
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандры, 
Анатоля, Георгія, Івана.
К. Паўліны, Юдзіты, 
Антона, Арцёма, Георгія, 
Дамініка, Філіпа, 
Эдуарда.

Месяц
Першая квадра 3 мая.
Месяц у сузор’і Шаляў.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 5.23 20.50 15.27

Вi цебск — 5.08 20.45 15.37

Ма гi лёў — 5.13 20.40 15.27

Го мель — 5.16 20.31 15.15

Гродна — 5.40 21.04 15.24

Брэст — 5.46 20.59 15.13

Пе ра бі ваць жан чы-
ну мож на толь кі сло ва мі 
«люб лю», «куп лю», «так», 
«я ду рань», «ка неш не»!

Га ра скоп на май.
Пе сі міс ты, у вас усё бу дзе 

дрэн на. Ап ты міс ты, у вас усё 
бу дзе доб ра.

Жы лі-бы лі два пя рэ ва-
рат ні, яны ка ха лі ад но ад на-
го і жы лі доў га і шчас лі ва, і 
па мер лі ў адзін дзень — у 
дзень срэб на га вя сел ля.

Дзяў чы на пры хо дзіць у 
са лон пры га жос ці.

— Ве да е це, коль ца, якое 
вы мне па ста ві лі ў пу пок, 
цяж ка ва тае...

— Пад ні мі це май ку, па ка-
жы це ваш пу пок. Гэй, Мі ко-
ла, твая бі руль ка з клю ча мі 
знай шла ся!

Эк за ме на тар — сту дэн-
там:

— А ве да е це, на вош та я 
тут ся джу?

— Каб па поў ніць шэ ра гі 
на шай доб лес най ар міі!

Па ра да пе рад ве ча рын кай: 
не да да вай це ў са ла ту су ха-
ры кі — яны дра па юць твар!

УСМІХНЕМСЯ
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5 мая 2017 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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Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.

6 МАЯ

1527 год — 147 швей цар скіх гвар-
дзей цаў за гі ну лі ка ля сцен Ва-

ты ка на, аба ра ня ю чы свай го су ве рэ на Па пу 
Рым ска га Клі мен та VІІ ад на па ду бан даў 
ра баў ні коў. У па мя ці аб гэ тай па дзеі ад зна-
ча ец ца Дзень швей цар скай гвар дыі Свя то га 
Пра сто ла — най ста рэй шай у све це ар міі, 
якая ахоў вае на пра ця гу вось ужо пя ці ста-
год дзяў Па пу Рым ска га.

1740 год — на ра дзіў ся Габ ры е ль Гру-
бе р, аў стрый скі ву чо ны-эн цык-

ла пе дыст, ар хі тэк тар, мас так, пра фе сар ар хі-
тэк ту ры і фі зік. Кі ра ваў бу даў ніц твам суд наў 
у Тры ес це (Іта лія), за тым асу шэн нем ба лот у 
Сла ве ніі. З 1784 го да — у езу іц кім ка ле гі у ме 
ў По лац ку, дзе вы кла даў пры ро да знаў чыя 
і ма тэ ма тыч ныя дыс цып лі ны. Па вод ле яго 
пра ек та пры По лац кім ка ле гі у ме па бу да ва-
ны 3-па вяр хо вы бу ды нак для му зея, біб лі я-
тэ кі, кар цін най га ле рэі і тэ ат ра. За лы му зея 
ўпры го жыў фрэс ка мі. У 1787 го дзе ад крыў 
тут дру кар ню. Пі саў парт рэ ты, кар ці ны на 
рэ лі гій ную тэ ма ты ку, края ві ды По лац ка і яго 
ва ко ліц. Па мёр у 1805 го дзе.

1907 год — на ра дзіў ся Мі ка лай 
Фран ца віч Гас тэ ла, лёт чык, 

Ге рой Са вец ка га Са ю за (1941). Яго баць-
ка — ура джэ нец Бе ла ру сі. У па чат ку Вя лі кай 
Ай чын най вай ны ка пі тан М. Гас тэ ла ка ман-
да ваў бам бар дзі ро вач най авія эс кад рыл ляй 
на За ход нім фрон це. У са мым па чат ку вай-
ны, 26 чэр ве ня 1941 го да, у час бам бар дзі-
роў кі ва ро жай тан ка вай ка ло ны на ша шы 
Ма ла дзеч на—Ра даш ко ві чы экі паж Гас тэ лы 
на кі ра ваў свой пад бі ты са ма лёт на ско пі шча 
ва ро жых тан каў, аў та ма шын і бен за цыс тэр-

наў. Усе члены экіпажа загінулі. На ша шы 
Мінск—Віль нюс ка ля г. п. Ра даш ко ві чы ўста-
ноў ле ны пом нік подз ві гу экі па жа.

