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4 чэрвеня 2014 года.

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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 4.41 21.35 16.54
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 21.41 16.33

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Андрэя, 
Івана, Канстанціна, Міхаіла, 
Пятра.
К. Валерыі, Зінаіды, Кіры, 
Баніфата, Дарафея, Ігара.

Месяц
Першая квадра ў 23.38.

Месяц у сузор’і Блізнят.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

5 чэрвеня 2014 г.
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Гэ та лю дзі, якія жы вуць у сва ім аса біс тым 
све це. Тым не менш, ста сун кі з сяб ра мі, 
сва я ка мі ма юць для іх важ нае зна чэн не. 
З ця гам ча су яны ста но вяц ца са ма ві ты мі, 
больш удум лі вы мі і не паў тор ны мі. Ка лі ім 
уда ец ца су ці шыць сваю кі пу чую энер гію, 
іх жыц цё ста но віц ца сіс тэм ным і ўраў на ва-
жа ным. Ка лі яны змо гуць пра сцей ста віц ца 

да ўся го, на ву чац ца іра ні за ваць з ся бе, іх жыц цё ста не 
па-са праўд на му шчас лі вым і зда ро вым. Як пра ві ла, лю дзі 
гэ та га дня лю бяць спа бор ні чаць і пе ра ма гаць.

5
чэрвеня

НА РО ДЖА НЫЯ

1854 год — 160 га доў та му на ра дзіў ся Юдэль Мой ша віч 
Пэн, вя до мы 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 
гг. пра ца ваў у га ра дах Лат віі. З 1891 го да жыў у Ві цеб ску. У 
1897-м ства рыў Ві цеб скую шко лу-май стэр ню, а ў 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 жа, тэ ма тыч най кар ці ны. У твор-
час ці раз ві ваў тра ды цыі рус ка га рэа ліз му ХІХ ст. У пра цах 
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», «Май стар га дзін-
ні каў» і мно гія ін шыя. Па мёр у 1937-м. У 1939—1941 гг. у 
Ві цеб ску іс на ва ла кар цін ная га ле рэя тво раў Пэ на.

1898 год — у мяс тэч ку Фу эн тэ-Ва ке рас (іс пан ская 
пра він цыя Гра на да) у сям'і ан да луз ска га зем-

ле ўла даль ні ка на ра дзіў ся бу ду чы іс пан скі па эт і дра ма-
тург Фе дэ ры ка Гар сія Лор ка. Аў тар «Цы ган ска га ра ман-
се ра», «Паэ та ў Нью-Ёр ку», «До ма Бер нар ды Аль бы» і 
«Кры ва ва га вя сел ля» стаў ку мі рам не ад на го па ка лен ня 
пісь мен ні каў і пры хіль ні каў лі та ра ту ры. «Я не на ві джу ар-
ган, лі ру і флей ту. Я люб лю ча ла ве чы го лас, адзі но кі ча-
ла ве чы го лас, зму ча ны ка хан нем», — пі саў Лор ка. Гэ та 
быў яго вы бар і ве дан не свай го лё су. Ён ка заў: «Са мая 
сум ная ра дасць — быць паэ там. Усё ас тат няе не ўліч ва-
ец ца. На ват смерць». 19 жніў ня 1936 го да Лор ка быў рас-
стра ля ны іс пан скі мі фа шыс та мі. Пас ля гэ та га да са май 
смер ці ге не ра ла Фран ка ў 1975 го дзе кні гі Лор кі бы лі ў 
Іс па ніі за ба ро не ны.

1944 год — 70 га доў та му на ра дзіў ся (го рад Та ла чын) 
Ва ле рый Да ні ла віч 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 
(1991). У 1965 го дзе скон чыў Бе ла-
рус кі тэ ат раль на-мас тац кі ін сты тут, 
у 1976-м — Вы шэй шыя рэ жы сёр скія 
тэ ат раль ныя кур сы пры Дзяр жаў ным 
ін сты ту це тэ ат раль на га мас тац тва 
ў Маск ве. У 1965—1977 гг. — ак цёр 
тэ ат раў імя Я. Ко ла са і Я. Ку па лы. З 
1979-га — га лоў ны рэ жы сёр 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. З 1982 го да — 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. Пра ца ваў так са ма ды рэк та рам і мас тац кім кі-
раў ні ком Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра бе ла рус кай дра ма тур гіі. 
З 2012-га — 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 Я. 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» і 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 (1990) і прэ міі «За ду хоў нае ад ра джэн не» (2005).

Ген рых ГЕЙ НЭ, ня мец кі па эт:

«Па сут нас ці, усё роў на, за што па мі ра еш; але ка лі па мі-
ра еш за неш та лю бі мае, то та кая цёп лая, ад да ная смерць 
лепш, чым ха лод нае, ня вер нае жыц цё».

Муж чы ны маў чаць па 
дзвюх пры чы нах:

1. Усё і так зра зу ме ла. 
Ча го тут ка заць?

2. Ча го тут ка заць, ка лі 
ні чо га не зра зу ме ла?

— Ма ма, а ў ця бе бы ла ў 
дзя цін стве ма ра?

— Так.
— Ну, а ця пер?

— А ця пер яна хо дзіць 
сле дам і за дае на да куч лі выя 
пы тан ні.

Вель мі ху ды хлоп чык на-
сту піў на та ра ка на і да ехаў 
да кух ні.

Дач ка вяр та ец ца пас ля 
вы пуск но га.

— Та та, не сва ры ся. Усё 
рас ка жу: усе пі лі, я не 
пі ла; усе з хлоп ца мі 
ца ла ва лі ся, а я не; са-
ла ты па ела, па тан ца-
ва ла, сві та нак су стрэ-
лі... І ўсё. Дач ка ў ця бе 
ра зум ні ца. Пы тан ні 
ёсць?

— Су кен ка ДЗЕ?!

За вуг лом му зыч-
най шко лы хут чэй за 
ўсіх да кур вае тру бач.

Фота Алесі ВАРАБ'ЁВАЙ.

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ.

МА ЛЕНЬ КІЯ 
ХІТ РЫ КІ
� Каб сты му ля ваць 

на ліў пла доў гар бу за, 
яго па раст кі пры шпіль-
ва юць да зям лі і ўка ра-
ня юць.

� Сі дэ ра ты з гар-
чы цы ўзба га ча юць гле-
бу фос фа рам і се рай, а 
так са ма чыс цяць яе ад 
мядз вед кі і дра ця ні ка.

� 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).

� Па вы ша ная коль-
касць вуг ле кіс ла ты ў па-
вет ры па ска рае па спя-
ван не пла доў і па вя ліч вае 
ўра джай. Та му ў цяп лі цы 
ка рыс на ста віць ёміс-
тасць з ка ра вя ком і час 
ад ча су перамеш ваць.

� Ка лі на па чат ку 
се зо на на рас лі нах пер-
цу за вя за ла ся не каль кі 
пла доў, а цві цен не спы-
ні ла ся, то гэ тыя пла ды 
трэ ба вы шчып нуць. 
Рас лі ны пас ля гэ та га 
пач нуць цвіс ці з па двое-
най энер гі яй і да кан ца 
се зо на да дуць вы со кі 
ўра джай.

Час цей за ўсё жоўк не 
азі мы час нок. Пры чын гэ-
та му не каль кі:

1. Рас лі на пад мерз ла 
яшчэ зі мой. Каб па збег нуць 
пад мяр зан ня, не аб ход на вы са-
джваць зуб кі ў та кое на двор'е, 
ка лі яны змо гуць ука ра ніц ца, 
але не кра нуц ца ў рост. Са-
дзіць трэ ба на глы бі ню 4-6 см. 
Так са ма для леп шай аба ро ны 
ад пра мяр зан ня вар та за муль-
чы ра ваць па сад кі пе ра гно ем 
на таў шчы ню 5-7 см.

2. За над та кіс лая гле ба. 
Час нок вар та вы са джваць у 
нейт раль ную гле бу, ка лі ж на 
ўчаст ку гле ба кіс лая, то вар-
та па ні зіць яе кіс лот насць 
уня сен нем вап ны пе рад во-
сень скім пе ра коп ван нем. Для 

моц на кіс лай гле бы на ад ну 
сот ку ўно сяць 50—70 кг вап-
ны, для кіс лай — 35-45 кг і 
для сла ба кіс лай — 30-35 кг. 
Пас ля ўня сен ня вап ны гле бу 
вар та як ма га хут чэй пе ра-
ка паць, і мож на рых та ваць 
град кі пад па сад ку.

3. Не да хоп азо ту ў гле бе. 
Ка лі час нок па са джа ны пад 
зі му, то пры чы най па жоў клас-
ці мо жа быць не да хоп азо ту ў 
гле бе. Гэ ты хі міч ны эле мент 
хут ка вы мы ва ец ца, та му рэ-
ка мен ду ец ца ўно сіць азо ціс-
тыя ўгна ен ні ў пе ры яд ак тыў-
на га рос ту — ран няй вяс ной. 
Вы ка рыс тоў ваць мож на лю-
быя азо таз мя шчаль ныя су ме-
сі, а мож на абы сці ся прос тым 
пе ра гно ем ці ма ча ві най.

4. Не да хоп у гле бе ка лію 
і маг нію. Пры не да хо пе ка-
лію ўно сяць сер на кіс лы ка лій 
з раз лі ку 15-20 г на 10 л ва-
ды, а не да хо пу маг нію мож на 
па збег нуць па за ка ра нё вы мі 
пад корм ка мі сер на кіс лым 
маг ні ем з раз лі ку 100—200 г 
на 10 л ва ды.

5. Не рэ гу ляр ны па ліў. У 
маі-чэр ве ні час нок вар та рэ-
гу ляр на па лі ваць і рых ліць 
гле бу, ка лі хо ча це па збег нуць 
па жоў клас ці ліс ця.

6. Хва ро бы. Бе лая гніль, 
чор ная цвіль, бак тэ ры яль ная 
гніль і фу за ры ёз — усе гэ тыя 
за хвор ван ні пры вод зяць да 
па жаў цен ня ліс ця час на ку. 
Для па пя рэ джан ня гэ тых хва-
роб вар та пе рад па сад кай за-
ма чыць зуб кі ў мар ган цоў цы, 
ка лі ж вы гэ та га не зра бі лі, то 
па лі це град кі рас тво рам па-
ва ра най со лі — дзве ста ло-
выя лыж кі на 10 л ва ды.

7. Сцяб ло вая не ма то-
да. Для пра ду хі лен ня па-
шко джан ня рас лін гэ тым 
шкод ні кам мож на па се яць у 
між рад дзях та кія рас лі ны як 
ка лен ду ла, ак са міт кі, мя та, 
ка лянд ра, ісоп і ча бор, яны 
ад пу дзяць шкод ні ка.

Не ўнось це пад час нок 
све жы гной. Так са ма ўліч-
вай це пра ві лы чар га ван ня 
роз ных куль тур на ўчаст ку. 
Лепш не вы са джваць час нок 
на ўчас так пас ля буль бы.

ЧА МУ ЖОЎК НЕ ЧАС НОК

Та ма ты, па са джа ныя по бач з кус та-
мi агрэс ту i чыр во най па рэч кi, ра ту-
юць гэ тыя куль ту ры ад аг нёў кi i пiль-
шчы ка.

На пра ця гу трох вя сен ніх ме ся цаў 
жы хар вёс кі Ясь каў шчы на Дры бін ска-
га ра ё на двой чы ста на віў ся фі гу ран-
там кры мі наль ных спраў.

Спа чат ку ён па паў ся на кра дзя жы ры бы 
з са жа лак фер мер скай гас па дар кі «У гас-
цях у каз кі». Рас ста віў шы амаль кі ла метр 
се так, па ру шаль нік вы ла віў ка ля 50 кі ла гра-
маў кар па, ка ра ся і шчу па ка. Суд аба вя заў 
бра кань е ра вы пла ціць штраф у па ме ры 
4,5 міль ё на руб лёў і амаль 2 міль ё ны за-
пла ціць за на не се ную шко ду. Акра мя та го, 

Ма гі лёў ская між рай інс пек цыя рас па ча ла ў 
да чы нен ні да ры ба ка-не ле га ла ад мі ніст ра-
цый ны пра цэс за зна хо джан не з сет ка мі ў 
кі ла мет ро вай зо не ад вод на га аб' ек та. Ад-
нак па ру шаль нік уся ляк па збя гаў су стрэ чы 
з ін спек та рам, іг на ра ваў тэ ле фон ныя зван кі 
з па тра ба ван нем з'я віц ца для раз бо ру.

— У адзін з дзён дзярж ін спек та ры за-
ўва жы лі яго аў та ма біль ка ля кра мы ў вёс цы 
Пу доў ня. Па ды шлі, каб вы пі саць па вест ку, 
і ўба чы лі, што на пя рэд нім ся дзен ні по бач 
з кі роў цам ля жыць рас чах лё ная і са бра ная 

стрэль ба ІЖ-56. По тым вы свет лі ла ся, што 
зброя не за рэ гіст ра ва ная, а яе ўла даль нік, 
ко ліш ні па ляў ні чы, ця пер па збаў ле ны спе-
цы яль на га пра ва на па ля ван не, — па ве да-
мі ла прэс-сак ра тар Дзяр жаў най ін спек-
цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све-
ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Воль га ГРА МО ВІЧ. — Ця пер вяс коў цу за 
не за кон ныя дзе ян ні ў да чы нен ні да па ляў-
ні чай зброі па гра жае па ка ран не ад штра фу 
да шас ці ме ся цаў арыш ту.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БРА КАНЬ ЕР АД ЗНА ЧЫЎ СЯ НА АБОД ВУХ «ФРАН ТАХ»


