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Усходнi гараскоп на наступны тыдзень

Ракi павiнны кантраляваць эмоцыi,
а Шалям не варта праяўляць
залiшнюю даверлiвасць
АВЕН. Сiтуацыя, якая складзецца на гэтым тыднi, можа ўцягнуць вас
у спрэчку з калегамi. Паспрабуйце па-фiласофску паставiцца да рознагалоссяў i ператварыць размову на павышаных тонах у займальную
гутарку — гэта вам па сiлах. Вельмi неабходныя сустрэчы з сябрамi i
актыўны адпачынак. Сачыце за сваiмi словамi, бо сказанае не да месца
можа быць з поспехам выкарыстана вашымi нядобразычлiўцамi.
ЦЯЛЕЦ. Неабходна сканцэнтравацца на працы. Чым больш засяроджана i добрасумленна будзеце яе выконваць, тым лепшым будзе
вынiк i тым большае атрымаеце задавальненне ад яе. Паспрабуйце рэалiстычна ацэньваць сiтуацыю, каб не зведаць расчаравання. Захоўвайце
душэўную раўнавагу — толькi так вы зберажаце сябе ад стрэсаў.
БЛIЗНЯТЫ. Варта падумаць над тым, як карэктна выбудаваць адносiны з новымi знаёмымi — калегамi, сябрамi, якiя з'явiлiся нядаўна.
У аўторак перад канчатковым рашэннем любых фiнансавых пытанняў
пераканаецеся, што ад вашай увагi не выслiзнула нi адна iстотная дэталь. Не здавайцеся пры першых цяжкасцях — у вас атрымаецца адначасова праявiць i ветлiвасць, i настойлiвасць. Менавiта такiя дзеяннi
стануць ключом да поспеху.
РАК. Першая палова тыдня, хутчэй за ўсё, будзе больш удалая,
чым другая. Неабходна разабрацца ва ўласным эмацыйным стане i навучыцца кантраляваць свае эмоцыi. Калi не будзеце ўпадаць у
крайнасцi, перад вамi адкрыюцца доўгачаканыя прафесiйныя i творчыя
далягляды. Гэты шлях больш плённы, чым калi б вы проста плылi па
плынi. На гэтым тыднi ўсё таемнае можа стаць вiдавочным, так што, на
ўсякi выпадак, прывядзiце ўсе дакументы ў парадак.
ЛЕЎ. Неабходна захоўваць эмацыйную раўнавагу i спакойна паставiцца да перашкодаў, якiя ўзнiкаюць на шляху. З начальствам
пажадана быць больш карэктнымi, а вось падначаленых, калi яны ў
вас ёсць, неабходна трымаць у строгасцi. У першай палове тыдня вас
чакае поспех на працы i ў бiзнэсе. Аднак непажадана, каб вы супернiчалi з кiмсьцi, бо камусьцi з калегаў або начальству гэта наўрад цi
спадабаецца.
ДЗЕВА. Надыходны тыдзень спрыяльны змене стылю жыцця. Вам
будзе прапанавана некалькi шанцаў на выбар, i пазбегнуць неабходнасцi падумаць на гэтую тэму не атрымаецца. У сярэдзiне тыдня
пажадана паводзiць сябе больш сцiпла, а таксама ўстрымацца ад колкiх
каментарыяў па стаўленнi да навакольных i не занадта гучна заяўляць
пра сябе.
ШАЛI. На гэтым тыднi спяшайцеся завяршыць вызначаныя справы.
У аўторак захоўвайце спакой за рулём i падчас перамоў. У сераду
вас паспрабуюць выкарыстаць для таемных мэтаў, таму не варта праяўляць залiшнюю даверлiвасць. Ваша вытрымка i стрыманасць дазволяць
пазбегнуць канфлiктных сiтуацый — вы зможаце застацца на вышынi.
У чацвер давядзецца пайсцi на разумны кампрамiс з калегамi.
СКАРПIЁН. На гэтым тыднi вы будзеце незаменныя ўсюды, дзе вас
ведаюць, i, магчыма, у пары-тройцы месцаў, дзе пакуль пра ваша
iснаванне яшчэ i не здагадваюцца. Вас чакаюць самыя спрыяльныя змены
ў плане кар'еры. У вас з'явiцца новы знаёмы: пастаўцеся да яго з добразычлiвасцю, бо ён, хутчэй за ўсё, акажа вам неацэнную паслугу.
СТРАЛЕЦ. Праявiце настойлiвасць i актыўнасць у справах i асаблiва — у навучаннi, калi вырашыце iм заняцца. Працэс авалодання
новымi ведамi, дарэчы, будзе вельмi паспяховым i абяцае прынесцi
немалую карысць. Самаадданасць i бескарыслiвае служэнне блiзкiм
людзям дадуць зарад станоўчых эмоцый. Гэты перыяд падыходзiць для
пошуку новай працы i змены дзейнасцi.
КАЗЯРОГ. Не варта прымаць паспешлiвых рашэнняў — лепш пусцiце ўсё на самацёк. Лёс сам падкажа найлепшае выйсце. Тыдзень
удалы для пошукаў дадатковага заробку, наладжвання адносiнаў. Важна
заняцца аналiзам раней пачатых спраў у тых сферах, дзе вы паспелi
сябе паспрабаваць.
ВАДАЛЕЙ. Вашы жаданнi могуць ажыццявiцца ў той момант, калi
вы стомiцеся спадзявацца на станоўчы вынiк. Можаце дзейнiчаць
непрадказальна, аднак, нягледзячы на гэта, вашы творчыя планы знойдуць водгук i падтрымку з боку навакольных. У аўторак могуць ажыццявiцца доўгачаканыя задумы. У сераду верагодныя некаторае замяшанне
