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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.50 19.40 12.50
Вi цебск — 6.39 19.30 12.51
Ма гi лёў — 6.40 19.30 12.50
Го мель — 6.38 19.25 12.47
Гродна — 7.06 19.55 12.49
Брэст    — 7.08 19.54 12.46

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Рамана, Юльяна. 
К. Амаліі, Бартольда, Віктара, 
Кірылы, Яўстаха.

Месяц
Маладзік 30 сакавіка. 
Месяц у сузор’і Рыб. 
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Па ва жа ны Мі ка лай Ма ка ра віч АНІ САЎ,
наш бы лы на мес нік ды рэк та ра ў СШ № 3 г. Слуц ка!
Пры мі це ад нас, бы лых ка лег і вуч няў, на шы сар дэч-

ныя він ша ван ні з на го ды 85-год дзя! Зы чым вам уся го 
са ма га доб ра га ў жыц ці, дзя ку ем за шмат га до-

вую і доб ра сум лен ную пра цу, за доб ра зыч лі-
васць і па ва гу да на стаў ні каў і вуч няў.

З па ва гай Но ві кі, Баг да шы чы,
Кры во гі на, Кіп ніс, Жар тун, Пін чук.

АВЕН. Пос пех прый дзе да 
вас праз сяб роў і кан так ты 
з ад да ле ны мі дзе ла вы мі і, 
маг чы ма, за меж ны мі парт-

нё ра мі. За над та пры ваб ных пра па ноў, 
звя за ных з не аб ход нас цю не ад клад-
ных ка пі та лаў кла дан няў, лепш асце ра-
гац ца. Не ўзваль вай це на ся бе вель мі 
вя лі кі аб' ём пра цы. На ват ня гле дзя чы 
на ва шу ця га ві тасць, гэ та мо жа дрэн на 
ад біц ца на ся мей ных ад но сі нах. У пер-
шай па ло ве тыд ня будзь це ўваж лі вы мі 
да лю бой дро бя зі, бо ад гэ та га мо жа 
за ле жаць пос пех вя лі кай спра вы. Ды 
і дру гая яго па ло ва ад па чын ку не га-
ран туе і прой дзе ў пра цы. За тое якія 
бу дуць вы ні кі!..

ЦЯ ЛЕЦ. Сі ту а цыя мо жа 
па спры яць ума ца ван ню 
аў та ры тэ ту і знік нен ню 
не па ра зу мен няў. Пры мі це 

і па спра буй це вы ка рыс таць з най-
боль шай вы га дай для ся бе пра па-
но вы, якія па сту пяць у аў то рак. Да-
лу чай це да пра цы толь кі на дзей ных 
і пра ве ра ных лю дзей. Мо жа стаць 
вя до май ней кая ва ша тай на, што вы-
клі ча з'яў лен не на пру жа нас ці ў ад но-
сі нах з ка ле га мі. Зрэш ты, вы лёг ка 
змо жа це ўрэ гу ля ваць гэ та яшчэ да 
кан ца тыд ня.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ка лі вы не па-
збаў ле ны ло гі кі, то зной дзе-
це бліс ку чае вый сце з лю бой 
сі ту а цыі. Пры свя ці це ты дзень 

па вы шэн ню ква лі фі ка цыі: ця пер спры-
яль ны час, а ў да лей шым гэ та да па-
мо жа знай сці доб рую пра цу. Не спя-
шай це ся брац ца за доў га тэр мі но выя 
пра ек ты: яны бу дуць бес перс пек тыў-

ны мі і, хут чэй за ўсё, пры ня суць ад ны 
толь кі стра ты.

РАК. Ты дзень абя цае быць 
вель мі бур ным і на поў не ным 
раз на стай ны мі па дзея мі. Ад-

нос на спа кой ныя дні бу дуць чар га вац-
ца з дня мі, ка лі для да сяг нен ня пос пе ху 
не аб ход на мно гае зра біць. Пе ра па ды 
на строю так са ма маг чы мыя. Са мы мі 
не бяс печ ны мі мо гуць ака зац ца чац вер 
і пят ні ца. У гэ тыя дні не вар та раз ліч-
ваць на ра зу мен не з бо ку кі раў ніц тва 
і служ бо выя пос пе хі. Ка лі ў вас ёсць 
ней кія тай ныя спра вы, лепш зай мі це-
ся імі ў аў то рак, а хат нія ад кла дзі це 
да су бо ты.

