
АВЕН. Са мае га лоў нае — рэа лі-
за цыя ўлас ных маг чы мас цяў. На 
пра цы па чы на ец ца твор чая па ла-
са. Пад трым ка мо жа прый сці і з 

бо ку ка лег, і ад ста рон ніх лю дзей. Мо жа-
це па поў ніць свой ба гаж ве даў, па спя хо ва 
за ва ю е це ін тэ ле кту аль ныя вы шы ні, ка лі 
пра го ні це спа да ры ню ля но ту. За хоў вай це 
ду шэў ную раў на ва гу. Скан цэнт руй це ся на 
но вых твор чых ідэ ях.

ЦЯ ЛЕЦ. Не вы клю ча на, што ва ша 
ак тыў насць бу дзе тро хі аб ме жа-
ва на па аб' ек тыў ных пры чы нах. 

Не плы ві це су праць плы ні, тры май це ся ча-
со ва дру гіх ро ляў — ме на ві та гэ тая так ты-
ка пры вя дзе вас да най леп ша га вы ні ку. У 
су бо ту будзь це асця рож ны мі, бо маг чы ма 
па ступ лен не на ўмыс на ска жо най ін фар ма-
цыі. Так са ма ўзрас це ак тыў насць ня доб ра-
зыч ліў цаў і кан ку рэн таў.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ваш пе ра мож ны на-
ступ на кар' ер най ні ве пра цяг нец-
ца з па двое най сі лай, хоць зу сім 
ня даў на вы не маг лі і ма рыць пра 

та кі вя лі кі фронт ра бот і аб та кіх паў на моц-
твах. Але каб не апы нуц ца ў ста не вы ціс ну-
та га лі мо на, па спра буй це пры трым лі вац ца 
фі ла соф скіх по гля даў на па дзеі, да дай це 
тро хі фа та ліз му: што па він на — тое і зда-
рыц ца.

РАК. Ты дзень бу дзе на поў не ны 
раз на стай ны мі па дзея мі. Па спра-
буй це быць вель мі са бра ны мі, 

пунк ту аль ны мі і ўваж лі вы мі. Ня гле дзя чы 
на ва шу доб ра сум лен насць, мо жа це да пус-
ціць сур' ёз ную па мыл ку, якую по тым бу дзе 
вель мі скла да на вы пра віць, так што пры 
са мых ня знач ных су мне вах пра вя рай це ўсё 
яшчэ раз.

ЛЕЎ. Пер шая па ло ва тыд ня ака-
жац ца больш пра дук тыў ная, чым 
дру гая, та му ўсе важ ныя спра вы 
лепш пла на ваць на па чат ку тыд ня. 

Па спра буй це адэ кват на су вы мя раць свае 
сі лы: ця пер не леп шы час для подз ві гаў. 
Лепш зра біць менш, але якас на. Па езд кі 
лепш ад клас ці, а ка лі гэ та не маг чы ма — 
будзь це вель мі асця рож ны мі. Ты дзень 
спры яль ны для твор чых за ня ткаў.

ДЗЕ ВА. Ты дзень абя цае стаць вы-
ключ на ўда лым. На пра цы па чы на-
юць ажыц цяў ляц ца даў но за ду ма-
ныя пра ек ты. Ва ша ўмен не хут ка 

ўні каць у сі ту а цыю і браць яе пад кант роль 
вы клі ча ўсе агуль нае не пад роб нае за хап-
лен не. Па спра буй це рас крыць свае ўні каль-
ныя та лен ты, асаб лі ва ў сфе ры зно сін.

ША ЛІ. У лю бой сі ту а цыі не губ-
ляй це га ла вы, кант ра люй це свае 
эмо цыі. За гэ ты час вы здоль ныя 

мно гае змя ніць, пры чым ад вас не за па тра-
бу ец ца ні я кіх звыш ма гут ных вы сіл каў, а ад 
за вер ша на сці ў спра вах вы са мі ад чу е це 
глы бо кае за да валь нен не. Аў то рак і се ра-
да — ідэа льныя дні для та го, каб за няц ца 
пад рых тоў кай і рэа лі за цы яй сур' ёз ных пла-
наў. Асаб лі ва ці ка выя ідэі прый дуць да вас 
у пят ні цу. Па спра буй це за пі саць іх, каб не 
вы пус ціць з-пад ува гі ма ла важ ныя, на пер-
шы по гляд, дэ та лі.

