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ПАРАДЫ БЫВАЛЫХ

СУЧАСНАЕ КАХАННЕ

ЯК ПРАВIЛЬНА
НЕ МЫЦЬ ПОСУД
Што рабiць, калi жонка прымушае вас
мыць посуд? Па-першае, не панiкаваць i
ўзяць у рукi анучку. Адным словам: «Пасядзi, дарагая, я i сам спраўлюся!» вы ўпырскваеце ў жаночае самалюбства маленькую
кропельку атруты, якая падзейнiчае вельмi
хутка. Бо яшчэ са старажытнасцi ў большасцi жанчын склалася ўяўленне, што паняцце
акуратнасцi падыходзiць да iх куды больш,
чым да нас, мужчын.
Па-другое, пры мыццi посуду абавязкова
пакiдайце на iм крышку бруду, а яшчэ лепш —
забывайцеся яго спаласнуць. Ваша неахайнасць будзе адразу ж заўважана. I змаўчаць у
такiм выпадку нi адна жанчына не зможа!
Па-трэцяе, калi жонка ўсё iгнаруе, выпадкова разбiце кубачак (пажадана, яе любiмы).
I пастарайцеся парэзаць сабе пару пальцаў.
Крыку будзе на цэлы дзень! У залежнасцi ад
тэмпераменту i выхавання жанчына нагадае,
адкуль у вас рукi растуць. I дасць вам новае
«iмя». Зносьце моўчкi. Скончыцца тым, што
з гэтага часу мыццё посуду стане выключна
жончынай справай. Перамога за вамi!
Вiктар САЛАНЕЦ,
г. Любань.
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ПРАВЕРЦЕ,
КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

 Добрая справа

 Будзе свята!

ЗАКАНСЕРВАВАЦЬ.
А Ў ДАЛЕЙШЫМ —
АДНАВІЦЬ

ЗНАЙСЦІ
ПАПАРАЦЬ-КВЕТКУ

Адкрыты спецыяльны рахунак для
спонсарскіх ахвяраванняў на работы
па кансервацыі будынка касцёла
Візітацыі Найсвяцейшай Дзевы
Марыі ў г.п. Вялікая Бераставіца, які
ўключаны ў Дзяржаўны спіс
гісторыка-культурных каштоўнасцяў
Беларусі.
Цагляны будынак храма, рэшткі якога знаходзяцца на цэнтральнай плошчы райцэнтра,
быў пабудаваны ў 1615-1620 гадах па фундацыі кашталяна Віленскага Гераніма Хадкевіча.
Згодна з гістарычнымі даследаваннямі, менавіта
ў крыпце гэтага касцёла знайшло спачын сэрца вядомага ваеначальніка, гетмана Вялікага
Княства Літоўскага Яна Караля Хадкевіча, які
быў вельмі шанаваны не толькі сярод магнатаў, але і простага люду. Паводле легенды, раз
на год, у дзень свайго нараджэння, дакладная
дата якога невядомая, белая здань гетмана падымаецца над касцёлам і кружыць над Вялікай
Берас тавіцай. Хто гэты цуд убачыць — будзе
здаровым і шчаслівым. Таксама ёсць звесткі,
што ў 1862 годзе ў скляпеннях касцёла друкаваліся першыя нумары «Мужыцкай праўды»
Кастуся Каліноўскага.
Рэквізіты спецыяльнага рахунку для збору сродкаў на правядзенне работ па кансервацыі будынка
касцёла: аддзяленне ААТ «Аграпрамбанк», г.п. Вялікая Бераставіца, код 432, УНН 500012910, разліковы рахунак 3641511000028 (руб.).
Барыс ПРАКОПЧЫК

На вед валь ні кі Цэнт раль на га
батанічнага сада ў Мінску сёння атрымаюць магчымасць не
толькі палюбавацца квітнеючымі раслінамі, але і адзначыць
Купалле.
Усе прысутныя змогуць прайсці пасвячэнне ў Русалкі, паўдзельнічаць
у конкурсах і гульнях, па купальскай
традыцыі, запусціць у возера вянок і
пашукаць папараць-кветку. Закаханыя
змогуць справіць эльфійскае вяселле
па ўсіх законах. Магчымасць змяніць
сваё жыццё ў лепшы бок дадуць у гэты вечар катам і сабакам супрацоўнікі
аб'яднання «ЗООшанс».
Яшчэ разнастаіць свой час на Купаллі ў Батанічным садзе можна будзе
катаннем на конях, пошукам сувеніраў
у «Горадзе майстроў», аквагрымам
(для дзяцей) і бодзі-артам (для дарослых). Гасцей чакаюць з 14.00 да 19.00.
Кошт квітка — 20 тысяч рублёў.
Ганна ГАРУСТОВІЧ