ЛЕЎ. Будзь це асця рож ней 
з пры ваб ны мі пра па но ва мі 
і эк стра ва гант ны мі ідэ я мі. У 
па ня дзе лак ці се ра ду не вы-

клю ча на з'яў лен не пры крых пе ра шкод 
у спра вах і пла нах. На па чат ку тыд ня 
па дзеі мо гуць змя няц ца не за леж на ад 
ва шай во лі, пра ва ку ю чы скла да нас ці 
ў кар' е ры і ад но сі нах з на чаль ствам. 
Дзе ла выя парт нёр скія ад но сі ны і гра-
шо выя спра вы так са ма пры ня суць 
зме ны. Чац вер ака жац ца ад ным з са-
мых уда лых дзён тыд ня. Усе за да чы 
па спе е це вы ра шыць, і пе рад ва мі мо-
гуць ад крыц ца но выя маг чы мас ці. У 
вы хад ныя па він ны прый сці пры ем ныя 
вест кі ці не ча ка ны пос пех.

ДЗЕ ВА. На пра цы маг чы мыя 
пе ра груз кі, та му ця пер лепш 
не прад пры маць ры зы коў-
ных дзе ян няў. Для ажыц цяў-

лен ня сла ва лю бі вых кар' ер ных за дум 
не аб ход на за бяс пе чыць са бе спа кой-
ны тыл. Ты дзень мо жа змя ніць ва шу 

бу ду чы ню як у леп шы, так і ў гор шы 
бок. Пры вы ра шэн ні ся мей ных праб-
лем пра яві це вы трым ку і цяр пен не, і 
сі ту а цыя ста бі лі зу ец ца.

ША ЛІ. Не спя ша е це ся бу да-
ваць на па чат ку тыд ня за-
ліш не гран ды ёз ныя пла ны. 
Бу дзе знач на лепш тро хі 

ад па чыць і са брац ца з сі ла мі. Бяз лі-
тас на па збаў ляй це ся ад на за па ша-
на га не па трэб на га хла му, вы зва ляй-
це пра сто ру для но вых ста ноў чых 
змен. Ва ша энер гія і на пор ста нуць 
га ран там пос пе ху ў шмат лі кіх спра-
вах. Пят ні ца ста не ад ным з леп шых 
дзён тыд ня.

СКАР ПІ ЁН. Пра цоў ныя пос-
пе хі пе ра сяг нуць усе ча кан-
ні, а га тоў насць на ва коль ных 

пай сці на су страч у шмат лі кіх пы тан нях 
мо жа ака зац ца для вас не ча ка нас цю. 
Умен не па чуць і зра зу мець (плюс твор-
чы па ды ход да пе ра пра цоў кі атры ма-
най ін фар ма цыі) пры ня се ка ла саль ны 
пос пех. Вы так са ма мо жа це па спя хо ва 
змя ніць род сва ёй дзей нас ці, ка лі для 
гэ та га з'я вяц ца не аб ход ныя пе рад умо-
вы. Пры пра цы з па пе ра мі пра яві це 
та кія якас ці, як уваж лі васць і за ся ро-
джа насць. Гэ та ста ноў ча ада б'ец ца на 
кар' е ры.

СТРА ЛЕЦ. Не пры спеш вай-
це па дзеі. Ва ўсім вар та пры-
трым лі вац ца «за ла той ся рэ-
дзі ны», і та ды ўсё скла дзец-

ца най леп шым чы нам. Бу дзе знач на 
ляг чэй кі ра ваць сі ту а цы яй, за ста ю-
чы ся ў це ні, а не вы соў ва ю чы ся на 
пер шы план. За вяр шы це штось ці ста-
рое і ад жыў шае — гэ та бу дзе пра віль-

ным ра шэн нем, бо даў но настаў час 
вы зва ліць мес ца для но ва га ў сва ім 
жыц ці. Не за цяг вай це з вы ра шэн нем 
праб лем, бо спра вы бу дуць па тро ху 
на за па швац ца, а на пру жан не — на-
рас таць.

