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Напрыканцы сакавіка айчыннымі мічурынцамі былі выведзены
ўнікальныя сарты ягеля, якія могуць стаць прататыпам прынцыпова
новых лекаў і кармавой базай будучай аленегадоўлі

Міні-парнічок
Бераце пластыкавую бутэльку. Толькі абавязкова празрыстую (не
карычневую, не зялёную) разразаеце напалам уздоўж (па даўжыні).
На палавінку ўкладваеце 6-8 слаёў туалетнай паперы. Затым зверху
яе трэба добра намачыць, але каб вады не было (перакулілі — лішняя
вільгаць сцячэ, а папера нікуды не дзенецца).
Зверху раскладаеце насенне, як быццам саджаеце. На бутэльку
насоўваеце звычайны поліэтыленавы пакет і завязваеце на канцы. У
вас павінен атрымацца своеасаблівы парнічок. І ўсё. У такім выглядзе насенне можа і два, і тры тыдні знаходзіцца. Лісточкі вырастуць
толькі два, але корань будзе ўзмоцнена развівацца. Паліваць не
трэба; кандэнсат будзе пастаянна вяртацца на старое месца. Калі
прыйдзе час — перасадзіце ў зямлю.
Вельмі добра такім чынам вырошчваць насенне петуніі, суніц.
Потым расада, пасаджаная такім чынам, пераганяе тую, што садзім
звычайна, бо ў яе ўжо вялікія карані, якія, толькі зачапіўшыся, пачынаюць пускаць лістоту. А звычайная расада спачатку ўзмоцнена
нарошчвае каранёвую сістэму, а потым усё астатняе.
Варанянскі Сяргей Віктаравіч, Маладзечанскі раён.

Першыя крокі па селекцыянаванні ісландскага моху пачаліся ў нас яшчэ больш за 20
гадоў таму, калі крэатыўнымі навукоўцамі
была падрыхтавана праграма развядзення паўночных аленяў на выпрацаваных
тарфяніках краіны. На той час галоўнай
праблемай праграмы было інтэнсіўнае вырошчванне на тэрыторыі краіны ягелю, які
з'яўляецца асноўнай ежай гэтых непатрабавальных жывёл. Працэс адаптавання
аленевага моху да нашых кліматычных
умоў заняў шмат часу, але канчатковыя
неверагодныя вынікі
пераўзышлі ўсе смелыя чаканні.

сабакі сталі лазіць (прык.). 7. Не
кожная курачка — ..., не кожны
сабака касматы (прык.). 12. Які
..., такая й работа: узяў сучку за
хвост, цягне за вароты (прык.).
14. Дух, жыхар і гаспадар лазні:
людзей, якія затрымліваюцца ў
лазні, ён палохае рогатам, віскатам. 16. Грошы, што выдаюцца
ў лік будучых плацяжоў. 17. І ...
каня зваліць, калі воўк дапаможа (прык.). 20. Воўк не пастух, а
казёл не агароднік; воўк — злодзей, а казёл — ... (прык.). 21.
«Да мяне ішоў ...\\Ды расквасіў
нос аб ганак». З прыпеўкі. 24.
Сліны не падымеш, а ... не вернеш (прык.). 25. Тое, што ўрач.
28. Кошцы ..., а мышцы смерць
(прык.). 30. Купіў ... сучку, а сам
брэша (прык.).
Склаў Лявон ЦЕЛЕШ,
г. Дзяржынск.
Па гарызанталі: 4. Хвост. 8.
Арэшак. 9. Ну! 10. Сцены. 11.
Багна. 13. Сала. 15. Таракан.
17. Кус. 18. Сена. 19. Муар. 22.
Нос. 23. Вяселле. 26. Грэх. 27.
Дэкор. 29. Кошка. 31. Іл. 32. Седала. 33. Дабро.
Па вертыкалі: 1. Карысць.
2. Кэт. 3. Каза. 5. Вецер. 6. Сынок. 7. Чубатка. 12. Гаспадар.
14. Лазеннік. 16. Аванс. 17. Камар. 20. Шкоднік. 21. Каханак.
24. Слова. 25. Лекар. 28. Смех.
30. Пан.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ
ЛАСКА, АДКАЗЫ:

Па га ры зан та лі: 4. Чым
больш ката гладзіш, тым вышэй
ён ... задзірае (прык.). 8. «Вавёрачка ... ухапіла\\І так і сяк яго на
зуб бярэ». З байкі Э. Валасевіча
«Сама». 9. Усё «...» ды «...!». А
тпрукнуць няма каму (прык.). 10. І
... вушы маюць (прык.). 11. Дрыгва. 13. І кошка бліноў напячэ, калі ... сцячэ (прык.). 15. «У хаціне
— вечарына,\\Скокі, песні, тарарам.\\Задаюць настрой сябрыне\\
Муха, тля і ...». Прыпеўка. 17. І
сабака таго знае, чый ... кусае
(прык.). 18. Цэлы дзень касіў ...,
а за вечар каза з'ела (прык.). 19.
Шаўковая тканіна. 22. Калі ... задзіраецца, галава не разумнее
(прык.). 23. Май сваё насенне,
рабі дзецям ... (прык.). 26. Смех
— не ..., а галавы не вешай
(прык.). 27. Сістэма ўпрыгожанняў збудавання або вырабу. 29.
І ... б гарэлку піла, каб на стале
пад накрыўкай была, і певень бы
піў, калі б хто купіў (прык.). 31.
Вязкі асадак на дне вадаёмаў.
32. Не лезь на чужое ... (прык.).
33. Сабака старое ... памятае
(прык.).
Па вертыкалі: 1. Такая ..., як з
казла: ні воўны, ні малака (прык.).
2. «Не ўтрымаў, спытаў у кошкі:\\«Што ясі ты за гарошкі?\\Ты
адкрый мне свой сакрэт».\\Мурка
кажа: «Кіці-...». З байкі Р.Рэўтовіч
«Зайздрасць». 3. ... плача, а воўк
скача (прык.). 5. Стары сабака на
... не брэша (прык.). 6. «Папраў,
..., каты лазяць». Паправіў ... — і

ДАВЕДКА АД СПЕЦЫЯЛІСТАЎ.
Ягель, ісландскі або алені мох, адносіцца да лішайнікаў, якія ўяўляюць
сабой асаблівыя складаныя арганізмы, што атрымліваюцца ў працэсе
сумеснага саюза простых аднаклеМеханізм унутранага
тачных зялёных водарасцяў, бактэрый, якія засвойваць азот, і сумчахаладзільніка
тых грыбоў. У гэтым сужыцці грыПрарыў у селекцыянабы пастаўляюць мінеральныя солі і
ванні пачаўся пасля таго, Такую сімпатычную пыску мы неўзабаве
ва
ду, водарасцям дастаецца сінтэз
ўба
чым
на
кож
ным
ба
ло
це.
як гэты мох сталі вырошчкрухмалу, што дазваляе існаваць ліваць на тэрыторыях, дзе гіс тарычна ў зямлі
шайнікам у такіх месцах, дзе іншыя арганізмы
існавала вялікая доля крэменю. Нагадаю, што
зрабіць гэтага не могуць. Таму лішайнікі могуць
гэты прыродны мінерал мае дзве разнавіднасрасці ў месцах з моцным марозам і, наадварот,
ці ў палярызацыі. Таму пасля селекцыі і былі
у гарачых пустынях.
атрыманы два віды моху — плюс-М ягель і мінус-Т ягель. Першы від расліны атрымалі на
тэрыторыі з белым крэменем, і развіваўся ён
даволі хутка, бо дасягаў максімальнай масы
такога лапіка (каля 1,5 кг) усяго за адзін сезон.
Другі від, ужо на чорным крэмені, рос значна
павольней, аднак гэты лішайнік перастройваў
метабалізм у арганізме паўночных аленяў такім
чынам, што ў ім іс тотна памяншалася колькасць тэстастэрону, які адказвае за палавую
актыўнасць. Менавіта гэты фактар уласцівасці
мінус-Т ягеля пачаў часова змяняць структуру крыві аленяў. А ў выніку хімічнай рэакцыі,
звязанай з засваеннем гэтай цуда-ежы, тэмпература крыві аленяў зніжалася, а ўся энергія
накіроўвалася на ўтварэнне мышачнай тканкі.
Атрымліваўся такі лянівы і аб'ёмны «халадзільнік» на капытах.
У экс пе ры мен таль ным стат ку бе ла рус кіх
паўночных аленяў зімой пасвілі на палетках з
плюс-М ягелем, а ў міжсезонне і летам у рацыён дабаўлялі ягель з функцыяй халадзільніка.
Зразумела, што альфа-самцам у ежу мінус-Т
ягель да ваць нель га, бо інакш па ве лі чэн не
папуляцыі спыніцца. Таму ў спецыяльнай лабараторыі ІG-тэхналогій аднаго з інстыту таў Мінска быў распрацаваны электронны механізм з
тэлескапічным рассоўным парасонам, які ствараў цень для самцоў у сонечнае надвор'е.

