
АВЕН. Да па зі тыў ных па дзей тыд ня мож на ад нес ці 
ад наў лен не кан так таў з людзь мі, якія зна хо дзяц-
ца да лё ка ад вас: гэ та мо гуць быць сва я кі, сяб ры, 

на ват дзе ла выя парт нё ры. У дру гой па ло ве тыд ня мо жа це 
ад чуць тры во гу — не спіс вай це на стом ле насць, шу кай це 
пры чы ну. Маг чы ма, да вя дзец ца змен шыць пра цоў ны тэмп. 
Вы хад ныя пры свя ці це ад па чын ку, а не хат нім спра вам. Іх, 
вя до ма, так са ма ра біць трэ ба, але ня хай па ча ка юць тро хі.

ЦЯ ЛЕЦ. Ка тэ га рыч на не рэ ка мен ду ец ца раз ліч ваць 
на чу жыя абя цан ні. Гэ та, ад нак, не пры чы на ду маць 
пра лю дзей дрэн на, за га ны іг на руй це — цяр пен не і 

доб ра зыч лі васць, як бы ня прос та бы ло іх вы яў ляць, аку пяц ца. 
Не вар та ка рыс тац ца за ступ ніц твам, асаб лі ва ка лі вам яго 
спра бу юць на вя заць. Блі жэй да вы хад ных мож на раз ліч ваць 
на пры ем ныя (ці прос та ці ка выя) на ві ны.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Важ на па пра ца ваць на ўлас ны аў та ры-
тэт, як у дзе ла вой сфе ры, так і ў аса біс тым жыц ці. 
Гэ та цал кам маг чы ма, ка лі не ста не це ад цяг вац ца 
на ўся кае глуп ства і ад кры та не раз гуль та і це ся. Ме-

на ві та з-за гэ тай пры чы ны гран ды ёз ных пос пе хаў на пра цы 
па куль не прад ба чыц ца, хоць твор чы па тэн цы ял вель мі вы со-
кі. Хо чац ца лу наць у аб ло ках, ад нак час ад ча су да вя дзец ца 
спус кац ца на зям лю і зай мац ца паў ся дзён ны мі ру цін ны мі 
спра ва мі.

РАК. Спро ба вы ра шыць усе праб ле мы ця пер па-
доб ная да па го ні за не каль кі мі зай ца мі. У вы ні ку 
пач ні це шу каць, хто б вы ра шыў праб ле му за вас. 

І, што са мае смеш нае, цал кам ве ра год на, што зной дзе це. 
Га лоў нае, усё ра зам не агуч вай це, дай це гэ та му доб ра му 
са ма ры ця ні ну маг чы масць дзей ні чаць пас ля доў на. Ка лі не 
спра віц ца і да вя дзец ца дзей ні чаць са мо му — не хва люй це ся, 
у вас атры ма ец ца, хоць, вя до ма, гэ та і стом на.

ЛЕЎ. На дай це больш ува гі бліз кім і сяб рам. Са мыя 
спры яль ныя дні тыд ня — аў то рак і чац вер. Важ ныя 
спра вы па маг чы мас ці пры зна чай це на іх. Пят ні ца 
пры ня се но выя зна ём ствы, якія аба вяз ко ва паў-

плы ва юць на пра фе сій ную дзей насць. Маг чы ма, вы ста не це 
больш ста ран ны мі, па гля дзеў шы на пе дан та, маг чы ма — 
больш асця рож ны мі, уба чыў шы раз гіль дзяя.

ДЗЕ ВА. Па ло ва тыд ня па він на прай сці вель мі спа-
кой на. Пы тан не — якая ме на ві та. Як ні дзіў на, за ле-
жаць гэ та бу дзе вы ключ на ад вас — што вы бе ра це. 
Знач ную коль касць ча су ад ні ме вы ра шэн не фі нан са-

вых пы тан няў. Ве ра год ныя но выя ка рыс ныя зна ём ствы, якія 
прос та аба вя за ны ад крыць пе рад ва мі жа да ныя перс пек ты вы. 
У кан цы тыд ня імк ні це ся па збя гаць чу жых кан флік таў, ёсць 
не бяс пе ка ака зац ца іх удзель ні кам.

