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Усходні гараскоп на наступны тыдзень
АВЕН. Яркi, дынамiчны i прадуктыўны тыдзень.
Будзеце мець шмат зносiн, але не спяшайцеся
запiсваць у сябры ўсiх новых знаёмых. Не выключана, што яны клапоцяцца пра свае меркантыльныя мэты. Больш прыслухоўвайцеся да парад
калег i дзейнiчайце разам. Пры гэтым паспрабуйце не
iгнараваць чужых амбiцый i iнтарэсаў. Iмкнiцеся з дапамогай пачуцця гумару пазбегнуць скандалаў.
ЦЯЛЕЦ. Не зважайце на некаторыя дзiвацтвы
ў паводзiнах знаёмых: яны не змянiлiся, ды i з
вамi ўсё ў парадку. Проста вам самiм хочацца
навiзны адносiн, вось падсвядомасць i падкiдае новае
ўспрыманне звыклых рэчаў. Вы цяпер як нiколi схiльныя
да празорлiвасцi. Выкарыстоўвайце гэты стан для раскрыцця шматлiкiх загадак свайго жыцця. Можаце здзiвiць
сяброў i знаёмых нечаканымi паводзiнамi, але гэта толькi
паспрыяе прыцягненню дадатковай увагi да вас.
БЛIЗНЯТЫ. Магчымыя вызначаныя цяжкасцi,
перад якiмi не варта адступаць. Лепш абапiрацца на правераныя метады, а нестандартныя
падыходы выкарыстоўваць часткова. У працы
неабходна выяўляць цярпенне i сабранасць, тады перашкоды пераўтворацца ў пыл, якi проста панясе ветрам.
Ваш аўтарытэт у калектыве будзе непахiсным. Не толькi
супрацоўнiкi, але i кiраўнiцтва будзе iсцi вам насустрач,
ствараючы спрыяльныя ўмовы для працы. Памятайце,
што, змяняючы сваё ўспрыманне, вы змяняеце i навакольны свет.
РАК. Вы здольныя разабрацца ў шматлiкiх заблытаных рэчах, знайшоўшы ў клубку хвосцiк
вядучай нiткi. Галоўнае — не выпусцiць гэты
хвосцiк. У аўторак цi сераду верагодныя доўгачаканыя
грашовыя паступленнi. Вас могуць завалiць дробнымi,
але неадкладнымi справамi. Вам зробяць прапанову,
якая станоўча паўплывае на ваш дабрабыт.
ЛЕЎ. Не варта прымаць паспешлiвых рашэнняў — лепш пусцiце ўсё на самацёк, i рака лёсу
сама падвядзе да аптымальнага выйсця. Тыдзень удалы для пошукаў дадатковай працы,
наладжвання новых сувязяў. Днi адноснага спакою чаргуюцца з днямi, калi неабходна шмат папрацаваць, каб
дамагчыся поспеху.
ДЗЕВА. На працы могуць з'явiцца новыя творчыя iдэi, якiя хутка пачнуць увасабляцца ў рэальнасць. Адносiны з калегамi наладжваюцца
— гэта стварае станоўчую атмасферу. Раптоўнае незапланаванае знаёмства пакладзе пачатак для
працяглага плённага супрацоўнiцтва. Паспрабуйце быць
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ПРАВЕРЦЕ,
КАЛI ЛАСКА, АДКАЗЫ

 Наш фармат

«Хвалявацца»
не будзем

Беларусы трапілі на ELLO
Днямі міжнародны музычны інтэрнэт-канал узяў у ратацыю кліп беларускага гурта «Аўра» — «Чуеш мяне».
ELLO — адзін з расійскіх каналаў на інтэр нэт-сэр ві се ві дэахос тынга Youtube. Ён
ува хо дзіць у топ-50
су свет ных му зыч ных
ка на лаў, мае больш
як мільён падпісчыкаў
і налічвае звыш мільярда праглядаў.
«Мы не пер шыя
бе ла рус кія ар тыс ты,
каго ўзялі ў ратацыю,
але на ша кам па зіцыя — першая беларускамоўная на ELLO,
што, безумоўна, вельмі прыемна», — дзеліцца радасцю кампазітар
і прадзюсар гурта Яўген Алейнік. «А тое,
што каментары на кліп
абсалютна розныя, ад
станоўчых да рэзка негатыўных, — гэта нармальна, — усміхаецца салістка «Аўры» Юлія Быкава. — Некаторыя, напрыклад, абвінавачваюць мяне ў дрэнным беларускамоўным вымаўленні (да слова, Юля 10 гадоў была салісткай народнага
беларускага ансамбля «Зорачка» — Аўт.), другія называюць
самастойна зняты намі кліп «праплачаным»… Ну, няхай сабе
абмяркоўваюць — я рада».

