СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

Далiкатная
тэма

I РАПТАМ ПАЧУЎСЯ ГУК...

КАЛЕЙДАСКОП 7
27 лютага 2010 г.

Н

IХТО не сумняваецца ў тым, што хварэць ня- выклiкала ўзмоцненае газаўтварэнне: калi гэта дысдобра. Але калi хвароба прыводзiць акрамя бактэрыёз — неабходна аднаўляць склад мiкрафлонедамагання да канфузаў, непрыемна ўдвая. ры ў тоўстай кiшцы, калi панкрэатыт — праводзiцца
Недалiкатныя гукi, якiя iдуць з прамой кiшкi, замяшчальная ферментная тэрапiя i г.д.
— наступства працэсу, якi ў медыцыне абазнаДля хуткага зняцця праяў метэарызму i паляпшэння
чаецца словам «метэарызм».
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Пазбягаючы харчовых
 2 ст. лыжкi чарнiц i 3 ст. лыжкi ягад ча- прадуктаў, якiя, як правiла,
пажылога ўзросту.
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газаваныя напоi; прадук ты, закрытай пасудзiне не менш як 2—3 гадзiны, вы клю чаць «не па жа даякiя выклiкаюць брадзiльныя старанна працадзiце. Пiце па 1/2 шклянкi 3 ныя» прадукты з рацыёну.
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Рабiць гэта варта паслядоўбаранiна, пiва, квас); малочныя
на: выключыў — праверыў,
прадукты, калi ёсць непераноснасць лактозы.
цi дапамагло — зрабiў выснову. Мэтазгодна праз нейкi
Часам метэарызм з'яўляецца наступствам нека- час зноў упiсаць у свой рацыён выключаны прадукт,
торых захворванняў органаў стрававальнага тракта: паколькi цалкам верагодна, што метэарызм быў спрадысбактэрыёзу, панкрэатыту, калiту, атанii кiшэчнiка вакаваны не iм самiм, а залiшнiм яго ўжываннем.
i iнш. Магчыма развiццё метэарызму i ў вынiку аэраПры метэарызме абмяжоўваюць: капусту, рэфагii — павышанага заглытвання паветра (апошняе дзьку, радыску, сачавiцу, фасолю, гарох, цыбулю, спарадбываецца пры размовах падчас яды, у выпадку жу, артышокi, яблыкi, грушы, вiнаград, бананы, разыпаспешлiвага праглынання ежы, пры пiццi праз сало- нкi, мучныя вырабы, чорны хлеб, тлустую ежу, заменнiкi
мiнку, жаваннi гумкi, курэннi, пры дрэнна падабраных цукру — ксiлiт, сарбiт (апошнiя ўтрымлiваюцца ў напозубных пратэзах).
ях, сiропах, дыетычных i дыябетычных прадуктах).
Лячэнне прызначаецца з улiкам прычыны, якая
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.
В публикации бухгалтерского баланса на 1 января 2010 года ОАО «Белхозторг» (газета «Звязда» № 35 от 25.02.2010 г.) в таблице информация
о дивидендах и акциях в колонке за отчетный период следует читать:
ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА, а в колонке За аналогичный период прошлого года следует читать: ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
и далее по тексту.

Усходнi гараскоп
на наступны тыдзень

Скарпiёнам лепш устрымацца
ад рашучых дзеянняў, а Львам
добра было б набыць новыя веды
АВЕН. Вы на грэбнi хвалi, вас акружаюць загадкi i таямнiцы, i нават
плёткi могуць зрабiць вам добрую рэкламу. Дзякуючы таварыскасцi i абаянню вас ахопiць вiхура новых сустрэч i знаёмстваў. А вось на
працы не варта залiшне капрызiць i прыдзiрацца па дробязях — такiмi
дзеяннямi вы можаце пашкодзiць сваёй кар'еры. Самы час чакаць выдатнай неспадзеўкi.
ЦЯЛЕЦ. Было б разумна ўсе нудныя справы завяршыць у панядзелак, тады аўторак зможаце прысвяцiць пабудове планаў на будучыню. Паспрабуйце не мiтусiцца, таксама не варта недаацэньваць або
пераацэньваць свае здольнасцi i магчымасцi. Вельмi да месца будзе
абнаўленне ўражанняў або кароткая паездка. Зазiрнiце на вечарынку,
схадзiце на канцэрт — i не пашкадуеце аб гэтым. Пакiньце для сябе хоць
трохi вольнага часу i нацешцеся адпачынкам. Уважлiва адсочвайце ўсе
падзеi, якiя адбываюцца, каб не прапусцiць знака лёсу.
БЛIЗНЯТЫ. У вас можа з'явiцца столькi розных займальных спраў,
што дома вы станеце рэдкiм госцем. Добры тыдзень для творчых
пачынанняў, фiзiчнай актыўнасцi i адстойвання асабiстых iнтарэсаў.
Адна з галоўных мэтаў — умацаванне свайго становiшча ў выбранай
сферы дзейнасцi. Вечар у панядзелак лепш правесцi ў адзiноце, пад
лёгкую вячэру i спакойную музыку. Пачынаючы з другой паловы тыдня
надыходзiць спрыяльны час для адпачынку. Калi ж гэта вам пакуль не
свецiць, арганiзуйце хоць бы вечарынку для калегаў.
РАК. Магчыма, мiтусня падасца празмернай, але, нягледзячы на
гэта, давядзецца завяршаць тыя справы, якiя немагчыма адкласцi
на будучыню. Вам захочацца ўсё кiнуць, каб пазбавiцца ад гэтай напругi,
але не прыспешвайце падзеi: вынiкi перасягнуць усе чаканнi. Заклiчце
на дапамогу цярпенне i мудрасць, саступайце па дробязях — тады ў цэлым вы выйграеце i здабудзеце поспех. Паспрабуйце сачыць за сваiмi
выказваннямi — неабдуманыя словы могуць павярнуцца супраць вас.
Панядзелак — спрыяльны дзень для заключэння дамоў або кантрактаў,
дзелавых перамоў. У аўторак не варта разлiчваць на дапамогу сяброў
— зможаце распараджацца толькi ўласнымi сiламi i магчымасцямi. У
суботу лепш не пачынаць новых спраў.
ЛЕЎ. Неабходна павысiць свой прафесiйны ўзровень. Навучанне,
набыццё новых ведаў будзе вельмi своечасовым i паспяховым рашэннем, якое дазволiць прасунуцца па кар'ернай лесвiцы. Падчас працы будзеце знаходзiцца пад пiльнай увагай калегаў. Пажадана больш
часу працаваць у адзiноце, што будзе карысна для вас i вашай кар'еры.
Пры ўсёй шырынi натуры i адчуваннi абавязку паспрабуйце захаваць
заробленыя грошы для асабiстага ўжывання, а не аддаваць iх тым, хто
жыве ў нястачы. Дазвольце сабе ў сярэдзiне тыдня выхадны дзень. Велiкадушны ўчынак у дачыненнi да сваякоў будзе ацэнены па вартасцi,
блiзкiя людзi выкажуць падзяку. Паспрабуйце дапамагчы сябрам, калi
iм спатрэбiцца ваша падтрымка.
ДЗЕВА. Паспяховымi будуць справы ў сферы працы i бiзнэсу. Слушная парада, неўзаметку выказаная начальству, можа спрыяльна
адбiцца на працоўных узаемаадносiнах. Паспрабуйце пазбягаць крытыкi
калегаў, яна можа быць самай справядлiвай, але, хутчэй за ўсё, будзе
вельмi недарэчнай. Блiснiце разумовымi здольнасцямi — навакольныя
гэта ацэняць. Магчыма прасоўванне ўверх па сацыяльнай лесвiцы, калi
не спынiцеся на дасягнутым.
ШАЛI. Уплываць на ход падзей наўрад цi атрымаецца, а вось выкарыстаць iх з выгадай для сябе зможаце. Iнфармацыя панядзелка
можа пацешыць, магчымая вестка аб павышэннi па службе. Удалымi i
выгаднымi могуць быць доўгiя камандзiроўкi, якiя пачынаюцца ў першай
палове тыдня. У сераду нечая неабавязковасць, магчыма, што i ваша
ўласная, можа паставiць вас у няёмкае становiшча. У чацвер паспрабуйце ўстрымацца ад крыўдаў i паводзiць сябе нейтральна па стаўленнi
да калегаў. У нядзелю вырашайце свае праблемы, любымi метадамi (у
рамках закона!) дамагайцеся пастаўленых мэтаў — гэты дзень абяцае
быць вынiковым.
СКАРПIЁН. Сiтуацыя будзе складацца ў залежнасцi ад вашай
працаздольнасцi i ўмення ладзiць з калектывам. У панядзелак адно слова зможа цалкам змянiць увесь ход падзей. У сераду лепш не
рабiць нiякiх рашучых дзеянняў. Пакiньце ўсё на сваiх месцах, а пакуль
разбярыцеся з назапашанымi справамi. Другую палову тыдня пажадана прысвяцiць адпачынку i вандраванням, не пашкодзiць i навучанне
чаму-небудзь новаму i цiкаваму. У суботу магчымая складаная гутарка
з дзецьмi — iм спатрэбiцца ваша дапамога.
СТРАЛЕЦ. У першай палове тыдня праявiце асцярожнасць у прафесiйнай дзейнасцi. Варта спачатку ўсё прадумаць, а толькi потым дзейнiчаць. У аўторак не спяшайцеся прымаць прапановы, якiя
падаюцца выгаднымi. Пазней могуць выявiцца некаторыя няўлiчаныя
нюансы. У чацвер, перш чым прыняць якое-небудзь рашэнне, неабходна
ўсё добра ўзважыць. Гэты дзень спрыяльны для людзей, якiя выбралi
лiтаратурную дзейнасць.
КАЗЯРОГ. Панядзелак добры для спраў, якiя можна хутка скончыць. У аўторак непажадана пачынаць нешта новае, але, калi сiтуацыя распарадзiцца па-свойму, не спытаўшы дазволу зорак, то асаблiвую
ўвагу надайце фiнансаваму боку справы i правiльнаму афармленню
дакументаў. Канец працоўнага тыдня будзе ўдалы для пошуку працы,
гутарак з начальствам аб павышэннi зарплаты. Выхадныя адсвяткуйце
выездам за горад або ў найблiжэйшы парк.
ВАДАЛЕЙ. Ваша iнiцыятыва i настойлiвасць дазволiць пераадолець усе падводныя камянi тыдня. Магчыма, у планы ўварвецца
блытанiна, якая да непазнавальнасцi iх зменiць, не хвалюйцеся — усе
змены да лепшага. У панядзелак варта адкласцi задачы, якiя патрабуюць дакладных разлiкаў. Серада — вельмi ўдалы дзень для спраў, якiя
можна хутка скончыць. У пятнiцу неабходна ачысцiць свае намеры, не
даючы спакусе i блiзка падысцi да вас. Нядзелю пажадана прысвяцiць
сям'i i дому.
РЫБЫ. На гэтым тыднi проста абавязаная павысiцца ваша ўпэўненасць у сабе. Магчыма нечаканая змена месца пражывання або
працы. Панядзелак добры для зносiнаў, пачатку навучання чаму-небудзь. Гэты дзень таксама ўдалы для перамоў з дзелавымi партнёрамi.
У аўторак карысна праявiць актыўнасць i iнiцыятыву. Серада добра
падыходзiць для разбурэння старога i пачатку новага, у гэты дзень у
вас будзе вялiкая прастора для выбару. У пятнiцу можа праявiцца ваша
эмацыйная ўразлiвасць. Нядзелю лепш прысвяцiць пасiўнаму адпачынку, у гэты дзень не варта прымаць сур'ёзных рашэнняў.

Сёння, паважаныя чытачы, я прысвячаю сваю рубрыку тым, хто, нягледзячы на ўсе спакусы i шматлiкiя святы, захоўвае пост. Практычна ўсе народныя
традыцыi i звычаi выпрацоўвалiся на працягу многiх
тысячагоддзяў. Нашы продкi не былi «цёмнымi мужыкамi-лапатнiкамi», як гэта часта сцвярджаецца. Жыццё паказвае, што зусiм наадварот, менавiта сучасны
чалавек развучыўся адчуваць i разумець свой арганiзм. Асаблiва што датычыцца харчавання. Iмклiвы
рост практычна ўсiх захворванняў — нагляднае таму
САЛАТА «АДМIРАЛЬСКАЯ»
(ПОСНАЯ З РЫБАЙ)
Нам спатрэбiцца: рэдзька, бульба, 1 пачак
крабавых палачак, марская капуста, посны маянэз.
Рэдзьку надзерцi на буйной тарцы. Бульбу
адварыць, надзерцi на тарцы. Крабавыя палачкi дробна парэзаць. Салату выкласцi слаямi: рэдзька, бульба, крабавыя палачкi, марская
капуста.
ТЭФТЭЛI З ГРЭЧКI З ГРЫБАМI Ў СОУСЕ
Вазьмiце: 1 шклянку грэцкiх крупаў, 700 г
шампiньёнаў або вешанак, 3 цыбулi-рэпкi, зяленiва, соль, перац, панiровачныя сухары, 5 ст.
лыжак краснадарскага соусу.
Прыгатуйце грэчку: 1 шклянку грэцкiх крупаў
залiце 2 шклянкамi вады, крыху пасалiце i варыце
да гатоўнасцi. Калi каша будзе гатовая — каструлю ўхутайце ручнiком i пакiньце на 10—15 хвiлiн. Грыбы нарэжце скрылiкамi, цыбулю нарэжце
дробна, зяленiва дробна пасячыце. Разагрэйце на
патэльнi алей i абсмажыце цыбулю каля 5 хвiлiн,
дадайце грыбы i смажце яшчэ каля 15 хвiлiн. Пасалiце, паперчыце i астудзiце. Пасмажаныя грыбы
з цыбуляй здрабнiце ў блэндары або прапусцiце

Сонца

Усход

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

7.03
6.55
6.53
6.48
7.18
7.16

Захад Даўжыня
дня

17.42
17.30
17.32
17.31
17.58
18.01

КАЗIНАКI
Вазьмiце: 1 кг ачышчаных грэцкiх арэхаў,
1 кг мёду, 50 г цукру.
Ачышчаныя грэцкiя арэхi пакласцi на патэльню i крыху падсмажыць, затым не вельмi дробна
нарэзаць вострым нажом. Мёд улiць у таз для
варэння i, памешваючы, кiпяцiць на слабым агнi
да таго часу, пакуль кропля, узятая на пробу,
не будзе расцякацца на сподачку. У кiпячы мёд
усыпаць падрыхтаваныя арэхi, цукар i, бесперапынна памешваючы, варыць на слабым агнi
да таго часу, пакуль мёд не пачне карамелiзавацца. Атрыманую густую масу выкласцi на
драўляную, змочаную халоднай вадой, дошку
i скалкай, таксама змочанай халоднай вадой,
раскачаць у пласт таўшчынёй у 1 см, астудзiць i
нарэзаць невялiкiмi ромбамi, затым падсушыць
да зацвярдзення. Казiнакi можна прыгатаваць з
лясных арэхаў i мiндалю, якiя папярэдне варта
аблiць кiпенем i зняць скурку.
«Ядомы» анекдот
— Вася, ты не ў курсе, калi ў нас пост заканчваецца, ну каб можна было спакойна мяса
есцi... дакладней я яго ем... але неяк неспакойна...

ХОЧАЦЕ — ВЕРЦЕ, ХОЧАЦЕ — ПРАВЕРЦЕ

ДЛЯ ВАШАЙ КАРЫСЦІ

Спачатку руку, сэрца потым

Каб быць здаровым i адчуваць
сябе выдатна

Сучасныя псiхолагi на падставе шматлiкiх даследаванняў стварылi тэорыю, якая дазваляе меркаваць пра тып чалавека па форме
яго кiсцi. У прыватнасцi, даследаваннi будовы мужчынскай кiсцi выявiлi
шэсць асноўных мужчынскiх тыпаў.
Стандартны
Шырыня кiсцi амаль роўная яе даўжынi (даўжыня вымяраецца ад кiсцевага
згiбу да канца пальцаў). Рука грубая, з
кароткiмi маларухомымi пальцамi. Падобныя рукi характэрныя для мужчын,
якiя выраслi ў сям'i, дзе з пакалення ў пакаленне людзi займалiся
фiзiчнай працай. Гэтыя людзi далёкiя ад мастацтва, культуры, яны
прамалiнейныя i няхiтрыя як у жыццi, так i ў любоўных гульнях i заляцаннях. У сямейных адносiнах яны не самыя пяшчотныя партнёры, але
дастаткова надзейныя. Цэняць трывалы i ўстойлiвы быт, не схiльныя
да перамен, на жаль, часта канфлiктуюць з дзецьмi.
Артыстычны
Форма кiсцi нагадвае сабою конус, бо рука звужаецца ў бок кончыкаў пальцаў. Пальцы таксама маюць канiчную форму дзякуючы
падоўжаным, мiндалепадобным пазногцям. Вузкiя рукi сведчаць аб
першапачатковай малой схiльнасцi да фiзiчнай працы iх уладальнiка, а
таксама аб яго рамантычнай i сентыментальнай натуры. Гэты чалавек
прывык жыць па волi сваiх пачуццяў. Ён умее прыгожа заляцацца, таму
лёгка заваёўвае жаночае сэрца. Мiралюбiвы, добразычлiвы, вясёлы,
шчыры, ён можа стаць надзейнай апорай для жанчыны, здольнай
ацанiць гэтыя якасцi i дараваць некаторую эксцэнтрычнасць i магчымыя здрады.
Фiласофскi
Суставы пальцаў вузлаватыя, iх канцы закругленыя, кiсцi вялiкiя i моцныя. Псiхолагi называюць вузлы ў верхнiх суставах пальцаў
«вузламi думкi», i гэтая асаблiвасць паказвае на развiтасць лагiчнага
мыслення. Вузлы ў нiжнiх суставах называюць «вузламi парадку» i
сведчаць аб схiльнасцi да педантызму i здольнасцi да добрых кар'ерных
дасягненняў. Лiчыцца, што мужчыны з такiмi рукамi вельмi надзейныя
i адказныя, у сямейным жыццi з iмi «як за каменнай сцяной».
Псiхалагiчны
Маленькая кiсць з гладкiмi роўнымi пальцамi, доўгiмi i завостранымi
пазногцевымi фалангамi i вузкiм вялiкiм пальцам можа сведчыць аб псiхалагiчным складзе характару. Такiм мужчынам уласцiвыя нервовасць,
падазронасць, рэўнасць. У быце яны вельмi непрактычныя, часта не
ўмеюць пастаяць за сябе, схiльныя да хуткай змены меркаванняў,
часта выбiраюць арыгiнальныя прафесii, якiя дазваляюць пазбягаць
манатоннага i журботнага iснавання. У сямейным жыццi праўдзiвыя i
адданыя, калi не даваць падстаў для рэўнасцi i не звяртаць увагi на
непрактычнасць мужа.
Дзелавы
Канцы пальцаў як бы раздаўленыя, таму шырэйшыя, чым астатняя
частка пальцаў. Рукi буйныя i ў цэлым нагадваюць лапатку. Уладальнiкi такiх рук — рухомыя, энергiчныя, лоўкiя i дзелавыя людзi, больш
схiльныя да практычнай чым разумовай дзейнасцi. Яны вельмi гаспадарлiвыя, а ў сямейным жыццi клапатлiвыя, асаблiва ў дачыненнi да
дзяцей. А вось у сэксе не заўсёды такiя энергiчныя, часта i да яго, як
i да ўсяго iншага ў жыццi, падыходзяць «па-дзелавому», без асаблiвай фантазii.
Практычны
Тып, падобны на папярэднi. Рукi буйныя, моцныя, з прамавугольнымi
ў канцы пальцамi i добра развiтымi суставамi. Далонi крыху ўвагнутыя.
Такiя мужчыны любяць парадак, прастату, нават у складаных сiтуацыях не ўпадаюць у панiку i маркоту. Яны вытрыманыя, настойлiвыя
i энергiчныя, здольныя дабiвацца любой пастаўленай мэты. Умеюць
заваяваць жанчыну, якая спадабалася, акружыць яе цяплом i клопатам.
Часта яны iмкнуцца быць не толькi лiдарамi, але i жорсткiмi кiраўнiкамi
ў сваiх сем'ях. У iнтымным жыццi цалкам добрыя партнёры.

Iмянiны
Пр. Абрама, Аўксенція, Ісака,
Кірылы, Міхаіла, Фёдара.
К. Анастасіі, Лівіі, Васіля, Віктара,
Габрыеля, Леанарда, Юльяна.
Фота Марыі ЖЫЛІНСКАЙ.

пацвярджэнне. Сучасная медыцына (i дыеталогiя, у
прыватнасцi) толькi наблiжаецца да разумення гэтага.
Нямногiя людзi могуць захоўваць Вялiкi пост так, як гэтага патрабуе царкоўны статут. Ды гэта i не абавязкова.
Строгае захаванне посту — «прывiлея» манахаў i святароў. Царква гаворыць пра тое, што мiранiну дастаткова
прытрымлiвацца менш жорсткiх абмежаванняў. Таму
Вялiкi пост — гэта выдатная магчымасць папоўнiць
свой рацыён новымi натуральнымi прадуктамi раслiннага паходжання i смачнымi карыснымi стравамi.

праз мясарубку. Грыбы перамяшайце з грэцкай
кашай (можна мяшаць не ўсю кашу — на ваша
меркаванне, галоўнае, каб фарш ляпiўся) i зяленiвам. Тыя, хто не захоўвае пост, могуць дадаць
яшчэ 1 яйка. Сфармаваць шарыкi, абкачаць у
муцэ i панiровачных сухарах i абсмажыць на алеi.
Выкласцi пасмажаныя тэфтэлi ў каструлю з тоўстым дном. Прыгатаваць падлiўку: соус развесцi
з вадой, дадаць спецыi i соль на смак. Залiць тэфтэлi падлiўкай i патушыць каля 10 хвiлiн.
БУЛЬБЯНЫЯ КАТЛЕТЫ З ЧАРНАСЛIВАМ
Нам спатрэбiцца: 400 г бульбы, 0,5 шклянкi алею, 0,5 шклянкi вады, 0,5 шклянкi мукi,
200—250 г чарнаслiву, панiровачныя сухары.
Зрабiце пюрэ з адварной бульбы, пасалiце,
дадайце алей, цёплую ваду i муку, каб атрымалася некрутое цеста. Дайце пастаяць хвiлiн
дваццаць, каб мука набрыняла, у гэты час падрыхтуйце чарнаслiў — ачысцiце яго ад костачак, залiце кiпенем. Раскачайце цеста, нарэжце
шклянкай кружкi, у сярэдзiну кожнага пакладзiце чарнаслiў, сфармуйце катлеты, зашчыпаўшы
цеста ў выглядзе пiражкоў, абкачайце кожную
катлету ў панiровачных сухарах i смажце на
патэльнi ў вялiкай колькасцi алею.

10.39
10.35
10.39
10.43
10.40
10.45

Утерянные полисы страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» по
добровольному страхованию от болезней и несчастных случаев на время
поездки за границу формы 2РН серии
ПТ №№ 0510919, 0487269, 0489791,
0489792, 0502523, 0493199 считать недействительными.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
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Месяц
Поўня 28 лютага.
Месяц у сузор’і Льва.

Наша iмунная сiстэма — гэта надзейны шчыт супраць розных
вiрусаў i бактэрый. Але i яна iншы раз мае патрэбу ў абароне.
Дыетолагi ўпэўненыя: умацаваць iмунiтэт дапамагаюць не толькi
лекавыя таблеткi i мiкстуры, але i розныя смачныя стравы. Аднак
спачатку некалькi карысных рэкамендацый.
 Прытрымлiвайцеся збалансаванай дыеты. Даследаваннi паказалi, што недахоп усяго толькi аднаго карыснага рэчыва цi вiтамiну ў
нашым арганiзме можа прывесцi да аслаблення iмуннай сiстэмы. Таму
пры любых абставiнах неабходна есцi разнастайную ежу.
 Ешце паболей агароднiны i садавiны. Яны змяшчаюць шмат
антыаксiдантаў i тым самым абараняюць ад многiх захворванняў.
 Ужывайце дастаткова цынку. Гэты элемент адыгрывае важную
ролю ў абмене рэчываў. Крынiцай цынку з'яўляюцца морапрадукты,
алей, арэхi, яйкi, сыр, збожжавыя.
 Не забывайце пра брокалi. Гэта капуста змяшчае вельмi шмат
пажыўных рэчываў, у тым лiку вiтамiн С i сульфарафан, вядомы сваiмi
антыракавымi ўласцiвасцямi.
 Запасайцеся флаваноiдамi. Гэтыя карысныя рэчывы стымулююць работу iмуннай сiстэмы, а таксама валодаюць бактэрыцыднымi
ўласцiвасцямi. Iх шмат у цыбулi, памiдорах i грэцкiх арэхах.
 Правiльна выбiрайце мяса. Лепш за ўсё, калi гэта будзе посная ялавiчына цi мяса птушкi, найбольш карыснымi лiчацца iндычка
i курыца. У iх шмат фосфару i вiтамiну РР. У 100 г адваранай птушкi
ўсяго 60 ккал. Да таго ж мяса птушкi стымулюе работу сардэчна-сасудзiстай сiстэмы i павышае iмунiтэт.

Курачка з рысам
500 г курынага фiле, 2 памiдоры, 2 цыбулiны,
1 кубачак смятаны, 50 г алею, прыправы: кары, зiра,
чылi, часнок.
Парэжце цыбулю, абсмажце на алеi да залацiстага колеру, дадайце дробна парэзаныя
памiдоры. Смажце яшчэ 5 —10 хвiлiн, затым
пакладзiце смятану i прыправы. Перамяшайце, дадайце курынае фiле i праз 10 хвiлiн можна ставiць на стол. На гарнiр падайце рыс,
звараны на вадзе з дабаўленнем шафрану.

РУКАДЗЕЛЛЕ

Новы погляд на старую сумку
Часта добрая любiмая сумка мае непрывабны выгляд толькi таму, што ў
яе абтрапалiся ручкi. Выкiдваць? Не!
Перайначыць!
Падбярыце ў тон сумкi цi, наадварот,
кантрасны матэрыял, але пажадана той,
якi будзе адпавядаць стылю вашага адзення. Абшыйце ручкi гэтай тканiнай. Будзе
глядзецца незвычайна i цiкава.

МУЖЧЫНА Ў ДОМЕ

Вiнт з самарэза
Вiнт для мацавання дзяржання на мэблi можна зрабiць
са звычайнага самарэза. Для гэтага ўкруцiце яго ў абрэзак
тоўстай фанеры, а частку стрыжня, якая выступае, абламiце
пры дапамозе малатка. На стрыжань накруцiце дзяржанне.
Яно будзе моцна трымацца за кошт буйной разьбы такога
«вiнта» (гл. мал.).
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27 лютага
1520 год — нарадзiўся Астафiй Валовiч, дзяржаўны дзеяч Вялiкага Княства
Лiтоўскага. З 1579 года — канцлер ВКЛ
i каштэлян вiленскi, стараста магiлёўскi,
езярышчанскi, берасцейскi, кобрынскi, рэчыцкi. Неаднаразова быў
паслом у Маскву для вырашэння найбольш складаных пытанняў
памiж беларускай дзяржавай i Маскоўскiм царствам. Удзельнiчаў у
Лiвонскай вайне 1558—1583 гадах. З iншымi магнатамi ВКЛ узначальваў апазiцыю пры заключэннi Люблiнскай
унii 1569 года. Адзiн з арганiзатараў стварэння
Статуту ВКЛ 1566 года, спрыяў уключэнню ў
Статут многiх прагрэсiўных для свайго часу
нормаў. Падтрымлiваў гуманiстаў В. Цяпiнскага, С. Буднага (апошнi прысвяцiў Валовiчу
кнiгу «Пра апраўданне грэшнага чалавека перад Богам»). Памёр у 1587 годзе.
1902 год — нарадзiўся Джон Стэйнбек, вядомы амерыканскi пiсьменнiк, Нобелеўскi лаўрэат («Гронкi гневу», «Зiма трывогi нашай»,
«На ўсход ад рая»).

«Найвялiкшае задавальненне,
якое толькi можа адчуваць сумленны чалавек, — гэта дастаўляць
радасць сваiм сябрам».
Вальтэр (1694 —1778),
французскi фiлосаф-асветнiк.

АБРАД
«МАСЦIЦЬ МАСТЫ»
У сiмволiцы сямейных абрадаў «мост» набываў
асаблiва важнае значэнне. Ён быў тым няўлоўным памежжам, у
прасторы якога якраз i адбываўся рытуальны пераход. «Масцiць
масты» — адна з абавязковых умоў выканання розных абрадавых
дзеянняў, святочных варожбаў.
 Калi храм, у якiм будзе вянчацца пара, знаходзiўся ў суседняй
вёсцы, то маршрут вясельнага картэжа дадому пракладвалi такiм
чынам, каб ён праехаў праз тры, а ў некаторых выпадках i праз сем
мастоў. Пры гэтым iснавала павер'е, што праз гэтыя масты жанiх таксама павiнен быў перанесцi нявесту на руках, а яна тым часам павiнна
была кiнуць у ваду свой пояс, хусцiну або яшчэ што-небудзь са сваiх
рэчаў, каб шлюб быў шчаслiвым.
 Iснавала i такое павер'е: каб нявеста лёгка нарадзiла першае
дзiця, яна павiнна была перайсцi цераз ручай або рэчку па мосце i
сказаць наступныя магiчныя словы: «Як ручай прайшла, падол не
замачыла, так i дзiця нараджу — не пачую».
 Калi жанчына ўпершыню пераходзiла мост са сваiм дзiцем, то
абавязкова павiнна была кiнуць у ваду якую-небудзь «ахвяру»: манетку, хусцiнку або скарынку хлеба. Гэта рабiлася для таго, каб у жыццi
з гэтым дзiцем не адбылося нiчога кепскага (не ўтапiўся, не напала
бяссоннiца, каб добрым было здароўе).
 Нашы продкi лiчылi, што душы памерлых трапляюць на «той»
свет з дапамогай маста, якi пралягае праз вогненную раку. Калi чалавек быў праведнiкам, то мост будзе зручным, шырокiм, калi ж
грэшнiкам, то мост ператворыцца ў мост-гойданку, часам танейшы
за чалавечы волас.
 Бачыць у сне, што сам цi якi-небудзь iншы чалавек пераходзiць па мосце, тлумачылася ў народных соннiках як пераход у
iншы свет.
 Мост стаў рытуальным месцам для лячэння некаторых хваробаў. Чалавека прыводзiлi або прыносiлi да маста, каб выканаць над
iм спецыяльныя рытуальныя дзеяннi i пакiнуць («змыць») на мосце
або пад iм хваробу.
 Здаўна iснавалi забароны выходзiць на мост пасля захаду сонца,
а таксама ў святочныя днi, напрыклад, на Русальным тыднi.
Аксана КАТОВIЧ, Янка КРУК.

Усміхнемся!

— А чаго гэта лётчыкi праз ле— Хто больш пераборлiвы — вае плячо плююцца?
мужчыны цi жанчыны?
— Чорная котка праз дарогу пе— Вядома, жанчыны! Iм перад раляцела!
сэксам неабходна прыняць ван— А адкуль яна тут узялася?!
ну. Мужыкам хапае i шклянкi!
— Касманаўты са станцыi выкiнулi!
☺
Блiн, колькi разоў паўтара☺
лi — спачатку адкапай нумар,
Майстэрства кавалера ў тым,
потым усю машыну цалкам...
каб звадзiць даму ў тэатр так,
каб па чуц цё ўдзяч нас цi ў яе
☺
У рэстаране з'явiўся плакат: засталося, а жаданне схадзiць
«У нас новае кiраўнiцтва». Па- яшчэ раз — не.
стаянны клiент пытаецца ў
афiцыянта:
— Што, Сямён Навумавiч звольнiўся?
— Не. Ён ажанiўся.
☺
Сак ра тар кай быць
дрэнна: то жонка табе ў
валасы ўчэпiцца, то палюбоўнiца...
☺
У самалёце пасажыр —
Ага, спачатку толькi пацалуй, а потым i ажанiся!
сцюардэсе:

