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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 8.22 18.25 10.03
Вi цебск — 8.14 18.12 9.58
Ма гi лёў — 8.12 18.15 10.03
Го мель — 8.05 18.15 10.10
Гродна — 8.36 18.41 10.05
Брэст    — 8.34 18.45 10.11

ЗАЎТРА
Каб утры маць му жа, пры мусь це 

яго кры ху раў на ваць.

Каб стра ціць му жа, пры мусь це яго 

раў на ваць трош кі больш.

Ма ла дой жон цы на за мет ку.

Ка лі муж есць пры га та ва ную ва мі 

ка шу і на хваль вае... не вар та пры зна-

вац ца, што гэ та суп!

Кот з'еў ча ты ры кі ла гра мы шаш-

лы ку, уз ва жы лі ка та — роў на ча ты ры 

кі ла гра мы. За гад ка — ку ды дзеў ся 

кот?

19 ЛЮ ТА ГА

1865 год — на ра дзіў ся 

Ге ор гій Мі ка ла е віч 

Вы соц кі, гле ба зна вец, ле са вод і 

геа ба та нік, ака дэ мік. Адзін з за-

сна валь ні каў ляс ной да след чай 

спра вы ў Бе ла ру сі.

1890 год — на ра дзіў ся Ка зі мір Сва як 

(сапр. Кан стан цін Мац ве е віч Ста-

по віч), бе ла рус кі пісь мен нік, гра мад скі дзе яч. 

Скон чыў Ві лен скую ка та ліц кую ду хоў ную се-

мі на рыю. У 1915 го дзе па свя чо ны ў ксян дзы. 

Аба вяз кі ксян дза су мя шчаў з аду ка цый на-асвет-

ніц кай ра бо тай: ад кры ваў бе ла рус кія шко лы, збі-

раў бе ла рус кі фальк лор, у кас цё ле га ва рыў на 

бе ла рус кай мо ве. Пра сле да ваў ся цар коў ны мі і 

свец кі мі ўла да мі Поль шчы за пра па ган ду бе ла-

рус кай мо вы і куль ту ры. Пі саў вер шы, апа вя дан ні, 

эсэ, фі ла соф скія эцю ды, гу ма рэс кі, пуб лі цыс-

тыч ныя ар ты ку лы рэ лі гій на га і лі та ра тур на-кры-

тыч на га змес ту. Аў тар пуб лі цыс тыч на га трак-

тата аб шкодзе п'ян ства «Ал ка голь», паэ тыч на-

га збор ні ка «Мая ліра», п'е сы «Ян ка Кан ца вы», 

паэмы «Ку пал ле» і ін шых тво раў.

1935 год — на-

р а  д з і ў  с я 

Ге надзь Сця па на віч Аў-

сян ні каў, ак цёр, на род ны 

ар тыст Бе ла ру сі (1974), 

на род ны ар тыст СССР 

(1991). Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ міі Бе ла ру сі 

(1988).

1970 год — на ра дзіў ся Ва дзім Ле а ні да-

віч Са шу рын, бе ла рус кі спарт смен 

(бія тлон), за слу жа ны май стар спор ту Бе ла ру сі 

(1996). Чэм пі ён све ту (1996, 1997, 1999), ся рэб-

ра ны (2001) і брон за вы (1995, 1996, 1999) пры зёр 

чэм пі я на таў све ту. Чэм пі ён Еў ро пы (1995), ся рэб-

ра ны (1996) і брон за вы (1998) пры зёр чэм пі я на таў 

Еў ро пы. Шмат ра зо вы пе ра мож ца і пры зёр эта паў 

Куб ка све ту.

1855 год — ус ту піў на 

трон ра сій скі ім пе-

ра тар Аляк сандр ІІ, ста рэй шы сын 

ім пе ра та ра Мі ка лая І і ім пе ра тры-

цы Аляк санд ры Фё да раў ны. Яго 

праў лен не, якое доў жы ла ся больш 

за 25 га доў, ад зна чы ла ся ад ме най пры гон на га 

пра ва (1861), а так са ма пра вя дзен нем зем скай, 

су до вай і ва ен най рэ фор маў, па чат кам ак тыў на га 

бу даў ніц тва чы гун кі.

