
1764 год — ра сiй ская iм пе ра тры ца Ка ця ры на II на бы ла ка лек цыю прад-
ме таў мас тац тва, са бра ную бер лiн скiм куп цом Гац коў скiм. Яна 

на лiч ва ла амаль 200 па лот наў роз най мас тац кай 
каш тоў нас цi. Праз год па за га дзе Ка ця ры ны по-
бач з Зi мо вым па ла цам быў па бу да ва ны двух па-
вяр хо вы бу ды нак, у якiм iм пе ра тры ца пра во дзi ла 
за баў ляль ныя ве ча ры — так зва ныя «ма лыя эр мi-
та жы». Тут i бы лi зме шча ны на бы тыя па лот ны. З 
гэ та га па ча ла ся гiс то рыя ад на го з са мых вя лi кiх i 
знач ных у све це мас тац кiх i куль тур на-гiс та рыч-
ных му зе яў. Сён ня фон ды Дзяр жаў на га Эр мi та жа 
на лiч ва юць амаль тры мiль ё ны тво раў мас тац тва, 
якiя ахоп лi ва юць гiс то рыю су свет най куль ту ры ад ка мен на га ве ку да па чат ку 
ХХI ста год дзя.

1941 год — япон скае авiя нос нае злу чэн не пад ка ман да ван нем ад мi ра ла 
Яма мо та Усi ро ку на нес ла шэ раг пас ля доў ных уда раў па аме ры-

кан скiх ка раб лях, аэ ра дро мах i бе ра га вых ба та рэ ях, якiя бы лi раз ме шча ны на 
ва ен на-мар ской ба зе Пёрл-Хар бар на Га вай скiх аст ра вах. Да 10 га дзiн ра нi цы 
аме ры кан скi флот на Цi хiм акi я не фак тыч на пе ра стаў iс на ваць. Ка лi да па чат ку 
вай ны су ад но сi ны ба я вой сi лы аме ры кан ска га i япон ска га фла тоў бы лi роў на 
дзе сяць да ся мi з па ло вай, то за раз яны, па мен шай ме ры ў буй ных ка раб лях, 
змя нi лi ся на ка рысць япон скiх ВМС. На лёт на Пёрл-Хар бар па слу жыў пад ста-
вай для ўступ лен ня ЗША ў Дру гую су свет ную вай ну.

1950 год — на ра дзiў ся Ста нi слаў Iва на вiч Траць як, бе ла рус кi ву чо ны 
ў га лi не агуль най хi рур гii, транс план та ло гii, док тар ме ды цын скiх 

на вук, пра фе сар. Аў тар на ву ко вых прац па хi рур гiч ных ме та дах ля чэн ня цук-
ро ва га дыя бе ту i iн шых эн да крын ных за хвор ван няў, рас пра цоў цы ме та даў 
ды яг нос ты кi i ля чэн ня за хвор ван няў пе ча нi i жоў це вых шля хоў. Лаў рэ ат Дзяр-
жаў най прэ мii Бе ла ру сi (2005 г.).

Еў фра сiн ня По лац кая, свя тая апя кун ка Бе ла ру сi:

«Зям ная сла ва — прах i по пел, як дым ра зы хо дзiц ца, як ва дзя ная па-
ра — гi не».

АВЕН. Не вар та рэ ага ваць 
на па тра ба ван ні на чаль ства 
за над та эма цы я наль на, па-
бе ра жы це свае нер вы. Вы 

змо жа це знай сці дып ла ма тыч ны па-
ды ход і «ўця чы» ад не пры ем нас цяў. 
Па спра буй це ўва со біць у жыц цё ва-
ша са мае па та ем нае жа дан не. Упар тая 
пра ца пры ня се хут кі пос пех. Мо жа це 
раз ліч ваць па спець мно гае, бо ў вас 
ад кры ец ца дру гое ды хан не.

