ды, да 
та го ж, мо гуць прос та не да ча кац ца. 
Не да вай це на ва коль ным на го ды вый-
сці з раў на ва гі. Жа дан не змен па він на 
пад штурх нуць да ра шу чых дзе ян няў у 
вы хад ныя.

СТРА ЛЕЦ. Па спра буй це больш 
ча су пра во дзіць на пры ро дзе, 
аб мя жуй це зно сі ны з га рад скі-
мі пей за жа мі да не аб ход на га 

мі ні му му. У аў то рак і се ра ду па жа да на 
не пе ра гру жац ца: гэ та мо жа ад біц ца як 
на вы ні ках пра цы, так і на са ма ад чу-
ван ні. На пра цы па жа да на іс ці на кам-
пра міс, а пра яў ля ю чы іні цы я ты ву, уліч-
ваць ін та рэ сы ка лег. Пры слу хай це ся 
да па рад сяб роў і сва я коў, бо ім збо ку 
ві даць пра маш кі, якіх вы мо жа це не 
за ўва жаць. У вы хад ныя па збаў це ся бе 
ад не па трэб ных су стрэч і кан так таў. У 
гэ тыя дні вам бу дзе ка рыс на тро хі па-
ванд ра ваць, за да валь ня ю чы жа дан не 
да зме ны мес цаў.

КА ЗЯ РОГ. Не спя шай це ся 
браць на ўзбра ен не ідэі і пра-
па но вы, якія па сту пяць на гэ-
тым тыд ні, на ват не гле дзя чы 

на ўсю іх пры ваб насць, але за фік суй це 
на па пе ры і ад кла дзі це да больш спры-
яль на га мо ман ту. Пра вер цы дзе ла вых 
па пер лепш за ўсё пры свя ціць аў то рак. 
Пра цяг вай це раз ві ваць усе ві ды су-
пра цоў ніц тва і ўма цоў вай це аса біс тыя 
ад но сі ны. У дру гой па ло ве тыд ня вам 
па гра жае адзі но та, якая бу дзе мець ча-
со вы ха рак тар. Але гэ та ада б'ец ца на 
ва шым на строі і спра вах па зі тыў ным 
чы нам.

ВА ДА ЛЕЙ. У па ня дзе лак і аў-
то рак тры май це ідэі і пла ны 
пры са бе, а па чы на ю чы з се-

ра ды, не аб ход на бу дзе пра явіць іні цы-
я ты ву ў ажыц цяў лен ні сва іх за дум. Ты-
дзень спры яль ны для на ву ко вых да сле-
да ван няў. Пе рад ва мі па він ны ад крыц-
ца но выя маг чы мас ці, у якіх вам бу дзе 
спа да рож ні чаць шан ца ван не. Но выя 
 па чы нан ні, як і на быц цё не аб ход ных 
для до ма рэ чаў, лепш ажыц цяў ляць у 
чац вер. І не ад клад вай це вы ра шэн не 
праб лем, інакш мо гуць з'я віц ца скла-
да нас ці ў ад но сі нах з сяб ра мі.

РЫ БЫ. Да зволь це сяб рам і 
ад на дум цам пры няць ак тыў ны 
ўдзел у ва шых спра вах. Пра-

цяг вай це зай мац ца ўлас ны мі пла на мі, 
але не грэ буй це сям' ёй. У па ня дзе лак 
не вар та спа ку шац ца пра па но ва мі, якія 
па сту пяць: за ра біць на ўрад ці атры-
ма ец ца. Пуб ліч ныя вы ступ лен ні лепш 
за ўсё за пла на ваць на се ра ду. У чац-
вер маг чы мыя пэў ныя не па ра зу мен ні 
з на чаль ствам з-за роз ных по гля даў 
на вы ра шэн не не ад клад на га пы тан-
ня. У вы хад ныя дні су ціш це сваё жа-
дан не сур' ёз на ўзяц ца за вы ха ван не 
дзя цей.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.30 20.44 15.14
Вi цебск — 5.15 20.39 15.24
Ма гi лёў — 5.20 20.34 15.14
Го мель — 5.22 20.25 15.03
Гродна — 5.46 20.59 15.13
Брэст    — 5.52 20.54 15.02

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Гаўрылы, Рыгора, 
Фёдара. 
К. Антаніны, Марыі, Ніны, 
Аляксандра, Пятра, Святаслава.

Месяц
Маладзік 29 красавіка. 
Месяц у сузор’і Рака. 

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

ca
ric

atu
ra

.ru

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

Фо
та

 Я
ўг

ен
а П

ЯС
ЕЦ

КА
ГА

.
Фо

та
 Я

ўг
ен

а П
ЯС

ЕЦ
КА

ГА
.

Су свет ны дзень сва бо ды дру ку. Ад зна ча ец ца па іні цы я ты ве Генераль-
най кан фе рэн цыі ЮНЕС КА, пад тры ма най 21 снеж ня 1993 года Ге не-
раль най Асамб ле яй ААН. 3 мая 1991 г. у ста лі цы На мі біі бы ла пад пі са на 
Вінд хук ская дэк ла ра цыя, у якой змя шчаў ся за клік да ўра даў дзяр жаў уся го 
све ту за бяс печ ваць сва бо ду прэ сы і яе дэ ма кра тыч ны ха рак тар.

1799 год — на ра дзіў ся (па сё лак Мір, ця пер Ка рэ ліц кі ра ён) 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. Імк нуў-
ся пры мі рыць рэ лі гій ныя ідэі з на ву кай. Аў тар прац «Дум кі аб вы ха ван ні 
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. Раз гля даў пы тан ні вы ха ван ня і аду ка цыі 
ў за леж нас ці ад роз ных уз рос таў, за кра наў праб ле мы жа но ча га вы ха ван ня 
(лі чыў, што яно па він на быць хат нім). Вы сту паў за спа лу чэн не на ву чан ня 
з пра цоў най дзей нас цю вуч няў, гар ма ніч нае раз віц цё іх ра зу мо вых і фі зіч-
ных здоль нас цяў. Сэнс аду ка цыі ба чыў у вы ха ван ні лю дзей, ка рыс ных для 
гра мад ства «на роз ных па са дах і ў роз ных жыц цё вых аб ста ві нах». Па мёр 
у 1856 го дзе.

1939 год — быў ад праў ле ны ў ад стаў ку на род-
ны ка мі сар за меж ных спраў СССР Мак сім 

Мак сі ма віч Літ ві наў. На яго мес ца пры зна чы лі Вя-
ча сла ва Мо ла та ва, які за стаў ся так са ма кі раў ні ком 
ура да. Ад но сі ны па між Літ ві на вым і Мо ла та вым бы лі 
на пру жа ны мі. Літ ві наў лі чыў Мо ла та ва аб ме жа ва ным 
ча ла ве кам, інт ры га нам і па ма га тым рэ прэ сій. Мо ла-
таў, у сваю чар гу, не да люб лі ваў Літ ві на ва — адзі на га 
ста лін ска га нар ка ма, які за ха ваў са ма стой насць. Для 
за ход ніх кра ін ра шэн не аб зняц ці Літ ві на ва ста ла поў-
най не ча ка нас цю. У ася род дзі Ста лі на Мо ла таў лі чыў ся пры хіль ні кам зблі-
жэн ня з Гер ма ні яй. Та му яго пры зна чэн не бы ло ўспры ня та як за пра шэн не 
Гер ма ніі да пе ра моў, і Гіт лер не ад клад на даў ін струк цыі гер ман ска му па слу 
Шу лен бур гу вы явіць на строі ў Маск ве. У жніў ні 1939 го да Гер ма нія і СССР 
пад пі са лі пакт аб не на па дзен ні.

