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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.13 21.18 16.05
Вi цебск — 4.57 21.14 16.17
Ма гi лёў — 5.03 21.08 16.05
Го мель — 5.07 20.57 15.50
Гродна — 5.30 21.32 16.02
Брэст    — 5.38 21.25 15.47

Iмянiны
Пр. Антона, Гаўрылы, Івана, 
Сцяпана, Юльяна.
К. Ганны, Гражыны, Міраслава, 
Аўхіма, Лаўрэнція.

Месяц
Апошняя квадра 29 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Рыб.
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Па га ры зан та лi: 1. Се на жаць. 4. Пра ва пiс. 10. 
Кру шы на. 12. Чмель. 13. Рож кi. 14. Акунь. 15. Сця-
на. 16. Пу шча. 17. Услон. 19. Ор гiя. 23. Во дар. 24. 
Ме да нос. 27. Ад рос так. 28. Не ўма лот.

 Па вер ты ка лi: 1. Свеч ка. 2. Не. 3. Ца ры. 5. 
Ра на. 6. Па. 7. Сi нi ца. 8. Уша. 9. Сла неч нiк. 11. 
Сон ца стой. 16. Плот ка. 18. Не раст. 20. Ле та. 21. 
Час. 22. По ле. 25. Яр. 26. Iл.

Дзень сіс тэм на га ад мі ніст ра та ра — пра фе сій нае свя та 
ад мі ніст ра та раў кар па ра тыў ных і хат ніх се так, паш то вых 
сіс тэм, пра грам ных комп лек саў. Ад зна ча ец ца ў апош-
нюю пят ні цу лі пе ня.

1600 год — на ра дзіў ся Гі ём Бап лан, фран цуз скі ін жы-
нер-фар ты фі ка тар. У 1630-1648 га дах слу жыў у 

ар міі Рэ чы Па спа лі тай у чы не ка пі та на ар ты ле рыі. Па бу да-
ваў шэ раг крэ пас цяў. Пад час шмат лі кіх па да рож жаў са браў 
ба га ты гіс та рыч ны, геа гра фіч ны і эт на гра фіч ны ма тэ ры ял, 
які паз ней апуб лі ка ваў. Гі ём Бап лан так са ма ства рыў кар ты 
су час ных тэ ры то рый Бе ла ру сі, Літ вы, Поль шчы і Укра і ны, 
якія не ад на ра зо ва дру ка ва лі ся ў роз ных ва ры ян тах да ся-
рэ дзі ны XVІІІ ст. і ця пер з'яў ля юц ца важ ны мі гіс та рыч ны мі 
да ку мен та мі. У кар це «Вя лі кае Княст ва Лі тоў скае і Бе лая 
Русь» упер шы ню ў гіс то рыі кар та гра фіі наз ва «Бе ла русь» 
вы не се на ў за га ло вак. Па мёр у 1673 го дзе.

1931 год — на ра дзіў ся (вёс ка Сла ба да Ма зыр ска-
га ра ё на Го мель скай воб лас ці) Ле а нід Іва на віч 

Ка лы хан, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ядзер най энер ге ты кі, 
член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі (1984). Аў тар больш за 
100 на ву ко вых прац, у тым лі ку 3 ма на гра фій, 45 вы на хо дак. 
Вы ву чаў цеп ла аб мен і гід ра ды на мі ку ў ма дэ лях і ма кет ных 
узо рах цеп ла аб мен на га аб ста ля ван ня і эле мен тах ак тыў-
най зо ны рэ ак та раў АЭС. Рас пра ца ваў на ву ко ва-тэх ніч ныя 
асно вы ства рэн ня па сіў ных сіс тэм бяс пе кі для АЭС но ва га 
па ка лен ня.

1959 год — Ры чард Нік сан, та ды яшчэ ві цэ-прэ зі-
дэнт Злу ча ных Шта таў, зна хо дзіў ся з ві зі там 

у Са вец кім Са ю зе. На-
двор'е ста я ла вы дат нае, і 
пас ля пе ра моў са вец кі лі-
дар ад пра віў ся з вы со кім 
аме ры кан скім гос цем на 
шпа цыр па Маск ве-ра цэ. 
На яе бе ра гах бы ло шмат 
ад па чы валь ні каў. І Мі кі та 
Хру шчоў, ра ду ю чы ся та кой кар ці не, увесь час звяр таў ся да 
Нік са на з ад ным і тым жа пы тан нем: «Ну што — па доб ныя 
гэ тыя лю дзі на ра боў ка му ніз му?».