ЦЯ ЛЕЦ. Ты дзень уда лы для 
пад вя дзен ня вы ні каў го да, у 
тым лі ку і ў вы гля дзе спра-

ва здач. Экс пе ры мен ты не па жа да ныя, 
лепш дзей ні чаць пра ве ра ны мі ме та да-
мі. Ва ша та ва рыс касць і жыц це ўстой-
лі васць зной дуць год нае пры мя нен не. 
У дру гой па ло ве тыд ня маг чы мыя 
ўсклад нен ні ў спра вах і не па ра зу мен ні 
з ка ле га мі. Мо гуць з'я віц ца скла да нас-
ці ў ад но сі нах і са сва я ка мі, та му не аб-
ход на пры клас ці на ма ган ні для ўхі лен-
ня ад праб лем, якія на спя ва юць.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вы явяц ца ва шы 
роз на ба ко выя та лен ты: ад-
ноль ка ва доб ра бу дуць іс ці 
як по бы та выя, так і пра фе сій-

ныя спра вы. Па спра буй це не грэ ба ваць 
не ка то ры мі ўмоў нас ця мі, але пра яві це 
ра шу часць у пе ра адо лен ні цяж кас цяў. 
Па цеш це сва іх бліз кіх кло па там і ўва-
гай — ад чу ван не на ды ход на га свя та 
бу дзе спры яць доб ра му на строю.

РАК. Ты дзень мо жа ака зац-
ца скла да ным і су пя рэч лі вым. 
На ва ліц ца шмат раз на стай-

ных спраў, і вы не бу дзе це ве даць, як 
пра віль на рас ста віць пры яры тэ ты. Мо-
жа па чац ца но вы ад лік у ва шай кар' е-
ры. Бяс кон цыя, хоць і ўда лыя па езд кі і 
ўладж ван ні служ бо вых праб лем за па-
тра бу юць шмат энер гіі.

ЛЕЎ. Ёсць шанц за вя заць 
вель мі ка рыс ныя дзе ла выя 
су вя зі, што спры яль на ада-
б'ец ца на ва шым са цы яль-

ным ста ту се. Ці ка вую пра па но ву ўсё 
ж не аб ход на аб ду маць. Не па жа да на 
пры маць яе ад ра зу — спа чат ку па рай-
це ся з бліз кі мі і сяб ра мі. Доб ры пе ры яд 
для вы ра шэн ня ся мей ных праб лем і 
на ладж ван ня ўза е ма ад но сін.

ДЗЕ ВА. За гэ ты ты дзень вы 
здоль ныя «го ры звяр нуць», 
пры чым ад вас не за па тра-
бу ец ца вя лі кіх на ма ган няў, 

але ўсве дам лен не за вер ша на сці спраў 
пры ня се па чуц цё глы бо ка га за да валь-
нен ня. Маг чы ма рас ча ра ван не ў кім-
сь ці з бліз кіх лю дзей, але гэ та не на го-
да для сур' ёз на га за сму чэн ня. Чац вер і 
пят ні ца — ідэа льныя дні для рэа лі за цыі 
сур' ёз ных пла наў.

ША ЛІ. Мо жа це вы явіць шы-
ро кі спектр та лен таў, хоць 
да во лі час та да вя дзец ца зай-
мац ца ру цін най пра цай, не 

ўсту па ю чы ні ў якія но выя да га вор ныя 
аба вя за цель ствы, на ват вель мі пры-
ваб ныя. Бу дзе це рас чы шчаць за ва лы 
на пра цы, каб у па трэб ны тэр мін ні што 
не пе ра шка джа ла ва шай дзей нас ці. У 
дру гой па ло ве тыд ня мож на пай сці на 
ўзва жа ную ры зы ку. 

СКАР ПІ ЁН. Да вя дзец ца раз-
гра баць ру ці ну, і та ды тое, 
на што ра ней не ха па ла сіл, 
на пра ця гу тыд ня вы здо ле е-

це да вес ці да ла ду. Бу дзе цяж ка, але 
ўзна га ро ду аба вяз ко ва атры ма е це, 
спа чат ку — у вы гля дзе ма раль на га 
за да валь нен ня. І яно бу дзе ўзрас таць 
ра зам з ма тэ ры яль ным пос пе хам, які 
так са ма вель мі ве ра год ны.

СТРА ЛЕЦ. Усё што ні ро-
біц ца — да леп ша га, і ка лі 
паў ста лі пэў ныя цяж кас ці ў 

аса біс тым жыц ці, маг чы ма, вас ча-
кае пос пех у спра вах. Вы аду жа е це 
ў ба раць бе, а аб' ём ка рыс ных ве даў і 
фі нан саў знач на ўзрас це. Скла дай це 
да га во ры, па чы най це но вы цыкл на ву-
чан ня. Пры слу хай це ся да ін ту і цыі, і яна 
не пад вя дзе. Па спра буй це ад на віць 
доб ра зыч лі выя ад но сі ны з ка ле га мі.

