
АВЕН. Твор чы па тэн цы ял уз рас це, і вы 
змо жа це атры маць перс пек тыў ную пра па-
но ву, што ака жац ца вель мі да рэ чы. Шанц 

вы пус каць не вар та, але будзь це ўваж лі вы мі пры 
пе ра мо вах, бо мо жа це на абя цаць больш, чым змо-
жа це вы ка наць. Най бо лей пра мы шлях зу сім не 
аба вяз ко ва адзі ны, лепш раз гледзь це ўсе ва ры-
ян ты.

ЦЯ ЛЕЦ. Каб па спя хо ва рэа лі за ваць усё 
за пла на ва нае, не аб ход на пра явіць па ва гу 
да роз на га ро ду ры ту а лаў, пра ві лаў і аб-

ме жа ван няў. Та кім чы нам вы ўдвая ска ро ці це свае 
праб ле мы, сэка но міў шы час і нер вы на тлу ма чэн-
нях. Па сту по ва ўзрас тае аў та ры тэт і за ро бак, так 
што тут пе ра жы ваць не вар та.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ты дзень спры яе да рэа лі за-
цыі даў но за ду ма ных пра ек таў. Ву чы це ся 
ша на ваць свой час, да ра жыць ім. Па спра-
буй це не ўшчам ляць ін та рэ сы дзе ла вых 

парт нё раў і ка лег па пра цы. Па ду май це: маг чы ма, 
на ды шоў час для па вы шэн ня ўзроў ню пра фе сі я на-
ліз му? Трэ ба быць уваж лі вы мі, на ват скру пу лёз ны-
мі, каб не да пус каць па мы лак. Па спра буй це са чыць 
за сва і мі сло ва мі і дзе ян ня мі, не асця рож насць мо жа 
згу ляць з ва мі злы жарт.

РАК. Мо жа це ад чуць, што жыц цё ста но-
віц ца ляг чэй шым. Шмат лі кія праб ле мы 
ад сту пяць ці раз ве юц ца, ні бы дым. Зор кі 

прад каз ва юць вам па шы рэн не ко ла зно сін і но выя 
ці ка выя зна ём ствы. У гэ ты пе ры яд вар та пе ра гле-
дзець свае аба вя за цель ствы пе рад бліз кі мі і на вес-
ці па ра дак у спра вах.

ЛЕЎ. Вар та за хоў ваць спа кой і раз важ лі-
васць. Не да зва ляй це са бе зна хо дзіц ца 
ў па ло не ўлас ных ілю зій. Доб ра сум лен-
на вы кон вай це ўсе свае аба вяз кі. Ва ша 

пра ца ві тасць не за ста нец ца не за ўва жа най. Імк-
ні це ся пад трым лі ваць ся бе ў пры ўзня тым на-
строі, кант ра люй це эмо цыі. Ёсць рэ аль ны шанц 
скон чыць ты дзень з па чуц цём глы бо ка га за да-
валь нен ня і з усве дам лен нем знач нас ці ўся го 
зроб ле на га.

ДЗЕ ВА. І до ма, і на пра цы спа да ры ня Фар-
ту на бу дзе на ва шым ба ку. Па чы най це 
ажыц цяў ляць свае сла ва лю бі выя за ду мы. 

Вы со кая ве ра год насць перс пек тыў на га зна ём ства. 
Па спра буй це яго не пра ва ро ніць. Ад ва шых дзе-
ян няў на ўпрост бу дуць за ле жаць зме ны ў пра фе-
сій най дзей нас ці. Не ўзваль вай це на ся бе за над та 
шмат пра цы і, па маг чы мас ці, не да вай це ліш ніх 
абя цан няў.

ША ЛІ. Ка лі бу дзе це спа кой ны мі і мэ та на-
кі ра ва ны мі, то аба вяз ко ва да мо жа це ся 
жа да на га пос пе ху. Зор кі на ва шым ба ку. 
Трэ ба быць уваж лі вы мі пры пра цы з фі-

нан са вы мі да ку мен та мі і ма тэ ры яль ны мі каш тоў-
нас ця мі. За ва юй це да вер на чаль ства, да ка жы це 
яму сваю на дзей насць — і пе рад ва мі ад кры юц ца 
но выя вы дат ныя маг чы мас ці. Не за бы вай це ся пра 
на за па ша ныя ся мей ныя спра вы і праб ле мы.