КА ЗЯ РОГ. З'я віц ца рэ аль ны 
шанц ажыц ця віць за ду мы. 
Адзі ным во ра гам, які мо жа 
пе ра шко дзіць, бу дзе ўлас-

ная мі тус лі васць. Усё (ці амаль усё) 
змо жа це рэа лі за ваць. Пер шая па ло ва 
тыд ня на пра цы мо жа быць асаб лі ва 
на сы ча най і на пру жа най, але энер гіі 
і сіл у вас ця пер хоць дар ма ад да вай. 
Па жа да на ад клас ці па езд кі і ка ман-
дзі роў кі. Па спра буй це для рэа лі за цыі 
но вых пла наў і пра ек таў знай сці са бе 
ад на дум цаў.

ВА ДА ЛЕЙ. Будзь це га то вы 
да та го, што мо жа це ака-
зац ца вель мі па пу ляр най 
асо бай. Пра вас бу дуць рас-

па вя даць, на вас бу дуць зва жаць, вы 
бу дзе це зна хо дзіц ца ў цэнт ры па дзей, 
а не ка то рыя на ват па спра бу юць пе ра-
няць ваш стыль і ма не ру апра на цца. 
Ця пер як у пра цы, так і ў твор час ці для 
вас ад кры ва юц ца но выя перс пек ты вы 
і маг чы мас ці.

РЫ БЫ. Сім па тыя і пад трым-
ка сяб роў і ад на дум цаў бу дзе 
за бяс пе ча на. Але рэ ка мен ду-

ец ца па менш кры ты ка ваць ка лег. Па-
спра буй це больш спа кой на ста віц ца 
да не да хо паў ін шых. Ты дзень ста не 
ча сам для пад рых тоў кі ва шых за дум і 
пе ры я дам вы нош ван ня ідэй. Мо жа це 
з лёг кас цю ўва со біць у жыц цё свае 
сла ва лю бі выя пла ны.
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1867 год — у Анг ліі пры ня ты 
за кон аб ства рэн ні Ка на-

ды. Ка ла ні за цыя Паў ноч най Аме ры кі 
Анг лі яй і Фран цы яй па ча ла ся амаль 
ад на ча со ва: у 1607 го дзе анг лі ча не 
за сна ва лі Джэй мстаўн, а ўжо ў на-
ступ ным го дзе фран цу зы за кла лі 
Кве бек. Пас ля Ся мі га до вай вай ны 
1756—1763 га доў зем лі Ка на ды ады-
шлі да Анг ліі. У ся рэ дзі не ХІХ ста год-
дзя вост ра паў ста ла пы тан не аб па-
лі тыч ным аб' яд нан ні ўсіх бры тан скіх 
ка ло ній у Паў ноч най Аме ры цы. Гэ та 
бы ло пра дык та ва на як па трэ ба мі 
эка на міч на га раз віц ця, так і па гро-
зай анек сіі з бо ку Злу ча ных Шта таў 
Аме ры кі. Вя лі ка бры та ніі бы ло больш 
вы гад на па га дзіц ца з утва рэн нем ка-
над скай фе дэ ра цыі пры за ха ван ні 
цес ных су вя зяў з мет ра по лі яй, чым 
на заў сё ды па зба віц ца ад яе. Так, у 
1867 го дзе ў Анг ліі быў пры ня ты Паў-
ноч на а ме ры кан скі акт аб ства рэн ні 
Ка на ды, які па клаў па ча так яе шля ху 
да поў най не за леж нас ці.

1949 год — 65 га доў та му на-
ра дзіў ся (вёс ка Ха ро шае 

Ла гой ска га ра ё на) Ва лян цін Ві кенць-
е віч Га ро ха вік, бе ла рус кі ма тэ ма тык, 
член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі 
(2000), док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч-
ных на вук (1989), пра фе сар (1991). У 
1970—1998 гг. — ста жор-да след чык, 
ма лод шы, стар шы, вя ду чы, га лоў ны 

на ву ко вы су пра цоў нік, з 1998 го да — 
за гад чык ад дзе ла Ін сты ту та ма тэ-
ма ты кі НАН Бе ла ру сі. Ад на ча со ва з 
1990-га — пра фе сар ка фед ры БДУ. 
Аў тар больш як 100 на ву ко вых прац 
у га лі не не лі ней на га ана лі зу і ма тэ-
ма тыч най тэ о рыі ап ты мі за цыі.

