
АВЕН. Спат рэ бяц ца вы трым ка і 
са ма ва ло дан не. Не ад маў ляй це ся 
ад да па мо гі сяб роў, але не раз ліч-

вай це цал кам на яе. Не пры май це не прак-
тыч ныя ра шэн ні пры вы яў лен ні на ват са мых 
ня знач ных пры кмет аван ту рыз му: усё не ра-
цы я наль нае асу джа на на пра вал. У кан цы 
тыд ня мо жа ўзнік нуць па трэ ба ў ак тыў ных 
дзе ян нях і зме нах, але ра біць усё трэ ба вель-
мі аку рат на.

ЦЯ ЛЕЦ. Ва ўсе спра вы да вя дзец ца 
ўклас ці мак сі мум сіл і энер гіі. Ад нак 
не вар та ча каць та го ж ад усіх на ва-

коль ных. Па спра буй це не ўмеш вац ца ў ход 
па дзей, якія не да ты чац ца не па срэд на вас: 
ця пер ра зу мен не і цяр пен не — рэ аль ны ключ 
да пос пе ху. Па спра буй це пе рай сці ад за дум 
да дзе ян няў — гэ та ад ра зу зме ніць сі ту а цыю 
на ва шу ка рысць. Змо жа це ажыц ця віць ідэі, 
якія вы нош ва лі ўжо даў но..

БЛІЗ НЯ ТЫ. У гэ ты пе ры яд вы лёг-
кія на ўздым, ра шу чыя, энер гіч ныя, 
што з'яў ля ец ца за ло гам пос пе ху. 
Са мы час за няц ца ажыц цяў лен нем 

за ду ма на га. Гэ та знач на па леп шыць ваш 
на строй, а шан цы на пос пех уз рас туць. Вы-
ка рыс тоў вай це пра ве ра ныя ме та ды для да-
сяг нен ня мэт.

РАК. На стае спры яль ны пе ры яд 
для пе ра асэн са ван ня сва іх па во-
дзін і да сяг нен няў. Но вы по гляд на 

рэ чы да зво ліць сфар му ля ваць но выя ідэі. У 
ва шых сі лах змя ніць у леп шы бок ад но сі ны 
з бліз кі мі. З на чаль ствам лепш не ўсту паць 
у спрэч кі: яны не пры ня суць ні чо га кан струк-
тыў на га.

ЛЕЎ. Ты дзень мо жа ака зац ца вель-
мі па спя хо вым, ка лі не бу дзе це на-
стой лі ва рвац ца ў пер шыя ра ды. 
Ад чу е це не бы ва лы ўздым сіл, па-

вя лі чыц ца пра ца здоль насць і ця га ві тасць — 
па спра буй це мак сі маль на вы ка рыс таць гэ ты 
час. Стройце і ажыц цяў ляй це свае пла ны. 
Усё атры ма ец ца, але толь кі з ад ной умо вай: 
яны па він ны быць рэа ліс тыч ны мі.

ДЗЕ ВА. Ты дзень мо жа мно га му на-
ву чыць. Да вя дзец ца пе ра сі ліць ся бе 
і вы зва ліц ца ад шэ ра гу комп лек саў, 
якія знач на ўсклад ня лі ва ша жыц цё. 

Ва ўсіх спра вах не аб ход на за хоў ваць па-
ра дак. На служ бе ча ка юць вя лі кія пос пе хі, 
ка лі не бу дзе це раз мень вац ца на дро бя зі. 
Ты дзень уда лы для зда быц ця да дат ко вай 
кры ні цы пры быт ку. Умен не ад стой ваць свой 
пункт гле джан ня — не га лоў ная ўмо ва за ха-
ван ня мі ру ў сям'і.

