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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 8.32 17.15 8.43
Вi цебск — 8.27 16.59 8.32
Ма гi лёў — 8.22 17.05 8.43
Го мель — 8.13 17.07 8.54
Гродна — 8.46 17.31 8.45
Брэст    — 8.41 17.37 8.56

ЗАЎТРА
Мі лая, ты не тоў стая, ты прос та 

пад рых та ва ная да зі мы.

— Як ча роў на ад ця бе пах не! Гэ ты 

пах пры му шае стра ціць ро зум, абу джае 

жы вёль ныя ін стынк ты. Што гэ та за пар-

фу ма?

— Гэ та ў мя не ча бу рэк у дэ каль тэ пра-

ва ліў ся.

Як я ўжо ка заў, я не люб лю паў та-

рац ца.

Адэ скі па на дво рак.

— Ро за Мар каў на, вы та кі з трэ ця га 

дня не сва ры це ся з му жам?..

— Ды... мы па сва ры лі ся!

13 ЛІСТАПАДА

1806 год — на ра дзі ла-

ся Эмі лія Пля тэр, 

бе ла рус кая фальк ла рыст ка, 

удзель ні ца паў стан ня 1830—

1831 га доў. Збі ра ла і апра-

цоў ва ла бе ла рус кія на род ныя 

пес ні, пі са ла вер шы. У 1831 го дзе ўзна ча лі ла 

паў стан не ў мяс тэч ку Ду се тас (Літ ва), ар га ні-

за ва ла пар ты зан скі атрад, які пас ля шмат лі кіх 

ба ёў уліў ся ў рэ гу ляр нае поль скае вой ска. 

Бы ла ўклю ча на ў яго штаб, пры зна ча на га на-

ро вым ка ман дзі рам ро ты і атры ма ла зван не 

ка пі та на. Па мер ла ад ран у 1831 го дзе. Пра яе 

на пі са ны вер шы паэ та мі роз ных кра ін Еў ро пы, 

у тым лі ку Ада мам Міц ке ві чам. Імя Эмі ліі Пля-

тэр на сіў асоб ны жа но чы ба таль ён Пер шай 

пя хот най ды ві зіі імя Та дэ ву ша Кас цюш кі Вой-

ска Поль ска га, сфар мі ра ва най у 1943 го дзе 

ў СССР для ба раць бы з ня мец ка-фа шысц кі мі 

за хоп ні ка мі.

1882 год — на ра дзіў ся Дзміт рый Сі лыч 

Чар ну шэ віч, дзяр жаў ны дзе яч 

Бе ла ру сі. З 1918 го да пра ца ваў у Бе ла рус кім 

на цы я наль ным ка мі са ры я це і бе ла рус кай сек-

цыі РКП(б). У сту дзе ні—лю тым 1919 го да — 

член Ча со ва га ра бо ча-ся лян ска га са вец ка га 

ўра да Бе ла ру сі, ка мі сар са цы яль на га за бес-

пя чэн ня. З са ка ві ка 1924 го да — нар кам унут-

ра ных спраў БССР, за тым — сак ра тар ЦВК 

БССР. З 1927 го да — стар шы ня Упраў лен ня 

дзяр жаў на га стра ха ван ня БССР. У 1938 го дзе 

рэ прэ са ва ны. Рэ абі лі та ва ны ў 1958 го дзе.

1923 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Ра-

ман Ці ма фе е віч Ахра мо віч, са-

вец кі ву чо ны, ус хо даз на вец. У 1962—1975 

га дах — на мес нік ды рэк та ра ў Ін сты ту це ўсхо-

даз наў ства АН СССР, ад на ча со ва вы кла даў 

у Ін сты ту це між на род ных ад но сін пры Мі ніс-

тэр стве за меж ных спраў СССР і Ін сты ту це 

ўсход ніх моў пры МДУ. З 1975 го да пра ца ваў 

ды рэк та рам Ін сты ту та кра ін Азіі і Аф ры кі пры 

МДУ. З'яў ляў ся чле нам сек цыі гіс та рыч ных 

на вук Ка мі тэ та па Ле нін скіх і Дзяр жаў ных прэ-

мі ях СССР, быў чле нам прэ зі ды у ма Са вец ка-

га ка мі тэ та са лі дар нас ці кра ін Азіі і Аф ры кі. 

