Кватэрнае пытанне

НАПРЫКАНЦЫ
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Рэканструкцыя —
Сонца
не пабудова

15 лістапада 2011 г.

СКАНВОРД + СУДОКУ

Я

з сям'ёй жыву ў бацькоўскім пры ват ным до ме,
стаю на кватэрным уліку па
месцы жыхарства. Чакаць паляп шэн ня жыл лё вых умоў,
ведаю, яшчэ доўга, таму сёлета мы з бацькам пачалі рэканструкцыю дома з выкарыстаннем крэдыту.
Пытанне: ці маю я пры гэтым ільготы па выплаце падаходнага падатку?.
В.С., г. Віцебск.
У адпаведнасці з падп. 1.1 арт.
166 Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь, плацельшчык падаходнага падатку і члены яго
сям'і, якія стаяць у вызначаным
парадку на ўліку з патрэбай у паляпшэнні жыллёвых умоў, маюць
права на маёмасны падатковы
вылік у суме фактычна зробленых расходаў на новае будаўніцтва на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь індывідуальнага жылога
дома, а так сама на пагашэнне
крэдытаў банкаў Рэспублікі Бела русь (уключа ючы пра цэн ты
па іх, за выключэннем працэнтаў па пратэрмінаваных крэдытах, пратэрмінаваных працэнтаў
па іх), фактычна зрасходаваных
на будаўніцтва або набыццё індывідуальнага жылога дома або
кватэры.
Адпаведна, пры выкананні работ па рэканструкцыі дома, такія
льготы заканадаўствам не прадугледжаны.
Віктар САВІЦКІ.

Склаў Яўген ЛЯХАЎ.
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Дзе шпакі вясну прыносілі
Да квітнеючых язмінаў,
Я хаваюся ад восені
Ў любых сэрцу успамінах.
Я узгадваю усцешныя
Ў летняй зацені алеі...
Сёння стуль хадой няспешнаю
Падступаюць зімавеі.

Раман
Янкі
Маўра

Вадкі
канцылярскі
тавар

8

9

Пад халоднаю прынукаю
Лісця гурт ляціць стракаты
І у шыбы мае стукае,
Просіцца сагрэцца ў хату.

7 5

Канструктар першых касмічных ракетна-пускавых сістэм
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СУДОКУ. У квадраце 9×9 клетак размясцiце лiчбы ад 1 да 9 уключна такiм чынам, каб у кожным радку, кожным слупку, у блоках 3×3
клеткi, абмежаваных тлустай лiнiяй, кожная лiчба сустракалася толькi
адзiн раз, без паўтораў.
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КАЛОДКІ КАМЕННЫЯ
СТАРАЖЫТНЫЯ
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Ну і ну!
МЕТАЛІЧНЫЯ ДЗВЕРЫ І ПАШТОВЫЯ
СКРЫНКІ ЎКРАЎ
У Віцебску раніцай злодзей з пад'езда дома на Смаленскай
Плошчы ўкраў металічныя дзверы і металічныя паштовыя
скрынкі. У жыллёва-рамонтным эксплуатацыйным трэсце
Кастрычніцкага раёна, на балансе якога знаходзіцца скрадзенае, ацанілі шкоду ў 1,5 мільёна рублёў.
Супрацоўнікі Кастрычніцкага раённага аддзела ўнутраных спраў
устанавілі, што злачынства здзейсніў беспрацоўны мясцовы жыхар
1989 года нараджэння. Заведзена крымінальная справа.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

БУДЗЕМ ПАЛІЦЬ САМІ
У двары беспрацоўнага з в. Камароўка (Брэсцкі раён) былі затрыманы тры легкавікі, якія належалі беспрацоўным з
в. Тамашоўка.
З аўтамашын супрацоўнікі міліцыі выгрузілі больш за 45 тысяч пачак беларускіх цыгарэт без дакументаў. Цыгарэты коштам 100 млн
рублёў канфіскаваны.