год — нарадзіўся (горад
1851
Мінск) Янка Лучына (Іван
Люцыянавіч Неслухоўскі), беларускі
паэт. Пісаў на беларускай, рускай і
польскай мовах. Паэзія Лучыны паклала пачатак беларускай філасофскай лірыцы. Аўтар паэмы «Паляўнічыя акварэлі», брашуры «З крывавых
дзён» (пра паўстанне 1863-1864 гадоў
на Міншчыне), зборніка «Паэзія». Збіраў беларускі фальклор, у творчасці
выкарыс тоўваў народную паэтыку.
Значная частка лірычных твораў лічыцца зніклай. Памёр у 1897 годзе.
год — нарадзіўся (вёска Вялікая Уса, цяпер Уздзенскі раён) Пятро Глебка, беларускі паэт, акадэмік НАН Беларусі. У 1958-1967 гадах — дырэктар Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, у 1967-1969
гг. — акадэмік-сакратар Аддзялення грамадскіх навук АН Беларусі. Аўтар паэтычных зборнікаў «Шыпшына», «Урачыстыя
дні», «Чатыры ветры» і іншых, а таксама драматычнай паэмы
«Над Бярозай-ракой», лібрэта опер, літаратурна-крытычных
і публіцыстычных артыкулаў. Вёў даследчую работу ў галіне
беларускай лексікалогіі, мастацтвазнаўства і фалькларыстыкі. Суаўтар і адзін з рэдактараў «Руска-беларускага слоўніка», аўтар шэрагу прац, прысвечаных літаратурнай мове
пісьменнікаў. Пераклаў на беларускую мову асобныя творы
рускіх, украінскіх і іншых пісьменнікаў. Памёр у 1969 годзе.
год — нарадзілася (горад Екацярынбург) Алена
Аляксееўна Холадава, беларускі вучоны ў галіне
эндакрыналогіі, доктар медыцынскіх навук (1981), прафесар
(1982), заслужаны дзеяч навукі Беларусі (1999). Заснавальнік беларускай навукова-прак тычнай школы эндакрынолагаў. Аўтар навуковых прац па клінічнай эндакрыналогіі,
сучасных метадах лячэння цукровага дыябету і іншых. Распрацавала новы навуковы кірунак па медыка-сацыяльнай рэабілітацыі насельніцтва на аснове дыягностыкі эндакрынных
расстройстваў на ранніх стадыях (зацверджана Еўрапейскім
бюро Сусветнай арганізацыі аховы здароўя).
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Альгерд АБУХОВІЧ, паэт, перакладчык:

Усход

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

4.46
4.28
4.36
4.42
5.03
5.13

Захад Даўжыня
дня

21.42
21.39
21.32
21.19
21.55
21.47

ЗАЎТРА

Месяц
16.56
17.11
16.56
16.37
16.52
16.34

Маладзік 8 лютага.
Месяц у сузор’і Блізнят.

Iмянiны
Пр. Соф'і, Ульяны, Антона, Арцёма,
Барыса, Гаўрылы, Генадзя, Георгія,
Германа, Дзяніса, Сямёна, Фёдара.
К. Дамінікі, Люцыі, Тэрэзы,
Эдварда, Яраполка.

Байкі Эдуарда Валасевіча (1918—1997) у свой час былі не
менш вядомыя, чым творы Кандрата Крапівы, і перадаваліся з
вуснаў у вусны. Стаўся хрэстаматыйным яго славуты «Хама»,
не страцілі актуальнасці і іншыя. Зрэшты, мяркуйце самі.
Эдуард ВАЛАСЕВІЧ

Дзядзькі што на падбор!
І ўрэшце, нібы недарэчы,
Сухенькі, сівы, вузкаплечы
Рыбак дзед Міканор...
Рыпелі пёркі ды хадзілі ручкі
У дні авансаў і палучкі.
Па рангу кожны меў
і прагрэсіўку, і аклад —
Дзед задаволен,
рад і апарат.
Трымаў дзед вуду
ды пасмоктваў піпку,
Цягаў з вады малую рыбку.
І рыбку не абы-якую —
Залатую!
***
Мне скажуць: казачка старая!
На жаль, жыве, не памірае...

