
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ефрасінні, Дамініка, 
Сцяпана.

К. Жанны, Марыі, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.47 21.28 16.41

Вi цебск — 4.29 21.25 16.56

Ма гi лёў — 4.37 21.18 16.41

Го мель — 4.42 21.06 16.24

Гродна — 5.03 21.42 16.39

Брэст — 5.13 21.34 16.21
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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

Вод пуск — гэ та два тыд-

ні, пра ве дзе ныя на пля жы, 

а по тым яшчэ шэсць тыд-

няў на ме лі.

— Да ра гая, мы па гля дзе-

лі пяць сот ві даў шпа лер, і та-

бе ні чо га не спа да ба ла ся.

— Доб ра, вы бі рай сам. 

Я больш ні сло ва не ска жу.

— Вось гэ тыя.

— Не, яны за над та свет-

лыя, і ма лю нак буй ны.

Па ва жа ныя жы ха ры 

шмат ква тэр на га эліт на га 

до ма!

У су вя зі з пла на вым 

ра мон там 

цеп ла тра-

сы ў ва-

шым до ме 

з 20 мая 

па 20 чэр-

ве ня бу дзе 

ад клю ча-

на па да ча 

э л і т  н а й 

га ра чай ва ды. Пры но сім 

свае эліт ныя пра ба чэн ні.

Эліт ны ЖЭС.

— Ты бу дзеш піць га рэл-

ку ці кань як?

— Я не зра зу меў тут 

су пя рэч нас ці...

Па пу гай чык Ана то ля 

Ва сер ма на за ду шыў сва-

ім ін тэ ле ктам двух ве тэ-

ры на раў.

— Пра бач це, а вы кім ёй 

да во дзі це ся?

— Па лю боў ні кам... Ад 

пер ша га шлю бу.

Месяц
Поўня 29 мая.

Месяц у сузор’і Стральца.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

30 МАЯ

1780 год — ра сій ская ім пе-

ра тры ца Ка ця ры на ІІ 

і аў стрый скі ім пе ра тар Іо сіф ІІ за кла лі ў 

Ма гі лё ве царк ву Свя то га Іо сі фа. Паз ней 

хра му быў на да дзе ны ста тус са бо ра. 

Іс нуе пад ан не, што ў час за клад кі ка-

ме ня ў пад му рак у Ка ця ры ны ІІ па рва ла ся ніт ка жэм чу гу. 

Пры двор ныя кі ну лі ся збі раць рас сы па ныя па цер кі, але ім-

пе ра тры ца спы ні ла іх, ска-

заў шы: «Ня хай храм бу дзе 

пры го жы, як гэ ты жэм чуг». 

Бу да ва ла ся царк ва па пра-

ек це вя до ма га ар хі тэк та ра 

М. А. Льво ва. Для яе ўпры-

га жэн ня вя до мы ра сій скі 

мас так У. Л. Ба ра ві коў скі 

на пі саў не каль кі аб ра зоў. На іх у вы гля дзе свя тых і анё лаў 

ад люст ра ваў фа ва ры таў Ка ця ры ны і са му ім пе ра тры цу. 

Іо сі фаў ская царк ва бы ла па бу да ва на ў 1798 го дзе, а на-

бы ла ста тус са бо ра ў 1802-м. Гэ та быў пер шы бе ла рус кі 

пом нік, ство ра ны ў сты лі кла сі цыз му. Са бор дзей ні чаў да 

1929 го да і быў уза рва ны ў 1938-м.

1888 год — на ра дзіў ся (г. Ма гі лёў) Сяр гей Іва-

на віч Мі гай, спя вак, пе да гог, пра фе сар, 

на род ны ар тыст Ра сіі (1939). У 1911 го дзе ў Адэ се скон-

чыў му зыч нае ву чы лі шча. У 1924—1927 га дах — са ліст 

Ле нін град ска га тэ ат ра опе ры і ба ле та. Ся род най леп шых 

ро ляў: Князь Ігар («Князь Ігар» А. Ба ра дзі на), Ане гін («Яў-

ген Ане гін» П. Чай коў ска га), Ка ра ле віч («Ка шчэй Бес смя-

рот ны» М. Рым ска га-Кор са ка ва) і ін шыя. Меў на сы ча ны 

го лас цёп ла га тэмб ру, вя лі ка га дыя па зо ну (ба ры тон). 

У опер ным рэ пер ту а ры Мі гая на ліч ва ла ся 65 пар тый, 

43 з іх — вя ду чыя. Ён так са ма ак тыў на зай маў ся кан цэрт-

най дзей нас цю. Аў тар мас тацт ва знаў чых і ме та дыч ных 

ра бот. Па мёр у 1959 го дзе.

1896 год — на ра дзіў ся Кан стан цін Мі ка ла е віч 

Сан ні каў, рэ жы сёр, ак цёр, пе да гог, на род-

ны ар тыст Бе ла ру сі, пра фе сар. У 1926 го дзе скон чыў Бе-

ла рус кую дра ма тыч ную сту дыю ў Маск ве. З 1918-га пра-

ца ваў у Пер шым та ва рыст ве бе ла рус кай дра мы і ка ме дыі. 

Адзін з за сна валь ні каў Бе ла рус ка га дзяр жаў на га тэ ат ра. 

З 1926 го да — ак цёр і рэ жы сёр БДТ-2, у 1931—1937 га-

дах — мас тац кі кі раў нік БДТ-3, за тым — у Бе ла рус кім тэ-

ат ры імя Я. Ку па лы (у 1948—1952-м — га лоў ны рэ жы сёр). 

Пра ца ваў ў фран та вых тэ ат раль ных бры га дах, вы кла даў 

у Бе ла рус кім тэ ат раль на-мас тац кім ін сты ту це. Спры яў 

ста наў лен ню і фар мі ра ван ню дра ма тур гаў Э. Са муй лён ка, 

К. Кра пі вы, А. Маў зо на, А. Ма ка ён ка. Най больш знач ныя 

па ста ноў кі: «Ка вар ства і ка хан не» Ф. Шы ле ра, «Спяваюць 

жа ва ран кі», «Лю дзі і д'яб лы» К. Кра пі вы, «Хло пец з на ша-

га го ра да» К. Сі ма на ва і інш. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

СССР (1948, 1952). Па мёр у 1965 го дзе.

1220 год — мер ка ва ная да та 

на ра джэн ня Аляк санд ра 

Не ўска га (1220—1263), рус ка га кня зя, 

дзяр жаў на га дзея ча, пал ка вод ца. Пра-

во дзіў па лі ты ку аба ро ны паў ноч на-за-

ход ніх зя мель Ру сі ад на ціс ку шве даў, 

якіх раз біў у Не ўскай біт ве ў 1240 го дзе, 

пас ля ча го стаў звац ца Не ўскім. Пад трым лі ваў цес ныя 

су вя зі з По лац кам, што тлу ма чы ла ся не аб ход нас цю аб'-

яд нан ня сіл у ба раць бе са швед ска-ня мец кай экс пан сі яй. 

У 1239 го дзе ажа ніў ся з Аляк сан дай, дач кой по лац ка га 

кня зя Бра чыс ла ва Ва сіль ка ві ча. Пер шы сын, Ва сіль, га-

да ваў ся ў Ві цеб ску. Ка на ні за ва ны Рус кай пра ва слаў най 

царк вой.

1431 год — бы ла спа ле ная на вог ні шчы Жан на 

д'Арк, Ар ле ан ская дзе ва, на цы я наль ная 

ге ра і ня фран цуз ска га на ро да. У хо дзе Ста га до вай вай ны 

1337—1453 га доў уз на чаль ва ла ба раць бу фран цуз ска га 

на ро да су праць анг лій скіх за хоп ні каў.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15
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Не ка то рыя ага род ні кі скар-

дзяц ца, што іх са до вы ўчас так 

прос та аку па ваў пад тын нік і 

зма гац ца з ім вель мі скла да-

на. Не спя шай це ся ра ды каль на 

па збаў ляц ца ад гэ тай рас лі ны, 

прос та аб мя жуй це зо ну пра жы-

ван ня. Ма ла дыя се ян цы лёг ка 

гі нуць, ка лі прос та пад рэ заць 

ра зет кі.

На огул, пад тын нік — не во раг са-

доў ні ка, а яго ся бар і па моч нік. Акра мя 

зна ё мых з дзя цін ства ля чэб ных улас-

ці вас цяў па вы да лен ні ба ро да вак, ён 

яшчэ і куль тур ным рас лі нам да па ма-

гае спра віц ца з хва ро ба мі і во ра га мі. 

На прык лад, ка лі гле ба за ра жа ная, то 

пе рад па сад кай каш тоў ных цы буль-

ных куль тур лепш па се яць пад тын нік, 

а ў кан цы жніў ня яго пе ра ка паць у 

гле бу.

