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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.00 20.18 14.18
Вi цебск — 5.47 20.11 14.24
Ма гi лёў — 5.50 20.08 14.18
Го мель — 5.51 20.01 14.10
Гродна — 6.16 20.33 14.17
Брэст    — 6.20 20.30 14.10

Iмянiны
Пр. Івана, Паўла, Пятра, Якава. 
К. Эмы, Адольфа, Лявона.

Месяц
Апошняя кввадра 22 красавіка. 
Месяц у сузор’і Стральца. 
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Добрая навіна!
Шчырых стала болей!

…Дамоў, у гнёзды буслы злятаюцца,
На белых крылах вясну прыносяць!
А з ёю — дзетак, тым, хто стараецца,
І шчыра ў Бога пра гэта просіць.

Шаноўнага калегу, Тараса ШЧЫРАГА шчыра 
віншуем з нараджэннем дачушкі! Хай расце 
здаровенькай! На радасць бацькам і... буслам.

АВЕН. Бу дзе це здоль ныя 
на якас ны ры вок на пра цы. 
Бы ло б так са ма пра віль ным 
за няц ца сва ім зда роў ем. У 

аў то рак най больш спры яль ны час для 
зва ро ту па да па мо гу да ўплы во ва га 
за ступ ні ка. Па чы на ю чы з чац вяр га, па-
спра буй це змен шыць пра цоў ную на-
груз ку да мі ні му му.

ЦЯ ЛЕЦ. Не аб ход на стаць са-
бра ны мі і мэ та на кі ра ва ны мі, 
бо на стае важ ны пе ры яд, які 

да зво ліць рас крыць свае здоль нас ці 
ў пра фе сій ным пла не. Па спра буй це 
за ся ро дзіц ца на га лоў ным і не мар-
на ваць сі лы па дро бя зях. Па збя гай це 
кан флік таў і не па ра зу мен няў з на чаль-
ствам. Ва ша не да вер лі васць ця пер не 
са мы леп шы да рад ца, за будзь це ся на 
яе і шу кай це спо саб зда быць ду шэў ны 
спа кой. 

БЛІЗ НЯ ТЫ. У пер шую па ло-
ву тыд ня па жа да на па чаць 
пла на мер ную рэа лі за цыю 
хаця б част кі сва іх ідэй. Ваш 

па зі тыў ны на строй на зно сі ны да зво-
ліць ад на віць стра ча ныя су вя зі, на быць 
но выя зна ём ствы і да ве дац ца шмат 
ка рыс на га.

РАК. Па дзеі бу дуць до сыць 
су пя рэч лі выя, та му спат рэ-
бяц ца на ма ган ні і муд расць 

для кі ра ван ня сі ту а цы яй, якая ства ры-
ла ся. Вар та сце раг чы ся за хап лен ня 

ры зы коў ны мі гуль ня мі, па збя гаць су-
мнеў ных да га ва роў і не ра біць не аб ду-
ма ных па зык. Фі нан са выя праб ле мы з 
пры чы ны буй ных страт вель мі ве ра год-
ныя і мо гуць пры вес ці да фі нан са ва га 
кра ху.

ЛЕЎ. Су ціш це свае ам бі цыі, і 
змо жа це да сяг нуць не бы ва лых 
пос пе хаў у спра вах, а прос тыя 
ра шэн ні да зво ляць да маг чы ся 

ма тэ ры яль на га пос пе ху. Па спра буй це 
па зба віц ца ад не га тыў ных ду мак пра 
лю дзей і сі ту а цыі, будзь це даб рэй шы мі 
і больш цярп лі вы мі ў ад но сі нах.

ДЗЕ ВА. Мо жа це атры маць 
жа да нае, ка лі здо ле е це дып-
ла ма тыч на і свое ча со ва ады-
сці ў цень і ад туль кі ра ваць 

па дзея мі, якія вас ці ка вяць. Ака ліч нас ці 
да дуць маг чы масць пра ве рыць парт нё-
раў на на дзей насць у не ка то рых фі нан-
са вых пы тан нях. Да кан ца тыд ня па жа-
да на ўшчыль ную за няц ца аса біс ты мі 
спра ва мі ці да зво ліць са бе ад пра віц ца 
ў ад па чы нак.