ША ЛІ. Усё, што да ты чыц ца пра фе сій най дзей нас-
ці, бу дзе мець вы ключ на важ нае зна чэн не, так што 
аса біс тае жыц цё лёг ка мо жа ака зац ца за су ну тым  

вель мі да лё ка. Асаб лі вай удзяч нас ці вам за гэ та не бу дзе, 
за тое за па раў наль на ка рот кі тэр мін удас ца пры кмет на пра-
су нуц ца на пе рад у спра вах. Доб ра бу дзе іс ці на ву чан не, пры-
чым усё роў на, бу дзе це вы на стаў ні кам ці вуч нем. У се ра ду і 
чац вер маг чы мыя праб ле мы ва ўза е ма ад но сі нах з ка ле га мі 
па пра цы.

СКАР ПІ ЁН. Скар пі ё ны зро бяць глы бо кае ўра жан не 
на лю дзей, якія іх не вель мі доб ра ве да юць. Ды і 
бліз кім мо жа здац ца, што вы — усе ма гут ныя: так 

лёг ка (пры нам сі, з вы гля ду) бу дуць вам уда вац ца лю быя 
спра вы. Што ж, ка рыс тай це ся спры яль ным пе ры я дам, але не 
да зва ляй це ама та рам па ка тац ца на чу жой шыі зва ліць на вас 
свае праб ле мы. Да вя рай це ін ту і цыі, яна пад ка жа пра віль нае 
ра шэн не ў тым вы пад ку, ка лі спа суе ра зум ны сэнс.

СТРА ЛЕЦ. Вы шмат што здо ле е це ства рыць (асаб лі ва 
ка лі спра ва бу дзе твор чай), чым пры цяг не це да ся бе 
ўва гу. Са мо па са бе гэ та пры ем на, але вы клі ча на ступ-

ствы: нех та шчы ра за вас па ра ду ец ца, хтось ці пра па нуе да па-
мо гу, нех та па про сіц ца па ву чыц ца, а хтось ці і па зайз дрос ціць і, 
маг чы ма, пач не пас ку дзіць. Не ад ва роч вай це ся ад пер шых, і яны 
ах вот на да па мо гуць па зба віц ца ад на зой лі вас ці апош ня га.
КА ЗЯ РОГ. Змо жа це знай сці штось ці па трэб нае і важ нае, 

толь кі шу каць трэ ба да лё ка. Гэ та мо жа быць пра-
ца за мя жой, тан ны кві ток на са ма лёт па між дву ма 
да лё кі мі ад вас га ра да мі — што там вам яшчэ па-
трэб на? Шу кай це. Не вы клю ча на, што вы ака жа це ся 

да ве ра най асо бай вель мі скрыт на га ча ла ве ка. Па чу тае па-
він на за стац ца пры вас. Вам бу дуць вель мі ўдзяч ныя, і вы, у 
сваю чар гу, змо жа це раз ліч ваць на су раз моў цу.

ВА ДА ЛЕЙ. Важ на не даць не га тыў ным эмо цы ям 
узяць над ва мі верх, інакш на ступ ствы за ме сяц не 
раз гра бя це. Ты дзень уда лы для пра цы, па спра буй це 

вы ка рыс тоў ваць ва шы твор чыя здоль нас ці ўсю ды, дзе толь кі 
мож на. Лёг ка бу дзе да вац ца за вяр шэн не спраў, якія доў га за-
ста ва лі ся ў пад ве ша ным ста не. Сме ла мо жа це раз ліч ваць на 
да па мо гу сяб роў, але да на чаль ства, ка лі яно ў вас ёсць, звяр-
тац ца па збя гай це. Ка лі трэ ба ў чымсь ці ра за брац ца, каб пас ля 
зра біць на на ва, ад вя дзі це на гэ тую дзей насць ня дзе лю.