СКАР ПІ ЁН. З'я віц ца доб рая маг чы масць 
па вы сіць сваю са ма ацэн ку, на ват ня доб ра-
зыч ліў цы ад зна чаць бліс ку чыя дзе ла выя і 

ар га ні за цый ныя якас ці. Вар та да ве рыц ца ін стынк ту 
са ма за ха ван ня, ён да па мо жа ўва со біць у жыц цё са-
мыя па та ем ныя за ду мы, не па цяр пеў шы пры гэ тым. 
Дзе ля да сяг нен ня мэ ты да вя дзец ца па сту піц ца сва-
і мі прын цы па мі — перш чым па чы наць, па ду май це, 
ці га то вы вы да та кой ах вя ры?

СТРА ЛЕЦ. Ты дзень не ад на знач ны, з 
пад вод ны мі ка мя ня мі і не ча ка ны мі па ва-
ро та мі. Да вя дзец ца стаць та ле на ві тым 

стра тэ гам, каб усё рас ста віць па сва іх мес цах. 
Не аба вяз ко ва ўсе праб ле мы вы ра шаць у адзі ноч-
ку, у не ка то рых сі ту а цы ях сяб роў ская па ра да і 
пад трым ка да па мо гуць па збег нуць пе ра гру зак і 
пе ра там лен ня.

КА ЗЯ РОГ. Ка лі хо ча це да маг чы ся вы ні-
каў, трэ ба па чы наць дзей ні чаць — хоць і 
мяк ка, але вель мі на стой лі ва. Не ся дзі це 
склаў шы ру кі, на ват ка лі вы зу сім упэў-

не ны ў тым, што ўсё не аб ход нае для пос пе ху 
ўжо зроб ле на і ўсе маг чы мыя на ма ган ні ўжо 
пры кла дзе ны. Ад ва шай ак тыў нас ці ў гэ тыя дні 
бу дзе за ле жаць ува саб лен не за па вет ных пла наў 
у рэ аль насць. Будзь це кла пат лі вы мі ў да чы нен ні 
да род ных і бліз кіх, і яны аба вяз ко ва ад дзя чаць 
тым жа.

ВА ДА ЛЕЙ. З да па мо гай твор ча га на строю 
і кем лі вас ці здо ле е це да сяг нуць мно га га. 
Мо жа ака зац ца ў ця жар піль ная ці ка васць 

з бо ку парт нё раў і ка лег. Не вы клю ча на, што ня-
доб ра зыч ліў цы па спра бу юць спра ва ка ваць на кан-
флікт. У пят ні цу ад бу дуц ца па дзеі, якія рас кры юць 
пе рад ва мі но выя маг чы мас ці.

РЫ БЫ. Вар та быць ад кры ты мі для пра па-
ноў, та ды яны пач нуць па сту паць да вас у 
на рас таль ным тэм пе. У вы ра шэн ні дзе ла-

вых пы тан няў больш аба пі рай це ся на ін ту і цыю, бо, 
як ні дзіў на, ло гі ка на ўрад ці пры вя дзе да жа да ных 
вы ні каў. Не вар та ра біць без раз важ ных кро каў, 
на ват та кіх, якія зда юц ца дро бяз ны мі.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ
Па га ры зан та лi: Бур кi. Ва лен кi. Ма не ра. Рын да. Мег рэ. 

Руб. Гар дэ. Яс лi. Ад на люб. Лад. Iчы гi. Ашуг. Ан ка ра. Рад. 
Ка на па. Вi ла. Лiк. Хам. По пел. Ку лiк. Ром. Стэп. Ка ры та. 
Ар куш. Кошт. Ар ча. Фо рынт. Ба ры тон.