1933 год — на ра дзіў ся (вёс ка Мар-
га ві ца Док шыц ка га ра ё на) 

Юрась Свір ка, бе ла рус кі па эт, пе ра клад-
чык. Пра ца ваў у га зе тах «Чыр во ная зме на», 
«Лі та ра ту ра і мас тац тва», на Бе ла рус кім 
ра дыё. Аў тар збор ні каў паэ зіі «Веч насць», 
«Аў то граф», «Бія гра фія па мя ці» і інш. Мно-
гія вер шы Ю. Свір кі па кла дзе ны на му зы ку. 
Па мёр у 2004 го дзе.

1937 год — па цяр пеў ка та стро фу 
са мы буй ны ў све це ня мец кі 

па са жыр скі ды ры жабль «Гін дэн бург». Ды-
ры жабль, пе ра адо леў шы ты ся чы кі ла мет-
раў над Ат лан ты кай, з'я віў ся ў ва ко лі цах 

Нью-Ёр ка. Ды ры жабль 
за хо дзіць на па сад ку на 
ва ен на-мар скую ба зу 
Лэй кхёрст у Нью-Джэр-
сі. Не ча ка на штур шок 

ска лы нае па вет ра ную ма хі ну, знут ры па-
каз ва юц ца агень чы кі по лы мя — праз 32 
се кун ды цуд ін жы нер най дум кі ўяў ляе са бой 
вог нен ны шар — на зям лю па дае аб га рэ лы 
алю мі ні е вы кар кас. Тра ге дыя за бра ла жыц-
ці 35 з 97 па са жы раў і чле наў экі па жа, яшчэ 
адзін су пра цоў нік ба зы за гі нуў на зям лі пад 
аб лом ка мі ля таль на га апа ра та.

Ула дзі мір ДУ БОЎ КА, па эт, пра за ік, 
пе ра клад чык:

«Жыц цё за кон ня змен ны мае: 
ні ко лі праў да не ўмі рае».

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 5. «З вяс ной пры хо дзіць 
за ка хан не, // І ... ада сну». З вер ша А. Гру шэц-
ка га «Вяс на». 7. Сак рэт нае ўмоў нае сло ва. 
8. «Зе ля нее ... спак ва ля, // Пах ну чы са мой зям-
лёй ад та лай» З вер ша А. Лой кі «Пер шая 
ад та лая зям ля». 11. Бе лыя па ху чыя 
квет кі; та ліс ман тых, хто на ра дзіў ся 
1—14 мая. 12. «О, як шчым лі ва 
й страс на ў маі // пяе ... — ад-
пя вае // чы ёсь ка хан не». З 
вер ша Т. Дзям' я на вай «На 
ўспа мін». 13. У маі на ват ... 
спя вае (прык.). 16. Дзень 
тыд ня, які най больш спры-
яль ны, як лі чы лі, для па чат-
ку па бу до вы ха ты. 17. Лу бя-
ны аба док у рэ ша це, сі це. 
18. Верх няя част ка це ла; 
яе ра і лі змоч ваць пер шым 
май скім даж джом, каб ва ла-
сы рас лі так хут ка, як май-
ская тра ва. 20. Ніж няя част-
ка ства ла дрэ ва; ка мель. 
22. Наз ва мая ў ста ра жыт-
на рус кім ка лен да ры; ме сяц 
атры маў наз ву ў го нар бо га 
Яры лы. 23. Вы со кая ме да-
нос ная рас лі на; вы ка рыс тоў-
ва ец ца ў ме ды цы не. 27. «А 
за Мін скім мо рам у за ціш ку 
// Сон ца ўжо ... зя лё ны тчэ». 
З вер ша П. Пан чан кі «Вяс но выя 
ма ты вы». 30. За пас. 31. Чыс тае 
яс нае не ба. 32. «За пра лес кай вель мі 
хут ка // За сі не ла ...». З вер ша К. Цвір-
кі «Вяс на».

