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18 студзеня 2016 года.

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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19 студзеня 2016 г.

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск — 9.16 17.25 8.09
Вi цебск — 9.12 17.08 7.56
Ма гi лёў — 9.06 17.15 8.09
Го мель — 8.56 17.18 8.22
Гродна — 9.30 17.41 8.11
Брэст — 9.24 17.49 8.25

Iмянiны
Пр. Аліны, Дзяніса, 
Дзмітрыя, Паўла.
К. Марты, Браніслава, 
Генрыха, Юзафа.

Месяц
Першая квадра 17.01-23.01.

Месяц у сузор’і Блізнят.
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На бі раю тэкст дзе сяц цю 
паль ца мі ўсля пую. Пра фе сій-
нае ва ло дан не офіс ным па ке-
там. Вэб-ды зайн і пра ек та ван-
не сай таў. Але пай шла б пры-
бі раль шчы цай у «Газп рам».

Мяр ку ю чы па SMS, якія я 
атры маў у дзень на ра джэн-
ня, мае леп шыя сяб ры — гэ-
та банк і со та вая кам па нія.

А на огул, сы нок, на ша 
жыц цё, як ры бал ка, — прос та 
ся дзіш і ча ка еш, пе ры я дыч на 
вы пі ва ю чы.

На пры ёме на пра цу:
— Да ся бе на пра цу мы 

вас ні пры якіх умо вах не 
возь мем. Але бу дзем пла-
ціць па трой ны аклад, ка лі 
ўлад ку е це ся на пра цу да 
на шых кан ку рэн таў.

— Ты ўжо па сне даў?
— Не, яшчэ ні кроп лі.

Дзе ці, сён ня мы пі шам 
са чы нен не на тэ му: «Хто з 
ма іх зна ё мых пра вёў зі мо-
выя ка ні ку лы за мя жой, і 
ча му мы іх не лю бім».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

19 СТУ ДЗЕ НЯ

1736 год — на ра дзіў ся Джэймс 
Уат, шат ланд скі ву чо ны, вы-

на ход нік па ра вой ма шы ны. Баць ка ра на 
ад пра віў яго ў Лон дан, каб Джэймс на ву-
чыў ся там сля сар най спра ве. За адзін год 
ён асво іў пра гра му, раз лі ча ную на 7 га-
доў, і, вяр нуў шы ся на ра дзі му, стаў пра-
ца ваць ме ха ні кам ва ўні вер сі тэ це Глаз га. 
Па зна ё міў шы ся з фі зі ка мі Дж. Блэ кам і 
Дж. Ро бін са нам, Уат пры маў удзел у экс-
пе ры мен тах па вы зна чэн ні цеп лы ні па раў-
тва рэн ня, якія яны пра во дзі лі. У той час 
бы ло вель мі па пу ляр на ства раць па ра выя 
ма шы ны роз на га пры зна чэн ня. Джэймс 
Уат упер шы ню змог да біц ца та го, каб па-
ра не асту джа ла ся ўнут ры цы лінд ра, у 
ад ва рот ным вы пад ку ўтва раў ся кан дэн-
сат, і эфек тыў насць ма шы ны па да ла. У 
ма шы не Уата вы ка рыс тоў ваў ся ліш ка вы 
ціск па ры, гэ та па ляп ша ла эка на міч насць 
і зні жа ла га ба ры ты ўста ноў кі. Пра цы ін-
жы не ра за ці ка ві лі фаб ры кан та Мэцью 
Бол та на, які ва ло даў ме та ла апра цоў чым 
за во дам у га рад ку Со ха блі зу Бір мін ге-
ма, і ён за клю чыў з Уатам па гад нен не 
аб парт нёр стве. У 1782-м Уат ства рыў 
пер шую па ра вую ма шы ну па двой на га 
дзе ян ня. Бол та ну на ле жа ла ідэя вы мя-
раць ма гут насць ру ха ві ка ў кон скіх сі лах, 
а па імені Уата бы ла на зва ная адзін ка 
ма гут нас ці — Ват. Фір ма «Бол тан і Уат» 
да кан ца ста год дзя бы ла ма на па ліс там 
у Анг ліі па вы твор час ці па ра вых ма шын. 
Па ра вая ма шы на Уата вы ка на ла вя лі кую 
ро лю ў пра мыс ло вым пе ра ва ро це і пе ра-
хо дзе да ма шын най вы твор час ці. Акра мя 
та го, яму на ле жаць і ін шыя вы на ход кі і 
ад крыц ці: ртут ны ма но метр, ва да мер нае 
шкло ў кат лах, ка пі ра валь нае чар ні ла, ін-
ды ка тар ціс ку.

1931 год — на ра дзі ла ся На тал ля 
Мі ка ла еў на Па плаў ская, бе-

ла рус кі гра фік. У 1964 го дзе скон чы ла 

Бе ла рус кі тэ ат раль на-мас тац кі ін сты тут. 
Аў тар цык лаў «Дзе ці і пры ро да», лі та-
гра фій «Чар ніч ка», «Па лес се». Вы ка на-
ла се рыю аква рэ ляў «Пом ні кі гіс то рыі і 
куль ту ры Бе ла ру сі», цык лы «Брас лаў скія 
ма ты вы», «Га ра док у сне зе», «Брас лаў-
ская во сень» і ін шыя. Тво ры вы зна ча-
юц ца ка зач на-паэ тыч най ін тэр прэ та цы-
яй сю жэ таў, зва ро там да фальк лор ных 
ма ты ваў, тэ ма ты кі на род на га жыц ця. 
Лаў рэ ат прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла 
Бе ла ру сі (1970).

1939 год — на ра дзі ла ся (вёс ка 
Шпа коў шчы на Сма ля віц ка-

га ра ё на) Тац ця на Ры го раў на Мар хель, 
акт ры са, на род ная 
ар тыст ка Бе ла ру сі 
(2011). Пра ца ва ла 
ў Гро дзен скім і Ма-
гі лёў скім аб лас ных 
дра ма тыч ных тэ ат-
рах, На цы я наль-
ным ака дэ міч ным 
дра ма тыч ным тэ-
ат ры імя Я. Ко ла-
са, Тэ ат ры-сту дыі 
кі на ак цё ра, Рэс-
пуб лі кан скім тэ-
ат ры бе ла рус кай 

дра ма тур гіі. Ха рак тар ная акт ры са. Пер-
шая вы ка наў ца пар тыі жа но ча га го ла су 
ў 3-й сім фо ніі «Бе лая ве жа» А. Ян чан кі, 
а так са ма бе ла рус кіх на род ных пе сень 
у спек так лі «Сы мон-му зы ка», тэ ле спек-
так лі «Но вая зям ля» і інш. Зня ла ся ў 
кі на філь мах «Лю дзі на ба ло це», «Под-
ых на валь ні цы», «Анас та сія Слуц кая» і 
ін шых.

Яў ге нія ЯНІ ШЧЫЦ, паэ тэ са:
Сы нок і ма ці — зер не і рал ля.
Сы нок і ма ці — муд рая іко на.

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 3. Раз-
рад ат мас фер най элект рыч-
нас ці; ... зі мой — да за ві ру хі 
(прыкм.). 8. Птуш ка, якая, па-
вод ле на род най кла сі фі ка цыі, 
на ле жыць да «ня чыс тых»; ... 
ку па ец ца ў лу жы не пе рад ха-
лод най і даждж лі вай па го дай 
(прыкм.). 9. Птуш ка, якая ва 
ўяў лен нях бе ла ру саў на дзя-
ля ла ся дэ ма ніч ны мі ры са мі; 
... пад стра ху ле зе — бу дзе 
мя це лі ца (прыкм.). 10. Кош ка 
моц на спіць — бу дзе цёп лае 
... (прыкм.). 13. Свой ская жы-
вё лі на; ... фыр кае — к цяп лу, 
за кід вае ўверх га ла ву — бу-
дзе дождж (прыкм.). 14. Вяс на 
ды ... — на дню па год во сем 
(прык.). 15. ... збі рае, а зі ма па-
ядае (прык.). 18. У чу жым ба ку 
... па ку ла ку (прык.). 19. Ма-
ла дзік ... за драў — на па го ду 
(прык.). 22. Ва лак ніс ты ма тэ-
ры ял. 23. Свой ская жы вё лі на, 
сяб ра ча ла ве ка; ... на сне зе ка-
ча ец ца — да за ві ру хі (прыкм.). 
25. Па ка заль ны або проб ны 
вы раб. 28. Зі ма — свяк ру ха, 
ле та — ... (прык.). 30. Пту ша-
ня ку ры цы; квак ту ха са джае 
пад ся бе ... — да дрэн на га на-
двор'я (прыкм.). 31. Ачы шчэн-
не збож жа ад мя кі ны ве ял кай. 
32. Муж чын скі ор ган квет кі, які 
змя шчае пы лок.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. На-
ся ко мае, якое трэн нем крыл 
утва рае стро кат; маў чыць ... 
— бу дзе дождж (прыкм.). 2. ... 
на печ ку — сцю жа на двор 
(прык.). 3. Ня праў да. 4. Тое, 
што і грунт ва га. 5. Па мяш-
кан не пры гум не для суш кі 
сна поў. 6. ... сяст ры; ад на з 
на род ных на зваў су зор'я Ары-
ён. 7. Наз ва смер чу ў ЗША. 
11. Пры бор для вы мя рэн ня 
хут ка сці вет ру. 12. У во сень-
скую ... сем па год на год на 