Аў тар ка ля 70 на ву ко вых прац па праб ле мах 

на цы я наль на-вы зва лен ча га ру ху і між на род-

ных ад но сін на Ус хо дзе. Па мёр у 1989 го дзе.

1819 год — у Санкт-Пе-

цяр бур гу ўра чыс-

та ад кры ты ўні вер сі тэт, за сна-

ва ны ў лю тым на ба зе Га лоў на-

га пе да га гіч на га ін сты ту та.

1909 год — на ра дзіў ся Ві таль Дзміт-

ры е віч Да ро нін, ра сій скі ак цёр 

тэ ат ра і кі но, на род ны ар тыст РСФСР. Зды-

маў ся ў філь мах «Кло пат ная гас па дар ка», 

«Вя сел ле з па са гам», «Лю дзі і звя ры», «Па ла-

та». Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР (1951). 

Па мёр у 1976 го дзе.

1914 год — на ра дзіў ся Уіль ям Гіб сан, 

аме ры кан скі дра ма тург, аў тар 

ра ма на-бест се ле ра «Па ву цін не», п'ес «Двое на 

арэ лях» і «Ства раль ні ца цу ду», якія пры нес лі 

яму су свет ную сла ву. Па мёр у 2008 го дзе.

1918 год — па ста но вай УЦВК ану-

ля ва ны Брэсц кі мір ны да га вор 

у су вя зі з паражэннем Гер ма ніі ў су свет най 

вай не.

1978 год — вы да дзе ны за гад Спорт-

ка мі тэ та СССР «Аб раз віц ці ба-

раць бы ка ра тэ». 

Го дам паз ней 

Усе са юз ная сек-

цыя ка ра тэ бы ла 

пе ра ўтво ра на ва 

Усе са юз ную фе-

дэ ра цыю ка ра тэ, 

якую ўзна ча ліў 

на мес нік стар шы ні Цэнт раль на га Са ве та 

«Ды на ма» пал коў нік дзярж бяс пе кі Вік тар 

Куп ры я наў.

1979 год — у Жэ не ве прад стаў ні ка-

мі 35 кра ін пры ня та Кан вен цыя 

аб транс гра ніч ным за брудж ван ні па вет ра на 

вя лі кія ад лег лас ці. Ус ту пі ла ў сі лу ў са ка ві ку 

1983 го да.
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Месяц
Поўня 12 лістапада.

Месяц у сузор’і Авена.

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аляксея, Анатоля, 

Івана, Сяргея, Усевалада, Якава.

К. Валянціны, Хрысціны, Мікалая.

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

ЯК ПА ЗБА ВІЦ ЦА
АД МЫ ШЭЙ

Люд мі ла Мі ка ла еў на з Рэ-

чы цы Го мель скай воб лас ці 

пы та ец ца: «Мы вян ча лі ся 

ў царк ве, ад нак ска са ва лі 

свой шлюб. Пас ля раз во ду 

за ста лі ся пярс цён кі, руч нік, 

на якім ста я лі пад вян цом, 

вян чаль ныя свеч кі, аб раз — 

усё гэ та за хоў ва ец ца ў мя не 

до ма. Муж ажа ніў ся з дру-

гою. Я не за му жам, за ста-

ла ся ад на. Што ра біць з аб-

ра да вы мі рэ ча мі?»