1748

1938

1949

Міхась СТРАЛЬЦОЎ, пісьменнік, публіцыст:
«З гадамі душа цішэе, лагаднее, супакойваецца, але не засынае:
яна, як і раней, шукае радасці, толькі ведае ўжо, што хоча іменна
яе».

СЁННЯ
Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

6.43
6.32
6.33
6.32
6.59
7.01

Захад Даўжыня
дня

19.45
19.36
19.35
19.30
19.59
19.59

13.02
13.04
13.02
12.58
13.00
12.58

Поўня 4 красавіка.
Месяц у сузор’і Девы.

Наразаем палоскі поліэтыленавай плёнкі (падыходзіць любая — з
пакетаў, рэшткі старой ад парніка): шырыня 10 см, даўжыня адвольная.
На плёнку ўкладваем палоску туалетнай паперы, змочваем яе
вадой. Потым раскладваем насенне, адступіўшы 1 см ад верху і па
2-3 см у радзе. Затым зверху кладзем яшчэ адну палоску туалетнай
паперы, і на яе — стужку плёнкі. Згортваем у рулончык. Можна нават
дзве палоскі скруціць у адзін рулончык. Затым устаўляем рулончык
у шклянку насеннем угору. Замест шклянкі можна выкарыстоўваць
абрэзаную пластыкавую бутэльку. Наліваем ваду на ўзровень 3-4 см.
І ставім на падаконнік або іншае месца ў пакоі. Ваду час ад часу
неабходна мяняць.
Прыкладна праз тыдзень з рулончыка з'яўляюцца першыя парасткі.
Праз два тыдні ў шкляначцы стаіць зялёны букет.
У ваду пажадана дабавіць некалькі кропель канцэнтрату для
ўзмацнення росту. Пры з'яўленні ў
расады двух сапраўдных лісточкаў
разгортваем рулон, здымаем верхнюю палоску плёнкі, а там ляжаць
парасткі як у пялёнках, карэньчыкі даўжынёй 5-7 см. Пры гэтым відаць, якія парасткі дужыя, а якія
слабыя. Папера раскісла, але гэта

Сёння новымі сартамі ягелю зацікавіліся не
толькі спецыялісты ў жывёлагадоўлі, але і медыкі.
Аказалася, што выцяжка плюс-М ягеля можа павялічваць масу атлетаў без урону палавой функцыі
чалавека. У мінімальных дозах яе можна выкарыстоўваць у якасці харчовых дабавак з эфектам
віягры. А вось лекавыя сродкі, якія ствараюцца на
базе мінус-Т ягелю, магчыма, у хуткім часе будуць
прапаноўвацца людзям, што ні дня не могуць пражыць без сваркі ці бойкі. Магчыма, што падобныя
прышчэпкі маглі б цалкам выключыць на нашай
планеце такое паняцце, як вайна.

Першым удзельнікам праграмы —
агучаныя БАДы бясплатна
Цяпер у названай лабараторыі падрыхтаваны
50 камплектаў таблетак, зробленых з выкарыстаннем плюс-мінус ягеля. Таму 1 красавіка яны будуць
перададзены самым смелым добраахвотнікам
праграмы ў Мінску па адрасе: вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, 5-ы паверх. Спытаць Антона Качку.
Сяргей ПАЛІНІН

не перашкода. У грунт высаджваем разам з ёй.
Тэх на ло гія доб рая тым,
што не займае месца. Няма
чорнай ножкі, ёсць час падрыхтаваць глебу для рассадных скрыняў.
Бартушэўскі Васіль Мікалаевіч, Слонім.

