
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Алены, Канстанціна, 
Касьяна, Міхаіла, 
Фёдара.

К. Клацільды, Тамары, 
Анатоля, Караля, Мацея.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.42 21.34 16.52

Вi цебск — 4.24 21.31 17.07

Ма гi лёў — 4.32 21.24 16.52

Го мель — 4.38 21.11 16.33

Гродна — 4.59 21.47 16.48

Брэст — 5.09 21.39 16.30

Месяц
Першая квадра 30 мая.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ
Ноч. Цём ны за ву лак. 

Ра баў нік спы няе мі на ка, 

які пры па зніў ся:

— А ну хут ка да вай сю-

ды гро шы, і не ўзду май 

шу мець!

— Ой, ды што вы! Я вас 

ма лю, я зу сім не маю 

нічога су праць та го, каб 

быць аб ра ба ва ным, але ў 

мя не та кі зу сім ня ма пры 

са бе гро шай! Да вай це я 

бу ду вам ві нен?..

Ві таль толь кі-толь кі па-

зна ё міў ся з Ак са най...

— Слу хай, ты та кая клас-

ная! Як жа ка мусь ці па шан-

цуе!..

— Мо жа, та бе?

— Ну... ча му ад ра зу 

мне?

Ве да е це, ча му раз бі тая 

та лер ка на шчас це? Та-

му што яе по тым мыць не 

трэба.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

3 ЧЭР ВЕ НЯ

1900 год — на ра дзіў ся Кан стан-

цін Анд рэ е віч Вяр шы нін, 

Ге рой Са вец ка га Са ю за (1944), га лоў ны 

мар шал авія цыі (1959), удзель нік ба ёў у 

Бе ла ру сі ў га ды Вя лі кай Ай чын най вайны, 

а так са ма вы зва лен ня Паў ноч на га Каў ка-

за, Ку ба ні, Кры ма, Поль шчы, Ус ход не-Прус кай апе ра цыі. 

Аў тар кні гі «Чац вёр тая па вет ра ная».

1915 год — на ра дзіў ся Адольф Са мой ла віч Гу-

гель, мас так, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў 

Бе ла ру сі (1976). Пра ца ваў у стан ко вым жы ва пі се ў жан-

рах сю жэт на-тэ ма тыч най кар ці ны, пей за жа, парт рэ та, 

на цюр мор та.

1935 год — на ра дзіў ся Ва-

сіль Ва сі ле віч Зу ё нак, 

бе ла рус кі па эт, пра за ік, кры тык, лі та-

ра ту раз наў ца, кан ды дат фі ла ла гіч ных 

на вук (1973). Пра ца ваў у га зе це «Пі я-

нер Бе ла ру сі», на мес ні кам, га лоў ным 

рэ дак та рам ча со пі са «Ма ла досць», 

га лоў ным рэ дак та рам ча со пі са «Бя-

роз ка». Аў тар збор ні каў лі рыч най паэ-

зіі «Ся лі ба», «Чор ная лес ві ца», «Пісь мы з гэ та га све ту», 

кніг для дзя цей, за ма лё вак і на ры саў. Лаў рэ ат прэ міі 

Ле нін ска га кам са мо ла Бе ла ру сі (1974), Дзяр жаў най прэ-

міі Бе ла ру сі (1982).

1940 год — на ра дзіў ся Анд рэй Анд рэ е віч Ка ля-

да, бе ла рус кі ак цёр, тэ ат раль ны пе да гог, 

кан ды дат пе да га гіч ных на вук (1975), пра фе сар (1993), 

за сна валь нік і кі раў нік (да 1991-га) Мінск ага на род на га 

лі та ра тур на га тэ ат ра «Жы вое сло ва» пры Бе ла рус кім 

пе да га гіч ным уні вер сі тэ це, аў тар ву чэб ных і ме та дыч ных 

да па мож ні каў для сту дэн таў і вы клад чы каў, а так са ма 

шэ ра гу лі та ра тур на-дра ма тыч ных кам па зі цый.

1944 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Іль іч Шваль бо, 

бе ла рус кі трэ нер (скач кі на ба ту це), май-

стар спор ту СССР (1967), за слу жа ны трэ нер Бе ла ру сі 

(1975).

1885 год — на ра дзіў ся Якаў 

Мі хай ла віч Свярд лоў, 

савецкі дзяр жаў ны і пар тый ны дзе яч.

1905 год — на ра дзіў ся Кан стан-

цін Ірак лі е віч Ма са лі ці наў, 

ра сій скі ха ра вы ды ры жор, кам па зі тар, 

на род ны ар тыст Ра сіі (1959), на род ны ар тыст СССР 

(1975), адзін з ар га ні за та раў (1942) і мас тац кі кі раў нік 

(да 1964) Ва ро неж ска га рус ка га на род на га хо ру. Збі раў 

сель скі фальк лор, за пі саў больш за 500 на род ных пе сень 

Ва ро неж скай воб лас ці. Май стар ха ра вых кам па зі цый і 

апра цо вак. Аў тар кні гі «З рус кай пес няй — па жыц ці», 

ар ты ку лаў пра на род ную твор часць. Лаў рэ ат Ста лін скай 

прэ міі (1949).

1925 год — на ра дзіў ся Тоні 

Кёр ціс, аме ры кан скі 

кі на ак цёр. Ка рыс таў ся шы ро кай па-

пу ляр нас цю ў кан цы 1950-х і па чат ку 

1960-х га доў. Зняў ся ў філь мах «Вя лі-

кія гон кі», «Спар так».

1950 год — на ра дзі ла ся Сю зі 

Кват ра, аме ры кан ская 

хард-рок-спя вач ка, бас-

гі та рыст ка, кам па зі тар і акт ры са.

ДЗЯР ЖА ВIН:

«Жы вi i жыць да вай iн шым».

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

Ёд 
для клуб ніц

Апра цоў ка клуб ніц 

ёдам пра во дзіц ца 

з мэ тай па вы шэн ня 

ўра джаю і па ляп шэн ня 

сма ку ягад.

У 10 літ раў ва ды (по суд 

не па ві нен быць ме та лічны) 

ка ́ па юць 15 кро пель ёду, 

раз меш ва юць драў ля най 

па лач кай і па лі ва юць пад 

кож ны куст, ка лі гле ба віль-

гот ная (пас ля даж джу ці 

пас ля доб ра га па лі ву). Пры 

гэ тым трэ ба ста рац ца не 

трап ляць ёд ным рас тво рам 

на ліс це — на прык лад, па-

лі ваць пас ля стрыж кі клуб-

ніц. Як пра ві ла, пас ля та кой 

апра цоў кі жу кі на пра ця гу 

двух га доў не за зі ра юць на 

гэ тую тэ ры то рыю.

Яшчэ мож на доб ра апра-

ца ваць та кім рас тво рам усю 

бу ду чую план та цыю, пе рад 

тым як вы са джваць клуб-

ні цы: сён ня па лі лі, а праз 

тры-ча ты ры дні сме ла мож-

на са джаць. Та ды і ў ка ра нёў 

апё каў не бу дзе ў вы пад ку 

пе ра да зі роў кі ёду.

Коль кі ра зоў 
угной ваць агур кі?

Да свед ча ныя ага род ні кі 

ўно сяць угна ен ні не вя лі кі-

мі до за мі, але кож ныя два 

тыд ні. Ка лі на гэ та ня ма 

ча су, не хва люй це ся: пры-

стой ны ўра джай мож на са-

браць і пас ля трох-ча ты рох 

пад кор мак.

1. Праз два тыд ні пас ля 

па се ву на сен ня (ка лій на-

азот ная).

2. Ка лі пач нец ца цві цен-

не (ка лій на-азот ная з маг ні-

ем і бо рам).

3. Ка лі па чы на ец ца пло-

да на шэн не (ана ла гіч ная 

дру гой пад корм цы).

4. У дру гой па ло ве пло-

да на шэн ня, каб па вя лі чыць 

яго пра цяг ласць (комп лекс-

нае ўгна ен не з асноў ны мі 

эле мен та мі сіл ка ван ня).

Па ра да: Ка лі гле ба на 

ва шым участ ку бед ная, то 

акра мя гэ тых пад кор мак 

дай це рас лі нам і па між імі 

комп лекс ныя ўгна ен ні. Не 

за бы ва ю чы свое ча со ва па-

лі ваць град ку.

Пер шая 
пад корм ка

Ра са ду агур коў пад корм-

лі ва юць пас ля з'яў лен ня 

двух ліс точ каў ма ча ві най 

па ліс то це (1 ч. лыж ка на 

1 л ва ды). Не пра вод зяць 

пад корм ку ў спя ко ту, бо 

яна мо жа вы клі каць апё кі 

ліс то ты.

Гле ба ў цяп лі цы па він ны 

быць угно е на, для ча го пе-

рад вы сад кай ра са ды або 

па се вам на сен ня ўно сяць 

пад пе ра коп ку 1,5 ст. лыж-

кі амі яч най са лет ры, 1 ст. 

лыж ку сер на кіс ла га ка лію, 

1 за па лач ны ка ра бок су пер-

фас фа ту.

Дру гая 
пад корм ка

Яе пра вод зяць праз два-

тры тыд ні пас ля пер шай, то-

бок, ка лі агур кі за цві та юць. 

Пе рад пад корм кай доб ра 

па лі ва юць гра ду цёп лай 

ва дой. Лепш за ўсё вы ка-

рыс тоў ваць на стой ка ра вя-

ку або пту шы на га па мё ту. 

Ку ры ны на ват лепш, бо ў ім 

у тры ра зы больш фос фа ру, 

чым у ка ра вя ку. На стой ва-

юць угна ен не не менш як 

тры дні.

На кож ныя 10 л рас тво-

ру да да юць паў шклян кі су-

пер фас фа ту або 0,5 кг по-

пелу.

Трэ цяя 
пад корм ка

Звы чай на, ка лі агур кі 

па чы на юць пло да на шэн не, 

ага род ні кі рас слаб ля юц ца. 

Але гэ та па мыл ка: агур кі 

ў гэ ты час ма юць па трэ бу 

ва ўгна ен нях больш за ўсё. 

Вы ка рыс тоў ваць мож на або 

на стой тра вы, або мі не раль-

ныя ўгна ен ні. Для гэ та га на 

10 л ва ды бя руць 2 ст. лыж кі 

ка лій най са лет ры або 5 ст. 

лы жак ма ча ві ны.

ТРЫ АСНОЎ НЫЯ 
ПАД КОРМ КІ ДЛЯ АГУР КА

Без свое ча со вых пад кор мак ад да ча ад агур коў 

бу дзе мі ні маль ная. Та му пра віль нае фар мі ра ван не 

за вя зяў шмат у чым за ле жыць ад «па ста вак» 

мі не раль ных і ар га ніч ных угна ен няў. У пер шую 

чар гу агуркі ма юць па трэ бу ў азо це. Потым, 

ка лі за цві та юць, — у фос фары. Пад час ма са вых 

збо раў да дай це яшчэ і ка лій.
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