Гэ та пы тан не мож на ад нес ці 

да раз ра ду ад на го з са мых скла-

да ных, звя за ных з ра зу мен нем 

сут нас ці шы ро ка га ко ла тра ды-

цый ных аб ра даў і ро лі тых рэ чаў, 

якія ака за лі ся ў по лі аб ра да вай 

прак ты кі і якія ста на ві лі ся аб ра-

да вы мі ат ры бу та мі і на дзя ля лі ся 

над звы чай ным ста ту сам з ад па-

вед ны мі сак раль на-ма гіч ны мі 

ха рак та рыс ты ка мі. Кож ны ат ры-

бут меў свой ры ту ал па свя чэн ня, 

свой час ак тыў на га вы ка ры стан-

ня (да лей шы лёс) і свой ва ры янт 

уты лі за цыі. Да шмат лі кіх ат ры-

бу таў, якія су пра ва джа лі ся мей-

на-ро да выя аб ра ды, стаў лен не 

бы ло асаб лі вае. На прык лад, 

фа ту або пад вя неч ную су кен-

ку за хоў ва лі ўсё жыц цё. На ват 

сён ня, ка лі вя сель нае адзен не 

бя руць на пра кат, а за тым вяр-

та юць на зад у са лон, фа ту (той 

ат ры бут, які ўпры гож ваў га ла ву 

ня вес ты і ад на ча со ва вы кон ваў 

за сце ра галь на-ахоў ную ро лю) 

на заў сё ды па кі да юць са бе.

Усе ат ры бу ты, якія так ці інакш 

на вя сел лі бы лі звя за ны з жа ні хом 

і ня вес тай, на дзя ля лі ся ста ту сам 

не да ты каль нас ці: нель га са дзіц-

ца на мес ца ма ла дых, нель га для 

іх клас ці по суд, якім нех та ўжо 

ка рыс таў ся, нель га ні ко му пе ра-

да ваць фа ту, не па жа да на пер-

шую шлюб ную ноч пра во дзіць на 

лож ку, за сла ным чу жой бя ліз най, 

нель га, вяр нуў шы ся з хра ма, вы-

хо дзіць з ма шы ны і ста на віц ца на 

го лую зям лю, нель га ма ла дым, 

якія ідуць на су страч баць кам, 

пе ра хо дзіць да ро гу (ус пом ні це, 

коль кі ра зоў гэ та ро бяць фо та- і 

ві дэа апе ра та ры)...

Тое ж да ты чыц ца і руч ні ка, на 

якім бы лыя муж і жон ка не ка лі 

ста я лі пад вян цом. Ён ува хо дзіць 

у лік сак раль ных і, ад па вед на, 

не да ты каль ных ат ры бу таў вя-

сель на га аб ра ду.

Пры га да ем сі ту а цыю, свед ка-

мі якой не каль кі га доў та му мы 

бы лі са мі. За вяр ша ец ца вян чан-

не ў пра ва слаў най царк ве ў Ля-

ха ві чах. Свя тар па вя заў ру кі ма-

ла дых і па вёў да ал та ра. Руч нік, 

на якім ста я лі жа ніх і ня вес та, 

за стаў ся без на гля ду. Мы на кі ра-

ва лі ся да сва та ска заць яму, каб 

аку рат на згар нуў руч нік і ад даў 

хрос ным баць кам ма ла дых. Нам 

на пе ра рэз кі ну ла ся не вя лі ка га 

рос ту жан чы на (по тым ака за ла-

ся, што гэ та цёт ка ня вес ты), сха-

пі ла яго і з пэў най до ляй злос ці 

да во лі гуч на ска за ла: «Не ла-

пай це руч нік чу жы мі ру ка мі, каб 

по тым ня вес ту чу жыя му жы кі не 

ла па лі!» Та кія сло вы вар ты да-

ра го га, яны як раз і пры ад кры-

ва юць не ка то рыя та ям ні цы све-

та по гляд ных уяў лен няў, пра якія 

не час та га ва ры лі ўслых.