РЫХТУЮЦЦА ДА ВЕЧНАСЦІ?
Ноччу ў в. Беразовічы (Пінскі раён) з двара дома дырэктара прыватнага прадпрыемства невядомыя вывезлі 3 надмагільныя пліты, 3
надмагільныя падмуркі, 3 тумбы... Злодзеяў шукаюць.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.
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Па га ры зан та лі: Схо ды.
Арэшнік. Арча. Лешч. Лёк. Лось.
Абак. Рэлін. Жур. Тамга. Упа. Басаў. Аймак. Руст. Лен. Блог. Готы.
Цела. «Амок». Чарніла. Ханурык.
Каралёў. Па вертыкалі: Жазло.
Ханок. Харчо. Серпанцін. Дуаль.
Тумблер. Ёлка. Апала. Бамако.
Чкалаў. Рэшка. Краб. Арган. Суомі. Астол. Касманаўтыка. Судоку: адказы гл. у табліцы.

АДКАЗЫ
на сканворд + судоку

БІ СВАІХ...
...Ну што за памяць стала! Збіраешся ў
паездку, і хоць ты план на паперы пішы: гэта
і гэта — купіць, гэта аддаць, гэта забраць,
туды зайсці, таму перадаць... А не напісаў —
значыць, нешта забыўся, адпаведна — на
сваю ж галаву турбот нарабіў.
Але каб такіх... Ну ніяк не чакала!
Зрэшты, па парадку.
То неяк на сваёй машыне (за рулём
больш як 30 гадоў) паехала я ў райцэнтр.
Нейкіх спраў, як заўжды, назбіралася, але,
дзякаваць Богу, спрэс вырашальных. Так
што праз гадзіну-другую, як падалося, я
ўсё і парабіла — можна вяртацца. Прыхапіла па дарозе спадарожнікаў, уключыла ў
салоне музыку, еду. І раптам (галоўнае —
на сярэдзіне доўгага вузкага моста цераз
Бярэзіну) успамінаю: а ў банк жа я не заехала, паперы свае не здала! Што рабіць?
Трэба вяртацца.
Пераехала мост, развярнулася (што
важна — не парушыўшы пры гэтым правілаў дарожнага руху і не звярнуўшы ўвагі
на... сустрэчную міліцэйскую машыну)...
Кірую ў свой банк. Бачу (як на тое ліха —
зноў на сярэдзіне моста) тая «даішная» машына «на хвасце» «сядзіць» — з сірэнай.
— Мусіць, нейкага кручка суправаджаюць? — выказваюць здагадку мае спадарожніцы.
Гляджу ў люстэркі задняга віду. Нікога
такога (ну, каб везці з мігалкамі), як быццам, нямашака: усе «крутыя» з «некрутымі» ў адным патоку паўзуць, а вось «даішная» машына — акурат за маёй. І загадвае
спыніцца. Ну, не на... мосце ж?!
Не падпарадкавалася я гэтай камандзе
— пераехала мост, спынілася. Машына
ДАІ, бачу, таксама.
— Вашы дакументы, — просіць лейтэнант.
Дакументы дык дакументы. Спакойна
вылажу з машыны, кажу, што ў мае гады
людзі як быццам без іх не ездзяць... І тым
больш — правілаў не парушаюць... У маім талоне, маўляў, ніводнай «прасечкі» за
34 гады...