РЫ БЫ. Вас за ўва жаць і ацэ няць па за слу гах, уста-
лю юц ца вель мі доб рыя ад но сі ны з ка ле га мі па пра-
цы. Ты дзень пры ня се не аб ход насць пад трым лі ваць 

шмат кан так таў. Штось ці ці ка вае з дзе ла во га пунк ту гле-
джан ня абя цае се ра да. Род ныя не ста нуць тур ба ваць, ад нак 
вель мі ўзра ду юц ца пра яве ўва гі з ва ша га бо ку.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.08 17.37 8.29
Вi цебск — 9.03 17.21 8.18
Ма гi лёў — 8.58 17.27 8.29
Го мель — 8.48 17.30 8.42
Гродна — 9.22 17.53 8.31
Брэст    — 9.16 18.00 8.44

Iмянiны
Пр. Таццяны, Пятра, Савы. 
К. Ірэны, Таццяны, Эльвіры, Мілаша, 
Паўла, Яна.

Месяц
Апошняя квадра 24 студзеня. 
Месяц у сузор’і Скарпіёна. 
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1869 год — 145 га доў та му на ра дзіў ся (бы лы 
фаль ва рак Ка валь кі, ця пер Мя дзель скі ра-

ён Мін скай вобл. ) Адам Гі ляр Гу ры но віч, бе ла рус кі па эт, 
фальк ла рыст, пе ра клад чык. У 1887 го дзе скон чыў Ві-
лен скае рэ аль нае ву чы лі шча, дзе ці ка віў ся бе ла рус кім 
фальк ло рам, пы тан ня мі гра мад ска га жыц ця. У 1887-1893 
га дах ву чыў ся ў Пе цяр бург скім тэх на ла гіч ным ін сты ту це. 
Быў чле нам, паз ней — кі раў ні ком не ле галь на га «Гурт ка 
мо ла дзі поль ска-лі тоў скай, бе ла рус кай і ма ла ра сей скай». 
Пі саў на бе ла рус кай, поль скай і рус кай мо вах. У паэ тыч-
ных тво рах быў пас ля доў ні кам Ф. Ба гу шэ ві ча. Звяр таў ся 
да жан раў ба ла ды, бай кі, пей заж най лі ры кі. Пе ра клаў на 
бе ла рус кую мо ву асоб ныя тво ры А. Пуш кі на, І. Кры ло ва, 
М. Ня кра са ва і ін шых. Па мёр у 1894 го дзе.

1924 год — 90 га доў та му на ра дзіў ся (г. Адэ са, 
Укра і на) Вік тар Ула дзі мі ра віч Мар ты наў, вя-

до мы бе ла рус кі мо ва зна вец, док тар фі ла ла гіч ных на вук 
(1968), пра фе сар (1971), за слу жа ны дзе яч на ву кі Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь (1990). Скон чыў Адэ скі ўні вер сі тэт і з 1952 г. 
пра ца ваў у ім. З 1960 го да — у Ін сты ту це мо ва знаў ства 
АН БССР, паз ней — у Мін скім лінг віс тыч ным уні вер сі тэ це. 
Да сле да ваў пы тан ні агуль на га, сла вян ска га і пры клад но га 
мо ва знаў ства. Апуб лі ка ваў больш за 200 на ву ко вых прац, 
у тым лі ку ка ля 20 кніг і бра шур, ся род якіх «Сла вя на-гер-
ман скае лек січ нае ўза е ма дзе ян не ста ра жыт най па ры» 
(1963), «Кі бер не ты ка. Се мі ёты ка. Лінг віс ты ка» (1966), 
«Сла вян ская і ін да еў ра пей ская ака ма да цыя» (1968) і інш. 
Шмат ра зо ва вы сту паў з дак ла да мі на Між на род ных з'ез-
дах сла віс таў, аў тар гі по тэ зы віс ла-одэр скай пра ра дзі мы 
сла вян. Кі раў нік, на ву ко вы рэ дак тар і су аў тар на па чат ко-
вым эта пе пра цы «Эты ма ла гіч на га слоў ні ка бе ла рус кай 
мо вы» (тт. 1 — 8, 1978 — 1992). Удзель нік Вя лі кай Ай-
чын най вай ны, быў па ра не ны. Уз на га ро джа ны ор дэ нам 
Ай чын най вай ны ІІ сту пе ні, ме да лём «За пе ра мо гу над 
Гер ма ні яй у Вя лі кай Ай чын най вай не 1941 — 1945 гг.», 
юбі лей ны мі ме да ля мі, Га на ро вы мі Гра ма та мі Вяр хоў на га 
Са ве та БССР, Прэ зі ды у ма Ака дэ міі на вук Бе ла ру сі і інш. 
Кемб рыдж скім бія гра фіч ным цэнт рам у 1993 г. В.У. Мар-
ты наў уда сто е ны зван ня «Ча ла век го да» і «Ча ла век ста-
год дзя». Яго імя ўклю ча на ў кні гу «Book of Honour USA», 
дзе па да юц ца звест кі пра най больш вы дат ных ву чо ных і 
дзея чаў мас тац тва су час нас ці.