КА ЗЯ РОГ. Спат рэ бяц ца та кія 
якас ці, як уваж лі васць і за ся-
ро джа насць, ка лі, вя до ма, яны 
вам улас ці выя. Пры дзір лі ва на-

зі рай це за хо дам па дзей: усё мо жа змя-
ніц ца ў лю бы мо мант. Па жа да на не мі ту-
сіц ца і не пры спеш ваць па дзеі: вы толь кі 
рас хіс та е це нер во вую сіс тэ му. Ка лі не 
ў сі лах змя ніць аб ста ві ны, па спра буй це 
змя ніць улас нае стаў лен не да іх.

ВА ДА ЛЕЙ. Пе рад ва мі мо-
гуць ад крыц ца но выя га ры-
зон ты. Спра вы на пра цы бу-
дуць іс ці па спя хо ва і не вель мі 

вас тур ба ваць. Але не вар та спы няц ца 
на да сяг ну тым: са мы час вы зна чыць 
но выя пла ны і пра ек ты на най блі жэй-
шую бу ду чы ню. Сва я кам спат рэ біц ца 
пад трым ка і да па мо га. На дай це больш 
ува гі дзе цям. 

РЫ БЫ. Будзь це асаб лі ва 
ўваж лі вы мі да ін фар ма цыі, 
якая па сту пае, і са чы це за 

сва і мі вы каз ван ня мі. Чац вер — вы дат-
ны дзень для аб дум ван ня на ва тар скіх 
ідэй, хоць для гэ та га спат рэ біц ца адзі-
но та. А вось з ёй мо гуць быць праб-
ле мы. Вас на ве да юць ня про ша ныя 
гос ці — па спра буй це быць вет лі вы мі і 
гас цін ны мі. Не вар та пры маць па спеш-
лі вых ра шэн няў: рэз кія зме ны ў жыц ці 
па куль не па жа да ныя.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.13 16.48 7.35
Вi цебск — 9.10 16.31 7.21
Ма гi лёў — 9.03 16.38 7.35
Го мель — 8.52 16.43 7.51
Гродна — 9.27 17.05 7.38
Брэст    — 9.20 17.14 7.54

Iмянiны
Пр. Кацярыны, Парфірыя, Сямёна. 
К. Ліліі, Марыі, Амбражэя, Марціна, 
Тодара.

Месяц
Першая квадра 9 снежня. 
Месяц у сузор’і Вадалея. 
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Він шу ем на шу ка ле гу
На тал лю ЦІТ КО ВУ
і яе вы бран ні ка 
з ус туп лен нем у за кон ны шлюб! 
Іс ці па жыц ці по руч з ка ха ным 
ча ла ве кам — вя лі кае шчас це. Ня хай 
гэ та шчас це бу дзе з ва мі на заў сё ды. Жа да ем жыць 
у зго дзе і га да ваць зда ро вых і пры го жых дзе так!

Звяз доў цы.

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2983--2982-

У М Е Л Ы Я  Р У Ч К ІП О С Н Ы  С Т О Л
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На пе ра да чы «Дэ тэк тар хлус нi» сле сар 
з Ва ло жы на пры знаў ся, што здра дзiў жон-
цы, i вый граў сто мiль ё наў у «Ла то». Жон-
ка па крыў дзi ла ся, але не пай шла ад яго.

Двое сяб роў:
— Уяў ля еш, учо ра для сме ху даў у 

га зе ту аб' яву, што на цэнт раль най пло-
шчы го ра да ў 12 га дзiн бу дзе збор дур-
няў.

— Ха-ха! На пэў на, нi хто не прый-
шоў?

— Не, пло шча бы ла поў ная на ро ду!
— Ды ты што?!
— Усе прый шлi па гля дзець на тых, 

хто прый дзе!

Ча каю, ка лi ў праль ных ма шын на рэш-
це з'я вiц ца функ цыя «раз ве сiць бя лiз ну».