СКАР ПІ ЁН. Ты дзень спры яе пад-
вя дзен ню не ка то рых вы ні каў. Не 
шка дуй це аб згуб ле ных маг чы-

мас цях. Цал кам ве ра год на, што вы са мі 
не вель мі пра віль на ацэнь ва е це сі ту а цыю. 
Змя ніць мі ну лае маг чы ма, толь кі змя ніў шы 
да яго сваё стаў лен не. Пры слу хай це ся да 
ўнут ра на га го ла су. На дай це  больш ува гі 
дзе цям: ім не аб ход ны ва шы па ра да і спа-
га да.

СТРА ЛЕЦ. Вы бу дзе це над звы чай 
ах вот ныя да пра цы, хоць са мы час 
злёг ку асту дзіць ста ран насць і рэ-

аль на раз лі чыць свае сі лы. Вы мо жа це не 
су мня вац ца ў на дзей нас ці і шчы рас ці дзе-
ла вых парт нё раў. Ары ен туй це ся на іх — гэ-
та пры ня се жа да ны пос пех. Па спра буй це 
не спаз няц ца, вы кон ваць узя тыя на ся бе 
аба вя за цель ствы і за хоў ваць пунк ту аль-
насць.

КА ЗЯ РОГ. Вы дат ны час для вы-
ра шэн ня пы тан няў, якія да гэ туль 
вы клі ка лі пэў ныя цяж кас ці. Пос пех 
су пра ва джае вас у пры няц ці ад-

каз ных ра шэн няў. Но выя па дзеі, якія ад бу-
дуц ца на пра цы, ад цяг нуць вас ад сум ных 
ду мак і па до раць за рад ап ты міз му. Па ду-
май це пра па вы шэн не свай го пра фе сій на-
га ўзроў ню. Пры мі це за пра шэн не ста рых 
сяб роў: яно вель мі важ на для вас.

ВА ДА ЛЕЙ. Ты дзень ня прос ты. 
Дзе ла вая на груз ка мо жа ства рыць 
не ка то рую на пру жа насць, па чы на-
ю чы з чац вяр га. Пры ўсім жа дан ні 

лі чыць ся бе са мым ра зум ным, прад бач лі-
вым і аку рат ным ця пер не вар та. Вы аба-
вяз ко ва пра штось ці за бу дзе це ся, і толь кі 
па вы ша ная піль насць да зво ліць пра жыць 
гэ ты ты дзень без страт. Не да во дзьце сі-
ту а цыю да кроп кі кі пен ня.

РЫ БЫ. Вам не аб ход ны све жы 
по гляд на ак ту аль ныя па дзеі. Ка лі 
вы не да дзі це са бе як след ад па-

чыць, то мо жа це су тык нуц ца са стом ле-
нас цю і стрэ са мі. Зрэш ты, апош нія маг чы-
мыя і на ад па чын ку. Да вя дзец ца па пра сіць 
да па мо гі — у адзі но це тут не спра віц ца. 
Імк ні це ся вы ка рыс тоў ваць лю бую маг чы-
масць для ад наў лен ня энер ге тыч на га па-
тэн цы я лу.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.03 16.53 7.50
Вi цебск — 9.00 16.36 7.36
Ма гi лёў — 8.53 16.43 7.50
Го мель — 8.42 16.47 8.05
Гродна — 9.17 17.09 7.52
Брэст    — 9.10 17.18 8.08

Iмянiны
Пр. Лазара, Міхаіла, Нікана, Рыгора, 
Сяргея. 
К. Канстанцыі, Маўры, Юстыны, 
Андрэя, Канстанціна, Людаслава.

