
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Віктара, Івана, 
Кіра, Клаўдзія, Мікіты, 
Нікіфара.

К. Арлеты, Катарыны, 
Рыгора, Юльяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.34 18.14 9.40

Вi цебск — 8.27 18.00 9.33

Ма гi лёў — 8.24 18.04 9.40

Го мель — 8.17 18.05 9.48

Гродна — 8.49 18.30 9.41

Брэст — 8.45 18.34 9.49
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Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, 
Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), 
М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Маладзік 5 лютага.

Месяц у сузор’і Блізнят.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

УСМІХНЕМСЯ

16 13 лютага 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

— Му жы кі, хто да рыў ад-

ну за вуш ні цу 14 лю та га, а 

дру гую 8 Са ка ві ка? Як прай-

шло?

Жа но чае.

Мне тут та ко га на ва ра-

жы лі: пры го жа га, ра зум-

на га, доб ра га, сме ла га, 

вер на га... На пэў на, са ба ку 

за вя ду.

— Док тар, а ў якіх по зах 

га ран та ва на нель га за ця жа-

рыць?

— На прык лад, жан чы на 

на лож ку, муж чы на на ка-

на пе.

Каб па ка заць ка ту, хто ў 

до ме гас па дар, рэ ка мен ду-

ец ца па ты каць яго пы сай у 

да ку мен ты на ква тэ ру.

ГРЫЗУНЫ 
ПАШКОДЗІЛІ КАРУ 

ЯБЛЫНІ — 
ШТО РАБІЦЬ?

13 ЛЮ ТА ГА

1390 год — Брэст пер шым з бе-

ла рус кіх га ра доў атры маў 

са ма кі ра ван не па вод ле маг дэ бург ска-

га пра ва.

1705 год — на ра дзі ла ся Фран-

ціш ка Уршу ля Ра дзі віл, 

пісь мен ні ца, дра ма тург. З ро ду Віш ня вец кіх, бы ла жон-

кай М.К. Ра дзі ві ла Ры бань кі. Лі чы ла ся ад ной з са мых 

аду ка ва ных жан чын свай го ча су. З 1725 го да жы ла ў 

Ня сві жы, па яе іні цы я ты ве за сна ва ны пер шы ў гіс то рыі 

сла вян па ла ца вы Ня свіж скі тэ атр Ра дзі ві лаў. Для яго яна 

на пі са ла 16 дра ма тыч ных тво раў і опер ных ліб рэ та, пе ра-

кла да ла тво ры Маль е ра і Валь тэ ра. Пі са ла на поль скай, 

італь ян скай, фран цуз скай і ня мец кай мо вах. Са дзей ні ча-

ла ад наў лен ню дзей нас ці Ня свіж скай дру кар ні. Па мер ла 

ў 1753 го дзе.

1769 год — на ра дзіў ся Іван Анд-

рэ е віч Кры лоў, рус кі пісь-

мен нік, бай ка пі сец, жур на ліст, ака дэ мік 

Пе цяр бург скай АН. Пі саў тра ге дыі і ка ме-

дыі, опер ныя ліб рэ та. Бай кі І. А. Кры ло ва 

пе ра кла дзе ны больш чым на 50 моў све-

ту, у тым лі ку на бе ла рус кую. Па мёр у 1844 го дзе.

1784 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Іва на віч Гне дзіч, 

рус кі па эт і пе ра клад чык, дра ма тург, член-

ка рэс пан дэнт Пе цяр бург скай АН. Пе ра кла даў тво ры 

Ф. Шы ле ра, Валь тэ ра, У. Шэкс пі ра. Больш за двац цаць га-

 доў пры свя ціў пе ра кла ду на рус кую мо ву «Ілі я ды» Га-

ме ра (апуб лі ка ва ны ў 1829 го дзе). А. Пуш кін на зваў гэ -

тую шмат га до вую пра цу «вя лі кім подз ві гам». Па мёр 

у 1833 го дзе.

1873 год — на ра дзіў ся Фё дар Іва на віч Ша ля пін, 

рус кі опер ны і ка мер ны спя вак-бас.

1895 год — бра ты 

Люм' е ры ў Лі-

ён скім бю ро па тэн таў за рэ-

гіст ра ва лі сваё вы на ход ніц-

тва — апа рат для атры ман ня 

«ма люн каў, якія ру ха юц ца». Яго 

яны на зва лі «сі не ма тог раф».

1934 год — 85 га доў 

та му ў Чу коц кім мо ры раз ду ша ны льда мі 

па ра ход «Ча люс кін». 10 жніў ня 1933 го да па ра ход ады шоў 

ад на бя рэж най Мур ман ска. «Ча люс кін» па ві нен быў паў-

та рыць подз віг «Сі бі ра ко ва», які ўпер шы ню ў гіс то рыі ма-

ра плаў ства прай шоў за ад ну лет нюю на ві га цыю з Бе ла га 

мо ра ў Ці хі акі ян. Ён па ві нен быў стаць пра вер кай пра ход-

нас ці Паў ноч на га мар ско га шля ху не толь кі ле да ко лам, 

але і транс парт ны мі ка раб ля мі. Уз на ча ліў экс пе ды цыю 

зна ка мі ты па ляр ны да след чык Ота Юль е віч Шміт. Спа-

чат ку пла ван не іш ло па спя хо ва. Па ра ход прай шоў увесь 

марш рут, увай шоў у Бе рын гаў пра ліў і 7 ліс та па да даў у 

Маск ву пры ві таль ную ра дыё гра му. Але ў пра лі ве па чаў ся 

рух льдоў у ад ва рот ны бок, і «Ча люс кін» зноў апы нуў ся ў 

Чу коц кім мо ры. Атры маў шы па шко джан ні, па ра ход умерз

ў вя лі кую льдзі ну і не каль кі ме ся цаў дрэй фа ваў з ёй. 

13 лю та га 1934 го да па ча ло ся моц нае сціс кан не льдоў, і «Ча-

люс кін» за та нуў. На дрэй фу ю чы лёд сыш ло 104 ча ла ве кі — 

ся род іх 10 жан чын і двое ма лень кіх дзя цей.

«АЖЫ ВІЦЬ» 
СТА РОЕ 
НА СЕН НЕ
да па мо жа

«жы вая» ва да
На ліць во да пра вод ную 

ва ду ў каст руль ку амаль 

да вер ху, на крыць на-

крыў кай і па ста віць на 

агонь. На грэць да тэм-

пе ра ту ры пры клад на 

90 гра ду саў. Гэ тая ста-

дыя, ка лі на вод най па-

верх ні па чы на юць з'яў-

ляц ца бур бал кі, але ва-

да яшчэ не за кі пе ла.

На ступ ны этап больш 

скла да ны. Не аб ход на як 

ма га хут чэй зняць з агню 

каст ру лю (на крыў ку не зды-

маць!) і хут ка яе асту дзіць 

пад стру ме нем пра точ най 

ха лод най ва ды. Пры гэ тым 

не да пус каць трап лян ня пра-

точ най ва ды ў каст ру лю.

Вось і ўсё. Цу да дзей ная 

дэ га зі ра ва ная ва да га то вая. 

За хоў ваць яе мож на доў га. 

Атры ма ную ва ду не аб ход на 

пе ра ліць у бу тэль ку, на паў-

ня ючы да вер ху, каб не бы ло 

до сту пу па вет ра.

У гэ тай ва дзе мож на 

ажы віць на ват ста рое на сен-

не. За ма чыць, за гар нуць у 

ануч ку з ба воў ны або лё ну 

і па кі нуць у цёп лым мес-

цы. Праз не каль кі дзён яно 

пра клю нец ца. Да лей усё як 

звы чай на... А яшчэ гэ ту ва ду 

вы ка рыс тоў ва юць для ўка-

ра нен ня ча ран коў, ліс точ каў 

фі я лак!

1. Пры ня знач ных па-

шко джан нях за маж це ра ны 

са до вым ва рам.

2. Доб ра за гой вае ра ны 

ад вар лі па вай ка ры. Ран няй 

вяс ной здраб ні це 200 г ка-

 ры, за лі це 1 л ха лод най 

ва ды і кі пя ці це на пра ця гу 

40 хві лін. Асту дзі це, пра-

ца дзі це і ста ран на аб маж-

це атры ма най ма сай ра ны 

дрэў. Па шко джа ны штамб 

аб гар ні це шчыль най па пе-

рай і за вя жы це шпа га там. 

Па вяз ку не зды май це не-

каль кі ме ся цаў, па куль ра-

ны не за цяг нуц ца.

3. Ка лі гэ та не да па-

маг ло, то вазь мі це сла неч-

ні ка вы алей, да вя дзі це да 

кі пен ня, за тым асту дзі це, 

да дай це ў яго дзё гаць і ста-

ран на змя шай це. На нось це 

атры ма ны рас твор на па-

шко джа ны ствол 3 ра зы на 

дзень. Ужо праз не каль кі 

дзён та кое алей нае по кры-

ва пе ра тво рыц ца ў но вы 

пласт ка ры.

4. Дрэ вы, якія моц на па-

цяр пе лі ад мы шэй, вяс ной 

«рэ ані му юць» з да па мо гай 

пры шчэп кі маст ком: не каль-

кі ча ран коў, зрэ за ных з ся-

рэд няй або верх няй част кі 

кро ны і аба вяз ко ва са зда-

ро вай драў ні най, устаў це за 

ка ру так, каб адзін ка нец 

ча ран ка раз мя шчаў ся вы-

шэй ра ны, а дру гі — ні жэй. 

У та кім ста но ві шчы на дзей-

на іх за ма цуй це, аб маж це 

са до вым ва рам, звер ху аб-

кла дзі це віль гот ным мо хам і 

пры крый це меш ка ві най. Ча-

ран кі бу дуць за бяс печ ваць 

рух со ку па ства ле дрэ ва, і 

рас лі на не за гі не.

5. Ка лі яб лы ня па шко-

джа на на столь кі, што вы ра-

та ваць яе не маг чы ма, спі-

луй це ствол на 1—2 см вы-

шэй са май ніж няй пу пыш кі. 

З яе вяс ной ра за ўец ца но вы 

па рас так. Мес ца зрэ зу за-

маж це са до вым ва рам. Та-

кая пра цэ ду ра на зы ва ец ца 

«зрэз ства ла на зва рот ны 

рост». Яе рэ ка мен ду ец ца 

пра во дзіць для дрэў, якія 

ста рэй шыя за 5 га доў.

З па паў нен нем, з на ра джэн нем 

дру го га сы ноч ка шчы ра він шу ем 

сям'ю на мес ні цы га лоў на га бух-

гал та ра РВУ «Звяз да» Вік то-

рыі ГАР МА ЗЫ! Ма лень ка му 

зы чым рас ці ду жым і зда ро вень-

кім, а баць кам, ба бу лям-дзя дам, 

ста рэй ша му бра ту — пос пе хаў у вы ха ван ні, 

гро шай, цяр пен ня, со неч ных дзён!

Звяз доў цы.


