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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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Іаана Хрысціцеля.
К. Людмілы, Мілы, 
Люцыяна, Себасцьяна, 
Фабіяна.

Месяц
Апошняя квадра 
ў 14.33
Месяц у сузор’і Скарпіёна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 9.14 17.28 8.14

Вi цебск — 9.10 17.12 8.02

Ма гi лёў — 9.04 17.18 8.14

Го мель — 8.54 17.21 8.27

Гродна — 9.28 17.44 8.16

Брэст — 9.22 17.52 8.30

Лю ся бы ла вель мі аду ка-
ва най жан чы най.

Па ды ма ю чы п'я на га му-
жа, яна кож ны раз пра клі на-
ла Мен дзя ле е ва і Нью та на.

— Ах, як у вас вы дат на пах-
не ка вай!

— За ходзь це, не са ро-
мей це ся! Ню хай це на зда-
роўе!

Дзяў ча ты, вы на са мрэч 
ду ма е це, што муж чы ны 
дзе ляць вас на ху дых і тоў-
стых?

На са май спра ве муж чы-
ны пад раз дзя ля юць жан чын 
на дзве ка тэ го рыі:

1. Ай, не-е-е...

2. А ні што так!

— Ма ма, ну мож на я яшчэ 
па гу ляю?

— Ты ро зум стра ціў ці што? 
У ця бе праз дзве га дзі ны рэ-
гіст ра цыя ў загсе!

УСМІХНЕМСЯ

НАПРЫКАНЦЫ16 20 студзеня 2017 г.

20 СТУ ДЗЕ НЯ

1884 год — на ра дзіў ся (в. Мі-
ка ла еў шчы на, ця пер у 

Стаўб цоў скім ра ё не) Аляк сандр Ан то-
на віч Сян ке віч, дзяр жаў ны і пар тый ны 
дзе яч Бе ла ру сі, ву чо ны, пісь мен нік, 
пуб лі цыст. Адзін з ар га ні за та раў не-
ле галь на га на стаў ніц ка га з'ез да 9 лі-
пе ня 1906 г. у Мі ка ла еў шчы не. З 1921 
го да — нар кам ахо вы зда роўя БССР. 
З 1928-га — рэк тар Ка му ніс тыч на га 
ўні вер сі тэ та Бе ла ру сі імя Ле ні на. Быў 
на пар тый най ра бо це. Пра ца ваў у Ін-
сты ту це лі та ра ту ры і мас тац тва Бе ла-
рус кай ака дэ міі на вук. У 1938 го дзе 
арыш та ва ны і рас стра ля ны. Рэ абі лі-
та ва ны ў 1956 го дзе. Пра та тып Ста-
шын ска га ў ра ма не А. Фа дзе е ва «Раз-
гром», Са до ві ча ў ра ма не Я. Ко ла са 
«На ро ста нях».

1892 год — на ра дзіў ся (в. 
Ша ку ны, ця пер у Пру-

жан скім ра ё не) Ры гор Ра ма на віч 
Шыр ма, бе ла рус кі ха ра вы ды ры жор, 
фальк ла рыст, му зыч ны і гра мад скі 
дзе яч, пуб лі цыст, на род ны ар тыст 
Бе ла ру сі, на род ны ар тыст СССР, Ге-
рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. Ства-
раль нік і кі раў нік пра фе сій ных і ама-
тар скіх ха ра вых ка лек ты ваў, у тым 
лі ку хо ру Бе ла рус ка га сту дэнц ка га 
са ю за ў Віль ні. Зай маў ся куль тур на-
асвет ніц кай і лі та ра тур на-пуб лі цыс-
тыч най дзей нас цю. Са браў больш як 
2 ты ся чы бе ла рус кіх на род ных пе-

сень, вы-
даў шэ раг 
ф а л ь к -
л о р  н ы х 
збор ні каў. 
У 1940 го-
дзе ар га-
ні за ваў і 
да 1970-
га ўзна-
ч а л ь  в а ў 
Дзяр жаў-
ную ака-

дэ міч ную ха ра вую ка пэ лу Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, якая з 1978 го да но сіць 
яго імя. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ-
міі Бе ла ру сі (1966, 1974). Па мёр у 
1978 го дзе.

1892 год — на ра дзіў ся Бра ні-
слаў Ада ма віч Та раш-

ке віч, бе ла рус кі гра мад скі і па лі тыч-
ны дзе яч, мо ва знаў ца, ака дэ мік НАН 
Бе ла ру сі. Аў тар пер шай «Бе ла рус-
кай гра ма ты кі для школ». Пе ра клаў 
на бе ла рус кую мо ву «Ілі я ду» Га ме ра 
і «Па на Та дэ ву ша» А. Міц ке ві ча. У 
1921—1922 га дах — ды рэк тар Ві-
лен скай бе ла рус кай гім на зіі, адзін 
з кі раў ні коў і за сна валь ні каў Та ва-
рыст ва бе ла рус кай шко лы. У 1922 
го дзе вы бра ны па слом (дэ пу та там) 
сей ма Поль шчы, уз на ча ліў у ім Бе-
ла рус кі па соль скі клуб. З тры бу ны 
сей ма аба ра няў са цы яль ныя і на цы я-
наль ныя пра вы пра цоў ных За ход няй 

Бе ла ру сі. Вы сту паў у за ход не бе ла-

рус кай прэ се з пуб лі цыс тыч ны мі ар-

ты ку ла мі, пры све ча ны мі ак ту аль ным 

пы тан ням на цы я наль на-вы зва лен ча-

га ру ху. У 1937 го дзе арыш та ва ны 
ор га на мі НКУС, у 1938-м рас стра-
ля ны. Рэ абі лі та ва ны па смя рот на ў 
1957 го дзе.

1907 год — на ра дзіў ся (в. Ага-
род ні кі, ця пер у Ка пыль-

скім ра ё не) Іван Мі ка ла е віч Лу шчыц-
кі, фі ло саф, член-ка рэс пан дэнт НАН 
Бе ла ру сі (1969), док тар фі ла соф скіх 
на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч 
на ву кі Бе ла ру сі. Пра ана лі за ваў фі ла-
соф скія і гра мад ска-па лі тыч ныя по-
гля ды К. Ка лі ноў ска га, Ф. Ба гу шэ ві ча, 
А. Гу ры но ві ча і ін шых прад стаў ні коў 
бе ла рус кай куль ту ры. Рас крыў уплыў 
ідэй А.І. Гер цэ на і М.Г. Чар ны шэў ска-
га на фар мі ра ван не рэ ва лю цый на-дэ-
ма кра тыч ных по гля даў Ка лі ноў ска га. 
Да сле да ваў пра грэ сіў ныя гра мад скія 
ідэі ў вус най на род най твор час ці та го 
пе ры я ду. Аў тар больш як 60 на ву ко-
вых прац, у тым лі ку 2 ма на гра фій. 
Па мёр у 1973 го дзе.

Ана толь ГРА ЧА НІ КАЎ, па эт:
«Ка лі сум лен на

Ты пра жыў свой дзень,
Сум лен ным, бра це,
Бу дзе і твой ве чар».

Фота Надзеі БУЖАН.
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Чулі?!Чулі?!  ��

ПІ ВА СА СМА КАМ... УСЯ ГО
Ці ка вая, перш за ўсё для прад стаў ні коў ду жа га по лу, 
на ві на — бас тур ма, спар жа, шар лот ка — з гэ та га ча-
су пі ва ва ры мо гуць зра біць пі ва з лю бым сма кам! На-
ват са сма кам упа да ба ных аме ры кан ца мі пон чы каў. 
Хоць, вя до ма, ама та ры кла січ на га на пою з гне вам 
ад прэ чаць гэ тыя но ва ўвя дзен ні, але тым не менш.

Бра вар ня Shmaltz з 
Нью-Ёр ка ад роз ні ва-
ец ца не ўтай ма ва ным 
за па лам у пры дум-
ван ні но вых рэ цэп-
таў пен на га на пою. 
На прык лад, ня даў на 
яны вы пус ці лі Pastramі 
Pіlsner — свет лае пі-
ва са сма кам... бас-
тур мы, тра ды цый най 
стра вы нью-ёрк скай 
яў рэй скай кух ні. Па-
вод ле слоў пі ва ва раў, 
са май вя лі кай пе ра-
шко дай бы ло атры-
маць во дар у вад кай 

фор ме. Алей і тлушч зу сім не з'яў ля юц ца звык лы мі кам па-
не нта мі пі ва, та му прый шло ся па ла маць га ла ву.

Пі ва вар Ры чы Сон дэрс ка жа, што кра е ву голь ным ка ме-
нем тут з'яў ля ец ца пах. Ён узяў сэнд віч з бас тур мой, якая 
ўяў ляе са бой ма ры на ва ную і вэн джа ную яла ві чы ну, і па дзя-
ліў яго на асоб ныя ін грэ ды ен ты. Каб уз на віць густ бас тур мы 
ў пі ве, ён да даў у яго соль, пе рац, кмен, хрэн, хлеб, вэн джа-
ны со лад і ка ра мель. У вы ні ку, як за пэў ні ва юць пі ва ва ры, па 
па ху і сма ку пен ны на пой не ад роз ніць ад сэнд ві ча!

Бра вар ня Rogue з шта та Арэ гон экс пе ры мен та ва ла на 
пра ця гу мно гіх дзе ся ці год дзяў, каб сён ня пра па ноў ваць 
ама та рам пі ва на поі са сма кам ша ка ла ду, пон чы каў і на ват 
пра ніз лі ва вост рай тай скай пад ліў кі шры ра ча. У не ка то рых 
вы пад ках пе ра тва рэн не ежы ў пі ва амаль такое ж прос тае, 
як да баў лен не гэ та га ін грэ ды ен та ў за вар ны чай нік — на-
прык лад, так ад бы ва ец ца з вост рым со у сам і на ват бель-
гій скім ша ка ла дам.

А вось з пон чы ка мі спра ва ідзе ўжо больш скла да на. Для 
гэ та га пі ва ва рам прый шло ся дзя ліць іх смак на асоб ныя 
кам па не нты і спра ба ваць да да ваць іх у пі ва. Яшчэ больш 
эк за тыч ным з'яў ля ец ца час ноч нае пі ва, але бра вар ня Rіght 
Braіn са шта та Мі чы ган пас ля доў гіх трэ ні ро вак вы ра шы ла і 
гэ тую за да чу. А для гур ма наў пра па ну ец ца пі ва са сма кам... 
вэн джа най сві ной га ла вы. На дэ серт пра па ну ец ца пі ва са 
сма кам яб лыч на га, віш нё ва га, чар ніч на га і арэ ха ва га пі ра га, 
што больш змо гуць аца ніць жан чы ны.

Ці ёсць ежа, якую нель га пе ра тва рыць у пі ва? Пі ва ва ры 
сцвяр джа юць, што ня ма.

У сту дзе ні-лю тым ад зна ча юць дні на ра-
джэн ня мае да ра гія сы ны — Ры гор, Ула дзі мір 
і Сяр гей Лу гоў скія, уну кі Да ні іл і Аляк сандр, а 
так са ма сва ты Мі ха іл Аляк се е віч Хрыс цен ка 
і Аляк сандр Ся мё на віч Агу рэц. Шчы ра він шую 
ўсіх і зы чу кож на му ад сон ца — цяп ла, ад лю дзей — даб ра, 
ад Бо га — зда роўя.

З лю боўю, ва ша ма ту ля і ба бу ля Та ма ра, 
да якой да лу ча ец ца дзед Яў ген з вёс кі Лоз кі, 

што на На ва груд чы не.

СЕМЕНА – ПОЧТОЙ. СЕМЕНА – ПОЧТОЙ. 
Со своего огорода. Со своего огорода. 

 Сажайте, удивляйтесь, наслаждайтесь! Сажайте, удивляйтесь, наслаждайтесь!
Много лет выращиваю овощи на своем огородеМного лет выращиваю овощи на своем огороде

 с минимальным поливом и без пленки.  с минимальным поливом и без пленки. 
Отбираю самые урожайные и ценные, Отбираю самые урожайные и ценные, 

адаптированные к местным условиям, заготавливаю их семена, адаптированные к местным условиям, заготавливаю их семена, 
которые и предлагаю овощеводам-любителям.которые и предлагаю овощеводам-любителям.

Дыня «Белорусская ранняя» – до 4 кг. Арбуз «Бобруйский» – до 7 кг. 
ТЫКВЫ – cладкие, с оранжевой мякотью, хранятся всю зиму в доме: «Ти-

тан» – до 100 кг, «Витаминная» и «Сдобная пышка» (обе 5–7 кг). 
КАБАЧКИ. «Ананасный» (кустовой, оранжевого цвета). «Вьетнамский» – 

спелые – очень сладкие, с оранжевой мякотью, долго хранятся.
ОГУРЦЫ. Все огурцы мелкие, засолочные, устойчивые к болезням. 
Очень ранние – «Малыш». Ранние – «Пальчик» (долго и обильно пло-

доносят). Ранне-средние – «Капелька», «Верасень», «Конкурент», «Сла-
вянские». 

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ. «Гордость России» – красный, ранний, необычайно 
урожайный. Среднеспелые сорта: «Японский гигант» – красные, крупные, 
толстостенные, «Апельсин» – миниатюрный кустик усыпан сладкими оран-
жевыми плодами по 40 г, «Шоколадный кубок» – плоды коричневые, для 
теплиц. Круглые сорта, толстостенные: «Солнышко» (желтые) и «Карапуз» 
(желто-оранжевые).

ПОМИДОРЫ. Ультраранние, низкие, плоды до 100 г: «Альфа», «Весен-
ний хоровод», «Женечка», «Чибис» – плоды удлиненные, с «носиком», «Май-
ская роза» – розовые. «Золотое сердце» – желтые, плотные, до 200 г.

Ранние, низкие, плоды до 120 г: «Красная шапочка», «Гаврош» и «Уте-
нок» (оранжевые, с «носиком») – эти сорта очень урожайные, идеальны для 
закатки. «Павловская роза» (розовые). «Ротон» и «Вилина» – по ведру 
плодов с куста, с повышенной устойчивостью к фитофторозу. «Первая лю-
бовь» – розовые, до 400 г, куст – 80 см.

 Холодостойкие, низкие, ранние: «Снежная королева» (120 г, хорошо 
переносит засуху, устойчива к болезням); «Сибиряк» – до 200 г.

Среднеспелые, низкие: «Талаш» и «Топтыгин», оба до 200 г, урожайные 
и вкусные. 

Среднеспелые, куст 80 см, 120 г: «Дина» – желтые, как хурма, плотные, 
и «Лисичка» – оранжевые, продолговатые, долго и обильно плодоносят, 
хранятся, хороши для закатки. «Джина» – 250 г, плоды круглые. 

Среднеспелые, куст 1 м. Сладкие, хороши для закатки: «Японский трю-
фель» – 120 г, форма, «как лампочки», «Пасхальное яйцо» – урожайные, 
устойчивы к болезням, «Кенигсберг» красный (до 300 г).

Крупноплодные, куст 1 м, хорошо растут и в открытом грунте и теплице: 
до 1 кг – «Тещина радость» (розовые) и «Грейпфрут» (оранжевые, самые 
сладкие). По 300–500 г – «Бычье сердце», «Розовый мед» (сердцевидные), 
«Райское наслаждение» (розовые) и «Оранжевый великан»; «Черный 
принц», «Латарингская красавица» – плоды гофрированные, очень эффект-
ные в нарезке, для бутербродов, вкус обычный.

Тепличные, они же и для гряд (высокие 1,5-2 м), очень урожайные и вкус-
ные, хороши для закатки: «Красная стрела» и «Мулат» (коричневые) – оба 
100 г, «Чухлома» – оранжевые, сладкие, плотные, лежкие, 120 г. 

Черри, высокие 2 м, 30 г: «Медовая капля» –желтые, сладкие. «Ягодное 
лукошко» – смесь сортов «Черри», «Клубничка» – красные, в форме сердца.

 Высокие для гряд, с высокой устойчивостью к фитофторозу – «Де-
Барао»: красный, желтый, черный. 

Семена расфасованы: огурцы, помидоры по 30 шт. в пакетике и более, 
перец по 20 шт., все остальные – по 10–15 шт. Высылаю наложным платежом 
70 коп. за пакетик. К общей стоимости заказа прибавлю 2 рубля. За каждые 
10 заказанных пакетиков – 2 дополнительных высылаю бесплатно (укажите 
какие именно сорта) и мою агротехнику выращивания. Свой адрес и Ф.И.О. 
пишите полностью и разборчиво. Оплата при получении семян на почте. 
Вышлю быстро. 

Эл. адрес e-mis@mail.ru, 
тел. велком 80293589975 только вечером с 19.00 до 21.00.

Мой адрес: 213801, Могилевская обл., г. Бобруйск, 1.
До востребования ПРОКОПЧИКУ Виктору Павловичу.