Месяц
Маладзік 3 снежня. 
Месяц у сузор’і Скарпіёна. 
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1667 год — з'я вiў ся на свет Джо на тан Свiфт, 
iр ланд скi пiсь мен нiк. Ён на быў вя до-

масць дзя ку ю чы свай му пер ша му тво ру, якi стаў 
шэ дэў рам анг лiй скай лi та ра ту ры. «Каз ка боч кi» — 
гэ та гiс то рыя хрыс цi ян ства ў фор ме iн ша ска зан ня: 
баць ка, па мi ра ючы, па кi нуў тром сы нам каф та-
ны i на стаў лен не, як да гля даць iх. Спа чат ку бра ты 
пры трым лi ва лi ся за вя шчан ня, але за тым, iду чы за 
мо дай, яны мя ня лi каф та ны. Пад каф та на мi Свiфт 
меў на ўва зе рэ лi гiю, а пад на стаў лен нем — Бiб лiю. 
Вяр шы ня твор час цi Свiф та — тэт ра ло гiя «Па да-
рож жы Гу лi ве ра». На пер шы по гляд, гэ та — цi ка выя 
пры го ды, кнi га для дзя цей. Але ка лi за ду мац ца, то 
мож на ўба чыць тут са ты ру з глы бо кiм са цы яль на-
фi ла соф скiм сэн сам: Джо на тан Свiфт вы смей вае 
не даль на бач насць лю дзей. «Улас на ка жу чы, вель мi ня мно гiя жы вуць сён няш нiм 
днём. Боль шасць рых ту ец ца жыць паз ней», — ка заў ён.

1932 год — ство ра ны На цы я наль ны ака дэ мiч ны дра ма тыч ны тэ атр iмя 
М. Гор ка га. Ён з'яў ля ец ца ад ным з цэнт раў сцэ нiч на га мас тац-

тва, на цы я наль ным зда быт кам кра i ны. Тэ атр, якi больш вя до мы як «рус кi», 
ад крыў ся ў 1932 го дзе ў Ма гi лё ве. З па чат кам Вя лi кай Ай чын най вай ны ён 
спы нiў сваю дзей насць, але ўжо ў 1943 го дзе ён быў ад ноў ле ны i пра ца ваў як 
фран та вы тэ атр. У кра са вi ку 1945-га Дзяр жаў ны рус кi тэ атр БССР пе ра вёў ся ў 
Грод на, а ў 1947-м пе ра ехаў у Мiнск. У 1955 го дзе тэ ат ру бы ло пры свое на iмя 
М. Гор ка га. За вы со кiя да сяг нен нi ў га лi не сцэ нiч на га мас тац тва Дзяр жаў на му 
дра ма тыч на му тэ ат ру iмя М. Гор ка га ў кра са вi ку 1994 го да бы ло пры свое на 
га на ро вае зван не «ака дэ мiч ны». З 1999-га — На цы я наль ны ака дэ мiч ны дра-
ма тыч ны тэ атр iмя М. Гор ка га. Афi ша тэ ат ра ўклю чае тво ры кла сi каў су свет-
най, рус кай i бе ла рус кай дра ма тур гii. Тэ атр ак тыў на гаст ра люе i ўдзель нi чае 
ў мiж на род ных фес ты ва лях..

1950 год — на ра дзiў ся Ры гор Ры го ра вiч Ган ча рэн ка, бе ла рус кi ву чо ны 
ў га лi не па пу ля цый най i эва лю цый най ге не ты кi, ге не ты кi ляс ных 

куль тур, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сi, док тар бiя ла гiч ных на вук, пра фе-
сар. Асноў ныя пра цы ў га лi не ге не ты кi ляс ных драў ня ных па род, ге не ты кi 
пры род ных па пу ля цый жы вёл i рас лiн, эва лю цый най i ра ды я цый най ге не ты кi. 
На асно ве рас пра ца ва най тэст-сiс тэ мы пра вёў ацэн ку сту пе нi па ра жэн ня спад-
чын на га ма тэ ры я лу ў вы нi ку ава рыi на ЧА ЭС. Пад яго кi раў нiц твам вы ка на ны 
комп лекс ныя да сле да ван нi, на кi ра ва ныя на за ха ван не, ра цы я наль нае вы ка-
ры стан не i ўзнаў лен не ге не тыч ных рэ сур саў най важ ней шых ле са ўтва раль ных 
вi даў Бе ла ру сi i су меж ных дзяр жаў. Па бу да ваў ге не тыч ныя кар ты для сос наў i 
елак Ус ход няй Еў ро пы. Аў тар больш за 250 на ву ко вых прац, у тым лi ку 20 ма-
на гра фiй i ву чэб ных да па мож нi каў, двух вы на ход нiц тваў.