1938 год — на ра дзіў ся Ула-
дзі мір Вы соц кі, са вец кі 

ак цёр, спя вак. У 70-я га ды мі ну ла га 
ста год дзя мно гія са вец кія лю дзі куп-
ля лі маг ні та фо ны толь кі дзе ля та го, 
каб слу хаць пес ні Ула дзі мі ра Вы соц-
ка га — та кой бы ла яго па пу ляр насць. 
Міль ё ны лю дзей ве да лі яго пес ні на 
па мяць. Вы соц кі на пі саў іх ка ля ся мі-
сот. Та ле на ві ты ак цё р, ён сыг раў амаль 30 ро ляў у кі но. 
А на спек так лях з яго удзе лам у тэ ат ры на Та ган цы заў-
сё ды бы ла поў ная за ла. Вы соц кі аб' ез дзіў з гаст ро ля мі 
ўсю кра і ну. Паэ та лю бі лі і па ва жа лі за тое, што ва ўмо вах 
жорст кай цэн зу ры для яго не бы ло за ба ро не ных тэм. Ён 
спя ваў і пра буд ні, і пра ва ен ныя подз ві гі. Шчы расць, з 
якой аў тар вы кон ваў свае пес ні, заў сё ды зна хо дзі ла 
га ра чы вод гук у ду шах слу ха чоў.

Ян ка КУ ПА ЛА, 
на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Са мо сон ца ўзяць у ру кі
І, як з па ход няй, з ім іс ці».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
П А К А Ш Т У Й Ц Е Г А С П А Д А Р  У  Д О М Е

Р А П Т А М  С П А Т Р Э Б І Ц Ц А

К У Л І Н А Р Н Ы Я  Х І Т Р Ы К І

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

Імя паэ та-фран та ві ка Мі ха і ла Ясе ня доб ра ве да ла ўся са вец кая 
кра і на. Ге ра іч на-па тры я тыч ныя пес ні «Абел іс кі», «Па мяць сэр-
ца», «Май скі вальс», ство ра ныя па вод ле яго вер шаў, спя ва лі 
бе ла рус кія і ра сій скія ар тыс ты. На бы лі па пу ляр насць і яго лі-
рыч ныя пес ні. А ва каль ны твор «Мы яшчэ су стрэ нем ся з ва мі», 
на пі са ны Ва лян ці най Ся рых су мес на з паэ там, за ду шэў на гу-
чыць у бе ла рус кіх ася род ках і на аме ры кан скім кан ты нен це.

Пес ня «Каб уба чыць ця бе» ўзнік ла ў мі ну лым го дзе. Аў та рам 
му зы кі вы сту піў спя вак Сяр гей Ха рэ віч (пра ца ваў у На цы я наль-
ным ака дэ міч ным на род ным хо ры Бе ла ру сі імя Ге на дзя Ці то ві ча, 
На цы я наль най ака дэ міч най ха ра вой ка пэ ле імя Ры го ра Шыр мы). 
У кні зе вер шаў і пе сень «Пісь мо з 45-га...» (2001), па да ра ва най 
паэ там, яго кра нуў лі рыч ны аб ра зок пра за ка ха на га юна ка. Ра-
ман тыч ны ма лю нак за сне жа на га го ра да пра сяк ну ты дзі вос най 
му зы кай. Валь са вая ме ло дыя на ра джа ец ца-вы плы вае з лёг ка га 
ру ху сня жы нак, вет лых па ры ваў вет ру. Яна на паў няе ду шу ма ла дой 
асо бы, ахоп ле най страс ным па чуц цём, ро біць на ва коль ны свет для 
яе пры ваб ным і ўтуль ным.

Ме ла дыч ную ад мет насць паэ тыч ных рад коў пад ха піў ар тыст і ў 
леп шых тра ды цы ях са вец кай эст ра ды ўва со біў яе ў му зы цы, пе ра-
даў у спе ве. Ён за пі саў пес ню «Каб уба чыць ця бе» на дыск — і яна 
ўспры ма ец ца па-юнац ку чыс тым, шчы рым пры знан нем у лю бо ві і да 
ка ха най, і да род ных края ві даў.

Верш Мі ха і ла ЯСЕ НЯ     Му зы ка Сяр гея ХА РЭ ВІ ЧА

Гла зу ра ва ныя сві ныя раб рын кі
Спат рэ біц ца: рэ бры сві-

ныя — 1 кг, ім бір, лі мон — 1/2 
шт., со е вы со ус — 4 ст. л., 
мёд — 2 ст. л., та мат ная па-
ста — 1 ст. л., соль, пе рац 
чор ны (мо ла ты) — на смак.

Па дзя ліць сві ні ну на ка ва-
лач кі па 2-3 раб рын кі. Па са ліць, па пер чыць, склас ці ў 
кан тэй нер і па ста віць у ха ла дзіль нік на 1-2 га дзі ны.

Раб рын кі за пя каць у ду хоў цы на ра шот цы 30 хві лін. 
Пад ра шот ку па ста віць пад дон для та го, каб мяс ны 
сок сця каў у яго і не га рэў, трап ля ю чы на дно ду хоў-
кі. На ма заць раб рын кі гла зу рай і яшчэ раз па ста віць 
пад грыль на па ру хві лін, да ўтва рэн ня ка ра мель най 
ска ры нач кі.

Для гла зу ры: змя шаць здроб не ны ім бір, сок лі мо на, 
со е вы со ус і мёд. Па меш ва ю чы, да вес ці гла зу ру да 
кі пен ня і зняць з агню.

Пі рог «Сту дэнц кі»
Спат рэ біц ца: со да (у тры 

паль цы — у цес та, не га сіць), 
соль (у тры паль цы — у цес-
та), му ка (у цес та) — 6 ст. л., 
смя та на (тлус тасць 20% — у 
цес та) — 250 г., ма я нэз (у 
цес та) — 250 г, цы бу ля рэп-
ча тая (буй ная) — 1 шт., буль-
ба (буй ная) — 1 шт., кан сер ва 

рыб ная (лепш за ўсё сай ра ва ўлас ным со ку) — 1 бля-
шан ка, мас ла (для змаз ван ня фор мы), яй кі ку ры ныя 
(у цес та) — 3 шт.

Пры га та ваць цес та пра сцей прос та га. Злу ча юц ца 
ўсе ін грэ ды ен ты, со да да да ец ца ў кан цы, усё ста ран на 
змеш ва ец ца (ка мяч коў быць не па він на). Для па ска-
рэн ня пра цэ су мож на ска рыс тац ца блен да рам. Цес та 
па він на атры мац ца да во лі вад кім.