У ба раць бе са шкод ні ка мі кве так 

доб ра да па ма гае све жы на стой пад-

тын ні ку. Вы коп ва юць ча ты ры рас лі-

ны з ко ра нем, здраб ня юць і за лі ва юць 

10 л ва ды. Хві лін праз 15 ва да ста-

но віц ца ка рыч не вай і ёю мож на па лі-

ваць рас лі ны. На ват ад на крат ны па ліў 

пры кмет на ад бі ва ец ца на знеш нім вы-

гля дзе пры гне ча ных зя лё ных га да ван-

цаў. Тля не прос та аб сы па ец ца з іх, 

але і но выя яе ка ло ніі доў га не з'яў ля-

юц ца на апра ца ва ных квет ні ках.

На рых тоў ва юць пад тын нік у маі — 

чэр ве ні, ка лі рас лі ны па чы на юць цвіс-

ці. Су шаць у це ні. За хоў ва юць вы су-

ша ную тра ву ў па пя ро вых па ке тах, а 

вы ка рыс тоў ва юць для абез за раж ван-

ня гле бы пе рад па сад кай цы буль ных 

і пас ля іх убор кі. Спа чат ку цы бу лі ны 

цюль па наў, гла ды ё лу саў і ін шых цы-

буль ных кве так вы трым лі ва юць дзве 

га дзі ны ў цёп лым на стоі пад тын ні ку 

(300 г су хой тра вы на 10 л ва ды, на-

стой ва юць двое су так). За тым цы-

бу лі ны аб суш ва юць і вы са джва юць 

у грунт. Пас ля ўбор кі па са дач ны ма-

тэ ры ял трэ ба доб ра пра мыць і за ма-

чыць на 30 хві лін у на стоі су хой тра вы 

(150 г на 10 л ва ды, на стой ва юць двое 

су так).

Гла ды ё лу сы бу дуць менш хва рэць 

і цяр пець ад шкод ні каў, ка лі цы бу лі ны 

пе рад па сад кай не толь кі абез за раж-

ваць у на стоі пад тын ні ку, але і рэ гу-

ляр на апырс кваць рас лі ны на сто ем 

(500 г су хой тра вы на 10 л ва ды). Ра-

біць гэ та трэ ба ча ты ры ра зы: пры з'яў-

лен ні дру го га-трэ ця га ліс та, пя та га-

шос та га ліс та, пе рад цві цен нем і пас ля 

ве ге та цыі. Акра мя та го, гле бу пад гла-

ды ё лу са мі ка рыс на за муль чы ра ваць 

се ча най зе ля ні най пад тын ні ку.

Гэ так жа вы ка рыс тоў ва юць пад тын-

нік і пры вы рошч ван ні цюль па наў, толь-

кі апырс кван ні пра вод зяць трой чы.

Эфек тыў ная гэ тая рас лі на і ў ба-

раць бе з гры зу на мі, ка лі рас кі даць 

вы су ша ны пад тын нік па між па сад ка мі 

гваз дзі ка́, цы буль ных, ма ла дых дрэў.

Так што не прос та зма гай це ся з 

пад тын ні кам у са дзе, а вы ка рыс тоў-

вай це яго на ка рысць сва ім рас лі нам. 

Толь кі па мя тай це, што ён атрут ны, 

та му ўсе ра бо ты трэ ба пра во дзіць у 

паль чат ках, а пры апырс кван ні на дзя-

ваць мас ку.

Пад тын нік — не пус та зел ле, 
а ка рыс ная рас лі на

ДАЧ НЫЯ ХІТ РАС ЦІ
  Не пад корм лі вай це на сто ем 

кра пі вы фа со лю, га рох, цы бу лю, 

час нок, ба бы.

 Кра пі ва па вя ліч вае ўстой лі васць 

рас лін, якія рас туць по бач, да хва роб. 

Ме на ві та та му ка рыс на муль чы ра ваць 

між рад дзі здроб не най кра пі вой.

 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.

  Каб у рэ ман тант ных сар тоў 

клуб ніц у дру гой па ло ве ле та бы ло 

больш ба га тае пло да на шэн не, вяс-

ной вы лом лі ва юць квет ка но сы.

  Доб рым спа да рож ні кам для 

агур ка з'яў ля ец ца кроп.

 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.

 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.

 Пры дрэн ным рос це морк вы 

град кі з гэ тай куль ту рай па лі ва юць 

рас тво рам со лі — 1 ст. лыж ка на 

10 літ раў ва ды.

  Для пры цяг нен ня ка рыс ных 

на ся ко мых, пчол, ма тыль коў і чмя-

лёў по бач з град ка мі агур коў і па мі-

до раў вы са дзі це вяр гі ні, ка лен ду лу, 

ак са міт кі. Акра мя ка рыс ці для са міх 

рас лін, вы вы дат на ўпры го жы це свой 

ага род, які бу дзе больш па доб ны на 

па ху чы квет нік.