ША ЛІ. Ве ра год ныя пе ра па ды 
на строю, якія бу дуць не толь кі 
інт ры га ваць на ва коль ных, але 
і сто мяць тых, хто бу дзе доў га 

зна хо дзіц ца по бач з ва мі. Пят ні ца бу дзе 
доб рым днём для зно сін з сяб ра мі, а 
дом па це шыць сва ёй утуль нас цю і кам-
фор там. У вы хад ныя ад праў ляй це ся з 
ка ха ным ча ла ве кам у ванд роў ку.

СКАР ПІ ЁН. Чэр пай це ба дзё-
расць у пос пе хах і па спра буй-
це не пры маць па спеш лі вых 

ра шэн няў. У па ня дзе лак не па жа да на 
па чы наць на ват са мыя ма ла важ ныя 
спра вы, лепш пра цяг нуць за вяр шэн-
не ра ней па ча та га. У аў то рак мо гуць 
уз нік нуць на пру жа ныя ад но сі ны ў дзе-
ла вой сфе ры, ка лі з ад на го бо ку да-
вя дзец ца асце ра гац ца пад ма ну, а з 
дру го га — кан флік таў з на чаль ствам 
і ка ле га мі.

СТРА ЛЕЦ. Ва ша здоль насць 
да фі ла соф скіх раз ва жан няў 
і ўмен не ра біць у вы ні ку гэ-
та га рэа ліс тыч ныя вы сно вы 

да зво ляць вы браць дак лад ны кі ру-
нак і са брац ца з сі ла мі для чар го ва га 
рыў ка. У аў то рак аба вяз ко ва звяр ні-
це ўва гу на па ра ды, які мі вас бу дуць 
адо рваць на ва коль ныя лю дзі, ся род 
іх мо жа апы нуц ца ў лі та раль ным сэн-
се за ла тая ідэя. Не вар та за над та за-
хап ляц ца аба ро най ін та рэ саў ін шых 
лю дзей, бо спра вы на пра цы бу дуць 
на за па швац ца з ней ма вер най хут ка-
сцю і за па тра бу юць ад вас не ад клад-
на га вы ра шэн ня.

КА ЗЯ РОГ. Па жа да на пра-
явіць ак тыў насць і іні цы я-
тыў насць, гэ та па спры яе як 
ва шай па спя хо вас ці ў цэ лым, 

так і за вяз ван ню ка рыс ных зна ём стваў 
і на ладж ван ню сяб роў скіх кан так таў у 

пры ват нас ці. У чац вер у ста сун ках з 
на ва коль ны мі па спра буй це не ка заць 
ліш ня га, пра яві це вы трым ку і спа кой, 
не чап ляй це ся да чу жых не да хо паў і 
не лезь це з па ра да мі, ка лі вас пра гэ та 
не про сяць. Па жа да на са брац ца з сі ла-
мі і да вес ці да кан ца па ча тую спра ва, 
на ват ня гле дзя чы на яе ўяў ную пра-
ца ём касць.

ВА ДА ЛЕЙ. На па чат ку тыд ня 
з ідэ я мі і пра па но ва мі лепш 
не вы сту паць, вы лу чыц ца та-
кім чы нам не атры ма ец ца, вас 

мо гуць ня пра віль на зра зу мець, та му не 
ства рай це са бе ліш ніх праб лем. Да кан-
ца тыд ня дзе ці мо гуць вы ка заць свае 
прэ тэн зіі, і чым ста рэй шыя дзе ці, тым 
больш у іх бу дзе прэ тэн зій. Гэ та вы му-
сіць вас пе ра гле дзець не ка то рыя свае 
прын цы пы і тро хі змя ніць ус пры ман не 
рэ ча іс нас ці. Але ўжо пас ля су бо ты вы 
ад чу е це, як вя лі кая част ка кло па таў 
зва лі ла ся з пля чэй.

РЫ БЫ. Бу дзе шан ца ваць і ў 
гуль ні, і ў ка хан ні. Але гуль-
ню лепш вы бі раць не ры зы-

коў ную, а ак цёр скую, тут вы бу дзе це 
за хап ляль ныя і мо жа це да зво ліць са-
бе са мыя вар' яц кія вы хад кі, усе яны 
бу дуць асу джа ны на пос пех. У кан цы 
тыд ня ве ра год ная ўда лая па езд ка ці 
плён ная су стрэ ча ў не фар маль ных 
аб ста ві нах, а бліз кія лю дзі пры ня суць 
ра дасць.