ЗАЛАТАЯ РЫБКА
На беразе рачулкі, а не мора
Узняўся гмах пад шыльдай
«Рыбкантора»...
Пацела тут нямала малайцоў
І машыністак
плойма стракатала,
Ну, а вышэй
начальства засядала:
Загадчык па засолцы
і капчэнні селядцоў,
Загадчык па здабычы мух
і іншае прынады,
Загадчык па рамонце
рыбалоўнае прылады,
Загадчык планавання лову,
Загадчык перспектывы клёву.

ДЫЯЛОГІ
Вучань:
— Я ж кажу: Яўген Анегін.

У вясковай бабулі госці. У
тым ліку — унучак, з горада.
Ну ўсё яму цікава — і кароўка,
і свінкі, і курачкі.
— А цяпер давай сходзім у
поле, паглядзім, як аруць, —
прапануе бабуля.
— Я не хочу, — надзьмуўся хлопчык, — я не люблю,
когда орут.


У школе ўрок нямецкай
мовы. Ля дошкі — слабая вучаніца. Але настаўніку лішняя
двойка не патрэбна. Таму ён
не зважае на падказкі.
— Як па-нямецку будзе
хлеб з маслам? — пытаецца.
Клас ледзь не хорам:
— Бу тэрб род, бу тэрброд...
Дзяўчо нарэшце:
— Бульбенброд.
Тутэйшае...
Соф'я Кусянкова,
в. Лучын, Рагачоўскі раён.


Дзевяцікласнік просіць у
школьнай бібліятэцы «Яўгена
Анегіна». Бібліятэкарка пытаецца:
— А хто аўтар, ведаеш?

1955 г.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
К У Л І Н А Р Н Ы

П А Р А Д А К

Н А Т А Т Н І К

Хатні казіны сыр

У

Д О М Е

Як памыць падушку?

Вядома, што казінае малако больш
карыснае, чым каровіна, бо хутчэй
ператраўліваецца, мае большую колькасць
вітамінаў А, В1 і В2, а таксама кальцыю і
фосфару. Можна захаваць яго карысныя
ўласцівасці, зрабіўшы казіны сыр. Ён
вельмі смачны і далікатны, не кажучы ўжо
пра тое, наколькі карысны.
Спатрэбіцца: 2 л кіслага казінага малака, 0,5 л
свежага казінага малака, 3 яйкі, 100 г сметанковага
масла, 0,5 ч.л. солі і 0,5 ч.л соды.
Калі ў вас няма кіслага казінага малака і вы хочаце паскорыць скісанне, можна ўзяць свежае малако і
дадаць у яго лыжку смятаны. Размяшаць і паставіць у
цёплае месца. У кіслага казінага малака аддзяліць сыроватку ад густой масы. Сыроватку акуратна зліць са
слоіка так, каб не рабіць рэзкіх рухаў і не перамяшаць.
Густую масу пераліць у шчыльны мяшочак, падвесіць
над шырокім посудам і пакінуць на 5-6 гадзін, даючы
сцячы рэшткам сыроваткі.
Густое кіслае малако падагрэць на маленькім агні,
а затым адкінуць на марлю ці друшляк на суткі. Вадкасць сцячэ і ў марлі застанецца толькі тварог. Праз
суткі тварог перакласці ў свежае казінае малако, размяшаць і варыць на слабым агні. Затым тварог зноў
адкінуць на марлю і добра адціснуць.
У трывалым масіўным кацялку трэба растапіць усё
масла і пакласці тварог. Дадаць яечныя жаўткі, соду і
соль. Старанна перамяшаць. Варыць 15
хвілін на маленькім
агні, старанна размеш ва ю чы ка мя кі,
каб сыр атрымаўся
ад на стай ным. Пакуль сыр гарачы, ён
ця гу чы. Та му яму
можна надаць любую
фор му. Ёміс тасць
для сыру высцеліць харчовай плёнкай і пераліць яго
туды. Пасля таго, як сыр астыне, яго можна пакласці ў
халадзільнік. Плёнку можна не здымаць, яна дапаможа
сыру даўжэй захаваць свежасць.