Коль кі б ча су ні прай шло з 

той па ры, але на руч ні ку за ста-

ла ся энер ге ты ка жа ні ха і ня вес-

ты, за ма ца ва ная ад па вед ным 

ры ту а лам па яд нан ня-злу чэн ня-

звя дзен ня. Та му ад даць яго ў 

храм або ка му-не будзь ін ша му 

нель га, гэ так са ма як нель га і пе-

ра тва рыць яго ў паў ся дзён на-по-

бы та вую рэч, ска жам, звы чай ны 

руч нік-уці раль нік. Нель га бу дзе 

вы ка рыс таць яго і дру гі раз 

на ват у тым вы пад ку, ка лі яго 

ўла даль ні ца бу дзе дру гі раз вы-

хо дзіць за муж: за ім ужо за ма-

ца ва на-пра мар кі ра ва на па зна ка 

ня-До лі.

Што да ты чыц ца ін шых рэ чаў, 

якія ака за лі ся свое асаб лі вы мі 

«за лож ні ка мі» да лі кат най сі ту а-

цыі. Перш за ўсё — вян чаль ных 

све чак. Пас ля вян чан ня іх за хоў-

ва лі як адзін з моц ных абя рэ гаў 

ад су ро каў, ад бяз дзет нас ці. 

У вы пад ку ска са ван ня шлю бу 

свеч кі лепш за ўсё за па ліць у 

той дзень го да, ка лі бы ло вян-

чан не, і да ча кац ца, па куль яны 

зга раць цал кам. Рэшт кі вос ку 

мож на ад нес ці ў храм і па клас ці 

ў скрын ку, дзе склад ва юць агар-

кі свя точ ных све чак.

Што да ты чыц ца за ру чаль-

ных пярс цён каў, то з іх не аб-

ход на зняць па мяць аб ко ліш ніх 

ула да рах. Вазь мі це грам ніч ную 

свеч ку, за па лі це і не каль кі хві лін 

па тры май це пярс цён кі над яе по-

лы мем. Агонь, як і ва да, здоль ны 

нейт ра лі за ваць ін фар ма цыю аб 

мі ну лым. Пас ля гэ та га па кла дзі-

це іх у шка тул ку і за ха вай це як 

знак ва шай ся мей най гіс то рыі. 

Але пры тым трэ ба па мя таць: 

гэ тыя за ру чаль ныя пярс цён кі 

не вы ка рыс тоў ва лі ў аб ра да вай 

прак ты цы ін шых па ка лен няў (пе-

ра пла віць і зра біць но выя пярс-

цён кі для бу ду чых ма ла да жо-

наў), з іх не па жа да на вы раб ляць 

ней кія ін шыя ўпры го жан ні.

Та кім чы нам, ры ту аль нае вы-

ка ры стан не ат ры бу та ў знач най 

сту пе ні аб умоў ле на яго ўлас ны мі 

функ цы я наль ны мі асаб лі вас ця-

мі, якія ў по бы та вым ужы ван ні 

ма юць ін шую, улас на прак тыч-

ную на кі ра ва насць.

Ак са на КА ТО ВІЧ, 

Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні пра 

ка ра ні і пры ста са ва насць да су-

час на га жыц ця ка лян дар ных і 

ся мей на-по бы та вых на род ных 

тра ды цый і аб ра даў на паш то вы 

або элект рон ны ад рас рэ дак цыі 

з па зна кай «Пра ра дзін нае».

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

Што ра біць 
з вян чаль ны мі 
ат ры бу та мі?

У ін тэр нэ це 
з'я ві ла ся ва кан сія 

ванд роў ні ка
Бры тан ская ар га ні за цыя Wowcher, якая да-

па ма гае спа жыў цам здзяйс няць вы гад ныя 

па куп кі, аб вяс ці ла аб ад крыц ці ва кан сіі ма-

ры — кам па нія шу кае ванд роў ні ка з га да-

вым за роб кам у 25 ты сяч фун таў стэр лін гаў, 

па ве дам ля ец ца на сай це кам па ніі.

