СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ
Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

5 кастрычніка 2013 г.

«МАЛАДОСЦЬ»
МІЖНАРОДНАЯ
Дзя ся ты сё лет ні ну мар «Ма ла досці» — адначасова і першы. Першы
міжнародны рэгіянальны. Нумар, што
прадставіць беларусам творчасць
літаратараў-замежнікаў — жывую,
толькі-толькі з-пад пяра суседзяў,
маладых палякаў і ўкраінцаў.

Вам цікава, як у іх з верлібрамі і эпатажам, эксперыментам і кропкамі-коскамі?
Вось і ў рэдакцыі «Маладосці» так падумалі. Між тым, нумар гэты адначасова і
традыцыйны — «берасцейскі»: шмуцтытулам пад назвамі «Старонкі-казкі БялаПадляскі» і «Роўна роўныя радкі» папярэднічае «Свежая бяроста Берасцейшчыны».
Сярод «гаспадароў» — улюбёнцы тонкіх
душ Марыя Кобец (яе вершы дадзены і ў
перакладзе на ўкраінскую), Настасся Нарэйка і Валерый Кухарчук (таксама перакладзены — на польскую), дэбютанткі Насця Сідорка і Ганна Асіпук, мэтры Гапееў
і Локун. Нумар пачынаецца з лістоў Ніны
Мацяш — такіх, ведаеце… пранізлівых і
вельмі светлых. Адзін з іх напісаны ў апошні
дзень яе жыцця, таму кранае асабліва. «Ну,
шчасліва! Няхай не даймае мярзотнае надвор'е! Н. М.» — апошні радок. У юбілейны
для слаўнай паэткі год «Маладосць» берасцейская прысвячаецца яе светлай памяці.
І запрашае да прыемнага чытання.
Ён больш мастацкі, гэты нумар — па
паўтара дзясятка аўтараў з кожнай краіны.
Ён пра каханне — ва ўсіх праявах. Ён — візуальны. Праект на паперы дапаўняецца
супраектам пад назвай «Выяўленчы дадатак» на сайце часопіса. Запрашаем чакаць
першы міжнародны нумар «Маладосці» з
нецярпеннем і творчым натхненнем!

ПРАВЕРЦЕ, КАЛI ЛАСКА, АДКАЗЫ
Па гарызанталі: Рарог. Рутэнка. Тырана. Астат. рапеўт. Па вертыкалі: Домрачава. Герасіменя. МірМагог. Аха. Абрэк. Глеб. Варштат. Сыр. Анапа. Акын. ны. Трапак. Готыка. Ара. Рота. Абух. Агата. Аматар.
Лытка. Раб. Гарлач. Елка. «Яма». Пах. Паліп. Архар. Гарус. Кум. Турма. Фагот. Рэнта. Сакэ. Такса. Пас.
Ніл. Кабан. Самара. Бакас. Туга. «Амок». Вецер. Тэ- Капа. Агра. Каляіна. Кеды. Ампір. Нача. Лангуст.

 Запрашаем да ўдзелу

«Чысты лес» чакае добраахвотнікаў
12 кастрычніка па ініцыятыве Міністэрства
лясной гаспадаркі ў краіне адбудзецца
агульнарэспубліканская акцыя
«Чысты лес». Яна пройдзе ў падтрымку
Года беражлівасці ва ўсіх рэгіёнах пад
дэвізам «Захоўваючы лес, мы захоўваем
будучыню».
Паўдзельнічаць у акцыі зможа любы ахвотны.
Арганізацыі Мінлясгаса гатовыя прыняць добраахвотнікаў, якія хочуць зрабіць свой унёсак у
навядзенне парадку ў лесе. Нягледзячы на нама ган ні, праб ле ма не санк цы я на ва ных зва лак
будаўнічых і бытавых адходаў, іншых прадметаў

у лясах, што прымыкаюць да аў тамабільных і чыгуначных дарог, населеных пунктаў, садоўніцкіх
таварыстваў і дачных кааператываў, на пляцоўках
адпачынку і аў тастаянках па-ранейшаму застаецца вострай. Таму актуальнасць акцыі «Чысты
лес» не прападае. Яна праводзіцца ўжо пяты раз і
пастаянна набірае вялікую колькасць удзельнікаў.
Падрабязную інфармацыю па канкрэтных мерапрыемствах і ўмовах удзелу ў ёй можна атрымаць у дзяржаўных вытворчых лесагаспадарчых
аб'яднаннях.
Сяргей РАСОЛЬКА