Бра ні слаў ТА РАШ КЕ ВІЧ, 
пісь мен нік, лі та ра ту раз на вец, 

пуб лі цыст, ву чо ны-мо ва зна вец, гра мад скі дзе яч, 
ака дэ мік НАН Бе ла ру сі:

«Гук, лі та ра — гэ та толь кі цень, а сло ва — 
кроў і косць, жы вое це ла ў на шых ду шах, 

да ра гое, май стэр скае на чын не — 
у ім наш ду хоў ны на бы так».

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

У ба ры.
— У вас пі ва све жае?
— Све жае! Толь кі пры вез лі, я яго 

на ват раз ба віць не па спе ла.

Су се дзі, ра дуй це ся! Мы скон чы лі ра-
монт, які доў жыў ся два га ды. Пер фа ра тар 
і дрыль я пра да ла, а на атрыманыя гро шы 
ку пі ла ка ра о ке!

Жонкa — му жу:
— Ты дзe быў?
— На вя сел лі ў Юpы... Ты нe ўяў ля еш 

са бе, як там уce на пі лі ся!
— Ну ча му ж не ўяў ляю... Фaту зды мі.

Пра цаў ні ца пош ты Ра сіі ідзе да до му 
ты дзень.

Ча ты рох га до вая дач ка — та ту:
— Не кры чы на мя не, я та бе не жон-

ка!
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Па га ры зан та лi: 1. «Час вам ко сы кля паць, час 
вам на ... «. («Кас цам». Я.Ку па ла). 4. Ар фа гра фiя. 
10. Не вя лi кае лiс це вае дрэ ва, якое цвi це ў чэр ве-
нi, квет кi яго на гад ва юць 5-кан цо выя зо рач кi. 12. 
«Хрушч у лi таў ры ша рах нуў мя дзя ныя,\\... за гу дзеў, 
чмя ля нят аклi ка ю чы». («Кан цэрт у се не». М.Танк). 
13. У сош кi за ла тыя ...(прык.). 14. Рач ная ры ба, 
якая доб ра клюе ў чэр ве нi, ка лi цвi це шып шы на. 
15. Вы со кая ага ро джа. 16. Вя лi кi i гус ты лес. 15. 
Лаў ка ў ся лян скай ха це. 19. У ан тыч ныя ча сы — 
свят ка ван не ў го нар бо га вi на i вi на роб ства. 23. 
«Мя до вы ... яб лынь, се на». («Лi пень скiм ран кам». 
М.Ля шчун). 24. Ме да нос ная рас лi на; чэм пi ё нам 
ся род ляс ных рас лiн-... лi чыц ца ма лiн нiк, якi цвi це 
ў чэр ве нi. 27. Якi куст, та кi i ...(прык.). 28. Ка лi ня-
ўрод, дык i ... (прык.).

Па вер ты ка лi: 1. Рэч, якую на гад вае ма ла ды 
па рас так са сны. 2. Ад моў ны ад каз на пы тан не. 

3. Квет кi-... . Ле ген дар ныя бе лыя ва дзя ныя квет кi, 
якiя ўтва ры лi ся з за та ну лых у во зе ры Свi цязь жы-
ха роў ад най мен на га го ра да. 5. На Кузь му i Дзям'-
я на ка сiць не ...(прык.). 6. Тан ца валь ны крок. 7. 
Птуш ка атра да ве раб' i ных. 8. Ра ка, ле вы пры ток 
Нё ма на. 9. У га ро дзе ле там цвi це жоў тым цве там, 
вы шэй за ўсiх уз няц ца рад, бо ён сон цу ма лод шы 
брат (заг.). 11. Ма ну iл — .... Пры свя так, якi пры-
хо дзiц ца на 30 чэр ве ня; у гэ ты ж дзень ад зна ча лi 
i Ру сал чын ро зыг рыш, ка лi за сце ра га лi ся ру са-
лак. 16. Прэс на вод ная ры ба ся мей ства кар па вых, 
якая доб ра ло вiц ца, ка лi цвi це ака цыя. 18. Пра цэс 
ад клад ван ня са мка мi рыб iк ры, якi на Бе ла ру сi 
за кан чва ец ца ў чэр ве нi. 20. Не пом нiць ка ро ва 
зi мы, да ча каў шы ...(прык.). 21. «Эх, ... кась бы, вя-
сё лы ... !». («Но вая зям ля». Я.Ко лас). 22. Вы ходзь 
на ... з ра сой, дык бу дзеш з ядой (прык.). 25. Кру ты 
бе раг. 26. Вяз кi аса дак на дне ва да ёмаў.