Аў ся ны «ёгурт»
Спат рэ біц ца: авёс (цэль ныя кру пы) — 100 г, шмат кі 

аў ся ныя (для вар кі) — 100 г, ва да.
Аў ся ныя кру пы па трэб ны цэль ныя. Аў ся ныя шмат кі 

не па він ны быць пры зна ча ны для хут ка га пры га та ван-
ня — вы бі ра ем тыя, якія трэ ба ва рыць.

Асоб на пра мыць кру пы і 
шмат кі. Із ноў жа па асоб ку за-
ліць іх ва дой, пры клад на на 
1 см вы шэй за іх уз ро вень, і 
па кі нуць для на бра кан ня га-
дзін на 8. Па скан чэн ні гэ та га 
тэр мі ну злу чыць за мо ча ныя 
кру пу і шмат кі і ста ран на 
здраб ніць су месь блен да рам. 
Атры ма ную гу шчу пе ра ліць у 
шкля ны по суд, на крыць мар-
ляй і па кі нуць для за кі сан ня 

на 1—4 дні. Час за ле жыць ад тэм пе ра ту ры па вет ра і 
ад аса біс тых сма ка вых пе ра ваг. Бу ду чы «ёгурт» вар та 
пе ры я дыч на змеш ваць. Ад га то ва га пра дук ту ад дзя-
ля ем не вя лі кую част ку для «за квас кі» і за хоў ва ем яе 
ў за кры тым по су дзе ў ха ла дзіль ні ку. Вы ка ры стан не 
за квас кі да зво ліць знач на ска ра ціць час пры га та ван ня 
на ступ най пор цыі «ёгур ту».

Прадукт вы дат на за хоў ва ец ца ў ха ла дзіль ні ку 
3–4 дні. Без умоў на, не вар та ча каць, што аў ся ны 
«ёгурт» па сма ку не ад роз ні ва ец ца ад ма лоч на га. 
Яму ўлас ці вы аў ся ны «ак цэнт». Яго мож на па раў наць 
з кіс ла ма лоч ным пра дук там, у які да да лі аў ся нае вот-
руб'е.

На паў няль ні кі мо гуць быць са мыя роз ныя: джэм і 
ва рэн не, све жая са да ві на і яга ды, арэ хі і спе цыі — усё, 
што вы лю бі це.

Буль бач ка з со е вым со у сам 
Спат рэ біц ца: буль ба — 0,5 кг, со е вы со ус — 4 ст. л., 

алей — 100 г, час нок — 5 зуб коў, пе рац чор ны (све жа-
мо ла ты; на смак), цы бу ля зя лё ная (на смак).

Буль бу чыс цім, рэ жам кру жоч ка мі, за лі ва ем кіп нем, 
да во дзім да кі пен ня і, на крыў шы веч кам, ва рым на сла-
бым аг ні 10 хві лін. НЕ СА ЛІЦЬ! Па куль буль ба ва рыц ца, 
пе ра ці ра ем час нок з сол лю. У алей да да ём со е вы со ус, 
час нок і чор ны пе рац. Усё доб ра ўзбі ва ем ві дэль цам 
да ста ну эмуль сіі. Тым ча сам буль ба зва ры ла ся. Ад-
кід ва ем яе на друш ляк. Рас клад ва ем буль бу на бля ху. 
Па лі ва ем пры га та ва ным со у сам і ад праў ля ем у ду-
хоў ку пры 180–200 гра ду сах на 15–20 хві лін. Па куль 
буль ба пя чэц ца, рэ жам 
дроб на зя лё ную цы бу лю. 
Да ста ём га то вую буль бач-
ку з ду хоў кі і вы клад ва ем 
на блю да, пе ра сы па ю чы 
зя лё най цы бу ляй. Мож на 
па да ваць у якас ці гар ні ру 
ці як са ма стой ную стра ву з 
ага род нін най са ла тай.