Пуховая падушка
Мыццё ўручную. Падрыхтуйце навалачку з тонкай тканiны (паркаль падыдзе), яна павiнна быць
удвая больш за насыпку: у ёй мы будзем сушыць
пёры. Пасля таго, як пашылi новую насыпку, можна ўспорваць старую. Загадзя варта падрыхтаваць
тазiк з мыльнай вадой. Апускайце пух у ваду паступова i не спяшаючыся.
Замочваць пёры варта
не менш чым дзве гадзiны, тады знiкнуць непрыемныя пахi i змесцiва падушкi ачысцiцца.
Злiвайце ваду на друшляк. У друшляку можна
прамыць пёры пад струменем праточнай вады.
Паўторыце працэдуру з
замочваннем. Iзноў пёры прамываем пад струменем
вады i перасыпаем у навалачку. Яе трэба завязаць
на вузел цi зашыць. Пакладзiце навалачку з пухам
у машынку i ўсталюйце рэжым адцiскання. Пасля
адцiскання добра падтрасаем пёры i адпраўляем
сушыцца на асветленае сонцам месца, якое добра
праветрываецца.
Мыццё ў пральнай машынцы. Як i пры мыццi ўручную, варта загадзя падрыхтаваць навалачкi для мыцця
пёраў. Вялiкую падушку варта распароць i падзялiць
змесцiва на некалькi частак. Маленькую падушку можна мыць i ў «роднай» насыпцы. Пры якой тэмпературы?
Досыць уключыць далiкатны рэжым i 60°С. Сушыць на
адкрытым паветры пад прамымi сонечнымi промнямi.
Не забывайце перыядычна падтрасаць падушку i пераварочваць яе.

Падушка з холафайберу

Калi гатуеш адкрыты пiрог з фруктовай цi ягаднай
начынкай, сок падчас выпечкi выцякае i падгарае на
блясе. Але ёсць выйсце: уваткнiце ў начынку вертыкальна некалькi макаронiн з адтулiнай. Кiпячы сок
будзе паднiмацца па гэтых трубачках, а з пiрага не
выльецца. Потым толькi трэба будзе выняць макаронiны з гатовага пiрага.

Перад тым, як памыць падушку з холафайберу,
уважлiва вывучыце ўсе знакi на ярлычку. Як правiла,
вытворца рэкамендуе далiкатнае мыццё ў пральнай
машынцы. На жаль, вельмi часта менавiта пасля машыннага мыцця пухнаты напаўняльнiк збiваецца ў
камякi. Спаць на такой падушцы проста нязручна.
Лепш памыць такую падушку ўручную. У тазiк з цёплай
вадой дадайце мяккi мыйны сродак. Выдатна падыдзе
шампунь. Акунiце туды падушку i пакiньце мiнiмум на
паўгадзiны. Акуратна адцiснiце яе i пакiньце сушыцца
на месцы, якое добра праветрываецца, пасля таго, як
уся вада сцякла. Такое мыццё вельмi далiкатнае ў дачыненнi да напаўняльнiка i падоўжыць тэрмiн службы
падушкi. Пры гэтым навалачка можа застацца бруднай. Перад тым, як памыць навалачку ў машынцы,
трэба распароць падушку i вытрасцi напаўняльнiк у
таз. Зараз можна смела памыць навалачку цi замянiць яе на новую.

-2940-

-2941-

П А Р А Д Ы

Б Ы В А Л Ы Х

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Муж вяртаецца дадому пасля працы.
На стале паперка: «Дарагi, я пайшла да
сяброўкi. На вячэру рыба. Вуда — у калiдоры».

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

— Можна з вамi пазнаёмiцца?
— Са мной не трэба знаёмiцца.
— Чаму?
— Мне з вамi будзе сумна, а вам са
мной незразумела.
— Чаму?
— Таму што мне ўжо сумна, а вам
ужо незразумела.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (намеснiк галоўнага рэдактара), В. КЛЮЧНІК
(намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (першы
намеснiк дырэктара—галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ
(намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

Па статыстыцы, на пытанне: «Цi лiчыце
вы сябе прыгожай?» — палова жанчын
адказвае: «Не».
I толькi паспрабуйце з iмi пагадзiцца!

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

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, юрыдычнага — 287 19 68,
сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» —
292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў:
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92,
Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi: 287 18 81.

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

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

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by

Дзе палюбоўнiк?!

На рыбалку
пайшоў...

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.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Сонца

Уладзімір КУЧМІНСКІ,
г. Маларыта.

«Перш за ўсё трэба спазнаць сябе».



СЁННЯ

Пакахаў дзяўчыну
І цяпер сумую:
Бо яна кахае
Не мяне — другую...

САТЫРЫЧНАЕ РЭТРА

Малюнак Алега ПАПОВА.

Рубрыку вядзе Дунька ШЫП.

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.
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