8

КУЛЯ — ДУРА,
ШТЫК — МАЛАДЗЕЦ 13 сакавiка — Дзень слана

СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ

Якое ён мае дачыненне да нас, беларусаў, большасць з якiх слана нiколi жыўцом не бачыла?
Ды нiякага! Аднак чым не нагода ператварыць
самы звычайны дзень — у СВЯТА!

Я

13 сакавіка 2010 г.

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

ПОНСКIЯ майстры валодання штыком i кароткiм мячом прыехалi ў Мiнск, каб прадэманстраваць беларускiм гледачам
баявыя мастацтвы дзюкэнда (JUKENDO) i такэнда (TANKENDO).
Свае паказальныя выступленнi яны прадэманстравалi гледачам ва ўнiверсiтэце фiзiчнай культуры, у 125-й школе, а таксама
ў Акадэмii МУС.
Дзюкэнда i такэнда былi створаныя ў канцы ХIХ — пачатку ХХ
стагоддзя ў рамках спробаў мадэрнiзаваць японскую армiю. Першапачаткова за аснову была ўзятая французская сiстэма штыкавога
бою, а потым да яе былi далучаны элементы японскiх тэхнiк працы з
кап'ём. Такэнда фармiравалася ўжо пад уплывам вопыту Першай сусветнай вайны, калi штык (juken) часам прыходзiлася выкарыстоўваць
у дэманцiраваным стане.
— Паколькi дзюкэнда займалiся ў японскай армii, то некаторыя людзi сёння ставяцца да гэтага мастацтва крытычна, — кажа майстар
Канэсака Хiрамiцi, намеснiк старшынi праўлення Усеяпонскай
федэрацыi штыкавога бою. — Але цяпер, можна сказаць, дзюкэнда
пацiху распаўсюджваецца. Калi параўнаць баявыя мастацтвы па папулярнасцi, то, напэўна, на першым месцы будзе дзюдо, потым кэнда
(фехтаванне), потым каратэ, ну а пасля ўжо — дзюкэнда.
Спадар Канэсака Хiрамiцi таксама вельмi задаволены, што Беларусь зацiкавiлася дзюкэнда:
— Мы хочам пачаць адсюль i развiваць далей. У дзюкэнда ёсць
чорнае i белае кiмано. Сёння я апрануў белае ў знак павагi да беларускага народа i Беларусi, — сказаў ён.
Дарэчы, спадар Канэсака Хiрамiцi на выступленнi ва ўнiверсiтэце
фiзiчнай культуры прызнаўся, што яму ўжо 80 гадоў. Але так i не скажаш — майстар дзюкэнда выглядае вельмi жвава i максiмум гадоў
на шэсцьдзясят.
Павел БЕРАСНЕЎ.

тыкалi: Белахвосцiк. Хам. Экран. Фаза.
Абат. Люстра. Каштан. Краты. Арба. Iдал.
Танк. Грам. Бюст. Муму. Под. Штора. Трава. Дог. Сава. Кар. Лушчык. «Рэпка». Матыка. Том. Оптыка. Дэсантнiк. Каралева.
Сканворд (10 сакавіка). Па гарызанталi: Бамбук. Шасцярня. Друз.

Месяц
Сонца

Усход

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

6.30
6.20
6.20
6.16
6.45
6.45

Захад Даўжыня
дня

18.09
17.58
17.59
17.57
18.25
18.26

11.39
11.38
11.39
11.41
11.40
11.41

Маладзік 15 сакавіка.
Месяц у сузор’і Рыбаў.

Iмянiны
Пр. Марыны, Арсенія, Васіля,
Івана, Мікалая, Несцера.
К. Бажэны, Хрысціны, Марка,
Нікіфара.