Па вер ты ка лi: Амаль га ма. Вiк та ры на. Мiнск. Ара хiс. 
Га ле ра. Акт. Ко мi. Адам. Рэг бi. Пар кан. Унты. Корт. Нар ды. 
Хрушч. Атрад. Штаб. Арэ лi. Пiк. Жа бо. Бя да. Шпа ле ры. Лоу. 
Пi лот. Чу вя кi. Грак. Ма ра кен.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.41 19.28 12.47
Вi цебск — 6.29 19.19 12.50
Ма гi лёў — 6.31 19.18 12.47
Го мель — 6.29 19.14 12.45
Гродна — 6.56 19.43 12.47
Брэст    — 6.58 19.43 12.45

Iмянiны
Пр. Марфы, Сямёна.
К. УЗВІЖАННЕ (Узвышэнне 
Крыжа Святога), Альберта, 
Бярнарда, Рамана, Цыпрыяна.

Месяц
Першая квадра 12 верасня. 
Месяц у сузор’і Казярога. 
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1847 год — на ра дзіў ся Па вел Мі ка ла е віч 
Яб лач каў, сла ву ты рус кі элект ра тэх-

нік. А каб у гэ тым ні хто не су мня ваў ся, у 1952 
го дзе ву лі цу Эды са на на Пет ра град скай ста ра не 
ў Ле нін гра дзе пе рай ме на ва лі ў ву лі цу Яб лач ка ва. 
Ма быць, для та го, каб То мас Аль ва Эды сан не 
мог бо лей прэ тэн да ваць на пры яры тэт у вы на-
ход стве элект рыч най лям пач кі.

1906 год — на ра дзі ла-
ся (го рад Мінск) 

Іры на Фла ры я наў на Жда-
но віч, бе ла рус кая акт ры са, 
пе да гог, на род ная ар тыст ка 
Бе ла ру сі (1940). Упер шы ню 
вый шла на сцэ ну ў 11-га до-
вым уз рос це — у па ста ноў-
цы свай го баць кі «Рас кі да нае 
гняз до» сыг ра ла Да ніл ку. А 
ўжо з 14 га доў увай шла ў 
штат тэ ат ра і ву чы ла ся ак-
цёр ска му май стэр ству на прак ты цы. Пра фе сі-
я наль ную сцэ ніч ную дзей насць па ча ла ў Пер-
шым та ва рыст ве бе ла рус кай дра мы і ка ме дыі. 
У 1920-62 га дах пра ца ва ла ў Бе ла рус кім тэ-
ат ры імя Я. Ку па лы. У 1962-69-м вы кла да ла 
ў Бе ла рус кім тэ ат раль на-мас тац кім ін сты ту це. 
Ся род ро ляў: Ве ра («Апош нія» М. Гор ка га), 
Ган на («Ган на Ка рэ ні на» Л. Талс то га), Анд рэй-
чык («Па куль вы ма ла дыя» І. Ме ле жа) і ін шыя. 
Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР (1948). Бы ла 
за му жам за ак цё рам Ку па лаў ска га тэ ат ра, на-
род ным ар тыс там СССР Ба ры сам Пла то на вым. 
Па мер ла ў 1994 го дзе.

1938 год — 75 га доў та му на ра дзіў ся Аляк-
сандр Фё да ра віч Чар няў скі, бе ла-

рус кі ву чо ны ў га лі не ін фар ма ты кі, член-ка рэс-
пан дэнт (1986), ака дэ мік НАН Бе ла ру сі (1994), 
док тар тэх ніч ных на вук (1973), пра фе сар (1978), 
за слу жа ны дзе яч на ву кі і тэх ні кі Бе ла ру сі. Аў тар 
больш як 290 на ву ко вых прац. Лаў рэ ат прэ міі 
Са ве та Мі ніст раў СССР (1984), Дзяр жаў най прэ-
міі Бе ла ру сі (1986), Дзяр жаў най прэ міі СССР 
(1991).

Язэп ДРАЗ ДО ВІЧ, 
мас так, скульп тар, пе да гог:

«Не хва лі ся ані тым, што ты ба га ты, ані тым, 
што ты бед ны. Не сцвяр джай та го, за што ты 
не мо жаш пры сяг нуць у імя чыс ці ні свай го сум-
лен ня».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2961--2960-

С А  Л О Н  П Р Ы  Г А  Ж О С  Ц IП А  К А Ш  Т У Й  Ц Е !