1949 год — 65 га доў та му на ра дзіў ся (го рад Дзят ла ва) Ула дзі мір Іва-
на віч Па крыш кін, бе ла рус кі кан струк тар оп ты ка-элект рон най 

тэх ні кі. Скон чыў Мін скі пе да га гіч ны ін сты тут, з 1975 го да пра цуе ў ААТ «Пе-
ленг», у тым лі ку з 1988-га з'яў ля ец ца на чаль ні кам на ву ко ва-да след ча га 
ад дзя лен ня і на мес ні кам ге не раль на га кан струк та ра. За тым — ды рэк тар 
на ву ко ва-вы твор ча га цэнт ра «Спе цы яль ныя комп лекс ныя сіс тэ мы», з 
1998-га — яго ге не раль ны ды рэк тар. Рас пра цоў ваў оп ты ка-элект рон ныя 
пры бо ры і пры цэль ныя сіс тэ мы для бра ня тан ка вай тэх ні кі. Га лоў ны кан-
струк тар мэ та вай апа ра ту ры для кас міч на га апа ра та дыс тан цый на га зан-
дзі ра ван ня зям лі (ДЗЗ). З 2003 го да — адзін з асноў ных рас пра цоў шчы каў 
і вы ка наў цаў Бе ла рус кай кас міч най сіс тэ мы ДЗЗ. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі (2003).
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Лю ся Сі да ра ва бы ла вель мі аду ка ва-
най жан чы най і, пад ні ма ю чы з пад ло гі 
п'я на га му жа, кож ны раз пра клі на ла 
Нью та на і Мен дзя ле е ва.

Адэ скі па на дво рак:
— Сё мач ка, ідзі ес ці!
— Я па еў у Паў лі ка!
— Вой! Гэ та не сын, а зо ла та!

Ак цыя ў фіт нес-клу бе: «Ка лі вы ку пі-
це ў нас ся мей ную кар ту для ся бе, жон-
кі і дзі ця ці, то ва ша па лю боў ні ца змо жа 
на вед ваць наш клуб бяс плат на!»

— Ты што піць бу дзеш: пі ва, ві но, га-
рэл ку, кань як?

— Так, ма быць, у та кой пас ля доў нас ці 
і бу ду піць.

Гэ тыя лю дзі 
не толь кі цу доў на 
раз бі ра юц ца 
ў гра мад скай 
псі ха ло гіі, 
але і ва ло да юць 
яск ра ва 
вы яў ле ны мі 

здоль нас ця мі лі да раў 
і пра моў цаў. Яны на дзей ныя 
ў хві лі ны вы пра ба ван няў, 
здоль ны даць каш тоў ныя 
і па трэб ныя па ра ды. 
З іх атрым лі ва юц ца бліс ку чыя 
па ся рэд ні кі, да рад цы, ар біт ры, 
цу доў ныя сяб ры. Ад нак 
ім не трэ ба за бы вац ца пра 
не аб ход насць што дзён ных 
пра яў да бры ні як у ад но сі нах 
да ка лег па ра бо це, так і у сва ёй 
сям'і.

Асо бы, 
якія не імк нуц ца 
да лі дар ства, 
ад да ючы 
пе ра ва гу ра бо це 
ў скла дзе 
ка ман ды. 
Іх ад мет най ры сай з'яў ля ец ца 
схіль насць да ры зы коў ных 
ме ра пры ем стваў. 
У прын цы по вых пы тан нях 
яны цвёр да ад стой ва юць 
улас ны пункт гле джан ня 
і пе ра ка наць іх у ін шым 
прак тыч на не маг чы ма. 
Яны вель мі ша ну юць свае 
ідэа лы і не да пус ка юць 
ні я кіх кам пра мі саў; пры 
гэ тым яны лю дзі на дзей ныя 
і га то выя заў сё ды да па маг чы. 
Іх раз ва жан ні час цей за ўсё 
пад трым лі ва юц ца не сло ва мі, 
а ўчын ка мі і аса біс тым 
пры кла дам. Чуй ныя і зям ныя 
на ту ры, яны спа кой ныя 
і шчас лі выя, ка лі зна хо дзяц ца 
ў хат няй аб ста ноў цы, якая 
ад па вя дае іх ра зу мен ню 
пры га жос ці і гар мо ніі.

3
мая

НА РО ДЖА НЫЯ

4
мая

НА РО ДЖА НЫЯ

Па эт Мі ха іл Ясень доў гі час 
пра ца ваў над па тры я тыч ным 
вер шам, што лёг у асно ву 
пес ні. Юнац кія пе ра жы ван ні з 
фран та вых да ро г пад каз ва лі 
рытм і та наль насць мас тац кіх 
рад коў. За кан чэн не Вялікай 
Айчыннай вайны ён су стрэў 
у Гер ма ніі. Там і на ра дзі ла ся 
за ду ма паэ тыч на ад люст ра-
ваць аса біс тае і агуль на гра-
мад скае, бо вай на ад бі ла ся на 
лё сах лю дзей усёй пла не ты.