Як ска за на ў апі сан ні па са ды, у аба вяз кі су пра-

цоў ні ка бу дуць ува хо дзіць па да рож жы па све це і 

вя дзен не са цы яль ных се так. «Мы прос та хо чам 

пра дэ ман стра ваць, на коль кі ідэа льны мі мо гуць 

быць пра па но вы Wowcher Travel», — га во рыц ца 

на сай це кам па ніі.

Той, хто атры мае гэ тую ра бо ту, па ві нен бу дзе 

на пра ця гу 12 ме ся цаў па да рож ні чаць па 40 роз-

ных на прам ках, фа та гра фа ваць тое, што ад бы ва-

ец ца, вес ці блог аб па езд ках і ства раць кан тэнт 

у са цы яль ных сет ках. Акра мя та го, ва ўсе па да-

рож жы су пра цоў ні ку да зва ля ец ца ўзяць ад на го 

сяб ра, які мо жа мя няц ца кож ную па езд ку. Ад зна-

ча ец ца, што ўсё, што па тра бу ец ца ад ідэа льна га 

кан ды да та, — гэ та ўзрост ад 18 га доў, на яў насць 

паш пар та і лю боў да па да рож жаў.

У якас ці за яў кі не аб ход на апуб лі ка ваць 

30-се кунд нае ві дэа на тэ му «Ча му я ідэа льны кан -

ды дат для гэ тай ра бо ты» ў Іnstagram або Twіtter, 

ад зна чыць кам па нію Wowcher і ад зна чыць трох 

сва іх сяб роў.

У Япо ніі прэ зен та ва лі 
элект рон ную мят лу

Япон скі аў та вы твор ца Toyota ў аў та са ло не 

прад ста віў не каль кі не звы чай ных пра ек таў, 

ад нак больш за ўсё на вед валь ні каў аў та са-

ло на здзі віў кан цэпт элект рон най «ля та ю-

чай» мят лы пад наз вай e-broom, па ве дам ляе 

apostrophe.ua.

Мят ла аб ста ля ва на элект ра ма то рам, і на ёй 

за ма ца ва на ко ла. Пры ста са ван не да стат ко ва за-

ціс нуць па між ног і па чаць рух. У той жа час, як 

лё тае мят ла, прад стаў ні кі кам па ніі не па ка за лі. 

На яе ства рэн не вы на ход ні каў на тхні лі ка зач ныя 

мёт лы ведзь маў, а так са ма ля та ю чыя пры ла ды 

ге ро яў зна ка мі тай па тэ ры я ны. Па за дум цы аў та-

раў кан цэпт па ві нен аб' яд наць ча ла ве ка і ма шы ну 

і зноў ад крыць за да валь нен не ад ма біль нас ці.

Дзіў на, але пер шы мі за ха це лі вы пра ба ваць 

вы на ход ніц тва муж чы ны на ро лі ках. Са мо са бой, 

што элект рон ная мят ла зу сім не ля тае (зрэш ты, 

па куль што). Але па ка тац ца на ёй мож на. Хут чэй 

за ўсё прад стаў ні кі су свет най кам па ніі вы ра шы лі 

прос та доб ра па жар та ваць і зра бі лі га джэт з удзе-

лам ча ла ве ка для шоу і воль на га ча су.

24 міль ё ны 
за шэ дэўр на кух ні

Ба буль ка, на кух ні якой шмат га доў ві се ла 

кар ці на італь ян ска га мас та ка ХІ ІІ ста год дзя, 

ста ла мі лі янер кай пас ля та го, як па лат но 

бы ло пра да дзе на на аў кцы ё не, па ве дам ляе 

Аssосіаtеd Рrеss.