У Т У Л Ь  Н Ы  Д О М

На ту раль ная кас ме ты ка
На род ныя рэ цэп ты пры га жос цi са мыя па пу ляр-

ныя. Бо для iх пры га та ван ня трэ ба толь кi ад крыць 
ха ла дзiль нiк i да стаць па трэб ныя пра дук ты. Але цi 
ўсё на ту раль нае ка рыс на?

МI НУ СЫ
� Пра дук ты мо гуць вы клi каць алер гiю. Да ры пры-

ро ды, ад да ючы свае ка рыс ныя рэ чы вы ску ры, ча сам 
ста но вяц ца пры чы най за па лен няў, па чыр ва нен няў i 
на ват пра ва ку юць з'яў лен не вуг ра во га сы пу.
� На ту раль ныя пра дук ты не ад-

ноль ка ва доб рыя для ўсiх. Мас ка з 
уз бi та га бял ку вы дат на пад цяг вае 
i зву жае по ры. Але яна пры дат ная 
для тлус тай i кам бi на ва най ску ры, 
а вось ка лi на нес цi бя лок на су хую 
ску ру, лу шчэн ня i па чыр ва нен ня не 
па збег нуць. Скраб на асно ве со лi 
мо жа вы клi каць та кое за па лен не, 
зма гац ца з якiм да вя дзец ца доў га. 
А вар та кры ху пе ра тры маць мас ку з морк вы, i твар, 
за мест увiль гат нен ня i эфек ту лёг ка га за га ру, на доў га 
на бу дзе не пры ем нае жоў тае ад цен не.
� Хi мi за цыя сель скай гас па дар кi дрэн на ад бi ва ец ца 

на якас цi працукцыі. Гэ та ў ча сы на шых ба буль i пра ба буль 
пра дук ты бы лi эка ла гiч на чыс ты мi i на ту раль ны мi.

ПЛЮ СЫ
� У на ту раль най кас ме ты цы ад сут нi ча юць да баў кi. 

На прык лад, кан сер ван ты, якiя да зва ля юць га то вым 
кас ме тыч ным срод кам доў га не пса вац ца. А так са ма 
фар ба валь нi кi, ад душ кi i г.д.
� Заў сё ды вя до мы са стаў. Мы са мi вы бi ра ем iн-

грэ ды ен ты, та ды як не ка то рыя ня доб ра сум лен ныя вы-
твор цы мо гуць ча сам i ўта iць ад нас част ку iн фар ма цыi 
пра са праўд ны са стаў сва iх кас ме тыч ных срод каў.

Та кiм чы нам, каб са праў ды атрым лi ваць ка рысць ад 
на ту раль най кас ме ты кi, трэ ба ста ран на вы браць пра дук-
ты, пе ра ка нац ца ў ад сут нас цi алер гii i ў тым, што яны са-
праў ды па ды хо дзяць для ва ша га ты пу ску ры i ва ла соў.

Сыр ны пі рог 
з яб лы ка мі і кме нам

Cпатрэбіцца: кмен — 1 ч. л., 
сыр цвёр ды — 300 г, яб лы кі са-
лод кія — 4 шт., цес та сло е нае 
(або драж джа вое) — 1000 г.

Гэ та ўні вер саль ны рэ цэпт — 
пі рог цу доў на атрым лі ва ец ца з 
лю бым цес там — драж джа вым 
або сло е ным. Бу дзем га та ваць 
яго са сло е на га. У зма за ную 
фор му кла дзем па ло ву цес та. 
На кол ва ем яго ві дэль цам.

Сыр на дзі ра ем на буй ной тар цы і пры клад на па ло ву 
кла дзем на цес та. Звер ху рас клад ва ем тон кія лус тач кі 
яб лы каў. Пры сы па ем на чын ку кме нам і вы клад ва ем 
рэшт кі сы ру. Мож на прос та на крыць пі рог дру гой па-
ло вай цес та, а мож на пры крыць на чын ку па лос ка мі 
з яго. Ад праў ля ем пі рог у ду хоў ку хві лін на 20 — да 
ўтва рэн ня ру мя най ска ры нач кі. Атрым лі ва ец ца не-
за быў на смач на — спа лу чэн не пе ча ных яб лы каў з 
рас плаў ле ным сы рам і кме нам.

