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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.49 21.25 16.36
Вi цебск — 4.32 21.22 16.50
Ма гi лёў — 4.39 21.15 16.36
Го мель — 4.44 21.03 16.19
Гродна — 5.06 21.39 16.33
Брэст    — 5.15 21.31 16.16

ЗАЎТРА

8 27 мая 2020 г.НАПРЫКАНЦЫ

Месяц
Маладзік 22 мая.

Месяц у сузор’і Льва.

Iмянiны
Пр. Максіма, Мікіты, Нікіфара, 

Сідара.

К. Магдалены, Аўгусціна, Юльяна, 

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

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

На вош та 
па вёс цы свеч ку но сяць?

27 МАЯ

1900 год — на ра дзiў ся 

Ула дзi мiр Ада ма-

вiч Жыл ка, 

бе ла рус кi па-

эт. Пра ца ваў 

у га зе це «Звяз да», у Мiн-

скiм му зыч ным тэх нi ку ме.

Аў тар паэ тыч ных збор нi каў 

«На ро ста нi», «З па лёў За-

ход няй Бе ла ру сi» i iн шых. 

У 1930-м быў арыш та ва ны i 

вы сла ны ў го рад Уржум. Па-

мёр у 1933-м. Рэ абi лi та ва ны 

ў 1960-м.

1930 год — на ра дзiў ся Ва лян цiн Аляк-

се е вiч Ба ры се вiч, бе ла рус кi ву чо-

ны ў га лi не ядзер най фi зi кi, кан ды дат тэх нiч ных 

на вук (1965). Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii Бе ла-

ру сi (1986).

1935 год — на ра дзiў ся Ула дзi мiр Ге ор-

гi е вiч Ку дзi наў, бе ла рус кi пiсь мен-

нiк. Пра ца ваў у ча со пi се «Нё ман». Аў тар збор-

нi каў апо вес цяў i апа вя дан няў «Прад чу ван не 

пе ра мен», «Па дзел ра дас цi» i iн шых.

1940 год — на ра дзi ла ся Та ма ра Ры го-

раў на Ра еў ская, эст рад ная спя-

вач ка, за слу жа ная ар тыст ка Бе ла ру сi (1974). 

У 1962–1992 га дах — са лiст ка Дзярж тэ ле ра дыё 

Бе ла ру сi.

2005 год — Бе ла рус ка му дзяр жаў на му 

му зею гiс то рыi Вя лi кай Ай чын най 

вай ны пе ра да дзе ны на веч нае за хоў ван не фа-

кел з по лы мем, за па ле ным ад веч на га агню на 

Ма ма е вым кур га не.

1840 год — на ра дзiў ся 

Ларс Фрэ дэ рык 

Нiль сан, швед скi хi мiк, якi ад-

крыў ў 1879-м хi мiч ны эле мент 

скан дый.

1900 год — на пар ла менц кiх вы ба рах у 

Бель гii ўпер шы ню ў све це бы ла вы-

пра ба ва на сiс тэ ма пра пар цый на га прад стаў нiц тва.

1905 год — 27–28 мая ў Ка рэй скiм пра-

лi ве ка ля вост ра ва Цу сi ма ад бы-

ла ся мар ская бiт ва па мiж 2-й Цi ха акi ян скай эс-

кад рай i япон скiм фло там, якая ста ла клю ча вым 

мо ман там для вы нi ку рус ка-япон скай вай ны. 

Скон чы ла ся поў ным па ра жэн нем рус кай эс кад-

ры. У баi за гi ну ла звыш пя цi ты сяч ма ра коў, з 28 

ра сiй скiх ка раб лёў аца ле лi тры. Пас ля гэ та га Ра-

сiя бы ла вы му ша на па чаць мiр ныя пе ра га во ры, 

якiя за вяр шы лi ся Порт смут скiм мi рам.

1930 год — аме ры ка нец Ры чард Дру за-

па тэн та ваў праз рыс тую клей кую 

стуж ку. У ве рас нi кам па нiя «3M» вы пус цi ла яе 

ў про даж пад най мен нем «cкотч».

1960 год — на ра дзiў ся Аляк сандр 

Мi ка ла е вiч Баш ла чоў, ра сiй скi 

па эт, рок-бард. Адзiн з са мых яр кiх прад стаў нi коў 

са вец ка га ан дэг раў нду.

1970 год — на ра дзiў ся Джо зеф Файнс, 

бры тан скi ак цёр. Зды маў ся ў 

фiль мах «За ка ха ны Шэкс пiр», «Лю тэр», «Ве-

не цы ян скi ку пец» i iн шых.

