
Жы хар ка шат ланд ска га го ра да Фол керк, якая 

не зда гад ва ла ся аб сва ёй ця жар нас ці, рап там 

на ра дзі ла, па ве дам ляе The Daіly Record.

20-га до вая Стэй сі Пор тэр ад ной чы ад чу ла спаз-

мы ў жы ва це. У гэ ты час яе каханы Дэ від Джон стан 

спаў. Пад ра ні цу муж чы на пра чнуў ся і ўба чыў на эк-

ра не тэ ле фо на, які зна хо дзіў ся ў бяз гуч ным рэ жы ме, 

60 пра пу шча ных зван коў ад сяб роў кі. Праз се кун ды 

дзяў чы на па тэ ле фа на ва ла зноў і ска за ла: «Па ды май-

ся на верх, я на ра джаю».

«Усё бы ло як у ту ма не, зда ец ца, я пра чнуў ся ад кры-

каў ці пла чу», — ус па мі нае Дэ від. Ён на кі ра ваў ся ў ван-

ны па кой, дзе зна хо дзі ла ся Пор тэр, і вы клі каў бры га ду 

хут кай да па мо гі. «Па ра ме дык ад пра віў мя не збі раць 

сум ку. З не вя до май мне пры чы ны па рэ чы я па лез у ха-

ла дзіль нік, — па тлу ма чыў муж чы на. — Я да гэ та га ча су 

не ма гу апі саць эмо цыі, якія та ды за знаў». Па вод ле слоў 

Стэй сі, ро ды прай шлі да во лі хут ка і бяз боль на. Лі та раль-

на праз не каль кі хві лін пас ля та го, як на свет з'я ві ла ся 

Са фія Грэйс, на да па мо гу пры бег Джон стан.

Но ва спе ча ная ма ці ад зна чы ла, што да на ра джэн ня 

не маў ля ці яна пры ма ла су праць за чат ка выя таб лет кі 

і не пла на ва ла дзі ця. Увесь гэ ты час яна да зва ля ла 

са бе ўжы ваць ал ка голь і лё та ла ў ад па чы нак на да-

лё кія ад лег лас ці, што про ці па ка за на пры ця жар нас ці. 

Па ра ме ды кі, якія пры бы лі на мес ца, пры зна лі ся, што 

ўпер шы ню су тык ну лі ся з па доб ным вы пад кам. У вы ні-

ку ўра чы агле дзе лі шат ланд ку і яе дач ку і за клю чы лі, 

што абедз ве аб са лют на зда ро выя.

Муж чы на за вёў Муж чы на за вёў 
та ран ту ла, та ран ту ла, 

каб страшыць це шчукаб страшыць це шчу
Ка рыс таль нік са цы яль най сет кі Reddіt рас па вёў, 

як ад на дзіў це шчу ад што дзён ных ві зі таў да ся бе 

да до му. Ён пры знаў ся, што за вёў па ву ка, у су-

поль цы AmІtheAsshole («А ці не сво лач я?»).

Муж чы на па тлу ма чыў, што ўжо шмат га доў жа на-

ты з кі та ян кай. Па вод ле яго слоў, баць кі жан чы ны 

вель мі кан сер ва тыў ныя і не ра зу ме юць, што та кое 

пры ват насць, а жон ка ні як не мо жа ўста ля ваць мя жы 

ў ад но сі нах з імі. «Ка лі з цес цем мож на да мо віц ца, то 

це шча прос та вар' ят ка», — апі саў іх ка рыс таль нік. Ён 

па скар дзіў ся, што ма ці яго жон кі пры хо дзіць кож ны 

дзень без за пра шэн ня і па ста ян на бур чыць.