Яб лыч ныя дра ні кі
Спат рэ біц ца: буль ба 

(буй ная) — 3 шт., яб лы кі 
(са лод кія, буй ныя) — 2 шт., 
яй ка ку ры нае — 1 шт., му-
ка — 1 ст. л., ба зі лік (су ша-
ны), алей, пе рац чор ны.

Мы ем-чыс цім на шу са-
да ві ну-га род ні ну. На дзі ра-

ем яе на буй ной тар цы. Злі ва ем ліш ні сок. Да да ем 
яй ка, соль, спе цыі і му ку. Сма жым у га ра чым алеі з 
двух ба коў. Га ра чыя дра ніч кі па да ем, хто з чым лю-
біць — са смя тан кай, ма я нэ зам, кет чу пам....

Ка бач кі са лё ныя па-поль ску
Спат рэ біц ца: кабачкі. Для ра со лу: ва да — 1 л, соль 

— 70—80 г, цу кар — 10 г, лаў ро вы ліст — 4 шт., чор-
ны пе рац — 10 шт., дух мя ны пе рац — 3 шт., на сен не 
ка лянд ры — 1 ч.л.

Зва рыць ра сол. Ма ла дыя дроб ныя ка бач кі з не-
да раз ві тым на сен нем на рэ заць плас цін ка мі таў-
шчы нёй 2—3 см. Буй ныя ка бач кі вы мыць, зняць 
скур ку, вы да ліць на сен ныя гнёз ды, раз рэ заць на 
ка ва лач кі або слуп кі. Пад рых та ва ныя ка бач кі па-
клас ці ў сло і кі, пе ра сы па ю чы тоў ча ным час на ком. 
За ліць ха лод ным ра со лам і ад ста віць на 3-4 дні для 
фер мен та цыі. Для не па срэд на га ўжы ван ня па ста-
віць у ха лод нае мес ца. Пе рад доў гім за хоў ван нем 
не аб ход на пад верг нуць па стэ ры за цыі пры 95°С : 
паў літ ро выя сло і кі — 10 хві лін, ад на літ ро выя — 15 
хві лін.

Ох, гэ тыя су час ныя му жы кi ў лож ку! 
Знi зу яго па кла дзеш — за ды ха ец ца, звер-
ху — за сы нае, збо ку — тэ ле вi зар, гад, 
гля дзiць, на но гi па ста вiш — уця кае!

Жон ка — му жу (гроз на):
— I што гэ та за но вы Сла вiк у ця бе 

ў кан так тах на тэ ле фо не? Я ту ды па тэ-
ле фа на ва ла, а там жа но чы го лас! I як 
гэ та ра зу мець?!

— А вель мi прос та! Там та кая ж, як 
ты, сха пi ла тэ ле фон, каб па слу хаць, 
што за но вы Сяр гей у Сла вi ка ў тэ ле-
фо не.

Двое сяб роў.
— Я, на пэў на, пiць кi ну.
— Ча му?
— Ты гэ тае ле та па мя та еш?
— Вя до ма!
— А я — не...

Асцярожна, дарагая! Асцярожна, дарагая! 
Тут праходзіць матч Тут праходзіць матч 
чэмпіянату Беларусі чэмпіянату Беларусі 

па футболе.па футболе.

Рэ анi ма цыя
Бе лы аб рус, якi стра цiў 

вы гляд, мож на па спра ба-
ваць да вес цi да ла ду.

За ма чы це аб рус у цёп лай 
ва дзе з со дай на су ткi. За-
тым ад цiс нi це яго i на мыль це 
аба пал гас па дар чым мы лам, 
скла дзi це ў ча ты ры ра зы, 
скру цi це ў ру лон чык i па кiнь-
це на су ткi без ва ды. Пас ля гэ та га аб рус трэ ба за лiць 
кi пе нем i пра кi пя цiць на пра ця гу 30 хвi лiн. Дай це аб ру су 
астыць i па мый це ўруч ную. А за тым, як звы чай на, пра-
па ла шчы це, на крух маль це, вы су шы це i па пра суй це!