Ры гор БА РА ДУ ЛIН:

«Хто мо жа ад ка заць на пы тан не:

Дзе цi — 

не за слу жа ная ўзна га ро да

Цi за слу жа нае па ка ран не?»

ТА ЯМ НІ ЦЫ І АД КРЫЦ ЦІ
Ка лi агрэст на ва шай да чы 

рас це даў но, куст да стаў ся вам 

ад ба бу лi, а яна ў свой час бра ла 

па раст кi ў пра ба бу лi, хут чэй за ўсё 

праб ле ма муч нiс тай ра сы зна ё мая 

вам не па чут ках. Гэ ты бе ла ва ты 

на лёт на лiс цi i сцёб лах, ка рыч-

не выя пля мы на яга дах, якiя счы-

шча юц ца, ка лi па ста рац ца, але 

пры ем на га ўсё ад но ма ла.

Ка лі вы ста мі лі ся ся дзець склаў шы 

ру кі, пры ляж це.

Ту пыя лю дзі як ту пыя на жы. Ні бы та і 

шко ды пры чы ніць не мо гуць, але бес яць!

Ні ко лі не еш апош нюю кат ле ту з 

па тэль ні. Ад ной кат ле тай не на ясі ся, 

а па тэль ню да вя дзец ца мыць!

Жан чы ны ні ко лі не ста рэ юць — гэ та 

ў муж чын зрок псу ец ца.

Пра цую ў ту ра генц тве. Ту рыс ты 

СМС да сла лі: «Дзя куй! Нам так клас-

на ў Тур цыі!..»

На пі саць ім, што яны ў Егіп це, ці 

не трэ ба?

«Ад ной чы чу ла ад ма цi, якой ужо за во сем дзе сят, што 

ка лiсь цi ў на шай вёс цы бы ла вя лi кая свеч ка, якую 

пе ра но сi лi з ха ты ў ха ту. Ад бы ва ла ся гэ та праз не-

каль кi тыд няў пас ля Вя лi ка дня. Яна ахоў ва ла ад бя ды, 

хва ро бы... Мо жа, вы што ве да е це пра гэ ты аб рад? 

З па ва гай, чы тач ка га зе ты «Звяз да» Ма ры на П. 

з Го мель ска га ра ё на».

Вяс ной 2004 го да мы ста лi свед ка мi та го, як пра во дзi ла-

ся на ба жэн ства ста ра ве раў з на го ды свят ка ван ня Ушэс ця ў 

вёс цы Пе ра лёў ка Вет каў ска га ра ё на. У мяс цо вай тра ды цыi 

свя точ ныя аб ра ды пер шай па ло вы гэ та га дня атры ма лi наз ву 

«Вы нас свеч кi».

Ад на з мяс цо вых жан чын па ве да мi ла нам, што ў 1914 го дзе 

кай зе раў ская ар мiя спа лi ла мяс цо вую царк ву i амаль што ўсю 

вёс ку. Па куль царк ва га рэ ла, лю дзi па спе лi за браць аб ра зы 

i роз нае хра ма вае на чын не. Пас ля вай ны вёс ку ад бу да ва лi, 

царк ву — не. Та ды лю дзi па ча лi слу жыць ма ле бен са ма стой на, 

у ха це яко га-не будзь гас па да ра. Так ад зна ча лi прак тыч на ўсе 

вя лi кiя свя ты хрыс цi ян ска га ка лен да ра. А пад час дру гой вай-

ны ма цi за гi ну ла га хлоп ца зра бi ла вя лi кую аб роч ную свеч ку i 

па ча ла пра сiць лю дзей, каб яны са бра лi ся ў яе ха це i пра вя лi 

ма ле бен у па мяць пра сы на. З та го ча су гэ ты аб рад атры маў 

наз ву «вы нас свеч кi», i ад зна ча ец ца ён кож ны год як раз на 

Ушэс це — са ра ка вы дзень пас ля Вя лi ка дня, у чац вер.

Ма ле бен рас па чы наў ся пры клад на ў дзе вяць га дзiн ра нi-

цы i доў жыў ся да поўд ня. На по ку цi ста вi лi аб роч ную свеч ку. 

Кож ны, хто за хо дзiў у ха ту, нёс да яе свае свеч кi, па да рун кi, 

па час тун кi, гро шы.

Аб роч ная свеч ка ўяў ля ла са бой не вя лi кi скульп тур ны пом-

нiк. Яе вы плаў ля лi з вос ку, у таў шчы ню яна ме ла не менш за 

пят нац цаць сан ты мет раў, а ў вы шы ню — да са ра ка. Свеч ку 

ста вi лi ў ступ ку на кшталт веч ка дзя жы, «адзя ва лi» ў спе-

цы яль на па шы тую «су кен ку». Звер ху па вяз ва лi не вя лiч кiя 

«фар туш кi», упры го жа ныя стуж ка мi, вы шыў кай.

Кож ны год упры га жэн нi свеч кi аб наў ля лi, та му з ця гам ча су 

яна ста на вi ла ся ўсё таў сцей шая. Акра мя та го, на яе ма ца ва лi 

ма лень кiя свеч кi, з якi мi лю дзi пры хо дзi лi на ма ле бен, воск 

пла вiў ся i аб ця каў, ад гэ та га вя лi кая свеч ка ста на вi ла ся яшчэ 

боль шая i ця жэй шая.

У ха це той жан чы ны, якая зра бi ла свеч ку ў памяць па за гi-

ну лым сы не, яна зна хо дзi ла ся амаль што со рак га доў. Ка лi ж 

жан чы на па мер ла, то аб роч ную свеч ку ста лi пе ра но сiць з ха-

ты ў ха ту. Той гас па дар, у яко га яна за хоў ва ла ся на пра ця гу 

апош ня га го да, аба вяз ко ва рых та ваў свя точ ны стол-брат чы-

ну. Пас ля ма леб на ад бы ва ла ся свя точ нае ста ла ван не, за тым 

ад праў ля лi ся ва дзiць ка ра го ды i спраў ляць аб рад ва джэн ня 

стра лы, а на пры кан цы дня зноў ла дзi лi вя чэ ру, на якой пры ма-

ла ся ка лек тыў нае ра шэн не, ка му пе ра даць аб роч ную свеч ку 

на да лей шае за ха ван не.

Тры нац цаць га доў свеч ка зна хо дзi ла ся ў тым до ме, у якiм 

зда ры ла ся вя лi кая бя да: за гi ну лi баць ка i сын. Ця пер вось ужо 

трэ цi год яна «да па ма гае» той сям'i, у якой баць ка моц на за пiў 

i ад ной чы на ват на ду маў за кон чыць жыц цё са ма губ ствам, 

ад на вяс коў цы вы ра шы лi тэр мi но ва пе ра нес цi аб роч ную свеч-

ку ме на вi та ў гэ ту ха ту. Ня гле дзя чы на тое, што га лоў ная 

свеч ка аб шчы ны зна хо дзiц ца ў ней кiм ад ным до ме, да яе пры-

хо дзяць усе ад на вяс коў цы, каб па ма лiц ца i па ста вiць по бач 

свае свеч кi са сва i мi ўлас ны мi прось ба мi i па жа дан ня мi.

На дум ку мно гiх да след чы каў, «свя та свеч кi» — гэ та не 

што iн шае, як транс фар ма цыя ста ра жыт ных сла вян скiх свят, 

пры све ча ных языч нiц кiм ба гам, якiм пры но сi лi ах вя рап ры-

на шэн нi ў вы гля дзе вос ку, мё ду, пi ва ў над зеi на даб ра быт, 

шчас це, уда чу на па ля ван нi. Ме на вi та пра гэ та свед чаць пiсь-

мо выя кры нi цы XII—XVII стст. Пас ля пры няц ця хрыс цi ян ства 

ах вя ра ван нi ў вы гля дзе вос ку i мё ду за ста лi ся, толь кi на бы лi 

дак лад ную акрэс ле насць у вы гля дзе аб ра ду, якi ў гэ тай мяс-

цо вас цi за вец ца «Вы нас свеч кi».

Вы бар ха ты, у якой ней кi час за хоў ва ла ся свеч ка, за ле-

жаў ад мно гiх аб ста вiн. З ад на го бо ку, пры сут насць у ха це 

аб роч най свеч кi на клад ва ла на гас па да ра i яго сям'ю да дат-

ко выя па тра ба ван нi. Гэ та бы ло вя лi кiм го на рам, якi трэ ба 

бы ло за слу жыць. З дру го га бо ку, пе ра нос свеч кi з ха ты ў 

ха ту мог быць вы клi ка ны ней кiм ня шчас цем, якое зда ра ла ся 

рап тоў на. Акра мя гэ та га, свеч ку не за хоў ва лi ў до ме, у якiм 

жы лi кеп скiя, злыя лю дзi, тыя, хто час та ла яў ся па мiж са бой 

i з ад на вяс коў ца мi. Так аб шчы на вы каз ва ла сваё стаў лен не 

да гэ тай сям'i.

Ся ля не бы лi глы бо ка пе ра ка на ны, што не вы ка нан не аб-

ра ду «Вы нас свеч кi» мо жа на клi каць на вёс ку i яе жы ха роў 

пра кляц це, якое пра явiц ца ў вы гля дзе эпi дэ мii, па дзя жу хат-

няй жы вё лы, не ўра джаю i г. д.

Ак са на КА ТО ВIЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан нi пра ка ра нi i пры ста са ва насць да 

су час на га жыц ця ка лян дар ных i ся мей на-по бы та вых на род-

ных тра ды цый ды аб ра даў на паш то вы або элект рон ны ад рас 

рэ дак цыi з па зна кай «Пра ра дзiн нае».

Ста рыя сар ты доб рыя тым, 

што смач ныя i ад на знач на не 

пад вяр га лi ся нi я кiм ма ды фi-

ка цы ям, але вось бя да — яны 

зу сiм ня ўстой лi выя да роз ных 

хва роб. Па збаў ляц ца ад смач-

на га сор ту не хо чац ца, а вось 

пе ра маг чы муч нiс тую ра су — 

на ад ва рот. Пры гэ тым доб ра 

бы ло б абы сцi ся без так сiч ных 

пес ты цы даў. Эфек тыў ныя на-

род ныя срод кi пра фi лак ты кi i ба раць бы з муч нiс тай 

ра сой ёсць. I яны пра ве ра ны на прак ты цы.

Вы клi кае за хвор ван не ад па вед ны род грыб коў, 

якiя вы кiд ва юць спо ры двой чы: вяс ной i ле там. Та-

му на доб ры толк трэ ба пра во дзiць тры апра цоў кi 

агрэс ту ад муч нiс тай ра сы: да цвi цен ня, ад ра зу 

пас ля цвi цен ня i пе рад лiс та па дам. Пры гэ тым кус-

ты лепш не апырс кваць, а на моч ваць, iмк ну чы ся не 

пра пус цiць нi ад ной га лiн кi. Да та го ж важ на па мя-

таць, што спо ры гры ба зi му юць у пад сцiл цы, та му 

аба вяз ко ва трэ ба па лiць тым жа са мым срод кам 

i зям лю ва кол кус та. Апра цоў ку рэ ка мен ду ец ца 

пра во дзiць ве ча рам.

На род ныя срод кi 
ад муч нiс тай ра сы на агрэс це

Амi яч ная са лет ра. 50 гра маў амi яч най са лет-

ры рас тва ра юць у 10 лiт рах ва ды. Апра цоў ва юць 

агрэст пас ля цвi цен ня.

Ас пi рын + со да. 1 ст. л. со ды, 1 таб лет ка ас пi-

ры ну, 1 ч. л. срод ку для мыц ця по су ду або вад ка га 

мы ла, 1 ст. л. алею рас тва ра юць у 4,5 лiт ра ва ды. 

Гэ тым са ста вам кус ты апра цоў ва юць на пра ця гу 

се зо на адзiн раз у два тыд нi.

Ва да. Ва ду вар та да вес цi да кi пен ня. Ран няй 

вяс ной да схо ду сне гу кус ты агрэс ту аб лi ва юц ца 

кi пе нем прос та з па лi вач кi.

Га уп сiн або тры ха дэр мiн (бiя прэ па ра ты). 

150 мл прэ па ра ту рас тва ра юць у 10 лiт рах ва ды. 

Апырс ква юць агрэст на пра ця гу пе ры я ду ве ге та цыi 

з iн тэр ва лам у два тыд нi.

По пел. Адзiн кi ла грам по пе лу за лi ва юць 10 лiт-

ра мi ва ды i на стой ва юць сем дзён, ча сам па меш-

ва ю чы. За тым асця рож на пе ра лi ва юць на стой, па-

кi да ю чы аса дак на дне. Апырс кван не пра вод зяць у 

кан цы мая — па чат ку чэр ве ня трой чы з iн тэр ва лам 

у адзiн дзень. По пе ла вы аса дак раз вод зяць ва дой 

i па лi ва юць гэ тай су мес сю гле бу пад кус та мi.