1945 год — на ра дзіў ся Юрый Мі хай ла віч 

Ан то наў, спя вак, кам па зі тар, за слу-

жа ны дзе яч мас тац тваў 

Ра сіі, на род ны ар тыст 

Ра сіі. Скон чыў Ма ла-

дзе чан скае му зыч нае 

ву чы лі шча. Пра ца ваў у 

ка лек ты вах эст рад на га 

жан ру, у тым лі ку ў ан-

самб лі пад кі ра ван нем 

Вік та ра Ву я чы ча, ар кест ры «Современник», ва-

каль на-ін стру мен таль ных ан самб лях «Поющие 

гитары», «Магистраль» і ін шых. Аў тар і вы ка наў ца 

па пу ляр ных пе сень.
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Месяц
Апошняя квадра 16 лютага.

Месяц у сузор’і Казярога.

Iмянiны
Пр. Марфы, Марыі, Хрысціны, 

Анатоля, Васіля, Дзмітрыя, Івана, 

Максіма, Юльяна.

К. Міраславы, Арнольда, Міраслава, 

Пятра.

Апра цоў ка са ду ад шкод ні-

каў, якую пра вод зяць ран няй 

вяс ной, — гэ та перш за ўсё 

апырс кван не дрэў ад мыс ло-

вы мі хі міч ны мі рас тво ра мі, 

якія нейт ра лі зу юць шкод ных 

на ся ко мых. Тлі, ліс таб лош кі, 

піль шчы кі, даў га но сі кі, моль і 

мност ва ін шых ня доб ра зыч ліў-

цаў толь кі і ча ка юць мо ман ту, 

ка лі гас па дар за зя ва ец ца.

Са мае пер шае апырс кван не 

дрэў пра вод зяць ад ра зу пас ля 

та го, як ад сту пяць ха ла ды. На-

ступ ныя эта пы апра цоў кі — да 

та го, як дрэ вы за цві туць і з'я-

вяц ца пер шыя за вя зі.

Са мае пер шае, што трэ-

ба зра біць пе рад апырс кван-

нем, — на вес ці на ўчаст ку 

па ра дак: пры браць смец це і 

ста рое ліс це, ачыс ціць ства лы 

дрэў ад ім хоў і лі шай ні каў. Ка лі 

за акном уста лю ец ца ста біль на 

плю са вая тэм пе ра ту ра, мож на 

па чы наць бя ліць дрэ вы.

Для гэ та га рых ту юць ад мыс-

ло вы рас твор: у 10 л ва ды раз-

вод зяць 2 кг вап ны (мож на вы-

ка рыс тоў ваць вап на вую пасту), 

да да юць 1 кг глі ны і, каб тро хі 

ўзмац ніць ахоў ны эфект, 300—

350 г мед на га ку пар ва су. Атры-

ма ную ма су аку рат на вы меш-

ва юць. Та кі рас твор да па ма гае 

вы да ліць з ка ры дрэ ва лі чын кі 

на ся ко мых і іх яй кі, якія «зі ма ва-

лі» ў рас ко лі нах.

Апра цоў ка 
па рэ чак і агрэс ту

Хоць па рэч ка і агрэст лі чац-

ца не пе ра бор лі вы мі, ім так са-

ма па трэб на пра фі лак тыч ная 

апра цоў ка ад хва роб і шкод ні-

каў. Пер шую апра цоў ку кус тоў 

звы чай на пра вод зяць ад ра зу, 

як толь кі сы дзе снег.

Для па чат ку трэ ба ўваж лі-

ва да сле да ваць кус ты і гле бу, 

каб ра за брац ца, з які мі ме на-

ві та шкод ні ка мі да вя дзец ца 

зма гац ца. Пры агля дзе кус тоў 

звяр та юць ува гу на стан га лі-

нак. Ка лі яны вы гля да юць як 

аб па ле ныя, то кус ты па шко-

джа ны пу пыш ка вай мол лю. Ка-

лі пу пыш кі буй ныя і на гад ва юць 

ка чан ка пус ты — гэ та «ра бо та» 

пу пы шач на га кля шча. На лёт на 

кан цах га лі нак ка жа пра муч-

ніс тую ра су, а ад ту лі ны ўнут ры 

га лін — пра па шко джан не кус-

та шклян ні цай. Хво рыя га лі ны 

трэ ба аб рэ заць. Гэ та так са ма 

да ты чыц ца ста рых га лін, тых, 

якія рас туць унутр кус та, га лін 

з на лё там і на огул усіх «па да-

зро ных».

