
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ірыны, Апанаса, 
Віктара, Івана, Іосіфа, 
Леаніда, Міхаіла, Пятра, 
Уладзіміра, Фёдара.

К. Феліцыты, Паўла, 
Тамаша.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.44 18.58 11.14

Вi цебск — 7.35 18.46 11.11

Ма гi лёў — 7.35 18.48 11.13

Го мель — 7.30 18.46 11.16

Гродна — 7.59 19.14 11.15

Брэст — 7.58 19.15 11.17
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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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УСМІХНЕМСЯ

7 СА КА ВІ КА

1912 год — на ра дзіў ся 
(в. Шай та ра ва, ця пер 

у Верх ня дзвін скім ра ё не) Та рас Кан-
стан ці на віч Хад ке віч, бе ла рус кі пісь-
мен нік, за слу жа ны ра бот нік куль ту ры 
Бе ла ру сі. Аў тар ра ма наў «Даль па ля-
вая», «Пес ня Дзві ны», збор ні каў апа-
вя дан няў «Друж ба», «Сад у кве це ні» і 

інш. Адзін з аў та раў кні гі «Мы рас ка жам пра Мінск». Па мёр 
у 1975 го дзе.

1918 год — на ра дзіў ся (в. Ча рэя, ця пер у Чаш ніц-
кім ра ё не Ві цеб скай воб лас ці) Яў ген Пі лі па-

віч Іва ноў скі, са вец кі во е на чаль нік, ге не рал ар міі, Ге рой Са-
вец ка га Са ю за. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну з 1941 го да — 
на За ход нім, Ста лін град скім, Ва ро неж скім, 1-м і 2-м Бе ла-
рус кіх фран тах. Удзель нік ба ёў пад Маск вой, Ста лін гра дам, 
Кур скам, вы зва лен ня Укра і ны, Поль шчы, Ус ход не-Прус кай 
апе ра цыі. У 1945—1956 га дах — на ад каз ных па са дах у 
Са вец кай Ар міі. З 1980 го да — ка ман ду ю чы вой ска мі БВА, 
з 1985-га — га лоў на ка ман ду ю чы су ха пут ны мі вой ска мі — 
на мес нік мі ніст ра аба ро ны СССР, з 1989 го да — ва ен ны 
ін спек тар-са вет нік. Па мёр у 1991 го дзе.

1922 год — на ра дзіў ся (в. Сла бад шчы на Мінскага 
ра ё на) Ві тольд Мі хай ла віч Гін таўт, Ге рой 

Са вец ка га Са ю за (1944). У га ды Вя лі кай Ай чын най вай-

ны ўдзель нік ба ёў на Ка лі нін скім на прам ку, пад Ржэ вам, 

Кур скай біт вы, вы зва лен ня Укра і ны, Поль шчы, Ру мы ніі, 

ба ёў у Гер ма ніі. Вы зна чыў ся ў баі пад Він ні цай (Укра і на): 

зні шчыў шэсць ва ро жых тан каў, са ма ход ную гар ма ту. Па-

мёр у 1987 го дзе.

1953 год — на ра дзіў ся (г. Дра гі чын) Ула дзі мір 
Ула дзі мі ра віч Ко жух, бе ла рус кі мас так, за-

слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі. Лаў рэ ат прэ міі Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь «За ду хоў нае ад ра джэн не», 
прэ міі Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі за се рыю ра бот 

«Чар но бы ля чор ная быль». Пра ца ваў у стан ко вым жы ва-
пі се. Аў тар цык ла «Чар но быль скі аль бом», кар цін «Ку пал-
ле», «Свет лыя дні во се ні» і інш. Ра бо ты мас та ка за хоў ва-
юц ца ў фон дах На цы я наль на га мас тац ка га му зея Бе ла ру сі, 
На цы я наль на га цэнт ра су час ных мас тац тваў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, а так са ма ў пры ват ных ка лек цы ях Бе ла ру сі, 
бліз ка га і да лё ка га за меж жа. Па мёр у 2017 го дзе.

1657 год — фран цуз скі ка роль 
Лю до вік ХІV за ба ра ніў про-

даж спірт но га ін дзей цам Аме ры кі.