Не каль кі ме ся цаў та му муж чы на да ве даў ся, што 

цешча па ніч на ба іц ца па ву коў. Та ды ён да ду маў ся за-

вес ці хат ня га та ран ту ла, каб жан чы на больш не пры хо-

дзі ла, ад нак не рас крыў жон цы свае ма ты вы. Як толь кі 

га да ва нец з'я віў ся ў іх до ма, у гос ці стаў пры хо дзіць 

толь кі цесць. Ка рыс таль нік спы таў, ці мож на лі чыць яго 

ўчы нак дрэн ным, уліч ва ю чы, што ён не рас крыў усёй 

праў ды жон цы. «Яна не рэ ага ва ла на мой не па кой аб 

аса біс тых ме жах га да мі, так што ў мя не не бы ло вы-

ба ру. Да та го ж та ран тул — вы дат ны га да ва нец», — 

пад су ма ваў муж чы на.

Ка мен та та ры вы ка за лі зда гад ку, што жон ка муж чы-

ны ўсё зра зу ме ла і са ма ра да, што ёй уда ло ся па зба віц-

ца ад праз мер най апе кі ма ці і па збег нуць свар кі з ёй.
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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.57 21.17 16.20
Вi цебск — 4.40 21.13 16.33
Ма гi лёў — 4.47 21.07 16.20
Го мель — 4.51 20.55 16.04
Гродна — 5.14 21.31 16.17
Брэст    — 5.22 21.23 16.01

ЗАЎТРА
Ло гі ка філь маў жа хаў: «Блін, трэ ба ж, 

тры га дзі ны но чы, а я яшчэ не спус ка ла-

ся ў пог раб».

— У ця бе 500 руб лёў, тва ёй бы лой 

па трэб ныя 100 руб лёў, а тва ёй ця пе-

раш няй 200 руб лёў — коль кі ў ця бе 

за ста нец ца?

— 500 руб лёў і не пра чы та ныя па-

ве дам лен ні.

Су час ныя ідэа льныя ад но сі ны — ка лі 

яна кла дзец ца спаць, а ты трош кі па гу-

ля еш у кам п'ю тар.

22 МАЯ

1581 год — у г. Аст рог 

на Ва лы ні вый-

шаў у свет пер шы дру ка ва ны 

ўсход не сла вян скі ка лян дар Іва-

на Фё да ра ва; кож ны ме сяц у ім 

су пра ва джаў ся вер ша мі бе ла рус ка га паэ та, 

заснаваль ні ка па не гі рыч най паэ зіі ў ста ра жыт-

най бе ла рус кай лі та ра ту ры Анд рэя Рым шы. 

З гэ та га ча су вя дуць сваю гіс то рыю рус кія дру-

ка ва ныя ка лен да ры.

1766 год — у Вя лі кім Княст ве Лі тоў скім 

па ста но вай сей ма ўве дзе на адзі-

ная сіс тэ ма мер і ва гі.

1896 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Сі да-

ра віч Ула сік, адзін з кі раў ні коў 

ор га наў дзярж бяс пе кі СССР, ге не рал-лей тэ-

нант. Удзель нік Пер шай су свет най і гра ма дзян-

скай вой наў. З 1919 го да ў ор га нах ВЧК-АД ПУ, 

у 1927—1931-м — ад каз ны за ахо ву Крам ля, 

з 1931-га — на чаль нік ахо вы І. Ста лі на, у 1947—

1952-м — на чаль нік Га лоў на га ўпраў лен ня ахо-

вы МДБ СССР. З 1952 — го да на мес нік на чаль-

ні ка Упраў лен ня па праў ча-пра цоў ных ла ге раў 

у г. Асбест Свярд лоў скай воб лас ці. У тым жа 

го дзе рэ прэ са ва ны. Па мёр у 1967 го дзе. Рэ абі-

лі та ва ны ў 2000-м.

1925 год — да та ўво ду пер шай пры га-

рад най аў то бус най лі ніі Мінск — 

Чэр вень.

1926 год — у БССР за сна ва на доб-

ра ах вот нае та ва рыст ва «Да лоў 

не пісь мен насць!» (іс на ва ла да 

кра са ві ка 1936 г.).

1856 год — дзень зас-

наван ня Трац ця-

коў скай га ле рэі. У гэ ты дзень 

ка лек цы я нер, ку пец і тэкс тыль ны 

фаб ры кант Па вел Мі хай ла віч Трац ця коў на быў 

кар ці ны мас та коў Шыль дэ ра «Спа ку са» і Ху дзя-

ко ва «Су тыч ка з фін скі мі кант ра бан дыс та мі». 

Па ста віў шы са бе яшчэ ў ма ла дыя га ды мэ ту 

ства рыць му зей рус кай на цы я наль най шко лы 

жы ва пі су, Трац ця коў пры свя ціў гэ та му звыш 

40 га доў жыц ця. Ён быў у сяб роў скіх ад но сі нах 

з мас та ка мі-пе ра соў ні ка мі, уся ляк іх пад трым-

лі ваў, у тым лі ку і ма тэ ры яль на, дзя ку ю чы ча му 

ў ка лек цыю тра пі лі най леп шыя тво ры пе ра соў-

ні каў. У 1881 го дзе га ле рэя бы ла ад кры та для 

на вед валь ні каў. А ў 1892-м Трац ця коў пры нёс 

свой мас тац кі збор у дар Маск ве. У гэ ты час у 

склад ка лек цыі ўва хо дзі ла 1287 жы ва піс ных тво-

раў, 518 ма люн каў і дзевяць скульп тур. Паз ней у 

ка лек цыю ўвай шлі кар ці ны, якія на ле жа лі бра ту 

Трац ця ко ва — Сяр гею Мі хай ла ві чу.

1859 год — на ра дзіў ся сэр Ар тур Ко нан 

Дойл, анг лій скі пісь мен нік, адзін з 

ка ры фе яў дэ тэк тыў най лі та ра ту ры ХХ ста год-

дзя, ства раль нік воб ра за дэ тэк ты ва-ама та ра 

Шэр ла ка Холм са. Па мёр у 1930 го дзе.

1924 год — на ра дзіў ся Шарль Азна вур, 

фран цуз скі спя вак, кам па зі тар і 

кі на ак цёр. На пі саў ка-

ля 1300 пе сень, сыг раў 

у 60 філь мах і пра даў 

больш за 200 міль ё-

наў дыс каў. Згод на з 

су мес ным апы тан нем 

ча со пі са Tіmе і тэ ле-

ка на ла СNN, Азна вур 

пры зна ны най леп шым 

эст рад ным вы ка наў цам 

ХХ ста год дзя, ён уне се-

ны ў за лу сла вы пе сен-

ных аў та раў. Па мёр у 2018 го дзе.

1939 год — у Бер лі не мі ніст ра мі за меж-

ных спраў на цысц кай Гер ма ніі Іа-

хі мам Ры бент ро пам і фа шысц кай Іта ліі Га ле а-

ца Чы я на пад пі са ны да га вор аб па лі тыч ным і 

вай ско вым су пра цоў ніц тве (так зва ны ста лё вы 

пакт 1939 го да).
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Месяц
Поўня 19 мая.

Месяц у сузор’і Казярога.

Iмянiны
Пр. Іосіфа, Ісая, Мікалая.

К. Алены, Рыты, Юліі, Рамана, 

Урбана, Эміля, Яна.

Фо
 та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

У ін дый скім го ра дзе Бунд, штат Ра джа стан, 

ура чы да ста лі з ор га наў стра ва ван ня мяс цо ва-

га жы ха ра больш за сот ню цві коў, па ве дам ляе 

Daіly Maіl.

43-га до ва га па цы ен та Бхо лу 

Шан ка ра да ста ві лі ў баль ні цу 

са скар га мі на боль у жы ва-

це. Рэнт ген па ка заў, што ў яго 

страў ні ку і кі шэч ні ку зна хо-

дзіц ца ве лі зар ная коль касць 

ін ша род ных прад ме таў. Муж-

чы ну на кі ра ва лі на апе ра цыю, 

пад час якой хі рур гі да ста лі 

116 5-сан ты мет ро вых цві коў, 

ка вал кі ме та лу і дро ту. Шан-

кар не змог рас тлу ма чыць, як яны апы ну лі ся ў яго 

ар га ніз ме. Па цы ент зна хо дзіц ца ў ста біль ным ста не, 

яго зда роўю ні што не па гра жае. Па вод ле слоў ура ча 

Ані ла Сай но, які пра во дзіў апе-

ра цыю, муж чы ну па шан ца ва ла, 

што цві кі не пра ка ло лі ор га ны, 

та му што гэ та маг ло пры вес ці 

да смер ці.

Ма лод шы брат Шан ка ра 

рас ка заў, што ў апош нія два з 

па ло вай га ды муж чы на пры маў 

ле кі ад псі хіч ных за хвор ван няў. 

Ура чы па да зра юць, што па цы-

ент па ку туе на шы за фрэ нію.

Доб рая ра са да па він на быць вы шы нёй 25—

30 см з 8—10 ліс точ ка мі. У лун кі кла дуць жме-

ню пе ра гною, 1/3 ч. л. су пер фас фа ту, лун ку 

па лі ва юць ва дой або ру жо вай мар ган цоў кай. 

Са джаць лепш пад ве чар. Пер шыя 1-2 дні ра-

са ду пры ця ня юць, а за тым 5 дзён не па лі ва юць: 

у гэ ты час яна ўка ра ня ец ца.

За два тыд ні да вы сад кі ра са ду гар ту юць. 

Для гэ та га яе вы но сяць на бал кон, ка лі тэм-

пе ра ту ра па вет ра не ні жэй шая чым 15 °С. 

Час «пра гу лак» па вя ліч ва юць да 8—10 га дзін, 

па чы на ю чы з ад ной га дзі ны. Ка лі на ра са дзе 

ўтва ры лі ся бу то ны і квет кі, каб яны не аб сы-

па лі ся, за 4-5 дзён да вы сад кі на сталае мес ца 

апыр скай це ра са ду рас тво рам бор най кіс ла-

ты. Для гэ та га раз вод зяць 1 ч. л. прэ па ра ту на 

1 л ва ды. Пе рад вы сад кай за 2-3 дні ў ра са ды 

зра за юць ліс це ні жэй пер шай раз віл кі сцяб ла. 

Ра са ду пер цу са джа юць у два ра ды па дзве 

рас лі ны ў лун ку праз 25 см.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15
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Юрый ФА ЛІН СКІ, 
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Жан чы на, якая не ве да ла аб ця жар нас ці, Жан чы на, якая не ве да ла аб ця жар нас ці, 

на па ло ха ла хлоп ца ро да міна па ло ха ла хлоп ца ро да мі

Ін ды ец з'еў 116 цві коў і вы жыўІн ды ец з'еў 116 цві коў і вы жыў



Іван КУ ПАР ВАС.



ВЫ СА ДЖВА ЕМ РА СА ДУ ПЕР ЦУ ВЫ СА ДЖВА ЕМ РА СА ДУ ПЕР ЦУ 
НА ПА СТА ЯН НАЕ МЕС ЦАНА ПА СТА ЯН НАЕ МЕС ЦА

Бруж мель з кож ным го дам 

ста но віц ца ўсё больш па пу-

ляр ным у са доў ні каў. І гэ та 

не вы пад ко ва. Бо бруж мель 

у са дзе прак тыч на не па тра-

буе ад мыс ло ва га до гля ду і 

мо жа рас ці на ват на бед ных 

гле бах.

Бруж мель ядо мы — вель мі 

ран няя, хут ка плод ная і вы сока-

зімаў стой лі вая куль ту ра, вы трым-

лі вае тэм пе ра ту ры да -40 °С. Па 

зі маў стой лі вас ці з бруж ме лем 

мо жа па раў на цца толь кі ір га.

Па спя ван не пла доў па чы на-

ец ца ў дру гой дэ ка дзе чэр ве ня, 

на 7—10 дзён ра ней за су ні цы, 

а за кан чва ец ца ў кан цы лі пе ня. 

Бруж мель ядо мы — гэ та куль ту-

ра цэнт раль ных і паў ноч ных ра ё-

наў, на поўд ні ў асноў ным рас це 

бруж мель дэ ка ра тыў ны, які шы-

ро ка ўжы ва юць для афарм лен ня 

са доў і пар каў. Не ўсе ві ды бруж-

ме лю ядо мыя. У ядо ма га бруж-

ме лю пла ды сі нія і бла кіт на-сі нія, 

а ў атрут на га — чыр во ныя.

Пла ды бруж ме лю ад роз ні ва юц-

ца вы со кім утры ман нем ві та мі наў. 

Ві та мі на С у ім больш, чым у яга-

дах агрэс ту, су ніц і ма лін. Яга ды 

бруж ме лю сі ня га, бла кіт на га ко ле-

раў, ве ра цё на па доб ныя, кіс лыя ці 

кіс ла-са лод кія, пры ем на га сма ку 

з во да рам. Ка лі вы з'яс це 150—

200 г, то атры ма е це су тач ную до зу 

ві та мі на С. Па змес це Р-ак тыў ных 

рэ чы ваў бруж мель са сту пае толь-

кі чар на плод най ра бі не.

Па раў наль на вы со кае ўтры-

ман не жа ле за ў пла дах бруж-

ме лю ка рыс на пры ма ла кроўі, 

а вы со кае ўтры ман не ка лію і на-

трыю — для пра фі лак ты кі сар-

дэч ных за хвор ван няў. Пек цін, які 

змя шча ец ца ў пла дах, вы во дзіць 

ра дые ак тыў ныя рэ чы вы. А ду-

біль ныя рэ чы вы да па ма га юць 

пры ля чэн ні страў ні ка ва-кі шач-

ных за хвор ван няў.

Яга ды бруж ме лю ўжы ва юць 

як сро дак, які ўма цоў вае ка пі ля-

ры, пры ма ля рыі, сар дэч на-са су-

дзіс тых за хвор ван нях і гі пер та ніі. 

Яга ды мож на спа жыць у све жым 

вы гля дзе, зва рыць ва рэн не, сі-

роп, уз ва ры, зра біць жэ ле і джэм. 

Мож на су шыць, вы ка рыс тоў ваць 

як на чын ку для пі раж коў. Яга ды, 

за сы па ныя цук рам, доў га за хоў-

ва юц ца.

Бруж мель уяў ляе са бой гус ты 

куст вы шы нёй 1,2—2,6 м. Ліс ты 

цём на-зя лё ныя, раз ме шча ны па-

ра мі. Квет кі буй ныя, жоў тыя, апы-

ля юц ца з да па мо гай на ся ко мых, 

але для атры ман ня ўстой лі вых 

ура джа яў не аб ход на вы са джваць 

на ўчаст ку дзве-тры рас лі ны.

Яга ды буй ныя. Ма са ад ной 

яга ды 0,7—1,5 г. Фор ма раз на-

стай ная, у за леж нас ці ад га тун-

ку. Мя каць ягад моц на афар ба-

ва ная, цём на-чыр во на га ко ле ру 

з фі я ле та вым ад цен нем.

Ка ра нё вая сіс тэ ма вель мі 

ма гут ная. Асноў ная яе част ка 

раз ме шча на ў 20—40-мет ро-

вым плас це гле бы. Бруж мель — 

рас лі на свят ло любівая. У са дзе 

лепш пло да но сіць на ад кры тых 

мес цах, але пе ра но сіць і не вя лі-

кае за ця нен не. Лепш рас це на 

ся рэд ніх па ме ха ніч ным скла дзе 

гле бах, су глін ка вых і су пяс ча-

ных, са сла ба кіс лай або нейт-

раль най рэ ак цы яй. На кіс лых 

гле бах бруж мель рас це горш, 

та му пе рад па сад кай не аб ход-

на ўнес ці вап ну.

Раз мна жа ец ца бруж мель ча-

ран ка мі, на сен нем, ад вод ка мі. 

З на сен ня пло да но сіць на трэці-

чацвёрты год. З ча ран коў пло да-

но сіць на другі год. Пер шыя пяць 

га доў бруж мель рас це па воль на, 

і ўра джай насць з ма ла до га кус та 

не вы со кая: пры клад на 1 кг з пя-

ці га до ва га кус та.

Га тун каў бруж ме лю вель мі 

шмат.

Бруж мель утва рае квет кі ў па-

зу хах ліс ця на ад на га до вых пры-

рос тах. Што год ран няй вяс ной, у 

са ка ві ку-кра са ві ку, вы да ля юць 

не па жа да ныя пры рос ты і ста-

рыя су хія га лін кі. Гэ та сты му люе 

ўтва рэн не но вых па раст каў, якія 

за ле та хут ка за поў няць усе пус-

тэ чы, якія ўтва ры лі ся. На ступ най 

вяс ной гэ тыя ма ла дзень кія га-

лін кі па це шаць яга да мі.

БРУЖ МЕЛЬ У СА ДЗЕБРУЖ МЕЛЬ У СА ДЗЕ Ра ту ем пя ро цы бу лі Ра ту ем пя ро цы бу лі 
ад жаў ціз ныад жаў ціз ны

Што ра біць, ка лі пя ро ў цы бу лі па ча-

ло жоўк нуць? На са май спра ве ўсё 

за ле жыць ад се зо на.

Ка лі цы бу ля па жаў це ла ў чэр ве ні, то 

гэ та дрэн ная пры кме та. У да дзе ным вы-

пад ку трэ ба раз бі рац ца, у чым пры чы на, 

і пры маць ад па вед ныя ме ры.

Ка лі ж гэ та ад бы ва ец ца ў кан цы лі пе ня, 

то пры чын для хва ля ван ня ня ма, па коль кі 

ўра джай спее, і гэ та цал кам нар маль ная 

з'я ва. Па жаў цен не цы буль на га пя ра мо-

жа быць вы клі ка на як жыц ця дзей нас цю 

шкод ных на ся ко мых, та кіх, на прык лад, 

як цы буль ная му ха, цы буль ны скрыт на-

хо бат нік, а так са ма не да хо пам азо ту ў 

гле бе ці не да хо пам віль га ці.

Раз гле дзім не каль кі на род ных ме та-

даў комп лекс най ба раць бы з праб ле май. 

Гэ тыя рэ цэп ты да зва ля юць ад ра зу лік ві-

да ваць не каль кі пры чын.

 У дзе ся ці літ рах цёп лай ва ды рас тва-

ры це 0,5 шклян кі ку хон най со лі і ад ну ам-

пу лу амі я ку. Да дай це тры ста ло выя лыж кі 

по пе лу. Гэ тым скла дам па лі вай це град кі з 

цы бу ляй раз у дзе сяць дзён да та го ча су, 

па куль пё ры із ноў не за зе ля не юць.

 Па са дач ны ма тэ ры ял вы моч ва юць 

у моц ным рас тво ры мар ган цоў кі і вы са-

джва юць у рад кі, па сы па ныя сол лю.

 У 5 л ва ды рас тва ры це па ло ву ста ло-

вай лыж кі ёду, два па ку нач кі мар ган цоў кі 

і 500 г со ды. Гэ та кан цэнт ра ва ны рас твор. 

Яго трэ ба бу дзе раз вес ці ў ва дзе ў су ад-

но сі нах 1:10. І ўжо пад рых та ва ным та кім 

чы нам па ліць рас лі ны.

 Пра сып це між рад дзі пяс ком, змя ша-

ным з наф та лі нам.