☺

Перад пасадкай у цыбулі абразаем верхавіну; пяро будзе
гусцейшае. Замочваем цыбулю
ў слабым растворы марганцоўкі
на 3-4 гадзіны. Загадзя рыхтуем
пасадачнае месца. «Сямейную»
цыбулю вельмі добра садзіць на
баразёнкі, як бульбу. Уніз баразёнкі кладзем перагной.
Цыбуліны саджаем на адлегласці 15 см адна ад адной. Пасадзіўшы цыбулю зверху, прыкрываем сенам або слоем сеннага
гною. Здымаем гэты слой праз
два тыдні, калі цыбуля пачынае
ўсходзіць.
Догляд цыбулі заключаецца ў
праполцы і паліве, толькі калі засуха. Цыбулька ваду не любіць.
Калі цыбулю паліваць часта, яна
будзе гніць пры захоўванні. Рыхліць цыбулю трэба акуратна, каб
не патрывожыць карані.
А змагацца з цыбульнай мухай дапамагае наступны прыём.
Як толькі цыбуля пачынае прарастаць, уся цыбуліна выштурхваецца наверх (павінна тырчаць
з зямлі). Калі не, то трэба пальцам адгрэбці зямлю ад кожнай
цыбуліны, каб яна была адкрытая. Гэта трэба для таго, каб цыбуліна была на сонцы (цыбульная
муха баіцца сонца).
Калі раптам кончыкі пяра пачынаюць жаўцець, то цыбулю
трэба паліць растворам гнаявой
жыжкі ці моцным растворам паваранай солі. А некаторыя агароднікі наогул перад пасадкай
бяруць пачак солі і рассыпаюць
яе на месца пасадкі цыбулі.
У народзе лічыцца, што лепш
за ўсё выбіраць цыбулю на Яблычны Спас.
Сушыць яе трэба доўга ў месцы, якое добра ветраецца.
Не ка то рыя ага род ні кі саджа юць «ся мей ную» цы булю
рэзанай (кожную галоўку трэба
разрэзаць напалам, а калі галоўка буйная, то на 4 часткі — з
умовай, што ў кожнай частцы
пры сут ні чае ка ва лачак ка ранёвай сістэмы). Саджаць трэба
не глы бо ка — не прый дзец ца
«выграбаць», цыбуля сама на
1/4 нібы выйдзе з зямлі. Пры такой пасадцы восенню цыбулька парадуе меншай колькасцю
цыбулін у гняздзе, але большай
велічыні.
Валянціна Сямёнаўна,
Клецкі раён.

Гараскоп стрыжак на красавік
1 красавіка, серада. Сёння
цалкам прыдатны дзень для візіту да цырульніка, можна стрыгчы і афарбоўваць валасы, рабіць
лячэбныя працэдуры і пажыўныя
маскі.
2 красавіка, чацвер. Стрыжка ў гэты дзень зробіць валасы
больш густымі і ўмацуе іх.
3 красавіка, пятніца. Нейтральны дзень для наведвання
цырульні. Калі сёння вы плануеце стрыжку, то яе даўжыню і
форму лепш выбраць загадзя.
4 красавіка, субота. Дзень
выдатна падыходзіць для стрыжкі; больш за тое, стрыжка дапаможа прыцягнуць у ваша жыццё
каханне, новыя перспектыўныя
знаёмствы і яркія ўражанні.
5 красавіка, нядзеля. Стрыжка зробіць валасы непаслухмянымі, хоць тым, хто хоча, каб яны
мелі схільнасць да завівання гэта
можа быць і на карысць.
6 кра са ві ка, па ня дзе лак.
Пасля наведвання цырульні валасы будуць адрас таць больш
павольна. Таму дзень больш падыходзіць для аматараў кароткіх
стрыжак.
7 красавіка, аўторак. Калі
зберацеся да цырульніка ў гэты
дзень, то ў вас з'явіцца нямала
праблем, якія будуць вельмі моцна дапякаць.
8 красавіка, серада. Дзень
вельмі неспрыяльны для стрыж-

кі, афарбоўвання і іншых цырульніцкіх працэдур.
9 красавіка, чацвер. Стрыжка валасоў рэкамендавана для
стымулявання аптымізму.
10 красавіка, пятніца. Новая
прычоска будзе вам вельмі да
твару і паспрыяе ўзмацненню
асабіс тага абаяння, поспеху ў
навакольных.
11 красавіка, субота. Добра стрыгчы валасы тым, у каго
аслаблена фізічнае здароўе і каму надакучыла манатоннасць у
жыцці, не хапае актыўнасці, смеласці і валявых якасцяў.
12 красавіка, нядзеля. Гэта
не самы добры дзень для стрыжкі, хаця б з-за таго, што вы лёгка
будзеце ўпадаць у дэпрэсію, вас
будзе пастаянна даймаць адчуванне нездаволенасці жыццём.
13 красавіка, панядзелак.
Дзень вельмі спрыяльны для
наведвання цырульніка, можна
паэксперыментаваць з даў жынёй валасоў і формай прычоскі.
14 красавіка, аўторак. Добры
час для правядзення нестандартных стрыжак.
15 красавіка, серада. Неспрыяльны дзень для стрыжкі
валасоў.
16 красавіка, чацвер. Усім
варта ўстрымацца ад стрыжкі
валасоў.
17 красавіка, пятніца. Сёння
ад стрыжкі валасоў лепш адмовіцца. Затое вітаюцца ўсялякія

працэдуры па доглядзе: пажыўныя і ўмацавальныя маскі, апаласкванне травянымі настоямі
— усё гэта пойдзе на карысць
валасам.
18 красавіка, субота. Сёння
неспрыяльны дзень, не варта
стрыгчы валасы, інакш вы можаце страціць нешта каштоўнае
для сябе.
19 красавіка, нядзеля. Добры для стрыжкі дзень, гэта дапаможа аднаўленню пашкоджаных
валасоў.
20 красавіка, панядзелак.
Спрыяльны дзень для стрыжкі і
афарбоўвання валасоў. Стрыжка прыцягне шчасце, палепшыць
знешні выгляд.
21 красавіка, аўторак. Выдатны дзень для стрыжкі і афарбоўвання. Вітаюцца смелыя эксперыменты, стварэнне лёгкіх паветраных прычосак, меліраванне
і афарбоўка.
22 красавіка, серада. Стрыжка не зменіць структуры і якасці
вашых валасоў, а расці яны будуць хутчэй.
23 красавіка, чацвер. Пасля
стрыжкі валасы будуць дрэнна
паддавацца ўкладцы.
24 красавіка, пятніца. Сёння
не варта наведваць цырульніка
— стрыжка негатыўна адаб'ецца
на структуры валасоў і на самаацэнцы.
25 кра са ві ка, су бо та. Выдат ны дзень для на вед ван ня

цы руль ніц ка га са ло на. Фарба для ва ла соў ля жа роў на,
яе колер доў га не па бляк не,
а стрыжка зро біць вас больш
рашу чымі.
26 красавіка, нядзеля. Сёння
9-я месяцовыя су ткі, стрыгчы і
фарбаваць валасы не рэкамендуецца.
27 красавіка, панядзелак.
Абавязкова зрабіце ў гэты дзень
стрыжку. Ці хаця б падстрыжыце
грыўку — яна дабавіць вобразу
запалу, а на ўзроўні энергетыкі
дапаможа засваенню новай інфармацыі.
28 кра са ві ка, аў то рак.
Стрыжка ў гэты дзень умацуе
вашыя валасы, яны будуць менш
секчыся.
29 красавіка, серада. Цалкам прыдатны дзень для візіту
да цырульніка, можна стрыгчы і
афарбоўваць валасы, рабіць лячэбныя працэдуры і пажыўныя
маскі.
30 красавіка, чацвер. Спрыяльны дзень для стрыжкі, асабліва ўдалай будзе лёгкая і паветраная прычоска.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Самым дзейсным спосабам падтрымаў акцыю «Гадзіна Зямлі» электрык
Пятровіч, пераблытаўшы фазы на падстанцыі і пакінуўшы без святла ўвесь
раён.

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь

Фільмы дзеляцца вось на такія бюджэты:
1. У кадры выбухае «Мерседэс».
2. У кадры «Мерседэс» заязджае за
рог, і ўжо адтуль — выбух і полымя.
3. У кадры двое мужыкоў, дзесьці раздаецца «ба-бах!». Адзін кажа другому:
— Чуў? «Мерседэс» узарваўся!

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫЛА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА
(першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (першы
намеснiк дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

Iмянiны
Пр. Сафіі, Івана, Інакенція.
К. Гражыны, Ірыны.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята —
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12;
«Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных
карэспандэнтаў:
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92,
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81.

Муж — гэта ўнікальны чалавек! Для
яго ўсе вашы сукенкі аднолькавыя, а
ўсе адвёрткі — розныя.

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

— Мілы, раскажы мне казку на ноч.
— Я цябе кахаю. Спі.

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.

Сонца

ЗАЎТРА

Месяц

Беззямельная тэхналогія

Беларуская віягра
і прышчэпка ад істэрык

ДАЎСТВО, лічылася ў народнай
культуры, можна папярэдзіць.
Шэраг правілаў неаб
ход
на было выконад Янкі Крука і Аксаны Катовіч
ваць з дзяцінства і на
працягу сямейнага жыцця. Адно з такіх народных меркаванняў:
«Дрэнна будзеш месці падлогу, выйдзеш замуж за ўдаўца».
 Каб рана не аўдавець, забаранялася за ядой мяняць месца, хадзіць па хаце ў адной шкарпэтцы, адным боце. Па той жа
прычыне не гулялі вяселлі па панядзелках і ў высакосны год.
 Прадказаннем удаўства былі некаторыя прыкметы ў
час вянчання: калі падаў вянок ці кветка з вянка нявесты або
яе хустка.
 Асобнае месца ў прадказаннях удаўства адводзілася
пярсцёнку: калі ён падаў у час вянчання; калі ён губляўся. Калі з пярсцёнка выпадаў каменьчык, гэта прадказвала смерць
аднаго з пары. Такі пярсцёнак больш не насілі.
 На Палессі лічылася, што адзін з маладых хутка памрэ,
калі па нейкіх прычынах маладыя пасля вянчання трапяць у
хату праз розныя дзверы.

Вельмі непажаданай лічылася сустрэча вясельнага
картэжа і пахавальнай працэсіі.
 Самая распаўсюджаная форма варажбы дзяўчат перадшлюбнага ўзросту — ахапіць рукамі плот і падлічыць колькасць
штыкецін. Цот прадказваў шлюб, няцот — адзіноту. У той жа
час дзяўчаты, упэўненыя ў хуткім вяселлі варажылі па штыкетніку на тое, якім будзе муж, і казалі: «Удавец, маладзец,
удавец, маладзец...»
 Раніцай на Першую Куццю (7 студзеня) дзяўчаты назіралі каля куратніка: калі першым на двор выходзіў певень,
гэта прадказвала шлюб з халастым чалавекам, курыца — з
удаўцом.
 Жанчына-ўдава, якая не брала другі шлюб пасля смерці
мужа, надзялялася ў грамадстве статусам цнатлівасці. Часцей
за ўсё яна станавілася знахаркай.

Калі капалі калодзеж, зноў-такі не абыходзіліся без
удзелу ўдавы. Яе запрашалі ў хату, частавалі, неслі падарунак.
Лічылася, што тады вада ў новым калодзежы не будзе перасыхаць, як яе слёзы. Казалі: «Удава-вада...».

У

1 КРАСАВІКА
год — пачаліся раскопкі стара жыт на рым ска га го ра да
Пампеі. Пампеі — старажытнарымскі горад ля ўзбярэжжа Неапалітанскага заліва, які стаў ахвярай вывяржэння вулкана
Везувій у 79 годзе нашай эры. Першым на
разваліны горада наткнуўся вядомы архітэктар з Рыма Даменіка Фантана яшчэ ў
1599 годзе. У той час ён пракладаў падземны водаправод у тоўшчы
ўзгорка над пахаванымі Пампеямі. Пазней, у 1710 годзе, у выніку
спробы аднаго селяніна паглыбіць свой калодзеж быў адкрыты і другі
антычны горад ля падножжа Везувія — Геркуланум. Для вучоных ён
стаў сапраўдным «складам» шэдэўраў антычнага мастацтва.
год — у Швейцарыі адбылася першая шырокая прэзентацыя распушчальнай кавы, якая сёння лічыцца адным з самых распаўсюджаных напояў у свеце. Менавіта з гэтага
дня духмяны напой стаў шырока распаўсюджвацца і хутка набіраць
папулярнасць. Спосаб атрымання гранул кавы стаў плёнам сямігадовых лабараторных пошукаў хіміка-тэхнолага швейцарскай фірмы
«Нэстле» Макса Моргенталера. Няма нічога дзіўнага ў тым, што новы
напой, выраблены на фабрыцы ў мястэчку Орб, не адразу набыў вялікі поспех у спажыўцоў. Бо і сам вучоны аддаваў перавагу кубачку
кавы, зваранай па ўсіх правілах. Прадукт хутка набраў папулярнасць
у ЗША падчас Другой сусветнай вайны і затым распаўсюдзіўся па
ўсім свеце.
год — нарадзіўся (вёска Андрашоўшчына Лідскага
раёна) Яўген Аляксеевіч Роўба, беларускі матэматык,
доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар. Аў тар навуковых
прац па вывучэнні інтэрпаляцыйных рацыянальных аператараў і
рацыянальных шэрагаў Фур'е.

САКРЭТЫ
ДОБРАЙ
«СЯМЕЙНАЙ»
ЦЫБУЛІ

«Цякла тут з лесу невялiчка
Травой заросшая крынiчка».

☺ Ведай нашых


Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.

caricatura.ru
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