Цена от 40 000 рублей.

Продажа цыплят-бройлеров. Цена 9 000 рублей.
Птицекомплекс Шинковцы, Гродненский р-н.

Тел.: 8 (0152) 73 03 55, 77 17 85, http://kurochka.by.

УНП 590619043

Продажа кур-несушек Доминант 6-16 недель (12 пород).

Бо прабіцца на папулярны конкурс «Новая хваля» сёлета нікому з прадстаўнікоў нашай краіны
не ўдалося.
Паўдзель ні чаць у ад боры, які адбываўся сёлета ў
Маскве, пажадала ўсяго трохі больш як 10 беларускіх
выканаўцаў. Але ніводны з
іх не ўразіў старшыню журы,
кампазітара Ігара Кру тога.
Таму ўпершыню за апошнія
9 гадоў сачыць за музычным
турнірам вакалістаў у Юрмале мы будзем проста як гледачы. Спаборнічаць жа за галоўную ўзнагароду конкурсу
сёлета будуць 15 артыстаў з
11 краін свету: Азербайджана, Арменіі, В'етнама, Германіі, Грузіі, Казахстана, Кіргізіі,
Кубы, Латвіі, Расіі, Украіны.
У рэзерве арганізатары трымаюць таксама прадстаўнікоў
Інданезіі.
Ёсць за каго «пахварэць»
нам толькі ў малодшай узроставай катэгорыі: на «Дзіцячую Новую хвалю», што
пройдзе напрыканцы лета ў
Артэку, ад Беларусі прабілася 10-гадовая мінчанка Зіна
Купрыяновіч. Канкурэнцыю ёй
складуць юныя выканаўцы з
9 краін свету, сярод якіх Расія,
Украіна, Літва, Латвія, Ізраіль
і іншыя.
Вікторыя ЗАХАРАВА
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год — нарадзіўся Канстан цін (Ва сіль) Астрожскі, палітычны і культурны дзеяч
Беларусі і Украіны. Меў вялікі ўплыў
у Вялікім Княстве Літоўскім. Выступаў супраць распаўсюджвання каталіцтва ў Беларусі і ва Украіне, падтрымліваў праваслаўныя брацтвы,
заснаваў школы ў Слуцку, Тураве,
Уладзіміры-Валынскім, у Астрогу —
школу і друкарню, у якой працаваў
рускі друкар І. Фёдараў. Удзельнічаў
у падаўленні сялянска-казацкіх паўстанняў пад кіраўніцтвам К. Касінскага і С. Налівайкі. Памёр у 1608 годзе.
год — нарадзіўся (вёска Лабачыха Барысаўскага раёна) Анатоль Пятровіч Сманцар, беларускі вучоны ў галіне педагогікі, доктар педагагічных
навук, прафесар (1994), заслужаны дзеяч навук Беларусі
(1998). Аўтар навуковых прац па праблемах педагогікі, пераемнасці і гуманізацыі навучання ў сярэдняй і вышэйшай
школе, прафесійнай падрыхтоўцы кадраў.
год — былі вернуты на радзіму германскія
ваеннапалонныя агульнай колькасцю 1 млн
939 тыс.163 чалавекі. За пяць гадоў палону яны шмат
зрабілі для аднаўлення народнай гаспадаркі СССР. У прыватнасці, пабудавалі нямала дамоў — хоць і не па добрай
волі, але высакаякасна. Жылі палонныя немцы ў лагерах.
У сямідзясятыя гады многія з іх апублікавалі свае ўспаміны, і ўсе яны — за невялікім выключэннем — добра
адгукаліся пра гады, праведзеныя за савецкім калючым
дротам. Запэўнівалі, што голадам іх не марылі і звыш меры
працаваць не прымушалі. Часта дадавалі, што іх ніколі не
білі, а на будоўлях савецкія рабочыя, з якімі непазбежна
даводзілася сустракацца, нярэдка падкормлівалі і давалі
курыць.
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Міхась Бацян:

«Жыццё —гэта шлях, дзе патрэбна раскрыцца,

Дзе нельга застыць, немагчыма забыцца,
Смяротна праспаць і балюча спазняцца.
Жыццё — гэта шлях, дзе патрэбна застацца...».

сумленнымi з сабой i навакольнымi i тады не станеце
ахвярай падману. Будзьце асцярожнымi ў сераду — гэта
неспрыяльны для вас дзень.
ШАЛI. Спакой толькi снiцца. Паспрабуйце заняць чакальную пазiцыю, назапасiць сiлы, i
захаваць цярпенне i мудрасць. Тады ваш раптоўны рывок наперад прывядзе да перамогi
над акалiчнасцямi. Трымайце ў парадку афiцыйныя дакументы i не зацягвайце з праблемамi, якiя неабходна
вырашыць на гэтым тыднi.
СКАРПIЁН. Надышоў добры момант для рэалiзацыi справы, якая даўно i доўга «не вымалёўвалася». Не сумнявайцеся, зрабiце рашучы крок наперад — i тады вы адчуеце доўгачаканае
палягчэнне i ўпэўненасць ва ўласных сiлах. Павялiчце
колькасць дзелавых кантактаў i карысных сустрэч. Вы
можаце знайсцi надзейных саюзнiкаў у новым праекце,
калi праявiце дыпламатычны талент i пачуццё меры.
СТРАЛЕЦ. На працы давядзецца вярнуцца да
старых праектаў, ад якiх вы па розных прычынах раней спрабавалi ўхiлiцца. Захоўвайце
раўнавагу, не дапускайце мiтуснi. Толькi пятнiца запатрабуе максiмальнай канцэнтрацыi. Вы поўныя
сiл, так што смела дзейнiчайце: у гэты дзень у вас усё
атрымаецца, не ўпускайце шанц.
КАЗЯРОГ. Назапашаныя праблемы давядзецца вырашаць самастойна. На чыюсьцi падтрымку i дапамогу лепш не разлiчваць. Пацешаць
новыя сустрэчы i ўражаннi, поспех у партнёрскiх
праграмах. Асцярожнасць у дзеяннях не перашкодзiць,
бо шматлiкiя, нават вельмi гарманiчныя на першы погляд сiтуацыi, могуць перарасцi ў сур'ёзныя канфлiкты.
Важная задача тыдня — упэўнена i своечасова зрабiць
выбар.
ВАДАЛЕЙ. Вам спадарожнiчае поспех, але
могуць паўстаць нязначныя цяжкасцi ў працы.
Асцярожна абыходзьце iх i не шукайце новых.
Дапамогуць iнтуiцыя i пачуццё такту. Вучыцеся
распазнаваць людзей i сiтуацыю з першага погляду. Другой спробы можа i не быць. Добрасумленнае стаўленне
да працы пачынае прыносiць адчувальны плён. Вынiкi
будуць залежаць ад укладзеных сiл i творчага ўздыму.
РЫБЫ. Верагодныя значныя поспехi ў сферы
адукацыi i ў прасоўваннi па сацыяльнай лесвiцы.
Але не варта чакаць хуткаснага лiфта: сур'ёзнага
поспеху вы не дасягнеце, нiчога не робячы, — ён запатрабуе ад вас значных высiлкаў. Важныя весткi, атрыманыя
нечаканым чынам, могуць значна змянiць вашы планы.

БЕЗБАР'ЕРНАЕ
АСЯРОДДЗЕ
ДЛЯ ВЕЛАСІПЕДЫСТАЎ
У сталіцы на працягу мая—
чэрвеня плануецца правесці
мерапрыемствы па стварэнні безбар'ернага асяроддзя
для веласіпедыстаў. Такую
задачу паставіў старшыня
Мінгарвыканкама Мікалай
Ладуцька на аператыўнай
нарадзе ў гарвыканкаме.
З надыходам вясенняга цяпла многія мінчане пераселі на
веласіпеды. Аднак праехаць без
перашкод па горадзе атрымліваецца далёка на заўсёды.
Задача гарадскіх улад — стварыць не аб ход ныя ўмо вы для
веларуху. М. Ладуцька даручыў
камунальным службам сумесна з грамадскімі арганізацыямі
прааналізаваць існуючыя схемы
веласіпеднага руху на прадмет
стварэння безбар'ернага асяроддзя для веласіпедыстаў. На
працягу двух тыдняў у кожным
адміністрацыйным раёне павінны быць падрыхтаваны такая
схема і пералік адпаведных мерапрыемстваў, якія да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь
неабходна выканаць.
«Мінск-Навіны».
На ша га са ма га да ра гога ча ла ве ка — Ула дзі мі ра
Піліпавіча ЛАЙКОВА з в. Новая Мётча Барысаўскага раёна — віншуем з 60-годдзем.
Зычым табе здароўя, шчасця,
заставайся заўж ды такім жа
інтэлігентным, творчым, апантаным жыццём чалавекам на
доўгія-доўгія гады!
Жонка, дзеці, унукі.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
В Е Л І К О Д Н А Е

ЛАСТАЎЧЫНА ГНЯЗДО

СВЯТОЧНЫ СТОЛ
Велiкодны стол адрознiваецца, акрамя мноства
смачных страў, i прыгажосцю афармлення. Сцелюць парадны абрус, ставяць вазы з букетамi вясновых першацветаў i зялёныя галiнкi, на якiя мацуюць штучныя кветкi цi іншыя ўпрыгожванні.
Фарбаваныя яйкi ўкладваюць на талерку, пакрытую саломай або зялёным лiсцем салаты ў выглядзе
гнязда. Выкарыстоўваюць i плеценыя кошыкi. Вялiкдзень — свята жыцця, i зелянiна, якая загадзя прарошчана, на велiкодным стале — гэта сiмвал вясновага
адраджэння прыроды. Для ўпрыгожвання дома загадзя
рыхтуецца так званы «садок», якi робiцца ў плоскай
скрынi. У гэтым мiнi-садку загадзя прарошчваюць авёс
або пшанiцу. У наш час можна выкарыстоўваць i крэссалату. На «траву» ставяць розныя маленькiя цацкi,
домiкi, лаўкi, iмiтацыi дрэў з галiнак з прымацаванымi
кветачкамi i г. д.
Калi спячы велiкодны кулiч па стара даў нiх рэ цэп тах,
то ён будзе захоўвацца да 40 дзён.
Кла сiч ны кулiч, як
пра вi ла, круг лай
формы.

ВЕЛІКОДНАЯ САЛАТА
Для асновы можна ўзяць любую салату, якая
падабаецца вашай сям'і. А можна выкарыстоўваць сумесь яйкаў, сыру, часнаку і маянэзу. Для ўпрыгожвання спатрэбіцца зялёны
гарошак, кукуруза, вараная морква, зеляніна
і масліны.
Для пачатку здробнім 4 адвараныя яйкі. У гэту ж
міску надзіраем на дробнай тарцы 200 г сыру. Сыр
можа быць як цвёрдых гатункаў, так і плаўлены. Дадаём 2—3 здробненыя зубчыкі часнаку, маянэз і ўсё
змешваем.
Бяром любую круглую талерку і роўна выкладваем
сумесь. З падрыхтаваных для ўпрыгожвання прадуктаў
вы клад ва ем храм.
Пачынаем з круга.
Тут ідуць па чарзе
гарох з кукурузай.
Сцены і літары робім
з морквы, дах царквы
з кукурузы, а вокны з
маслінаў, якія парэзаны на кавалачкі.
Каб было прасцей,
можна намаляваць
храм у прапорцыях
на аркушы паперы.

Спатрэбіцца: фарш мясны — 0.5 кг, батон — 3 кавалкі, часнок — 3 зуб., кроп, соль, перац, яйка — 2 шт.,
маянэз, кетчуп, цыбуля рэпчатая — 1 шт., памідор
(вялікі) — 1 шт., сыр цвёрды — 100 г, перац балгарскі — 1 шт.
Да фаршу дадаць соль, перац, заправы да мяса,
дробна нарэзаныя часнок і кроп, замочаны ў малацэ і адціснуты батон, 2 яйкі. Добра вымесіць масу і
сфармаваць аладкі. Выкласці іх на змазаную алеем
бляху.
Нарэзаць цыбулю, памідор, перац тонкімі кружочкамі, а сыр — лустачкамі.
У мясную аладку ўціскаем кружочак перцу і сам
фарш злёгку прыціскаем. На аладку выкладваем: кетчуп-цыбуля-маянэз-памідор-маянэз-сыр. Адпраўляем
у разагрэтую духоўку на 30 хвілін.

ВЕЛІКОДНЫ ГЛІНТВЕЙН
Вялікдзень — гэта шчодрае свята, калі можна
разгавецца пасля Вялікага паста смачнымі стравамі і цёплымі напоямі. Прыгатуйце велікодны
глінтвейн на аснове кагору.

ГЛІНТВЕЙН «СВЯТОЧНАЯ НОЧ»
Спатрэбіцца: 0,5 л кагору, 2 ч. лыжкі молатай кавы,
150 мл вады, 1 ч. лыжка цёртага мускатнага арэха,
гваздзіка, карыца.
Дадайце каву ў ваду, пастаўце на агонь, давядзіце да кіпення. Працадзіце, астудзіце. Дадайце
арэх, рэзкія затраўкі. Пастаўце на агонь, давядзіце
да тэмпературы кіпення. Працадзіце. Дайце настаяцца 15 хвілін. Падагрэйце віно да 70°C на слабым
агні. Дайце сысці белай плеўцы з паверхні кагору,
дадайце кававую сумесь. Адразу разліце па нагрэтых
высокіх фужэрах.

ГЛІНТВЕЙН «ЯБЛЫЧНЫ РАЙ»
Спатрэбіцца: 750 мл
кагору, 1 шклянка чорнага чаю, 1 яблык, 1 лімон, гваздзіка, карыца,
цукар.
Па стаў це на сла бы
агонь ка гор. На рэ жце
яблык і лімон скрылікамі. Памешваючы кагор,
дадавайце лімон, яблык,
вострыя прыправы. Цукар — на смак. Давядзіце
тэмпературу да 90°C. Разліце па фужэрах ці керамічных кубках.
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СЁННЯ
Сонца

Усход

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

5.27
5.12
5.17
5.20
5.44
5.50

Захад Даўжыня
дня

20.46
20.41
20.36
20.27
21.01
20.56

ЗАЎТРА

Месяц
15.19
15.29
15.19
15.07
15.17
15.06

Апошняя квадра 2 мая.
Месяц у сузор’і Рыб.

Iмянiны
Пр. Аляксея, Дзяніса, Ісака,
Кандрата, Мікалая, Фёдара.
К. Антаніны, Монікі, Міхаіла,
Палікарпа, Роберта, Рыгора,
Фларыяна.
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Муж з жонкай абедаюць.
— Дарагая, перадай мне, калі ласка,
соль.
— Гэта ты цяпер што маеш на ўвазе?
Што я недасаліла? Што я дрэнны кухар?
Што я наогул дрэнная гаспадыня? Ды ідзі
ты, мярзотнік!
Яшчэ ні ў аднаго чалавека на Зямлі
не атрымалася пайсці ад бабулі галодным.

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,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (намеснiк галоўнага рэдактара), В. КЛЮЧНІК
(намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснiк
галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ
(намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

— Зараз моладзь пайшла — абсалютна непісьменная. У слове «ёд» чатыры
памылкі!
— Ды як такое магчыма? Там усяго
тры літары...
90% расіян жывуць у стрэсе. Астатнія 10% жывуць у Вялікабрытаніі, Францыі, Італіі, Швейцарыі і ЗША.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 61, юрыдычнага — 287 19 68,
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; бухгалтэрыi: 287 18 81.

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

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.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.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
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220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзiць 250 разоў на год.
Тыраж 24.226. Iндэкс 63850. Зак. № 2022.
Нумар падпiсаны ў 19.30
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 мая 2013 года.