два рэ: сее, вее, кру ціць, му-
ціць, звер ху лье і зні зу мя це 
(прык.). 16. «Снег на куц цю 
— ... на ле та,//Та кая мат чы на 
пры ме та». З паэ мы Я.Ко ла са 
«Но вая зям ля» («Ка ля ды»). 
17. На два рэ ..., а пад но сам 
ад лі га (прык.). 20. Пу шыс ты 
звя рок; ка лі ... ніз ка гняз до бу-

дуе — быць ма роз най зі ме, 
ка лі вы со ка — зі ма ча ка ец ца 
цёп лай (прыкм.). 21. Птуш ка, 
якая жы ве па блі зу ча ла ве-
ка; ка лі зі мой ... ся дзяць на 
дрэ вах моўч кі — бу дзе снег 
без вет ру (прыкм.). 23. На-
ме це ная вет рам гур ба сне гу. 
24. Зем ля роб. 26. Дра пеж ная 

нач ная птуш ка; ... кры чыць — 
на хо лад (прыкм.). 27. Прэс-
на вод ная або мар ская жы вё-
лі на, якая пе рад на валь ні цай 
вы ла зіць на бе раг і за коп ва-
ец ца ў пя сок. 29. Драў ля ныя 
пе ра кла дзі ны ў сан ях.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ,
г. Дзяр жынск.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:
Па га ры зан та лі: 3. Ма лан ка. 8. Ва ро на. 9. Са ро ка. 10. На двор'е. 13. Конь. 14. Во сень. 

15. Ле та. 18. Во чы. 19. Ро гі. 22. Ва та. 23. Са ба ка. 25. Узор. 28. Ма тач ка. 30. Ку ра нё. 31. Ве-
ян не. 32. Ты чын ка. Па вер ты ка лі: 1. Цвыр кун. 2. Кот. 3. Ма на. 4. Ад вес. 5. Асець. 6. Тры. 7. 
Тар на да. 11. Ане мо метр. 12. Не па гадзь. 16. Гры бы. 17. Ма роз. 20. Ва вёр ка. 21. Ве ра бей. 23. 
Су мёт. 24. Ара ты. 26. Са ва. 27. Рак. 29. Вяз.

ЛЯС НЫЯ СІ НОП ТЫ КІ

Зда рэн ніЗда рэн ні  ��

ВАЎ ЧЫ ЦА 
НА ПА ДА ЛА НА СА БАК

Пяць свой скіх са бак за грыз ла 
ваў чы ца ў вёс ках Свя тая Во ля і 
Вя лі кая Гаць Іва цэ віц ка га ра ё на. 
Яна за бя га ла прос та на пад вор-
кі і на па да ла на пры вя за ных ля 
бу дак рэ ксаў і ша ры каў.

— На ра бі ла пе ра па ло ху тая дра-
пеж ні ца, — рас ка за ла ка рэс пан дэн-
ту га зе ты кі раў нік спра ва мі Свя-
та воль ска га сель ска га Са ве та 
Ва лян ці на СА ГА НО ВІЧ. — Ня рэд ка 
ўсё ад бы ва ла ся на ва чах у лю дзей, 
вяс коў цы га ня лі ваў чы цу, пу жа лі 
роз ны мі пры ста са ван ня мі. А яна пе-
ра бя га ла на ін шы пад во рак, на кі роў-
ва ла ся ў су сед нюю вёс ку і чы ні ла 
сваю рас пра ву да лей. Праў да, на 
лю дзей не спра ба ва ла кі дац ца.

Мяс цо выя па ляў ні чыя ад са чы лі 
і лік ві да ва лі не бяс печ на га зве ра. 
Га ла ва ваў чы цы на кі ра ва на ў ла ба-
ра то рыю на ана ліз, вы ні каў па куль 
ня ма, але спе цы я ліс ты па да зра юць, 
што жы вё лі на хво рая на ша лен-
ства, — пра цяг вае Ва лян ці на Вік та-
раў на. — Та му ветс луж бы пра вя лі 
не аб ход ную пра фі лак тыч ную ра бо-
ту, зроб ле ны пры шчэп кі свой скім 
жы вё лам, якія маг лі б кан так та ваць 
з ня про ша най ляс ной гос цяй.

Па вод ле слоў кі раў ні ка спра ва мі 
сель вы кан ка ма, та кое зда рэн не ў 
вёс ках сель са ве та ад бы ло ся ўпер-
шы ню. На зва ныя на се ле ныя пунк ты 
зна хо дзяц ца бліз ка ад ле су. Бы ва ла, 
што за бя га лі лі сы, ся род якіх былі і 
ша лё ныя. А ваў кі ні ко лі ра ней не на-
блі жа лі ся да ча ла ве ча га жыт ла.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
yackevіch@zvіazda.by