1876 год — дзень на ра джэн ня 
тэ ле фо на: Аляк сандр Бэл 

за па тэн та ваў вы най дзе ны ім тэ ле фон ны 
апа рат. Хоць ідэя тэ ле фа на ван ня бы ла 

рас пра ца ва на яшчэ ў ся рэ дзі не ХІХ ста год дзя фран цуз скім 
ін жы не рам-ме ха ні кам Шар лем Бур се лем, але да прак-
тыч на га ажыц цяў лен ня тэ ле фон най су вя зі ён не дай шоў. 
Да рэ чы, лі чыц ца, што ме на ві та Бур сель стаў пер шым, хто 
ўжыў сло ва «тэ ле фон». Бэл жа, пра цу ю чы над ства рэн-
нем тэ ле гра фа, вы явіў, што пры ўзнік нен ні элект рыч на га 
сіг на лу ў тэ ле граф ным апа ра це з'яў ля лі ся гу кі. Гэ та і на-
вя ло яго на дум ку аб ства рэн ні дыс тан цый най пе ра моў най 
пры ла ды. У вы ні ку ён здо леў пе ра ўтва рыць гу ка вы сіг нал 
(мо ву) у ана ла га вы элект рыч ны, а за тым пе ра да ваць яго на 
пэў ную ад лег ласць і зноў пе ра тва раць у гу ка вы, а так са ма 
ства рыў і пер шае пры ста са ван не, якое скла да ла ся з не вя-
лі кай мемб ра ны і сіг наль на га раж ка для ўзмац нен ня гу ку 
і ўяў ля ла са бой труб ку, дзе ад на ча со ва 
зна хо дзі лі ся і пе ра дат чык, і пры ём нік.

1878 год — на ра дзіў ся Ба рыс 
Мі хай ла віч Кус то дзі еў 

(1878—1927), рус кі жы ва пі сец, гра фік 
і тэ ат раль ны мас так, ака дэ мік Пе цяр-
бург скай ака дэ міі мас тац тваў. Ён па-
да рыў нам на сталь гіч ны свет, со неч ны 
і ра дас ны, які пад крэс лі вае яр кі мі фар-
ба мі ад чу ван не свя та.

Месяц
Поўня 2 сакавіка.

Месяц у сузор’і Скарпіёна.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

— Да ра гі, на 8 Са ка ві ка я 

ха чу но выя бо ці кі да май го 

нор ка ва га фут ра.

— Але ж у ця бе ня ма нор-

ка ва га фут ра!

— Во-о-ось!

На пя рэ дад ні 8 Са ка ві-

ка па шмат лі кіх прось бах 

муж чын у про даж па сту-

пі лі шам пунь «Прос ты», 

лась ён «Звы чай ны», па-

ма да «Чорт ве дае якая» і 

ду хі «Дык лю быя ўжо».

— Да ра гі, не куп ляй мне 

пярс цё нак на 8 Са ка ві ка.

— Што з ма шы най?..

6 са ка ві ка з рэ ані ма цыі 

пас ля цяж кай апе ра цыі 

знік ла хво рая.

Як вы свет лі ла ся, гэ та 

гас па ды ня квет ка ва га кіёс-

ка па па ўзла на пра цу...

— Да ра гая, што та бе па-

да рыць на 8 Са ка ві ка? Вы-

бі рай што хо чаш — брыль-

ян та вае калье, нор ка вае 

фут ра, ві лу на Фран цуз скай 

Рыў е ры?..

— Мі лы, па да ры мне 

толь кі сён няш ні ве чар і сваё 

ка хан не.

— Зня та! — аб вяс ціў рэ-

жы сёр.

З Між на род ным жа но чым днём, са свя там вяс ны 

шчы ра він шу ем на шу пер шую ка ля жан ку і на-

стаў ні цу Лю боў Клі менць еў ну ВЯР БІЦ КУЮ 

з вёс кі Гу та Ган ца віц ка га ра ё на! Зы чым 

доб ра га зда роўя, ба дзё рас ці і ўсме шак.

З па ва гай і ўдзяч нас цю А. Шах рай, 

У. Кен дыш, А. Сві рыд, А. Жу коў скі 

і Т. Но вік.

Ка лі ў вас у ва зе 

ста іць бу кет 

руж, якія вы б 

ха це лі ба чыць 

на сва ім участ ку, 

не спя шай це ся 

вы кід ваць квет кі 

ад ра зу пас ля та го, 

як яны па ча лі 

вя нуць. Па спра буй це 

ўка ра ніць ру жы.