Фрак. Пак. Барс. Пiхта. Офiс. Елка. Мел.
Сасна. Нiягара. Сад. Каа. Храм. Скат.
Палка. Красала. Ула. Трыко. Тлен. Фанза. Трата. Хадж. Бровар. Рагу. Сваяк.
Табакерка. Па вертыкалi: Лiстоўнiца.
Пуф. Сiняк. Сала. Клан. Мастак. Замбiя. Афера. Тата. Кедр. «Лада». Хлор.
Рапс. Шыба. Ват. Штука. Драга. Кiл.
Корж. Руб. Пастух. Растр. Хустка. Ала.
Амулет. Кананада. Анаконда.
Сканворд (11 сакавіка). Па гарызанталi: Ступа. Дворнiк. Iржа. Зварка.
Корда. Кус. Лямец. Пост. Еднасць. Ёга.
Стаер. Сэнс. Рака. Бар. Фортка. Радары. Рак. Рэм. Карат. Лiмон. Дом. Тайга.
Блакада. Гад. Фара. Iран. Крытык. Багажнiк. Па вертыкалi: Спiдометр. Руль.
Конiк. Абарот. Рысь. Арэна. Прыезд.
Крым. Вальс. Графiк. Гiра. Дар. Румба.
Раб. Важак. Барана. Акцёр. Кiл. Мора. Спас. Эстрада. Сон. Катод. Клiент.
Смак. Мацярык.

Чысло «π» — матэматычная канстанта, якая
выражае суадносiны даўжынi акружнасцi да
даўжынi яе дыяметра. У лiчбавым выражэннi
«π» пачынаецца як 3,141592 i мае бясконцую
матэматычную працягласць.
Гэтае неафiцыйнае свята — Дзень чысла «π» — прыдумаў у 1987 годзе фiзiк з Сан-Францыска Лары Шоў, якi
заўважыў, што ў амерыканскай сiстэме запiсу дат (спачатку месяц, потым чысло) дата 14 сакавiка (3/14) i час
1:59 супадае з першымi разрадамi чысла «π» (3,14159).
Цiкавасць да значэння чысла «π» з'явiлася яшчэ ў
незапамятныя часы. Як мяркуюць спецыялiсты, гэтае
чысло было вынайдзена вавiлонскiмi магамi. Яно выкарыстоўвалася пры будаўнiцтве знакамiтай Вавiлонскай вежы. Аднак недастаткова дакладнае вылiчэнне
чысла «π» прывяло да краху ўсяго аб'екта. Верагодна,
што гэтая матэматычная канстанта ляжала ў аснове
будаўнiцтва легендарнага храма цара Саламона.
У глыбокай старажытнасцi лiчылася, што π=3 (напрыклад, пра гэта ўзгадваецца ў Бiблii). У элiнiстычную
эпоху «π» вылiчалi як 22/7. Гэтым жа яго значэннем
карысталiся i Леанарда да Вiнчы, i Галiлеа Галiлей.
Аднак абодва варыянты вельмi грубыя. Геаметрычны
малюнак акружнасцi, якая апiсана вакол правiльнага
шасцiвугольнiка i ўпiсана ў квадрат, адразу дае прасцейшыя ацэнкi для «π»: 3<π<4.
Выкарыстанне грэчаскай лiтары π для абазначэння
гэтага чысла было ўпершыню прапанавана Уiльямам
Джонсам у 1706 годзе. Гэта першая лiтара грэчаскага
слова περιφέρεια (перыферыя, акружнасць).
Першы крок на шляху да вывучэння якасцяў чысла
π зрабiў Архiмед. У сваёй працы «Вымярэнне круга»

3 кирпичных складских помещения (площадью 1205,7 кв. м,
985,5 кв. м, 581,6 кв. м), 2 административных здания (площадью
105,1 кв. м, 66,1 кв. м), крановая однопролетная эстакада с бетонным покрытием и двумя кран-балками грузоподъемностью
по 5 т каждая (площадь 1440 кв. м). База примыкает к железнодорожной станции «Беларусь», подъездные пути, электрокабельная линия, водоснабжение, телефон.
Торги состоятся 18 марта 2010 года в 11 часов по адресу:
г. Минск, ул. Академическая, 15, ком. 201. Задаток для участников
20,0 млн руб. перечисляется на расчетный счет РУП «Торговый
Дом Белхлебопродукт» № 3012200130017 в ОАО «Бел АПБ«МГД»
г. Минск, код 963, УНП 100079803.
Заявки принимаются до 18.00 17 марта 2010 года.
Начальная цена 800 000 000 бел. руб.