Перш чым вы ка рыс таць 

«цяж кую ар ты ле рыю» з хі міч-

ных ін сек ты цы даў, вар та па-

спра ба ваць ста рыя доб рыя 

на род ныя срод кі: гле бу ва кол 

кус та па ліць га ра чай ва дой з 

не вя лі кай коль кас цю мар ган-

цоў кі або со ды. Га лі ны кус тоў 

так са ма пра ліць гэ тым га ра чым 

рас тво рам, вы ка рыс тоў ва ю чы 

па лі вач ку.

Яшчэ адзін доб ры сро дак — 

мед ны ку пар вас (50—100 г на 

10 л ва ды). Кан цэнт ра цыя прэ-

па ра ту за ле жыць ад уз рос ту 

рас лі ны і сту пе ні яе па шко-

джан ня (чым ста рэй шая рас лі-

на — тым вы шэй шая кан цэнт-

ра цыя).

Вы ка рыс тоў ва юць і бар дос-

кую вад касць — 100 г мед на-

га ку пар ва су, 100 г ня га ша най 

вап ны і 10 л ва ды. Гэ та га хо-

піць для апра цоў кі 10 кус тоў 

агрэс ту і па рэч кі. Важ на, каб 

рас твор быў вы ка ры ста ны на 

пра ця гу пя ці га дзін пас ля пры-

га та вання.

Апош нім ча сам усё боль шую 

па пу ляр насць для ба раць бы з 

за хвор ван ня мі на бі ра юць бія-

прэ па ра ты (фі та спа рын і ін-

шыя). Усе яны доб рыя, але іх 

эфек тыў насць ран няй вяс ной 

бу дзе вель мі ніз кая, та му што 

гэ тыя прэ па ра ты пра цу юць пры 

тэм пе ра ту ры ад 8 °С і вы шэй.

Апра цоў ка 
яб лынь і груш

Пе ры яд ад схо ду сне гу да 

рас пус кан ня пу пы шак лі чыц ца 

са мым пры дат ным для апра-

цоў кі яб лынь і груш ад лі шай-

ні каў і грыб ко вых ін фек цый. 

Для апырс кван ня рых ту юць 

5-пра цэнт ны рас твор мед нага 

ку пар ва су (500 г прэ па ра-

ту рас тва ра юць у 10 л ва ды). 

Для апырс кван ня ў гэ ты пе-

ры яд мож на вы ка рыс тоў ваць 

і трохпра цэнт ную бар дос кую 

вад касць. Ства лы дрэў і зям лю 

ва кол іх мож на апыр скваць рас-

тво рам ма ча ві ны (700 г на 10 л 

ва ды). Та кая апра цоў ка да па-

мо жа зні шчыць шкод ні каў, якія 

там пе ра зі ма ва лі.

Да рас пус кан ня пу пы шак 

для апра цоў кі яб лынь і груш 

так са ма ўжы ва юць і жа лез-

ны ку пар вас. Та кая апра цоў ка 

аба ро ніць дрэ вы ад лі шай ні каў, 

шкод ні каў, якія ўлад ка ва лі ся на 

зі му ў ка ры, а так са ма грыб ко-

вых за хвор ван няў. Рас тво рам 

гэ та га прэ па ра ту апырс ква юць 

не толь кі са мі дрэ вы, але і гле бу 

пад імі. Для пад рых тоў кі су ме сі 

500 г жа лез на га ку пар ва су раз-

вод зяць у 10 л ва ды.

Жа лез ны ку пар вас па ды дзе 

і для апырс кван ня кус тоў і кос-

тач ка вых дрэў. Праў да, у гэ тым 

вы пад ку ўжы ва юць трохпра-

цэнт ную кан цэнт ра цыю.