З да па мо гай вост ра га на-

жа зрэж це ў ру жы верх нюю 

част ку та кім чы нам, каб за-

стаў ся ча ра нок па ме рам 

пры клад на 25 см. Па крый це 

вос кам яго верх ні зрэз. Для 

та го каб аб на віць ча ра нок, 

вы да лі це з яго ўсё ліс це і 

кры ху аб рэ жце ніж ні зрэз.

Пас ля гэ та га ча ран кі 

трэ ба апра ца ваць ад ным 

з ні жэй а пі са ных спо са баў. 

Мож на па спра ба ваць усе 

тры. Та кім чы нам вы змо-

жа це вы зна чыць, які з іх па-

ды хо дзіць для вас больш.

Пер шы спо саб
Пры га туй це драж джа вы 

рас твор (100 мг дрож джаў 

на 10 літ раў ва ды). Змяс-

ці це ў яго ча ран кі пры-

клад на на ад ну тра ці ну на 

24 га дзі ны. Па за кан чэн ні 

гэ та га ча су пра мый це іх 

цёп лай ва дой і па стаў це ў 

ёміс тасць з ва дой та кім чы-

нам, каб яна да хо дзі ла да 

па ло вы ча ран ка. Па ме ры 

ўка ра нен ня рэ гу ляр на пад-

лі вай це ва ду, каб яе ўзро-

вень заў сё ды за хоў ваў ся на 

ад ной вы шы ні.

Дру гі спо саб
У літ ры ва ды трэ ба рас-

тва рыць чай ную лыж ку мё-

ду. У мя до вы рас твор змяс-

ці це ча ран кі на ад ну тра ці ну 

і па кінь це іх там на 12 га-

дзін. Пас ля гэ та га да стань-

це і па стаў це іх у ёміс тасць 

з ва дой, каб ча ран кі бы лі ў 

ёй на па ло ву.

Трэ ці спо саб
У ва ду з ча ран ка мі да-

дай це 10 кро пель со ку алоэ 

(аба вяз ко ва све жа га). Алоэ 

сты му люе з'яў лен не ка рэнь-

чы каў і ў той жа час імун ную 

сіс тэ му ча ран ка. Ва да па він-

на да хо дзіць да ся рэ дзі ны 

ча ран коў. Рэ гу ляр на пад лі-

вай це яе, каб уз ро вень не 

зні жаў ся. Праз 10 дзён мо-

жа це да даць яшчэ 5-7 кро-

пель со ку алоэ.

Пас ля та го як ру жа пус-

ціць до сыць буй ныя ка ра ні, 

вы кон ва ю чы ўсе пра ві лы 

па сад кі рас лі ны, вы са дзі це 

ча ран кі ў пад рых та ва ную 

для гэ тай мэ ты ёміс тасць з 

квет ка вым грун там.

Ка лі квет ка цві це 

адзін раз у год, 

то і пад кар міць яе трэ ба 

бу дзе ўся го адзін раз.

Ка лі ж рас лі на цві це па ста-

ян на або не каль кі ме ся цаў у 

го дзе, то трэ ба бу дзе пад-

корм лі ваць адзін раз у ме сяц у 

пе ры яд, ка лі спе юць бу то ны.

Рас лі ну трэ ба пад кар міць 

уня сен нем у гле бу ры цы ны.

Ро бім гэ та так: спа чат ку 

ад стой ва ем ва ду пры клад на 

па ру га дзін, по тым на 1 літр 

ва ды да да ём 1 ч. л. ры цы ны. 

Доб ра ўсё гэ та ўзбоўтва ем. 

Алей ра за б'ец ца на ма лень-

кія ша ры кі. Пад тра сай це да-

лей, каб ён раз мер ка ваў ся ў 

ва дзе раў на мер на, і ад ра зу 

па лі вай це рас лі ну, па куль 

алей не пад ня ўся на па-

верх ню ва ды, інакш у кан-

цэнт ра ва ным вы гля дзе ён 

мо жа на шко дзіць ка ра ням 

рас лі ны.

Вось і ўся хіт расць!

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

УКА РА НЯ ЕМ РУ ЖЫ 
З ДА ПА МО ГАЙ 

НА ТУ РАЛЬ НЫХ УГНА ЕН НЯЎ

ПАД КОРМ КА ДЛЯ ПА КА Ё ВЫХ КВЕ ТАК