Аба жур з кар до ну сва i мi ру ка мi
Аба жур для лям пы, вы ка на ны ў квет ка вым ды-

зай не, да зва ляе ства раць пры го жы свет ла вы эфект. 
Вы зна чы це ся з шы ры нёй i даў жы нёй шаб ло на. На 
ўзо ры кар дон ка 27,5 см у вы шы ню. Зад няя част ка 
— 17,5 см у шы ры ню. Цэнт раль ная част ка — 30 см. 
Са мы край нi згiн вы ка на ны па шы ры нi 2,5 см. Су-
мар ная даў жы ня скла дае 50 см. На той част цы, дзе 
ў нас 30 см, на ма люй це кве тач кi. Аку рат на вы раж це 
квет кi но жы кам або скаль пе лем толь кi па кон ту рах 
пя лёст каў, але не да ходзь це да ся рэ дзi ны. Злу чы це 
кан цы кар дон кi ра зам i за ма цуй це кле ем. Вы раж це 
нiз i верх. Пры клей це гэ тыя част кi да аба жу ра. Ад-
рэ жце асоб ную па лос ку i пры клей це яе ка ля нi зу. 
Па фар буй це кве тач кi ў за ла цiс ты ко лер. Уста люй-
це аба жур i атрым лi вай це аса ло ду ад эфект на га 
свя чэн ня.

Па га ры зан та лі: 1. Ба ло-
та. 5. Свін ня. 10. Ка бы лё нач ка. 
11. Шум. 12. Два. 13. Мна га-
бор'е. 14. Воўк. 16. Ко сю. 17. 
Юр'я. 18. Яма. 21. Го ра. 22. 

Конь. 23. Шкар пэт кі. 27. Рак. 
28. Сто. 29. Ка не га до вец. 32. 
Баць ка. 33. Стрэ мя.

Па вер ты ка лі: 2. Ас. 3. Та-
бун. 4. Спё ка. 6. Ве чар. 7. Но!. 

8. Ка ша вар. 9. Ста лю га. 15. 
Ка няж ка. 16. Ка ця лок. 19. Уз-
го рак. 20. Іль го та. 24. Ка нёк. 
25. Пра ца. 26. Кі вот. 30. Па. 
31. Ям.

АД КА ЗЫ НА КРЫ ЖА ВАН КУ

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

Р А П Т А М  С П А Т Р Э Б І Ц Ц А

Верш Але ся БА ДА КА.
Му зы ка

Із ма і ла КАП ЛА НА ВА.

Там за ра кою
Зноў пір га рою.
А за па гор кам
Пла чац ца гор ка.
А ў на шай ха це —
Не ра за брац ца:
Так і гэ та
З ле та ў ле та.

Пры пеў:

Бу дзем жыць
 як на бя жыць,
То смя яц ца, то ту жыць.
А над на мі
 грым не гром —
Бу дзем жы вы,
 не па мром!
Ой-ёй-ёй, бу дзе ўсяк,
Або гэ так, або так!

Каб не пра па сці,
Здо лець на па сці,
Трэ ба ста рац ца
Ра зам тры мац ца.
Трэ ба тры мац ца
Род нае ма ці,
Лю бай ста рон кі,
Вер нае жон кі.

Пры пеў.

Хто нам па мо жа,
Ве да юць Бо жа,
Ма ці ды жон ка,
Ча ры ца звон ка.
Вы п'е на свя та

Той, хто ба га ты,
Бед ны і ў бу дзень,
Ой, не за бу дзе.

Апош нія два рад кі 
за пе ву і пры пе ву
паў та ра юц ца.

За на ва год нім ста ломЗа на ва год нім ста лом  ��

Бу дзем жыць як на бя жыць
З якім на стро ем ла дзім на ва год няе свят ка ван не, з та кім све та ўспры ман-

нем пра вя дзём увесь год. І гэ та са праў ды так! Бо на шы свя точ ныя кло па ты, 
раз ва гі ўзмац ня юц ца пры род най энер гі яй. Як раз у гэ ты пе ры яд на ша пла не та 
ў ня спын ным кру га бе гу зна хо дзіц ца ля пунк та зі мо ва га сон ца па ва ро ту і паў-
ноч нае паў шар'е з кож ным днём усё даў жэй асвят ля ец ца со неч нымі пром ня мі 
і атрым лі вае больш кас міч най энер гіі. А яна шчод ра пад трым лі вае люд скія 
імк нен ні, на паў няе іх свят ла нос ным ду хам і па шы рае.

Над звы чай вы тан ча на су да кра нан не на ша га ду хоў на га ста ну з на ва коль най 
пра сто рай ад бы ва ец ца пад час спе ву. Пес ня яд нае не толь кі бя сед ні каў, але і 
ду хоў на лу чыць іх з на ва кол лем. Яна не пры кмет на ўво дзіць люд скія па жа дан ні 
ў агуль ную пры ро да ства раль ную плынь.

