
Жыц цё гэ тых лю дзей мо жа быць да во лі 
нер во вым і на пру жа ным, але яны ў вы шэй-
шай сту пе ні па ста ян ныя і ад да ныя асо бы. 
Сяб ры і сем'і вы ключ на важ ныя для іх і мо-
гуць слу жыць ахоў ным бу фе рам па між імі і 
больш жорст кім бо кам жыц ця. Боль шасць 
гэ тых лю дзей кла по ціц ца аб тым, каб вы-
гля даць пры ваб на, і га на рыц ца сва ёй знеш-

нас цю. Яны вы со ка ста вяць пры га жосць і ра ман тыч насць 
ка хан ня. Лю дзі 6 ве рас ня цал кам ад да юц ца ва ўла ду лё су. 
Яны схіль ныя да роз ных пра роц тваў, якія ча сам спраў джва-
юц ца, і па він ны больш асця рож на ста віц ца да аса біс тых 
слоў і ўчын каў.

Ра шу чыя лю дзі, якія зро бяць усё, каб да-
сяг нуць вы зна ча най мэ ты. Свет не спя ша ец-
ца зра зу мець і пры знаць іх, але сі лай во лі 
і твор чым на по рам сва іх ідэй яны з ця гам 
ча су схі ля юць на свой бок многіх. Для тых, 
хто пры мае іх бок, яны цу доў ныя па плеч ні кі і 
сяб ры. У якас ці га ла вы сям'і яны да во лі ўме-
ла на кі роў ва юць учын кі і на тхня юць сва іх 

дзя цей і жон ку ці му жа, але не цер пяць па ру шэн ня суб ар-
ды на цыі. Ча сам з уз рос там яны ста но вяц ца больш мяк кі мі, 
але рэд ка страч ва юць сваю схіль насць да кан ку рэн цыі; ім 
не аб ход на на ву чыц ца быць больш цярп лі вы мі, не над та 
па тра ба валь ны мі да бліз кіх і да ся бе.

— Да ра гая, я над вя чор кам 
з сяб ра мі пі ва вы п'ю?

— Ну ідзі пі, ал ка го лік.
— Які ал ка го лік, я раз у тры 

ме ся цы з імі су стра ка ю ся!
— Гуль та я ва ты ал ка го лік!

Ад лі ча ны сту дэнт Пят роў 
кож ны дзень пі ша свай му дэ-
ка ну з вой ска пра тое, што ён 
тра піў у спец наз і яго там ву-
чаць за бі ваць.

З па чат кам на ву чаль на га 
го да ін тэр нэт стра ціў ка ля 
80% экс пер таў у га лі не па-
лі та ло гіі, спор ту, сек су і, на-
огул, уся го-уся го.

Ты зра зу ме еш усю нік чэм-
насць га да мі на за па ша ных 
ве даў і до све ду, ка лі пя ці га-
до вае дзі ця спы тае ця бе, ча му 
ша ма ціць па кет.

Аб' ява ў заа пар ку: «Па ва-
жа ныя мал пы, да вас дой-
дзе хут чэй: не еш це ў лю-
дзей з рук!»

Ка ця, за спеў шы му жа ў 
лож ку з па лю боў ні цай, хут-
ка са бра ла рэ чы і пай шла. 
А, трэ ба ска заць, на ква тэ ры 
ў па лю боў ні цы бы лі вель мі да-
ра гія рэ чы.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 6.26 19.49 13.23
Вi цебск — 6.14 19.40 13.26
Ма гi лёў — 6.16 19.39 13.23
Го мель — 6.15 19.33 13.18
Гродна — 6.42 20.03 13.21
Брэст — 6.44 20.02 13.18

Iмянiны
Пр. Арсенія, Георгія, Пятра.
К. Беаты, Яўгеніі, Захара, 
Германа, Міхаіла, Яўгена.

Месяц
Поўня 9 верасня. 

Месяц у сузор’і Вадалея. 