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. «Па шы ра ец ца, Май, 
твой па бед ны ...». З вер ша Я. Ку па лы «З пер-
шым Ма ем». 2. Пры свя так бе ла рус ка га на род-
на га ка лен да ра, які ад зна чаў ся 1 мая. (Май ... 
з морк ві най су стра кае, а Па хом з гур ком (прык.). 
3. Не вя лі кая азёр ная ры ба Паў ноч най Еў ро пы. 
4. «Цёп лы май скі ... не ба аб ды мае, // За ра кою 
ве цер на цым ба лах грае». З вер ша С. Бран та 
«Аб дым кі май ска га ве ча ра». 6. Пал ка, по сах, 
якія слу жаць сім ва лам ула ды. 9. Ру хан не на 
транс пар це ў роз ных на прам ках. 10. Май ля сы 
пры бі рае, ... ў гос ці за пра шае (прык.). 14. На род-
ная наз ва лан ды ша май ска га. 15. «Мой май быў 
шчод рым на ... : // На цеп лы ню і на ка хан не». З 
вер ша Э. Аку лі на «Май». 19. Тое, што і бія по ле. 
21. Вяс но вае свя та, якое ад зна ча лі 6 мая; з ... 

звяз ваў ся пер шы вы пас жы вё лы, на ... ся ля-
не з пес ня мі вы хо дзі лі агля даць свае па лет кі. 
24. «Дай буй ную ... ця ніс тым са дам, // Спа кой-
ныя хва лі ку паль скім вян кам». З вер ша М. Тан ка 
«Вяс на — крас на на ўвесь свет». 25. Птуш ка. 
26. Не бя да, ка лі ёсць ... (прык.). 28. «І лі ец ца 
хва ляй ... — // Ці хі, яс ны гімн вяс не». З вер ша 
М. Баг да но ві ча «Па-над бе лым пу хам віш няў». 
29. Су хі ..., мок ры май — бу дзе ка ша і ка ра вай 
(прык.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

МАЙ ЛЕ ТА Ў ГОС ЦІ ЗА ПРА ШАЕМАЙ ЛЕ ТА Ў ГОС ЦІ ЗА ПРА ШАЕ

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ 
ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Па га ры зан та лі: 
5. Абу джэн не. 7. Па роль. 
8. Траў ка. 11. Яз мін. 
12. Са лоў ка. 13. Ве цер. 
16. Чац вер. 17. Абе чак. 
18. Га ла ва. 20. Кам люк. 
22. Ярэць. 23. Дзя гіль. 
27. Ды ван. 30. Рэ зерв. 
31. Бла кіт. 32. Не за буд-
ка. Па вер ты ка лі: 1. Па-
ход. 2. Кузь ма. 3. Сня-
ток. 4. Ве чар. 6. Жаз-
ло. 9. Яз да. 10. Ле та. 
14. Крас пак. 15. Да рун-
кі. 19. Аў ра. 21. Юрай. 
24. За вязь. 25. Го луб. 
26. Ле бя да. 28. Пес ня. 
29. Ма рац.

Чулі?Чулі?  ��

Ма ро зі ва 
зра бі лі з пі ва

Іс пан скія ку лі на ры ства-
ры лі ма ро зі ва з пі ва, 
якое атры ма ла наз ву 
Enіgma Orіgen, па ве-
дам ляе пар тал «Іс па нія 
па-рус ку».

Дэ серт быў прад стаў ле ны 
на гаст ра на міч най вы стаў цы 
El Salon de Gourmets. Над ім 
пра ца ва ла ка ман да, якая 
скла да ец ца з прад стаў ні-
коў не вя лі кай пі ва вар най 
кам па ніі Cervezas Enіgma 
і вы твор цы ма ро жа на га 
AcaramHelados. Ад зна ча-
ец ца, што дэ серт зроб ле ны 
вы ключ на з на ту раль най сы-
ра ві ны без якіх-не будзь ара-
ма ты за та раў і кан сер ван таў. 
Ма ро зі ва яр ка бурш ты на ва га 
ко ле ру ва ло дае пры сма кам 
ша ка ла ду, ка вы і ка ра ме лі, 
ха рак тэр ным для га тун каў 
краф та ва га пі ва. Удак лад-
ня ец ца, што дэ серт мае пас-
ля смак хме ля і со ла ду. Наступны нумар газеты «Звязда» выйдзе 10 мая г.г.