Ва каль ны твор «Бу дзем жыць як на бя жыць» Але ся Ба да ка і Із ма і ла Кап-
ла на ва — ча ка ны ўдзель нік на ва год ня га свят ка ван ня. Ме ло ды яй і тэкс там ён 
ве ся ліць усіх пры сут ных і па бу джае іх зга даць за ла тыя пра ві лы люд ско га іс-
на ван ня: трэ ба су поль на тры мац ца свай го ро ду-пле ме ні і ўвесь час дбаць пра 
роск віт род на га краю.

У пес ні па на рам на, па-на род на му вы раз на і вель мі ла ка ніч на па да ец ца вы-
гляд на ва коль най пра сто ры («там за ра кою...», «а за па гор кам...», «а ў на шай 
ха це...»), су пя рэч лі вае раз горт ван не з'яў і па дзей тут. Але яд нае люд, ма цуе 
гра ма ду агуль нае жа дан не тва рыць ра зам.

У вы ка нан ні Яка ва На ву мен кі пес ня па чы на ец ца так: «А за ра кою...». Спя вак 
імк нуў ся хут чэй пры нес ці да лю дзей но вы свя точ ны (па ха рак та ры за столь ны) 
ва каль ны твор, та му ка рыс таў ся не кан чат ко вым ва ры ян там тэкс ту. Кам па зі тар, 
каб пе ра даць не аб сяж насць на ва кол ля, яго бяс кон цую да леч, у пер шым рад ку 
па ста віў «там». І пес ня на бы ла бы лін на раз гор ну ты за пеў.

Пад рых та ваў Мі хась ША ВЫР КІН.

Па га ры зан та лі: 1. То не конь, што ў ... ўцяг не, а то конь, што вы цяг не (прык.). 5. 
Воўк не па стух, ... не ага род нік (прык.). 10. «А ў май го мі лё нач ка\\Ху дая ... .\\Не да ехаў 
да га ры,\\Ка бы лу з'е лі ка ма ры». Пры пеў ка. 11. «Га вор ка, ... і ко ней ржан не -\\Кась бы 
вя сё лае ві тан не». З паэ мы «Но вая зям ля» Я. Ко ла са, які на ра дзіў ся ў Год Ка ня. 12. У 
лю та га ... сяб ры — за вея і ві ху ра (прык.). 13. Спа бор ніц тва па не каль кіх ві дах спор ту. 
14. І ка мар ка ня зва ліць, ка лі ... да па мо жа (прык.). 16. «... мой, ва ра ны ці сі вы,\\Пра зві ні, 
як ра ней, ка пы та мі». З вер ша В. Гар дзея «На ва год няя паш тоў ка зем ля кам». 17. ... або 
Юрай. Свя ты, які лічыў ся апе ку ном ко ней; свя та яго адзна ча ла ся 6 мая. 18. Аб ста ля-
ва нае па глыб ле нае мес ца для за хоў ван ня буль бы. 21. Тое, што і ня шчас це; на Ка ля ды 
ка ля доў шчы кі аб мі на лі тую ха ту, у якой ... . 22. «... ро дам з ма лен ства.\\Рас це твой 
сы нок -\\Ля ціць ... — агонь\\І ка нёк — гар бу нок». З вер ша П.Пан чан кі «За пі шы це ка ня 
ў Чыр во ную кні гу». 23. Ка рот кія пан чо хі. 27. Ку ды конь з ка пы том, ту ды і ... з клюш няй 
(прык.). 28. «Ка ляд ка ідзе, ... ко ні вя дзе,\\Ка ля ду!». З ка ляд най пес ні. 29. Спе цы я ліст 
па ко не га доў лі. 32. Конь у гас па дар цы — ... (прык.). 33. Жа лез ная дуж ка з вуш кам для 
ўпо ру на гі кон ні ка.