«ЭХ, ЧАС КАСЬ БЫ, ВЯ СЁ ЛЫ ЧАС!»
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КА ЛЕК ЦЫ Я НЕР
Аляк сандр Па ля вы (на 

фо та) яшчэ ў са вец кiя ча сы 
стаў вя до мым скла даль нi-
кам за дач. По тым з Кiр гi-
зii пе ра ехаў на па ста ян нае 
мес ца жы хар ства ў Iз ра iль, 
дзе за ха пiў ся iдэ яй ства рэн-
ня элект рон най кар та тэ кi. 
Для гэ тай мэ ты на быў пра-

гра му «Аў ро ра», i ця пер у яго ад на з са мых 
ба га тых баз — i не толь кi за дач, але i праб лем, 
эцю даў. Яна да па ма гае яму вы свят ляць у кам-
па зi цы ях па боч ныя раз га лi на ван нi i су па дзен-
нi, iн шыя ака лiч нас цi. На прык лад, звяр нуў 
ува гу, што за дан не аў тар ска га кон кур су-17/6 
мае шмат агуль на га з эцю дам, зме шча ным 
у ан та ло гii Л. Вi тош кi на, ч. 5, дыя гра ма 1094.

Для фо ру ма «МiФ» на сай це ка лек цы я-
нер пад рых та ваў праб ле му на 100-кле тач най 
дош цы, скла дзе ную iм су мес на з вя ду чым 
руб ры кi. Па зна ём це ся з ёю:

Бе лыя: 9, 11, 14, 19, 24, 29, 41, 49 (8). Чор-
ныя: 8, 28, 32, 33, 36, 38, 40 (7). Знi шчэн не 
дзвюх чор ных да мак (!): 7, 43, 27, 3, 35, 4x.

ТРЭ ЦI ТУР
Яго за дан нi па да ём у кон кур се-17 Пят ра 

Шклу да ва (На ва по лацк). У iх бе лыя па чы-
на юць i вый гра юць:

№ 17/7. Бе лыя: c1, e1, e5, дам ка a3 (4). 
Чор ныя: a5, b2, c3, e3, g7, дам ка f8 (6).

№ 17/8. Бе лыя: a7, d2, d4, e3, e5, f4, g3, g5, h4 (9).

Чор ныя: b2, b4, b6, c5, c7, e7, f8, g7, h2 (9). Вы-
праў лен не па зi цыi В. Шрам ко i М. Фя сен кi.

№ 17/9. Бе лыя: a3, c1, c7, d2, d6, e1, e5, 
e7, f4, h6 (10). Чор ныя: a5, b2, b4, b8, c3, c5, 
d4, e3, f8, g3, g5, h2 (12).

Да рэ чы, лаў рэ а ты аў тар скiх кон кур саў 
13, 15 i 16 за ах во ча ны з пры за во га фон ду 
П. Шклу да ва. Ся род iх: Аляк санд ра Ка мiн-
ская (Вi лей ка), Ула дзi мiр Валч коў (Ма ла дзеч-
на), Ула дзi мiр Бан да рык (в. Лу га вая Сла ба да 
Мiнск ага ра ё на), Аляк сандр Бе лы (На ва по-
лацк), Аляк сандр Пе ра воз нi каў (Ра га чоў), 
Сяр гей Ня ча еў (Ба ра на вi чы), Вiк тар Тал ка-
чоў (в. Уз дзе вi чы Клi ма вiц ка га ра ё на), Iгар 
Ана нiч (Грод на), Аль берт Лiт вi наў (Мiнск).

