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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.33 19.53 13.20
Вi цебск — 6.21 19.44 13.23
Ма гi лёў — 6.23 19.43 13.20
Го мель — 6.22 19.37 13.15
Гродна — 6.49 20.07 13.18
Брэст    — 6.51 20.06 13.15

Iмянiны
Пр. Лідзіі, Настассі, Васіля, Генадзя, 
Дзмітрыя. 
К. Вінценты, Ірэны, Вінцэнта, 
Юльяна.

Месяц
Першая квадра 7 красавіка. 
Месяц у сузор’і Блізнят. 
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АВЕН. Сме ла пла нуй це са-
мыя раз на стай ныя спра вы. у 
гэ ты дзень ваш энер ге тыч ны 
па тэн цы ял бу дзе на вель мі 

вы со кім уз роў ні, але не рас пы ляй це 
каш тоў ныя сі лы па дро бя зях. Пры зно сі-
нах з ка ле га мі па пра цы будзь це больш 
асця рож ны мі, ста ран на пра вя рай це 
важ ную ін фар ма цыю, якая па сту пае. 
Па ра ду юць па зі тыў ныя па дзеі, якія не-
ўза мет ку пра нік лі ў ва ша жыц цё.

ЦЯ ЛЕЦ. Мо жа це ад чуць, што 
пра ца не цал кам за да валь няе 
вас, з'я віц ца жа дан не зра біць 
не ка то рае аб наў лен не. Ва шы 

мэ ты бу дуць зда вац ца на ва коль ным 
не да ся галь ны мі. Але ка лі вы збе ра це ў 
адзі нае цэ лае во лю і ра шу чыя дзе ян ні, 
то атры ма е це вель мі доб рыя вы ні кі. Не 
вар та ўскла даць ад мыс ло выя над зеі на 
ўплы во вых за ступ ні каў: яны вам ця пер 
не па моч ні кі, раз ліч ваць да вя дзец ца 
толь кі на ўлас ныя сі лы.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Па спра буй це 
спа кай ней ста віц ца да рап-
тоў ных змен. За ся родзь це ся 
на га лоў ным і не га няй це ся 

за не каль кі мі зай ца мі, та ды па спе-
е це вель мі шмат. На па чат ку тыд ня 
ве ра год ны зрыў да моў ле нас цяў з 
парт нё ра мі. У чац вер па він на з'я віц-
ца маг чы масць атры маць па трэб ную 
ін фар ма цыю, якая мо жа мець важ нае 
зна чэн не для раз віц ця кар' е ры. У пят-
ні цу будзь це ўваж лі вы мі і па спра буй це 
не ўвяз вац ца ні ў якія афе ры.

РАК. Не ад маў ляй це ін шым 
лю дзям у да па мо зе і та ды, 
маг чы ма, зра зу ме е це, як 

лепш спра віц ца са сва і мі праб ле ма мі. 
Не зу сім стан дарт ныя дзе ян ні з бо ку 
дзе ла вых парт нё раў мо гуць па цяг нуць 
за са бой не ча ка ныя сі ту а цыі. У пят ні цу 
ва шы па ра ды, свое ча со ва да дзе ныя 
сва я кам, мо гуць да па маг чы ім знач на 
па леп шыць стан свай го зда роўя.

ЛЕЎ. Ця пер не аб ход на за-
ся ро дзіц ца на са май важ-
най спра ве. Да вя дзец ца 
ад стой ваць свае ін та рэ сы. 

Раз ліч вай це сі лы рэ аль на і па спра буй-
це вы ра шаць толь кі тыя пра цоў ныя 
праб ле мы, якія за ле жаць не па срэд на 
ад вас. Не ўвяз вай це ся ў кан флік ты 
і аван ту ры. Пят ні ца ста не вы дат ным 
днём для рэа лі за цыі твор чых пла наў, 
але дзя ліц ца сва і мі за ду ма мі з на чаль-
ствам па куль не вар та

ДЗЕ ВА. Ты дзень па ві нен 
прай сці спа кой на: ні ўзлё-
таў аша лам ляль на га пос-
пе ху, ні хва ра ві тых уда раў 

аб цвёр дую зям лю. Па спра буй це не 
змя няць іс ны ход па дзей, бо гэ та не 
пры ня се пос пе ху. У ся рэ дзі не тыд ня 
не аб ход на на даць больш ува гі сва ёй 
твор час ці і ра шэн ню аса біс тых не ад-
клад ных праб лем. Пра ца мо жа трош кі 
па цяс ніц ца. У кан цы тыд ня ўспом ні це 
пра аба вя за цель ствы ў да чы нен ні да 
бліз кіх лю дзей і сяб роў і за ся родзь це 
свае на ма ган ні на іх вы ка нан ні.

