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Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аркадзя, 
Івана, Лукі, Мікалая.

К. Дзіяніза, Сцяпана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.28 16.52 7.24

Вi цебск — 9.25 16.34 7.09

Ма гi лёў — 9.18 16.42 7.24

Го мель — 9.06 16.47 7.41

Гродна — 9.42 17.09 7.27

Брэст — 9.34 17.18 7.44
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25 снежня 2018 года.

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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УСМІХНЕМСЯ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Поўня 22 снежня.

Месяц у сузор’і Дзевы.

Мі ка лай пры знаў ся 

жон цы, што здра дзіў ёй 

і што вый граў міль ён до-

ла раў.

Жон ка вель мі па крыў-

дзі ла ся, але не сыш ла.

— Ты б ха цеў рап там 
апы нуц ца ў бу ду-
чы ні?

— Так.
— Та ды вось: я тут 

тры літ ры пры нёс...

Стрыт рэй сер, 
які тра піў у пек ла, 
атрым лі вае для 
го нак да рож ны ас-
фаль таў клад чык.

Ка лі жон ка едзе 
за ру лём і па ва роч-
вае не ту ды, на ват 
на ві га тар ка жа:

— Ну ў прын цы-
пе, мож на і так...

За ка хаў ся. Усвя-
до міў, што ра ней 

праб лем у мя не не 

бы ло...

Дзе ці — квет кі жыц ця :)

Ма ша, 4 га ды. Доў га слу-

хае, як спра ча юц ца ма ма і 

та та, а по тым ка жа:

— Та та, ра бі як хо чаш, 

але толь кі так, як ма ма 

ска за ла.

8 26 снежня 2018 г.НАПРЫКАНЦЫ
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1893 год — на ра дзіў ся (г. Санкт-

Пе цяр бург) Яў ген Кар ла віч 

Ці коц кі, кам па зі тар, на род ны ар тыст Бе-

ла ру сі і СССР. Адзін з за сна валь ні каў бе-

ла рус кай пра фе сій най му зы кі. Ся род тво-

раў опе ры «Мі хась Пад гор ны», «Але ся», 

му зыч ная ка ме дыя «Кух ня свя та сці», ара то рыя «Вы зва-

лен не», хо ры, ра ман сы, пес ні, апра цоў кі на род ных пе сень, 

му зы ка да спек так ляў і кі на філь маў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр у 1970 го дзе.

1925 год — на ра дзіў ся (вёс ка Гім ба таў ка Мсці-

слаў ска га ра ё на) Вік тар Іва на віч Се мян коў, 

ву чо ны-пра ва зна вец, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі, 

за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. Аў тар больш як 300 на-

ву ко вых прац, у тым лі ку 13 ма на гра фій. Да сле да ван ні па 

гіс то рыі пра цоў на га пра ва і за ка на даў стве аб ахо ве пра-

цы, на гля дзе і кант ро лі за вы ка нан нем за ка на даў ства аб 

пра цы. Шэ раг ра бот пры све ча ны пы тан ням дзяр жаў на га 

бу даў ніц тва, гіс то рыі дзяр жа вы і пра ва Бе ла ру сі. Уз на-

чаль ваў аў тар скі ка лек тыў па пад рых тоў цы да вы дан ня 

ча ты рох Ка мен та ры яў да Пра цоў на га ко дэк са Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. Браў удзел у рас пра цоў цы Кан сты ту цыі Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь (1994), ін шых нар ма тыў на-пра ва вых ак таў. 

У 2001 го дзе Між на род ны бія гра фіч ны цэнтр у Кемб-

ры джы (Вя лі ка бры та нія) пры сво іў ву чо на му га на ро вае 

зван не «Ча ла век го да». Па мёр у 2015 го дзе.

1926 год — вый шаў на эк ран 

пер шы бе ла рус кі мас-

тац кі фільм «Ляс ная быль» (рэ жы сёр 

Юрый Та рыч).

1932 год — ад кры та пер шая 

ў Бе ла ру сі транс парт-

ная авія лі нія Мінск—Глуск—Па ры чы—Ма зыр.

1893 год — на ра дзіў ся Маа Цзэ дун, 

кі тай скі пар тый ны, па лі тыч ны 

і дзяр жаў ны дзе яч, адзін з за сна валь ні каў 

Ка му ніс тыч най пар тыі Кі тая, га лоў ны тэ а-

рэ тык ма а із му, ства раль нік су час най кі тай-

скай дзяр жа вы. Па мёр у 1976 го дзе.

1898 год — П'ер Кю ры і Ма рыя Скла доў ская-Кю-

ры, фран цуз скія ву чо ныя-фі зі кі, па ве да мі лі 

аб ад крыц ці імі но ва га хі міч на га эле мен та — ра дыю. За 

да сле да ван не ра дые ак тыў нас ці і ад крыц цё ра дыю ву чо-

ныя ўда сто е ны Но бе леў скай прэ міі па фі зі цы (1903).

1943 год — на ра дзіў ся Ва ле рый Мі хай ла віч Прыё-
мы хаў, са вец кі і ра сій скі ак цёр, рэ жы сёр, 

сцэ на рыст, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі. Зды маў ся ў філь мах «Па ца ны», «Ха лод нае ле та 
пяць дзя сят трэ ця га...», «Ка мен ская» і інш. Двой чы лаў рэ-
ат Дзяр жаў най прэ міі СССР, лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 
Ра сіі. Па мёр у 2000 го дзе.

1946 год — са вец кі зні шчаль нік Ла-176, пі ла ту е-

мы ка пі та нам А. В. Са ка лоў скім, упер шы ню 

ў све це пе ра адо леў хут касць гу ку.

У свя точ ную ноч хо чац ца вы гля-

даць на ўсё сто. І не важ на — су-

стра ка еш ты Но вы год у рэ ста ра-

не ці ў гас цях. Як склас ці ўда лы 

воб раз? Мод ныя пад каз кі дае 

імідж-сты ліст між на род на га кла-

са Воль га ЯКУ ША ВА.

КО ЛЕР НА СТРОЮ
2019-ы — год Жоў та га Ка ба на. Аст-

ро ла гі ра яць вы браць убор ме на ві та ў 

гэ тым ко ле ры і яго ад цен нях: за ла тым, 

лі мон ным, ка на рэ еч ным. Але экс перт пе-

ра сце ра гае: не спя шай це ся так ра біць.

— Боль шасць жы ха роў на шай краі-

ны ма юць сла вян скую знеш насць — 

ру сыя ва ла сы, свет лыя во чы і свет-

лую ску ру. Усе ад цен ні жоў та га — не 

са мыя вый грыш ныя для та ко га ты пу 

знеш нас ці. Яны мо гуць пад крэс ліць 

зе лень ці сінь ску ры. А так са ма зро-

бяць больш за ўваж ны мі ўзрос та выя 

зме ны і сля ды стом ле нас ці. Жоў тыя 

ад цен ні па су юць тым, у ка го піг мент 

ску ры і ва ла соў цёп лы — усе ры жа-

ва ло сыя (не фар ба ва ныя) і зо ла та ва-

лос кі. Хоць для ха лод на га ка ла ры ту, 

да яко га ад но сіц ца сла вян скі ты паж 

знеш нас ці, вый грыш ным мо жа быць 

вы бар свет ла-лі мон на га ко ле ру — але 

пры на яў нас ці да гле джа най ску ры.

Ас тат нім пра па ну ем пры гля дзец ца 

да ін шай га мы. Боль шас ці па ды дуць 

та кія ко ле ры, як цём на-сі ні, се раб рыс-

та-шэ ры (асаб лі ва ў бліс ку чых тка ні-

нах) і ма лоч ны.

ЯР КА ЦІ ПРАК ТЫЧ НА?
Каб не ад ста ваць ад мод ных тэн-

дэн цый, вы бе ры це су кен ку ў па ет кі 

(бліс каў кі) ці з пя ром стра у са. Та-

кі дэ кор ідэа льны для свя та. Хо ча це 

ку піць штось ці больш уні вер саль нае, 

каб по тым гэ та мож на бы ло на сіць у 

паў ся дзён ным жыц ці? Та ды ваш ва-

ры янт — бе лая ка шу ля і спад ні ца лю-

бой даў жы ні з та кіх ма тэ ры я лаў, як 

шоўк, ак са міт, пар ча. Ка шу лю мож на 

за пра віць спе ра ду — гэ та ві зу аль на 

па доў жыць но гі. Ка лі ж па кі да е це яе 

на спад ні цу, па спра буй це пе ра вя заць 

тон кім ра мень чы кам, каб пад крэс ліць 

та лію.

Для тых, хто не лю біць су кен кі, аль-

тэр на ты вай ста не кам бі не зон ці шы ро-

кія шта ны-па ла ца ў спа лу чэн ні з той 

жа бе лай ка шу ляй. Або офіс ныя шта-

ны-ду дач кі і пры го жы топ у па ет кі.

ДЭ ТА ЛЁ ВЫ ПА ДЫ ХОД
— Асноў нае пра ві ла: чым яр чэй шы 

ўбор і чым больш на ім дэ ко ру, тым 

мі ні ма ліс тыч ней шыя па він ны быць 

упры га жэн ні. І на ад ва рот — пры прос-

тых паў ся дзён ных рэ чах мож на да зво-

ліць са бе якія за ўгод на «са ка ві тыя» 

ак се су а ры, — на гад вае Воль га Яку ша-

ва. — Але важ на ўліч ваць іх маш таб: 

пры мі ні я цюр най фі гу ры ад да ём пе ра-

ва гу больш дроб ным упры га жэн ням, 

пры буй ным це ласк ла дзе — вя лі кім.

Ад на тон ны кас цюм мож на да поў-

ніць ма сіў ны мі за вуш ні ца мі і бран за-

ле там. Не звы чай ны ход — па вя заць 

хуст ку як чал му: атры ма е це ба гем ны 

воб раз. У вы пад ку з бе лым убо рам 

мож на абы сці ся і без ак се су а раў — 

гэ ты ко лер ужо сам па са бе ўра чыс ты 

і доб ра гля дзіц ца ў мі ні ма ліс тыч ным 

акру жэн ні.

АД РА ЗУ «НЕ»
Сты ліст на стой лі ва рэ ка мен дуе не 

вы бі раць для на ва год няй ве ча рын кі 

тры ка таж (асаб лі ва гру бай вяз кі) і рва-

ныя джын сы (якія да та го ж ужо ста лі 

ан ты трэн дам). Ін шая рас паў сю джа ная 

па мыл ка — на дзець усё яр кае і най-

леп шае ад ра зу.

— Лепш не даб раць, чым пе ра-

браць. Так не з'я віц ца су мнен няў у 

ва шым доб рым гус це.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Гар дэ робГар дэ роб

У чым су стра каць Но вы год?

Су кен ка 
ў па ет кі 
(бліс каў кі) 
ідэа льна па ды дзе 
для свя та.

Пры вы ба ры 
кам бі не зо на 
ад дай це пе ра ва гу 
ма дэ лям 
з шы ро кі мі шта на мі.

Бе лая ка шу ля — 
ва ша па лач ка-
вы ру ча лач ка 
на лю бы вы па дак.

— Думайце...

Не думайце...