1973 год — праз два ме ся цы 
пас ля пад пі сан ня ў Па-

ры жы па гад нен ня аб спы нен ні агню 
апош ні аме ры кан скі сал дат па кі нуў 
В'ет нам. Так за вяр шы ла ся вась мі-

га до вая В'ет нам ская вай на, за час 
якой аме ры кан цы скі ну лі на В'ет нам 
14 міль ё наў тон бом баў і сна ра даў, 
што эк ві ва лент на ма гут нас ці больш 
як 700 атам ных «хі ра сім скіх» бом баў. 
Злу ча ныя Шта ты стра ці лі, па роз ных 
да ных, ад 56 да 58 ты сяч ча ла век. 
Ка лі, вя до ма, не лі чыць яшчэ 129 ты-
сяч ве тэ ра наў, якія за гі ну лі ўжо пас ля 
за кан чэн ня вай ны ў вы ні ку стрэ саў і 
са ма губ стваў, па мер лі ад ран. Ацэн кі 
страт В'ет на ма ва га юц ца ад двух да 

трох міль ё наў ча ла век. У ЗША 29 са-
ка ві ка ад зна ча ец ца Дзень ве тэ ра наў 
в'ет нам скай вай ны. У В'ет на ме гэ тая 
вай на афі цый на ацэнь ва ец ца як усе-
на род ная ба раць ба за не за леж насць 
кра і ны су праць аме ры кан скай агрэ-
сіі. Вы ні кі в'ет нам скай вай ны азна ча-
лі перш за ўсё па ра жэн не Злу ча ных 
Шта таў. Ня гле дзя чы на тое, што яны 
кі ну лі ў Ін да кі тай ве лі чэз ны экс пе ды-
цый ны кор пус, вы ка рыс тоў ва лі свае 
тэх на ла гіч ныя маг чы мас ці, па кла лі 
дзя сят кі ты сяч ча ла век, ім не ўда ло ся 
ні ўтры маць Паў днё вы В'ет нам, ні ўма-
ца ваць свае па зі цыі ў Паўд нё ва-Ус ход-
няй Азіі. Ва шынг тон вы му ша ны быў 
мя няць знеш не па лі тыч ную так ты ку і 
знач на больш асця рож на па ды хо дзіць 
да ўцяг ван ня ў рэ гі я наль ныя кан флік-
ты, асаб лі ва ка лі гэ та па гра жа ла ах вя-
ра мі з бо ку са міх аме ры кан цаў. Доў-
га тэр мі но вых уро каў, зрэш ты, Шта ты 
для ся бе не зра бі лі.

Анд рэй ВО ЛЯН, па лі тыч ны дзе яч, 
фі ло саф, ідэ о лаг Рэ фар ма цыі:

«Ка лі знат ны на шча дак аказ ва ец ца 
гуль та ём і ло ды рам, ка лі ён за гра зае 
ў рас пус це і блу дзе, то вя до масць 
прод каў не толь кі не да па ма гае 
яму, а, на ад ва рот, — вы кры вае 
і вы свеч вае яго лі хія ўчын кі тым 
вы раз ней, чым яр чэй шаю бы ла 
сла ва яго баць коў і дзя доў».

ЗАЎТРА
Пра ца ваць не ха це ла ся, але сквап-

насць пе ра маг ла ля но ту.

Адэ са, дзве сяб роў кі.
— Бэ ла Ма і се еў на, ну як вы так жы-

вя це? Спі це з му жам у роз ных па ко-
ях...

— І што? І нар маль на жы вём. Ка лі 
Сё ма хо ча, ён сві шча...

— А ка лі вы хо ча це?
— Та ды я ў яго пы та ю ся: «Сё ма, ты 

свіс таў?!»

Хто-не будзь па тлу ма чыць мне, на вош-
та ў ра зы нкі да баў ля юць ка мен не, ко ле-
рам і па ме рам ідэн тыч ныя ра зы нкам?