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

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

1447 год — у пісь мо вых кры ні цах упер шы ню згад ва юц ца Ра даш-
ко ві чы (з на го ды за сна ван ня ві лен скім каш та ля нам Пят ром 

Ге ды голь да ві чам кас цё ла свя той Трой цы). У да лей шым на се ле ны 
пункт быў пры ват на ўлас ніц кім го ра дам 
і на ле жаў кня зю Вя рэй ска му, Гаш толь-
дам, ка ра ле ве Бо не Сфор цы, Агін скім, 
Ра дзі ві лам. Па вод ле ін вен та ра 1549 го-
да, у Ра даш ко ві чах зна хо дзіў ся драў ля ны 
за мак. У ХVІ ст. Ра даш ко ві чы лі чы лі ся 
ка ра леў скім ула дан нем, паз ней на ле-
жа лі Гля бо ві чам, Агін скім, Ма сальскм, 
Ра дзі ві лам.

1954 год — 60 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Ло ша Аст ра вец ка га 
ра ё на) Ула дзі мір Мі хай ла віч Пы рач кін, бе ла рус кі ву чо ны 

ў га лі не ля чэн ня хва роб сэр ца і са су даў, док тар ме ды цын скіх на вук. 
Аў тар на ву ко вых прац па уль тра гу ка вой ды яг нос ты цы і ля чэн ні сар-
дэч на-са су дзіс тых за хвор ван няў.

1970 год — на Волж скім аў та ма біль ным за вод зе са бра ны пер-
шы аў та ма біль «ВАЗ-2101 «Жы гу лі». З гэ та га, па сут нас ці, 

па ча ла ся са праў ды ма са вая аў та ма бі лі за цыя Са вец ка га Са ю за. Пры 
яго рас пра цоў цы за асно ву быў узя ты італь ян скі FІАT-124. Ро да на-
чаль нік усёй «ва заў скай» «кла сі кі» вы зна чаў ся больш дас ка на лым 
ру ха ві ком, зме не най транс мі сі яй і ха да вой част кай. У 1972 го дзе на 
ба зе 01-й бы ла ство ра на гру за вая ма дэль «ВАЗ 2102-уні вер сал». З 
тых ча соў «ка пе еч ка» і «двое чка» на доў га ста лі лю бі мы мі ма шы на мі ў 
СССР. Уся го Аў та ВАЗ вы пус ціў ка ля ча ты рох міль ё наў «адзі нак», якія 
ўчы ні лі са праўд ны пе ра ва рот у ла ка фар ба вай, гу ма тэх ніч най і ін шых 
га лі нах пра мыс ло вас ці, якія пра ца ва лі на аў та прам.

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ, пісь мен нік:

«Ле пей ня вер ныя пе ра ка нан ні, чым зу сім без іх».

ЗАЎТРА
Ку пі ла са бе за вуш ні цы ў вы гля дзе ка-

ма роў, смеш ныя та кія! 
За паў дня ўжо пяць ра зоў ад сяб роў па 

ву шах атры ма ла...

Школь нік у ап тэ цы:
— У вас ёсць які-не будзь абяз боль-

ва ю чы сро дак?
— А што ў ця бе ба ліць?
— Па куль ні чо га, але та та пай шоў на 

баць коў скі сход...

Здаць эк за мен па ва джэн ні ў ДАІ — 
гэ та дробязь, а вось здаць эк за мен па 
ва джэн ні му жу, каб ён да зво ліў браць ма-
шы ну — гэ та праб ле ма!

— Па е дзем да мя не?
— Не.
— Ха чу ска заць, што нім фа ман ка вы 

так са бе.

