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30 СТУ ДЗЕ НЯ

1895 год — на ра дзіў ся (вёс ка 
Мыш ка ві чы, ця пер Кі раў-

скі ра ён) Кі рыл Пра ко па віч Ар лоў скі, 
адзін з кі раў ні коў пар ты зан ска га ру ху ў 
Бе ла ру сі ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай-
ны, ар га ні за тар кал гас най вы твор час ці, 
Ге рой Са вец ка га Са ю за (1943), Ге рой 
Са цы я ліс тыч най Пра цы (1958). У 1918 
годзе ў час гер ман скай аку па цыі Бе ла-
ру сі па за дан ні Баб руй ска га пад поль на-
га рай ка ма РКП(б) ар га ні за ваў і ўзна-
ча ліў на ра дзі ме пар ты зан скі атрад. У 
1920-1935 га дах — у ор га нах АД ПУ і 
НКУС. У якас ці ка ман дзі ра раз вед валь-
на-ды вер сій най гру пы, якая дзей ні ча-
ла ў ты ле пра ціў ні ка, ва я ваў на ба ку 
рэс пуб лі кан ска га ўра да ў гра ма дзян-
скай вай не ў Іс па ніі ў 1936-1939 гадах. 
У 1940-1942-х вы кон ваў спе цы яль нае 
за дан не ў Кі таі. У Вя лі кую Ай чын ную 
вай ну з 1942 го да быў на аку па ва най 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Ар га ні за тар і ка-
ман дзір пар ты зан ска га атра да «Со ка-
лы», які 17 лю та га 1943 года зні шчыў 
«га лоў на га ка мі са ра» Ба ра на віч. У гэ-
тым баі Ар лоў скі атры маў цяж кае ра-
нен не, у вы ні ку яко га стра ціў абедз ве 
ру кі і слых. З 1944 года быў стар шы нёй 

кал га са «Рас свет», які пад яго кі раў ніц-
твам стаў буй ной шмат га лі но вай гас-
па дар кай. Па мёр у 1968-м. На ра дзі ме 
яму ўста ноў ле ны пом нік.

1926 год — заўт ра, 31 сту дзе ня, 
свят куе свой 90-га до вы 

юбі лей Мі ха іл Кан стан ці на віч Міц ке віч, 
бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не тэх на ло гіі 
апра цоў кі ме та лаў, док тар тэх ніч ных 
на вук (1985), май стар спор ту па стэн-
да вай страль бе (1956). Сын Якуба 

Ко ла са. У 1949 го дзе скон чыў БПІ. У 
1949-2005 га дах пра ца ваў у Фі зі ка-тэх-
ніч ным ін сты ту це НАН Бе ла ру сі. Аў тар 
на ву ко вых прац па элект ра фі зіч ных 
ме та дах апра цоў кі ма тэ ры я лаў, у тым 
лі ку па на ву ко вых ас но вах элект ра-
эра зій на га ме та ду. Лаў рэ ат Дзяр жаў-
най прэ міі Бе ла ру сі (1980). Він шу ем 
юбі ля ра і зы чым моц на га зда роўя і 
ба дзё ра га ду ху!

1930 год — ЦК ВКП(б) за цвер-
дзіў па ста но ву «Аб ме-

ра пры ем ствах па лік ві да цыі ку лац кіх 
гас па да рак у ра ё нах су цэль най ка-
лек ты ві за цыі», якая санк цы я на ва ла 
кан фіс ка цыю ма ё мас ці, ма са вую вы-
сыл ку на па ся лен не ў не аб жы тыя ра-
ё ны Сі бі ры і ін шыя рэ прэ сіў ныя ме ры 
ў да чы нен ні да «ку ла коў». 4 лю та га 
1930-га бы ла за цвер джа на ін струк цыя 
ЦВК і СНК са юз ным рэс пуб лі кам, кра-
ям і аб лас цям пра ўскла дан не на АД ПУ 
ар га ні за цыі «рас ку лач ван ня».

Ан тон БЯ ЛЕ ВІЧ, па эт:
«Не ўча раш нім днём жы ву на све це — 

ве ліч най на ступ нас цю жы ву».
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29 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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30 студзеня 2016 г.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Сён ня на дзень на ра-
джэн ня та ту гро шы па да-
ры лі, заўт ра пой дзем ма ме 
туф лі куп ляць.

— Ма ры на, зай ка ты мая. 
Да нас сён ня Кас пя ро ві чы 
зой дуць, пры га туй што-не-
будзь на вя чэ ру.

— Доб ра. А як пры га та-
ваць — каб по тым яшчэ раз 

прый шлі ці каб больш на огул 
не пры хо дзі лі?..

У дзя цей, якія ву чац ца 
доб ра ў шко ле, баць кі прос-
та доб ра па мя та юць школь-
ную пра гра му.

Не знай шла сваё імя на бу-
тэль цы «Ко ка-ко лы», па крыў-
дзі ла ся... Ку пі ла кань як!

УСМІХНЕМСЯ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Антона, Паўла.

К. Марціны, Марціна, 
Мацея, Себасцьяна, 
Фелікса.

Месяц
Поўня 24.01-31.01.

Месяц у сузор’і Шаляў.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 9.01 17.46 8.45

Вi цебск — 8.55 17.30 8.35

Ма гi лёў — 8.51 17.36 8.45

Го мель — 8.42 17.38 8.56

Гродна — 9.15 18.01 8.46

Брэст — 9.10 18.08 8.58
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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ПАД ЛІЎ КІ ДА МА КА РО НАЎ
Сыр ная

Спат рэ біц ца: 2 ст. л. му кі, шклян ка ма ла ка, 50 г мас ла, 
алей, соль, пе рац, 200 г на дзёр та га сы ру, кмен, ба зі лік.

Му ку аб сма жыць да за ла ціс та га ко ле ру, па воль на ўліць 
шклян ку ма ла ка, раз меш ва ю чы, да вес ці да кі пен ня, да даць на-
дзёр ты сыр, змя шаць. Да даць пры пра вы, мяк кае мас ла (за га дзя 
да стаць з ха ла дзіль ні ка), змя шаць. Па да ваць га ра чым, за ліў шы 
ма ка ро ны або па ту шыць ма ка ро ны ў со у се па ру хві лін.

З ку ры цы
Спат рэ біц ца: ад на ку ры ная груд ка без кос так, цы бу ля, 

му ка, смя та на або вярш кі (шклян ка), ва да, ба зі лік, час нок.
На рэ за ную са лом кай ку ры ную груд ку аб смаж це на па тэль-

ні да за ла ціс та га ко ле ру, да дай це дроб на на рэ за ную цы бу лю, 
змя шай це. Ка лі цы бу ля за за ла ціц ца, да дай це па ру лы жак 
му кі, аб смаж це да ка ра мель на га ко ле ру, да дай це тро хі ва ды, 
змя шай це, на крый це веч кам і дай це па ту шыц ца на ма лень кім 
аг ні. Ка лі мя са бу дзе прак тыч на га то ва, за лі це яго смя та най 
(або вярш ка мі), да дай це здроб не ны час нок, ба зі лік, соль і 
пе рац, па ту шы це яшчэ па ру хві лін і зды май це з агню.

З ку ры цы з гры ба мі
Спат рэ біц ца: ку ры ная груд ка (фі ле), 

дзве цы бу лі ны, 300 г шам пінь ё наў, смя та на, 
соль, пе рац, зя ле ні ва, 2 л. мас ла, алей.

На алеі аб смаж це на рэ за ную на не вя лі кія ка ва лач кі ку ры-
ную груд ку, тро хі па са лі це. Ка лі ку ры нае мя са ста не за ла ціс-
тым, да дай це на рэ за ную са лом кай цы бу лю і па тры май це на 
ся рэд нім аг ні яшчэ хві лін дзе сяць. На рэ жце шам пінь ё ны (са-
лом кай або па ла він ка мі), да дай це на па тэль ню, па пер чы це, 
змя шай це, да дай це мас ла, зра бі це сла бы агонь. Праз пяць 
хві лін да дай це смя та ну, па са лі це, да дай це зя ле ні ва.

Са шпі на ту
Спат рэ біц ца: све жы (500 г) або 

за ма ро жа ны шпі нат (ад на ўпа коў ка), 
алей, ба зі лік, соль, вярш кі (смя та на), 
50 г мас ла.

На па тэль ню змяс ці це дроб на на рэ за ны шпі нат або здроб-
не ны з крам на га пач ка, на крый це веч кам, кры ху па ту шы це. 
Тро хі пры са лі це, улі це шклян ку вярш коў або ня тлус тай смя та-
ны, да дай це лыж ку мас ла, да дай це ба зі лік (су хі або све жы). 
Да лі кат ная і ка рыс ная стра ва га ту ец ца на пра ця гу 10 хві лін 
і вы дат на па ды хо дзіць да ма ка ро наў.

З яла ві чы ны
Спат рэ біц ца: 300—400 г яла ві чы ны, дзве-тры цы бу лі ны, 

дзве морк вы, му ка, мяс ны бу лён або ва да, ку бак вярш коў, 
соль, пе рац, час нок, зя ле ні ва.

Яла ві чы ну на рэ заць са лом кай, аб сма жыць на алеі, па куль 
не ўтво рыц ца ка рыч не вая ска ры нач ка. Пас ля гэ та га за ліць 
бу лё нам або ва дой, да даць на рэ за ныя са лом кай цы бу лю і 
морк ву, ту шыць да мяк кас ці мя са на сла бым аг ні. Па ра лель на 
на ін шай па тэль ні аб сма жыць дзве лыж кі му кі да ка рыч не-
ва га ко ле ру, да даць тро хі ва ды, раз мя шаць, да даць вярш кі, 
па са ліць, па пер чыць, пе ра ліць у са тэй нік з мя сам. У га то вую 
пад ліў ку да даць здроб не нае зя ле ні ва і час нок.

1. Вы бе ры це стра тэ гію
Ка лі вы хо ча це ра біць ра монт 

па этап на, ад на ча со ва пра жы ва-
ючы ў ква тэ ры, то лепш па чаць 
ра бо ты з са мых скла да ных, са-
мых «бруд ных» — гэ та зна чыць, 
кі нуць усе сі лы на ван ны па кой, 
сан ву зел і кух ню. Пас ля ча го па-
сту по ва пе ра хо дзіць у жы лыя па коі.

2. Пры ду май це ідэю ін тэр' ера
Бы ло б вы дат на мець ней кія дум кі, а яшчэ лепш — дак лад-

ны план та го, што вы хо ча це атры маць у вы ні ку.
3. Дэ ман таж і за ме на вок наў
Ка пі таль ны ра монт па чы на юць з дэ ман та жу ўся го, што 

вам не спат рэ біц ца. На ступ ны крок — за ме на вок наў (ка лі 
па тра бу ец ца).

4. Пра клад ка ка му ні ка цый, уста ноў ка но вых кан струк-
цый і сцен

Ка лі ні чо га но ва га не ўзво дзіц ца, то зай ма юц ца во да пра-
вод ны мі ра бо та мі: уста лёў ва юць ра ды я та ры, тру бы для пад-
ключэн ня праль най ма шы ны, змя шаль ні каў, во да на гра валь-
ні ка, па су да мый най ма шы ны, ван ны, мы ек, ду ша вой ка бі ны. 
Ужо на гэ тым эта пе вы па він ны ве даць вы шы ню ва шай бу ду-
чай ван ны, тып ду ша вой ка бі ны, мес цы і асаб лі вас ці раз мя-
шчэн ня так зва ных «віль гот ных» пры бо раў.

Усе ра бо ты па элект ры цы вы кон ва юць так са ма ў гэ ты пе-
ры яд. Не за будзь це ся на гэ тым эта пе аб пра вя дзен ні ка бе лю 
для тэ ле ві за ра, ін тэр нэ ту, да ма фо на і тэ ле фо на.

5. Вы раў ноў ван не па верх няў, тын ко вач на-ма ляр ныя 
ра бо ты

Бу даў ні кі рэ ка мен ду юць па чы наць звер ху, гэ та зна чыць са 
сто лі. Уста ноў кай цёп лай пад ло гі так са ма мае сэнс за няц ца 
на гэ тым эта пе.

6. Уклад ван не ке ра міч най пліт кі і ін шыя ві ды аздаб-
лен чых ра бот

Ка лі вы за ха це лі афор міць сце ны, на прык лад, ке ра мі кай 
«пад цэг лу» або пад ка мень, вы клас ці пліт кі з бам бу ка, на кле іць 
дэ ка ра тыў ную ма за і ку ці неш та па доб нае, то цал кам маг чы ма 
зра біць гэ та ця пер.

7. Уста ноў ка сан тэх ні кі
Вы ва ды пад сан тэх ні ку бы лі зроб ле ны ра ней, ця пер толь кі 

трэ ба ўста на віць усе пры бо ры і аб ста ля ван не.
8. Чыс та вое аздаб лен не і вы клад ван не пад ло га вых 

па крыц цяў
З бруд ны мі ві да мі ра бот скон ча на. Ця пер мож на фар ба-

ваць столь і сце ны, кле іць шпа ле ры аль бо спа чат ку за няц ца 
ўклад кай пад ло га ва га па крыц ця.

9. Уста ноў ка між па ка ё вых дзвя рэй
Яшчэ на эта пе пра цы са сце на мі ў вас па він ны быць за-

пла на ва ны дзвяр ныя пра ёмы не аб ход най шы ры ні і вы шы ні.  
Вы бе ры це дзве ры за га дзя, ха ця б пры гледзь це ся і ўдак лад ні це 
ўсе не аб ход ныя па ме ры.

10. Уста ноў ка асвят ляль ных пры бо раў, ра зе так
За вяр шаль ны штрых — уста ноў ка ўсіх асвят ляль ных пры-

бо раў, дэ ка ра тыў ных ра мак ра зе так, ма ца ван не плін ту саў.
Ваш ра монт га то вы, і на гэ тым эта пе вы ўжо ад чу ва е це 

ся бе трош кі про фі.

КРОК ЗА КРО КАМ
Пра віль ная пас ля доў насць 
ра бот пры ра мон це