ША ЛІ. Пры жа дан ні мо жа це па чаць 
но вы этап свай го раз віц ця, та му 
сме ла бя ры це ся за но выя спра вы. 
Іні цы я ты ва мо жа на быць цал кам 

ма тэ ры яль ныя аб ры сы. Не хва люй це ся: пос-
пех ця пер на ва шым ба ку. На га ры зон це 

мо жа з'я віц ца ча ла век, з якім вы не жа да лі 
б су стра кац ца яшчэ раз, але ме на ві та ад 
яго прый дзе да па мо га, у якой вы так ма е це 
па трэ бу. Да вя дзец ца пры няць.

СКАР ПІ ЁН. Ты дзень пры ня се 
не бы ва лы пры ліў энер гіі, асаб лі ва 
тым, хто і так не лю біць ся дзець 

на мес цы. На пра цы ве ра год ныя зме ны да 
леп ша га, з'я вяц ца но выя маг чы мас ці для 
пра фе сій на га рос ту і знач на га ўма ца ван ня 
ма тэ ры яль на га даб ра бы ту. Па спра буй це, 
каб ва ша энер гіч насць не пе ра тва ры ла ся ў 
сля пую са ма ўпэў не насць. Пры па да бняц ца 
тан ку ў ра шэн ні пы тан няў, якія па тра бу юць 
тон кай дып ла ма тыі, усё ж не вар та. У дру гой 
па ло ве тыд ня вя лі кую ра дасць пры ня суць 
пры ем ныя су стрэ чы.

СТРА ЛЕЦ. Па спра буй це не губ ляць 
са ма ва ло дан ня. Не вар та ад кры-
ваць сва іх пла наў на ват бліз кім 

сяб рам. Не ад кла дай це на по тым тое, што 
мож на зра біць ця пер. У дру гой па ло ве тыд-
ня на сту піць спры яль ны мо мант для но вых 
па чы нан няў — не вы пус ці це та кі шанц. Па-
мя тай це, што з лю бо га глуп ства вы здоль-
ны зра біць «цу кер ку». А ка лі вас на ве дае 
на тхнен не ці аза рэ нне, то вы змо жа це да-
сяг нуць прак тыч на лю бой мэ ты. Га лоў нае — 
пра віль на яе сфар му ля ваць.

КА ЗЯ РОГ. Ва шы мэ ты і за ду мы ў 
най блі жэй шыя дні па він ны быць уто-
е ны ад на ва коль ных, та ды ўсё скла-
дзец ца най леп шым чы нам. Ар га ні-

за ва насць, удум лі васць і абач лі васць — гэ-
тыя якас ці вам бу дуць прос та не аб ход ны для 
ра шэн ня на дзён ных праб лем. У ся рэ дзі не 
тыд ня трэ ба быць га то вы мі да ра зум ных кам-
пра мі саў. У дру гой па ло ве тыд ня ўда ла атры-
ма ец ца су мяс ціць пра цу з ад па чын кам.
ВА ДА ЛЕЙ. Асаб лі ва ўда члі выя бу дуць тыя, 

хто праявіць на пру жа насць у по шу-
ку но вых сфер для прымянення сва-
іх та лен таў. Усё аба вяз ко ва атры ма-

ец ца, вы на пра віль ным шля ху. Але па куль 
у вас з'я віц ца вель мі шмат пра цы, а з ёй — і 
шка да ван ні пра тое, што вы ўзва лі лі на ся бе 
ўсё гэ та. У дру гой па ло ве тыд ня спат рэ біц ца 
да па мо га на ва коль ных у вы ра шэн ні фі нан-
са вай праб ле мы. Мо жа це атры маць ад ка зы 
на шмат лі кія пы тан ні, і пра фе сій ныя спра вы 
да кан ца тыд ня пой дуць на лад.