Гэ та дзень 
стро га га кант ро лю, 
і лю дзі гэ та га 
дня імк нуц ца 
тры маць пад 
кант ро лем усіх і 
ўсё. Най вы шэй шае 
за да валь нен не 
пры но сіць ім 

кар' е ра, ста біль насць у сям'і, 
упа рад ка ва ны стан жыц ця; яны 
шчас лі выя, ка лі ім пра да стаў ля ец ца 
маг чы масць удас ка на ліць чу жы 
твор; яны імк нуц ца да вя лі кіх ідэй 
і асоб. Ім не трэ ба ба яц ца зме ны 
аб ста він. Аба вяз ко вая ўмо ва 
для іх ру ху на пе рад — умен не 
про ці ста яць жа дан ню кант ра ля ваць 
лю бую жыц цё вую сі ту а цыю, у якую 
яны трап ля юць ці ўмеш ва юц ца. 
Ім ін шы раз ка рыс на ады сці 
ўбок і да зво ліць ін шым пры маць 
са ма стой ныя ра шэн ні.

У іх вы со ка 
раз ві тыя якас ці 
лі да ра. Яны рэд ка 
за да валь ня юц ца 
аса біс ты мі 
да сяг нен ня мі, 
та му што іх 
пры яры тэ там 
з'яў ля ец ца 

гру па вая за ці каў ле насць. 
У іх ба га ты ўнут ра ны свет, 
яны ад чу валь ныя і ра ні мыя. 
З за да валь нен нем ад да юц ца 
ле ту цен нас ці, не па збя га юць пры 
гэ тым праб лем і кан флік таў, та му 
што не ство ра ны для лёг ка га і 
бес кла пот на га жыц ця. Ва ло да юць 
бліс ку чай ін ту і цы яй, але за ста юц ца 
зям ны мі людзь мі, якім не аб ход ныя 
доб рыя ча ла ве чыя ад но сі ны. 
Умен не аб' ек тыў на ацэнь ваць 
свае маг чы мас ці, рэ гу ляр на 
кант ра ля ваць ся бе і пра яў ляць 
гнут касць у па ды хо дзе да жыц ця 
заў сё ды да па ма гае ім на шля ху да 
пос пе хаў.

19
красавіка

НА РО ДЖА НЫЯ

20
красавіка

НА РО ДЖА НЫЯ

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
Г А  Т У  Е М  Н А  В Я  Л І К  Д З Е Н Ь

Пе кін ская ма за і ка 
Спат рэ біц ца: 1 ка чан пе кін скай ка пус ты, 3–4 роз-

на ка ля ро выя са лод кія пер цы, 2 плаў ле ныя сме тан ко-
выя сыр кі, 200 г брын зы, 2 ст. л. смя та ны, 1 бля шан ка 
мас лін без кос та чак, 2–3 зуб кі час на ку.

На дзер ці або прос та рас цер ці сме тан ко вы сыр, 
брын зу, здроб не ны час нок; да даць смя та ну. Змя шаць. 
Пер цы па рэ заць не вя лі кі мі ку бі ка мі, аліў кі — кру жоч-
ка мі. Да даць у сыр ную ма су і змя шаць.

Ка пус ту раз рэ заць уз доўж на дзве па ла він кі. Асця-
рож на пра ма заць кож ны ліс цік тон кім сло ем на чын кі. 
Ся рэ дзі ну мож на вы няць, а мож на, пры браў шы ліш нія 
ліс точ кі і храп ку, пры ля піць на мес ца. Тое ж са мае зра-
біць з дру гой па ла він кай. Дзве част кі ка пус ты аб' яд-
наць у ад но цэ лае і ту га за ма таць у хар чо вую плён ку. 
Ка чан ад пра віць у ха ла дзіль нік мі ні мум на 2 га дзі ны. 
Пе рад па да чай на стол па рэ заць на пар цы ён ныя ка-
вал кі, апыр скаць со кам лі мо на.

Ко шы кі для са ла ты 
За меш ва ем цес та для блі ноў па лю бі мым рэ цэп це. 

Вы пя ка ем то нень кія не вя лі кія блін цы, чым тан чэй-
шыя — тым лепш.

Ця пер са мае ці ка вае — ро бім ко шы кі. Для гэ та га 
трэ ба пе ра ку ліць звы чай ную шклян ку, па клас ці на яе 
блі нец і па ста віць у мік ра хва лёў ку се кун даў на 20 або 
30, а мо жа, і па больш, у за леж нас ці ад ва шай печ кі. 
Вось і ўвесь сак рэт.