ў справах i цяжкасцi ў стасунках з калегамi.
РЫБЫ. У панядзелак будзьце больш асцярожнымi, сачыце за сваiмi
словамi, iнакш можа паўстаць канфлiктная сiтуацыя з начальствам.
Творчая праца будзе станоўча ўплываць на ваш настрой i працаздольнасць.
Аднак у панядзелак давядзецца адстойваць перад навакольнымi нейкiя
новыя iдэi. Паспрабуйце быць больш мудрымi i не забывайце, што калi вы
ўвяжацеся ў авантуру, то нiчым добрым для вас яна не скончыцца.
Сёння, паважаныя мае гурманы, мы працягнем з
вамi гатаваць стравы з кальмараў.
САЛАТА З КАЛЬМАРАЎ
САЛАТА
З СЫРАМ I ВIНАГРАДАМ
З КАЛЬМАРАЎ
З ЧАРНАНа 2-3 порцыi патрабуецца: 1 сяСЛIВАМ
рэднi кальмар, палова пучка дробнай
салаты, 150 г сыру, 100 г зялёнага вiВель мi цiнаграду без костачак (або костачкi ка вае спа лувыдалiць), некалькi кропель лiмонна- чэнне сытнага
га соку, 2 сталовыя лыжкi алiўкавага i салодкага.
алею, соль на кончыку нажа.
На 4 порцыi спатрэбiцца: 1 буйСалату прамыйце, злёгку абсу- ны кальмар (грамаў на 250), 100 г
шыце. Лiсце салаты пакладзiце ў чарнаслiву без костачак, 100 г несаглыбокую мiску. Папырскайце лiмон- лёнага адыгейскага сыру або несаным сокам i размяшайце (калi лiсце лодкага тварагу, 1 буйны салатны
буйное, то яго трэба парэзаць). Сыр перац, 2 сталовыя лыжкi смятаны,
парэжце буйнымi кубiкамi. Для таго, 2 чайныя лыжкi цукру, 1/2 чайнай
каб сыр было лягчэй рэзаць, змоч- лыжкi солi.
вайце нож вадой. Ачысцiце кальмаАчысцiце i адварыце кальмара.
ра i адварыце для салаты. Парэжце Парэжце тонкай саломкай. Чарнадробнай i тонкай саломкай. Вымыты слiў разрэжце кавалачкамi, на 3-4
i абсушаны вiнаград аддзялiце ад га- часткi ў даў жыню. Сыр парэжце
лiнак. Кожную вiнаградзiнку разрэ- саломкай. Калi замест сыру выжце папалам. Сыр, кальмары i вiна- карыстоўваецца тварог — проста
град выкладзiце ў мiску з салатным пакiньце буйнымi шматкамi. У салiсцем. Пасалiце. Дадайце алiўкавы латнага перца выдалiце насенне
алей i акуратна перамяшайце. Пры- i тоненька пашаткуйце. Злучыце
емнага апетыту!
разам перац, кальмар, сыр i чарнаслiў. Дадайце соль, цукар, заКАЛЬМАРЫ З ЦЫБУЛЯЙ
праўце смятанай, перамяшайце i
I ЯБЛЫКАМ
Хуткая ў прыгатаваннi посная дайце пастаяць пры пакаёвай тэмпературы яшчэ 5—10 хвiлiн. Пасля
страва з незвычайным смакам.
На 2 порцыi спатрэбiцца: 2 каль- яшчэ раз размяшайце i падавайце
мары, 1 яблык, 0,5 цыбулiны-рэпкi, на стол.
КАЛЬМАРЫ ПА-ГРЭЧАСКУ
1 чайная лыжка цукру, 1 сталовая
лыжка гатовай гарчыцы, 1 чайная
I нарэшце, абяцаная страва ад
лыжка су хой мяты, 2 сталовыя майго мужа. Да кальмараў ён валыжкi раслiннага алею.
рыў бульбачку i рабiў грэчаскую
Кальмары ачысцiце i парэжце на салату. Было вельмi смачна!
На 4 порцыi вазьмiце: 0,5 кг
невялiкiя кавалачкi (квадратнай формы). Выдалiце асяродак i парэжце кальмараў, соль, перац, муку, масяблык долькамi. Палову абабранай ла для смажання, 2 лiмоны.
цыбулiны-рэпкi нарэжце паўкольКальмары пачысцiць, парэзаць
цамi. Разагрэйце патэльню з рас- колцамi шырынёй 1,5—2 см, пасалiнным алеем. Выкладзiце цыбулю лiць, паперчыць. У пакецiк насыпаць
i пасмажце на працягу 1—2 хвiлiн, 2—3 лыжкi мукi, пасля туды ж папастаянна памешваючы. Пасля вы- класцi кальмары. Пакецiк завязаць
звалiце цэнтр патэльнi, адсунуўшы i добра перамяшаць кальмары з муцыбулю да борцiкаў. Выкладзiце кой. Смажыць кальмары неабходна
долькi яблыкаў, пасыпце цукрам i перад самай падачай на стол, калi
абсмажвайце 1 хвiлiну. Пасля пера- ўсе астатнiя стравы ўжо гатовыя.
вярнiце акуратна яблыкi i абсмажце Патэльню з раслiнным алеем добз другога боку, таксама на працягу ра нагрэць i выкладваць кальмары
1-2 хвiлiн. Нарэзаныя кальмары вы- па адным колцы, як толькi з'явiлакладзiце ў патэльню на яблыкi. Пас- ся залацiстая скарыначка, адразу
ля злёгку страсянiце патэльню, такiм пераварочваць. Кальмары павiнны
чынам, размешваючы яе змесцiва. смажыцца не больш за 2 хвiлiны.
Дадайце гарчыцу, мяту. Яшчэ раз Кальмары выкладваем кожнаму ў
страсянiце, канчаткова перамешва- талерку i збоку кладзём палавiнку
ючы. Накрыйце накрыўкай i тушыце лiмона. I перад тым як адправiць
3-4 хвiлiны. Страва гатовая. Соль у смакату ў рот, апырскваем кальгэтым рэцэпце не выкарыстоўваем. мары свежым лiмонным сокам.