Па вер ты ка лі: 2. Вя лі кі май стар сва ёй спра вы (пе ран.). 3. «Па сец ца кал гас ны ... .\\
Хла пец за дро маў ля аг ня.\\І сніць, ні бы сам Да ва тар\\Пры во дзіць свай го ка ня». З вер ша 
«Конь Да ва та ра» К. Кі ры ен кі, які на ра дзіў ся ў Год Ка ня. 4. Тое, што і спя ко та. 6. «На 
но вае ле та\\Ра дзі, Бо жа, жы та.\\Шчод ры ...,\\Ба га ты ...». З ка ляд най пес ні. 7. ... !. Вок ліч, 
якім па ну ка юць ка ня. 8. По вар у во ін скай час ці. 9. Ста ляр ны варш тат. 15. «Цяг нец ца 
...,\\Са ні — за ка нём;\\Ян ка пад сяр мяж кай\\На сан ях клуб ком». З вер ша «Зі мо вая ноч» 
Я. Ку па лы; на ра дзіў ся пяс няр у Год Ка ня. 16. «Ялі на іск ра мі стра ляе,\\А ён пры ла дзіў ...\\І 
трэс кай ва ры ва мя шае». З вер ша «За яц ва рыць пі ва» У. Ка рат ке ві ча, на ро джа на га ў Год 
Ка ня. 19. «Пад ..., аль бо ў гразь\\Конь на сі лу возь ме.\\Ста ла баб ка па ма гаць, се дзя чы 
на во зе». З бай кі К. Кра пі вы «Ехаў дзед ка на кір маш». 20. Прад стаў лен не ка му-не будзь 
якіхсь ці пе ра ваг. 24. «З-пад бе ла га бя рэз ніч ку\\Да сі вы ... вы бя гае.\\Ды не сам ён бя жыць 
-\\На ім жа ніх на ся дзіць». З вя сель най пес ні. 25. ... і ру кі — моц ныя за ру кі (прык.). 26. 
За шклё ная ра ма або шаф ка для аб ра зоў. 30. Тан ца валь ны крок. 31. Даў ней паш то вая 
стан цыя, дзе пры ез джыя мя ня лі ко ней.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

«ЛЯ ЦІЦЬ КОНЬ — АГОНЬ»

ПЕ РА ХА ПІ ЛІ НАР КО ТЫК З КІ ТАЯ
Су пра цоў ні кі ад дзя лен ня па нар ка кант ро лі і су праць дзе ян ні ганд лю людзь мі Каст рыч-

ніц ка га РУ УС ста лі цы за тры ма лі 21-га до ва га мін ча ні на, які збы ваў асаб лі ва не бяс печ нае 
псі ха троп нае рэ чы ва. На жар го не спа жыў цоў яно на зы ва ец ца «Мяў». Пад час пра ве дзе-
на га па мес цы жы хар ства нар ка ды ле ра агля ду бы ло кан фіс ка ва на 40 гра маў гэ та га рэ-
чы ва. Яно бы ло ў схо ван цы, аб ста ля ва най у... смец цеп ра во дзе на лес віч най пля цоў цы. 
Як вы свет лі ла ся, не бяс печ ны та вар ма ла ды ча ла век пры вёз у кра і ну з Кі тая.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Во цат можа ўсё
— Во цат да па мо жа пры браць сля ды по ту i не пры-

ем ныя па хi з адзен ня. Так, ваў ня ныя рэ чы, якiя лёг ка 
ўбi ра юць у ся бе пах цы га рэт i iн шыя «во да ры», мож на 
пра па лас каць ў роў ных пра пор цы ях ва ды i во ца ту, i 
пах знiк не.

— Па зба вiц ца ад па хаў свя та ў па коi, дзе на пя рэ-
дад нi прай шла ве ча рын ка, мож на, пра цёр шы сце ны 
па коя во цат ным рас тво рам. Яны па свя жэ юць, а ўсе 
ста рон нiя па хi пра па дуць. Яшчэ мож на рас ста вiць не-
вя лi кiя ёмiс тас цi з раз ве дзе ным ва дой во ца там, i яны 
да па мо гуць асвя жыць па вет ра.

— Пах цвi лi з драў ля на га по су ду мож на вы да лiць, 
пра мыў шы яго га ра чай ва дой з во ца там, а по тым, ад-
ра зу ж, цёп лай ва дой з мы лам.

— Каб вет ра вое шкло аў та ма бi ля не за мерз ла, ка лi 
рап тоў на на сту пяць ма ра зы, па крый це яго су мес сю 
3 час так во ца ту да 1 част кi ва ды.