«Паслiзнуўся, упаў, ачуўся — гiпс...»
Сакавiк лiчыцца адным з самых траўманебяспечных месяцаў у годзе. Але траўму можна атрымаць не толькi на слiзкай дарозе. Пра пераломы, iх наступствы i сродкi, якiя дапамогуць
пры iх лячэннi, i пойдзе размова нiжэй.

Хутчэй зрастайся!
На жаль, скласцi правiльна i хутка косцi i
накласцi гiпс — гэта яшчэ не ўсё. Iснуе шмат
спосабаў лячэння пераломаў на раннiх стадыях, якiя паскараюць рэгенерацыйныя працэсы
(фармiраванне касцявога мазаля, прасцей кажучы, зрастанне косцi). У
iх лiку электрапрацэдуры, агульнае ўльтрафiялетавае апраменьванне,
лячэнне ўльтрагукам i iнш. Добра дапамагаюць i хатнiя сродкi.
ХАЛЕСТЭРЫН I ПАМIДОРЫ
Каб косцi хутчэй зрасталiся, неабходны халестэрын (асаблiва пры
сустаўным пераломе). Значыць, трэба есцi як мага больш халадцу,
насычаных булёнаў з костак, яек, тлустага мяса. Аднак халестэрын,
як вядома, — гэта ўдар па сэрцы: можа развiцца атэрасклероз, iшэмiчная хвароба сэрца. Каб абаранiць сардэчна-сасудзiстую сiстэму i
накiраваць увесь халестэрын «у справу», адначасова з пералiчанымi
вышэй прадуктамi ешце як мага больш зелянiны i памiдораў (як у сырым, так i ў вараным выглядзе).
КАЛЬЦЫЙ З ЛIМОНАМ
Абавязкова прымайце «кальцыевую калатушку». Шкарлупiны 40 вараных яек, зняўшы плёнкi, здрабнiце ў кавамолцы, залiце шклянкай свежавыцiснутага лiмоннага соку, настойвайце 1-2 днi ў цёмным халаднаватым
месцы. З'ядайце па 1 ч. лыжцы адзiн раз на дзень перад абедам.
ПАДАРУНАК ПЧАЛЫ
Пры пераломах вельмi карысныя сродкi апiтэрапii — матачнае малачко i пярга.
 Прыгатуйце настойку: 1 частку матачнага малачка змяшайце
з 2 часткамi гарэлкi. Прымайце па 5-10 кропель за паўгадзiны да яды
чатыры разы на дзень.
 Штодня па два-тры разы на дзень з'ядайце па 1/3 ч. лыжкi пяргi.
Увага! I пярга, i матачнае малачко маюць шмат супрацьпаказанняў,
i калi праз дзень-два пасля прыёму гэтых прэпаратаў узнiкнуць непрыемныя адчуваннi ў страўнiку, пачне скакаць цiск, з'явяцца скурныя
высыпаннi — тэрмiнова спынiце лячэнне.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Беражыце ныркi

Усміхнемся!
Запiска на дзвярах участковага тэрапеўта:
«З 16 па 20 сакавiка прыёму не
будзе! Усе сiмптомы хвароб i спосабы iх лячэння ёсць у iнтэрнэце».
☺
— Вовачка, паглядзi ў акно, цi
вяртаецца тата з пiўной?
— Так, ужо iдзе!
— Па якiм баку вулiцы?
— Па абодвух!..
☺
Аб'ява:
«Прыходзьце да нас на суперэкстрэмальнае шоу — «Дзень
адкрытых дзвярэй!»
Гарадскi заапарк».
☺
— Кажуць, што Пятровiча жон-

ка да iншага сышла. Ты не ў курсе,
ён моцна перажывае?
— Не тое слова. Другi тыдзень
на працу не выходзiць. Забiў цвiкамi ўваходныя дзверы: цi мала што,
раптам жонка перадумае.
☺
Не злоўлены — не прызыўнiк!

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.