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
1714 

год — на ра дзіў ся (вёс ка Дзіт ры кі, ця пер Лід-
скі ра ён) Мі хал Ка рыц кі, па эт, пе да гог, ма гістр 

фі ла со фіі і сва бод ных на вук (1745), док тар фі ла со фіі. Ву-
чыў ся ў шко ле Баб руй скай езу іц кай рэ зі дэн цыі. У 1733 
го дзе скон чыў Слуц кую се мі на рыю, у 1736-м — Ві лен скую 
ака дэ мію. Вы кла даў у ка ле гі у мах Вар ша вы, Мін ска, Дра гі-
чы на, у Ві лен скай ака дэ міі. З 1773 го да — рэк тар Мін скай 
ва я вод скай шко лы. Пі саў на ла цін скай мо ве. Най больш 
вя до мая паэ ма «Пту шы ны сейм» — са ты ра на мяс цо вую 
шлях ту і маг на таў Рэ чы Па спа лі тай. Ся род ін шых тво раў 
— вер шы, па слан ні па лі тыч ным дзея чам і паэ там, па ро дыі. 
Па мёр у 1781 го дзе. Паэ тыч ная спад чы на вы да дзе на пад 
наз вай «Пес ні» ў 1817 г.

1907 год — на ра дзіў ся (па сё-
лак Це ра хоў ка, ця пер 

Доб руш скі ра ён) Ле а нід Ры го ра віч 
Рах лен ка, вя до мы бе ла рус кі рэ жы-
сёр і ак цёр, на род ны ар тыст Бе ла ру сі 
(1946) і СССР (1966). У 1929—1981 
гг. пра ца ваў у Бе ла рус кім тэ ат ры імя 
Я. Ку па лы (у 1937—43 гг. — мас тац кі 
кі раў нік). Ся род ро ляў: Гар лах вац кі 
(«Хто смя ец ца апош нім» К. Кра пі вы), 
Сы мон («Са ла вей» З. Бя ду лі), Буб ноў 

(«На дне» М. Гор ка га) і ін шыя. Зды маў ся ў кі на філь мах «Мі-
кол ка-па ра воз», «Па лес кая ле ген да», «Га дзін нік спы ніў ся 
апоў на чы», «Вес на выя на валь ні цы». Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі (1970). Па мёр у 1986 го дзе.

1936 
год — за сна ва на га на ро вае зван не «На род ны 
ар тыст СССР». Да 1917 го да ў Ра сіі не бы ло 

дзяр жаў ных зван няў і ўзна га род у га лі не куль ту ры. Іх ста-
лі пры су джаць у са вец кі час. 6 ве рас ня 1936 го да ВЦВК 
уста на віў зван не «На род ны ар тыст СССР» для асоб, якія 
«асаб лі ва вы зна чы лі ся ў спра ве раз віц ця са вец ка га тэ ат-
ра, му зы кі і кі но». Гэ та бы ло пер шае вы шэй шае га на ро вае 
зван не ў кра і не. Паз ней з'я ві лі ся зван ні: на род на га на стаў-
ні ка, на род на га мас та ка і на род на га ар хі тэк та ра. Пер шы мі 
на род ны мі ар тыс та мі СССР ста лі Кан стан цін Ста ні слаў скі, 
Ула дзі мір Не мі ро віч-Дан чан ка, спя вач ка Вя лі ка га тэ ат ра 
Ан та ні на Ня жда на ва. Уся го гэ та га зван ня ўда сто е ны 1007 
ча ла век. Апош ні мі ар тыс та мі, якія атры ма лі га на ро вае 
зван не «На род ны ар тыст СССР» у снеж ні 1991 го да, ста лі 
Ала Пу га чо ва і Алег Ян коў скі.

Пётр МСЦІ СЛА ВЕЦ, рускі першадру кар:
«На ват ка лі толь кі адзін та лент бу дзе ка му-не будзь да-

ве ра ны, то на ле жыць не ле на вац ца, а ста ран на пра ца ваць, 
ба ю чы ся ка ры за яго ўтой ван не».

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

6
верасня

НА РО ДЖА НЫЯ

7
верасня

НА РО ДЖА НЫЯ

ca
ric

atu
ra

.ru

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
П А К А Ш Т У Й Ц Е !

Ку ры ная вянд лі на
Спат рэ біц ца: ку ры ца (на 1,4-1,5 кг), шам пінь ё ны 

(све жыя) — 400 г, соль (на смак), пе рац дух мя ны (на 
смак), алей — 3 ст. л.

Гры бы мы ем і дроб на на-
ра за ем ку бі ка мі. Аб смаж ва-
ем на алеі на не вя лі кім аг ні. 
Не аб ход на, каб гры бы ад да лі 
ўсю вад касць і яна вы па ры-
ла ся. Па ча се — гэ та не дзе 
хві лін 30. Па куль гры бы аб-
смаж ва юц ца, зай ма ем ся ку-
ры цай. Бя ром вель мі вост-
ры нож і аку рат на зды ма ем 

скур ку, імк ну чы ся яе не па шко дзіць, бо ме на ві та ў скур ку 
мы бу дзем за горт ваць су месь мя са і гры боў. Ку ры нае 
мя са зды ма ем з кос так і на ра за ем аку рат ны мі ка ва лач-
ка мі. Змеш ва ем фарш, да да ём соль і пе рац (на смак) і 
вы клад ва ем на скур ку, пад якую пад кла дзе на хар чо вая 
плён ка (каб по тым пе ра нес ці на фоль гу). Фарш аку рат-
на за горт ва ем у скур ку, пе ра но сім на зма за ную але ем 
фоль гу. Фоль гу за горт ва ем і кла дзём на бля ху. Ста вім у 
ду хоў ку на 1,5 га дзі ны пры 180 °С. Пас ля гэтага вянд лі ну 
да ста ём з ду хоў кі і, не раз горт ва ю чы фоль гі, асту джа ем, 
па клаў шы не вя лі кі гнёт (на прык лад, па кет со ку). Асты лая 
вянд лі на ўжо га то ва да ўжы ван ня, але бу дзе лепш, ка лі 
яе па тры маць ноч у ха ла дзіль ні ку.

Фа со ля па-гру зін ску
Спат рэ біц ца: фа со ля — 300 г, арэ хі грэц кія ачы-

шча ныя — 1 шклян ка, цы бу ля рэп ча тая — 1-2 га лоў кі, 
час нок — 1 га лоў ка, алей, пе рац чыр во ны гор кі, пе рац 
чор ны мо ла ты, соль на смак, зе ля ні на кро пу, пят руш-
кі, кін за.

Фа со лю цём ных га тун каў ад ва рыць да га тоў нас ці. Грэц-
кія арэ хі здраб ніць. Дроб на на рэ за ную цы бу лю спа се-
ра ваць у алеі. Ад ва ра ную фа со лю рас цер ці, змя шаць з 
цы бу ляй і арэ ха мі, да даць 
здроб не ны час нок, дроб-
на на рэ за ны чыр во ны пе-
рац і здроб не ную зе ля ні-
ну, па пер чыць і па са ліць 
на смак. Грэц кія арэ хі, 
чыр во ны пе рац і зе ля ні ну 
мож на пра пус ціць праз 
мя са руб ку.

У М Е Л Ы Я  Р У Ч К І

С А Л О Н  П Р Ы Г А Ж О С Ц І

НЕ 

СВАРЫСЯ!

Пры шчэп кі з ма ла ды мі, 
якія ца лу юц ца

Яны ро бяц ца вель мі хут-
ка, а вы гля да юць прос та 
клас! Та кія ак се су а ры мож на 
вы ка рыс тоў ваць для ўпры-
гож ван ня вя сель на га тор та, 
а ка лі іх шмат, то чап ляць на 
за пра шаль ныя паш тоў кі.

Нам спат рэ біц ца: драў ля-
ныя пры шчэп кі, акры ла выя 
фар бы, шну рок або цюль 
для вэ лю му, клей.

Алоў кам ма лю ем мак-
сі маль на прос ты смо кінг з 
галь шту кам-ма тыль ком і 
вя сель ную су кен ку. Акры ла-
вымі фар бамі раз ма лёў ва ем 
наш эс кіз. З цю лю ро бім вэ-
люм і ма цу ем яго з да па мо-
гай клею.

Па жыў ная i ачы шчаль ная 
мас ка з грушы

На дзер цi на дроб най тар цы ад ну гру шу, да даць столь кi 
здроб не ных на ка ва мол цы аў ся ных шмат коў, каб атры ма-
ла ся каш ка, на нес цi на твар на 15 хвi лiн. Змыць пра ха лод-
най га та ва най ва дой.
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