Па ча ка ем, па куль асты не, і зды ма ем наш ко шы-
чак. Ко шык атрым лі ва ец ца як ва фель ны су ха рык, 
вось та му і важ на іх ра біць то нень кі мі, ляг чэй ес ці 
по тым.

Асця рож на — не пе ра тры май це ў мік ра хва лёў цы, а 
то мо гуць пад га рэць. Та кія блін цы мож на пры га та ваць 
за га дзя. Без цук ру (ка лі вы ра шы лі па да ваць са лат ную 
за кус ку), або са лод кія — да дэ сер ту. А за поў ніць у 
апош нюю хві лі ну пе рад па да чай на стол.

 

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
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Па га ры зан та лі: 1. Вяс но вы дзень ... кор міць (прык.). 3. 
Ляс ная птуш ка; лі чы ла ся, што пер шы раз ... па дае го лас 
на Вя лік дзень. 9. Паў зун; ве ры лі, што ... не ўку сіць, ка лі на 
пер шы дзень Вя лі ка дня ес ці ўсё асвя чо нае. 10. Уме ла му 
пча ля ру і ... ве рыць (прык.). 11. Ад на з на зваў ва ла чоб ні каў, 
якія на Вя лік дзень абы хо дзі лі два ры і ўслаў ля лі жы ха роў. 
12. Гу шчу па еў, а юш ку на ... (прык.). 14. Зні шчаль ны агонь; 
лі чы лі, ка лі кі нуць вя лі код нае яй ка ў ..., то ён па тух не. 15. 
Дзі ця чая гуль ня ў да га нял кі. 19. Му зыч ны ін стру мент з 
трыс ня гу або з дрэ ва. 20. «Два свя ты на све це — ад ні-
вы да ні вы:\\Хрыс тос уваск рос! На сту пае ...». З вер ша Я. 
Ку па лы «Вя лік дзень». 21. Вя лі кая хуст ка. 22. Кант роль ны 
ліс ток на атры ман не ча го-не будзь. 24. Му зыч ны смыч ко-
вы ін стру мент. 25. «Ка заў анё лам гас подзь ма гут ны:\\Гэй, 
дай це ў ... ся род ня бёс,\\Што бе ла рус кі на род па кут ны\\
Уваск рос! «Хрыс тос уваск рос!». З вер ша З. Бя ду лі «На Вя-
лік дзень». 28. Па эт і му зы кант, вы ка наў ца ўлас ных пе сень. 
32. Вес на вое свя та па мі нан ня па мер лых; у гэ ты дзень на 
мо гіл ках «час та ва лі» ня бож чы каў рэшт ка мі асвя чо ных на 
Вя лік дзень страў. 33. Час ці ца, якая слу жыць для су праць-
пас таў лен ня. 34. Гім нас тыч ны сна рад. 35. Ага ро джа. 36. 
... даж джы ў кра са ві ку ды адзін у траў ні ты ся чы даж джоў 
каш ту юць (прык.).

Па вер ты ка лі: 1. Даб ра душ на-жарт лі выя ад но сі ны да 
ча го-не будзь. 3. «Пас халь нае ...». Апа вя дан не В. Бы ка ва. 
4. Бу дый скі ма нах. 5. На род ная гуль ня; ва дзіць ... па чы на лі 
на Бе ла ру сі звы чай на з Вя лі ка дня. 6. У кра са ві ку дождж 
пра хо дзіць, ... грэе — та ды ўся кі не збяд нее (прык.). 7. Ад-
на з на род ных на зваў Вя лі ка дня. 8. Па ка пель цы — ..., па 
тра він цы — стог (прык.). 13. «Бо і за мож ны і ўбо гі\\Свя ты 
Вя лі ка днік свят ку юць\\І ... у сэр цы сва ім чу юць». З паэ мы 
Я. Ко ла са «Но вая зям ля» («Вя лік дзень»). 16. Ча со піс для 
дзя цей. 17. Яй ка, якое пас ля гуль ні ў «біт кі» за ста ва ла ся 
цэ лым. 18. Быў пост, бу дзе і ...! Бы ла жур ба, бу дзе і ра-
дасць (прык.). 21. «... ў лес, зда роўе ў кос ці»; па жа дан не 
та му, ка го на Верб ную ня дзе лю сця ба лі га лін ка мі вяр бы. 
23. Хрыс то ва ... ўсім на вя сел ле (прык.). 26. Тон кая праз-
рыс тая ма тэ рыя. 27. Стра фа з дзе вя ці рад коў. 29. Чу жая 
... — сі ра це па ска (прык.). 30. Пад кі да ча го-не будзь. 31. 
«Хрыс тос уваск рос!- і ўваск ра сае\\... , што смут наю бы ла». 
З вер ша Р. Ба ра ду лі на «Еван гел ле ад ма мы».

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

Торт «Яй ка Фа бер жэ» 
Спат рэ біц ца: 1 кг пя соч на га пя чэн ня; 1,5 шклян кі 

ачы шча ных грэц кіх арэ хаў; 1 бля шан ка згу шча на га 
ма ла ка; па чак сме тан ко ва га мас ла; 200 г бе ла га ша-
ка ла ду; 2 шклян кі вярш коў (33%) або смя та ны; 600 г 
тва ра гу; 1,5 шклян кі цук ро вай пуд ры; жоў ты і бла кіт ны 
хар чо выя фар ба валь ні кі; кан ды тар скія ўпры га жэн ні 
для тор та (кве тач кі і па цер кі).

Пя чэн не доб ра рас кры шы це. Мож на ру ка мі, а 
мож на па таў чы. Здраб ні це арэ хі. Доб ра ра за тры це 
сме тан ко вае мас ла. Да яго па тро ху да дай це згу шча-
нае ма ла ко і ша ка лад, 
рас топ ле ны на ва дзя-
ной лаз ні. Усё ста ран на 
ўзбі це. Атры ма ны крэм 
па стаў це ў ха ла дзіль нік 
на 1 га дзі ну.

Ста ран на змя шай це 
па кры ша нае пя чэн не і 
арэ хі. Па тро ху да да вай-
це ў гэ тую ма су аха ло-
джа ны крэм і ўсё зноў 
ста ран на змя шай це. 
Крэ му да да вай це столь-
кі, каб ма са атры ма ла ся мяк кай. З яе трэ ба зля піць вя-
лі кае яй ка і па ста віць у ха ла дзіль нік на 1 га дзі ну.

Ро бім бла кіт ны крэм. Для гэ та га ўзбі це вярш кі з цук-
ро вай пуд рай, каб атры ма ла ся ма са па кан сіс тэн цыі як 
сме тан ко вае мас ла. Асоб на ра за тры це тва рог. Спа-
лу чы це гэ тыя дзве ма сы. 1/4 част ку крэ му ад кла дзі це 
ўбок. А да ас тат ніх да дай це бла кіт ны фар ба валь нік і 
ўзбі вай це, па куль ко лер крэ му не ста не раў на мер ным. 
Пры бя ры це крэм у ха ла дзіль нік на 40 хві лін.

У крэм, які за стаў ся, да дай це жоў ты фар ба валь-
нік, змя шай це і так са ма пры бя ры це на 40 хві лін у 
ха ла дзіль нік.

Да стань це торт-яй ка з ха ла дзіль ні ка і па крый це яго 
бла кіт ным крэ мам. Раў няй це крэм з да па мо гай ліс та 
кан ды тар скай па пе ры.

Нам за ста ло ся толь кі ўпры го жыць торт жоў тым 
крэ мам з да па мо гай кан ды тар ска га шпры ца і кан ды-
тар скі мі па цер ка мі і кве тач ка мі. На огул, ім пра ві зуй це, 
як мо жа це.

Сак рэ ты цес та
Пры за ме се драж джа во га цес та ўсе пра дук ты па- �

він ны быць цёп лы мі або па ка ё вай тэм пе ра ту ры, бо 
тыя, якія толь кі што да ста лі з ха ла дзіль ні ка, за па воль-
ва юць пад' ём цес та.

Ка лі вы аб мі на е це цес та, ру кі па він ны быць су хія. �
У цес та (драж джа вое і прэс на-здоб нае) лепш за  �

ўсё да да ваць не рас топ ле нае сме тан ко вае мас ла, бо 
рас топ ле нае мас ла па гар шае струк ту ру цес та.