Iван МЕ ЛЕЖ, на род ны пiсь мен нiк Бе ла ру сi:

«Ну да, ка лi не ве да еш, чым за сму цiц ца, аб чым па тры во жыц ца, да ча го 
пры клас цi ру кi».

Па га ры зан та лі: 1. Сне га за тры ман не. 
9. Ту ба. 10. Кёр лінг. 11. Со чы. 12. Ар-
ды на тар. 13. Ле та. 15. Трог. 16. Біг. 17. 
Боб. 18. Кон. 19. Год. 22. Лутц. 23. Но та. 
24. Увя дзен не. 30. Азія. 31. Блю мінг. 32. 
Ве на. 33. Ка лек цы я нер ства.

Па вер ты ка лі: 2. Не ба. 3. Ан кер. 4. 
Та лон. 5. Маг ма. 6. Не он. 7. Стэн лі. 8. Чы-
ка га. 14. Аф га нец. 15. Та ба ган. 20. Сла-
лам. 21. Шар пак. 25. Ва бік. 26. Зям ля. 27. 
На гар. 28. Зі ма. 29. Нерв.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2981--2980-

Ч Ы С Т Ы  Д О МЧ А С  Т У Й  Ц Е  С Я !
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— Любая, я ля цеў да ця бе на кры лах 
ка хан ня!

— Тры дні?
— Вет рам зно сі ла...

За вя ла ка та... Ця пер дзіў лю ся: ён 
веч на топ чац ца ка ля ха ла дзіль ні ка, з 
дзе ла вым вы гля дам ва ля ец ца на ка на-
пе, гу ляе па ба бах, ча сам гар ла па ніць, 
не лю біць ма іх сяб ро вак і вель мі ба іц ца 
пы ла со са.

Вось, та кое ад чу ван не, што я зноў 
за муж вый шла!..

— Ці ка вы ў ця бе прас.
— Та-а-к! Элект рыч ны, Кі тай, ка нец 

ХХ ста год дзя, ды нас тыя Дрэнь.

Са ла та з апель сi на мi 
Спат рэ бiц ца: груд ка ку ры ная — 1 шт., вянд лi на — 

300 г, яб лык (з кiс лiн кай) — 2 шт., пе рац бал гар скi 
(чыр во на га ко ле ру, та ды са ла та вы гля дае больш пры-
го жа) — 1 шт., апель сiн — 2 шт., ма я нэз.

Ку ры ную груд ку ад ва рыць, дроб на па рэ заць. 
Апель сiн па чыс цiць, вы да лiць про жыл кi i па рэ заць 
буй ны мi ка ва лач ка мi. Лепш спа чат ку змя шаць ку-
ры цу i апель сiн, каб ку ры ца ўваб ра ла сок. Вянд лi ну i 
бал гар скi пе рац па рэ заць ку бi ка мi. Яб лы кi па рэ заць 
са лом кай. Да даць ма я нэз i пе ра мя шаць.

Скумб рыя ў ка жуш ку 
Спат рэ бiц ца: скумб рыя — 2 шт., мя та — 1 пуч., 

лi мон, алей, цы бу ля рэп ча тыя (буй ная) — 1 шт., цу-
кар — 1 ст. л., со е вы со ус (на смак), соль.

Скумб рыю вы тры бу шыць i вы да-
лiць га ла ву. Па са лiць звон ку i ўнут-
ры. Вы цiс нуць ўнутр тро хi лi мо на i 
па клас цi ў кож ную туш ку паў коль ца 
лi мо на i зе ля нi ну мя ты. Буй ную цы бу-
лi ну на рэ заць паў коль ца мi. Вы клас-
цi на ра за грэ тую з але ем па тэль ню. 
Па сы паць цук рам i, па меш ва ю чы, 
сма жыць. За тым да даць со е вы со-
ус i пра цяг ваць сма жыць да праз рыс-
тас цi цы бу лi. Вад касць па вiн на амаль 
вы кi пець. У фоль гу за горт ва ем ры бу та кiм чы нам, каб 
цы бу ля ахут ва ла яе звон ку. Ста вiм у ра за грэ тую да 
180–200 °C ду хоў ку на 30–40 хвi лiн.

Мiн даль ныя бiс ко цi з ка ка вай 
Спат рэ бiц ца: мас ла сме тан ко вае (па ка ё вай тэм-

пе ра ту ры) — 100 г, цу кар — 1 шклян ка, яй ка — 2 шт., 
ка ва рас пу шчаль ная — 1 ч. л., ва да — 2 ст. л., му ка — 
2,5 шклян кi, раз рых ляль нiк цес та — 1,5 ч. л., соль — у 
тры паль цы, ка ка ва-па ра шок — 3 ст. л, мiн даль (цэ-
лы) — 200 г.

Злу чы це мас ла i цу кар i ўзбi це на ся рэд няй хут ка-
сцi мiк се рам да крэ ма ва га ста ну. Да дай це яй кi, доб ра 
ўзбi ва ю чы пас ля кож на га. Ка ву рас пус цi це ў 2 ст. л. 
ва ды, да дай це да яек i ўзбi це. Злу чы це му ку, раз-
рых ляль нiк, соль i ка ка ву, змя шай це. Да дай це му ку 
да яеч на-ка ва вай су ме сi i на ма лень кай хут ка сцi змя-
шай це мiк се рам да ад на стай нас цi. Да дай це мiн даль. 
Цес та па дзя лi це на 2 част кi i зра бi це ру ле цi кi па ме рам 
22х5 см. Бля ху трэ ба кры ху зма заць але ем. Вы пя кай-
це ру ле цi кi 30 хвi лiн пры 180 °C. Дай це астыць 5 хвi лiн 

на бля се, по тым — астыць 
цал кам на ра шот цы. Ру-
лет раз рэ жце на па лос кi 
шы ры нёй 2 см i ад праў це 
ў ду хоў ку на 5 хвi лiн, пе ра-
вяр нi це i вы пя кай це яшчэ 
5–6 хвi лiн або больш, ка му 
як па да ба ец ца.

Як ад мыць фiльтр вы цяж кi
Вазь мi це вя лi кую каст ру лю па па ме ры фiль траў 

вы цяж кi, на поў нi це ва дой i да вя дзi це яе да кi пен ня. 
Па сту по ва да дай це ў ва ду 0,5 куб ка звы чай най со ды, 
усы па ю чы яе па воль на па чай най лыж цы.

Апус цi це фiль тры ў кi пя чую ва ду, тлушч i бруд бу-
дуць рас тва рац ца вель мi хут ка. Праз не каль кi хвi лiн 
знi мi це каст ру лю з агню. Для вель мi бруд ных фiль траў 
паў та ры це пра цэ ду ру 
з но вай ва дой.

Ка лi тлушч не сы-
шоў цал кам, то змяс-
цi це фiль тры ў га ра чую 
ва ду з на ша тыр ным 
спiр там (0,5 шклян кi 
на ша ты ру на 3,5 лiт ра 
ва ды). Аба вяз ко ва ад-
чы нi це ў кух нi вок ны i 
вы ка рыс тоў вай це мас ку, каб аба ра нiц ца ад моц на га 
па ху на ша ты ру.

Вок лад ка
для элект рон най «чы тал кi»

Мно гiя лю дзi ў су час ным све це ўсё час цей ка-
рыс та юц ца роз ны мi пры ла да мi для чы тан ня кнiг. 
Але не ка то рых зу сiм не за да валь ня юць так тыль-
ныя ад чу ван нi ад элект рон най «чы тал кi». 

Па спра бу ем зра бiць яе 
кры ху больш па доб най на 
кнi гу. Важ на вы браць пра-
вiль ны па мер вок лад кi для 
«чы тал кi»: даў жы ня i шы-
ры ня яе па вiн на быць кры-
ху больш, чым у «ры да ра»; 
вы ка рыс тоў вай це не па трэб ную кнi гу, якую мож на раз-
рэ заць — вок лад ка не па вiн на быць па шко джа най. 
Зды ма ем цвёр дую вок лад ку кнi гi, аку рат на раз рэ-
за ўшы ўнут ра ныя пер шую i апош нюю ста рон кi. Дзiр-
ка ко лам пра бi ва ем 2 ад ту лi ны для гум кi. Вы ра за ем 