Аў кцы ён ад быў ся 27 каст рыч ні ка. Кар ці на бы ла 

пра да дзе на не вя до ма му па куп ні ку ка ля го ра да 

Шан ціі (Фран цыя) за 24 міль ё ны еў ра. Прад стаў-

нік аў кцы ён на га до ма Асtеоn Да мі нік Ле Ка энт 

за явіў, што гэ ты про даж па біў «су свет ны рэ корд 

для пры мі тыў на га мас тац тва або кар цін, ство ра-

ных да 1500 го да».

Бы лая ўла даль ні ца кар ці ны атры мае боль шую 

част ку ад вы ру ча ных гро шай. Па вод ле слоў Ле 

Ка эн та, экс пер ты ў га лі не мас тац тва ча ка лі, што 

кар ці на бу дзе пра-

да дзе на за 4—6 

міль ё наў. Ад нак 

яны па мы лі лі ся, 

бо тво ры пэнд зля 

Чы ма буэ да гэ та га 

не вы стаў ля лі на 

аў кцы ё нах, та му ў 

іх не бы ло ста тыс-

тыч ных да ных аб 

кош це яго па лот наў.

Кар ці на «Аб смей ван не Хрыс та» пэнд зля Чы-

ма буэ па ме рам 24 на 20 сан ты мет раў бы ла зной-

дзе на ў чэр ве ні ў до ме па жы лой жы хар кі го ра да 

Кам п'ень на поў на чы Фран цыі. Яна ві се ла па між 

кух няй і ста ло вай. Аў кцы я ніст пра па на ваў жан чы-

не ад нес ці па лат но на ацэн ку. Чы ма буэ, які ву чыў 

італь ян ска га май стра Джо та, лі чыц ца пра баць кам 

італь ян ска га Рэ не сан су. Ён па рваў з ві зан тый скім 

сты лем, па пу ляр ным у Ся рэд нія вя кі, і па чаў уклю-

чаць эле мен ты ру ху і перс пек ты вы, ха рак тэр ныя 

для за ход ня га жы ва пі су.

Ба буль ка 
ста ла бо дзі біл да рам 

у 75 га доў
Жы хар ка Паўд нё вай Ка рэі ў 75 га доў за ня ла 

дру гое мес ца на спа бор ніц твах бо дзі біл да-

раў, пі ша Лен та.ру.

Лім Чэн-со ста ла на вед ваць спарт за лу, каб 

спра віц ца з бо ля мі, вы клі ка ны мі стэ но зам па зва-

ноч на га ка на ла. «Пер шы час бы ло так ба лю ча, 

што я кры ча ла, ка лі трэ ні ра ва ла ся, — сцвяр джае 

яна. — Але я бы ла га то вая на ўсё». Па вод ле слоў 

жан чы ны, яна ра зу ме ла, што ка лі не па цер піць 

за раз, по тым бу дзе горш. «Ад ной чы трэ нер па-

ці ка віў ся ў мя не: «Як твая на га?» — рас ка за ла 

Лім. — І ве да е це што? 

Бо лю больш не бы ло!»

Пас ля гэ та га трэ нер 

пра па на ваў ёй пры няць 

удзел у спа бор ніц твах 

бо дзі біл да раў. Спа чат-

ку Лім бян тэ жы ла тое, 

што прый дзец ца вы сту-

паць у бі кі ні і на вы со кіх 

аб ца сах, ад нак у вы ні ку 

яна па га дзі ла ся і на ад-

ным з кон кур саў за ня-

ла дру гое мес ца ся род 

жан чын ад 38 га доў і 

ста рэй шых.

Іван КУ ПАР ВАС.

Zамор'еZамор'е

На ўрад ці зной дзец-

ца ча ла век, які ні ра-

зу ў жыц ці не су ты-

каў ся з «мы шы най» 

праб ле май. Паст ка — 

ужо мі ну лае ста год-

дзе, і эфек тыў ным 

гэ ты сро дак мож на 

на зваць, ка лі га вор-

ка ідзе хі ба што пра 

ад ну-дзвюх мы шак. 