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

ШЧАС ЛI ВЫ ВЕ РА СЕНЬ ЗЕМ ЛЯ КОЎ
На дзей ным ма iм да рад чы кам у пра цы ў ор га нах ула ды ў г. Iва-

на ва шмат га доў за ста ва ла ся ра ён ная га зе та «Чыр во ная звяз да». 
А сён ня я з за да валь нен нем вiн шую яе ка лек тыў, аса бiс та га лоў-
на га рэ дак та ра, стар шы ню Брэсц ка га аб лас но га ад дзя лен ня 
Са ю за пiсь мен нi каў Бе ла ру сi Ана то ля Мi ка ла е вi ча КРЭЙ ДЗI ЧА 
з 70-год дзем з дня вы ха ду яе пер ша га ну ма ра. Аж но шас ця рых 
сяб роў Са ю за ўзга да ва ла на ша «ра ён ка», у тым лi ку Аляк сея 
Каў ко, Ана то ля Дзе нi сей ку, Ва сi ля Жуш му i iн шых. Ад шчы ра га 
сэр ца зы чу ле та пiс цам i ўсiм жы ха рам ра ё на яго роск вi ту ў iмя Ра-
дзi мы, на тхнен ня ў буд нi i ў свя ты, ад ным з якiх за ста ец ца i свет лы 

дзень уз' яд нан ня За ход няй Бе ла ру сi з БССР. Нi што i 
нi ко лi не па вiн на нас больш раз лу чыць!

Аляк сей ФЛАР' Я НО ВIЧ,
стар шы ня Брэсц ка га аб лас но га ка мi тэ та 

праф са ю за ра бот нi каў АПК.
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Він шую ды рэк та ра ААТ «Аг ра-Мо таль» Вя ча сла ва Мі ка ла е ві ча 
КАШ ТАЛЬ Я НА з уз на га ро дай — ор дэ нам Ай чы ны ІІІ сту пе ні. Ня хай 
яр кая зор ка шчас ця яшчэ доў га асвят ляе Ваш жыц цё вы шлях, а 

за ад но ра дуе Ва шых зем ля коў, у тым лі ку ма ла дых хле ба-
ро баў, якім жыць і пра ца ваць на род най зям лі.

З па ва гай, Ана толь Аляк се е віч ГЛІН НІК, 
стар шы ня Іва наў ска га 

ра ён на га аг ра прам са ю за.

Пер шы фес ты валь ква су ад бу дзец ца 
14 ве рас ня ў Лі дзе. На го да — юбі лей 
го ра да (роў на 690 га доў та му па ча ло-
ся бу даў ніц тва Лід ска га зам ка).

Што ча ка ем ад фэс ту?
Ад мыс ло ва для гас цей і мяс цо вых жы-

ха роў ар га ні зу юць май стар-кла сы, каб 
па зна ё міць бе ла ру саў з на род на-бы та вы-
мі тан ца мі. Гас па да ры дзе вя ці ство ра ных 
«дво ры каў» не толь кі на по яць усіх ці каў ных 
са праўд ным лід скім ква сам, але і смач на 
на кор мяць. Да лей шмат лі кія ўдзель ні кі ім-
прэ зы па ка жуць свое асаб лі выя квас ныя 
гуль ні, а так са ма сцэ ніч ныя па ста ноўкі.

Ка ля До ма куль ту ры кож ны аб са лют на 
бяс плат на змо жа «чок нуц ца з Ге ды мі нам». 
На сця не бу дын ка раз мес цяць маш таб-
ны ба нер з вы явай вя лі ка га кня зя. Та кім 
чы нам ім пра ві за ва ны Ге ды мін пра цяг не 
га ра джа нам і гас цям свя та ку бак з лід скім 
ква сам. Ка лі па ста рац ца вы браць уда лы 
ра курс ад га лоў най сцэ ны і зра біць фо та-
зды мак, мож на атры маць ілю зію «чо кан-
ня» з ты ту ла ва най асо бай.