ка ва лак лям цу па па ме рах 
кнi гi i на клей ва ем яго ўнутр 
вок лад кi. Вы ка рыс тоў ва ем 
дзiр ка кол яшчэ раз i пра бi-
ва ем ля мец. Праз ад ту лi ны 
ўстаў ля ем гум ку. Злу ча ем 
кан цы гум кi, каб яна бы-
ла ў на цяг ну тым ста не, i 
склей ва ем або сшы ва ем 
iх. Ма цу ем не каль кi лi пу-

чак на зад нiм ба ку ры да ра i аку рат на пры ма цоў ва ем 
яго да лям цу на вок лад цы. Лi пуч кi мож на по тым лёг ка 
зняць, ка лi за хо ча це неш та па мя няць.

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

СНЕ ЖАНЬ
ЗІ МУ ПА ЧЫ НАЕ...

Па га ры зан та лі: 1. Штуч нае за тры ман не сне гу на па лях. 9. Вя лі кі цю бік. 10. 
Ка манд ная спар тыў ная гуль ня з гра ніт ным сна ра дам на ле дзя ной пля цоў цы. 
11. Го рад у Ра сіі, дзе ў лю тым 2014 го да прой дуць Зі мо выя Алім пій скія гуль ні. 
12. Урач, які ле чыць у баль ні цы, клі ні цы. 13. Су хі сне жань — су хая вяс на, су хое 
...(прыкм.). 15. Рач ная да лі на ў га рах, апра ца ва ная гор на-да лін ным ле да ві ком. 
16. ... — эйр. Спа бор ніц тва, на якім лыж нік ска ча з вя лі ка га трамп лі на, вы кон-
ва ю чы ў па лё це тру кі. 17. У бобс леі сан кі з ру ля вым кі ра ван нем. 18. Мес ца, дзе 
ста вяц ца фі гу ры пад час гуль ні ў га рад кі. 19. Сне жань зі му па чы нае, а ... кан чае 
(прык.). 22. Ска чок у фі гур ным ка тан ні; з'яў ля ец ца дру гім па скла да нас ці пас-
ля ак се ля. 23. Умоў ны гра фіч ны знак для за пі су гу каў му зы кі. 24. Пры свя так 
бе ла рус ка га на род на га ка лен да ра; ад зна чаў ся 4 снеж ня. («... прый шло — зі му 
пры ня сло» (прык.). 30. Част ка све ту. 31. Ма гут ны пра кат ны стан. 32. Ста лі ца 
за ход не еў ра пей скай кра і ны, дзе ў 1882 го дзе ад бы ло ся пер шае спа бор ніц тва 
па фі гур ным ка тан ні ся род муж чын. 33. Збі ран не ка лек цыі.

Па вер ты ка лі: 2. «... за ла ціц ца,\\Пад сан ямі шум». З вер ша Я.Ку па лы «Зі-
мо вая ноч». 3. Дэ таль ха да во га ме ха ніз ма га дзін ні ка. 4. Кант роль ны ліс ток на 
атры ман не ча го-не будзь. 5. Рас плаў ле ная ма са ў глы бі нях Зям лі. 6. Інерт ны 
газ. 7. Ку бак ... . Ле ген дар ны тра фей, за які зма га юц ца ка ман ды На цы я наль-
най ха кей най лі гі. 8. Буй ны го рад у ЗША, дзе ў 1938 го дзе з'я віў ся пер шы ў 
све це Па лац спор ту на 15 ты сяч мес цаў. 14. Ка рэн ны жы хар Аф га ні ста на. 15. 
Сан кі без па лоз зя, якія вы ка рыс тоў ва лі ся ін дзей ца мі Паў ноч най Аме ры кі. 20. 
Хут кас ны спуск на лы жах з га ры па за да дзе ным скла да ным марш ру це. 21. 
Аб ле дзя не лая ска рын ка на па верх ні сне гу. 25. Ду дач ка або свіс ток, пры ла да 
па ляў ні ча га. 26. «За мкну ла ... свой яшчэ адзін круг,\\Дру гі за чы нае». З вер ша 
Я.Ко ла са «Ноч пад Но вы год». 27. На раст ад га рэн ня. 28. «Зноў ... па сла ла\\
снеж ныя кі лі мы». З паэ мы П.Тру са «Дзя ся ты пад му рак». 29. Цэнтр якой-не будзь 
дзей нас ці (пе ран.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ. г. Дзяр жынск.

