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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксея, Васіля, 
Івана, Мікалая, Пятра, 
Рыгора, Сцяпана, 
Фёдара.

К. Дануты, Клары, 
Сабіны.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.18 16.47 7.29

Вi цебск — 9.15 16.30 7.15

Ма гi лёў — 9.08 16.37 7.29

Го мель — 8.56 16.42 7.46

Гродна — 9.31 17.04 7.33

Брэст — 9.24 17.13 7.49

Месяц
Першая квадра

4 снежня.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ
Гле дзя чы на ад сут ныя 

паль цы Ан то на, усе ду ма-

лі, што ён фрэ зе роў шчык. 

А ён быў ста ма то лаг.

Мі лі цы я нер — за тры ма-

на му:

— Ча му ты та кі вя сё лы? 

Я ж вя зу ця бе за кра ты.

— Му жык, гэ та 24 га дзі ны 

без жон кі!

Па мя таю, ка лі я быў 

яшчэ зу сім дзі цё, баць кі 

зай шлі да мя не ў па кой, 

ска за лі, што мне 24, і ад-

пра ві лі шу каць ра бо ту.

— Та та, ця бе заўт ра ў 

шко лу вы клі ка юць.

— Так, што ты зноў на-

ра біў?!

— Ды ўсё ў па рад ку! Я 

прос та ска заў, што ты ма-

ляр і мо жаш да па маг чы з 

афар боў кай.

— Лепш бы ты ў пры бі-

раль ні па ку рыў.

У на шы дні рад кі «Вось 

мі лы мой па ехаў, не вер-

нец ца, па кі нуў толь кі кар-

тач ку сваю» гу чаць не так 

ужо і сум на.

11 СНЕЖ НЯ

1784 год — на ра дзіў ся Мак сі мі лі-

ян Юр' е віч Яку бо віч, фі ло-

лаг, фі ло саф, пе да гог. Ву чыў ся ў Ві лен скім 

уні вер сі тэ це, пас ля за кан чэн ня яко га атры-

маў сту пень ма гіст ра фі ла со фіі і вы кла даў 

у мяс цо вых ву чы лі шчах у Луц ку, Па ста вах. Па чы на ю чы 

з 1813 го да вы кла даў поль скую, грэ час кую і ла цін скую 

мо вы ў Свіс лац кай гім на зіі. З 1819-га на стаў нік ла цін скай 

сла вес нас ці ў Гро дзен скай гім на зіі, у 1824-м пе ра ве дзе ны 

ў Ва лын скі лі цэй. У 1834 го дзе за цвер джа ны ар ды нар ным 

пра фе са рам рым скай сла вес нас ці ў Кі еў скім уні вер сі тэ це, 

у 1839-м пе ра ве дзе ны ў Мас коў скі ўні вер сі тэт. Апош нія 

га ды жыц ця пра вёў у Жы то мі ры.

1920 год — у БССР бы ла ство ра на Над звы чай-

ная ка мі сія па лік ві да цыі не пісь мен нас ці, 

спе цы яль ная ка мі сія пры На род ным ка мі са ры я це асве ты 

БССР, якая ў 1920—1930 га дах ар га ні зоў ва ла на ву чан не 

не пісь мен ных і ма ла пісь мен ных. У 1921/1922 на ву чаль ным 

го дзе ў шко лах для не пісь мен ных у рэс пуб лі цы зай ма ла ся 

12,2 ты ся чы ча ла век. У лік ві да цыі не пісь мен нас ці ак тыў-

на ўдзель ні ча лі так зва ныя 

культ ар мей цы — ра бо чыя, 

ін тэ лі ген цыя, на ву чэн цы. 

Вя лі кую да па мо гу ка мі сі-

ям аказ ва ла ство ра ная ў 

1923 го дзе гра мад ска-па лі-

тыч ная ар га ні за цыя «Да лоў 

не пісь мен насць». У 1929 го-

дзе ў Бе ла ру сі пра ца ва ла ка ля 4 ты сяч пунк таў і гурт коў 

па лік ві да цыі не пісь мен нас ці, у якіх зай ма ла ся 75 ты сяч 

на ву чэн цаў. Не пісь мен насць ся род да рос ла га на сель ніц-

тва БССР у асноў ным бы ла лік ві да ва ная да 1932 го да.

1934 год — на ра дзіў ся Ана толь Аляк санд ра віч 

Во і наў, бе ла рус кі ар хі тэк тар, гіс то рык ар хі-

тэк ту ры, пе да гог, кан ды дат ар хі тэк ту ры (1967), пра фе сар 

(1991), за слу жа ны ар хі тэк тар Бе ла ру сі (1991). Аў тар прац 

па гіс то рыі бе ла рус кай ар хі тэк ту ры і пра ек таў шэ ра гу 

кар пу соў На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, жы лых 

да моў у Мін ску і Свет ла гор ску, рэ ста ра на «За слаўе» ка ля 

Мін ска. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1980).

1699 год — цар Пётр І за цвер-

дзіў Анд рэ еў скі сцяг у якас-

ці афі цый на га сця га Ра сій ска га ва ен на га 

фло ту.

1894 год — у Па ры жы ад кры ла ся 

пер шая су свет ная аў та вы-

стаў ка, у якой удзель ні ча ла дзе вяць фір маў.

1919 год — вый шаў пер шы ну мар га зе ты «Мас-

коў скі кам са мо лец», якая на зы ва ла ся та ды 

«Юны ка му нар».

1929 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Ся мё на віч Све цін, 

са вец кі і ра сій скі ак цёр тэ ат ра і кі но, на род-

ны ар тыст Ра сій скай Фе дэ ра цыі (1996). Вя до мы ро ля мі ў 

філь мах «Афо ня», «Не мо жа быць», «12 крэс лаў», «Без-

на зоў ная зор ка» і ін шых.

1949 год — на ра дзіў ся Ба-

рыс Ва сіль е віч Шчар-

ба коў, ра сій скі ак цёр тэ ат ра і кі но, на-

род ны ар тыст Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 

Зды маў ся ў філь мах «Бе раг», «Ва-

лян цін і Ва лян ці на», «Кры мі наль ны 

квар тэт», «Ле ген да № 17» і ін шых. 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР 

(1994).

1953 год — на ра дзіў ся Анд рэй Ва дзі ма віч Ма ка-

рэ віч, ра сій скі му зы кант, па эт, кам па зі тар, 

мас так, прад зю сар, тэ ле вя ду чы, лі дар рок-гур та «Машина 

времени». За слу жа ны ар тыст РСФСР (1991), на род ны 

ар тыст Ра сій скай Фе дэ ра цыі (1999).

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Ці ўсе яб лы кі ад ноль ка ва 

ка рыс ныя, і ці ёсць 

сэнс вы бі раць іх 

яшчэ і па ко ле ры, не 

аб мя жоў ва ю чы ся 

сма ка вы мі пры хіль нас ця мі?

Ска жам шчы ра: 

у гла баль ным сэн се і пры 

ад сут нас ці праб лем са 

зда роў ем вя лі ка га сэн су 

ў гэ тым ня ма, ад роз нен ні 

ў хі міч ным са ста ве па між 

чыр во ны мі, жоў ты мі 

і зя лё ны мі яб лы ка мі не 

та кія вя лі кія. Ка лі ж вы на 

ды е це аль бо па ку ту е це ад 

яко га-не будзь за хвор ван ня, 

ні жэй пры ве дзе ная 

ін фар ма цыя мо жа вас 

за ці ка віць.

Так, жоў тыя і асаб лі ва чыр во-

ныя яб лы кі ў пе ра важ най боль-

шас ці вы пад каў больш са лод кія, 

чым іх зя лё ныя «са бра ты». Ад па-

вед на гэ та му рас це і іх ка ла рый-

насць, і глі ке міч ны ін дэкс. Ін шы мі 

сло ва мі, над та са лод кія чыр во ныя 

і жоў тыя яб лы кі не па ды хо дзяць 

лю дзям на ды е це і про ці па ка за-

ныя дыя бе ты кам.

За тое лю дзям з па вы ша най 

кіс лот нас цю страў ні ка, на ад ва-

рот, вар та звяр нуць ува гу ме на-

ві та на аран жа ва-чыр во ныя пла-

ды за мест кіс лых зя лё ных яб лы-

каў з боль шым (ча сам утрая!) 

утры ман нем ар га ніч ных кіс лот. 

Кіс лыя яб лы кі прос та про ці па ка-

за ныя лю дзям з за хвор ван ня мі 

страў ні ка ва-кі шач на га трак ту 

(яз ва мі, гаст ры та мі, ка лі та мі і 

г. д.).

А вось ві та мі наў С, РР і гру пы В 

больш ме на ві та ў яб лы ках зя лё-

ных — гэ та зна чыць яны больш 

ка рыс ныя ў пла не пра фі лак ты кі 

аві та мі но зу і пра сту ды, а так са ма 

для за ха ван ня ма ла до сці.

Вы шэй у зя лё ных яб лы ках, 

чым у чыр во ных, і ўтры ман не 

жа ле за, а яб-

лыч ная кіс ла та 

спры яе пра віль-

на му і хут ка му 

за сва ен ню гэ-

та га жа ле за і 

звяз ван ню яго 

з ге маг ла бі нам 

кры ві. Пры поў-

ным за сва ен-

ні адзін яб лык 

дае пры клад на 

10 % су тач най 

нор мы. Дэ фі цыт 

гэ та га эле мен та 

вы клі кае ане мію.

А вось ма гут на га ан ты ак сі-

дан ту квер цэ ты ну (як і ас тат ніх 

вель мі ка рыс ных для сар дэч на-

са су дзіс тай сіс тэ мы фла ва но і даў) 

больш у пла дах з чыр во най і жоў-

та-аран жа вай скур кай.

А яшчэ зя лё ныя яб лы кі менш 

алер ген ныя, чым чыр во ныя, — гэ-

та да ка за на.

На вош та абез за раж ваць 
гле бу для расады?

Каб ра са да не ад чу ва ла моц на га стрэ су 

пас ля вы сад кі на па ста ян нае мес ца, гле ба вую 

су месь для яе вы рошч ван ня рэ ка мен ду юць 

рых та ваць на асно ве ага род най зям лі. Але ў 

ёй за се зон збі ра ец ца вя лі кая коль касць шкод-

ных мік ра ар га ніз маў, уз бу джаль ні каў хва роб 

і лі чы нак шкод ні каў. Каб зям ля з ага ро да не 

з'яў ля ла ся кры ні цай ін фек цыі, яе пе рад вы ка-

ры стан нем трэ ба абез за ра зіць.

У хат ніх умо вах зра біць гэ та мож на ча тыр-

ма спо са ба мі:

 пра ма рож ван нем;

 пра пя кан нем;

 пра па рван нем;

 пра труч ван нем.

Ме тад пра ма рож ван ня за клю ча ец ца ў тым, 

што мех з зям лёй пад час моц ных ма ра зоў 

(-15—20 °С) на не каль кі дзён вы но сяць на ву лі-

цу. Пас ля пра мерз лы грунт на 3-5 дзён за но сяць 

у цёп лае па мяш кан не, каб «абу дзіць» шкод ні каў 

і на сен не пус та зел ля, якія ў ім зі му юць. А за тым 

зноў вы стаў ля юць на ма роз. Та кую пра цэ ду ру 

пра раб ля юць не менш за 2-3 ра зы.

Пры пра пя кан ні гле бу рас сы па юць на ме та-

ліч ным пад но се плас том да 5 см, злёг ку ўвіль-

гат ня юць і змя шча юць на 30 хві лін у пра грэ тую 

да 70-90 °С (не вы шэй!) ду хоў ку. Пас ля асту-

джа юць і вы ка рыс тоў ва юць для пад рых тоў кі 

гле ба грун тоў.

Пра па рван не — вель мі дзейс ны спо саб 

абез за раж ван ня гле бы, які да та го ж на сы чае 

яе віль гац цю. Для гэ та га зям лю на сы па юць у 

друш ляк і, па ста ян на па меш ва ю чы, на пра ця гу 

7-8 хві лін тры ма юць над каст ру ляй, дзе кі піць 

ва да. Асты лую гле бу мож на вы ка рыс таць для 

пад рых тоў кі суб стра ту.

Пра труч ван не — гэ та, ба дай, са мы прос ты 

спо саб абез за раж ван ня гле бы. Ён за клю ча-

ец ца ў пра лі ван ні грун ту ру жо вым рас тво рам 

мар ган цоў кі.

СА МЫЯ КА РЫС НЫЯ 
ЯБ ЛЫ КІ
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