Нам пры ем на па ве да мiць, што ФМЖД 
пры сво i ла П. Шклу да ву, а так са ма Аляк санд-
ру Ка гоць ку (Пiнск), Аляк санд ру Са пе гi ну (Ус-
пол ле Мсцi слаў ска га ра ё на) i Ана то лю Ша ба-
лi ну (Мiнск) зван нi мiж на род ных май строў.

Прад стаў нi кi Бе ла ру сi доб ра вы сту пi лi i ў 
5-м аса бiс тым пер шын стве све ту па скла-
дан нi вя лi кiх кам бi на цый ных праб лем-100. 
У пер шую дзя сят ку тра пi лi П. Шклу даў (шос-
тае мес ца), Р. Краў цоў з Ма гi лёў скай воб лас цi 
(сё мае), В. Шуль га з Мiн ска (дзя вя тае) i А. Са-
пе гiн (дзя ся тае). Ква лi фi ка цый ныя ач кi за ва-
я ва лi: П. Шклу даў — за 2-е мес ца ў ка тэ го рыi 
Д i Р. Краў цоў — за трэ цяе ў ка тэ го рыi А. Зван-
ня чэм пi ё на ўда сто е ны В. Мор кус (Лiт ва).

� � � �

Тэр мiн для ад ка заў тра ды цый ны — два 
тыд нi. На кi роў вай це iх на ад рас:

220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 
10-а, рэ дак цыя га зе ты «Звяз да», руб ры-
ка «Шаш кi».

РА ШЭН НI
Аў тар скi-17 (П. Шклу даў): № 1 — d8, c5, 

c7, g1+, № 2 — g3, gf2, ed8, c1, e7, g7, f2, 
d2!+, № 3 — b6, d8, h4, d4, c1 (f4) g5, f2+, № 
4 — d8, h4, c5, c7, g1 (a1) b2, c3+, № 5 — a5 
(e5A) e1 (b6B) f6 (g7) a7 (c7) b8 (b6) h4 (d2) 
e5, e1+. A(c5) c3, f6, b8+. B(f4) c3, f8, b8+ i 
№ 6 — h4 (d8AB) fg5 (e3) e5( c5CDE) gf6, a3 
[Вра гоў, 1917] (f2F) g3, d6+. A(h8) f6+. B(e5) 
d6 (c5) b4, f6 (e3) a1/b2 (f2G) g3+. C(d2) c3, f6, 
a3+. D(e7) d4, f6, a3+. E(f2) e1, e5-g3+. F(d2) 
c3+. G(d2) c3+.

«Па го да ў до ме» (М. Гру шэў скi): № 9/17 — g7 
(f2A) c7 (d4) f8 (g5B) c1, e1x. B(c5) h4, a1x. A(g5) 
c7 (d4) f8 (f2C) e1x. C(c5) e1, a1x, № 9/18 — c3 
(d2A) e3 (d2B) d8 (e5C) d8:h8x. C(e7) d8:h4:h8x. 
B(e7) d8, d8:h4:h8x. A(e7) d8, e3!, d8:h4:h8x, № 
9/19 — b8, f8, g5, c7, c1 (a5/c5) c3x, № 9/20 — g5, 
f8, c1 (d6) cd2 (c7A) a5, h6x. A(f6) h6, b6/a5x, № 
9/21 — e7 (d:d4AB) h8, d8 (de1C) a5x. C(fe1) h4x. 
B(h:h8) c3, c3:d8:c3/c3:e1:c3x. A(h:d4) h8, d8x i № 
9/22 — d8, ab6 (e7A) d8:h4:e1:c3:a1, h4x. A(g5) 
d8:h4:e1:c3:a1, d8x.

ШАШКІ Пад рэ дак цы яй мiж на род на га 
ар бiт ра Мi ка лая ГРУ ШЭЎ СКА ГА

(За кан чэн не. 
Па ча так на 1-й стар.)

— Свят на Лю бан шчы не 
ха пае. У тым лi ку i тых, якiя 
дай шлi да нас са ста ра жыт-
на сцi, — ка жа на чаль нiк ад-
дзе ла куль ту ры, iдэа ло гii i па 
спра вах мо ла дзi Лю бан ска га 
рай вы кан ка ма Ва сiль КАТ-
КА ВЕЦ. — Але мы хо чам 
пры вiць жы ха рам на шых аг-
ра га рад коў цi ка васць да сва-
iх вы то каў, вы хоў ваць у iх 
па чуц цё го на ру за за ха ва ныя 
ста рэй шы мi па ка лен ня мi тра-
ды цыi, за не паў тор ную спад-
чы ну ад сва iх ба буль. Фес-
ты валь «Аг ра фэст» ста вiць 

Зёл ка вы во дар на свя це ле та

Ін фар м-у колІн фар м-у кол  ��

У кур ца не мо жа быць 
зда ро вых са су даў

Ні ка цін най перш на но сіць шко ду са су дам. Яны рэз ка звужа юц ца, 
і кро ва зва рот па ру ша ец ца. Пры гэ тым па доб ныя пра цэ сы ад бы-
ва юц ца не толь кі з буй ны мі ар тэ рыя мі, са су да мі га лаў но га моз га 
— па ку ту юць і вель мі дроб ныя, якія за бяс печ ва юць хар ча ван не і 
да стаў ку кіс ла ро ду да тка нак ва чэй. Па сту по ва гэ та пры во дзіць да 
па та ло гіі ў воч ных ткан ках. У кур цоў знач на вы шэй ры зы ка на быць 
уз рос та вае за хвор ван не ва чэй.

Па вод ле слоў ін струк та ра-ва ле о ла га 23-й га рад ской дзі ця чай па лі клі-
ні кі г. Мін ска Іры ны ШЫ МАН СКАЙ, ця пер дак лад на вя до ма, што той, хто 
пра цуе або жы ве по бач з кур ца мі, так са ма па вы шае сваю ры зы ку на быць 
за хвор ван ні, улас ці выя кур цам, — сар дэч на-са су дзіс тыя, ан ка ла гіч ныя, ор-
га наў ды хан ня, страў ні ка ва-кі шач на га трак ту, кос най сіс тэ мы, ва чэй, ску ры. 
Ты ту нё вы дым — ма гут ны алер ген. У та го, хто зна хо дзіц ца ў пра ку ра ным 
па мяш кан ні, мо жа раз віц ца алер гіч ны кан' юнк ты віт. Не бяс печ ны ні ка цін і для 
«па сіў ных» ця жар ных. А ры зы ка раз віц ця ра ку лёг кіх пры «па сіў ным ку рэн ні» 
ў чле наў сям'і кур ца па вы ша ец ца больш як у 3 ра зы. Эка ла гіч ная не бяс пе ка 
так січ ных рэ чы ваў ты ту нё ва га ды му ўзмац ня ец ца тым, што яны па глы на юц ца 
сце на мі, стол лю, до лам, мэб ляй, а пас ля міг ру юць у па вет ра па мяш кан няў.

Ку рэн не як псі ха ла гіч ная за леж насць звы чай на кам пен суе пэў ную ўнут ра-
ную праб ле му, якая ме ла мес ца на мо мант пер шай спро бы. Так што за леж-
на му не аб ход на ву чыц ца вы ра шаць праб ле мы. Мож на пры цяг нуць да гэ та га 
спе цы я ліс таў — псі хо ла га, псі ха тэ ра пеў та, нар ко ла га. Ад нак трэ ба мець на 
ўва зе, што пры вя лі кім жа дан ні, моц най ма ты ва цыі мож на спра віц ца і са мо му. 
Са мае важ нае — не ад клад ваць пры няц це гэ та га ра шэн ня на пас ля.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Як пазбегнуць цэркарыёзу?
На мел ка вод дзі, якое доб ра пра гра ва ец ца сон цам, ства ра юц ца 
спры яль ныя ўмо вы для раз мна жэн ня і раз віц ця лі чы нак гель мін таў 
ва да плаў ных пту шак — цэр ка ры яў.

Пра гэ та ка рэс пан дэн ту агенц тва «Мінск—На ві ны» па ве да міў урач-па-
ра зі то лаг Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га 
зда роўя Анд рэй ВЕ ДЗЯНЬ КОЎ.

— Цэр ка рыі — гэ та не бач ныя ня ўзбро е ным во кам мік ра ар га ніз мы, 
здоль ныя сва бод на пе ра мя шчац ца ў ва дзе, збі рац ца ў пры бя рэж най вод-
най рас лін нас ці і ак тыў на на па даць на ва да плаў ных пту шак або ча ла ве-
ка, — па пя рэ дзіў док тар. — У лю дзей, якія па доў гу зна хо дзяц ца ў ва дзе з 
цэр ка ры я мі, мо жа раз віц ца хва ра ві ты стан — шыс та са ма тыд ны алер гіч ны 
дэр ма тыт (цэр ка ры ёз), ці, пра сцей, сверб ку паль шчы ка. Сімп то мы за хвор-
ван ня мо гуць пра явіц ца праз не каль кі га дзін пас ля вы ха ду з ва ды. У мес цах 
пра нік нен ня лі чы нак гель мін та (га лён кі, сцёг ны, яга дзі цы) ску ра чыр ва нее, 
ад чу ва ец ца па кол ван не, смы лен не, сверб. За тым з'яў ля ец ца вы сып ка (у вы-
гля дзе кра піў ні цы), пу хір кі па ме рам з га ро шы ну, ва ды ры. Ча сам па цяр пе лыя 
ад чу ва юць сла басць, га ла ва кру жэн не, па ру шэн не сну. У цяж кіх вы пад ках 
(пры множ ным па шко джан ні цэр ка ры я мі) па вы ша ец ца тэм пе ра ту ра, уз ні кае 
су хі ка шаль. Праз 7—10 дзён сімп то мы зні ка юць, але піг мен та цыя ску ры на 
мес цы вы сы пан ня і лёг кі сверб за ста юц ца на 2—3 тыд ні.

— Каб па збег нуць за ра жэн ня, ку пай це ся на спе цы яль на аб ста ля ва ных 
пля жах, да лей ад рач ных ма люс каў і мес цаў гнез да ван ня ва да плаў ных 
пту шак, — па ра іў урач. 

Воль га ГРЫ ГОР' Е ВА, «Мінск—На ві ны».

за мэ ту вы яў лен не са ма быт ных 
лю дзей i са ма быт ных тра ды-
цый, звы ча яў, аб ра даў, на дан-
ня iм но ва га ды хан ня i жыц ця ў 
су час ных умо вах — свое асаб лi-
вай са цы я лi за цыi на за па ша най 
прод ка мi ду хоў нас цi. А гэ тым 
наш край са праў ды ба га ты.

На пра ця гу го да на Лю бан-
шчы не прой дзе яшчэ шэсць фес-
ты валь на-свя точ ных дзён. Рас-
па ра ца ва на i за цвер джа на цэ лая 
пра гра ма. На прык лад, 28 лi пе ня 
ў аг ра га рад ку Ма лыя Га ра дзя цi-
чы прой дзе свя та «Бу ке там кве-
так ма нiць па лi сад», а 11 жнiў-
ня ў Аса ўцы пра вя дуць «Дрэ ва 
жыц ця». Уво сень у Та лi, Сос нах i 
Са ра чах пра шу мяць свае свя ты-
кон кур сы.

На Дзень ле та ў Рэ ча нi за вi та лi 
на род ныя май стры — са ло ма пля-
цель шчык Ула дзi мiр Цi ха ноў скi, 
вы дат ная тка чы ха па ясоў Свят-
ла на Адзi нец, вы шы валь шчы ца 
iкон Га лi на Чар ны шо ва. Iг ра лi 
гар мо нi кi. На ад ным — лю ба нец 
Ва сiль Се маш ке вiч, а на дру гiм... 
жы хар ка Вiль нi Ры та Шу кi е не. 
Пры га та ва ны мi за га дзя на по-
ямi час та ва лi ўдзель нi каў свя та 
жан чы ны-траў нi цы з на род на га 
клу ба на род ных тра ды цый вёс кi 
Сос ны-1.

Але са праўд най цi ка вiн кай ра-
чэнь ска га аг ра фэс ту ста лi зёл кi, 
са бра ныя i пры га та ва ныя на вог-
нi шчы 80-га до вай Зо няй Рудзь ко. 
Яна кi да ла ў кi пень квет кi лi пы, 
свя та ян нiк, ча бор... Пры зна ец ца, 
што не ча ка ла гэт ка га ажы я та жу. 
Ах вот ных па каш та ваць на пой 
(якi, да рэ чы, ёй да вя ло ся га та-
ваць не каль кi ра зоў за пар) бы ло 
вель мi шмат..

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.