Для на чын кі ка ва лач кі ры бы рас цер ці ві дэль цам, 
цы бу лю на рэ заць дроб на, буль бу на дзер ці на буй най 
тар цы.

Па ло ву цес та вы лі ва ем у зма за ную мас лам фор му. 
На цес та ўклад ва ем дзёр тую буль бу, со лім, звер ху — 
цы бу лю. На буль бу і цы бу лю — ры бу.

За лі ва ем усё рэшт ка мі цес та і ад праў ля ем у ра за-
грэ тую да 200 гра ду саў ду хоў ку на 40—45 хві лін.

Па га ры зан та лі: 2. Вы шэй шая на-
ву чаль ная ўста но ва ў Маск ве; з ад-
крыц цём ... у сту дзе ні 1755 го да па ча лі 
ад зна чаць свя та сту дэн таў — Тац ця нін 
дзень. 8. У ста ра жыт ных егіп цян свя-
шчэн ны бык. 9. Ка лі на Тац ця ну (25 
сту дзе ня) ідзе снег — ... бу дзе даждж-
лі вае (прыкм.). 10. На ва сел ле, ухо дзі-
ны (разм.). 13. Па на дзіў ся ... у авеч кі 
(прык.). 14. ... — не хва ро ба, га ды не 
ад ні мае (прык.). 15. Пры свя так бе ла-
рус ка га на род на га ка лен да ра, які ад-
зна чаў ся 17 сту дзе ня. 18. Адзін ка вы-
мя рэн ня ча су. 19. Ву чо ны без спра вы, 
як ... без даж джу. 22. Від цу ке рак. 23. 
Тац ця на і ... пя чэ, і па ла ві кі на ра цэ 
б'е, і ка ра год вя дзе (прык.); лі чы ла ся, 
што жан чы на, якая на ро дзіц ца ў дзень 
Тац ця ны бу дзе доб рай гас па ды няй. 27. 
У ка го ве ды, у та го і ... (прык.). 29. На 
Тац ця ну ... пра гля не ра на — да ран-
ня га пры лё ту пту шак (прыкм.). 31. На 
Тац ця ну ма роз на і яс нае ... — да ўра-
джаю (прыкм.). 32. Ад на ву кі ду жэ юць 
... (прык.). 33. Кры тыч нае стаў лен не да 
сва іх за ган.

Па вер ты ка лі: 1. Ад на ву кі ... не ба-
ліць (прык.). 2. Ра ка, пра вы пры ток Нё-
ма на. 3. Мяк кая ску ра, вы раб ле ная пад 
ак са міт. 4. ... і сі лу пе ра ма гае (прык.). 
5. Пры свя так, які бе ла ру сы-ка то лі кі ад-
зна ча лі 1 лю та га. («На свя то га ... зі ма 
ба га та» (прык.). 6. По пел, тлен. 7. ... 
во чы ад кры вае (прык.). 11. Па мяш-
кан не для чы тан ня лек цый. 12. Дрэ ва 
і ... па зна юц ца па пла дах (прык.). 16. 
Доб рая ... — леп шы ся бар (прык.). 17. 
..., або бу хан ка; на Тац ця нін дзень ... 
пяк лі ў вы гля дзе сон ца. 20. Сту дзень 
мя це — ... за лье (прык.). 21. Гум ка для 
сці ран ня на пі са на га алоў кам. 24. Тое, 
што і пер со на. 25. Буй ная пра мыс ло вая 
ры ба. 26. Той, хто вя дзе ас ке тыч ны лад 
жыц ця. 28. Згуб ле нае зо ла та мож на 
знай сці, згуб ле ны ... — ні ко лі (прык.). 
30. Вя лі кі гіс та рыч ны пе ры яд.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 
г. Дзяр жынск.

ТАЦ ЦЯ НІН ДЗЕНЬ

Па га ры зан та лі: 2. Уні вер сі тэт. 8. Апіс. 9 .Ле та. 10. 
Ула зі ны. 13. Воўк. 14. Гра ма та. 15. Марк. 18. Су ткі. 19. 
Хма ра. 22. Ірыс. 23. Ка ра вай. 27. Сі ла. 29. Со ней ка. 31. 
Не ба. 32. Ру кі. 33. Са ма кры ты ка.

Па вер ты ка лі: 1. Га ла ва. 2. Уса. 3. Ве люр. 4. Ро зум. 
5. Іг нат. 6. Тло. 7. На ву ка. 11. Аў ды то рыя. 12. На стаў нік. 
16. Кні га. 17. Бо хан. 20. Лі пень. 21. Лас цік. 24. Асо ба. 25. 
Асетр. 26. Ас кет. 28. Час. 30. Эра.

Пес ню бя ры це з са бойПес ню бя ры це з са бой  ��

КАБ УБА ЧЫЦЬ ЦЯ БЕ

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

За мя тае ва кол, за мя тае...
Хма ры ніз ка ім чаць у ці шы.
Ці ха, шэп там за вея спя вае.
І так свет ла зям лі і ду шы.
Бе лы снег... 

Ён то сып ле, то сціх не...
І сця жын ку тваю за мя це.
Я ж бя гу між тан цу ю чых віх раў
Для та го, каб уба чыць ця бе.

За мя тае ва кол, за мя тае
Сквер і ву лі цу, цёп лы твой дом,
Дзе ся бе ад мя не ты ха ва еш,
Дзе ча ка еш мя не за вак ном.

Не дзе ў хма ры сха ва лі ся зо ры.
Дрэ вы моўч кі ста яць у жур бе.
Я ж бя гу праз за сне жа ны го рад
Для та го, каб уба чыць ця бе.

За мя тае ва кол, за мя тае...
Свет ла так на зям лі і ў ду шы.
І за вея лас ка ва спя вае,
І яе толь кі чут на ў ці шы.
Сып люць, сып люць сня жы нач кі 
з не ба —
То за вея пяе і пяе.
І ні чо га мне бо лей не трэ ба
Для та го, каб уба чыць ця бе.

ТАК ТРЫ МАЦЬ!
У на ша га ка ле гі — 

стар шы ні праў лен ня СВК 
«Да ра пе е ві чы» Ва сі ля 
Фя до са ві ча ЮХІ МУ КА — 
60-га до вы юбі лей. Він шу-
ем! Амаль па ло ва жыц ця 
ад да дзе на род най гас па-
дар цы на са май ад каз най 
па са дзе. Зда роўя і шчас ця 
Вам: так тры маць!

З па ва гай, Іван Та дэ ву ша віч 
ПА СТУ ШЭК, 

стар шы ня праў лен ня 
СВК «Ры та» 

Ма ла рыц ка га ра ё на.

УНП 200078885

Да лу ча ем ся да ўсіх він-
ша ван няў, якія ў гэ тыя дні 
атрым лі вае кі раў нік СВК 
«Да ра пе е ві чы» Ва сіль 
Фя до са віч ЮХІ МУК з 
на го ды свай го 60-год дзя. 
Ня хай ляс ныя сця жын кі 
заў сё ды ма цу юць ва ша 
зда роўе, а гэ ты і на ступ-
ныя юбі леі збі ра юць шмат 
вер ных сяб роў. Зда роўя і 
даў га лец ця Вам!

З па ва гай,
Ула дзі мір Якаў ле віч 

АФА НА СЕН КА,
ды рэк тар 

і ка лек тыў 
ДЛГУ 

«Ма ла рыц кі ляс гас».

УНП 290314125

Він шу ем стар шы ню 
праў лен ня СВК «Да-
ра пе е ві чы» Ва сі ля Фя-
до са ві ча ЮХІ МУ КА з 
60-год дзем. Як са ма му 
ста рэй ша му кі раў ні ку 
сель гас прад пры ем ства 
ра ё на зы чым Вам за-
ста вац ца ду хоў ным на-
стаў ні кам для на шай мо-
ла дзі, а так са ма тры ва-
ла га зда роўя, ла год на га 
со ней ка і но вых юбі леяў 
ра зам з ха ціс лаў скі мі 
зем ля ро ба мі.

«Праў лен не СВК 
«Ха ціс лаў скі» 
Ма ла рыц ка га 

ра ё на.
УНП 200078048

Пад рых та ваў Мі хась ША ВЫР КІН

�

Зар пла та шэп ча: «Да вай схо дзім ку-
ды-не будзь». А я ёй: «Ся дзі до ма, ма-
лень кая яшчэ».

— Ну што, Мі ко ла, яшчэ па шклян цы?
— Не, дзя куй, я за ру лём.
— Усё, хлоп цы, Мі ко лу больш не на лі-

ваць: яму за ста лом руль мро іц ца!

Уз ні кае та кое ад чу ван не, як быц цам 
пер шыя тры кла сы ў шко ле ў дзі ця-
ці — гэ та зай маль нае спа бор ніц тва па-
між баць ка мі: хто лепш ма люе, ле піць, 
кле іць.

Вы да лен не плям 
з ды ва но вых па крыц цяў

� Ві но. Пля му за сып це сол лю або со дай да поў на га 
ўбі ран ня і пра пы ла сос це.

� Фрук то выя і ягад ныя со кі. Не ад клад на пра-
мый це раз ве дзе ным на ша ты ром. Ча сам да стат ко ва 
змыць ва дой або па сы паць сол лю да поў на га ўбі ран ня, 
а по тым счыс ціць шчот кай і пра пы ла со сіць.

�  Ка ва і гар ба та. 
Апра цуй це пля му рас-
тво рам мый на га срод ку 
з во ца там і спа лас ні це 
ха лод най ва дой.

�  Кроў не аб ход на 
ад ра зу ж змыць пра ха-
лод най ва дой да поў на-
га знік нен ня (ні ў якім 
ра зе нель га вы ка рыс тоў ваць цёп лую ці га ра чую ва-
ду). Ка лі пля ма за ста нец ца, яе цяж ка бу дзе вы вес ці. 
Яшчэ па спра буй це на нес ці на пля му су месь з крух-
ма лу і ха лод най ва ды, а пас ля вы сы хан ня апра цуй це 
яе шчот кай.

� Хі бы хат ніх улю бён цаў (ма ча і інш.). Апра цуй-
це він ным спір там, со дай або рас тво рам на ша ты ру 
з ва дой (толь кі для све жых плям). Мож на змя шаць 
3 ст. лыж кі во ца ту і 2 ст. лыж кі праль на га па раш ку 
ў 250 мл ва ды, на нес ці на пля му, даць вы сах нуць, 
змыць ва дой.

� Алеі і тлу шчы. Апра цуй це со дай або срод кам 
для мыц ця по су ду, пра мый це і вы су шы це.

� Каб у ры са вых кру пах не за вя лi ся жуч кi, па кла-
дзi це ў iх не каль кi ме та лiч ных накрывак ад бу тэ лек.

� Крэм для рук на дасць бляск абут ку.

� Драў ня ны ву галь да па мо жа асвя жыць па вет ра 
ў па мяш кан ні.

� Жа да е це за васт рыць на жні цы? Скла дзі це на-
па ло ву ка ва ла чак фоль гі і па рэ жце яе.

Н А В І Н К І  Д Л Я  К У Х Н І

Мя са трэ ба са лiць вель мi ўме ра на: у iм i так ужо 
ёсць роз ныя со лi. Ка лi вы не ама тар са лё ных страў, 
мя са мож на не са лiць на огул — до сыць да даць да 
яго якiя-не будзь спе цыi, якiя пад крэс ляць смак стра-
вы. Але ка лi ўсё ж та кi не мо жа це абы сцi ся без со лi, 
па мя тай це, што пе ра сол здоль ны са пса ваць мяс ную 
стра ву. У гэ тым вы пад ку лепш да даць менш со лi, а 
пад са лiць мя са ўжо ў та лер цы.