ЖОНКА «ЗДАЛА» МУЖА-БРАКАНЬЕРА
Каля падкормачнай пляцоўкi для дзiкоў на тэрыторыi Уздзенскага лясгаса работнiкi Стаўбцоўскай мiжрайiнспекцыi знайшлi шкуру i вантробы
жывёлы. Пры аглядзе прылеглай мясцовасцi дзяржiнспектары ўстанавiлi,
што дзiка злавiлi з дапамогай пятлi, а затым застрэлiлi. А праз некаторы
час паступiлi звесткi, што правапарушэнне мог здзейснiць колiшнi супрацоўнiк Уздзенскага РАУС, жонка якога здавала пробу мяса дзiка для
аналiзу на трыхiнелёз. Пры аглядзе кватэры падазронага ў маразiльнiку
было знойдзена мяса, як мяркуецца, дзiка.
Сяргей РАСОЛЬКА.

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
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агадчыца аддзела сацыяльных праблем раённай рэдакцыi
старшыня прафкама Данута Мар'янаўна Жукоўская, жанчына сярэднiх гадоў, з падробленай весялосцю i штучным
энтузiязмам уварваўшыся ў кабiнет загадчыка сельгасаддзела,
схiлiлася над сталом, за якiм працаваў журналiст.
— Васiль Васiльевiч, вы дзяцей iнстытут, неўзабаве яго прызначылюбiце?
лi кiраўнiком эксперыментальнай
— У чыiм агародзе? — адарваў- базы.
шыся ад папер, сур'ёзна спытаў
Ехаць, прасiць для Спасюка
Спасюк.
заўсёды было заняткам не дужа
— Не зразумела, — пасля невя- прыемным, але i адмовiцца нельлiкай паўзы адмоўна хiтнула гала- га. Уздыхнуўшы, падняўся, пайшоў
шукаць шафёра.
вою Жукоўская.
Праз гадзiну Спасюк уваходзiў
— Што тут незразумелага? Дзецi, як вядома, гэта кветкi. Заста- у прыёмны пакой дырэктара эксецца пытанне — у чыiм агародзе перыментальнай базы. Сакратарка
коратка паведамiла: шэф выйшаў,
тыя кветкi?
Данута Мар'янаўна спахмурне- хутка будзе. Журналiст прысеў на
ла, паволi крутнулася на абцасiках крэсла ля сцяны.
Ён прыкладна ўяўляў, як сустрэi пайшла да выхаду. Узяўшыся за
нецца з Лазовiкам, павiтаюцца, усручку дзвярэй, азiрнулася.
— Зразумела. Чалавек працуе помняць былое. Дырэктар напiша
запiску загадчыку склада адпусцiць
ў сельгасаддзеле.
Праз пяць хвiлiн Спасюка паклi- скрыню, а магчыма i дзве яблыкаў.
А праз гадзiну ён паведамiць рэкаў да сябе рэдактар.
— Прысядзьце, — запрасiў рэ- дактару пра выкананае даручэнне.
дактар, кiўнуў на рад крэслаў ля Мiнулай восенню, калi рыхтавалi
сцяны, для супрацоўнiкаў рэдакцыi вялiкi матэрыял пра базу з нагоды
падчас лятучак i сходаў. — Не вялiкi
сакрэт, надыходзiць Новы год, дзецi чакаюць падарункаў, я дамовiўся
з дырэктарам эксперыментальнай
базы, каб выдзелiў для рэдакцыi
яблыкаў. Застаецца пад'ехаць, забраць iх. Думаю, не варта адкладваць гэта на апошнiя днi?
— Дарогi замяло, можа пачакаем крыху?