Каль цы нi ра ва ная со да. 50 г каль цы нi ра ва най 

со ды рас тва ра юць у не вя лi кай коль кас цi га ра чай 

ва ды, за тым да вод зяць ва ду да 10 лiт раў i да да юць 

10 г вад ка га мы ла. Апра цоў ва юць агрэст двой чы: 

да цвi цен ня i пас ля цвi цен ня.

Ке фiр або скiс лае ма ла ко, сы ро ват ка. 1 лiтр 

ке фi ру або кiс ла га ма ла ка змеш ва юць з дзевяццю 

лiт ра мi ва ды. Апра цоў ку пра-

вод зяць тры ра зы праз кож ныя 

тры днi.

Ка ра вяк. Ка ра вяк раз во-

д зяць ва дой у пра пор цыi 1:3 i 

на стой ва юць тры днi. За тым 

зноў раз вод зяць ва дой 1:3 i 

пра цэдж ва юць. Апра цоў ва-

юць агрэст да цвi цен ня, пас ля 

цвi цен ня i пе рад лiс та па дам.

Цы буль ныя ша лу пi ны. 200 

г ша лу пiн рэп ча тай цы бу лi за лi ва юць 10 лiт ра мi кi пе-

ню i на стой ва юць два днi. Апра цоў ва юць агрэст да 

цвi цен ня, пас ля цвi цен ня i пе рад лiс та па дам.

Пiж ма. 30 г су хой пiж мы за лi ва юць 10 лiт ра мi 

ва ды i на стой ва юць су ткi. За тым ва раць на пра-

ця гу 1,5—2 га дзiн i пра цэдж ва юць. Ад ва рам пiж-

мы апра цоў ва юць зям лю ва кол кус тоў вяс ной i 

во сен ню.

Прэ лае се на цi ляс ны под сцiл. Вяд ро на тра-

цi ну за паў ня юць се нам, да лi ва юць ва дой i на стой-

ва юць тры днi. По тым зноў раз вод зяць ва дой 1: 3 i 

пра цэдж ва юць. Апра цоў ва юць агрэст да цвi цен ня, 

пас ля цвi цен ня i пе рад лiс та па дам.

Со да. 2 ст. л. со ды i 50 гра маў дзёр та га гас-

па дар ча га мы ла рас тва ра юць у 10 лiт рах ва ды. 

Апра цоў ва юць кус ты двой чы: да цвi цен ня i пас ля 

цвi цен ня.

Угна ен нi. На 10 лiт раў ва ды не аб ход на 20 г 

су пер фас фа ту, 50 г хло рыс та га ка лiю, 30 г ма ча-

вi ны, 5 г мар ган цоў кi. Агрэст апырс ква юць адзiн 

раз пас ля цвi цен ня.

Фi та спа рын. Бя руць 100—150 мл прэ па ра ту 

на 10 лiт раў ва ды. Апра цоў ва юць куст i гле бу пад 

iм увес ну да цвi цен ня i во сен ню пас ля пло да на-

шэн ня.

Хвошч. 1 кг све жа га хва шчу за лi ва юць 10 лiт ра-

мi ва ды i ва раць дзве га дзi ны. Ад вар астудж ва юць, 

пра цэдж ва юць i раз вод зяць ва дой 1:5. Апырс ква-

юць агрэст на пра ця гу дач на га се зо на з iн тэр ва лам 

у ты дзень.

Вар та па мя таць, што муч нiс тая ра са, як i мно гiя 

iн шыя грыб ко выя за хвор ван нi, вель мi лю бiць вiль-

гот насць, за гу шча ныя па сад кi i бед ныя ар га нi кай 

гле бы. Та му, па-пер шае, трэ ба ста рац ца рэ гу ляр на 

вы ра заць ста рыя га лiн кi, якiя дрэн на пла да но сяць, 

каб па вет ра сва бод на пра нi ка ла ўнутр кус та, а 

па-дру гое, азда раў ляць i ўзба га чаць гле бу ар га-

нi кай. За мест та го каб пе ра коп ваць пад кус та мi, 

вы по лваць усё пус та зел ле i вы да ляць под сцiл (а 

рап там там ста iў ся гры бок?), лепш, на ад ва рот, 

пад кла даць пад агрэст бац вiн не (асаб лi ва доб рае 

бац вiн не па слё на вых: буль бы i та ма таў) i шчо дра 

па лi ваць яго звер ху рас тво рам ЭМ-прэ па ра таў. 

Ка рыс ныя мiк ра ар га нiз мы хут ка возь муц ца за 

спра ву i «зжу юць» ар га нiч ныя рэшт кi ра зам з хва-

ро ба твор ны мi грыб ка мi.