Апра цоў ка слі вы 
і алы чы

Пер шае апырс кван не слі-

вы і алы чы вяс ной пра вод зяць 

яшчэ да та го, як пач нец ца рух 

со ку. Для та го каб аба ра ніць 

дрэ вы ад шкод ні каў, та кіх як 

пла до вы клешч, тля, ка лю чая 

пла да жэр ка, даў га но сік і ін-

шыя, мож на вы ка рыс тоў ваць, 

на прык лад, кар ба фос.

Каб аба ра ніць дрэ вы 

ад хва роб, рэ ка мен ду ец ца 

апырс кваць іх рас тво рам ма-

ча ві ны (700 г рэ чы ва на 10 л 

ва ды) або вы ка рыс тоў ваць 

трохпра цэнт ны рас твор мед-

на га ку пар ва су ці бар дос кую 

вад касць. Гле бу пад дрэ ва мі 

так са ма апра цоў ва юць.

Аба вяз ко ва па бя ліць ства-

лы сліў, каб аба ра ніць іх 

ад сонеч ных апё каў, пе ра па-

даў тэм пе ра тур, а так са ма 

на ся ко мых і іх лі чы нак, якія 

зі ма ва лі ў ка ры.

Апра цоў ка віш ні 
і ча рэш ні

Апырс кваць віш ню і ча рэш-

ню так са ма трэ ба да па чат ку 

ру ху со ку. Для гэ тай мэ ты 

ўжы ва юць трохпра цэнт ны рас-

твор мед на га ку пар ва су аль бо 

бар дос кай вад ка сці, а так са-

ма жа лез ны ку пар вас (300 г 

рэ чы ва на 10 л ва ды). Так са-

ма для пер ша га апырс кван ня 

вы ка рыс тоў ва юць ма ча ві ну 

(700 г на вяд ро ва ды).

Ка лі ўсё зроб ле на пра віль-

на, то да лей ша га апырс кван ня 

ад хва роб мо жа і не спат рэ біц-

ца. Ка лі па збег нуць за ра жэн-

ня ўсё ж та кі не атры ма ла ся, 

для ля чэн ня вы ка рыс тоў ва юць 

спе цы яль ныя прэ па ра ты.

У пад руч ні ках па вы ву чэн ні 

за меж ных моў да во лі час та су-

стра ка юц ца лі та ра тур ныя бай кі 

з ма люн ка мі. Ся дзіць кош ка ка-

ля мы шы най на ры і ча кае, ка лі 

на рэш це з'я віц ца доў га ча ка ная 

зда бы ча. Сід нем ся дзіць ка то-

рую га дзі ну, а мыш кі на нор ка як 

бы ла пус тая, так і за ста ва ла ся. 

Ся дзіць-ся дзіць кош ка, а по тым 

даў ме ла ся: «Дай я па гаў каю». 

Мыш ка, па чуў шы брэх са ба кі, 

за ду ма ла ся: «Ага! Ка лі там са-

ба ка, дык кош кі там не мо жа 

быць і на па мін ку». Вы бра ла ся 

на верх — тут яе кош ка і за гра-

бас та ла. Аб ліз ва ец ца і ка жа: 

«Доб ра ве даць хоць ад ну за-

меж ную мо ву!»

...Гэ та зда ры ла ся ў га ды Дру-

гой су свет най вай ны.