Траўматолагам добра вядома, якая непрыемная рэч — пераразмеркаванне кальцыю ў арганiзме. З-за гэтага часта пасля складаных
пераломаў у чалавека пачынаюцца праблемы з ныркамi (утвараюцца
камянi). Каб гэтага не адбывалася, старайцеся не трымаць тулава ў
гарызантальным становiшчы доўгi час. Нават калi вам забаронена
ўставаць з пасцелi, не ляжыце, а сядзiце, падклаўшы пад спiну падушкi.
Iнакш у нырачных лаханках можа адбыцца застой мачы. А калi «памаленькаму» быццам бы i не хочацца, што зноў-такi не рэдкасць пры
цяжкiх траўмах, абавязкова прымайце лёгкiя мачагонныя сродкi.
Карысныя парады
 Траўмаваны сустаў нельга нi награваць, нi ахалоджваць. Таму на
3—5 месяцаў забудзьце пра рускую лазню i штодзённыя аблiваннi вадой.
 Да актыўных заняткаў спортам можна прыступаць не раней чым
праз 2-3 месяцы пасля пералому, i то калi пацярпела не «галоўная»
канечнасць.
 Калi была зламаная рука, не насiце ў ёй нiчога цяжкага як мiнiмум 1-2 месяцы.
 Абавязкова бiнтуйце месца траўмы эластычным бiнтам на працягу 1—3 месяцаў пасля таго як знiмуць гiпс.

Пры пераломе нагi вельмi важна правiльна навучыцца карыстацца мылiцамi. Верхняя частка мылiцы не павiнна даставаць да
падпахавай ямкi 3—5 см, а папярочнае дзяржанне трэба размясцiць
на такой вышынi, каб пры абапiраннi на мылiцу рука была цалкам
выпрастаная.

ПОСНЫ СТОЛ

Бульбяныя катлеты з соусам
Гэтая страва — простая i сытная — спадабаецца тым, хто посцiць.
10 бульбiн, 2 ст. лыжкi мукi, 1 цыбулiна, алей, соль.
Для соусу: 30 г сушаных баравiкоў, 300 г шампiньёнаў, 1 ст. лыжка мукi, 1 ст. лыжка алею, 1 цыбулiна, сок з 0,5 лiмона, соль, перац на смак.
Для ўпрыгажэння: лiсце салаты, памiдоры, зяленiва.
Абабраную бульбу зварыце ў падсоленай вадзе, прапусцiце праз
мясарубку цi пратрыце праз сiта. Цыбулю пасячыце, абсмажце на алеi,
злучыце з бульбянай кашай. Дадайце муку, старанна перамяшайце.
Сфармуйце круглыя катлеты, абкачайце ў муцэ i абсмажце на алеi.
Прыгатуйце соус. Сухiя грыбы зварыце, булён працадзiце. Вараныя баравiкi, шампiньёны, цыбулю дробна
парэжце, абсмажце на алеi, дадайце
муку, улiце 1 шклянку грыбнога адвару, соль, перац, сок лiмона. Усё перамяшайце i давядзiце да кiпення.
Выкладзiце катлеты на блюда з
лiсцем салаты, упрыгожце памiдорамi i зяленiвам, асобна падайце соус.

НЕАБХОДНЫЯ ДРОБЯЗI

Што можа воцат
Ён не толькi паляпшае смак страў, але ўмее i яшчэ шмат чаго
па гаспадарцы.
 Тлусты посуд, патэльнi, бляхi лягчэй адмыць, калi ў ваду дадаць крыху воцату. Гэтак жа можна адмыць кухонныя анучкi, мачалкi
i шчоткi.
 Каб выдалiць спецыфiчны пах у кухоннай шафе, яе сценкi трэба
працерцi анучкай, намочанай у воцаце.
 Воцатны раствор (2-3 ст. лыжкi на 2 л вады), якi кiпiць на працягу дзвюх гадзiн, ачысцiць чайнiк (не электрычны) ад даволi тоўстага
слою накiпу.
 Ватным тампонам, намочаным у воцаце, выдатна чысцяцца
ракавiны, эмалiраваны посуд.
 Сумесь буйной солi з воцатам добра чысцiць пацямнелыя графiны i хрустальныя вазы.
 Афарбоўка тканiны мэблi i дываноў стане ярчэйшай, калi iх
выбiваць праз тканiну, намочаную растворам 1 ст. лыжкi воцату на
1 л вады.
 Калi «заесць» шкляны прыцёрты корак на флаконе, на дапамогу прыйдзе кропля воцатнай эсенцыi, пушчаная памiж горлачкам i
коркам флакона.
 Анучкай, намочанай у воцаце, можна вычысцiць каўнер пiнжака цi палiто.
 У сумесi з вадой воцат надасць эластычнасць вычышчаным
скураным пальчаткам i трыкатажным вырабам.
 Разведзеным у роўных прапорцыях воцатам з вадой можна
працiраць абутак ад салявых разводаў.
 Каб ва ўвiльгатняльнiку паветра не з'явiлася плесня, штодня
дадавайце ў ваду воцат.
 Гарачым воцатам можна выдалiць сляды фарбы са шкла.
ПАМЯТАЙЦЕ: воцат i асаблiва воцатную эсенцыю, калi ў доме
ёсць дзецi, неабходна трымаць у недаступным для iх месцы.

ПАДКАЗКI СПРАКТЫКАВАНЫХ

Каб лак не загусцеў
Манiкюр робяць многiя жанчыны, аднак далёка не кожная ведае,
што захоўванне лаку для пазногцяў патрабуе навуковага падыходу.
Падыхайце ў флакон з лакам перад тым, як закруцiць корак, i лак дзякуючы гэтаму даўжэй не будзе гусцець.
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Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: I. БАРАНОЎСКI,
С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА,
С. ПРОТАС (намеснiк галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы
намеснiк галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШЧУЧЭНКА.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

— 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi:
292 22 03.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64, падпіскі і
распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82,
адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне»

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

Тэлесеткi

Сёння тэ ле ка нал АНТ па ка жа вы нi ко вую на га да ем, удача ўсмi ха ла ся па чар зе ка ман дзе
«бiтву» памiж фiналiстамi музычнага праек та МНС, агракамбiнату «Дзяржынскi» i агракамбiна«Цудоў ная пя цёр ка-4». За
ту «Сноў».) А ад ра зу пас ля
галоўны прыз памерам у 25
фiнальнай праграмы цiкаўныя
мiльёнаў беларускiх рублёў
змо гуць за зiр нуць за кулi сы
будуць спа бор нi чаць экспраек та — творчая група АНТ
пертна-крымiналiстычны адспе цы яль на пад рых та ва ла
дзел МУС з песняй «Белыя
паўгадзiнны фiльм пра закадру жы», ка ман да спец на заравыя падрабязнасцi выбару i
ўцаў з кампазiцыяй «Position
падрыхтоўкi ўдзельнiкаў.
№ 2», ра бот нi кi абут ко вай
Да рэ чы, як рас ка за лi на
крамы з рэтра-хiтом «ЭлектАНТ, ад ра джэн не пра ек та, у
рыч ка», ме ды цын скi цэнтр
якiм «спя ва юць усе», вы клi«Нар дзiн» з пес няй «Угонкала новы ўсплёск цiкавасцi з
шчы ца» i ка ман да ЦЭЦ-4 з
боку розных кампанiй i арганiпесняй «Дзяўчынка-дзяўчызацый — «спяваючыя офiсы»
начка».
лiтаральна гатовыя выстройПе ра мож цу ў хо дзе iн тэрвац ца ў чар гу, каб такса ма
ак тыў на га тэле фон на га гапаказаць свае таленты на экла са ван ня абя руць гле дачы
ране.
дучыя шоу Яўген Смарыгiн i Дзмiтрый Тан— пры чым у пра мым эфi ры. Вя
Вiкторыя ЦЕЛЯШУК.
ковiч уручаць гэты сертыфiкат пераможцам.
(У мi нулых се зо нах пра ек та,
Фота тэлеканала АНТ.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
ДАПАМАЖЫ САБЕ САМ

ён вывеў знакамiтую няроўнасць 310/71< π <31/7. Гэта
азначае, што π ляжыць у iнтэрвале даўжынёй 1/497.
У дзесяцiчнай сiстэме вылiчэння атрымаюцца тры
правiльныя лiчбы π=3,14... Ведаючы перыметр правiльнага шасцiвугольнiка i паслядоўна ўдвойваючы
чысло яго бакоў, Архiмед вылiчыў перыметр правiльнага 96-вугольнiка, адкуль i вынiкае няроўнасць. 96-вугольнiк вiзуальна мала адрознiваецца ад акружнасцi i
з'яўляецца добрым наблiжэннем да яе.
Сёння з чыслом π звязана безлiч формул, матэматычных i фiзiчных фактаў. Iх колькасць працягвае
iмклiва расцi, таму i цiкавасць да найважнейшай матэматычнай канстанты, вывучэнне якой налiчвае больш
за 22 стагоддзi, не спадае.
У Дзень π гэтай матэматычнай канстанце чытаюць
прамовы ўшанавання, пякуць π-рагi (pie) з выявай самой
лiтары «π» цi з першымi лiчбамi чысла, п'юць напоi i гуляюць у гульнi, назвы якiх пачынаюцца з «π», вырашаюць
матэматычныя галаваломкi, загадкi, водзяць карагоды
вакол прадметаў, звязаных з гэтым чыслом.
Цiкава, што
свя та чыс ла
«π» су па дае
з днём на раджэння аднаго
з найбольш вядомых фiзiкаў
су час нас цi —
Альберта Эйнштэйна.
Падрыхтавала
Iна АРЭХАВА.

«Цудоўная пяцёрка-4» фiнiшуе

ПРОВОДИТ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ СКЛАДСКОЙ
БАЗЫ 1975 ГОДА ПОСТРОЙКИ
ПЛОЩАДЬЮ 1,2 га в г. ЗАСЛАВЛЬ В СОСТАВЕ:

Конт. тел. 8(029) 120 98 56, 8(029) 614 02 69.

Аматараў адзначаць усе «чырвоныя» днi ўсiх календароў меней не становiцца. I прыемна, што сакавiк
парадаваў iх не толькi Мiжнародным жаночым днём,
iудзейскiм Пурымам, iрландскiм днём святога Патрыка, але i тайландскiм Днём слана.
Безумоўна, лепш за ўсё яго адзначаць у Тайландзе.
Турыстычныя фiрмы, якiя спецыялiзуюцца на турах
у гэтую краiну, загадзя ўзнiмаюць цэны напярэдаднi
гэтага свята. Для тых, хто патрапiў у Тайланд у Дзень
слана, перад вачыма разгортваецца шыкоўнае вiдовiшча, сапраўдны карнавал. У любой будыйскай краiне
слана шануюць як сiмвал пазбаўлення ад ланцугоў
зямнога быцця, а ў Тайландзе яму аказваюць асаблiвую павагу (белы слон з'яўляецца сiмвалам Тайланда). Гэтая жывёлiна ўвасабляе цярпенне, мудрасць i
вопыт, а таксама моц i ўладу. Для сланоў 13 сакавiка
арганiзуюць пiр з тонамi цукровага трыснягу, садавiны
i бананавых дрэў.
У Расii ва ўсiх гарадах, дзе ёсць буйныя заапаркi,
13 сакавiка таксама ладзяць свята для сланоў.

14 сакавiка — Дзень чысла «π»

УПРАВЛЯЮЩИЙ
РУП «ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛХЛЕБОПРОДУКТ»
ХАДКЕВИЧ А.Д.
ПРАВЕРЦЕ, КАЛI ЛАСКА, АДКАЗЫ
Сканворд (6 сакавіка). Па гарызанталi: Крагi. Шчасная. Абоз. Алюр. Сад.
Скiт. Лiмон. Вiка. Iглу. Лат. Шатэн. Станюта. Сын. Кок. Крап. Фара. Хабар. Скептык. Аза. Бруна. Кока. Матка. Камар. Гута.
Трапак. Мова. Грунт. Дарафеева. Па вер-

Ёсць нагода!

тэл./факс: 287 17 79,
ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@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.

13 сакавіка
1919 год — створана Беларуска-Лiтоўская армiя, аператыўнае аб'яднанне
часцей i злучэнняў Чырвонай Армii на тэрыторыi Лiтоўска-Беларускай ССР у грамадзянскую вайну. Створана па загаду РВС Рэспублiкi шляхам перайменавання Заходняй армii.
1881 год — быў учынены замах на iмператара
Аляксандра II, калi яго карэта праязджала ўздоўж
Екацярынiнскага канала. Народаволец Мiкалай
Рысакоў кiнуў бомбу пад колы карэты, але iмператар не пацярпеў. Толькi выйшаўшы з карэты,
ён быў смяротна паранены другiм тэрарыстам
— Iгнатам Грынявецкiм, якi пры гэтым таксама
загiнуў. Трэцяга красавiка 1881 года былi публiчна павешаны пяцёра народавольцаў — Жалябаў,
Пяроўская, Рысакоў, Мiхайлаў i Кiбальчыч.

«Чым разумнейшы i дабрэйшы
чалавек, тым больш дабра ён бачыць у iншых людзей».
Блез Паскаль (1623—1662),
французскi рэлiгiйны мыслiцель,
матэматык.

ПТУШКI — ВЕСТУНЫ ВЯСНЫ
Выпяканне «птушак» для выканання абраду
«гуканне вясны», найперш «жаўранкаў», тлумачыцца тым, што якраз гэтыя птушкi з'яўлялiся
першымi i самымi раннiмi вестунамi наблiжэння
цяпла. Як звычайна, на золку гаспадыня распальвала печ, але пры гэтым звярталася да агню як да
жывой iстоты — з кароткай замовай або малiтвай. Затым з жытняй
мукi гатавалася цеста, з якога рабiлi значную колькасць «галушак»
у выглядзе птушак (жаўранкаў, вераб'ёў, качак, «чырачак»).
 Назiраннi за паводзiнамi птушак дапамаглi нашым продкам
бездакорна арыентавацца ў зменах прыроды. Яны маглi прадказаць
надвор'е як на некалькi дзён наперад, так i на больш аддаленую
перспектыву, што было для селянiна надзейным арыенцiрам для правядзення адпаведных земляробчых работ. Напрыклад, раннi прылёт
ластавак прадказваў дружную вясну. Лiчылi, калi гракi прыляталi раней
святой Аўдакеi (14 сакавiка) — быць лету мокрым. Лепшым тэрмiнам прылёту гракоў лiчылi 17 сакавiка — дзень ушанавання святога
Герасiма. На Беларусi казалi так: «Святы Герасiм гракоў прыгнаў»;
«Калi гракi сядзяць ужо ў гнёздах — вясна будзе дружная, праз тры
днi можна выходзiць на поле, калi лётаюць бязмэтна або iх увогуле не
вiдаць — вясна будзе павольная, позняя».
 Вялiкая колькасць прыкмет звязана з бусламi, шпакамi, варонамi, жураўлямi i некаторымi iншымi вiдамi птушак. Паралель прасочвалася самая непасрэдная. З далёкага выраю птушкi прыляталi ў пэўнай
паслядоўнасцi: «На Саракi, паводле народнага павер'я, вылятае з
цёплага краю вястун вясны жаваронак; пасля яго — гракi, што бывае
за 12 дзён да адкрыцця вады; потым качкi i журавы i, нарэшце, зязюля,
якая, як кажа народ, пачынае куваць за 12 дзён да святога Георгiя (6
мая)». Апошнiмi прыляталi салаўi — птушкi кахання.
 Да птушак беларусы ставiлiся як да iстот, якiя звязаны з выРаем, з месцам знаходжання душ памерлых продкаў. Таму iх прылёт з
выраю ўспрымаўся весткай новага жыцця, адушаўлення-ажывання
прыроды.
 Да выпякання «птушак» гаспадыня запрашала дзяцей. Яны
пры дапамозе спецыяльных папяровых або драўляных формаў з
кардону выразалi з цеста выявы птушак i клалi iх на хлебную лапату
або на капусныя лiсты, а потым на патэльню. Колькасць «птушак»
вагалася ў залежнасцi ад мясцовай традыцыi — недзе ад дваццацi
да сарака.
 Адразу пасля таго як печыва даставалi з печы, гаспадыня выконвала абавязковае рытуальнае дзеянне — кiдала назад у печ адну
«птушачку» — прыносiла ахвяру (можа, вясне, можа, агню, можа,
добраму духу хаты)...
Аксана КАТОВIЧ, Янка КРУК.
Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
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