ЯК ПА ЗБА ВIЦ ЦА 
АД МУЧ НIС ТАЙ РА СЫ НА АГРЭС ЦЕ

Бяс печ на ес цiБяс печ на ес цi

АРЭ ХI ДЛЯ СЭР ЦА 
I СУ ПРАЦЬ РА КУ
Грэц кiя арэ хi з'яў ля юц ца са мым ка рыс-

ным пра дук там для зда роўя сэр ца. Та кую 

дум ку вы ка за ла док тар ме ды цын скiх на-

вук у Гар вард скай шко ле гра мад скай ахо вы 

зда роўя Мар та Гу аш Фе рэ ў iн тэр в'ю га зе це 

Lа Vаnguаrdiа.

«Роз ныя да сле да ван нi па ка за лi, што 

грэц кiя арэ хi мо гуць аба ра няць ад за-

хвор ван няў сэр ца за кошт па ляп шэн ня 

лi пiд на га про фi лю», — рас ка за ла Фе рэ. 

Па сло вах на ву коў ца, iх вы лу чае ся род 

iн шых вя лi кая коль касць аль фа-лi на ле-

на вай кiс ла ты. Яна ўяў ляе са бой аме га-3 

тлус тую кiс ла ту, па доб ную на тую, што 

ўтрым лi ва ец ца ў ры бе.

Так са ма экс перт ад зна чы ла су праць-

за па лен чыя i ан ты ак сi дант ныя ўлас цi-

вас цi пра дук ту. Пас ля ўжы ван ня грэц кiх 

арэ хаў па ляп ша юц ца i па каз чы кi ха лес-

тэ ры ну.

Ра ней ужо па ве дам ля ла ся пра шэ раг 

iн шых ка рыс ных для ар га нiз ма ўлас цi-

вас цяў гэ тых арэ хаў. Так, да след чы кi з 

Унi вер сi тэ та Мар ша ла (ЗША) прый шлi да 

вы сно вы, што спа жы ван не iх у коль кас цi 

ўся го 57 гра маў у дзень мо жа стры маць 

рост пух лi ны пры па цвер джа ным ра ку 

ма лоч най за ло зы.

Пры гэ тым праз мер нае спа жы ван не 

арэ хаў па гра жае праб ле ма мi са зда роў-

ем. У ча ла ве ка, якi з'еў за раз адзiн i больш 

кi ла гра маў, маг чы ма раз вiц цё кi шач най 

не пра ход нас цi — па гроз лi ва га для жыц-

ця ста ну. Усiм, хто мае праб ле мы з лiш-

няй ва гой або спра буе знi зiць ма су це ла, 

на ву коў цы рэ ка мен ду юць ус тры мац ца ад 

пе ра ядан ня арэ хаў i ўжы ваць пра дукт у 

пер шай па ло ве дня.

Ды е то ла гi ад зна чы лi, што стра ва, у 

якую час ця ком да да юц ца грэц кiя арэ хi, 

утрым лi вае ў са бе ка ля 1,5 ты ся чы кi ла-

ка ло рый. Гэ та прак тыч на роў на дзён най 

нор ме кi ла ка ло рый для ча ла ве ка, якi iмк-

нец ца скi нуць лiш нюю ва гу.

Ва ру шы звi лi на мi!Ва ру шы звi лi на мi!

СI ЛА МОЗ ГА — 
ВЫ НIК ВО ЛI

Аме ры кан скiя на ву коў цы вы свет лi лi, 

што най леп шым спо са бам пад тры маць 

каг нi тыў ныя здоль нас цi моз га для лю-

дзей, ста рэй шых за 30 га доў, з'яў ля ец-

ца раз на стай ная дзей насць. Вы сно вы 

на ву коў цаў апуб лi ка ва ла вы дан не Thе 

Jоurnаls оf Gеrоntоlоgу.

На дум ку спе цы я лiс таў, мозг па ста-

ян на па вi нен ад чу ваць на груз ку, бо гэ та 

дзейс ны спо саб спы нiць яго ста рэн не. 

Па сло вах да след чы каў з Унi вер сi тэ та 

Паўд нё вай Фла ры ды, на пра ця гу дня ча-

ла век мо жа зай мац ца роз ны мi спра ва мi: 

га та ван нем, ра бо тай, ядой, пра гля дам 

тэ ле вi за ра, чы тан нем кнiг, спор там, але 

для доб рай за груз кi моз га гэ та га не да-

стат ко ва. Та му чым больш за дач ча ла-

век са бе па ста вiць, тым больш ак тыў ны 

i зда ра вей шы бу дзе мозг.

Вы сно вы на ву коў цаў па цвяр джа юць 

вы нi кi маш таб ных да сле да ван няў з удзе-

лам 732 ча ла век ва ўзрос це ад 34 да 84 

га доў. Гэ тая ж гру па бы ла апы та ная праз 

дзе сяць га доў. Лю дзi, якiя вы ву ча лi неш та 

но вае на па ста ян най асно ве, у тым лi ку 

за меж ныя мо вы, дэ ман стра ва лi леп шыя 

каг нi тыў ныя здоль нас цi, чым пад до след-

ныя, якiя ру цiн на пра во дзi лi час.

Па сло вах экс пер таў, шмат пла на вая 

што дзён ная ак тыў насць да зва ляе на-

за па сiць iн тэ ле кту аль ныя i са цы яль ныя 

на вы кi, а жыц цё вы во пыт — аду ка цыя 

або воль ны час — мо жа да па маг чы кам-

пен са ваць пра грэ су ю чую хва ро бу Аль ц-

гей ме ра. Акра мя та го, гэ та ста ноў ча 

ўплы вае на аб' ём ра бо чай па мя цi, бег-

ласць маў лен ня, ува гу, вер баль ную па-

мяць, хут касць апра цоў кi iн фар ма цыi i 

мыс лен ня.

Гры ва, як у льваГры ва, як у льва

АБА РА НЯЕ БА РА ДА 
НЕ ТОЛЬ КI 
Ў ХА ЛА ДЫ

На ву коў цы знай шлi ад каз на пы тан не, 

ча му ў муж чын з'я вi ла ся ба ра да. Да след-

чы кi за ўва жа юць, што гус тыя ва ла сы на 

тва ры не здар ма аса цы ю юц ца з мас ку-

лiн нас цю, агрэ сi яй i са цы яль ным да мi-

на ван нем. У хо дзе эва лю цыi ча ла ве ча га 

вi ду ў муж чын яна маг ла з'я вiц ца для 

аба ро ны пад час бо ек. Та кую вы сно ву 

зра бi лi аў та ры но ва га да сле да ван ня.

У мi ну лым да сле да ван нi да пус ка лi, 

што ба ра да маг ла слу жыць для аба ро-

ны важ ных час так це ла, та кiх як скi вi ца 

i гор ла, ад на па даў, тым са мым паў та ра-

ю чы функ цыю гры вы ў ільвоў, тлу ма чаць 

на ву коў цы з Унi вер сi тэ та Юты. Зразу-

мела, што нiж няя скi вi ца час та ста но-

вiц ца той част кай тва ру, якая больш за 

ўсё па ку туе пад час бо ек. Як i ў iн шых 

вi даў вя лi кiх мал паў, ча ла ве чыя са мцы 

больш звяр та юц ца да гвал ту, у асноў-

ным су праць iн шых асоб муж чын ска га 

по лу. Ка лi яны б'юц ца, то час та цэ ляць 

у твар. Гэ та мо жа рас тлу ма чыць, ча му 

струк ту ра апош ня га ў муж чын i жан чын 

сфар мi ра ва на па-роз на му. Та му аў та ры 

вы ка за лi зда гад ку, што тоў стае по кры ва 

ва ла соў маг ло эва лю цый на з'я вiц ца для 

та го, каб па глы наць i змяк чаць уда ры 

ў твар.

Каб пра ве рыць сваю гi по тэ зу, ка ман-

да на ву коў цаў ства ры ла ма дэль ча ла-

ве чай кас ця вой ткан кi i вы ра за ла з яе 

пра ма ву голь нiк па ме ра мi 60 х 65 х 3 

мi лi мет ра. Пас ля гэ та га яны на кры лi 

кост ку плас том аве чай ску ры з поў сцю. 

Ску ра бы ла пра сяк ну та вад ка сцю, каб 

яна на гад ва ла жы выя ткан кi. А поўсць 

за ста ла ся су хой. На ву коў цы пры зна юць, 

што аве чая ску ра i поўсць не вель мi па-

доб ныя на ча ла ве чую ба ра ду. Ад нак у 

iх не бы ло маг чы мас цi «атры маць узор 

ча ла ве ча га па хо джан ня».

З да па мо гай ад мыс ло вай ма шы ны 

да след чы кi кi ну лi на iм пра вi за ва ную ба-

ра ду прад мет ва гой 4,7 кi ла гра ма з вы-

шы нi 7,4 сан ты мет ра — нi бы та гэ та ўдар 

у твар. Пра цэс паў та ры лi для 20 узо раў 

аве чай ску ры. У ся рэд нiм узо ры з поў-

сцю па глы на лi на 30 пра цэн таў больш 

энер гii, чым лы сыя або з не вя лi кiм ва-

ла ся ным по кры вам.

«Вы нi кi гэ та га да сле да ван ня па каз-

ва юць, што ва ла сы са праў ды здоль ны 

ў знач най сту пе нi ска ра цiць уплыў уда ру 

i па глы нуць энер гiю, а та кiм чы нам ска-

ра цiць час та ту шко ды. Ка лi гэ та ж са мае 

ад бы ва ец ца з ча ла ве чы мi ва ла са мi на 

тва ры, та ды гус тое по кры ва мо жа да па-

маг чы аба ра нiць ураз лi выя част кi пя рэд-

няй воб лас цi чэ ра па ад са кру шаль ных 

уда раў, у пры ват нас цi скi вi цу», — лi чаць 

аў та ры да сле да ван ня. «Ба ра да так са ма 

мо жа ска ра цiць ра нен нi, раз ры вы i траў-

мы ску ры i цяг лiц тва ру», — да да юць яны. 

Та кiм чы нам, ба ра да тыя муж чы ны ма юць 

пе ра ва гу ў бой цы. I та му на яў насць та ко-

га по кры ва за ах воч ва ла ся на ту раль ным 

ад бо рам у хо дзе эва лю цыi.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

Фо та з ад кры тых кры нiц.

ПРОЕКТНАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ

Государственное предприятие 

«УКС Фрунзенского района 
г. Минска»

(в дополнение к ранее опубликованным 
декларациям в газете «Звязда» 

от 07.07.2015 г. № 126, от 20.11.2015 № 225, 
от 03.12.2019 № 229)

Застройщик – Коммунальное унитарное дочер-
нее предприятие «Управление капитального стро-
ительства Фрунзенского района г. Минска», заре-
гистрированное Минским городским исполнитель-
ным комитетом 27.02.2014 в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Бела-
русь, г. Минск, 4-й Загородный пер., 64А, тел./факс: 
361-67-99, 399-53-94.

Режим работы (приемное время): понедельник, 
среда – с 8.45 до 13.00; вторник, четверг – с 14.00 
до 18.00; выходные дни: суббота, воскресенье.

Информация о проекте.
Проектом предусмотрено строительство встро-

енных помещений в составе объекта «Многоэтаж-
ный жилой комплекс со встроено-пристроенными 
помещениями административного, торгово-бы то-
вого назначения, гараж-стоянками и фирменным 
магазином-салоном РУП «Издательство «Белблан-
кавыд» по ул. Я. Мавра, 32А». 

Предлагается для привлечения к строительству 
по договорам создания объектов долевого строи-
тельства: офисы №№ 7 – 15 с отдельным входом 
с открытой террасы. Площадь помещений: офис 
№ 7 – 89,21 кв. метров; офис № 8 – 85,32 кв. мет-
ров; офис № 9 – 71,35 кв. метров; офис № 10 – 
67,91 кв. метров; офис № 11 – 63,76 кв. метров; 
офис № 12 – 59,89 кв. метров; офис № 13 – 
108,89 кв. метров; офис № 14 – 64,36 кв. метров; 
офис № 15 – 55,54 кв. метров.

Цена 1 кв. метра общей площади офиса на дату 
опубликования проектной декларации составляет 
2 300,00 белорусского рубля.

Предполагаемый срок ввода – 1 июля 2020 года.
С планировками офисов и ходом работ 

по строительству можно ознакомиться по адресу: 
г. Минск,  4-й Загородный пер., 64А, к. 101, тел. 
399-53-94.

 Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) 

того лица, с кем будет заключаться договор, для 
юридического лица – свидетельство о государ-
ственной регистрации организации, письмо о всту-
плении в долевое строительство с указанием рек-
визитов организации;

- быть готовым оплатить в течение 7 рабочих 
дней с даты регистрации догово ра в комитете стро-
ительства и инвестиций Мингорисполкома 40 про-
центов стоимости объекта долевого строительства.

Указанная в настоящей проектной декларации 
цена 1 кв. метра общей площади офиса и количе-
ство офисов считаются действительными до мо-
мента опубликования новой декларации.
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