Лю ты і кры ва жэр ны кі раў нік 

Трэ ця га рэй ха Адольф Гіт лер, 

каб не да пус ціць ад крыц ця дру-

го га фрон ту на За ха дзе апроч 

той бяс слаў най вай ны, якую 

нем цы вя лі на Ус хо дзе, дзе яго 

бі лі ўжо ў хвост і ў гры ву, гна лі 

на зад у яго звя ры нае ло га ва, за-

га даў сва ім га ла ва рэ зам пад кі-

раў ніц твам вя до ма га тэ ра рыс та, 

аван ту рыс та і бан дзю ка, на чаль-

ні ка спец ка ман ды па вы кра дан-

ні і зні шчэн ні від ных во е на чаль-

ні каў на чу жой тэ ры то рыі Ота 

Скар цэ ні пра нік нуць на тэ ры то-

рыю Злу ча ных Шта таў Аме ры кі 

з мэ тай ажыц ця віць за мах на кі-

раў ні ка дзяр жа вы. Во сень 1944 

го да. Ак цыя пад пал коў ні ка СС 

Ота Скар цэ ні па зні шчэн ні га-

лоў на ка ман ду ю ча га са юз ны мі 

вой ска мі Эй зен хаў э ра па він на 

бы ла па се яць су мнен ні ў не аб-

ход нас ці вай ны на два фрон ты, 

«за кі нуць» у га ло вы за акін скіх 

ва як су мя ці цу і не раз бя ры ху, па-

ру шыць пла ны «ар міі на сту пу». 

Фа шысц кія пол чы шчы ў са мыя 

блі жэй шыя ча сы пла на ва лі но-

выя на сту паль ныя баі ў Ар дэ-

нах. Та му не ча ка ная і не ве ра-

год ная вы лаз ка за акі ян па він на 

бы ла да па маг чы ў пад рых тоў цы 

маш таб ных апе ра цый ня мец кіх 

войск на но вым на прам ку ва ен-

ных дзе ян няў.

Што да лей? За гад фю рэ ра 

не аб ход на бы ло вы ка наць у 

са мыя ка рот кія тэр мі ны. Ота, 

бес ша баш ны і ва яў ні чы Ота, 

вы ра шыў па ды сці да вы ка нан-

ня апе ра цыі з усёй сур' ёз нас цю 

і мак сі маль най пад рых тоў кай. 

Стаў ка Гіт ле ра рас пра ца ва ла і 

за цвер дзі ла пад ра бяз ны план 

ды вер сіі пад ко да вай наз вай 

«Апе ра цыя «Грыф». Апан та ны 

і во пыт ны ды вер сант, якім быў 

Ота Скар цэ ні, са браў ка ман ду 

з трох ты сяч афі цэ раў і сал дат, 

якія ве да лі анг лій скую мо ву і 

лёг ка маг лі на ёй раз маў ляць. 

Бы ла пра ду ма на цэ лая пра гра-

ма дзе ля та го, каб не за ўваж на 

пра нік нуць на чу жац кі бе раг, 

увай сці ў да вер да во ра гаў і сва-

бод на па чу ваць ся бе ў зу сім ва-

ро жым ася род дзі. Ды вер сій ныя 

бан ды пра хо дзі лі спе цы яль ную 

вы вуч ку.

Апроч удас ка наль ван ня мо-

вы, вы ву чэн ня асаб лі вас цяў 

анг лій ска га і аме ры кан ска га вы-

маў лен ня ды вер сан ты ву чы лі ся 

ца дзіць слі ну скрозь зу бы, пля-

вац ца і гуч на раз маў ляць, ня-

стрым на ра га таць без на леж най 

пры чы ны, на ву чы лі ся жа ваць 

гум ку, лёг ка за сво і лі ўмен не па-

ляп ваць па пля чы су бя сед ні ка. 

Ота, ка жуць, на ват ад крыў фаб-

ры ку па вы пус ку доў гіх шкар пэ-

так, бо аме ры кан скія сал да ты 

лю бі лі за кід ваць но гі на стол, 

ці на та бу рэт у ча сы ад па чын-

ку. Ня лёг ка да ва ла ся шпі ё нам 

Скар цэ ні вес ці воль ную і пры-

вет лі вую гу тар ку, але пры гэ тым 

не да ста ваць ру кі з кі шэ няў, на-

ват ка лі пе рад імі зна хо дзі лі ся 

вай скоў цы, якія бы лі ста рэй шыя 

па зван ні. Яны ву чы лі ся ку рыць 

аме ры кан скія сі га ры, ня зму ша-

на за кід ваць га ла ву пры раз мо-

ве, се дзя чы на крэс ле, усмі хац-

ца на ўсе трыц цаць два зу бы, 

ус кок ваць не ча ка на і гэ так жа 

не ча ка на са дзіц ца, што хві лін на 

ха дзіць па па коі, за гляд ваць у 

во чы та ва ры шу, аб мень вац ца 

цы га рэ та мі, су ве ні ра мі. Пін жа кі 

ў аме ры кан цаў, ка лі на ват гэ та 

бы лі мун дзі ры, заў сё ды на росх-

ліст, ка лі не бы ло мун дзі раў, дык 

ру ка вы са ро чак за ка са ны, бе-

лыя на крух ма ле ныя каў не ры кі 

сва бод на вы тыр ка лі ся і ўпі ра-

лі ся ў пад ба ро дак. Ня мец кія 

аван ту рыс ты на ват спра ба ва лі 

на ву чыц ца за кід ваць ва ла сы на 

за гры вак не як ня лоў ка, свое-

асаб лі ва, ад ным кід ком га ла вы 

ўверх, воль ны мі і рэз кі мі ру ха мі, 

на ма нер аме ры кан скіх хлоп цаў. 

Ужы ва лі ся ў чу жое ася род дзе 

лю бы мі срод ка мі. Ма не ры за-

свой ва лі ся цяж ка, але на стой-

лі ва. Але ка лі вы хо ча це ве даць 

змест, вы бу дзе це слу хаць сло-

вы, а ка лі вы хо ча це зра зу мець 

сэнс — слу хай це гу кі.

Аме ры кан ская раз вед ка не 

спа ла ў шап ку. Контр раз вед ка 

ЗША рас пра ца ва ла шэ раг хіт-

рых тэс таў, пы тан няў, за дан-

няў, ад ка зы на якія маг лі ве даць 

толь кі «са праўд ныя аме ры кан-

цы». На прык лад: «Хто та кі «Го-

лас?» Ад каз: «Фрэнк Сі нат ра». 

За да ва лі вы ма віць сло вы «вя-

нок», «гір лян да», якія пра віль-

на маг лі гу чаць у вус нах толь кі 

тых, хто ва ло даў аме ры кан скім 

ва ры ян там анг лій скай мо вы. 

Шмат нем цаў і на ват анг лі чан 

тра пі ла пад па да зрэн не і бы ло 

арыш та ва на.

Аван цю ра гіт ле раў цаў бы ла 

вы кры та прос тым сло вам, якое 

ня пра віль на ўжы лі ды вер сан ты. 

Пе ра клад — гэ та тое ж са мае, 

што пе ра ход за лі нію фрон ту. 

Пра той эпі зод па ве дам ля ла 

швед ская прэ са ў ар ты ку ле 

«Апе ра цыя «Грыф». Там га ва-

ры ла ся: 13 снеж ня 1944 го да ка-

ля ад ной з бен за за пра ва чных 

ка ло нак на краі Ар дэн ска га ле су 

спы ніў ся джып, у якім ся дзе ла 

чац вё ра сал дат у аме ры кан скай 

фор ме.

— Бен зін, ка лі лас ка, — ска-

заў кі роў ца ма ла до му хлоп цу ў 

аме ры кан скай фор ме, ка лі той 

па ды шоў да ма шы ны. Аме ры ка-

нец ха цеў ужо за пра віць джып, 

але на сця ро жыў ся, па даў сіг нал 

ва ен ным па лі цэй скім. Ад чуў шы 

не бяс пе ку, джып са рваў ся з 

мес ца і па мчаў ся поў ным хо дам. 

На аб ле дзя не лай да ро зе ён су-

тык нуў ся на су стрэч най па ла се 

з аў та ка ло най.

— Гэ тыя ты пы — нем цы! — 

вы гук нуў аме ры кан скі сал-

дат. — Я ад ра зу зра зу меў.

— Якім чы нам? — спы та лі ся 

па лі цэй скія.

— Ша фёр па пра сіў «бен зін» 

і пра мо віў «ка лі лас ка».

— Што бы ло не так?

— На шы хлоп цы ка жуць 

прос та «газ»...

Так ад но ня пра віль на ўжы тае 

сло ва пры вя ло да поў на га кра ху 

скла да на вы бу да ва най і хіт ра-

спле це най ва ро жай апе ра цыі на 

чу жых зем лях.

Ша ноў ныя аў та ры, на га да ем яго ўмо вы:

 апа вя дан не на бе ла рус кай мо ве, якое ні дзе 

да гэ туль не дру ка ва ла ся;

 раз гля да ец ца толь кі адзін твор ад ад на го 

аў та ра;

 па мер тэкс ту да 5 ста ро нак (ці да 10—

12 ты сяч зна каў).

Аба вяз ко ва па ве дам ляй це сваё проз ві шча 

і імя (са праўд ныя), імя па баць ку, дак лад ны 

паш то вы ад рас і поў ныя паш парт ныя звест кі 

(ну мар і се рыя, кім і ка лі вы да дзе ны, аса біс ты 

ну мар), а так са ма кан такт ны тэ ле фон. Ка лі лас-

ка, да дай це коль кі слоў пра ся бе: чым зай ма-

е це ся, ка лі па ча лі пі саць і якім тэ мам ад да яце 

пе ра ва гу.

Апа вя дан ні на кі роў вай це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а, Мінск, 

220013, з па зна кай «На лі та ра тур ны кон курс». 

Мож на да сы лаць апа вя дан ні на элект рон ны ад-

рас іnfо@zvіаzdа.bу — так са ма з па зна кай «Лі-

та ра тур ны кон курс». Звяр ні це ўва гу: рэ дак цыя 

па кі дае за са бой пра ва не рэ цэн за ваць і не вяр-

таць тво ры.

Паэ тыч ным рад комПаэ тыч ным рад ком

ШЧЫ РЫЯ СЛО ВЫ 
ПАД ТРЫМ КІ

Па эт Мі ко ла Мят ліц кі ве дае Кі тай не па чут ках. Дзя-

ку ю чы яго пе ра кла дам па-бе ла рус ку за гу ча лі кла сі кі 

лі та ра ту ры Пад ня бес най, сам Мі ко ла Мі хай ла віч не ад-

ной чы быў у гэ тай кра і не. І на бя ду, якая зда ры ла ся 

там, не ад гук нуц ца не мог. А як паэ ту вы ка заць свае 

дум кі і па чуц ці? Ка неш не, вер шам.

Мі ко ла МЯТ ЛІЦ КІ

Кі таю — з Бе ла ру сі

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

Ува га! Кон курс пра цяг ва ец ца!

Свае пер шыя апа вя дан ні Ула дзі мір На ву мо віч на дру ка ваў 

яшчэ ў 1963 го дзе. І хоць з про зай не раз віт ваў ся ні ко лі, паз-

ней знач на больш ча су стаў ад да ваць лі та ра ту раз наў ству. 

Зрэш ты, гэ та га ад яго вы ма гае і шмат га до вая пра ца ў Бе ла-

рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це. Сён ня Ула дзі мір Аляк санд-

ра віч — да цэнт ка фед ры бе ла рус кай лі та ра ту ры і куль ту ры, 

з'яў ля ец ца кан ды да там фі ла ла гіч ных на вук. Ён аў тар дзя сят-

ка ма на гра фій і ву чэб ных да па мож ні каў.

Ну а ў якас ці до ка зу та го, што про за для яго не ста ла чу жой, пры вя ду хоць бы та кія фак ты: 

ле тась у вы да вец тве «Мас тац кая лі та ра ту ра» вый шаў эпі ста ляр ны ра ман Ула дзі мі ра На ву-

мо ві ча «Ва бю лі манс», пры све ча ны Мак сі му Баг да но ві чу, а сё ле та аў тар рых туе да вы дан ня 

свой на ступ ны буй ны твор.

Алесь БА ДАК.

Ула дзі мір НА ВУ МО ВІЧ  (З цык ла «Да лонь кі»)

Доў гія шкар пэт кі 
і па лі ва для аў то

З та бой, Кі тай, 

мы ў скруш ную га дзі ну,

Ка лі па гроз ны цень 

над све там вы рас,

Ка лі кла дзе ня шчад на 

ў да ма ві ну

Ах вя раў сот ні 

кры ва жэр ны ві рус.

З та бой, Кі тай, і сэр цам, 

і ду шою,

І нас у све це, са лі дар ных, 

мно га.

Сяб роў скаю 

спа гад лі вай ру кою

Па ку ец ца і на ша да па мо га.