— Юля! Які ў ця бе рост?
— 148.
— Ма лень кая фея! А ва га?
— Ва га яшчэ мен шая, 110...

А дзе, па-вашаму, дзіцяці музыкай займацца?

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
П О С Н Ы  С Т О Л В Е С Н А В Ы Я  К Л О П А Т Ы

Як за хоў ваць бя ро за вік? 
(Пачатак чытайце ў папярэднім выпуску.)

Каб за ха ваць бя ро за вік, з яго ро бяць квас. На- �
грэй це сок да 35 гра ду саў, да дай це 15–20 г драж джэй 
і 3 ра зы на чкі на 1 л со ку. Мож на да даць лі мон ную цэд-
ру на смак. Пас ля гэ та га сло ік ці бу тэль ку шчыль на 
за кры ва юць і па кі да юць на 1–2 тыд ні.

Квас мож на пры га та ваць і па-ін ша му. Да 10 л  �
бя ро за ві ка да да юць сок 4 лі мо наў, 50 г драж джэй, 30 г 
мё ду ці цук ру, ра зы нкі з раз лі ку 2–3 штуч кі на бу тэль-
ку. Раз лі ва юць па бу тэль ках і тры ма юць 1–2 тыд ні ў 
цём ным пра ха лод ным мес цы. Квас мо жа быць га то вы 
і праз 5 дзён. Але ад та го, што ён пра ста іць даў жэй, 
на пой не са псу ец ца, яго мож на за хоў ваць усё ле та.

Яшчэ рэ цэпт ква су. У боч ку з бя ро за ві кам спус- �
ка юць на вя ро вач цы мя шэ чак з га рэ лы мі ска ры нач ка-
мі ржа но га хле ба. Праз двое су так са ска ры нак у сок 
пя рой дуць дрож джы і пач нец ца за кі сан не. За тым у 
боч ку на сы па юць вяд ро ду бо вай ка ры ў якас ці кан сер-
ва валь на га і ду біль на га срод ку, а для во да ру — віш ні 
(яга ды ці ліс це) і сцёб лы кро пу. Праз два тыд ні квас 
га то вы. Ён мо жа за хоў вац ца ўсю зі му.

Сок на ліць у вя лі кую бут лю і па ста віць у цём нае  �
пра ха лод нае мес ца на 2–3 дні. За тым да даць у яго 
со лад з яч ме ню ці пад сма жа ныя тоў ча ныя су ха ры. На 
5 л бя ро за ві ка — 30 г. яч мен на га со ла ду ці су ха роў.

Яшчэ з бя ро за ві ка ро бяць баль зам. На вяд ро  �
со ку трэ ба 3 кг цук ру, 2 л хат ня га ві на і 4 дроб на па-
се ча ныя цыт ры ны. Усё гэ та трэ ба па ста віць бра дзіць 
на два ме ся цы ў склеп, а по тым раз ліць па бу тэль ках 
і вы тры маць яшчэ тры тыд ні.

Са ла та-за кус ка 
Спат рэ біц ца: гры бы (шам пінь ё ны ці ін шыя) — 

150 г, цы бу ля (не вя лі кая га лоў ка) — 1 шт. морк-
ва — 1 шт., пе рац бал гар скі — 1 шт., фа со ля (ад-
вара ная) — 0,5 шклян кі, ка пус та квя ціс тая (мож на 
за мя ніць стру ко вай фа со ляй) — 200 г, 0,5 шклян кі 
та мат на га со ку.

Цы бу лю, морк ву і 
бал гар скі пе рац на-
шат ка ваць, на рэ заць 
гры бы. Спа се ра ваць 
на алеі цы бу лю, морк-
ву, бал гар скі пе рац, 
да даць да іх гры бы 
і па тры маць на аг ні 
яшчэ хві лін пяць. Да 
аб сма жа най га род ні-

ны да даць ад вар ную фа со лю, та мат ны сок і квя ціс тую 
ка пус ту. За мест ка пус ты мож на па клас ці на рэ за ную 
стру ко вую фа со лю — так са ма вель мі смач на. Ту шыць 
усё ра зам да га тоў нас ці ка пус ты. Па са ліць і па пер-
чыць на смак.

На гэ тым эта пе мож на рэ гу ля ваць гу шчы ню: жа-
да е це ра дзей, каб па даць з ма ка ро най, — да дай це 
па больш та мат на га со ку.

Гэ тую стра ву мож на па даць у цёп лым вы гля дзе 
як ра гу. Мож на ад ва рыць да яго ма ка ро ну ці буль-
бу. А ў ха лод ным вы гля дзе гэ та вы дат ная са ла та. Ці 
за кус ка.

Кра пiў ныя «ру жы» 
Спат рэ бiц ца: му ка пша нiч ная — 300 г, яй ка ку-

ры нае — 1 шт., буль ба — 3–4 шт., арэ хi грэц кiя — 
0,5 шкл., кра пi ва — 200 г, цы бу ля рэп ча тая — 2 шт., 
соль.

З му кi, яй ка, со лi i ва ды за мя сi це цес та. Яно па вiн на 
атры мац ца не ту гое.

Рых ту ем на чын ку. Ма ла дую кра пi ву па мыць i 
здраб нiць. Цы бу лю па рэ заць дроб на i аб сма жыць на 
алеi да за ла цiс та га ко ле ру. Здроб не ныя арэ хi за лiць 
кi пе нем i па кi нуць для на бра кан ня на 15 хвi лiн. Усё 
гэ та да да ём у кра пi ву i змеш ва ем, да да ём на дзёр тую 
на тар цы сы рую буль бу. Атры ма ную ма су па са лiць i 
доб ра змя шаць. Цес та рас ка чаць i звер ху тон кiм сло-

ем раз мер ка ваць на чын-
ку. Скру цiць у ру лет. На-
рэ заць ру лет бру соч ка мi 
таў шчы нёй 4–5 см.

Га та ваць у па ра вар цы 
хвi лiн 40, пад за чы не ным 
веч кам. Па да ваць га ра-
чы мi са смя та най.

На род ная пес ня — вы дат-
ны на стаў нік для мо ла дзі. 
Ня зму ша на і вель мі да ход-
лі ва яна рас кры вае ду хоў-
ныя скар бы кра і ны, эма-
цы я наль на асвят ляе ўвесь 
па чуц цё вы свет на шых па-
пя рэд ні каў, у мас тац кіх дэ-
та лях-сім ва лах пры апі сан-
ні звы чай ных по бы та вых 
эпі зо даў пе рад ае ду хоў ную 
гіс то рыю на ро да, яго све та-
ўспры ман не.

Сю жэт ны ма лю нак на род най 
пес ні «Там ка ля млы на» вы гля-
дае да во лі прос тым. Хло пец 
спя ша ец ца на спат кан не на ка-
ні, па да ра ва ным яму ка хан кай. 
Але згад ван не пра млын і да ро-
гу, ка лі ну і ка ня на сця рож вае, 
бо гэ та ба га тыя і шмат знач ныя 
па сэн се рэа ліі. Млын здаў на лі-
чыц ца па та ем ным мес цам. Тут 
ад бы ва ец ца іс тот ная для жыц ця 
з'я ва — пе ра ўтва рэн не зер ня, 
і тут, па вод ле па вер' яў, у пры-
цем ку шу кае пры тул ку ўся ля кая 
не чысць. А по бач — ка лі на ў кве-
це ні: яна ж сім ва лі зуе дзя во чую 
пры га жосць і воль насць, пад-
рых та ва насць да раз мна жэн ня. 
Ла ка ніч на, ад ным ска зам, ма лю-
ец ца вяс ко вы края від, сім ва ліч-
насць пры ве дзе ных дэ та ляў вы-
клі кае глы бо кі роз дум. І да ро га 
як су вязь двух па чуц цё вых све-
таў бу дзе ня лёг кай, на поў ніц ца 
су мні вам і пе ра жы ван ня мі. Та му 
і «ко нік, быст рыя но гі» — гра-
цы ёз ная і воль на лю бі вая іс то та, 
вер ны ся бар, муд ры па моч нік — 
зблу дзіў. Але па чуц ці, ка лі яны 
чыс тыя, да па мо гуць ка хан кам 
ад шу каць тую сцеж ку-да рож ку, 
якая іх па яд нае.

У не ка то рых тэкс та вых ва-
ры ян тах пес ні па зна ча ец ца, што 
хло пец, каб су па ко іц ца, звяр та-
ец ца да ча ра дзей най сі лы («Ані 
сця жын кі,/Ані да рож кі./Па е дзем, 
ко ні ку,/Аж да да рож кі»). Ад нак ён 
сам здоль ны вы ра шыць уз нік лыя 
праб ле мы і за стац ца муж ным, 
на дзей ным і пас ля доў ным у па-
чуц цё вых ста сун ках. Так і па да-
ец ца ў пес ні.

Пад рых та ваў
Мі хась ША ВЫР КІН.

Там ка ля млы на 
Там ка ля млы на 
Цві ла ка лі на.
Дзе ж тая дзяў чы на, 
Што мя не лю бі ла?

Не так лю бі ла, 
Як ша на ва ла, 
Ку пі ла ко ні ка, 
Па да ра ва ла.

А той ко ні чак, 
Быст рыя но гі, 
Вёз мя не да мі лай, 
Зблу дзіў з да ро гі.

Ані сця жын кі, 
Ані да ро гі.
У хлоп ца сэр дань ка 
Млее з тры во гі.

— З кім мая мі лая 
Ру чань кі звя жа, 
З кім мая мі лая 
Спа тань кі ля жа?

— Ой, ля жа, ля жа 
Са ма з са бою, 
Бе лыя ру чань кі 
Пад га ла вою.

Апош нія два рад кі кож най 
стра фы паў та ра юц ца.

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

ТАМ КА ЛЯ МЛЫ НА Запавет, як берагчы наш дом,

Бог маланкай высякаў

  на хмарах:

“Не хавай лязо за абразом,

Не запальвай свечку

  ад пажараў”

Невядомы быў яму сакрэт,

Што зямляне выракуць

  святое

І адрынуць божы запавет,

І разгоняць хмары

  над зямлёю.

Час мінае — не мінае кроў,

Фарба барыкад

  і плашчаніцы.

Сёння нож бяруць

  з-за абразоў

І нясуць паходню

  з папялішчаў.

Абвясцілі час календары

Кленчыць перад

 немінучым лёсам…

Час — маліць,

 каб запавет стары

Аніколі не знікаў з нябёсаў.

«Кос тач ка»
для аб мот кі ка бе лю 

Зруч на, ка лі пра ва ды не блы та юц ца пад на га мі. 
З пад руч ных ма тэ ры я лаў лёг ка зра біць зруч ную 
«кост ку», ва кол якой мож на аб ма таць ка бель.

У якас ці асноў на-
га ма тэ ры я лу трэ-
ба ўзяць штось ці 
шчыль нае. Чым даў-
жэй шая «кост ка», 
тым больш тры ва лы 
па трэ бен ма тэ ры ял. 
Гэ та мо жа быць, на-
прык лад, ста ры ды ва нок для «мы шы» ці ліст тоў ста га 
кар до ну. Возь мем 2 ка ва лач кі шы ры нёй у 3–6 см і 
даў жы нёй у 7 см. Ма лю ем кон тур кост кі, вы ра за ем 
і склей ва ем. На кан цах на рых тоў кі свід ру ем дзі рач кі 
дыя мет рам не ме ней за 0,5 см. Каб ка бель роз най 
таў шчы ні пра хо дзіў ідэа льна, над ра за ем па кра ях 
не вя лі кія па глыб лен ні по бач з ад ту лі на мі.

С Е З О Н Н Ы Я  С Т Р А В Ы

У М Е Л Ы Я  Р У Ч К І

Лю ба га му жа, та ту і дзе да Іва на Мі ка ла е ві ча КА ЧА НА 
з г. На ва груд ка з 75-год дзем він шуе ўся яго сям'я.

Мы шчы ра жа да ем у дзень юбі лею:
Хай ра дасць і шчас це сэр ца са грэ юць,
Хай доб рыя вест кі пры хо дзяць у ха ту,
І стол на пры сма кі бу дзе ба га ты.
Яшчэ мы жа да ем зда роўя без ле каў,
Даб ра, і спа кою, і доў га га ве ку,
Ня хай аб мі на юць бя да і тры во га,
І глад кай жыц цё вая бу дзе да ро га.


