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Нефармат

СЁННЯ

Дзе ж ты ходзіш, мужчына,
той сапраўдны палкоўнік?
ні мала ні многа — генерал
узброеных сіл ЗША. Напісаў, праўда, праз гугл-перакладчык. І такім рамантыкам у душы ён аказаўся,
такія ўзнёслыя словы пра
каханне і чаканне сустрэчы
гаварыў... Сустрэча адкладвалася, таму што бравы генерал, як аказалася, ваюе
ў Сірыі, чакае толькі заканчэння кантракта, каб кінуць
усё к чорту ды рушыць у невядомую Беларусь да прыгожай жанчыны. І як высветлілася, яму да завяршэння
таго самага кантракта яшчэ
і не плацяць.
Вось тут бы ёй і задумацца, што выглядае крыху дзіўна, калі генерал арміі самай магутнай у свеце
краіны, да таго ж знаходзячыся на вайсковай аперацыі
ў «гарачай кропцы», не мае
трохсот долараў на дробныя расходы. Але яна ўжо
не задумвалася, яна слала
і 300, і 400, і тысячу. А калі свае зберажэнні скончыліся, пазычыла ў брата.
Праўда, брат не проста так
пазычыў, а пасля таго, як
сястра адпісала яму сваю
кватэру. Тады ёй усё здавалася драбязой. І навошта нейкая малагабарытная
двухпакаёўка ў беларускім
горадзе амерыканскай генералісе?
Усяго яна перавяла каля 13 тысяч долараў афе-
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год — нарадзіўся (г. Ляхавічы) Фёдар Міхайлавіч
Еўлашоўскі, беларускі грамадскі дзеяч,
пісьменнік-мемуарыст. Валодаў шырокімі ведамі ў матэматыцы, справаводстве,
юрыспрудэнцыі. У 1592—1613 гадах падсудак (адвакат) у Навагрудскім земскім судзе. Удзельнічаў у складанні тэксту дзяржаўнага прававога дакумента
«Трыбунал Вялікага Княства Літоўскага». Аўтар першых
мемуараў на беларускай мове, так званых гістарычных
запісак, якія з'яўляюцца каштоўным матэрыялам для вывучэння культурнага, сацыяльнага і палітычнага жыцця,
побыту, светапогляду розных слаёў насельніцтва беларускіх земляў канца ХVІ — пачатку ХVІІ ст. Рукапіс мемуараў захоўваецца ў Галоўным архіве актаў у Варшаве.
Памёр у 1619 годзе.
год — дата заснавання Куцеінскай друкарні. Дзейнічала да 1654 года пры Аршанскім Куцеінскім Богаяўленскім манас тыры. Заснавана беларускім асветнікам і кнігадрукаром С. Собалем. Была цэнтрам беларускага кірылічнага кнігадрукавання ў ХVІІ ст. У ёй надрукавана некалькі дзясяткаў
выданняў навукова-асветніцкай, царкоўна-палемічнай і
свецкай літаратуры на царкоўнаславянскай і старабеларускай мовах, у тым ліку «Малітваслоў», «Буквар»,
«Часаслоў», «Новы Запавет і Псалтыр», «Гіс торыя пра
Варлаама і Іасафа» і інш. Кнігі вызначаліся своеасаблівым графічным афармленнем: мелі дэкарыраваныя
тытульныя ліс ты, былі багата ўпрыгожаны застаўкамі,
кан цоў ка мі, іні цы я ла мі, ілюст ра цы я мі і гер ба мі. У іх
выкарыс тоўваўся літы наборны арнамент. У 1676 годзе абсталяванне друкарні перавезена на Друкарскі
двор у Маскву.
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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, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

рыстам, якія пацешыліся з
адзінокай жанчыны. Потым
і заяву ў міліцыю напісала,
але знайсці іх цяпер наўрад
ці магчыма. Перапіска вялася з падробных старонак.
Можа, віртуальныя зладзеі
сядзелі на суседняй вуліцы,
а можа, дзейнічалі дзе-небудзь з Новай Зеландыі.
У інтэрнэту, як вядома, межаў няма.
А нашай гераіні застаецца сядзець і наракаць на
сваю неабачлівасць. Зразумела, што гэтыя аферысты
добрыя псіхолагі і ўмеюць
намацаць самае ўразлівае
месца ў душы чалавека ды
падчапіць на кручок сваёй
выгады. Але ж усё роўна
дзіўна, як сталая жанчына
ні разу не паспрабавала
ўключыць мазгі. Ну хоць бы
палкоўнікам назваўся, а то
адразу генералам. А ёй нібы
бальзам на душу. Зусім як
у любімых серыялах: прыехаў у форме на замежным
бліскучым аўтамабілі тысяч
за сто долараў і памчаў насустрач новаму жыццю на
зайздрасць бурклівым сяброўкам, вечна незадаволеным сваякам ды розным
нядобразычліўцам.
А вось цяпер яны яхідна
пасмяюцца, папытаюць, ці
не чула яна песню з рэпертуару Пугачовай пра сапраўднага палкоўніка, які
даму сэрца частаваў канья-

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

ком у рэстаране за яе кошт.
Ды што ўжо гаварыць. Мне
асабіс та шкада стала гэтую жанчыну, калі прачытала пра радавы з пункту
гледжання праваахоўнікаў
выпадак у міліцэйскай зводцы. Там жа, дарэчы, была
інфармацыя пра дзяўчыну,
якая за абяцаны бясплатны мабільнік паслала сваё
фота, дзе яна аголеная да
пояса. Натуральна, з дзеўкі
сталі патрабаваць грошы.
І ўсё гэта зусім не смешна.
Бо калі нашы людзі такія
безабаронныя ў сваёй даверлівасці нейкаму там вірту аль на му су раз моў ні ку,
то на прош ва ец ца дум ка,
што такімі людзьмі вельмі
лёгка маніпуляваць. Таго,
хто не прывык думаць альбо, як цяпер модна выказвацца, не замарочваецца,
каб паварушыць звілінамі,
заўсёды лёгка схіліць на
свой бок. А яшчэ смяяліся, калі аднойчы вядомы
па лі тык су сед няй кра і ны
у перадвыбарным запале
агу чыў ло зунг: «Кож най
бабе — па мужыку». Інакш
ка жу чы: «Лю дзям трэ ба
гаварыць тое, што яны хочуць чуць», — так вучыла
ўжо памянёная сёння Ала
Барысаўна. І некаторыя не
без поспеху гавораць прыемнае людзям за іх, людзей,
грошы.
Святлана ЯСКЕВІЧ.

Маладзік 5 лютага.
Месяц у сузор’і Рыб.
Усход

Захад Даўжыня
дня

8.46
8.40
8.36
8.28
9.00
8.56

18.02
17.48
17.52
17.53
18.18
18.23

9.16
9.08
9.16
9.25
9.18
9.27

Iмянiны
Пр. Аляксандра,
Анатоля, Віталя, Майсея,
Піліпа, Пятра, Рыгора,
Уладзіміра, Фелікса.
К. Рамуальда, Рышарда.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА
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год — нарадзіўся (г. Магілёў) Мікалай Раманавіч Пракапчук, беларускі вучоны ў галіне фізікахіміі, стваральнік беларускай навуковай школы
па прагназаванні ўласцівасцяў палімерных матэрыялаў,
член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар хімічных навук,
прафесар, заслужаны дзеяч навукі Беларусі. Аўтар больш
як 600 навуковых прац у галіне хіміі, фізікі і тэхналогіі высокамалекулярных злучэнняў.
год — нарадзіўся Томас
Мор, англійскі гуманіст,
дзяржаўны дзеяч, адзін з заснавальнікаў
утапічнага сацыялізму, пісьменнік. Аўтар
твора «Утопія». У 2000-м аб'яўлены «вярхоўным заступнікам» палітыкаў і дзяржаўных дзеячаў свету. Памёр у 1535 годзе.
год — нарадзіўся Чарлз
Дзікенс, англійскі пісьменнік. Аўтар 15 раманаў, аповесцяў і апавяданняў, некалькіх п'ес («Пасмяротныя
запіскі Піквікскага клуба»,
«Прыгоды Олівера Твіста»,
«Крама старажытнасцяў»,
«Вя лі кія спа дзя ван ні»,
«Крошка Дорыт» і інш.).
Памёр у 1870 годзе.
год — нарадзіўся Алег Канстанцінавіч Антонаў, савецкі авіяканструктар, акадэмік
АН СССР, Герой Сацыялістычнай Працы. Пад яго кіраўніцтвам створаны шэраг планёраў і самалётаў, у тым
ліку шырокафюзеляжны АН-22 («Антэй»). У 1983 годзе
распрацаваны АН-124 («Руслан»), які змог паднімаць у
паветра да 150 тон грузу. Памёр у 1984 годзе.

УСМІХНЕМСЯ
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Званок адміністратару
гасцініцы:
— У вас не выключаецца святло ў нумары, пастаянна гарлапаніць тэлевізар
і вада ў ваннай цурчыць,
як гэта выключыць?
— Ніяк, у нас гасцініца
тыпу «ўсё ўключана»!

чыне столькі гадоў, колькі
яна кажа.

Гэта ўсё глупства, што
жанчыне столькі гадоў, на
колькі яна выглядае. Жан-

Вайну прыдумалі халастыя мужыкі, у якіх не было
канапы.

— Дарагі, давай пажэнімся, згуляем вяселле...
— Я не хачу жаніцца,
я хачу есці!
— Дурненькі, дык на вяселлі і паясі!

1906

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
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.

caricatura.ru

Нехта скажа, во, яшчэ і
8 Сакавіка не хутка, а яна
ўжо пра заляцанкі-любошчы завяла. Не, тут не рамантычны сакавік, тут зусім
другая нагода. Нядаўна калега Алена Ляўковіч напісала, як мужыкі з Брэстчыны далі сябе аблапошыць,
лічы, ні за грош... І вось
вам — наш жаночы адказ
Чэмберлену. Кабета, ну зусім па-дурному, папалася ў
сеткі віртуальных аферыстаў. Цікава? Дык слухайце.
Жыла-была ў даволі вялікім горадзе жанчына. На
пенсіі ўжо, але ж ніхто не
дасць ёй яе шасцідзесяці.
Сябе заўсёды даглядала,
фігура ў парадку, да здаровага ладу жыцця сябе прывучыла з маладосці. Чаго не
хапала, дык гэта хіба толькі
крышачку шчасця ў жыцці.
Ну, яго хочацца ўсім і заўсёды. На серыялы цяпер
у яе часу хапае, а там, як
правіла, гераіня знаходзіць
у фінале свайго рыцара:
моцнага, надзейнага, багатага. У свядомасці яно неяк
паціху адкладваецца, што
шчасце магчымае, трэба
толькі верыць, чакаць.
Вось і чакала, тым часам
у сацыяльных сетках вяла
ак тыў ную пе ра піс ку. Аднойчы ў «Аднакласніках»
пазнаёмілася з высокапастаўленым чынам амерыканскай арміі. Ёй напісаў
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http://www.zviazda.by;

e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by
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