Пра гіс та рыч насць лід ска га на пою свед-
чыць да ку мент, які да ту ец ца 1920 го дам. Гэ-
тая кры ні ца пер шай па цвяр джае факт іс на-
ван ня ў Лі дзе за во да па пры га та ван ні квасу.

Ка му бу дзем дзя ка ваць?
Дзень Лі ды ар га ні зоў ва ец ца з пад трым-

кай кам па ніі «Лід скае пі ва». Ме на ві та яна  
адной з першых па ча ла вы пус каць квас у 

Бе ла ру сі. Сён ня прад пры ем ства — упэў-
не ны лі дар у гэ тым пла не. Кам па нія атры-
ма ла вя до масць дзя ку ю чы двум на ту раль-
ным пра дук там — ква сам «Лід скі хлеб ны» 
і «Лід скі цём ны».

Чым фес ты валь па ра дуе яшчэ?
Тэ ат ра лі за ва нае шэс це «Гіс то рыя Лі-

ды — па спя хо вая бу ду чы ня» ру шыць ад 
га лоў най пло шчы, дзе гас цей го ра да і 
мяс цо вых жы ха роў ча кае асноў ная кан-
цэрт ная пра гра ма. Да лей — цы ры мо нія за-
ма ца ван ня за вы дат ны мі лід ча на мі зван ня 
«Па ва жа ны гра ма дзя нін Лід ска га ра ё на». 
З удзе лам га рад ско га тэ ле ра дыё аб' яд нан-
ня ўзна га ро дзяць пе ра мож цаў у пра гра-
мах пра ек та «Го нар Лід чы ны». Ры цар скі 
тур нір «Меч Лід ска га зам ка» ста не пра ця-
гам ме ра пры ем ства. На чар зе — кір маш. 
Ме на ві та на ім на гляд на пра дэ ман стру юць 
эка на міч ныя маг чы мас ці ра ё на.

Па ра ду юць вы ступ лен ні «зо рак» ай-
чын най і ра сій скай эст ра ды. Му зыч ныя 
ме ра пры ем ствы, ані ма цый ныя па ста ноў-
кі ад на ча со ва ахо пяць не каль кі га рад скіх 
пля цо вак. Дзень Лі ды да поў няць шмат лі кія 
спар тыў ныя кон кур сы, ак тыў ныя гуль ні.

15 ве рас ня свя та пе ра мес ціц ца на мяс-
цо вы аэ ра дром, яко му сё ле та спаў ня ец ца 
100 га доў. Там па ка жуць за хап ляль ныя 
па вет ра ныя ну ма ры. Свя точ ны на строй 
ство раць ду ха выя ар кест ры.

Мар га ры та СІ ДАР

�
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За пра шаль нікЗа пра шаль нік  ��

УСЕ — У ЛІ ДУ, УСЕ — У ЛІ ДУ, 
КАБ ВЫ ПІЦЬ КВАСУ  КАБ ВЫ ПІЦЬ КВАСУ  
З ГЕ ДЫ МІ НАМЗ ГЕ ДЫ МІ НАМ

Амаль 30 га доў пра цую стар шы нёй сель гас прад пры ем ства 
ў Дру жы ла ві чах. А та му з асаб лі вым за да валь нен нем він шую 
жур на ліс таў, сель ка раў і чы та чоў ра ён най га зе ты «Чыр во ная 
звяз да» з 70-год дзем. Ад на ча со ва вы каз ваю ўдзяч насць ка-
лек ты ву твор цаў, у тым лі ку і га лоў на му рэ дак та ру Крэй дзі чу 
Ана то лю МІ КА ЛА Е ВІ ЧУ, за зме шча ныя на ста рон ках га зе ты 
ма тэ ры я лы аб на шых лю дзях. Жа даю, каб і ў бу ду чым «ра ён ка» 
пі са ла толь кі пра мір ныя буд ні і свя ты на шых зем ля коў, вы со кія 

ўра джаі і да сяг нен ні вяс коў цаў на па лес кай ні ве. Са 
свя там, га зе та-юбі ляр ка!

Іван Кан стан ці на віч БУШ КЕ ВІЧ, ды рэк тар 
ААТ «Дру жы ла ві чы» Іва наў ска га ра ё на.
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