А што ра біць, ка лі ў 

до ме за вёў ся цэ лы 

вы ва дак не жа да ных «су-

се дзяў»?

УЛЬ ТРА ГУ КА ВЫ 
АД ПУДЖ ВАЛЬ НІК 
МЫ ШЭЙ І ПА ЦУ КОЎ

Ма быць, са мы гу ман ны сро-

дак ад па цу коў і мы шэй — спе-

цы яль ны пры бор, які вы пра-

мень вае ўльтра гу ка выя хва лі, 

што дзей ні ча юць на нер вы 

гры зу нам.

Элект рон ны ад пудж валь нік 

мы шэй і па цу коў — гэ та вель мі 

зруч на. Вам не трэ ба шу каць па 

за кут ках до ма не жы выя це лы 

гры зу ноў або рэ гу ляр на пра вя-

раць, ці не па паў ся хто ў паст ку. 

Вы прос та ўклю ча е це пры бор у

сет ку і за бы ва е це ся пра яго 

(і пра мы шэй так са ма).

Уль тра гу ка выя хва лі рас-

паў сюдж ва юц ца па па мяш-

кан ні, ад бі ва ю чы ся ад цвёр дых 

па верх няў. Мяк кія ма тэ ры я лы 

па глы на юць хва лі, та му для 

боль шай эфек тыў нас ці змяс-

ці це пры бор у мак сі маль на 

пус тым па коі.

Для лю дзей і хат ніх жы вёл 

уль тра гу ка выя ад пудж валь ні кі 

бяс печ ныя, але вя до мыя вы-

пад кі, ка лі пры вы ка ры стан ні 

па доб ных пры бо раў уль тра гук 

дзей ні чаў на са бак. 

КЛЕЙ ДЛЯ ЛОЎ ЛІ 
МЫ ШЭЙ

Ка лі вы не заў зя ты аба рон-

ца фло ры і фаў ны, звяр ні це 

ўва гу на гэ ты сро дак. Каб 

зра біць кле е вую паст ку, ку-

пі це ад мыс ло вы клей ад мы-

шэй, уваж лі ва пра чы тай це ін-

струк цыю, на ня сі це прэ па рат 

на пэў ную па верх ню (на прык-

лад, на крыў ку ад кар дон най 

скрын кі) і па стаў це прыладу ў 

«мес цы на ва лы мы шэй». Праз 

не ка то ры час вы вы яві це без-

да па мож на га звяр ка, на мёрт-

ва пры ліп ла га да па верх ні, на 

якую быў на не се ны клей.

Май це на ўва зе, што ка лі 

ў вас ёсць хат нія га да ван цы, 

яны так са ма ры зы ку юць тра-

піць у паст ку. Та му па кла па ці-

це ся пра тое, каб аб ме жа ваць 

іх до ступ у па мяш кан не, дзе 

яна ўста ля ва ная.

АТРУ ТА ДЛЯ ПА ЦУ КОЎ 
І МЫ ШЭЙ

Іс нуе мност ва роз ных яда хі-

мі ка таў, з да па мо гай якіх мож-

на хут ка па зба віц ца ад мы шэй 

на га ры шчы і ў до ме. Іх вы пус-

ка юць у вы гля дзе спрэ яў, ге-

ляў, па раш коў, вад ка сцяў і га-

то вых спрэ са ва ных пры над. У 

за леж нас ці ад та го, якім чы нам 

прэ па рат уз дзей ні чае на ар га-

нізм гры зу на, атру ты дзе ляц ца 

на тыя, якія па шкодж ва юць:

 ор га ны стра ва ван ня;

 кры вя нос ную сіс тэ му;

 ор га ны ды хан ня;

 кас ця выя ткан кі (прэ па-

ра ты на асно ве бе ла га і жоў-

та га фос фа ру);

  нер во вую сіс тэ му 

(мыш' як).