РЫ БЫ. Вар та за няц ца ка рэк ці-
роў кай свай го ха рак та ру. Пла нуй-
це важ ныя су стрэ чы і пе ра мо вы на 

ся рэ дзі ну тыд ня. Чым ак тыў ней вы бу дзе це 
дзей ні чаць, тым боль ша га пос пе ху да сяг ня-
це. Ка лі ў чымсь ці бу дзе це су мня вац ца, не 
са ро мей це ся за даць пы тан не. Част кай пра-
цы сме ла па дзя лі це ся з ка ле га мі, яны не па-
крыў дзяц ца. Мо жа це быць за ліш не ўпар ты мі 
ў не прын цы по вых пы тан нях. Па спра буй це 
па збя гаць ка тэ га рыч нас ці ў мер ка ван нях.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.24 17.12 7.48
Вi цебск — 9.20 16.55 7.35
Ма гi лёў — 9.14 17.02 7.48
Го мель — 9.02 17.06 8.04
Гродна — 9.38 17.29 7.51
Брэст    — 9.30 17.37 8.07

Iмянiны
Пр. Ганны, Варвары, Наталлі, Івана, 
Марка. 
К. Марты, Мацільды, Аляксандра, 
Гілярыя, Фелікса.

Месяц
Першая квадра 8 студзеня. 
Месяц у сузор’і Блізнят. 
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Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

1866 год — у гэ ты дзень Ілья Чай коў скі спра ба ваў у 
ліс це пе ра ка наць свай го сы на Пят ра кі нуць за ня ткі 

му зы кай і пры сту піць да вы ву чэн ня пра ва. «Па хваль ны твой 
за пал да му зы кі, — пі саў баць ка бу ду ча му вя лі ка му кам па зі-
та ру, — але, сяб ра мой, гэ та сліз кі шлях, уз на га ро джан не за 
ге ні яль ную пра цу бы вае вель мі рэд кім. Па гля дзі ты на бед на га 
му зы кан та Ся ро ва: пра цу ю чы з та кім за па лам, ён толь кі на жыў 
са бе ся рэб ра ныя ва ла сы, але не се раб ро. Над «Юдзіф» ён пра-
ца ваў 14 га доў, ды столь кі ж над «Раг не дай», а што за ра біў? 
«Сла ву», кош там у 1500 руб лёў у год, па куль жы вы, ледзь-
ледзь на хлеб на дзён ны… Глін ка па мёр бед ня ком, ды і ін шыя 
на шы та лен ты ня до ра га ацэ не ны. Хто ве дае твае му зыч ныя 
здоль нас ці, той і так ця бе ацэ ніць, плюнь ты на іх — і зноў зай-
мі ся служ бай. Я ўсё ж та кі ра іў бы та бе пры трым лі вац ца юс ты-
цыі». Пётр Іль іч не пры слу хаў ся да баць коў скай па ра ды, інакш 
мы ні ко лі не па чу лі б ні яго «Яў ге на Ане гі на», ні «Шчаў кун ка», ні 
«Ле бя дзі на га во зе ра», ні 1-га фар тэ пі ян на га кан цэр та, ні ін шых 
тво раў му зыч на га ге нія. Ба ла зе, у Чай коў ска га знай шоў ся і ба-
га ты за ступ нік — На дзея фон Мек. За гад ка вая фі гу ра ў рус кім 
мас тац тве. Не му за, не па лю боў ні ца, не жон ка, не вы ка наў ца 
і не за каз чык. Це ня вы спон сар, ска за лі б ця пер…

1888 год — аме ры ка нец Лю іс Агус цін Ле Прынс атры-
маў па тэнт на «апа рат, які ўзнаў ляе жы выя воб-

ра зы», — пер шы фо та пра ек тар. Праз два гады ён на столь кі 
ўдас ка на ліў сваё вы на ход ніц тва, што быў га то вы па чаць ган-

даль ім. 16 ве рас ня 1890 го да 
Ле Прынс сеў са сва ім апа ра-
там у цяг нік Ды жон-Па рыж, ад-
нак да мес ца пры зна чэн ня не 
пры быў. Не бы лі зной дзе ны ні 
це ла, ні рэ чы. Па лі цыя доў га 
зай ма ла ся рас сле да ван нем, 
але та ям ні ца гэ тая так і за ста-
ла ся не рас кры тай.

1937 год — на ра дзіў ся (вёс ка Пор са Ві лей ска га ра ё-
на) Вік тар Клі менць е віч Кух то, бе ла рус кі ву чо ны 

ў га лі не бія хі міі, док тар ме ды цын скіх на вук (1976), пра фе сар 
(1979), за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі (1999). Аў тар прац па 
пы тан нях тэ а рэ тыч най і прак тыч най бія хі міі.

Кузь ма ЧОР НЫ,
пісь мен нік, пуб лі цыст:

«Не май це дры мо ты пры по лы мі».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
П А К А Ш Т У Й Ц Е У М Е Л Ы Я  Р У Ч К І

Гэтай зімой на гарналыжным ком-
плексе «Сілічы» даюць зніжку 50% 
таму, хто прыедзе са сваім снегам. 

Муж чы ну зла ві лі за не за кон ную вы сеч-
ку ле су і пры су дзі лі да пя ці га доў за кон най 
вы сеч кі ле су.

— Што б вы ха це лі па мя няць у жыц-
ці?

— Пе чань.

За піс у школь ным дзён ні ку: «Кар мі це 
дзі ця лепш! Жуе рас лі ны ў ка бі не тах!».

Буль ба, за пе ча ная з фар шам 
Спат рэ бiц ца: сыр паў цвёр ды, ма я нэз, цы бу ля рэп-

ча тая (буй ная) — 1 шт., буль ба (буй ная) — 5 шт., алей 
(для змаз ван ня фор мы) — 2 ст. л., фарш мяс ны — 
0,5 кг, пе рац чор ны, соль, спе цыi да мя са.

Буль бу чыс цiм i на ра-
за ем кру жоч ка мi таў шчы-
нёй да 0,5 см. Ад праў ля ем 
буль бу ў рон даль i да да ём 
ма я нэз i соль. Змеш ва ем! 
Змаз ва ем фор му але ем i 
вы клад ва ем па ло ву буль-
бы. Фарш со лiм, пер чым, 
да да ём спе цыi да мя са i 
вы клад ва ем на буль бу. 
Пас ля трэ ба вы клас цi на 
фарш на рэ за ную коль ца мi 
рэп ча тую цы бу лю. Звер-
ху — ас тат нюю буль бу. 
Па сы па ем дзёр тым сы-
рам. На лi ва ем па краi 

50 г ва ды. Ад праў ля ем на шу буль бу ў ра за грэ тую да 
220 гра ду саў ду хоў ку на 40 хвi лiн!

Ку ры ныя ру ле цi кi 
Спат рэ бiц ца: ку ры ца — 1 кг, сыр га ланд скi — 

100 г, блi ны — 7 шт., ма я нэз — 2 ст. л., соль, пе рац 
чор ны.

Фi ле ку ры цы ад бiць, па са лiць, па пер чыць. Сыр 
на дзi ра ем на буй ной тар цы. Ця пер чар га блi ноў. Па-
ды дзе лю бы рэ цэпт. На дзёр ты сыр вы клад ва ем па 
ад ным краi i згорт ва ем блiн у тон кi ру лет. За тым блiн-
ны ру лет уклад ва ем на мя са i згорт ва ем мяс ны ру лет. 
Блiн ы па вiн ны быць не вя лi кiя, каб ба кi не вы хо дзi лi 
за мя са, iнакш блiн пе ра су шыц ца. Згор ну тыя ру ле-
ты ўклад ва ем на зма за ную але ем бля ху швом унiз i 
змаз ва ем ма я нэ зам. Вы пя ка ем у ра за грэ тай да 200°С 
ду хоў цы ка ля 40 хвi лiн. Пас ля вы пя кан ня мож на па-

тры маць хвi лiн 10, 
на крыў шы руч нi-
ком. Мож на па да-
ваць у га ра чым i 
ха лод ным вы гля-
дзе, з гар нi рам i 
як са ма стой ную 
стра ву.