Даўно i добра ўсiм вядома: у
нас заўсёды дзве вельмi вялiкiя
i цяжкiя праблемы-бяды — дарогi i дурнi. Якраз пра гэта i
спрабуе давесцi да чытача
ў сваiм апавяданнi наш ужо
даўнi аўтар i ўдзельнiк конкурсу Iван Пяшко.
Вiктар КАЗЬКО.
Васiльевiч.
Дырэктар прамаўчаў.
Праз дзве гадзiны Спасюк зноў
уваходзiў у кабiнет Лазовiка.
— Скрынi хопiць? — кiраўнiк паставiў подпiс на даверанасцi.
— Так.
— Зойдзеце да галоўнага бухгалтара. З iм таксама патрэбна
ўзгадненне.
У бухгалтэрыi сядзела чалавек
сем, не меней, усе жанчыны. Спасюк спачатку разгубiўся, потым
здагадаўся — галоўным, хутчэй за
ўсё, будзе жанчына з тэлефонам на
стале, што ля самага акна.

Iван ПЯШКО

СКРЫНЯ
ЗIМОВЫХ
ЯБЛЫКАЎ

— А вы ўпэўнены, што надвор'е
палепшыцца? Даяце такую гарантыю?
— Не, такой гарантыi я даць не
магу.
— Уключыць перадок — возьме
любыя сумёты, — запэўнiў рэдактар.
Васiль Васiльевiч зразумеў —
iдэю пра яблыкi для навагоднiх падарункаў хвiлiн пяць назад хацела
падкiнуць Жукоўская яму, ён перавёў прапанову на жарт, пасля гэтага загадчыца аддзела пакiравала ў
рэдактарскi кабiнет.
— Ну што ж. Як гаварыў адзiн
мой знаёмы: «Вам трэба?» — «Не
трэба» — «Мне трэба»? — «Не трэба». Але раз трэба, то нада. Вы загадваеце, я еду.
Дырэктара эксперыментальнай
базы Мiкалая Рыгоравiча Спасюка добра ведаў, некалi працавалi
дырэктарамi сельскiх школ, неяк
нават жылi ў адным пакоi на курсах
павышэння квалiфiкацыi. Потым
шляхi разышлiся, Васiль Васiльевiч
уладкаваўся на працу ў рэдакцыi,
Лазовiк завочна скончыў сельгас-

юбiлею, былы дырэк тар сам прывёз у рэдакцыю
скрыню яблыкаў.
Усе адзiн у адзiн,
чырванабокiя,
буйныя...
Нарэшце паявiўся Лазовiк, безуважлiвым позiркам акiнуў пакой i як не
ўбачыў яго, накiраваўся да дзвярэй
з акуратнай шыльдачкай. Спасюк
толькi здзiўлена зiрнуў яму ўслед.
Калi за дырэктарам зачынiлiся дзверы, павярнуўся да сакратаркi.
— Дык што, можна заходзiць?
— спытаўся цiха.
— Пачакайце крыху, няхай хоць
палiто скiне. Не любiць ён так, каб
за iм па пятах...
Праз пяць хвiлiн жанчына перавяла позiрк на насценны гадзiннiк,
потым на наведвальнiка.
— Можна.
Лазовiк на ўваход Васiля Васiльевiча не зрэагаваў, гартаў газету.
Спасюк спынiўся ў дзвярах, кашлянуў.
— Я па званку рэдактара.
— Давайце даверанасць, — холадна прамовiў Лазовiк, не гледзячы на наведвальнiка, працягнуў
руку.
— А што, без даверанасцi нiяк
нельга? — знiякавеў Спасюк. —
Потым дашлем.
— Не, — коратка, не без раздражнення, з дакорам паглядзеў
на Спасюка.
— Што ж, паедзем па даверанасць, — самотна ўздыхнуў Васiль

— Пад пi шы це, ка лi лас ка,
— Спасюк працягнуў ёй даверанасць.
Жанчына з асцярогай узяла паперку.
— Хто вы i адкуль? — строга
падняла ад паперкi вочы, пранiзлiвым позiркам утаропiлася на журналiста.
— З рэдакцыi раённай газеты.
— I што, вы такiя бедныя, што не
маеце пару рублёў на скрыню яблыкаў для навагоднiх падарункаў?
— жанчына зморшчылася, быццам
ад зубнога болю, адвярнулася да
акна, даючы зразумець — размова
скончана.
— Гэта не мая iдэя, яна i мне
не падабаецца. Я толькi выконваю
даручэнне.
— Ну i дрэнна, што толькi выконваеце. Калi-нiкалi i падумаць трэба,
жыць сваiм розумам. Не падпiшу,
— рашуча адсунула даверанасць
на край стала.
Спасюк, дзiўная справа, у думках ухвалiў рашэнне галоўнага бухгалтара, злаваўся цяпер ён толькi
на сябе. Правiльна, думаць трэба.
Недарэмна ён так неласкава абышоўся з Жукоўскай. Думаць трэба,
думаць трэба. Але ж калi «трэба»
сутыкаецца з «нада»?.. Што рабiць
тады?..

Месяц

Шафёр рэдакцыйнай машыны
сядзеў за рулём, чакаў, ру хавiк
працаваў.
— Ну што, на склад?
— Не, дамоў.
— Гэта яшчэ чаму?
— Галоўны бухгалтар не падпiсала даверанасць.
— Зразумела. Пачакаем крыху, адну хвiлiнку. Тут Крылоў падыходзiў, прасiў, каб падкiнулi ў
райцэнтр. Быў па нейкiх справах
у канторы.
— Вучоны з доследнай станцыi?
— Во, во... Ды вунь, сунецца.
— Дазволiце? — адчынiў дзверы, павiтаўся.
— Калi ласка, з прыемнасцю.
— Спачатку на склад? — вiдаць,
пра мэту прыезду Крылову сказаў
шафёр.
— Не, дамоў едзем.
— Ды бачу, не загрузiлiся. Што
— Лазовiк перадумаў?
— Галоўны бухгалтар адмовiла,
наадрэз.
— I што будзеце рабiць?
— У свой гараж паеду, у мяне
ёсць яблыкi. Гэта ж для дзяцей. Вы
любiце дзяцей, Генадзь Пятровiч?
— Само сабой. Заедзем па дарозе i да мяне. Возьмеце скрыню
антонавак, а калi хочаце, дам i
скрыню залатых семачак.
Дзве скрынi яблыкаў занеслi ў
гараж рэдакцыi, Спасюк падняўся
на трэцi паверх да рэдактара, паведамiў — дзве скрынi яблыкаў дастаўлены. Падаў даверанасць.
— А гэта нашто?
— Яблыкi ўзялi не на базе. Галоўны бухгалтар не падпiсала. Сказала, што работнiкi рэдакцыi не самыя бедныя ў раёне.
Рэдактар хмыкнуў, падсунуў да
сябе тэлефон.
— Мiкалай Рыгоравiч? Рэдактар. Хто ў вас мае апошняе слова?
Дырэктар базы цi бухгалтар? Так,
не дала, не падпiсала... Ну добра,
дзякуй яшчэ раз, — рэдактар паклаў трубку, зiрнуў на Спасюка. —
Скажы шафёру, хай зойдзе.
Калi шафёр выйшаў з кабiнета
рэдактара, Спасюк спытаў яго:
— На базу?
— Ага.
— Бензiну болей спалiш, чым
кошт тых яблыкаў.
— Праўду кажаце. Паеду спачатку на заправачную. Ранiцай
паўбака было, цяпер бачу — не
даехаць нават у адзiн бок. «Уазiк»
— не iншамарка, бярэ палiва, як карова ў спякоту. А сёння зiма, пасля
ўчарашняй завеi дарог i цяжкiя,
самi бачылi.
Спасюку падумалася: не толькi
дарогi цяжкiя.

ГОЛХУ «ВОЛОЖИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЛЕСХОЗ»
имеет возможность в реализации пиломатериалов необрезных и обрезных
за наличный и безналичный расчет.
Справки по тел.: 8 01772 55 419, 44 540.

Сонца

Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

6.13
6.02
6.03
6.00
6.28
6.29

Захад Даўжыня
дня

18.23
18.12
18.13
18.09
18.38
18.38

Вясна — пара дэпрэсii?
Яркае сонца, доўгачаканае абнаўленне, а яшчэ... дэпрэсiя. Тактак, менавiта прыроднае абнаўленне i прымушае нас хандрыць.
Прычына i ў ваганнях надвор'я, i ў авiтамiнозе, i ў характэрным
для ранняй вясны абвастрэннi хранiчных захворванняў. А сонца
вядзе да актывiзацыi нашай гарманальнай сферы.
ЯК ЯЕ РАСПАЗНАЦЬ?
Пачуццё прыгнечанасцi, апатыя, слабасць, раздражняльнасць, павышаная санлiвасць цi, наадварот, бяссоннiца — вось яе асноўныя
прыкметы.
Чакаць, пакуль хандра сама пройдзе, не варта. Арганiзму трэба
дапамагчы. Калi не змагацца з дэпрэсiяй, яна можа зацягнуцца i з лёгкай, сезоннай, ператварыцца ў больш сур'ёзную, тады ўжо спатрэбiцца
кансультацыя спецыялiста i прыём антыдэпрэсантаў.
ШТО РАБIЦЬ?
Для пачатку злёгку змянiце распарадак дня: уставайце раней, каб
падоўжыць сабе светлавы дзень. Калi турбуе бяссоннiца, то лепш «дабiраць» сон у вячэрнiя, а не ў ранiшнiя сонечныя гадзiны. Больш рухайцеся, пачнiце рабiць зарадку, часцей гуляйце на свежым паветры.
Радуйце сябе новымi ўражаннямi: абнавiце прычоску, хадзiце ў
госцi, у кiно.
Унясiце змены ў сваё харчаванне: старайцеся ўжываць паболей
агароднiны i садавiны, паменш мяса. Прымайце вiтамiн С, ешце прадукты, якiя змяшчаюць ёд. А калi ёсць магчымасць, вазьмiце тыдзень
водпуску. Правядзiце яго ў спакойным рытме: дайце сабе крыху паленавацца, адсыпайцеся, гуляйце. Ваш арганiзм будзе вам удзячны.

Не проста курыца,
а нясушка!

Сёння няма недахопу ў матэрыялах, якiя развiваюць дзяцей,
аднак каштуюць яны зусiм нямала. А што калi паспрабаваць зрабiць нешта падобнае самiм? Рэчы, створаныя клапатлiвымi бацькоўскiмi рукамi, абавязкова парадуюць малых.
ДЫВАНОК
Гуляючы на такiм дыванку, ваша дзiця будзе не толькi забаўляцца i атрымлiваць шмат
станоўчых эмоцый, але i развiваць дробную
маторыку рук, уяўленне, мысленне.
Для работы спатрэбяцца: кавалак шчыльнай аднатоннай тканiны, старая коўдра,
рознакаляровыя абрэзкi, стужка, лiпучка,
маланка, флiзелiн, сiнтэпон, сыпучы напаўняльнiк, нiткi, iголка (цi машынка), нажнiцы.
1. Спачатку неабходна вызначыцца з формай i памерам. Часцей за
ўсё дыванкi бываюць квадратнай цi круглай формы. Памер дыванка
залежыць ад узросту i габарытаў дзiцяцi — малы павiнен без цяжкасцяў перамяшчацца па яго паверхнi. Накладзiце выкрайку на шчыльную
тканiну i выражце квадрат (цi круг) адпаведных памераў. Апрацуйце
краi. Выберыце сюжэт цi асноўную тэму аздаблення («агарод», «у
свеце жывёл», «у гасцях у казкi», «вёска» i г. д.).
2. Загадзя прыгатуйце розныя фiгуркi (выражце i сшыйце iх), размяркуйце па плошчы дыванка. Фiгуркi можна мацаваць на гузiках цi
лiпучках, што дазволiць дзiцяцi перамяшчаць iх з месца на месца.
Часткова фiгуркi могуць быць аб'ёмнымi. Для гэтага iх трэба напхаць
сiнтэпонам цi сыпучым напаўняльнiкам (гарохам, фасоляй). Гэта будзе
карысна для развiцця дробнай маторыкi. Некаторыя фiгуркi зрабiце
двухбаковымi i прышыйце часткова. Па перыметры дыванок можна
ўмацаваць бантамi, якiя дзiця зможа развязваць самастойна.
3. Упрыгожце дыванок кiшэнькай на маланцы (зашпiльванне i расшпiльванне якой — яшчэ адзiн карысны навык). У кiшэньку схавайце
плоскiя цацкi.
4. Прышыйце дыванок на коўдру (цi iншую аснову), а затым абшыйце па перыметры кантам.

Здаўна лiчыцца, што курыца
— iстота прымiтыўная i непатрабавальная. Кiнуў жменю-другую
зярнят — i парадак. Не дзiва, што
пры такiм стаўленнi куры нясуцца лiчаныя месяцы. Увесь астатнi
час гэта самыя сапраўдныя ўтрыманкi. А мiж тым пры адпаведным доглядзе яйцаноскасць курэй
значна павялiчваецца.
МЕНЮ ДЛЯ КУРЭЙ
Асноўнае — курэй неабходна кармiць уволю ўвесь год. I не толькi
зернем цi камбiкормам. Корм трэба перыядычна разнастаiць: сёння —
кукуруза, заўтра — проса, паслязаўтра — камбiкорм i г. д. У сутачны
рацыён неабходна ўключаць дробна пасечанае сена, вараную бульбу,
капусныя адходы. Замест сена можна выкарыстоўваць венiкi з лiсцем.
Зiмой iх трэба падвешваць у куратнiку на такой вышынi, каб птушкi маглi
свабодна даставаць лiсце. Вельмi карысна кармiць iх тоўчаным драўняным вугалем. Яго трэба дадаваць у корм з разлiку адна сталовая лыжка
на 5-6 курэй два-тры разы на тыдзень. Вугаль падтрымлiвае апетыт i
абараняе страўнiк ад расстройства. Нядрэнна час ад часу частаваць
курэй яблыкамi, морквай i буракамi. Пры недахопе вiтамiнаў куры становяцца вялымi, iх апярэнне робiцца бляклым, яны дрэнна нясуцца.
Здараецца, што куры раздзёўбваюць яйкi i абшчыпваюць пер'е адна
ў адной, нясуць яйкi ў мяккай абалонцы без шкарлупiны. Гэта прыкмета
таго, што ў iх арганiзме недастаткова бялку, мiнеральных рэчываў i
асаблiва кальцыю. Каб птушкi не пакутавалi, у корм неабходна дадаваць здробненыя ракавiнкi, крэйду, драўняны попел, касцяную муку.
РУХ — ГЭТА ЖЫЦЦЁ
Часта можна назiраць, як куры стаяць на адным месцы цi павольна
прагульваюцца. А для падняцця тонусу iм неабходна актыўна рухацца.
Падвесьце да папярочкi цi столi качаны капусты на такой вышынi, каб
куры маглi падскокваць i дзяўбцi iх.
СОНЦА I ВIТАМIНЫ
Вельмi важна, каб куры шмат гулялi, асаблiва ў сонечныя днi. Пад
уздзеяннем сонечных прамянёў выпрацоўваецца вiтамiн Д, якi называюць вiтамiнам росту i захавання здароўя.
ПIЦЦЁ — ГЭТА ВАЖНА
Неабходна ведаць, як правiльна паiць курэй. Многiя гаспадары
лiчаць, што курам дастаткова падзяўбцi снегу, каб прагнаць смагу.
Гэта не так. Лепш за ўсё налiваць ваду ў паiлку ўвечары (калi куратнiк цёплы) цi зранку (калi куратнiк халодны). Вядома, што куры, якiя
спаталяюць смагу вадой, а не снегам, раней пачынаюць несцiся. Калi
паiлку паставiць на падлогу, то птушкi будуць заграбаць у яе смецце,
таму пастаўце паiлку на падстаўку.
ХТО ГАЛОЎНЫ?
Курыная iерархiя iснуе i будзе iснаваць. За гэтай з'явай неабходна сачыць i па магчымасцi рэгуляваць яе. Сярод курэй абавязкова знойдуцца
самыя моцныя, самыя задзiрлiвыя птушкi, якiя верхаводзяць у групе. Iм
дастаюцца лепшыя месцы ля кармушкi, найбольш зручныя месцы на
седале. Бывае так, што птушка нiзкага рангу абзаводзiцца куранятамi.
У гэтым выпадку яе статус значна павышаецца. Гэта звязана з тым, што
клопаты i адказнасць за патомства рэзка перасоўваюць яе па iерархiчнай
лесвiцы. Калi ж курыца не вырасла з куранячага ўзросту ў гэтай групе, то
яна заўсёды будзе iзгоем. Яе будуць крыўдзiць iншыя птушкi.
Заўважана, што куры больш высокiх рангаў дрэнна нясуцца. Гэта
звязана з тым, што для ўтрымання сваёй перавагi iм даводзiцца пастаянна сачыць, каб нiхто не паквапiўся на ўладу. Аднак калi галоўную
курыцу пасадзiць у асобнае памяшканне, то несцiся яна будзе лепш.
Праўда, сярод астатнiх курэй якая-небудзь усё адно стане галоўнай.
А значыць, яе яйцаноскасць непазбежна панiзiцца. Куры нiжэйшых
рангаў не абцяжараныя барацьбой за ўладу, таму яны нясуцца добра.
Менавiта гэтыя куры — самыя лепшыя нясушкi.
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рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШЧУЧЭНКА.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

— 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi:
292 22 03.

БАЦЬКОЎСКIЯ КЛОПАТЫ

Любiмыя цацкi

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64, падпіскі і
распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82,
адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне»

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

тэл./факс: 287 17 79,
ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi
не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Пр. Марыі, Матроны, Васіля,
Емяльяна, Капітона, Мікалая,
Паўла, Яўгена.
К. Аляксандры, Клаўдзіі, Святланы, Анатоля, Вінцэнта.

20 сакавіка
1550 год — нарадзiўся Лаўрэнцiй
Зiзанiй, беларускi педагог, царкоўны
дзеяч, перакладчык.
Працаваў выкладчыкам у братэрскiх школах Львова, Брэста i Вiльнi.
У 1596 годзе ў Вiльнi выдаў першы ў Беларусi i
ва Украiне буквар «Навука ку читаню i розуменю писма славенскага», якi ўключаў «Лексис...»
— беларускi тлумачальны слоўнiк (1061 слова),
палягчаў разуменне стараславянскай мовы, наблiжаў яе да жывой мовы народа. Яго «Грамматiка
словенска...» напiсана ў форме пытанняў i адказаў на царкоўна-славянскай i беларускай мовах.
Граматыка i буквар аказалi вялiкi ўплыў на развiццё мовазнаўчай
навукi ўсходнiх славян.
1917 год — Часовы ўрад Расii выдаў ордэр на арышт пазбаўленага ўлады рускага цара Мiкалая II i членаў яго сям'i. У гэты ж дзень
Ленiн з-за мяжы заклiкаў сваiх прыхiльнiкаў перайсцi да «новай
фазы рэвалюцыi» — рыхтавацца да ўзброенага паўстання.

«Курэнне дазваляе думаць, што
штосьцi робiш, нават калi на самай справе ты i не думаеш пра работу».

УНП 600013834

ВЯСКОВАМУ ГАСПАДАРУ

Iмянiны

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
БЕЗ РЭЦЭПТА

12.10
12.10
12.10
12.09
12.10
12.09

Першая квадра 23 сакавіка.
Месяц у сузор’і Цяльца.

Ральф Эмерсан (1803—1882),
амерыканскi фiлосаф.

«НА САРАКI ДЗЕНЬ
З НОЧЧУ МЕРАЕЦЦА»
Працэс веснавога абуджэння Прыроды разгортваўся ў адпаведнасцi з трыма гарызонтамi светабудовы.
Пра пачатак новага вiтка прыроднага абуджэння першымi абвяшчалi
птушкi. Яны вярталiся з Вы-Раю — ад продкаў — i неслi на сваiх крылах вясну. Свята Саракi прыпадае на 3-i месяц года, 9-ы дзень (па
старым стылi) гэтага месяца, калi з выраю прылятаюць 40 птушак.
 Другiм этапам гэтага абуджэння будзе Паўраценне, або Камаедзiца, калi на пацяпленне адрэагуе жывёльны свет i найперш цар мясцовых звяроў — мядзведзь. Заключны трэцi этап — этап ажыўлення
Мацi-зямлi — мае больш працяглы тэрмiн праяўлення.
 Са сказанага вышэй вынiкае, што першае свята новага цыкла абнаўлення павiнна быць прысвечана мiфiчным прадвеснiкам — птушкам.
А калi яшчэ раз узгадаць, што памежным маркёрам памiж гэтым i «тым»
светам з'яўляецца лiк сорак, то i свята павiнна быць прысвечана выключнай падзеi — вяртанню з выраю «сарака саракоў». Такое свята пад
назвай Саракi здаўна бытуе ў народным календары беларусаў. Праўда,
з прыходам хрысцiянства яно набыло некалькi iншае адценне.
 Пра паходжанне свята Саракi распавядае хрысцiянская легенда,
згодна з якой падзеi разгортвалiся наступным чынам. У 313 г. iмператар
Канстанцiн Вялiкi выдаў загад аб свабодзе веравызнання. Аднак Лiцанiй у сваёй частцы iмперыi (г. Севастыя ў Арменнi) працягваў ганеннi
на хрысцiян. У яго армii была дружына, якая складалася з сарака воiнаў-хрысцiян, яны славiлiся сваёй храбрасцю i непахiснасцю. Дружыне
загадалi адрачыся ад хрысцiянскай веры, а iх начальнiк Агрыкалай
пачаў схiляць да таго, каб воiны прынеслi ахвяру сваiм старажытным
багам. Аднак нiхто з iх не паддаўся на ўгаворы. Стаяла халодная зiма. У
пакаранне за адказ воiнаў распранулi i вывелi на сярэдзiну замерзлага
возера, на беразе якога лазня. Начальнiк Агрыкалай загадаў пратапiць
лазню, спакушаючы тым вернiкаў. Адзiн з воiнаў не вытрымаў холаду
i пабег да яе, але нечакана рухнуў без памяцi на парозе лазнi. А далей
адбыўся цуд: лёд пад нагамi воiнаў растаў i вада аказалася цёплай.
Разгневаныя стражнiкi пачалi яшчэ больш здзекавацца з непахiсных
ваяроў...Тыя пападалi i пачалi прымярзаць. Пад ранiцу воiн па iменi
Аглай убачыў над галовамi трыццацi дзевяцi мучанiкаў светлыя вянцы,
увераваў сам — так воiнаў зноў стала сорак. I жывых, i мёртвых пакутнiкаў прывезлi ў горад i спалiлi на вогнiшчы, а попел развеялi па возеры.
У Канстанцiнопалi ў iх гонар быў узведзены храм.
 Так атрымалася даволi арганiчнае знiтаванне дахрысцiянскiх
вестуноў-птушак i душаў сарака хрысцiянскiх пакутнiкаў.
Аксана КАТОВIЧ, Янка КРУК.

Усміхнемся!
— Калi мужык развiвае найвя- жысёры могуць дазволiць сабе
лiкшую хуткасць? Калi бяжыць за аднаразовых каскадзёраў.
жанчынай, цi за бутэлькай?
☺
— Калi з бутэлькай уцякае ад
— Што здарылася?
жанчыны!..
— Дзiрку ў жаночай лазнi за☺
бiлi.
Звычайныя людзi не ядуць
— Ну, падумай, якiя людзi! Нiза камп'ютарам, а бяруць ноўт- чога святога!
бук на кухню.
Давай, мужыкi, за тым паваротам
☺
знаёмая ласiха жыве!
— Не сорамна спазняцца на працу?
— Со рам на. Але
я жонку на працу выпраўляў.
— Пахвальна. Але
чаму так доўга?
— А яна... упiралася.
☺
Толькi кiтайскiя рэМатэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
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