Дрож джы для цес та па він ны быць све жы мі, з пры- �
ем ным спір та вым па хам. Пра вер це дрож джы за га дзя. 
Для гэ та га пры га туй це не вя лі кую пор цыю ро шчы ны 
і па сып це плас том му кі. Ка лі праз 30 мін. не з'я вяц ца 
рас ко лі ны, то якасць драж джэй дрэн ная.

СВЯ ТОЕ ВЯ ЛІЧ КА —
З КРАС НЫМ ЯІЧ КАМ

ПРА ВЕР ЦЕ. КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:
Па га ры зан та лі: 1. Год. 3. Зя зю ля. 9. Змяя. 10. Рой. 11. Ла-

лоў ні кі. 12. Гурт. 14. Па жар. 15. Квач. 19. Дуд ка. 20. Вяс на. 21. 
Хус та. 22. Та лон. 24. Альт. 25. Зва ны. 28. Бард. 32. Ра даў ні ца. 
33. Але. 34. Брус. 35. Пар кан. 36. Тры.

Па вер ты ка лі: 1. Гу мар. 3. Яеч ка. 4. Ла ма. 5. Ка ра год. 6. 
Сон ца. 7. Вя ліч ка. 8. Мо ра. 13. Ра дасць. 16. «Вя сёл ка». 17. 
«Ма цак». 18. Свя та. 21. Хва ро ба. 23. Ня дзе ля. 26. Ву аль. 27. 
Но на. 29. Лас ка. 30. Хці вы. 31. Ду ша.

Бы вай це зда ро вы,

Жы ві це ба га та

І на шу ад сэр ца

Пры мі це па ра ду:

У ва шым пал ку каб

Ге ро ем быў кож ны,

І хай ка ман дзір ваш

Ге рой бу дзе двой чы.

Каб снай пе ры збі лі

Па бо лей бы фры цаў,

На кож на га бы ло б

Штук гэ так па трыц цаць.

Ка лі ж не па трыц цаць,

А бо лей іх бу дзе, —

Ні хто не спы тае,

Ні хто не асу дзіць.

Каб на ша пя хо та

І тан каў ла ві ны

Па кі ну лі б нем цам

Зям лі тры ар шы ны.

Каб вы раз гра мі лі

Усю стаю ша кал лю,

Каб кож ны ба ец ваш

Ха дзіў хоць з ме дал лю.

Ка лі ж ба ец кож ны

І з ор дэ нам бу дзе, —

Усе пры ві та юць,

Ні хто не асу дзіць.

Бы вай це зда ро вы,

Ба га та жы ві це,

Па га ных фа шыс таў

На за хад га ні це.

Га ні це фа шыс таў

На за хад смя лей вы,

Каб жыць ба га цей нам,

Каб жыць ве ся лей нам.

Бы вай це ж зда ро вы,

Жы ві це ба га та,

А мы вас ча ка ем

Да до му, да ха ты.

У ве рас ні—каст рыч ні ку 1943 го-
да па ча ло ся вы зва лен не тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі ад фа шысц кіх за хоп ні каў. 
Пар ты за ны ўзмац ні лі ба я выя дзе-
ян ні і ад на ча со ва ра та ва лі мір нае 
на сель ніц тва ад кар ні каў, рых та ва-
лі ся да су стрэ чы з во і на мі Чыр во най 
Ар міі.

У гэ ты час узнік тэкс та вы ва ры-
янт па пу ляр най пес ні «Бы вай це зда-
ро вы!». Ство ра ная Ада мам Ру са ком 
і Іса кам Лю ба нам у ся рэ дзі не 1930-х 
га доў, яна ад ра зу фальк ла ры за ва-
ла ся. А пас ля пе ра кла ду з бе ла рус-
кай мо вы Мі ха і лам Іса коў скім яна 
ста ла на род най пес няй і ў ра сі ян.

Лю бі май ме ло ды яй ві та лі чыр во-
на ар мей цаў на бе ла рус кай зям лі і 
на тхнё ны мі сло ва мі бла слаў ля лі іх 
на хут кую пе ра мо гу.

Пад рых та ваў
Мі хась ША ВЫР КІН.

БЫ ВАЙ ЦЕ ЗДА РО ВЫ!

1943 г.

Звяздоўцы.

Помніць. Шанаваць. ГанарыццаПомніць. Шанаваць. Ганарыцца  ��


