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Несподівані 
думки
 Якщо у вас удома 

загубилася якась річ, купіть 
нову, і тоді стара тут же зна-
йдеться. 

 Щоб зробити людям 
приємне, треба ділитися з 
ними своїми бідами, а не 
радощами.

 Якщо в тебе вирос-
ли крила за спиною — не 
каркай! 

 Якщо ти такий чес-
ний, то чому в тебе морда 
така задоволена?

 Неможливо — це 
коли не можна і якось не 
дуже й хочеться... 

 Ковтаючи слину із 
заздрощів чи від злості, ти 
плюєш собі в душу. 

Було колись...
Ескіз сучасного зоряно-

смугастого прапора Сполу-
чених Штатів розробив аме-
риканський старшоклас-
ник Роберт Хефт — у рамках 
шкільного завдання.

В оригіналі Конституції 
Сполучених Штатів Америки 
немало орфографічних і гра-
матичних помилок.

За останні 3 тисячі ро-
ків у світі лише 240 років не 
були затьмарені якою-не-
будь війною.

Із десяти найбільш кро-
вопролитних воєн в історії 
вісім сталися на території 
Китаю. Кожна з двох най-
більших китайських воєн за-
брала більше людських жит-
тів, ніж Перша світова війна. 
Під час повстання Ан Ши в 
Китаї в середині восьмого 
століття загинуло близько 
сорока мільйонів осіб. У той 
час це складало одну шосту 
населення планети.

У момент найвищого 
розквіту, 480 року до н. е., 
під владою першої Перської 
імперії перебували 44 від-
сотки населення Землі. Це 
найбільший показник серед 
усіх імперій, що існували в 
історії. Для порівняння: Бри-
танська імперія підпорядку-
вала собі лише 20 відсотків 
населення світу.

До початку дев’ятнад-
цятого століття для виготов-
лення вставних щелеп вико-
ристовувалися зуби вбитих 
у битвах солдатів. У старо-
давньому Єгипті слуг спеці-
ально вимазували медом, 
щоб ті відволікали увагу мух 
та інших комах від священ-
ної особи фараона.

Куточок 
гумору

Дружина лісника до чо-
ловіка:

— Грицю, що тобі най-
дорожче у світі?

— Ділова деревина.
* * *

Чоловік хвалиться дру-
жині:

— Скоро ми будемо 
жити в дорогій квартирі.

— Нам виділяють нове 
житло?

— Ні, підвищують 
кварт плату.

* * *
— Офіціанте, принесіть 

мені форель! 
Інший відвідувач, по-

чувши це: 
— Мені також форель, 

тільки свіжу! 
Офіціант — кухарю: 
— Дві форелі, одну — 

свіжу!
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
Таке універсальне мило…
 Господарське мило являє собою зварену особливим 

чином суміш натрієвих солей з жирними кислотами із нату-
ральних рослинних і тваринних жирів. 

 Якщо перед пранням у пральній машині попередньо на-
милити одяг, відбілювач додавати не потрібно.

 Господарське мило має чудові гіпоалергенні характерис-
тики, тому ним миють посуд, перуть ніжну дитячу білизну. Випра-
на господарським милом шерсть стає більш м’якою і пухнастою. 

 Також мило має чудові косметичні характеристики. Ми-
ючи ним голову, можна зробити волосся густим і здоровим, 
при цьому зникнуть ламкість і лупа. Щоб шкіра голови не була 
пересушеною після такої процедури, рекомендують обполос-
нути голову розчином з оцтом або лимонним соком.

 Якщо ж умиватися господарським милом хоча б двічі на 
тиждень, ваша шкіра завжди буде молодою.

 Очистити пори допоможе лазня з березовим віником, 
змоченим у розчині з цього мила.

 Мильним розчином господарського мила радять ліку-
вати і нежить, що починається. Для цього потрібно намочити 
ватний тампон і обробити ним носові пазухи. Тоді ніс не буде 
закладений, а 2 – 3 таких обробки змусять відступити застуду.

 Господарське мило успішно лікує грибкові захворю-
вання стоп ніг. Потрібно вимити уражені ділянки милом зі щіт-
кою, а потім обробити ранки йодом.

 Мило допоможе і при легких опіках. Якщо ви обпекли 
руку або іншу частину тіла, відразу намильте місце опіку госпо-
дарським милом і дайте підсохнути. 

 Обробка зубної щітки на ніч розчином із господар-
ським милом знезаразить її.

 При виборі цього незамінного в господарстві мила від-
давайте перевагу звичайному, всім знайомому сірому шмат-
ку, адже чим гарніша упаковка і приємніший запах, тим більша 
ймовірність того, що це мило вироблялося з додаванням різ-
номанітних синтетичних матеріалів, які не мають усіх якостей 
справжнього господарського мила.

Найтвердіші дерева 
 Темір-агач. Це дерево росте в лісах Азербайджану 

та Ірану. Воно набагато міцніше від заліза. Дуже часто такі де-
рева використовуються для виконання живоплоту, який що-
року міцнішає і стає більшим.

 Парротія. Це найтвердіше дерево серед «залізних» зу-
стрічається в лісах Північної Ірландії та Закавказзя. Дереви-
на чорного кольору, її використовують для виробництва духо-
вих музичних інструментів, деталей для машин. 

 Тис. Не зазнає гниття. Зустрічається в Закавказзі й 
на Далекому Сході. Раніше з деревини виготовляли цвяхи, а 
також її застосовували для будівництва споруд, розташова-
них під водою або під землею.

 Береза Шмідта. Це дерево росте в заповідному лісі 
Приморського краю. За міцністю перевищує чавун у 1,5 рази. 
Можна навіть вистрілити в цю березу з пістолета — куля про-
сто відлетить. Деревина успішно замінює метал. Живе дере-
во приблизно чотири сотні років, жодний інший вид берез не 
вирізняється подібним довголіттям.

 Кизил. Деревина раніше застосовувалася для вироб-
ництва деталей для годинників, ґудзиків, рушничних шомпо-
лів, деталей ткацьких верстатів. А списи або стріли, які виго-
товлялися з кизилу, не зношувалися. 

 Улин. Це борнейське «залізне» дерево вкрай важко 
піддається обробці. Але рівна текстура і приємний колір ро-
блять улин привабливим при виробництві паркету, меблів. 

Серед міцних і твердих дерев можна виділити ще ебенове 
дерево, палісандр, кумару. Усі ці дерева тонуть у воді і мають 
стійку до гниття кору. 

Упродовж місяця в Черні-
гові проходили Дні єврейської 
культури. Жителі й гості міста по-
знайомилися із творчістю ізра-
їльських художників на виставці 
«Палітра Землі Обітованої», по-
дивилися концерт «Мелодії єв-
рейської душі», побували на ви-
ставах за мотивами творів єв-
рейських авторів. 

Завершилося свято великою 
театрально-концертною про-
грамою «Єврейське містечко». З 
народним вокально-інструмен-
тальним ансамблем «Штетл» (у 
перекладі з ідиш — «містечко») 
до нас у гості приїхали представ-
ники єврейського громадського 
центру «Естер» із міста Конотопа.

Як і належить гостинним гос-
подарям, для виступу ансамб-
лю надали великий старовин-
ний зал обласного художнього 
музею імені Григорія Галагана. 
А гості привезли із собою часту-
вання.

8 листопада в художньому 
музеї столи вгиналися від страв 
єврейської кухні. Тут і фірмова 
вишнева наливка, виготовлена 
за старовинним єврейським ре-
цептом, і справжній єврейський 
фаршмак, і різноманітні закус-
ки з риби й курки. Миловидні єв-
рейські хазяйки щедро пригоща-
ли всіх бажаючих. 

Глядачі не відпускали ви-
конавців зі сцени. Ансамбль 
«Штетл» виконував єврейські на-
родні пісні й танці. Також про-
звучали твори сучасних авторів 
різними мовами, в тому числі на 
ідиш.

Організатором Днів єврей-
ської культури виступив Чер-
нігівський благодійний єврей-
ський фонд «Хесед Естер» за під-
тримки міжнародної благодійної 
організації «Джойнт» і управлін-
ня культури Чернігівської місь-
кої ради. 

Володимир КОВАЛЬ

Фестиваль 
єврейської культури

Ірина Ральченко —
заслужений працівник 

культури України
Директорові Чернігівського обласного худож-

нього музею імені Григорія Галагана Ірині Раль-
ченко присвоєно це почесне звання згідно з Ука-
зом Президента України від 9 листопада 2015 
року — за значний особистий внесок у розвиток 
національної культури і мистецтва, вагомі твор-
чі здобутки та високу професійну майстерність. 
Щирі вітання Ірині Григорівні!

У музеї Коцюбинського 
— виставка до 80-річчя 

музейної експозиції
8 листопада літературно-меморіаль-

ний музей-заповідник М. Коцюбинсько-
го відзначив 80-річчя від часу відкриття 
музейної експозиції. Саме цій визначній 
для закладу даті присвячені нові матері-
али, що доповнили існуючу музейну екс-
позицію.

Історія закладу бере початок від 15 
вересня 1934 року, коли була ухвалена 
постанова облвиконкому про заснуван-
ня музею Михайла Коцюбинського в са-
дибі, де свого часу мешкав письменник 
та його родина. Тоді ж директором му-
зею призначили Хому Михайловича Ко-
цюбинського — молодшого брата видат-
ного українського письменника. Свого 
часу він працював над заснуванням му-
зею М. Коцюбинського у Вінниці. Разом 
із дружиною Катериною Яківною і донь-
кою Михайлиною він переїхав до Чер-
нігова, де й почалася копітка робота зі 
створення музею.

Презентовано книгу 
«Криваві землі»

Кривавими землями Європи між Гітлером і Ста-
ліним назвав територію від Балтійського до Чорно-
го моря американський історик Тімоті Снайдер. Пре-
зентація його бестселера, перекладеного росій-
ською мовою, пройшла в обласній бібліотеці імені 
Короленка.

Книга профессора-історика Єльського універси-
тету «Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним» 
побачила світ 2010 року. Відтоді вона витримала 29 
видань 26-ма мовами світу. Український друк поба-
чив світ у 2011-ому. Тепер — черговий український 
наклад, але вже російською мовою. У Росії книгу ви-
давати не стали.

У своїй роботі Тімоті Снайдер досліджує європей-
ську історію між 1933-им і 1945-им роками, коли на 
цих «кривавих землях» було знищено мільйони лю-
дей. Український Голодомор, сталінський терор, Го-
локост, нацизм, етнічні чистки — результат зіткнення 
двох рівною мірою тоталітарних, злочинних машин. 

Російську версію книги «Криваві землі: Європа 
між Гітлером і Сталіним» видавці безкоштовно роз-
повсюджуватимуть у російськомовних регіонах — 
аби подолати усталені стереотипи щодо вітчизняної 
історії. В умовах нинішньої війни — річ актуальна.
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