Карацей, не паспела дагаварыць ды паказаць паперы,
як лейтэнант, змяніў свой гнеў
на міласць: стаў распытваць,
адкуль я, куды еду, дзе жыву.
Сакрэтаў з гэтага я ніколі
не рабіла: усё, як ёсць, яму і
кажу... Ён тады апошняе пытанне задае:
— А чаму вы перада мной развярнуліся?..
Дык вось дзе, думаю, сабака зарыты?!
У маім развароце ён нейкую крамолу ўбачыў, жаданне «ўцячы»!
Прыйшлося прызнацца, што дрэнна бывае з галавой — што-кольвек забывацца
стала. Ды патлумачыць, чаму цяпер так
рэзка развярнулася.
...Як і варта было чакаць, крамолы ў
маіх дзеяннях «даішнік» не ўбачыў — пажадаў шчаслівай дарогі.
Я ж, з'язджаючы, думала, што калі б
падпарадкавалася яго камандзе спыніцца
(ды на вузкім мосце), для некага (у лепшым выпадку) яна магла б стаць даўжэйшай (па часе), а ў горшым...
Добра ўсё, што добра канчаецца.
Н.С., г. Беразіно.

ДЗЕ ГЭТА ВУЛІЦА,
ДЗЕ ГЭТЫ ДОМ...
Пра сваіх суседзяў мой знаёмец Іван
нічога добрага сказаць не мог. Хутчэй, наадварот, — адно гора, маўляў, то па садзеагародзе пройдуць як мамай, то грошай
пазычаць і «забудуцца» аддаць, то брагу
выберуць...
Сад ды гарод, ну, вядома ж, справа дзяцей. Яны ў суседзяў, як благія парасяты
былі — вечна брудныя і галодныя. А вось
да брагі іх бацькі прыкладваліся. І, галоўнае ж, у міліцыю не заявіш. Сам змагайся,
калі прыдумаеш, як...
Іван самасуд чыніў: і біў, здаралася,
і пасткі розныя ставіў, аднойчы нават
«арыштаваў» быў: трое су так у склепе
трымаў! Думаеце, памагло? Не!
З палёгкай уздыхнуў Іване толькі тады,
калі сусед са сваім сямействам выехаў з
яго вёскі — у іншы раён, далёка, і, здавалася б, назаўжды! Але ж, як кажа народная
мудрасць, гара з гарою ніколі не сыдуцца,
а чалавек з чалавекам — лёгка!
Што цікава, сутыкнуцца ім собіла (ды
нос у нос!) у шматтысячным горадзе!
Знячэўку аж абняліся, бедныя — як
найлепшыя сябрукі. А далей — у шынок

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

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

Месяц
Апошняя квадра 18 лістапада.
Месяц у сузор’і Рака.
Усход

Захад Даўжыня
дня

8.36
8.31
8.26
8.16
8.50
8.45

17.12
16.56
17.02
17.04
17.28
17.35

8.36
8.25
8.36
8.48
8.38
8.50

Iмянiны
Пр. Канстанціна.
К. Амеліі, Марыі, Альберта, Артура,
Леапольда.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА
КЛЕШЧУКА..

Сардэчна віншуем
з днём нараджэння
ДАБРАНСКАГА
Анатоля
Уладзіміравіча.

Сенсацыя?!

Знайшлі на беразе «галоўнай» віцебскай ракі
Жыхар Віцебска Анатоль Давідовіч (на фота)
знайшоў у абласным цэнтры на беразе ракі
Заходняя Дзвіна камяні, вельмі падобныя на
калодкі для вырабу абутку.
«Так яно і ёсць. Гэта — калодкі!» — пачуў Анатоль кампетэнтны каментарый у адказ, калі паказаў
знешне па выглядзе насамрэч незвычайныя камні
спецыялісту па вырабе абутку.
Карэспандэнт «Звязды» стаў адзіным журналістам, які выпадкова стаў сведкай перадачы каменных
калодак.
— Я займаюся азеляненнем. Працую ў епархіі пры
віцебскім Свята-Пакроўскім праваслаўным кафедральным саборы. Знайшоў гэтыя калодкі тыдні тры
таму на беразе Заходняй Дзвіны насупраць будынка
сярэдняй школы. Там вялікі камень ёсць, вельмі падобны на бот, — расказвае Анатоль карэспандэнту
«Звязды». — Я хацеў каля гэтага вялікага каменя
кветнік зрабіць. Для прыгажосці, для душы. Знайшоў
адразу чатыры каменныя калодкі. І вырашыў падарыць іх кіраўніку фірмы, дзе мне зрабілі абутак. Бо ведаю, што ён збірае калекцыю сувенірнага абутку...
Паводле слоў Анатоля Давідовіча, у яго яшчэ ёсць
старая карта. Як ён адзначыў, 19-га стагоддзя. Значыць, можа, цікавыя і нечаканыя знаходкі яшчэ будуць?
Што тычыцца каменных калодак, якія знайшоў
Анатоль, то дырэктар абутковай кампаніі «Абцасік»
Гарык Аганджанян лічыць, што сапраўды Анатолем
знойдзены нейкія старажытныя калодкі. Паводле яго
слоў, адзін камень — гэта калодка для вырабу мужчынскага бота, другі — жаночага.
Калодкі плануецца размясціць сярод экспанатаў
прыватнага музея туфляў.
Гэтая калекцыя туфляў дэманстравалася ўжо ў некалькіх гарадах, у тым ліку і ў старажытнай Оршы. У
калекцыі — дзясяткі сувенірных туфляў, вырабленых

завіталі, па куфлі піва ўзялі, за жыццё пагаманілі, былое ўспомнілі. І было ж, як высвятляецца, што!..
Калі ж развітвацца час надышоў, стаў
перасяленец у госці клікаць. Прыязджай,
маўляў, Іване, прыязджай, суседзе — паглядзіш, як я на новым месцы жыву...
— А чаму б і не? — пагадзіўся Іван.
— Вёску тваю трохі ведаю, разоў колькі
міма праязджаў... Дык кажы адрас — ну,
дзе тваю хату шукаць? Якая вуліца, які
нумар дома?
— Ды на халеру яны? Нейкімі назвамі
ды лічбамі будзеш галаву сабе забіваць,
— махнуў рукой навасёл. — Ты як у вёску
ўедзеш, адразу па платах глядзі: дзе самы
горшы, там і спыняйся — мая сяліба.
Уявіў яе былы сусед — і...
І ў ніякія госці, вядома ж, не паехаў.
А. Ліпень, Іўеўскі раён.

«І КОЛЬКІ ТАМ ТАГО
КУЗІ?!»
Герой маіх гісторый — невялічкі сабачка, дварняк. Напісаў быў пра яго «звычайны», але ж гэта, мусіць, няпраўда была.
Чаму? Мяркуйце самі.
Значыць, Кузя той разам з гаспадыняй
ходзіць на працу, чым можа, дапамагае ёй.
Ды і радасць мае: які-ніякі калектыў, работнікі падчас перакусаў, глядзіш, і пачастуюць
нечым. Таму сабачка там да многіх хінуўся...
Але ж, здаралася, і брахаў на кагосьці... Ды
так, што на замок запіралі.
Справядлівы ён...
Ну вось мяркуйце. Зіма. Мароз. І колькі
там таго Кузі? Дрыжыць ад холаду, як ліст
на асіне. Каб пагрэцца, у кацельню ўскочыў. А хлопец адзін яго нагою адтуль... І
за парог...
Выкаціўся сабачка. Але злосць затаіў...
Недзе праз тыдзень падпільнаваў ён свайго крыўдзіцеля: ціхенька, пад лаўкай падпоўз да месца, дзе той сядзеў і... «раскроіў» яму штаніну — ад калена і ўніз. Яшчэ і
назе дасталося.
Хлопец як апараны ўскочыў, кінуўся
за сабакам — ды дзе там: яго і след прастыў.
Ну, скажыце, адкуль бы звычайны дварняк ведаў, што пры ўцёках сам зможа лапамі дзверы адчыніць?
Альбо вось другі выпадак. Адзін з кіроўцаў у той жа ўстанове стаў скардзіцца,
што з яго машыны нехта бензін злівае.
Прычым пастаянна! «Тады навошта, — шуміць, — нам вартаўнікоў трымаць, ім грошы
плаціць?!.»