У ду шы паэ та вы крыш та лі-
зоў ваў ся воб раз — сім вал ня-
злом нас ці ства раль на га ду ху. І 
ён ува со біў ся ў МУ ЗЫ ЦЫ. Ме-
на ві та му зы ка вель мі вы тан-
ча на пе рад ае ўсе па чуц цё выя 
пе ра жы ван ні, вы тлу мач вае 
сэнс на ша га іс на ван ня. А му-
зы ка, што яд нае ўсе на ро ды, у 
пес ні паў стае ў аб ліч чы валь-
са. Ён па хо дзіць з ся лян скіх 
пар ных тан цаў, што шы ро ка 
бы та ва лі на су меж най тэ ры-
то рыі Паўд нё вай Гер ма ніі, Аў-
стрыі, Чэ хіі. У ХVІІІ ста год дзі 
вальс пра нік у еў ра пей скія 
га ра ды, а праз 100 га доў стаў 
са мым па пу ляр ным тан цам на 
кан ты нен це. Яго ме ло дыя гу-
чыць на вяс ко вых ве ча ры нах 
і пры двор ных ба лях, у пес нях 
і ра ман сах, опе рах і ба ле тах. 

У но вым ва каль ным тво ры на 
звы чай най, па ра не най, як і 
лю дзі, гар мо ніі со неч ны мі гу-
ка мі валь са сал дат-му зы ка ра-
да ваў пры сут ных на ву лі цах 
Ве ны, якая ў ХVІІІ—ХІХ стст. 
лі чы ла ся му зыч най ста лі цай 
Еў ро пы.

Свое асаб лі ва ўспры ма ец-
ца Ду най у пес ні. Ён вы сту пае 
сім ва лам мі ру, друж бы і лю бо-
ві. Ра ка бя рэ па ча так у паўд-
нё вай Гер ма ніі і паў на вод най 
плын ню ду хоў на ні туе на ро ды 
Аў стрыі, Сла ва кіі, Венг рыі, 
Хар ва тыі, Сер біі, Бал га рыі, Ру-
мы ніі, Мал до вы, Укра і ны. І рух 
яе плы ні — як і рытм валь са: 
спа кой на-ве ліч ны, пя шчот на-
эле гант ны, а дзе і хут кі, імк-
лі вы.

Ра дасць пе ра мо гі іск рыс тай 
хва ляй пра мча ла ся па пла не-
це ў май скія дні — у той пе ры-
яд, ка лі зям ля, ні бы ў вэ люм, 
ахі на ец ца ў кве цень і ра ду ец-
ца кан чат ко вай пе ра мо зе над 
зі мо вым сі ве рам. (Па эт крыў-
да ваў, ка лі ў за га лоў ку пес ні 
вальс на зы ва лі «вен скім», бо 
«май скі» — шы рэй шы па зна-
чэн ні: ахоп лі вае ўсю Еў ро пу, 
над якой мо жа ва ла да рыць 
толь кі Сон ца.) Му зыч ны мі 
срод ка мі Ігар Лу ча нок та ле-

на ві та рас крыў сэнс 
вер ша, яго мас тац кую 
воб раз насць і ства рыў 
ад мет ны на цы я наль ны 
твор.

Пер ша па чат ко ва 
пес ня «Май скі вальс» 
уз нік ла на рус кай мо ве. 
У ан самб лі «Сяб ры» 
яна за гу ча ла па-бе ла-
рус ку (пе ра клад тэкс ту 
зра біў па эт Іо сіф Скур-
ко). Мі ха іл Ясень вы-
ра шыў сам пе ра клас ці 
верш. Яго бе ла рус ка-
моў ны ва ры янт сэн са-
ва па глы біў ся: воб раз 
сал да та-му зы кі на быў 
больш аб агуль не ныя 
ры сы, яго ме ло дыя 
валь са ад люст роў вае 
ра дасць і боль свай го 
на ро да, яна пра чу ла 
бліз кая і род ная ўсім. 
Та му ва каль ны твор «Май-
скі вальс» вы гля дае свое-
асаб лі вым сім ва лам. Ён пе-
ра ка наль на сцвяр джае: толь кі 
ду хоў на-ін тэ ле кту аль ныя дзеі 
ра дас на па шы ра юц ца, ак тыў-
на су праць ста яць агрэ сіі і пе-
ра ма га юць.

Пад рых та ваў 
Мі хась ША ВЫР КІН.

Верш Мі ха і ла Ясе ня
Му зы ка Іга ра Лу чан ка

Вяс на со рак пя та га го да...
Ча каў ця бе доў га Ду най!
На ро дам Еў ро пы сва бо ду
У квет ках пры нёс яр кі май!
На ву лі цах Ве ны сва бод най
На ро ду збі ра ла ся шмат.
На вер най, 

па ра не най ду жа гар мо ні
Вальс род ны 

іг раў наш салдат.

Пры пеў:

Пом ніць Ве на,
Пом няць Аль пы
І Ду най
Той пя шчот ны
І ча роў ны
Яс ны май!
Віх ры вен цаў
У тым валь се
Скрозь га ды
Пом ніць сэр ца
І за пом ніць
На заўж ды!

На тхнё на, і гор да, і сме ла
Вальс со неч ны ў Ве не гу чаў.
І Ве на смя я ла ся, пе ла,

Як быц цам сам Штра ус іг раў!
І хло пец 

з усмеш кай шчаслівай
Да сэр ца гар монь пры ціс каў,
Як быц цам Ра дзі мы 

ён ба чыў раз лі вы,
Як быц цам яе аб ды маў.

Пры пеў.

Над Ве най сі вой і бур лі вай
Плыў вальс, 

што пры нес ла вай на.
Гу чаў ён пя шчот на, шчас лі ва.
І ўсіх ап'я ня ла вяс на.
Вяс на со рак пя та га го да!
Ця бе да ча каў ся Ду най.
Ра дзі мы да лё кай 

той вальс пе ра мож ны
Сал дат на гар мо ні іг раў.

Пры пеў.

Пом ніць, ша на ваць, га на рыц цаПом ніць, ша на ваць, га на рыц ца  ��

МАЙ СКІ ВАЛЬС

Са ла та з каль ма раў
Спат рэ біц ца: 1 туш ка каль ма ра, бя лок ад 2 яй каў, 

1 доль ка час на ку, зя ле ні ва на смак, лёг кі ма я нэз.
Туш ку каль ма ра ад ва-

рыць у кі пя чай пад со ле най 
ва дзе на пра ця гу 3 хві лін. 
Асту дзіць, па рэ заць са-
лом кай. Бя лок так са ма 
па рэ заць тон кі мі па ло сач-
ка мі. Змя шаць, да даць 
здроб не ны час нок. У са ла-
ту па рваць тро хі зя ле ні ва, 
за пра віць ма я нэ зам.

Лок шы на з грыб ным со у сам
Спат рэ біц ца: 500 г лок шы ны, жме ня су ша ных 

гры боў, 2 цы бу лі ны, 1 ст. л. та мат най па сты, 1 ст. л. 
му кі.

Ад ва рыць лок шы ну. 
Асоб на пры га та ваць 
грыб ны со ус. Для гэ та-
га ад ва рыць су ша ныя 
гры бы, аб сма жыць у 
алеі здроб не ную цы бу-
лю, та мат ную па сту. У 
шклян цы грыб но га бу-

лё ну раз вес ці 1 ст. лыж ку му кі, за ліць цы бу лю, да даць 
дроб на на рэ за ныя ад вара ныя гры бы і даць пра кі пець 
на сла бым аг ні да за гус цен ня, увесь час па меш ва ю чы. 
Га то вым со у сам за ліць лок шы ну, доб ра пе ра мя шаць і 
пра грэць.

Хат няя гру дзін ка
Спат рэ біц ца: сві ная гру дзін ка (на пер шы раз мож-

на і не вя лі кі ка ва лак); соль; спе цыі: ка лянд ра, кмен, 
чор ны пе рац, лаў ро вы ліст, су ша ны кроп, час нок; 
ша лу пін не цы бу лі (за мест хі міч ных фар ба валь ні каў, 
на дасць пры ем нае ад цен не мя су).

Кла дзем гру дзін ку ў 
каст ру лю і за лі ва ем ма-
ры на дам. Для ма ры на ду 
ў ва ду на сы па ем соль (на 
свой смак) і вы бра ныя 
спе цыі. Ма ры на ду па він-
на быць на 2-3 см вы шэй 
мя са. Ту ды ж ад праў ля-
ем ша лу пін не (ап ты маль-
на — з 6-8 цы бу лін). Ста вім каст ру лю на агонь і да во-
дзім да кі пен ня. Ва рым хві лін 15-20, у за леж нас ці ад 
па ме ру ка вал ка. Вы клю ча ем агонь і ад праў ля ем каст-
ру лю ў ха лод нае мес ца асты ваць. Ка лі мя са цал кам 
асты ла, яго трэ ба яшчэ тро хі за пра віць. Здраб ня ем 
час нок, чор ны пе рац, ка лянд ру і на ці ра ем гру дзін-
ку су мес сю. Ес ці яе мож на амаль ад ра зу. Але ку ды 
лепш бу дзе, ка лі даць ёй «ад па чыць» у ха ла дзіль ні ку 
дзень-два, па пя рэд не за гар нуў шы ў па пе ру, мар лю 
або фоль гу.

Ды ван як но вы!
За га ды экс плу а та цыі ды ва но вае па крыц цё стра ці-
ла свой пер ша па чат ко вы вы гляд? З'я ві лі ся сля ды 
ад мэб лі ці пля мы? Вы лёг ка спра ві це ся з гэ тым!

Сля ды ад но жак мэб-
лі. Па кла дзі це на гэ тыя 
мес цы чыс тую віль гот ную 
тка ні ну, спа чат ку прай дзі-
це ся па ёй га ра чым пра сам, 
не вы суш ва ю чы яе да кан-
ца, а за тым — па ру ра зоў 
шчот кай. Яшчэ адзін спо-
саб — доб ра ад па рыць сля-
ды ад мэб лі, вы ка рыс тоў ва-
ю чы прас з ма гут ным па ра вым уда рам. І не за бы вай це 
пе ры я дыч на пе ра соў ваць мэб лю.

Вы цер тыя ці па шко джа ныя мес цы. З ваў ня-
най тка ні ны ці ніт кі, якая ад па вя дае ко ле ру і ма люн ку 
ды ва на, на жні ца мі на рэ жце дроб ны ворс. На па шко-
джа нае мес ца на ня сі це пэнд злі кам тон кі пласт клею, 
раў на мер на за сып це вор сам і злёг ку пра гладзь це 
праз па пе ру цёп лым пра сам. Праз не каль кі га дзін 
мяк кай шчот кай вы да лі це ліш кі «вор су».

Бляк лы ко лер. Каб асвя жыць ко лер ды ва на, пра-
мый це яго вод ным рас тво рам на ша тыр на га спір ту ў 
су ад но сі нах 2 ч. лыж кі на 1 л ва ды. Вяр тае яр касць 
фар баў і са лё ная ва да з да да ван нем лі мон най кіс-
ла ты. На ма чы це губ ку ў рас тво ры, доб ра ад ціс ні це і 
пра тры це ды ван.

Ка мяч кі аку рат на зрэж це на жні ца мі, бо яны за блыт-
ва юць ва лок ны і па шкодж ва юць тэкс ту ру ды ва на.

Пад сма ле ныя мес цы. Ачыс ці це цвёр дай шчот-
кай, на ня сі це мый ны сро дак і пра тры це чыс тай губ кай. 
Праз 5 хві лін апра цуй це рас тво рам бор най кіс ла ты 
(2 ст. лыж кі на шклян ку ва ды), пра мый це ха лод най 
ва дой і дай це вы сах нуць. Ка лі пля му доб ра ві даць, 
зрэж це не каль кі ва лок наў, змя шай це з кле ем і пры-
клей це на па шко джа нае мес ца.

П А Р А Д А К  У  Д О М Е

С А Л О Н  П Р Ы Г А Ж О С Ц І

Кас ме ты ка ад бя ро зы
� Па жыў ная мас ка для су хой ску ры: 1 ст. л. смя-

та ны змя шай це з 2 ст. л. бя ро за ві ка, да дай це 1 ч. л. 
мё ду. Ста ран на пе ра мя шай це і на ня сі це су месь на 
ску ру на 10—15 хві лін. Спа лас ні це пра ха лод най ва дой. 
Ску ра пас ля та кой мас кі на бу дзе пры го жае ма та вае 
ад цен не.
� Пры вы па дзен ні ва ла соў: 1 ст. л. ліс ця бя ро зы 

за лі ва ем шклян кай вару, кі пя цім 15-20 хві лін, пра-
цэдж ва ем, да да ем гатаванай ва ды да пер ша па чат-
ко ва га аб' ёму. Гэ тым ад ва рам спа лоск ва ем га ла ву 
пас ля мыц ця.

НЕ СПРЫ ЯЛЬ НЫЯ ДНІ 
І ГА ДЗІ НЫ Ў МАІ

3, су бо та, 3.00 — 24.00
5, па ня дзе лак, 0.00 — 7.30
7, се ра да, 12.00 — 24.00
8, чац вер, 0.00 — 7.30
9, пят ні ца, 22.30 — 24.00
10, су бо та, 0.00 — 18.30
12, па ня дзе лак, 5.30 — 24.00
13, аў то рак, 0.00 — 2.00
15, чац вер, 0.00 — 6.30
16, пят ні ца, 9.00 — 24.00
17, су бо та, 0.00 — 9.00
19, па ня дзе лак, 8.00 — 11.00
20, аў то рак, 23.00 — 24.00
21, се ра да, 0.00 — 13.30
23, пят ні ца, 7.30 — 17.00
25, ня дзе ля, 17.00 — 22.30
27, аў то рак, 11.30 — 24.00
28, се ра да, 0.00 — 6.00
29, чац вер, 12.30 — 24.00
30, пят ні ца, 0.00 — 15.30

Да ра гую 
сяст рыч ку 

Га лі ну Мі ка ла еў ну 
ЯРОЦ КУЮ з вёс кі 

Пад ва рыш кі Во ра наў-
ска га ра ё на він шу ем 

з юбі ле ем!

Хай сон ца заў сё ды 
све ціць і грэе,

Хай збу дуц ца 
ўсе жадан ні, над зеі.

Хай смут ку ні ко лі 
не веда юць во чы,

Зда роўе і шчас це 
няхай з та бой кро чаць.

Сяст ра і яе сям'я.

ФЭСТ МЫЛЬ НЫХ БУР БА ЛАК 
У БРЭСЦ КІМ ПАР КУ
са браў шмат удзельнікаў

Ар га ні за та ры на ват не ду ма лі, 
што столь кі лю дзей ад гук нец ца 
на за клік у са цы яль ных сет ках. 
Але дзень быў цёп лы, да та го ж 
вы хад ны. І таму мно гія прый шлі 
са сва і мі пры ста са ван ня мі для 
пус кан ня бур ба лак. Іг ра ла му-
зы ка, на во кал пра да ва лі ма ро-
зі ва, га зі роў ку. Па рад з бур бал-
ка мі прай шоў па ўсім пар ку імя 
1 Мая ў бок лет ня га тэ ат ра. А там 
брэсц кія ар тыс ты па ка за лі ці ка-
вую ані ма цый ную пра гра му. 

Яна СВЕ ТА ВА.

Яр кім фе ер вер кам ус пых ну ла пес ня «Май скі вальс» 
Ігара Лу чан ка і Мі ха і ла Ясе ня на му зычным небасхіле. 
Яна, як і «Дзень Пе ра мо гі» Да ві да Тухманава 
і Уладзіміра Ха ры то на ва, ар га ніч на ўвай шла 
ў рэпертуар спе ва коў і ха ра вых ка лек ты ваў — і вось 
ужо тры дзя сят кі га доў па-свя точ на му пры ваб на 
трыма ец ца на бе ла рус кай і рус кай эст ра дзе, па важ лі ва 
су сед ні чае з мно гі мі ва каль ны мі тво ра мі, якія ўзнік лі 
ў ча сы ва ен на га лі ха лец ця і ў пер шыя пе ра мож ныя дні.