Так са ма ёсць срод кі, 

што да зва ля юць па зба віц-

ца ад па ху мы шэй. Іх дзе-

ян не на кі ра ва на на му мі-

фі ка цыю тру паў гры зу ноў і 

пра ду хі лен не рас кла дан ня 

(на прык лад, пры на ды Ін та-

Вір). Вы кон вай це ме ры за-

сця ро гі і ўваж лі ва чы тай це 

ін струк цыю па ўжы ван ні 

яда хі мі ка таў. 

НА РОД НЫЯ СРОД КІ
На род ныя срод кі ад мы шэй 

у до ме доб рыя тым, што не так-

січ ныя. Мы шы-па лёў кі на да чы 

і звы чай ныя па цу кі ў га рад скіх 

ква тэ рах не пе ра но сяць ад ных 

і тых жа рэ чаў. Яко га ж па ху 

ба яц ца мы шы?

На пер шым мес цы — пе ра-

чная мя та. На ма чы це але ем 

гэ тай рас лі ны ка ва лач кі ва ты 

і рас кла дзі це па ку тах ха ты. 

Мы шам не спа да ба ец ца гэ ты 

во дар, і яны пой дуць шу каць 

шчас ця ў ін шае мес ца.

Яшчэ адзін пах, які ад пуж-

вае мы шэй, — цы бу ля. Раз рэ ж-

це цы бу лі ну і па кла дзі це ў 

мес цы, дзе жы вуць мы шы. Не 

за бы вай це мя няць цы бу лі ну, 

каб пах за ста ваў ся све жым.

Нель га так са ма не зга даць 

ін шыя рас лі ны, якія ад пудж ва-

юць гры зу ноў. У мес цах за-

хоў ван ня ўра джаю рас кла-

дзі це ліс це і сцеб лы піж мы, 

па лы ну, ба гу на ба лот на га, 

ра мон кі, бу зі ны.

Ка лі пра цяг ваць тэ му «ча-

го ба яц ца мы шы», то ска жам 

так: мы шы ба яц ца па рад ку. 

Так-так, на вя дзі це па ра дак у 

до ме: па збаў це ся ад ста ро га 

хла му, за ладзь це шчы лі ны ў 

сце нах і пад ло зе, пра вер це, ці 

пра віль на за хоў ва юц ца пра-

дук ты на кух ні, ці гер ме тыч на 

за па ка ва ныя кру пы.

Я пра шу ця бе, не спя шай ся,
Азір ні ся на род ны ку ток.
На хві лі нач ку за тры май ся,
Мі лы дру жа, асен ні ліс ток.

Мы з та бою заўж ды бы лі по бач,
Ад вяс но вых шчас лі вых мар
Не зва жа лі, як блі зіц ца рос пач
Ў шэ рай зграі зі мо вых хмар.

Мы з та бой у рас стан не не ве рым,
Дзён не лі чым, не ве рым снам,
Ды на рэш це зі мой зра зу ме ем,
Як ча роў на квіт не ла вяс на.

— Да піў ся 
да бе лых сла ноў!..

Сна ра ды ў... ста рым над ма гіл лі
З мо гі лак па ву лі цы Пе ра мо гі ў Грод не са пё ра мі бы лі 

вы ве зе ны тры 76-мі лі мет ро выя сна ра ды ча соў Вя лі кай 

Ай чын най вай ны.

Як па ве дам ляе ад дзя лен не ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў 

УУС абл вы кан ка ма, іх вы явіў у... бе тон ным над ма гіл лі ра бот-

нік, які дэ ман ці ра ваў кан струк цыю. Бо еп ры па сы ў лі та раль ным 

сэн се ака за лі ся аб лі тыя бе то нам і зна хо дзі лі ся ў не зда валь ня ю-

чым ста не (пры сут ні ча лі ача гі ка ро зіі, не ка то рыя мес цы згні лі). 

Не бяс печ ная зна ход ка бы ла пе ра ме шча ная спе цы я ліс та мі на 

па лі гон, дзе яе зні шчы лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.