ША ЛІ. Хоць і здо ле е це зра-
біць мно гае, але гэ та да лё ка 
не ўсё з та го, што бы ло за-
пла на ва на. Вас мо гуць уцяг-

нуць у кан флікт. Лепш за ўсё бу дзе 
за няць не за леж ную па зі цыю, але ка лі 
апа нент — ва ша на чаль ства, да во-
дзіць яго да ша лен ства ўсё ж не вар та. 
Для роз ду маў пра зме ну мес ца пра-
цы най больш уда лай бу дзе ся рэ дзі на 
тыд ня. У кан цы тыд ня мо гуць з'я віц ца 
цяж кас ці ў зно сі нах з дзець мі.

СКАР ПІ ЁН. Перш чым пус-
кац ца на ры зы коў ныя спра вы, 
па жа да на доб ра па ду маць. 

Ад ва шай асця рож нас ці і кем лі вас ці 
бу дзе за ле жаць мно гае ў бу ду чы ні. 
Лепш ліш ні раз усё пра ве рыць. Не вар-
та да вя раць вы пад ко вым зна ём ствам. 
Будзь це га то вы пай сці на кам пра міс: 
іс нуе ве ра год насць раз ры ву дзе ла вых 
ад но сін з-за прын цы по вас ці парт нё ра. 
Не абя цай це на чаль ству больш,чым 
вы мо жа це зра біць. Па жа да на змен-
шыць на груз ку на пра цы і вы кон ваць 
толь кі тое, што ця пер вам па сі лах.

СТРА ЛЕЦ. Вам бу дзе за бяс-
пе ча на ўсе агуль ная ўва га, а 
коль касць аса біс тых пры хіль-
ні каў і пры хіль ні каў ва шых 

ідэй знач на па вя лі чыц ца. Акра мя та го, 
уз рас це ве ра год насць ці ка вых су стрэч 
і зна ём стваў, а ра ней шыя ад но сі ны з 
не ка то ры мі людзь мі мо гуць па ўстаць 
пе рад ва мі ў но вым свят ле. Ня гле дзя-
чы на гэ тыя спры яль ныя ака ліч нас ці, 

па спра буй це на па чат ку тыд ня не быць 
за над та са ма на дзей ны мі, інакш вы не 
змо жа це даць аб' ек тыў ную ад зна ку 
сён няш няй сі ту а цыі.

КА ЗЯ РОГ. Ты дзень па ві нен 
склас ці ся ўда ла, але толь кі 
пры ўмо ве, што за ха ва е це ў 
тай не па дзеі, якія ад бу дуц ца 

на пра цы ў па ня дзе лак ці ў аў то рак. 
Мож на да даць у свой знеш ні вы гляд 
не ка то рую эк стра ва гант насць: гэ та 
за інт ры гуе ка лег і кры ху раз ра дзіць 
ат мас фе ру. Ёсць шанц атры маць доў-
га ча ка ны ад каз на пы тан не, якое даў но 
хва люе. Дзіў на, але ўсё мо жа ака зац ца 
знач на пра сцей, чым па да ва ла ся.

ВА ДА ЛЕЙ. Ты дзень спа-
кой ны, та му мо жа це на даць 
ува гу ад па чын ку, не ўсклад-
ня ю чы сі ту а цыю і не змя ня ю-

чы свой звык лы лад жыц ця. Ка лі вам 
спат рэ біц ца ўдзел і да па мо га сяб роў у 
ва шых спра вах, не ас прэч вай це і пры-
мі це гэ та. У да ку мен тах па жа да на на-
вес ці поў ны па ра дак — гэ та да зво ліць 
па збег нуць ліш ніх не пры ем нас цяў.