З днём на ра джэн ня, з юбi ле ем шчы ра вiн шую Тац ця ну Ва сi льеў ну 
КА СIН СКУЮ з Мiн ска!

Жа даю быць заўж ды ба га тай —
Ба га тай шчас цем i спа ко ем,
Зда роў ем, ра дас цю ў сям'i,

Сяб ра мi вер ны мi, лю боўю...
I ўсiм пры го жым на зям лi!

Ва лян цi на.

У М Е Л Ы Я  Р У Ч К І

Пом нiць, ша на ваць, га на рыц цаПом нiць, ша на ваць, га на рыц ца  ��

Пра пар ты за наў

Не ба ўсё за кры лi хма ры,
Па ды ма ец ца ту ман.
Са бi ра юц ца атра ды
Бе ла рус кiх пар ты зан.

Эша ло ны гру ка це лi,
Мно га сту ка ла ка лёс.
Пар ты за ны на ля це лi,
Ўсё пус цi лi пад ад кос.

Снег рас та яў, снег рас та яў,
Пры бы ло ў ра цэ ва ды.
За нi ма юць пар ты за ны
Вёс кi, сё лы, га ра ды.

Па гля дзi це з мос та ў рэч ку,
Там ва да кi пiць, бур лiць.
Б'юць фа шыс таў пар ты за ны,
Да кан ца iх бу дуць бiць.

Па гля дзi це з мос та ў рэч ку,
Як ва да хва лю ец ца.
На ге ро яў-пар ты за наў
Ўвесь на род лю бу ец ца.

Апош нiя два рад кi кож най 
стра фы паў та ра юц ца.

Пад рых та ваў
Мi хась ША ВЫР КIН

2, панядзелак, 3.30–8.30 

4, серада, 5.30–9.00 

6, пятніца, 7.30–9.00 

7, субота, 14.00–24.00 

8, нядзеля, 0.00–10.30 

10, аўторак, 8.30–15.00 

12, чацвер, 17.30–22.30 

15, нядзеля, 5.00–8.30 

17, аўторак, 11.30–20.30 

20, пятніца, 6.30–9.00 

22, нядзеля, 15.30–21.30 

25, серада, 6.00–8.30 

27, пятніца, 13.00–16.00 

29, нядзеля, 16.00–19.30 

30, панядзелак, 13.30–24.00 

31, аўторак, 0.00–20.00 

НЕСПРЫЯЛЬНЫЯ ДНІ І ГАДЗІНЫ
Ў СНЕЖНІ

Пес ня бы ла свят ла нос най спа да рож нi цай i сяб роў кай пар ты за-
наў. Яны спя ва лi на пры ва лах i ста ян ках, у час па хо даў i рэй даў. 
Лю бi мыя ме ло дыi су ця ша лi i пра свят ля лi муж ных зма га роў, а паэ-
тыч ныя тэкс ты на паў ня лi iх ду шы ўпэў не нас цю i свя той ве раю ў 
пе ра мо гу. I пас ля за кан чэн ня ва ен ных па дзей пар ты зан скiя i сал-
дац кiя пес нi пра даў жа лi доў га гу чаць на ве ча ры нах i бя се дах, пры 
су стрэ чах ба я вых сяб роў...

Ак тыў ны збi раль нiк i пра па ган дыст на цы я наль на га фальк ло ру 
Ге надзь Цi то вiч у 1946 го дзе ў мяс тэч ку Цiм ка вi чы Ка пыль ска га 
ра ё на за на та ваў ва каль ны твор, што на гад ваў нiз ку пры пе вак. Мяс-
цо выя дзяў ча ты, якiя па зна ё мi лi фальк ла рыс та з род ны мi пес ня мi, 
з па ва гаю на зва лi яго «Пра пар ты за наў».

На род най пес няй «Пра пар ты за наў» сяб ры i ка ле гi вiн шу юць 
з юбi ле ем Тац ця ну Па да ляк, вя до мую жур на лiст ку i да след чы цу 
пар ты зан ска га ру ху на Бе ла ру сi.
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