Пры мі, Кі тай, 

зям лі сла вян скай ле кі,

Хай пры ня суць та бе 

глы ток спа то лі,

Па цвер дзяць тое: 

мы — сяб ры на ве кі

І ін шы мі не ста нем ся ні ко лі.

Я ве ру — 

пе ра мож на за сві тае,

І знік нуць-сы дуць 

змроч лі выя це ні,

І аніш то Ма гут ны Дух Кі тая,

Ня злом ны, 

не па ста віць на ка ле ні!

15.02.2020.

АБА РО НА СА ДУ 
АД ХВА РОБ І ШКОД НІ КАЎ 

РАН НЯЙ ВЯС НОЙ
З па чат кам вяс ны сад пра чы на ец ца ад зі мо вай спяч кі. 

І як толь кі пач не пры пя каць сон ца — ак ты ві зу юц ца са-

до выя шкод ні кі. Та му час пры маць ме ры па іх лік ві да цыі 

і аба ро не рас лін.

ДАЧ НЫЯ 
ХІТ РАС ЦІ

 Ра са ду гар бу зо вых куль-

тур, та кіх як агу рок, па ты со ны, 

ка ба чок мож на вы рас ціць та кім 

чы нам: на рэ заць дзё ран на ку-

бі кі 10х12 см, пе ра вяр нуць ка ра-

ня мі ўверх, зра біць па глыб лен не 

і вы са дзіць у яго се меч ка.

 Ка лі ра са ду кож ны дзень 

па 1-2 хві лі ны па гладж ваць па 

вер ха ві не, яна не бу дзе вы цяг-

вац ца. Пры до ты ку вы лу ча ец-

ца эты лен, які стрым лі вае гэ ты 

пра цэс.

 Су ні цы ка рыс на муль чы-

ра ваць іг ліч ным апа дам. Гэ та 

па леп шыць смак ягад, а так са-

ма да па мо жа спра віц ца з шэ рай 

гніл лю, даў га но сі кам, кля шчом, 

дра ця ні кам. А муль чы ра ван не 

па па рац цю да па мо жа су ні цам 

спра віц ца з не ма то дай і шэ рай 

гніл лю.

 Для па вы шэн ня ўра джай-

нас ці на ўчас так трэ ба пры цяг-

ваць на ся ко мых-апы ляль ні каў. 

Для гэ та га вы сей ва юць ру жо-

вую і бе лую ка ню шы ну, аў ся ні-

цу, мят лік. Пры цяг ва юць на ся-

ко мых так са ма квет кі гар чы цы 

бе лай і морк вы.

 Доб рым спа да рож ні кам 

для агур ка з'яў ля ец ца кроп.

 Па се я ныя ўздоўж буль бы 

і та ма таў бу ра кі да па ма га юць ім 

спра віц ца з фі та фта ро зам.

  Ка лі ўторк нуць сцяб ло 

кра пі вы по бач з кож най вы са-

джа най рас лі най ка пус ты, то ка-

пус та лепш пры жы вец ца.

 Ад ка пус на га ма ты ля і тлі 

ў між рад дзі ка пус ты вы сей ва-

юць кроп, ка лянд ру, сель дэ рэй, 

ак са міт кі, ка лен ду лу.

  Пры па са дцы буль бы ў 

лун ку вы сы па юць жме ню по пе-

лу — ён з'яў ля ец ца ўгна ен нем і 

да па ма гае ад дра ця ні ка.

 Для па вы шэн ня ўра джай-

нас ці і па ляп шэн ня сма ку ў 

пер шай па ло ве чэр ве ня час нок 

па лі ва юць спа чат ку са лё най ва-

дой — 2 ст. лыж кі на 10 літ раў 

ва ды, а за тым звы чай най.

 Ка лі ў па чат ку ле та на рас-

лі нах пер цу за вя за ла ся не каль кі 

пла доў, а цві цен не спы ні ла ся, то 

гэ тыя пла ды трэ ба вы рваць. Рас-

лі ны пас ля гэ та га пач нуць цвіс ці 

з па двое най энер гі яй і да кан ца 

се зо на да дуць вы со кі ўра джай.


