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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.42 21.35 16.53
Вi цебск — 4.23 21.33 17.10
Ма гi лёў — 4.31 21.25 16.54
Го мель — 4.37 21.13 16.36
Гродна — 4.58 21.49 16.51
Брэст    — 5.08 21.40 16.32

ЗАЎТРА
З жыц ця сац се так.

Лай каў — сто, сек су — нуль.

— Фі ма, та бе сён ня пры нес лі ліст з 

па зна кай «аса біс та».

— Са праў ды, Са рач ка? І што ж там 

на пі са на?

Зда рэн ні.

У за гсе пад час ся мей най клят вы па-

мер ла най леп шая сяб роў ка ня вес ты, 

якая вы хо дзі ла за муж у вось мы раз.

— Да ра гая, дзе мой па ска ра льнік 

кван та вых час ціц?

— У ха ла дзіль ні ку тваё пі ва.

5 ЧЭР ВЕ НЯ

1792 год — ка роль Ста-

ні слаў Аў густ Па ня-

тоў скі па цвер дзіў маг дэ бург скае 

пра ва і герб вёс кі Цы рын (ця пер 

у Ка рэ ліц кім ра ё не): у бла кіт ным 

по лі алень з за ла тым кры жам па між ра га мі.

1854 
год — на ра дзіў ся Юдэль Моў-

ша віч Пэн, бе ла рус кі жы ва пі сец, 

пе да гог. У 1885 го дзе скон чыў Пе цяр бург скую

ака дэ мію мас тац тваў. У 1886—1891 пра ца ваў 

у га ра дах Лат віі. З 1891 го да жыў у Ві цеб ску, 

дзе ства рыў Ві цеб скую шко лу-май стэр ню, у 

1918—1923 га дах кі ра ваў май стэр няй у Ві цеб-

скім на род ным мас тац кім ву чы лі шчы. Пра ца ваў 

пе ра важ на ў жан ры кам па зі цый на га парт рэ та, а 

так са ма пей за жу, тэ ма тыч най кар ці ны. У твор-

час ці раз ві ваў тра ды цыі пе ра дзвіж ні каў. У ра-

бо тах звяр таў ся да ад люст ра ван ня га рад ско га 

по бы ту. Ся род кар цін — «Ву лі ца ў Ві цеб ску», 

«Ста ры сал дат», «Га дзін шчык» і інш. Па мёр у 

1937 го дзе.

1944 
год — на ра дзіў ся (г. Та ла чын) Ва-

ле рый Ані сен ка, бе ла рус кі ак цёр, 

рэ жы сёр, пе да гог, за слу-

жа ны дзе яч мас тац тваў 

Бе ла ру сі. У 1965—1977 

га дах ак цёр Бе ла рус кіх 

тэ ат раў імя Яку ба Ко ла-

са і Ян кі Ку па лы. Быў га-

 лоў ным рэ жы сё рам Бе ла-

рус ка га рэс пуб лі кан ска га 

тэ ат ра юна га гле да ча і 

Тэ ат ра-сту дыі кі на ак цё ра. 

У 1982—2000-м — га лоў-

ны рэ жы сёр Бе ла рус ка га ра дыё, дзе па ста віў 

ка ля 100 ра дыё спек так ляў, у 2000—2012 га дах —

ды рэк тар і мас тац кі кі раў нік Рэс пуб лі кан ска га 

тэ ат ра бе ла рус кай дра ма тур гіі, а ў 2012—2017 — 

ды рэк тар і мас тац кі кі раў нік На цы я наль на га 

ака дэ міч на га дра ма тыч на га тэ ат ра імя Яку ба 

Ко ла са. Вя до мы як па ста ноў шчык мас тац кіх 

філь маў «Крык чай кі», «Чор ная быль Бе ла ру сі», 

«Па ля ван не на апош ня га жу раў ля» ды ін шых. 

Аў тар кні гі «За піс кі па чат коў ца». Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ міі Бе ла ру сі і прэ міі «За ду хоў нае 

ад ра джэн не».

1941 год — на ра дзі ла ся 

Бар ба ра Брыль ска, 

поль ская акт ры са кі но. Зды ма ла-

 ся ў філь мах «Іро нія лё су, або 

З лёг кай па рай», «Фа ра он», «Пан 

Ва ла ды ёў скі» і ін шых. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі СССР.

1945 год — у Бер лі не пад пі са на Дэк ла ра-

цыя аб па ра жэн ні Гер ма ніі і ўзяц ці 

на ся бе вяр хоў най ула ды ў ад но сі нах да Гер ма ніі 

ўра да мі СССР, Вя лі ка бры та ніі, ЗША і Ча со вым 

ура дам Фран цыі. Дэк ла ра цыя за мя ні ла Акт аб 

ка пі ту ля цыі Гер ма ніі. Яна вы зна ча ла па тра ба ван -

ні, якія Гер ма нія аба вя за на бы ла вы ка наць. 

У вы пад ку не вы ка нан ня са юз ні кі ме лі пра ва на 

лю быя маг чы мыя санк цыі.

1947 год — дзярж сак ра тар ЗША Джордж 

Мар шал вы сту піў у Гар вар дзе з вы-

кла дан нем пла на ад наў лен ня і раз віц ця Еў ро пы 

пас ля Дру гой су свет най вай ны. Па вод ле пла на 

Еў ро пе да ва ла ся аме ры кан ская эка на міч ная да-

па мо га (План Мар ша ла ўсту піў у дзе ян не ў кра-

са ві ку 1948 го да).

1955 год — ус ту піў у сі лу Вар шаў скі 

да га вор аб друж бе, су пра цоў ніц-

тве і ўза ем най да па мо зе кра ін са цы я ліс тыч на га 

ла ге ра.

1981 год — у дак ла дзе Цэнт ра па кант-

ро лі за за хвор ван ня мі ЗША бы ло 

апуб лі ка ва на пер шае афі цый нае па ве дам лен не 

пра сін дром на бы та га іму на дэ фі цы ту.
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Месяц
Маладзік 3 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Рака.

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Андрэя, Івана, 

Канстанціна, Міхаіла, Пятра, 

Фёдара, Якава.

К. Валерыі, Зінаіды, Кіры, Ігара.

У Ка на дзе 

пры бі раль шчык 

са рваў у ла та рэі 

джэк-пот 

па ме рам не каль кі 

міль ё наў 

ка над скіх 

до ла раў, але 

ад мо віў ся 

кі нуць ра бо ту, 

па ве дам ляе 

пар тал CNN.

Ві та Ха ла сан, які 

пры ехаў у Ка на ду з 

Фі лі пін, пры знаў ся, што на быў ла та рэй ны бі лет 

праз не каль кі дзён пас ля свят ка ван ня 58-га дня 

на ра джэн ня. Ка лі ён зра зу меў, што ўсе шэсць 

ліч баў су па лі з вый грыш най кам бі на цы яй, то не 

мог па ве рыць улас-

ным ва чам.

Муж чы на па тэ ле-

фа на ваў да чцэ і па-

пра сіў яе пры ехаць. 

«Ён па са дзіў мя не за 

стол, а по тым вель мі 

ці ха пра шап таў, што, 

зда ец ца, вый граў сем 

міль ё наў ка над скіх 

до ла раў», — рас ка-

за ла жан чы на жур на-

ліс там. На вый гра ныя 

гро шы Ха ла сан пла-

нуе за бяс пе чыць бу-

ду чы ню ўсім сва ім дзе цям і ўну кам — ён збі ра ец ца 

на быць для сям'і вя лі кі дом. Пры гэ тым міг рант не 

мае на ме ру сы хо дзіць з пра цы, ад нак, маг чы ма, 

ска ро ціць коль касць змен.

Склаў 

Юрый ФА ЛІН СКІ, 

г. Мінск.
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Zамор'еZамор'е ЖОН КА ПРА ВЕЗ ЛА НЯ ВЕР НА ГА МУ ЖА ЖОН КА ПРА ВЕЗ ЛА НЯ ВЕР НА ГА МУ ЖА 
ГО ЛЫМ ПА ГО РА ДЗЕГО ЛЫМ ПА ГО РА ДЗЕ





АД КАЗ АД КАЗ 
НА ЛІСТ У БУ ТЭЛЬ ЦЫ НА ЛІСТ У БУ ТЭЛЬ ЦЫ 

ПРЫЙ ШОЎ ПРЫЙ ШОЎ 
ПРАЗ 45 ГА ДОЎПРАЗ 45 ГА ДОЎ

Жан чы на з аме ры кан ска га шта та Мі чы ган 

не ча ка на атры ма ла ад каз на ліст, які ад пра ві ла

ў бу тэль цы 45 га доў та му, пі ша пар тал UPІ.

Ка лі Ці не Грын-Агі ле ры бы ло 11 га доў, яна ез дзі ла ў 

гос ці да ба бу лі і дзя ду лі ў не вя лі кі га ра док Олд Мі шэн. 

У кан цы ка ні кул дзяў чын ка вы ра шы ла на пі саць ліст, па кла-

ла яго ў шкля ную бу тэль ку і вы кі ну ла ў во зе ра Мі чы ган 

29 жніў ня 1974 го да. Хут ка яна і ду маць за бы ла ся пра 

па слан не.

Грын-Агі ле ра ўспом ні ла пра ліст з дзя цін ства толь кі 

ня даў на, ка лі не зна ё мец на пі саў ёй на Facebook пра зна-

ход ку. Муж чы на па іме ні Эрык Амон знай шоў ліст Ці ны за 

не каль кі мет раў ад ма я ка, ка лі зай маў ся бу даў ні чы мі ра-

бо та мі. Бу тэль ка бы ла за ка па ная ў зям лю. Па вод ле слоў 

жан чы ны, гэ тая на ві на пры ем на здзі ві ла яе і пры му сі ла 

зга даць пра ка ні ку лы з род ны мі. Амон ад пра віў зна ход-

ку па по шце, а не ўза ба ве пла ну ец ца су стрэ ча абод вух 

удзель ні каў гэ тай гіс то рыі, каб за пі саць пра яе су мес ны 

ві дэа сю жэт. «Та кое ад чу ван не, што я ве даю яго ўсё жыц-

цё. Мы ста лі пры яце ля мі», — ад зна чае Грын-Агі ле ра.


Жы хар ка ка лум бій ска га 

го ра да Ба ран кілья 

зла ві ла свай го му жа 

на шлюб най здра дзе, ка лі 

той раз мяс ціў ся 

з ка хан кай у ад ным 

з пры га рад ных ма тэ ляў, 

па ве дам ляе пар тал 

topnews.ru.

Сень ё ра Вар гас па га дзі ла ся 

пра ба чыць му жа Хай ра і за ха-

ваць шлюб, ад нак толь кі ў тым 

вы пад ку, ка лі той рас пра не цца 

да га ла, ля жа на дах яе аў то і 

да зво ліць пра вез ці ся бе ў та-

кім вы гля дзе па го ра дзе. Муж 

па га дзіў ся ўзяць удзел у гэ тым 

га неб ным па ка ран ні, каб толь кі 

за ха ваць сям'ю.

Ма шы на з го лым Хай ра Вар-

га сам пра еха ла ся па цэнт раль-

ных ву лі цах Ба ран кільі. Уба чыў-

шы гэ та ві до ві шча, ін шыя кі роў-

цы спы ня лі ся, а мі на кі вы крык ва-

лі на смеш кі і зды ма лі ві дэа, што 

спра ва ка ва ла проб ку. На зня тых 

кад рах бач на, што муж чы на сту-

каў у ва дзі цель скае акен ца, час 

ад ча су пра ці раў вет ра вое шкло 

і ха ваў га ла ву ад ці каў ных пад 

руч ні ком.

Рас пла та за здра ду не пры-

му сі ла ся бе ча каць: спа чат ку 

ін тэр нэт за па ла ні лі ро лі кі з ня-

шчас ным, а по тым яго арыш та-

ва ла па лі цыя за не пры стой ныя 

па во дзі ны і па ру шэн не гра мад-

ска га па рад ку. Муж чы на ўжо 

атры маў па вест ку ў суд.

ПРЫ БІ РАЛЬ ШЧЫК РАЗ БА ГА ЦЕЎ, ПРЫ БІ РАЛЬ ШЧЫК РАЗ БА ГА ЦЕЎ, 
АЛЕ НЕ КІ НУЎ РА БО ТУАЛЕ НЕ КІ НУЎ РА БО ТУ

Эк скурс у гіс то рыю
У боль шас ці на шых су час ні-

каў май скі жук вы клі кае сім па-

тыю, але стаў лен не ча ла ве ка да 

гэ тай ка зюр кі да лё ка не заў сё ды 

бы ло даб ра душ ным. І ўсё праз 

хар чо выя пры хіль нас ці хру шча 

і яго лі чын кі.

Фран цыя і Гер ма нія вель мі 

моц на цяр пе лі ад ма са вых ус-

пы шак раз мна жэн ня хру шча, 

якія ўзні ка юць з пе ры я дыч нас цю 

раз на ча ты ры га ды, а асаб лі-

ва ін тэн сіў ныя — раз на 30 га-

доў. На ся ко мых бы ло столь кі, 

што ўжо ў чэр ве ні ля сы ста я лі 

голыя, га лод ныя хру шчы аб'-

яда лі на ват ка ру на ма ла дых 

па раст ках. Жу кі, звы чай на пе-

ра бор лі выя ў ежы, на кід ва лі ся не 

толь кі на ліс та выя дрэ вы, але і 

на іг ліч ныя, па кі да ю чы сос ны і 

ел кі без пу пы шак. У аб са лют на

бяз вет ра ны дзень тра ва на по-

плавах уздрыг ва ла і ка лы ха ла-

ся: пад зям лёй мі ры я ды лі чы нак 

жэр лі ка ра ні, праг на ту за ю чы іх 

ма гут ны мі скі ві ца мі...

Май скі жук тэ ра ры за ваў Еў ро -

пу аж да 50-х XX ста год дзя. 

Бы лі пе ра пра ба ва ны раз на стай-

ныя спо са бы, але без вы ні ко ва. 

Раз гу лу шкод ні каў па кла ла ка-

нец толь кі вы на ход ніц тва пес ты-

цы даў.

Доў гае жыц цё 
май ска га жу ка

Хру шчоў мож на на зваць доў-

га жы ха ра мі ся род на ся ко мых. На 

са май спра ве, да рос лае на ся ко-

мае жы ве ад сі лы паў та ра ме ся-

ца, за тое яго лі чын ка пра во дзіць 

пад зям лёй ад трох да пяці га доў. 

За гэ ты час яна не каль кі ра зоў 

лі няе і вы рас тае з ма лю сень ка га 

на паў праз рыс та га чар вяч ка ва 

ўкорм ле на га чар вя ка даў жы нёй 

з па лец.

Спа чат ку лі чын ка есць тое, 

што зна хо дзіц ца по бач і што 

змо гуць пе ра ма лоць яе па куль 

яшчэ сла быя скі ві цы. У пер шы 

год жыц ця яна не шко дзіць рас-

лі нам, а на ад ва рот, удзель ні чае 

ў гле ба ўтва рэн ні, як даж джа вы 

чар вяк.

Зі ма ваць лі чын ка за коп ва ец-

ца ў глы бо кія плас ты гле бы, ні-

жэй пунк та пра мяр зан ня. У дру гі 

го д і пазней яна ўжо вы бі рае ежу,

якая да спа до бы, калі па ку-

 тах ро та ад рас та юць шчу пі кі, якія 

слу жаць ор га на мі до ты ку. Лі чын-

ка ад дае пе ра ва гу ка ра ням тра-

вы, а ка лі трап ля юц ца іг ліч ныя 

се ян цы, аб' ядае іх да чыс та. Ле-

са во ды не лю бяць хру шчоў, та му 

што яны ро бяць шко ду ў ля сах і 

лі та раль на вы кош ва юць цэ лыя 

град кі ў га да валь ні ках, спрыт на 

пе ра бі ра ю чы ся на глы бі ні 5—10 

сантыметраў ад рас лі ны да рас-

лі ны. Асаб лі ва да ста ец ца сос-

нам.

Жы ву чы ў цем ры, лі чын ка не 

мае па трэ бы ў зро ку, але мае вы-

дат ны нюх — яна здоль ная ўчуць 

ла су нак праз пласт гле бы ў метр 

і больш. Пры цяг ва юць яе морк-

ва, бу ра кі і ін шыя ка ра няп ло ды. 

Буль бу хру шчы лю бяць знач на 

менш, чым іх «па плеч нік» з ар міі 

шкод ні каў — дра ця нік, але ка лі 

на шля ху па па да ец ца буль бі на, 

яны спы ня юц ца і ро бяць вя лі кі 

над кус клуб няў.

Пе ра зі ма ваў шы тры зі мы, лі-

чын ка ха ва ец ца глы бей і акук лі-

ва ец ца, збу да ваў шы па пя рэд не 

круг лую ка ме ру — ка лыс ку.

Жук вы хо дзіць з ку кал кі ў 

па чат ку во се ні, але на со ней ка 

не спя ша ец ца, а зі муе ў гле бе. 

Зрэш ты, цёп лай во сен ню не ка то-

рыя жу кі так са ма з'яў ля юц ца на 

свет бе лы. Па лё та юць не каль кі 

дзён і, зра зу меў шы сваю па мыл-

ку, за коп ва юц ца на зад. Пя рэд нія 

лап кі хру шча асна шча ны зуб чы-

ка мі і пры ста са ва ныя ка паць.

Вы лет хру шчоў су па дае з 

рас пус кан нем тых па род дрэў, 

на якіх яны хар чу юц ца. У на шай 

па ла се гэ та дуб, се мач ка выя і 

кос тач ка выя, клён, ля шчы на. 

Жу кі ак тыў ныя ўве ча ры, у су хое 

на двор'е. Ка лі за ноч не вы па-

ла ра са, лё та юць і на сві тан ні. 

Яны шу ка юць пу пыш кі, якія рас-

пус ка юц ца, і клей кія ма ла дыя 

ліс точ кі. Па шко джа ны па рас так 

па збаў ля ец ца пунк та рос ту, а на 

пла до вых ужо не бу дзе ўра джаю, 

бо за вя зі з'е дзе ныя. У глыб ле-

су хру шчы за ла зяць не да лей за 

сто мет раў, ад да ючы пе ра ва гу 

ўзлес кам і дрэ вам, якія рас туць 

асоб на. Адначасова ад бы ва юц ца 

шлюб ныя гуль ні і спар ван не.

Са мка хру шча ад шук вае мес-

цы з лёг кай гле бай, ба га тай пе-

ра гно ем. Яна за коп ва ец ца ў зям-

лю на 10—20 сантыметраў і ад-

кла дае пор цыю яек, а за тым вяр-

та ец ца ў кро ны, ад наў ляе сі лы 

да лі кат ны мі ліс точ ка мі і пры мае 

за ля цан ні са мцоў. Пла да ві тасць 

хру шчоў — 60—90 яек. На ступ-

ная клад ка ро біц ца пры клад на 

праз ты дзень у тым жа мес цы, 

што і пер шая, за ёй — яшчэ ад-

на-дзве. Ад клаў шы апош нія яй кі, 

са ма чка гі не по бач з імі, у зям лі. 

А са мцы зні ка юць яшчэ ра ней.

Ме та ды ба раць бы
Су час ныя ме та ды ба раць бы 

на кі ра ва ны на тое, каб не даць 

лі чын цы вы рас ці. Гле бу шмат-

кроць рых ляць, па шкодж ва ю чы 

лі чын кі. Да рос лых на ся ко мых 

аб тра са юць з дрэў уда ра мі па 

ства ле. Ра біць гэ та лепш у па чат-

ку дня — жук у гэ ты час мля вы, 

чап ля ец ца за га лін кі сла ба і не 

па спя вае свое ча со ва па ля цець.

Най больш перс пек тыў ныя 

бія ла гіч ныя спо са бы ба раць-

бы — па пу ля цыю хру шча за ра-

жа юць спе цы фіч най хва ро бай, 

бяс шкод най для ін шых на ся-

ко мых і ча ла ве ка. Вы ка рыс-

тоў ва юц ца па та ген ныя грыб кі і 

бак тэ рыі, якіх ад кры та ка ля 

150 ві даў.

У гас па дар цы 
спат рэ біц ца...

Лі чын кам май ска га жу ка 

заў сё ды ра ды ры ба ло вы. Гэ тая 

пры на да да лё ка пры кмет ная ў 

ва дзе і асаб лі ва пры цяг вае га-

лаў ня. Для пад лёд най лоў лі іх 

збі ра юць у кан цы ле та і са дзяць 

у вя лі кую ёміс тасць, на поў не ную 

пі ла він нем або пяс ком. За хоў ва-

юць по суд з лі чын ка мі ў скле пе, 

пад корм лі ва юць іх морк вай, а 

яшчэ лепш — тва ра гом, ад яко га 

яны ста но вяц ца бе лы мі і пруг кі мі. 

Пры та кім до гля дзе хру шчы лёг-

ка да жы ва юць да вяс ны.

Зной дзе ных на ага ро дзе лі-

чы нак мож на скар міць ку рам, 

ін ды кам, ца цар кам.

Каб май скі жук не раз мна-

жаў ся на пры ся дзіб ным участ-

ку, вар та вы са дзіць лу бін. Гэ тая 

рас лі на ад пудж вае хру шча і ад-

на часова ўзба га чае гле бу азо-

там. Па доб ны эфект дае і ка лен -

ду ла.

ШТО ЯДУЦЬ ХРУ ШЧЫ?
Ба са ві тае гу дзен не хру шчоў на паў няе цёп лыя вяс но выя 

ве ча ры і слу жыць доб рым зна кам. Хрушч па ля цеў — 

зна чыць, яс нае на двор'е ўста ля ва ла ся на доў га. Але для 

са да во даў гу дзен не на ся ко мых слу жыць сіг на лам тры во гі. 

Та му што ядуць хру шчы ма ла дую ліс то ту, ад да ючы 

пе ра ва гу слі ве, яб лы ні і ін шым пла до вым дрэ вам. У кра і нах 

Еў ро пы май скі жук, ён жа хрушч, лі чыц ца ад ным з са мых 

злос ных шкод ні каў са доў.