РЫ БЫ. Не вар та пры спеш-
ваць па дзеі, і та ды, у якас ці 
па дзя кі за ва ша цяр пен не, 

яны па це шаць та кі мі пры ем ны мі на-
ступ ства мі, пра якія вы на ват і не ма ры-
лі. Бліз кія лю дзі мо гуць мець па трэ бу ў 
ма раль най пад трым цы — не па кі дай це 
іх без ува гі. Не губ ляй це ўпэў не нас ці ў 
са бе. За ліш няя кры ты ка ўлас ных дзе-
ян няў бу дзе не зу сім да рэ чная.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

Па га ры зан та лі: 1. Ка лен кор. 3. Ка кет ка. 7. Ку ры ца. 
8. Кіс лі ца. 11. Край. 12. Кук ла. 13. Кварц. 15. Ко раб. 
16. Ко мін. 17. Кра ты. 18. Ко кан. 20. Клік. 22. Крас пак. 
24. Кі ма но. 25. Клю чы кі. 26. Кра са вік.

Па вер ты ка лі: 1. Кор шак. 2. Кі ёк. 4. Ко ка. 5. Ку лік. 
6. Ка сец. 9. Кант ра бас. 10. Ка рам боль. 13. Клё кат. 
14. Ка бе ты. 17. Каз кі. 19. Ку сок. 21. Кум пяк. 22. Ко сы. 
23. Ку ма.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

1242 год — дзень Ля до ва га па бо і шча. Пе ра мо га вой скаў 
Аляк санд ра Не ўска га над ня мец кі мі ры ца ра мі на Чуд-

скім во зе ры. У біт ве ўдзель ні ча лі атра ды По лац ка га і Ві цеб ска га 
княст ваў (Аляк сандр Не ўскі быў жа на ты з дач кой по лац ка га кня зя 
Бра чыс ла ва Аляк санд рай і пад трым лі ваў цес ныя су вя зі з гэ ты мі 
зем ля мі). Ля до вае па бо і шча ста ла пер шым (і ўні каль ным) вы пад-
кам у гіс то рыі ва ен на га мас тац тва, ка лі цяж кая ры цар ская кон ні ца 
бы ла раз бі та ў па ля вым баі вой скам, якое скла да лася пе ра важ на 
з пя хо ты. З той па ры, пі саў аў тар «Жития Алек санд ра Не вско го», 
«на ча слыти имя его по всемь стра нам и до мо ря Египетьского, и 
до гор Араратьевских, и об ону стра ну мо ря Ва ряжь ско го (Балтий-
ского), и до великого Рима». Не ўза ба ве пас ля біт вы Лі вон скі ор дэн 
за пра сіў мі ру. Па слы ор дэ на за яві лі кня зю Аляк санд ру: «Что ес мы 
зашли Водь, Лу гу, Плес ков (Псков), Ло ты го лу ме чем, то го ся все го 
отс ту пае, а что ес мы изиомали му жей ваших, а теми ся розменим: 
мы ваши пустим, а вы наши пустите». На што Аляк сандр Не ўскі 
ад ка заў: «Хто з мя чом да нас прый дзе, ад мя ча і за гі не».

1927 год — па чаў ра бо ту VІІІ Усе бе ла рус кі з'езд Са ве таў 
ра бо чых, ся лян скіх і чыр во на ар мей скіх дэ пу та таў. Пры-

сут ні ча ла 676 дэ ле га таў з вы ра шаль ным і 225 з да рад чым го ла сам. 
З'езд пры няў Кан сты ту цыю Бе ла рус кай ССР. Быў абра ны ЦВК БССР 
у скла дзе 230 чле наў і 74 кан ды да таў, а так са ма 5 чле наў і 3 кан ды-
да таў у Са вет На цы я наль нас цяў ЦВК СССР. Стар шы нёй ЦВК БССР 
пе ра абра ны А. Чар вя коў, стар шы нёй СНК БССР — Я. Ада мо віч.

1939 год — на ра дзі ла ся (го рад Мінск) Та ма ра Анд рэ еў на 
Бі рыч, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не аф таль ма ло гіі, док тар 

ме ды цын скіх на вук, пра фе сар (1988), за слу жа ны 
дзе яч на ву кі Бе ла ру сі (1997). У 1962 го дзе скон чы-
ла Мін скі ме ды цын скі ін сты тут. З 1975-га — за гад-
чык ка фед ры ў Мін скім дзяр жаў ным ме ды цын скім 
уні вер сі тэ це. Аў тар на ву ко вых прац па кам п'ю тар-
ных ме та дах ды яг нос ты кі і да сле да ван ні ў аф таль-
ма ло гіі, вы ву чэн ні ўздзе ян ня ма лых доз ра ды я цыі 
на ор ган зро ку, ука ра нен ні но вых тэх на ло гій хі-
рур гіч на га ля чэн ня глаў ко мы, ка та рак ты, па шко-

джан няў сят чат кі во ка, аф таль ма па та ло гіі ў дзя цей, якія па ста ян на 
пра жы ва юць на ра дые ак тыў на за бру джа ных тэ ры то ры ях. Рас пра-
ца ва ла і ўка ра ні ла пе ра сад ку ра га ві цы, ла зер ныя ме та ды ля чэн ня 
хва роб ва чэй. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (2000).

Якуб КО ЛАС, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Кож ны па ві нен час ад ча су аб шар ваць кі шэ ні сва ёй 
па мя ці».

ЗАЎТРА
Ён і яна.
— Як ты ста віш ся да струк ту ра ва на га 

вуг ля ро ду?
— Ды ты да стаў ужо ін тэ ле ктам ціс-

нуць! Ідзі к чор ту са сва ім вуг ля ро дам!
— Доб ра, зра зу меў. Брыльянтавы пярс-

цё нак, зна чыць, к чор ту...

Па сва ры ла ся з му жам, ад пра ві ла 
спаць на ка на пу. Праз не ка то ры час па-
шка да ва ла кры ху. Ду маю, ха ця б за ня су 
яму па душ ку. На ды бач ках па ды хо джу, 
ён дрэм ле... На хі лі ла ся, каб ці хень ка 
пад га ла ву пад су нуць, а ён пра чы на-
ец ца ды як за кры чыць: «Да руй! Да руй! 
ТОЛЬ КІ НЕ ДУ ШЫ!»

— Дзі ма, да ты на огул не муж чы на — 
на ват цвік у сця ну за біць не мо жаш!

— А па-твой му, у са праўд на га ма ча ўся 
сця на ў цві ках?

Яны на дзе ле ны 
як здоль нас цю 
да бі вац ца не ма ло га 
пос пе ху ў жыц ці, 
так і вы трым кай, 
якая да зва ляе 
ўтры мац ца на 
вяр шы ні гэ та га 
пос пе ху. Як 

пра ві ла, яны пры свя ча юць ся бе 
ад ной пра фе сіі, пры трым лі ва юц ца 
раз і на заўж ды пры зна ча ным 
прын цы пам, вы зна ча юць ад но 
ву чэн не. Яны ўтуль на ад чу ва юць 
ся бе ў ро лі без да кор ных і 
аба вяз ко вых вы ка наў цаў. Тыя, 
хто з'я віў ся на свет у гэ ты дзень, 
ні ко лі і ні ў якім ра зе не пой дуць 
на кам пра міс. На ват та ды, ка лі 
гэ тая ўпар тасць па цяг не за са бой 
фі нан са вае па ка ран не. Пры хіль ні кі 
сум лен нас ці і цэ лас нас ці, яны 
імк нуц ца па збя гаць хва ля ван няў, 
каб без пе ра шкод пра цяг ваць 
спра ву свай го жыц ця.

Гэ та дзень 
экс пе ры мен та та ра, 
у лю дзях гэ та га 
дня жы ве 
не вы ні шчаль нае 
жа дан не пра ве рыць 
на тры ва ласць 
усё, што ва кол 
іх; яны не толь кі 

ва ло да юць дзі ця чай да пыт лі вас цю, 
але і здоль нас цю да ге не ры ра ван ня 
ў вы шэй шай сту пе ні ары гі наль ных 
ідэй і пра ек таў. За хоп ле насць 
і не па срэд насць вы клі кае да іх 
лю боў з бо ку бліз кіх і сяб роў; 
яны ўме юць па смя яц ца з ся бе, 
тым са мым сцвяр джа юць, што 
агуль на ча ла ве чыя каш тоў нас ці 
больш важ ныя, чым са ма люб ства. 
З гэ тых лю дзей атрым лі ва юц ца 
ле ту цен ні кі і міс ты кі, чыя энер гія 
здоль ная за ха піць мно гіх, утва рыць 
ка лек тыў для ажыц цяў лен ня 
гран ды ёз ных за ду мак.
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НА РО ДЖА НЫЯ

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
П О С Н Ы  С Т О Л Р У П Л І В А Я  Г А С П А Д Ы Н Я

Пад рых тоў ка 
Дзя лі це рэ чы не на 

дзве част кі, а на ча ты-
ры: бе лыя рэ чы, свет-
лыя рэ чы, цём ныя рэ чы, рэ чы з да лі кат ных тка нін. І 
мый це гэ тыя ча ты ры гру пы заў сё ды асоб на, та ды яны 
пра слу жаць на шмат даў жэй.

Пе ра ка най це ся ў тым, што вы спус то шы лі ўсе кі шэ-
ні, за шпі лі лі ўсе гу зі кі-«ма лан кі» (каб яны даў жэй пра-
слу жы лі і не ўча пі лі ін шыя рэ чы), вы вер ну лі джын сы. 
Вар та так са ма ўсе да лі кат ныя рэ чы (кал гот кі, бюст-
галь та ры, ка рун ка вую бя ліз ну) змяс ціць у асоб ныя 
сет ка ва тыя мяш кі і мыць у іх.

Мыц цё 
У ха лод най ва дзе мы юць тон кія тка ні ны, сві та ры, 

джын сы, а так са ма адзен не, якое мо жа даць усад-
ку. Да гэ тай ка тэ го рыі мож на так са ма ад нес ці но выя 
цём ныя і ка ля ро выя рэ чы, каб яны пад час мыц ця не 
стра ці лі ко ле ру.

У цёп лай ва дзе мы юць бе лыя рэ чы і ка ля ро выя 
(пас ля пер ша га мыц ця), рэ чы з ня знач ны мі пля ма мі.

У га ра чай ва дзе мож на мыць доб ра афар ба ва ныя 
рэ чы, руч ні кі, вель мі за бру джа ныя рэ чы.

Мый ныя срод кі 
— Ад бель валь ны сро дак з мар кі роў кай «Color-safe» 

(якія за хоў ва юць ко лер) мож на вы ка рыс тоў ваць для 
ўсіх ты паў тка нін. Ад нак ён не вы да ляе поў нас цю пля-
мы, ка лі рэч вель мі за бру джа на і не асвят ляе тка ні ны 
так, як сро дак для ад бель ван ня, які змя шчае хлор.

— Ад бель валь ны сро дак, які змя шчае хлор (за меж-
ныя срод кі мар кі ру юц ца як «Chlorіne bleach») вар та 
вы ка рыс тоў ваць для бе лых рэ чаў. Але толь кі не для 
ка ля ро вых! Інакш ко лер знік не без зва рот на. Ка лі да-
да яце гэ ты ад бель валь нік у ма шын ку, то спа чат ку трэ-
ба яго раз вес ці ва дой. Ён не па ві нен ад ра зу трап ляць 
на адзен не — мо жа раз бу рыць тка ні ну.

— Кан ды цы я нер для бя ліз ны вар та вы ка рыс тоў ваць 
для пу шыс тых руч ні коў, а так са ма для мяк кіх рэ чаў, пе-
ра важ на тры ка таж ных. Кан ды цы я нер пра ду хі ляе ста-
тыч нае на пру жан не і змян шае ска меч ван не тка нін.

Рэ жым 
— Звы чай ны рэ жым, ці нар маль ны. Гэ та цыкл з 

хут кі мі аба ро та мі, хут кім ад ціс кан нем. Ён доб ра па-
ды хо дзіць для афар ба ва ных вы ра баў, ба воў ны, лё ну, 
джын са вай тка ні ны, руч ні коў і па сцель най бя ліз ны.

— Рэ жым з хут кім мыц цём і па воль ным ад ціс-
кан нем доб ра па ды хо дзіць для сін тэ тыч ных ва лок наў 
і пе ра шка джае ўтва рэн ню скла дак на рэ чах.

— Да лі кат ны цыкл: па воль нае мыц цё і па воль нае 
ад ціс кан не. І гэ та ідэа льнае ра шэн не для шоў ку і воў-
ны, адзен ня і бя ліз ны з упры га жэн ня мі ці вы шыў кай, 
для праз рыс тых тка нін.

«Сма жа ны» боршч 
Спат рэ біц ца: пе рац бал гар скі (мож на за ма ро жа-

ны)  — 1 шт., цы бу ля рэп ча тая (буй ная) — 1 шт., та-
мат ная па ста — 1 ст. л., морк ва (буй ная) — 1 шт., 
ва да — 2 л, бу рак (вя лі кі) — 1 шт., буль ба — 3 шт., 
ка пус та ква ша ная — 150 г, ка пус та све жая — 200 г, 
му ка пша ніч ная — 1 ст. л., алей, зе ля ні на.

Ва ду пад са ліць і ад ва рыць у ёй аба бра ную буль бу. 
Па чыс ціць і на шат ка ваць са лом кай бу рак і морк ву. 
Апыр скаць во ца там, да даць ква ша ную ка пус ту і аб-
сма жыць усё на алеі, па меш ва ю чы, да вы па рэ ння віль-
га ці. Да даць та мат ную па сту і сма жыць да га тоў нас ці 
га род ні ны. На ін шай па тэль ні аб сма жыць на рэ за ную 
ку бі ка мі цы бу лі ну. За тым да даць пе рац бал гар скі, на-
рэ за ны ку бі ка мі. Да даць све жую, тон ка на шат ка ва ную 
ка пус ту, па сма жыць не каль кі хві лін і зняць з агню, каб 
све жая ка пус та не ста ла за над та мяк кай.

Змя шаць змес ці ва дзвюх па тэль няў, па са ліць і па-
пер чыць на смак.

Ад вар ную буль бач ку пе ра тва ра ем у пю рэ. На су хой 
па тэль ні аб смаж ва ем му ку да з'яў лен ня «арэ ха ва га» 
па ху. Да да ем буль бя ное пю рэ, па сту по ва ўлі ва ем па-
ло ву буль бя но га ад ва ру і ту шым за праў ку па ру хві лін 
да за гус цен ня, увесь час па меш ва ю чы.

У каст ру лю з тоў стым дном вы клад ва ем ага род нін-
ную су месь, за лі ва ем буль бя ной за праў кай і да да ём 
буль бя ны ад вар, які за стаў ся. Па сы па ем зя ле ні вам, 
на кры ва ем веч кам і ста вім на 30 хві лін на ма лень-

кі агонь ці ў ду хоў ку. Боршч 
атрым лі ва ец ца вель мі гус тым, 
на ва рыс тым і сыт ным.

Буль бя ныя
пам пуш кі
да бар шчу 

Спат рэ біц ца: дрож джы су-
хія — 2 ч. л., ва да (1 ст. л. для 

цес та, 2 ст. л. для со у су) — 3 ст. л., буль бя ное пю рэ — 
150 г, ма ла ко — 1/2 куб., алей — 60 г, цу кар — 1/2 ч. л., 
соль (1 ч. л. у цес та, 1/2 ч. л. у со ус) — 1.5 ч. л., му ка — 
200 г, час нок — 2 зуб., пе рац чор ны (на смак).

Дрож джы за лі ва ем цёп лай ва дой і да ем на ста яц ца 
пры клад на 10 хві лін.

З пе ра лі ча ных ін грэ ды ен таў за меш ва ем цес та і 
пакідаем яго па ста яць у цёп лым мес цы, па куль не 
па вя лі чыц ца ўдвая (ка ля га дзі ны).

Дзе лім цес та на не вя лі кія ка ва лач кі (20–22 шт.), 
фар му ем з іх ша ры кі і вы клад ва ем на бля ху. На кры-
ва ем руч ні ком і пры бі ра ем у цёп лае мес ца на паў га дзі-
ны. Ра за гра ва ем ду хоў ку да 180 гра ду саў. Вы пя ка ем 
пам пуш кі да ру мя на га ко ле ру ка ля 30 хві лін.

Ро бім со ус: здраб ня ем час нок з сол лю, да да ем 
пе рац, алей і ва ду, уз бі ва ем ві дэль цам. Га то выя га ра-
чыя пам пуш кі змаз ва ем со у сам, на кры ва ем руч ні ком 
і праз 5–7 хві лін па да ем з мі сач кай бар шчу!

Па га ры зан та лі: 1. Ба-
ваў ня ная, моц на пра кле е-
ная тка ні на. 3. Жан чы на, 
якая сва і мі ма не ра мі, па во-
дзі на мі імк нец ца спа да бац ца 
ка му-не будзь. 7. Ка лі на Аў-
да кею (14 са ка ві ка) … з-пад 
стра хі на п'ец ца, то на Даб-
ра ве шчан не (7 кра са ві ка) — 
вол (прык.). 8. Тра вя ніс тая 
рас лі на, у ліс цях якой зна хо-
дзіц ца шчаў е вая кіс ла та. 11. 
Ідзі ў род ны …, там і пад ел-
каю рай (прык.). 12. Жа но чая 
пры чос ка. 13. Мі не рал, ад на 
з раз на від нас цяў крэ ме ня-
зё му. 15. Вы раб з бя рос ты, 
лу бу для пе ра нос кі, за ха-
ван ня ча го-не будзь. 16. «Па-
грэц ца сеў на …\\Аб вет ра ны 
ба цян». З вер ша Ул. Маз го 
«Ха лод ная вяс на». 17. Ме-
та ліч ная ра шот ка на вок нах, 
на дзвя рах. 18. Аба лон ка, у 
якой ву сень пе ра тва ра ец ца ў 
ку кал ку. 20. Крык не ка то рых 
дзі кіх пту шак. 22. На род ная 
наз ва май ска га лан ды ша. 
24. Япон скае на цы я наль нае 
адзен не. 25. Вес на вая квет-
ка, за ла ціс та-жоў тая пры му-
ла, пер ша цвет. 26. Кра са вік 
сі ніць і дзьме, ба бам цяп ло 
ня се, а му жык па зі рае ды га-
ла вой кі вае (прык.).

Па вер ты ка лі: 1. Ца ла ваў 
… ку рач ку да апош ня га пё-
рыш ка (прык.). 2. Тое, што і 
кій. 4. … -ко ла. Без ал ка голь-
ны га зі ра ва ны на пі так. 5. 
Пры ля цеў … з за мор'я, вы веў 
вяс ну з ня вол ля (прык.). 6. У 
адзен ні не плы вец, а ў ка жу-
ху не … (прык.). 9. Струн ны 
смыч ко вы му зыч ны ін стру-
мент. 10. У біль яр дзе ры ка-
шэт ны ўдар у шар ша рам. 13. 
«І на лі пе па чу ец ца … бус лі-
ны». З вер ша М. Мят ліц ка га 
«Абу дзі ся, вяс на!». 14. «…, 
дзеў кі, ма ла дзі цы\\Ідуць, 
плы вуць да пла шча ні цы». З 
паэ мы Я. Ко ла са «Но вая зям-
ля» («Вя лік дзень»). 17. «Аб 
ёй мне ба юць …-сны\\Вя-
сен нія пра та лі ны». З вер ша 
Я. Ку па лы «Спад чы на». 19. 

Ша ноў ны
Сяр гей Іва на віч БАР ТАШ!

Сён ня Вам — 40! Пра цоў ны ка лек-
тыў, які Вы ўзна чаль ва е це больш як 
дзе сяць га доў, він шуе Вас з «ма ла-
дым» юбі ле ем. Ня хай іх бу дзе яшчэ 
шмат. Шчас ця Вам, друж ных зя лё-
ных ус хо даў на род ных па лет ках, 
важ ка га ко ла су ад юбі лею да юбі-
лею ды шчод ра га даў га лец ця.

Ад мі ніст ра цыя
і ка мі тэт праф са ю за

ААТ «Лі ноў скае»
Пру жан ска га ра ё на.

Як баць каў на каз
Як ве тэ ран-аграр нік, па-баць коў ску 
шчы ра він шую ды рэк та ра ААТ «Лі ноў-
скае» Сяр гея Іва на ві ча БАР ТА ША з 
40-год дзем. Ня хай ма ла ды за дор, ад-
каз насць у кож най кан крэт най спра ве 
ды ра дасць ад но вых пра цоў ных пе ра-
мог ні ко лі не па кі да юць Вас. Шчас ця 
Вам, даў га лец ця І даб ра бы ту!

Ша ноў ны
Сяр гей Іва на віч БАР ТАШ!
Ве рыц ца, што на ша він ша ван-

не з Ва шым юбі ле ем па мно жыць 
ура джай на па лет ках, па доў жыць 
Ва ша жыц цё. Жа да ем даў га лец-
ця. Бар та шы не пад вод зяць.

УНП 200026975 УНП 200026602

Ад імя пра цоў на га ка лек ты ву
Пётр Мі ка ла е віч ЛІШ,

ды рэк тар ААТ «Ра дзі ма» 
Пру жан ска га ра ё на.

УНП 201006489

З па ва гай,
Мі ка лай Ле а ні да віч Бар таш,

кі раў нік фі лі яла 
«Зе ля не ві чы» 

РУП «Брэс тэ нер га».

Сар дэч на він шую 
су пра цоў ні цу мед сан-

час ці ААТ «МАЗ»
Над зею

Аляк санд раў ну
СА ДОЎ СКУЮ

з юбі ле ем. Жа даю 
моц на га зда роўя
і за да валь нен ня 

ад жыц ця і пра цы.

Ва лян ці на
КА СІН СКАЯ,

г. Мінск.

Пра віль нае мыц цё 

КРА СА ВІЦ КІ КА РА ГОД
Усе сло вы ў кры жа ван цы па чы на юц ца з лі та ры К

На на ступ ным тыд ні ў Мінск 
пры бу дуць рэ жы сёр са Шве-
цыі Ці не Ма ту ле сі і пе да гог 
па ва ка ле з Кіп ра Алекс 
Па наі, каб да па маг чы бе ла-
рус ка му спе ва ку Тэа (Юрыю 
Ва шчу ку) у пад рых тоў цы 
кон курс на га ну ма ра да «Еў-
ра ба чан ня».

Абод ва спе цы я ліс ты, да сло-
ва, доб ра зна ё мы са спе цы фі кай 
кон кур су: Ці не Ма ту ле сі — кі раў-
нік швед скай дэ ле га цыі на дзі ця-
чым «Еў ра ба чан ні», а Алекс Па наі 
ле тась быў пе да го гам па ва ка ле 
бе ла рус кі Алё ны Лан ской, а так са-
ма сам двой чы прад стаў ляў Кіпр 
на «Еў ра ба чан ні» — у 1995-м і 
2000-м. Ця пер жа ця гам тыд ня ін-
тэр на цы я наль ная ка ман да бу дзе 
пра ца ваць над ха рэа гра фі яй ну-
ма ра бе ла рус ка га ўдзель ні ка, пры-
дум ляць яго гра фіч нае і свет ла вое 
афарм лен не і ра біць рас кад роў ку 
для зды мак ну мара не па срэд на 
ў Да ніі, а так са ма кант ра ля ваць 
вы маў лен не і ва каль ныя пар тыі 
Тэа і бэк-ва ка ліс таў.

А ўжо ў гэ тую су бо ту Юрый Ва-
шчук па зна ё міц ца, ба дай, з усі мі 
сва і мі ка ле га мі-кан ку рэн та мі па 
«Еў ра ба чан ні-2014» на вя ліз ным 
про ма-кан цэр це ў Амстэр да ме. 
Ці ка ва, якім на смак бу дзе бе ла-
рус кі «Cheesecake» для еў ра пей-
скай пуб лі кі і прэ сы?

«Ку лі нар ная» тэ ма на сё лет-
нім шоу абя цае быць да во лі па-
пу ляр най: акра мя кан кур сан та з 
Бе ла ру сі, у пер шым паў фі на ле 
пра вы печ ку спя ва юць прад стаў-
ні кі Лат віі («Cake to Bake» — у 
пе ра кла дзе «Спя чы � торт»), а 
псеў да нім прад стаў ні ка Аў стрыі 
То ма са Ной вір та, які вы сту піць 
у воб ра зе «жан чы ны з ба ра дой» 
Кан чы ты Вурст, пе ра кла да ец ца 
як «каў ба са» або «са сіс кі».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Ця пер — не даў ней: абы ра ток, 
а бу дзе … (прык.). 21. Сцег на вая 
част ка сві ной ту шы. 22. «Сон цу-
яс наг рэю\\Рас пля тае …,\\Ра ні цаю 
сее,\\Як брыль ян ты, ро сы». З вер-
ша Я. Ку па лы «Вяс на». 23. … ку-
му не зро біць шу му (прык.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 
г. Дзяр жынск.

У мя не так са ма ўсё ба ліць
і ні чо га не да па ма гае...
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апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком,  носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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