Аран жа выя ру жы,
або Но вае жыц цё хар чо вых ад хо даў

Гэ та ад на з ідэй зра біць з 
та го, што вы пры вык лі вы кі-
даць, неш та не звы чай на пры-
го жае. Гэ та бу дзе дух мя ная 
су месь квет ка вых пя лёст каў і 
су хіх лу пін ад апель сі наў. Зні-
мі це з апель сі на лу пі ну, па-
чы на ю чы чыс ціць яго на жом 
па спі ра лі звер ху. Згар ні це 
лу пі ны ў фор ме ру жы. Пры га-
туй це не каль кі та кіх «кве так» 
і па кла дзі це іх на кар дон, каб 
вы су шыць. Лу пі на бу дзе су-
шыц ца на ба та рэі пры бліз на 
два дні. Яна па він на стаць 
цвёр дай.

Та кія ж «квет кі» мож на 
зра біць з яб лыч ных лу пін.

На рэ жце ман да ры ны 
коль ца мі і так са ма вы су шы-
це на ба та рэі. Яны да поў няць 
су хую кам па зі цыю. Скла дзі-
це ўсе вы су ша ныя лу пі ны 
ра зам. Да дай це не каль кі 
ліс точ каў і ін шых дэ та ляў на 
свой густ.

Вось так вы гля дае фі наль-
ная кам па зі цыя.

Як зма заць за мок
звы чай ным алоў кам?

Па раш ко вы гра фіт з'яў ля ец ца цу доў ным срод-
кам для змаз кі зам коў. Ка лі пад ру кой ня ма 
пін цэ та ці ба лон чы ка для пра мо га ўпыр ску, то 
мож на абы сці ся звы чай ным алоў кам.

За васт ры це ало вак, каб яго стры жань вы гляд ваў 
на 1–2 см. Пра соў ва ем гра фі та вы стры жань алоў ка 
ў за моч ную адтуліну. Над лом лі ва ем яго, каб гра фіт 
за стаў ся ў ад ту лі не. Па сту паль ны мі ру ха мі клю ча ра-
за мні це гра фіт да па раш ко ва га ста ну ў адтуліне. Ка лі 
ме ха нізм усё яшчэ за ядае, то паў та ры це гэ тыя дзе ян ні 
не каль кі ра зоў.
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ГУ МА РЭС КА

ДРОБ НЫЯ ПА МЫЛ КІ
Аб' е дзе ны пе ра пы нак (абе дзен ны пе ра-

пы нак).
Га ра чыя спра вы (га ра чыя стра вы).
Ку хон ныя пры на ды (ку хон ныя пры ла ды).
Ба га тая паў літ ра (ба га тая па літ ра).
Пе шы по гляд (пер шы по гляд).
Дра па нае па лі то (дра па вае па лі то).
Аў та ма біль ная трас ца (аў та ма біль ная тра-

са).
За вод «Дзі вап ра ек тар» (за вод «Дыя пра-

ек тар»).
Страш ны лей тэ нант (стар шы лей тэ нант).
Фін гал мат ча (фі нал мат ча).
Па ту раль ная ежа (на ту раль ная ежа).
План-пе ра коп (план-пе ра хоп).
Тра гіч ны вы ра дак (тра гіч ны вы па дак).
Мас тац кая са ма на дзей насць (мас тац кая 

са ма дзей насць).
Аў чын ная вы твор часць (ай чын ная вы твор-

часць).
Пра чыст ка ка рэк та ра (пра чыст ка ка лек-

та ра).
Соф'я КУ СЯН КО ВА,

в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

Вя сё лы слоў нік
Тры тон — гру за вік.
Фак сі мі ле — факс да мі лай.
Фаль цэт — фаль шы вы цэт лік.
Фік са ваць — ста віць зу бы.
Флаг ман — сцяг Ман го ліі.
Хлю пік — нос.
Цем ра шал — цём ны ша лік.
Цэнт рал — тра лей бус да цэнт ра.
Чу мак — мак з Чу кот кі.
Шчад рэц — муж у зар пла ту.
Элект род — ды нас тыя фі зі каў.
Яд ло вец — зме я лоў.
Яд ра ны — па бі ты.

Але на ЛІ ХА ДЗІ ЕЎ СКАЯ,
м. Крас нае, Ма ла дзе чан скі ра ён.

Іван Пят ро віч сваю жон ку ба яў-
ся заў сё ды. Але ў апош нія га ды, ка лі 
яна за ха пі ла ся акульт най лі та ра ту рай, 
роз ны мі га ра ско па мі і пры мха мі, яму 
ста ла яшчэ ця жэй. Пры нам сі, ле тась 
жон ка за га да ла яму знай сці змяю, бо 
ка лі яна, маў ляў, у на ва год нюю ноч, 
па бу дзе ў ха це, ім па шан цуе!.. Ва ўсіх 
сфе рах жыц ця.

Вы ру чыў та ды школь ны ся бар, які 
пра цуе вар таў ні ком у заа пар ку. Ён 
да мо віў ся з да гляд чы кам звя роў і за 
пляш ку даў Іва ну Пят ро ві чу змяю — на 
цэ лыя су ткі.

У год Са ба кі бы ло ляг чэй. Сва яч ка 
жы ве ў вёс цы. Страш на ва та ёй там ад-
ной, бо мо гуць жа на ве дац ца не толь кі 
ча ты рох но гія ваў кі, але і двух но гія. Вось 
яна і тры мае аж но двух двор тэр' е раў.

Ад на го па зы чы ла, аж да Ва дох ры-
шча.

Жон ка цві ла ад ра дас ці, бо і на но вы 
год, і на ста ры бы ла з са ба кам. А зна-
чыць — ча кай удач!..

Сё ле та яна зноў чы та ла га ра ско пы, 
а Іван Пят ро віч зноў ла маў га ла ву — 
ду маў, дзе ўзяць ка ня. З го ра зай шоў 

у «Мі нут ку», стаў у чар гу за хлоп ца мі 
з чыр во на-сі ні мі на са мі, гля нуў у акно 
і...

У дзі ця чы са док на зна ё мым ка ні 
вез лі пра дук ты!

Іван Пят ро віч ку ляй пад ля цеў да 
фур ма на — за пы ніў, за пра сіў у бу фет, 
за мо віў яшчэ па сто...

На шчас це но вы зна ё мец яго зра-
зу меў — па абя цаў у ноч на 31-га даць 
ка ня, аж да ра ні цы. Ад но за су мня ваў ся: 
ква тэ ра на дру гім па вер се.

— Я за вя ду яго! — ра шу ча пе ра кон-
ваў Іван Пят ро віч. — Вазь му вяд ро з 
аў сом — ён пой дзе!

І вось на сту піў апош ні ве чар го да. 
Іван Пят ро віч зай шоў у двор сад ка, узяў 
за аб роць ка ня, ру шыў у бок до ма.

...Яр ка свя ці лі ся вок ны яго ква тэ ры. 
Міль га лі га ло вы дзя цей. Жон ка, ві даць, 
бы ла ў «тран се»: ля мант чу ваць аж на 
ву лі цы. «Ні чо га, за раз сціх не», — ска-
заў ка ню Іван Пят ро віч. І па вёў яго ў 
пад' езд — на дру гі па верх, у сваю ад-
на па ка ё вую «хру шчоў ку».

Мі хась СЛІ ВА,
г. Ра га чоў.

ГОД КА НЯ

Ма
л.

 А
ле

га
 К

АР
ПО

ВІ
ЧА

.

ДУМ КІ ЎГО ЛАС
Но вы год лепш су стра- �

каць без ста рых даў гоў.

Ста ры ду рань ад роз ні- �
ва ец ца ад ма ла до га толь кі 
ўзрос там.

Для та го, каб вы біц ца  �
ў лю дзі, ад ных бак сёр скіх 
паль ча так ма ла.

Ні што так не збяд няе  �
жыц цё, як жа дан не раз ба-
га цець.

Сум лен не мо жа га ва- �
рыць у кож на га, але не ўсе 
яго здоль ны па чуць.

Не вы ходзь з ся бе. За- �
блу дзіш ся!

Уз рост — гэ та тое,  �
што заў сё ды з на мі.

Ска заць сваё сло ва  �
мож на і маў чан нем.

Б. КА ВА ЛЕР ЧЫК,
г. Го мель.

Дзя ку ю чы ся мей на му на род на му ка лек-
ты ву «Яры ца» ў вёс цы Рэк та Жло бін ска га 
ра ё на ад ра джа юц ца ко ліш нія тра ды цыі і 
аб ра ды. Не ста лі вы клю чэн нем і сё лет нія 
Ка ля ды. Ста рэй шая ў ка лек ты ве — Ган на 
Іва наў на Се ра фі мо віч, а яе ўнук Яра мір — 
са мы ма лень кі ўдзель нік. Кі руе ка лек ты вам 

дач ка Ган ны Іва наў ны, Свят ла на. Ка ляд ныя 
кас цю мы ство ра ны ру ка мі са міх удзель ні-
каў у мяс цо вым До ме ра мёст ваў «Гас цёў-
ня», ды рэк та рам яко га з'яў ля ец ца Та рас 
Пан чэ ня.

Ана то ль КЛЯ ШЧУ К. Фо та аўтара

�

КА ЛЯД НАЯ «ЯРЫ ЦА» 

АД МА РО ЗА ДА НЕП ТУ НА?
Ад ным з са мых пер шых над звы чай ных зда рэн няў 2014 го да
на Ві цеб шчы не ста ла пра валь ван не пад лёд не ба ра кі, які 
ла віў ры бу.

— 1 сту дзе ня а пер шай га дзі не дня ў па сёл ку Бя гомль Док-
шыц ка га ра ё на на ва да ёме на ад лег лас ці пры клад на 15 мет раў 
ад бе ра га пра ва ліў ся пад лёд муж чы на. Пра ча ла ве ка, які то не, у 
служ бу вы ра та ван ня па ве да мі ла мяс цо вая жы хар ка. Уся го праз 
па ру хві лін вы ра та валь ні кі пры бы лі на мес ца зда рэн ня, — па ве-
да мі ла Ма ры на ФАН ДО, прэс-сак ра тар Ві цеб ска га аб лас но га 
ўпраў лен ня па над звы чай ных сі ту а цы ях.

Мяс цо ва га жы ха ра вы ра та ва лі. Ры бак быў цвя ро зым. З ды яг-
на зам «агуль нае пе ра аха ла джэн не ар га ніз ма» ён быў пе ра да дзе-
ны бры га дзе хут кай ме ды цын скай да па мо гі. Але ад шпі та лі за цыі 
ама тар рыб най лоў лі ад мо віў ся.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Г А С П А Д А Р  У  Д О М Е

Ка лi вы га ту е це пi рог цi пi раж кi з са лё ны мi на чын ка-
мi або фар шы ра ва ную га род нi ну, то пра вiль на са лiць 
на чын ку цi фарш удвая больш, чым ка лi б вы рабілі, 
напры кла д, фарш для кат лет. Пры га та ван нi част-
ка со лi ўбя рэц ца ў прэс нае цес та цi га род нi ну, якую 
вы збi ра е це ся фар шы ра ваць, част ка рас тво рыц ца ў 
ва дзе, у якой вы бу дзе це ту шыць га род нi ну, i стра ва 
атры ма ец ца ў ме ру са лё най.

К У Л І Н А Р Н Ы Я  Х І Т Р Ы К І

Жывыя вытокіЖывыя вытокі  ��


