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ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.09 16.50 7.41

Вi цебск — 9.05 16.33 7.28

Ма гi лёў — 8.59 16.40 7.41

Го мель — 8.47 16.45 7.58

Гродна — 9.23 17.07 7.44

Брэст — 9.15 17.14 7.59

Месяц
Першая квадра ў 9.58.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ
Трэ ця клас нік пры хо дзіць 

да до му са шко лы і пра цяг-

вае баць ку дзён нік. Баць ка 

ба чыць ад зна кі і абу ра на 

пы та ец ца:

— І як ты рас тлу ма чыш 

мне ўсе гэ тыя тра я кі і двой-

кі?!

Сын:

— Лепш ты рас тлу мач 

мне, што гэ та — ге ны ці вы-

ха ван не?

Пе ра ўста-

люй ча ла ве-

ку Wіndows, 

і ён бу дзе 

за да во ле ны 

адзін дзень.

Н а  в у  ч ы 

яго пе ра-

ўста лёў ваць 

Wіndows са-

ма стой на, і 

ён усім ска-

жа, што ён 

пра гра міст.

— Вы ў шко ле як ву чы-

лі ся?

— За гро шы.

— А ў ін сты ту це?

— За вя лі кія гро шы.

Ка лі бло гер пе ра стаў 

рап там ма цю кац ца і па чаў 

по сціць вы со ка ма раль ныя 

па сты, зна чыць, ся род 

пад піс чы каў з'я ві ла ся яго 

ма ма.

4 СНЕЖ НЯ

1874 год — на ра-
дзіў ся Леў 

Аб ра ма віч Аль пя ро віч, 
бе ла рус кі мас так. Пі саў 
парт рэ ты, пей за жы, бы-
та выя кам па зі цыі. Уся го 

ў му зей ных фон дах за хоў ва ец ца ка ля 
50 яго жы ва піс ных і гра фіч ных ра бот. 
Па мёр у 1913 го дзе.

1939 год — на тэ ры то рыі За-
ход няй Бе ла ру сі, уз' яд на-

най з БССР, ство ра ны Ба ра на віц кая, 
Бе ла стоц кая, Брэсц кая, Ві лей ская, а 
так са ма Пін ская воб лас ці. У вы ні ку на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі та ды ста ла 10 аб-
лас цей.

1949 год — на ра дзіў ся Сяр гей 
Мі ро на віч Ушэ ран ка, бе ла-

рус кі ву чо ны ў га лі не ма тэ ры я лаз наў ства, 
док тар тэх ніч ных на вук (1998). Аў тар на-
ву ко вых прац па ма тэ ры я лаз наў стве пры 
ды на міч ных на груз ках. Рас пра ца ваў ме-
та ды і тэх на ло гіі атры ман ня но вых кам-
па зі цый ных ма тэ ры я лаў.

1954 год — на ра дзіў ся Вя ча слаў 
Вя ча сла ва віч Ма за нік, бе-

ла рус кі ву чо ны ў га лі не тэх ніч най кі бер-
не ты кі, док тар тэх ніч ных на вук (1993). 
У 1977 го дзе скон чыў Мін скае вы шэй шае 
ін жы нер нае зе ніт на-ра кет нае ву чы лі шча. 
Аў тар на ву ко вых прац па вы лі чаль ных 
сет ках і сіс тэ мах рэ аль на га ча су, пе ра-
да чы да ных па ва ла кон на-ап тыч ных лі-
ні ях су вя зі.

1959 год — у Мін ску ад кры ты Лі-
та ра тур ны му зей Яку ба Ко-

ла са (ця пер 
Дзяр жаў ны 
л і  та ра тур-
на-ме ма ры-
яль ны му зей 
Яку ба Ко ла-
са).

1989 год — утво ра на Цэнт раль-
ная ка мі сія Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі-
кан скіх рэ фе рэн ду маў.

1894 год — на-
р а  д з і ў  с я 

Мі ка лай Ва сіль е віч Сяр-
ге еў, ра сій скі ар тыст тэ-
ат ра і 

кі но, на род ны ар тыст 
РСФСР. Зды маў ся 
ў філь мах «Вя лі кая 
сям'я», «Баць кі і дзе-
ці», «Анд рэй Руб-
лёў» і ін шых. Па мёр у 
1988 го дзе.

1909 год — біз нес ме нам Джо нам 

Амб ро зам О' Бра я нам быў 

за сна ва ны ка над скі ха кей ны клуб «Ман-

рэ аль ка на ды енз» — най ста рэй шы клуб 

НХЛ, 24-ра зо вы пе ра мож ца Куб ка Стэн лі. 

54 чле ны гэ та га клу ба ўклю ча ныя ў За лу 

сла вы ха кея.

1914 год — на ра дзіў ся Ру дольф 

Хаў снер, аў стрый скі мас-

так-гра вёр, скульп тар. Аў тар кар цін 

«Каў чэг Ады сея», «Адам» і ін шых. Па-

мёр у 1995 го дзе.

1954 год — за сна ва на Між на-

род ная фе дэ ра цыя пісь-

мен ні каў і жур на ліс таў, якія пі шуць пра 

ту рызм.

1989 год — 44-я се сія Ге не раль-

най Асамб леі ААН без га-

ла са ван ня ўхва лі ла Між на род ную кан-

вен цыю аб ба раць бе з вяр боў кай, вы ка-

ры стан нем, фі нан са ван нем і на ву чан нем 
най мі таў.

1989 год — за сна ва на між на-
род ная кан фе дэ ра цыя та-

ва рыст ваў спа жыў цоў.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, 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

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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На вош та 
чар га ваць?

Шмат хто ве дае пра тое, 

што час тае вы ка ры стан не ад-

на го і та го ж ан ты бі ё ты ку пры 

ля чэн ні хва роб з ча сам пры во-

дзіць да та го, што па та ген ныя 

бак тэ рыі ро бяц ца да яго не ад-

чу валь ныя. Ме на ві та та му пры 

пра вя дзен ні паў тор на га кур са 

тэ ра піі ле ка ры пры зна ча юць 

сро дак з ін шым ак тыў ным рэ-

чы вам. Ад нак ма ла хто за дум-

ва ец ца пра тое, што дак лад на та кое 

ж «пры вы кан не» ўзні кае і ў хва роб і 

шкод ні каў, якія на ся ля юць учас так. 

Чым час цей вы бу дзе це ўжы ваць 

прэ па ра ты з ад ным і тым жа дзе-

ю чым рэ чы вам, тым боль шую яго 

до зу да вя дзец ца вы ка рыс тоў ваць 

кож ны на ступ ны раз. У кан чат ко-

вым вы ні ку гэ та пры вя дзе да та го, 

што вы не прос та па вя лі чы це рэ зіс-

тэнт насць пус та зел ля і шкод ні каў 

да ядаў, але і на не ся це ад чу валь-

ную шко ду на ва коль на му ася род-

дзю. Каб та ко га не ад бы ло ся, трэ-

ба ста ран на пры трым лі вац ца рэ ка-

мен да цый па ўжы ван ні і аба вяз ко ва 

чар га ваць прэ па ра ты.

Пры вы ба ры пес ты цы ду трэ ба ары-

ен та вац ца не на наз ву, а на дзе ю чае 

рэ чы ва. Часта пад роз ны мі ганд лё вы-

мі наз ва мі ста іць адзін і той жа хі мі-

кат. Не дзі ва, што вы ка ры стан не та кіх 

срод каў не пры во дзіць да жа да на га 

вы ні ку.

Што та кое бія прэ па ра ты 
і як іх ужы ваць?

Апош нім ча сам на бі ра юць па пу ляр-

насць ін сек ты цы ды бак тэ ры яль най 

пры ро ды. Яны амаль бяс шкод ныя як 

для ча ла ве ка, так і для ін шых жы вых 

ар га ніз маў, та му іх ад но сяць да 4-га 

кла са не бяс пе кі. Ад нак ужы ван не та-

кіх прэ па ра таў эфек тыў на толь кі пры 

вы ка нан ні пэў ных умоў:

1. Не вы со кая коль касць шкод-

ні каў. Ка лі тых ста ла за над та 

шмат, то спра віц ца з імі вам не 

да па мо жа ні адзін бія прэ па рат. 

Для вы ра та ван ня ўра джаю да-

вя дзец ца звяр нуц ца па да па мо гу 

да «кла січ ных» хі міч ных прэ па-

ра таў. Пры вы ка нан ні пэў ных 

умоў да пус ка ец ца кам бі на ван-

не срод каў.

2. Пра віль ная тэм пе ра ту ра. 

Для апра цоў кі рас лін яна па він на 

ва гац ца ў ме жах 18—25 °С.

3. Уз рост шкод ні ка па ві нен 

быць ап ты маль ны. У кож на га ві ду 

ён пры па дае на роз ныя фа зы раз віц ця.

Ся род не да хо паў бія ла гіч ных прэ-

па ра таў мож на ад зна чыць не пра цяг лы 

тэр мін іх дзе ян ня і ня здоль насць зма-

гац ца са шкод ні ка мі, якія зна хо дзяц ца 

ўнут ры рас лін.

Вы бі ра ю чы спо саб аба ро ны свай го 

ага ро да, ары ен туй це ся не толь кі на 

гра мад скую дум ку, але і на пэў ныя 

на ву ко выя звест кі. Пры мя нен не лю-

бых прэ па ра таў па тра буе зда ро ва га 

ро зу му і цвя ро за га па ды хо ду.

Пра мыс ло выя прэ па ра ты па-ра ней ша му не вы клі ка юць вя лі ка га 

да ве ру, ад нак пры гэ тым на ву ка не ста іць на мес цы, і якасць 

срод каў ба раць бы з пус та зел лем і са шкод ні ка мі што год толь кі 

рас це. Яны ста лі са май са праўд най па лач кай-ра та ва лач кай 

су час на га са доў ні ка. Ад нак пры ўсім пры гэ тым трэ ба па мя таць, 

што прэ па ра ты не з'яў ля юц ца па на цэ яй і не да юць 100 % га ран тыі 

аба ро ны ад ня про ша ных гас цей. Бу дзе больш пра віль на ска заць, 

што вы ка ры стан не спе цы яль ных срод каў не зні шчае ўсіх шкод ных 

на ся ко мых, якія жы вуць на пэў ным участ ку, а па мян шае іх 

па пу ля цыю да ме жаў, якія не пе ра шка джа юць гас па дар чай дзей нас ці 

ча ла ве ка.

Ну і нуНу і ну

Сха піў у са ло не 
му ляж тэ ле фо на
Так гра ма дзя нін «па він ша ваў» 
ся бе са свя там

Свое асаб лі ва вы ра шыў 

ад зна чыць свой трыц цаць 

пер шы дзень на ра джэн-

ня ра ней не ад на ра зо ва 

су дзі мы жы хар Ві цеб ска.

Ка ля 17 га дзін муж чы на 

ад пра віў ся ў са лон су вя зі, дзе 

ад кры та вы краў вы ста вач ны 

асоб нік му ля жа тэ ле фо на кош-

там во сем руб лёў. Ка ме ра ві-

дэа на зі ран ня за фік са ва ла, як 

па да зра ва ны зай шоў у па мяш-

кан не і па чаў раз гля даць га-

джэ ты. У ней кі мо мант ён сха-

піў пер шы тэ ле фон, які тра піў 

пад ру ку, і па спя шаў ся збег чы 

з мес ца зла чын ства.

Пра даў цы са ло на вы клі ка лі 

мі лі цыю. Та ды ж і вы свет лі ла-

ся, што зда бы чай зла мыс ні ка 

стаў не но вень кі га джэт, а яго 

му ляж. Не ўза ба ве су пра цоў-

ні кам кры мі наль на га вы шу ку 

ста ла вя до мая і асо ба муж чы-

ны. Спра бу ю чы сыс ці ад ад каз-

нас ці, ён не каль кі дзён жыў на 

здым най ква тэ ры, па ве да мі ла 

ад дзя лен не ін фар ма цыі і гра-

мад скіх су вя зяў УУС Ві цеб ска-

га абл вы кан ка ма. Ня гле дзя-

чы на ўсе спро бы сха вац ца ад 

пра ва ахоў ні каў, па да зра ва ны 

быў за тры ма ны. У да чы нен ні 

да яго рас па ча та кры мі наль-

ная спра ва за ра ба ван не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

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

— За тое 
ў вас ця пер 
сан ву зел 
асоб ны...