у розных краінах свету. Некаторыя сам прадпрымальнік купляў, многія яму дарылі.
Безумоўна, знаходка жыхара Віцебска можа зацікавіць навукоўцаў.
А калі здарыцца, што знойдзеныя ім проста камяні,
чаму б не парадавацца за чалавека, які ўбачыў прыгажосць і нейкі «вобраз» у халодным камені?
Аляксандр ПУКШАНСКІ. Фота аўтара.

Што заставалася Кузевай гаспадыні (а
менавіта яна на прадпрыемстве гэтую пасаду займала)? Альбо звальняцца, альбо
злодзея лавіць.
Для гэтага яны з Кузем зрабілі засаду.
Сядзяць, значыць (у... кабіне той самай машыны) і гадзіну, і дзве... Чуюць — шоргат
нейкі... Ды акуратненькі... Быццам: з бензабака нехта накрыўку адкручвае...
Кузя разумнымі вочкамі на гаспадыню
глядзіць але маўчыць — не брэша, аж пакуль тая не камандуе: «Узяць!».
І дзверцы насцеж!
Кузя куляй з іх... злодзею на плечы. Той
— ходу... Толькі і бачылі яго...
Ды потым (пасвяціўшы ліхтарыкам)
мокрую сцежачку, што следам лягла.
Пасля гэтага на крадзеж бензіну больш
ніхто на прадпрыемстве не скардзіўся. А
хто дапамог? Ну, вядома ж, Кузя!
Аляксандр Матошка,
в. Янкавічы Расонскі раён.

З ХВОРАЙ ГАЛАВЫ...
Цягам апошніх гадоў «Звязда» назбірала вялізную і, здавалася б, поўную скарбонку «вясёлых і праўдзівых гіс торый».
Але ж адважуся дадаць сваю.
То, значыць, аднойчы, ноччу, прачнулася
я ад таго, што баліць галава. Уставаць не
хацелася — пачакала, што, можа, пройдзе.
Але ж, чую, — марна. Мусіла падняцца.
Што далей...
Мераць ціск зноў жа не хацелася, нейкія лекі піць — таксама, бо трэба ж тады
ўключаць святло, крый Бог, турбаваць сямейнікаў. Успомніла, што «Менавазін» у
аптэчцы ляжыць, і не дурныя людзі мне
раілі, што калі ім нацерці галаву — боль
тут жа пройдзе.
Упоцемках, каб нікога не будзіць (ды і
ліхтар за вокнамі свеціць), прытэпала да
хатняй аптэчкі, ледзь дацягнулася, каб
адчыніць (яна ў мяне на самай высокай
паліцы стаіць, яшчэ з тых часоў, калі дзеці
малыя былі... Каб не дасталі), намацала
патрэбны флакончык, зняла — пайшла на
кухню лячыцца.
Боль «блукаў» па ўсёй галаве. Таму я,
шчодра змачыўшы ватку, спачатку пацерла
патыліцу (можа, гэта ціск?), потым левую
частку галавы (можа, мігрэнь?), і правую —
для сіметрыі (яно ж не зашкодзіць!). Затым
былі скроні, пераноссе, лоб, бровы. Нарэшце — пазухі носа (можа, гаймарыт які?).
Сон не ішоў, таму для большага эфекту
я рабіла гэтую «працэдуру» не раз. І нават
не два...
Аднак лягчэй чамусьці не рабілася. «Мусіць, старое лякарства? — насцярожылася

я і прынюхалася: ментолам яно не пахла. А
чым жа тады?.. Нешта вельмі знаёмае?
І тут як маланкай мяне прарэзала: успомніла, што гады са два таму ў бутэлечку
з-пад «Менавазіна» пераліла... зялёнку,
каб рукі не пэцкаць! І падпісала ж! І паставіла чым падалей, каб, шукаючы іншае
лякарства, гэта не зачапіць ды не разбіць...
І на табе — забылася!..
Каб пабачыць «наступствы» свайго бяспамяцтва, прыйшлося ўключыць святло,
глянуць у люстэрка. З яго — на мяне, на
свет — зірнула нейкая пачвара: галава зялёная, вочы па яблыку (мусіць, ад жаху?),
валасы дубка...
Добра, што да ранічкі час яшчэ быў:
падалася ў ванны пакой.
Першае мыццё хворай галавы толькі злучыла ўсе зялёныя плямы. Другое і
трэцяе (ужо з мылам, потым з шампунем)
таксама нічога не далі. Значыць, вось такой, за ноч «пазелянелай», прыйдзецца
ісці на працу?!
Уявіла, як з'яўлюся... Як здзівяцца мае
калегі... Як інтэлігентна будуць маўчаць... І
засмяялася — спачатку ціха, потым гучней і
гучней, а галоўнае — не могучы спыніцца!
На рогат і шум вады (галава ў чарговы
раз была намыленай) са свайго пакоя выйшла дачушка. Насцярожана спытала:
— Мама, што з табой? Табе дрэнна?
Каб адказаць, мне трэба было павярнуць галаву.
— Толькі не палохайся, — ледзь прамовіла я і паказала ёй і «вынікі лячэння», і
марную барацьбу з наступствамі.
— Трэба паспрабаваць «Лоск», — параіла дачка.
Хочаце верце — хочаце не, гэты «сродак» за лічаныя хвіліны зняў пабочны
эфект прымененых лекаў. Але (што не меней важна!) з'явіўся і прамы. Гэта значыць,
што галава мая... балець перастала!
...Раніцай у нашай кватэры панаваў
прыўзняты настрой, гучалі жарты, сыпаліся прымаўкі — ад вясёлых «Спех — людзям
на смех», «Хацела, як лепей...», да з'едлівай
«За дурной галавой і нагам неспакой».
Але галоўнае, на рэкламу нейкіх лекаў
ад галаўнога болю мае знаёмыя цяпер не
купляюцца. Яны ведаюць, што найлепшы
сродак — звычайная зялёнка!
Вось і не вер пасля гэтага крылатаму:
«Жарты — нічога не варты, але часам
праўдзяцца».
Клаўдзія Іванаўна Шарыпа,
г.п. Ушачы.
Рубрыку вядзе Валянціна ДОЎНАР.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: I. БАРАНОЎСКI, У. ЗДАНОВІЧ (намеснiк галоўнага рэдактара),
Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА,
С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, В. ПАЗНЯКОЎ.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

e-mail: info@zvyazda.minsk.by

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»

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.

— 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.

http://www.zviazda.by;

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

КАРОВА НА ДВАРЫ —
ЕЖА НА СТАЛЕ
Шматлікія народы свету ўшаноўвалі кароўку-карміцельку як боскую недатыкальную істоту. У славян
да каровы заўсёды было спагадлівае, клапатлівае стаўленне, яна
заўсёды займала галоўнае месца сярод хатняй жывёлы: «Селянін
кароўкай жыве», «Карова на двары — ежа на стале», «Свойская
цялушка лепш за заморскую карову».
 Адсюль вынікае і шэраг правілаў:
-карову біць — малака не піць;
-карова ў цяпле — малако на стале;
-смятанку любіш піць — любі і карову карміць;
-каб прададзеная карова не сумавала па былых гаспадарах, ёй неабходна было даць новую мянушку;
-набытую карову першы раз кормяць з пячной заслонкі;
-нельга ставіць падойнік на стул ці на кадку: «малако да вымені прыстане», г.зн. знікне;
-падчас дойкі каровы побач не павінна быць нікога іншага.
 У дзень святой пакутніцы Агаф'і, якая ўшаноўваецца па царкоўным
календары 18 лютага, узгадвалі сваю кароўку-карміцельку, бо святая
Агата стала яе народнай ахоўніцай і заступніцай.
 Лічылася, што «на Агату каровіна смерць ходзіць». Каровіна смерць
атаясамлівалася са старой хударлявай жанчынай. Таму ў гэты дзень выконвалі шэраг перасцерагальных (ахоўных) дзеянняў: у хляве вывешвалі
старыя лапці, змазаныя дзёгцем; жывёле давалі асвячоныя ў той жа дзень
хлеб з соллю і прасілі: «Агаф'я-кароўніца, сцеражы нашых каровак!».
 У гэты дзень цялятніцы з асаблівай клапатлівасцю ставіліся да каровы, турбаваліся аб добрым прыплодзе і ацёле.
 З канца лютага, як правіла, паўсюдна распачынаўся ацёл кароў.
Нават святога Вакулу, які ўшаноўваецца 19 лютага па царкоўным календары, назвалі Цялятнік.
 Ацёл — гэта вельмі адказны момант, ад якога залежала здароўе
не толькі цяляці, але і самой каровы — хатняй карміліцы. А значыць,
залежаў і дабрабыт сям'і.
 Падчас ацёлу непажадана прысутнасць пабочных асоб, каб «дрэнныя» вочы не наклікалі хваробу, таму карову і цялё неабходна было
апырскаць святой хрышчэнскай вадой і абсыпаць чацвярговай соллю.
 Лічылася, што цялё будзе добра расці, калі адразу пасля ацёлу
абкурыць саскі каровы грамнічнай свечкай, чаборам. Каб карова не
страціла малака, яе абсыпалі асвячоным на Спаса макам.
Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

15 лістапада
1925 год — у Мiнску ў эфiр выйшла першая перадача беларускага радыё. Радыёстанцыя РВ-10 iмя Саўнаркама БССР транслiравала перадачы ў радыусе да 300 км працягласцю 30 хвiлiн у суткi.
1774 год — данскi казак Емяльян Пугачоў
ў жалезнай клетцы быў дастаўлены ў Маскву.
У гэты ж дзень Кацярына II напiсала Вальтэру: «Ён (Пугачоў) не ўмее нi чытаць, нi пiсаць,
але гэта чалавек надзвычай смелы i рашучы... Надзея, якою ён сёння жыве, — гэта тое,
што я магу яго памiлаваць, бо, па яго словах,
ён храбры i можа сваiмi будучымi паслугамi
загладзiць свае ранейшыя зладзействы. Калi
б ён абразiў толькi мяне, то яго разважанне было б справядлiвым i я
памiлавала бы яго, але гэта справа не мая асабiстая, а тычыцца ўсёй
iмперыi, якая мае свае законы». Такiм чынам, доля бунтара была вырашана — у студзенi будучага года Пугачоў будзе пакараны.

«Разумныя людзi — найлепшая энцыклапедыя».
Iаган Вольфганг Гётэ (1749—1832),
нямецкi пiсьменнiк.

Усміхнемся
Бізнэсмена пытаюцца, як ён
стаў мільянерам.
— Дзякуючы жонцы.
— ?!
— Мне было цікава, на якім
этапе яна перастане скардзіцца
на недахоп грошай.
☺
З тлумачальнай запіскі.
«Пачаўся дождж, а парасона ў
мяне не было. Таму я дастаў з пясочніцы грыбок і пайшоў з ім. А дзеці ў дождж усё адно не гуляюць».
☺
У сеціве.
Навіна: «Амерыканскія і аргенцінскія палеантолагі знайшлі ў Паўднёвай Амерыцы скамянелыя рэшткі
жывёлы, падобнай на шаблязубую
вавёрку з серыі анімацыйных фільмаў «Ледніковы перыяд», і прадставілі яе свету ў артыкуле, апублікаваным у часопісе «Nature».

Каментарый: «А той жолуд, жолуд хоць побач быў?..»
Чакаем яшчэ пяць хвілін
і пачынаем без Сямёныча.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
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