ДВОЕ ХЛОПЦАЎ ЗА НОЧ ПАСПЕЛІ
ЎЧЫНІЦЬ ДВА ЗЛАЧЫНСТВЫ
Яны пазнаёміліся падчас адбы ван ня арыш ту ў іза ля та ры
часовага ўтрымання Пастаўскага раённага аддзела ўнутраных
спраў. У абодвух, нягледзячы на
малады ўзрост, на той час за плячыма ўжо былі па пяць не знятых і не пагашаных судзімасцяў.
Неўзабаве пасля таго, як выйшлі
на волю, пасля ўжывання спіртнога пайшлі на чорную справу ў
Глыбоцкім раёне, дзе жыў адзін
з таварышаў.
— Уначы праніклі ў дом састарэлых жыхароў адной з вёсак.
Пабудзіўшы пенсіянераў, патрабавалі выдаць грошы, каштоўныя рэчы. Не знайшоўшы нічога
каштоўнага, акрамя 130 тысяч
рублёў, сябры прыхапілі з сабой
прадукты харчавання, якія знаходзіліся ў халадзільніку. У іншай

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

7.19
7.09
7.09
7.04
7.34
7.33

броеных злачынцаў. Добра, што
іх аператыўна затрымалі міліцыянеры. Была заведзена крымінальная справа. Затрыманых
абвінавачваюць у здзяйсненні
рабавання і крадзяжу зброі шляхам разбою. Нягледзячы на тое,
што ў ходзе расследавання было сабрана дастаткова доказаў,
у судзе таварышы сябе вінаватымі не прызналі, не пакаяліся
ў зробленым. Судом Глыбоцкага
раёна вынесены прысуд. Аднаго
з рабаўнікоў пазбавілі волі тэрмінам на 9 гадоў, а яго напарніку
давядзецца правесці за дротам
10 гадоў. Акрамя таго, з абвінавачаных на карысць старых, якія
пацярпелі, спагнана маральная
шкода.
Аляксандр ПУКШАНСКІ



ЗАЎТРА

Месяц

Захад Даўжыня
дня

18.36
18.24
18.26
18.24
18.51
18.53

вёсцы зайшлі да знаёмых, працягвалі выпіваць. Даведаўшыся,
што ў гаспадара ёсць паляўнічая
стрэльба, зламыснікі вырашылі
яе забраць. Калі гасцінны гаспадар дома зброю аддаваць адмовіўся, крымінальная парачка
пачала яго збіваць. У ліку іншага збівалі табурэткай, качаргой,
прыстаўлялі да шыі нож. У выніку катаванняў вымусілі небараку аддаць зброю. Перад тым, як
пайсці, прыстрашылі забойствам,
калі мужчына паведаміць аб тым,
што здарылася, у міліцыю. Але
гаспадар неадкладна патэлефанаваў па тэлефоне 102, — расказаў Валерый ДАЙЛІДЗЁНАК,
намеснік пракурора Глыбоцкага раёна.
Можна толькі ўяўляць, на якія
яшчэ «подзвігі» пацягнула б уз-

11.17
11.15
11.17
11.20
11.17
11.20

Апошняя квадра 27 верасня.
Месяц у сузор’і Рака.

Iмянiны

1713

год — нарадзiўся Дэнi Дзiдро, вядомы
французскi фiлосаф-асветнiк i лiтаратар. Ён вядомы найперш як заснавальнiк i рэдактар 35-томнай «Энцыклапедыi, цi Тлумачальнага слоўнiка
навук, мас тацтваў i
ра мёст ваў». Ра зам
з Дзiдро i яго найблiжэйшым паплечнiкам
Д'Аламберам у стварэн нi «Эн цык ла педыi» ўдзель нi ча лi
Вальтэр, Гельвецый,
Мантэск'ё, Русо, Цюрго, Бюфон. Шматгадовыя справаздачы
Дзiдро аб выставах
су час на га жы ва пiсу — «Салоны» — прывялi да нараджэння жанру
мастацкай крытыкi. Дарэчы, за распаўсюджванне
«небяспечных думак» Дзiдро быў арыштаваны,
паводле загаду Людовiка XV, i на некалькi месяцаў
зняволены ў Венсенскiм замку.

1786

год — нарадзiўся Вiкенцiй Паўлавiч
Равiнскi, паэт i драматург, верагодны аўтар беларускай паэмы «Энеiда навыварат».
Па поглядах быў блiзкi да дзекабрыстаў. Напiсаў
вершаваную камедыю «Шлюб нехаця», сатыру
на аракчэеўскiя парадкi «Вялiкi муж субардынацыi» i iншыя. Памёр у 1855 годзе.

год — нарадзiлася (горад Мiнск)
Iры на Ан то наў на Iо да, бе ла рус кi
архiтэктар, педагог, доктар архiтэктуры (1987),
прафесар (1988). Адзiн з аўтараў генеральнага
плана Мiнска, Генеральнай схемы комплекснай
тэрытарыяльнай арганiзацыi БССР, праек таў
планiроўкi i забудовы гарадоў Беларусi. Аўтар
навуковых прац па тэарэтычных i метадалагiчных
асновах горадабудаўнiцтва i тэрытарыяльнага
планавання. Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii Беларусi (2001).

Еўфрасiння ПОЛАЦКАЯ, асветнiца:

«Збiрайце добрыя думкi ў сэрцы сваiм,
як пчала мёд».

Любімага мужа і бацьку
Андрэя Уладзіміравіча РАБЦАВА
з вёскі Старое Сяло Мінскай вобласці
віншуем з юбілеем.
Хай юбілей прыносіць шчасце,
Ні кроплі суму і тугі.
Душэўнага багацця і цяпла
Жадаем мы ад усёй душы.
Жонка і дзеці.

Пр. Людмілы, Марыі, Дзмітрыя, Івана,
Ігната, Іосіфа, Максіма, Мікалая,
Мікіты, Сцяпана, Фядота, Якава.
К. Вацлава, Лаўрэнція, Марка,
Сымона.

ШАЛI. Добры тыдзень для тых, хто прывык добрасумленна працаваць. Паспрабуйце абдумваць
i планаваць кожнае сваё дзеянне, каб не дапусцiць непажаданых памылак. Можна прыступаць
да арганiзацыi доўгатэрмiновых мерапрыемстваў i завяршыць пачатыя справы. Павялiчваецца рызыка кiшэнных
крадзяжоў.
СКАРПIЁН. Не варта рабiць гераiчных учынкаў.
Нiхто не ацэнiць. Лепш паспрабуйце справiцца з
назапашанымi дробнымi праблемамi. У першай
палове тыдня вас чакае мноства сустрэч, званкоў i папяровай працы, верагодныя i дадатковыя клопаты, звязаныя з
арганiзацыяй мерапрыемстваў.
СТРАЛЕЦ. Навучанне чаму-небудзь новаму, цiкаваму, што дазваляе пашырыць гарызонты вашых
магчымасцяў, прынясе ўпэўненасць ва ўласных
сiлах. Хто, калi не вы самi, здольны на стварэнне чагосьцi
арыгiнальнага, але гарманiчнага, што дазваляе ўвасобiць у
жыццё вашы даўнiя запаветныя мары. Аднак не варта ўзнiмацца занадта высока — гэта можа ўскладнiць сiтуацыю.
Лепш за ўсё абаперцiся на дапамогу сяброў i заступнiкаў.
Верагодныя паездкi за мяжу.
КАЗЯРОГ. Тыдзень будзе запоўнены чарадой
яркiх i выдатных падзей. Магчыма доўгачаканая
вандроўка з каханым чалавекам цi разам з сябрамi, выкананне даўнiх жаданняў i задум. Можа
ўзнiкаць толькi адна праблема — як усё паспець i нiкуды не
спазнiцца, але вы з ёй справiцеся. Складана будзе давацца
дыпламатычнасць у некаторых сiтуацыях.
ВАДАЛЕЙ. З'явiцца добры шанц авалодаць новымi
навыкамi i ведамi. Не прапусцiце яго! Прыняцце важнага рашэння адкладзiце на наступны тыдзень. Трымайце свае эмоцыi ў цуглях, асаблiва не давайце
волю гневу, ён будзе спрыяць толькi пагаршэнню сiтуацыi.
РЫБЫ. Ваша становiшча значна палепшыцца,
з'явiцца шанц аднавiць ранейшыя пазiцыi i плённа папрацаваць. Яркi старт i iмкненне да мэты
дазволiць пераадолець шматлiкiя перашкоды, толькi не
пераацанiце свае магчымасцi, iнакш на наступны дзень
сiл не застанецца. Прычынай канфлiкту з калегамi могуць
стаць некаторыя катэгарычныя выказваннi. Давядзецца
адказваць за ўласныя памылкi самастойна, прычым па
падвойным тарыфе. Не займайцеся самападманам, калi
бачыце, што штосьцi iдзе не так, пачынайце ўсё перарабляць, як толькi заўважылi брак.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
С А Л О Н

П А К А Ш Т У Й Ц Е !

П Р Ы Г А Ж О С Ц I

Салата «Дыпламат»

Каб пазногцi былi здаровыя

Спатрэбiцца: яйкi — 2 шт. сыр — 100 г, апельсiны — 2 шт., цыбуля рэпчатая — 2 шт., яблыкi — 2 шт.,
маянэз — 100 г.
Яблыкi дробна парэжце. Лук нарэжце
кольцамi. Яйка зварыце ўкру тую i дробна
насячыце. Апельсiны
аблупiце, долькi разрэжце на 3—4 часткi.
Паскладайце паслядоўна яблыкi, цыбулю, яйкi i апельсiны, кожны пласт палiваючы маянэзам. Зверху залiце
салату маянэзам i пасыпце надзёртым на дробнай
тарцы сырам.

Пазногцi здольныя страчваць сваю прыгажосць
з-за недахопу вiтамiнаў i мiкраэлементаў, асаблiва дрэнна адбiваецца дэфiцыт кальцыю. Так што
ўжывайце ежу, багатую на вiтамiн А i бэта-карацiн,
морапрадукты. Адмысловую ўвагу надайце прадуктам, якiя змяшчаюць кальцый (тварог, смятана,
малако, цвёрдыя гатункi сыру i г. д.). А яшчэ памятайце, што стан пазногцяў наўпрост залежыць ад
стану ўсяго арганiзма.
Не забывайце абараняць свае рукi ад шкоднага
ўздзеяння мыйных сродкаў — для гэтага выкарыстоўвайце пальчаткi.

Рыба, запечаная
з агароднiнай
Спатрэбiцца: рыба (кета, кiжуч, гарбуша) — 750 г,
цыбуля рэпчатая — 250 г, морква — 250 г, яйка —
2 шт., вяршкi (смятана цi малако) — 150 мл, соль, перац
чорны молаты, зяленiва.
Падрыхтаваную рыбу разабраць на фiле
без кос так, нарэзаць
на не вялiкiя кавалкi.
Пасалiць, паперчыць,
дадаць зяленiва i даць
па ста яць 10—15 хвiлiн. Цыбулю рэпчатую
нарэзаць паўкольцамi,
моркву надзерцi на буйной тарцы. Гарачатрывалы посуд змазваем алеем i ўкладваем слой цыбулi, затым
слой морквы, затым слой фiле рыбы. Накрываем цыбуляй, затым морква i зноў рыба. Змешваем 2 яйкi i
вяршкi, солiм i добра ўзбiваем. Залiваем гэтай сумессю рыбу.
Зверху пасыпаем дзёртым сырам i ставiм у духоўку. Запякаем пры тэмпературы 180—200 градусаў
40—45 хвiлiн.

К У Л І Н А Р Н Ы Я

УМАЦАВАННЕ ПАЗНОГЦЯЎ
МАРСКОЙ СОЛЛЮ
Спатрэбiцца: 1 ст. л. марской солi, 500 мл цёплай вады.
У кубку з цёплай вадой размяшаць соль. Трымаць рукi ў
такiм растворы варта не меней
за 15 хвiлiн, пасля чаго iх трэба выцерцi ручнiком i намазаць крэмам. Умацаванне пазногцяў марской соллю пажадана рабiць штодня на працягу 10—12 дзён i
паўтараць такiя курсы кожны месяц.

МАСКА З ЛIМОННЫМ СОКАМ I СОЛЛЮ
Спатрэбiцца: лiмонны сок — 1 ст. л., соль — 1 ч. л.
У сталовай лыжцы лiмоннага соку трэба развесцi
чайную лыжку солi i нанесцi сумесь на пазногцi. Такую
маску пажадана пратрымаць на пазногцях хвiлiн 20,
пасля чаго добра змыць, высушыць i намазаць пазногцi пажыўным крэмам.

АЛЕЙНАЯ ЎМАЦАВАЛЬНАЯ МАСКА
Спатрэбiцца: алiўкавы алей — 1 ст. л., ёд — 2 кроплi.
На вадзяной лазнi нагрэць алiўкавы алей, дадаць
ёд. Гэту сумесь уватрыце ў пазногцi, надзеньце пальчаткi з бавоўны i пакiньце маску на ноч. Такую маску
трэба рабiць раз на тыдзень.

ВIТАМIННАЯ ЎМАЦАВАЛЬНАЯ МАСКА

Х І Т Р Ы К І

 Як правiльна салiць бульбу? Гэта залежыць ад таго,
якiм спосабам вы яе гатуеце. Ачышчаную бульбу трэба пасалiць адразу пасля закiпання вады, у якой яна
варыцца. Бульбу у мундзiры соляць у самым пачатку
варкi (калi соляць наогул). А вось смажаную бульбу
соляць у самым канцы, тады яна атрымлiваецца хрумсткай i румянай.
 Грыбы соляць крыху больш, чым гароднiну. Гароднiну i грыбы вельмi цяжка правiльна салiць: нязначны
перасол можа цалкам сапсаваць страву, а выправiць
сiтуацыю вельмi складана.

Можна купiць у аптэцы вiтамiны Е i А i рэгулярна
ўцiраць iх у пазногцi. Такая маска дапаможа ўмацаваць
пазногцi i ўзмацнiць iх рост.

УМАЦАВАННЕ ПАЗНОГЦЯЎ
З ДАПАМОГАЙ ЧЫРВОНАГА ПЕРЦУ
Спатрэбiцца: 0,5 ч. лыжкi парашку чырвонага перцу, 1 ч. лыжка пажыўнага крэму для рук.
Парашок чырвонага перцу i пажыўны крэм для
рук старанна змешваюцца. Сумесь разаграваецца
на вадзяной лазнi i накладваецца на пазногцi тоўстым
слоем на 15—20 хвiлiн. Рабiць гэту працэдуру можна
не часцей чым раз на месяц.
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
У офісе.
— Светку замуж трэба выдаць, у каго-небудзь ёсць адзінокі знаёмы?
— У мяне ёсць, але ён закадзіраваны.
Партрэты Іраклія Пірцхалавы, Інгеборгі Дапкунайтэ і Джавахарлала Неру
вісяць у кожнай добрай лагапедычнай
клініцы.
Злавіла жанчына залатую рыбку, а тая і
паабяцала ёй выканаць тры жаданні.
— Рыбка, я хачу, хачу, хачу-у…
— Любая, памятай — жаданні толькі
тры. Ні больш, ні менш.
— Добра, рыбка, хай будзе толькі тры.
Значыць так, запамінай: кватэрумашынудачу — раз, футрапярсцёнакчаравічкісукенку — два, мужабагатагапрыгожагадобрага — тры!

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 (першы намеснiк дырэктара—галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА,
С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, 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
Расцэнкі ведаеце?

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.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Усход

АВЕН. Не бойцеся праяўляць актыўнасць у барацьбе за свае правы, дзейнiчайце рашуча, бо
цяпер вашы ўчынкi цалкам адпавядаюць вашым
жаданням. У сярэдзiне тыдня не будзьце занадта даверлiвымi ў дачыненнi да калег: iмi могуць кiраваць глыбока
асабiстыя меркаваннi, сярод якiх думак пра ваш дабрабыт
не акажацца.
ЦЯЛЕЦ. З вялiкiмi дасягненнямi ў прафесiйнай
сферы давядзецца трохi пачакаць. На парадку
дня — справы блiзкiх сваякоў. Не спяшайцеся ад
iх хавацца цi гучна пратэставаць, гэты занятак
прынясе вам пэўную выгаду. Будзьце ўважлiвыя на вулiцах
i ў грамадскiх месцах.
БЛIЗНЯТЫ. Ваша манера ставiць людзей перад
фактамi, якiя адбылiся, пакiдае iм не так ужо шмат
прасторы для праявы iнiцыятывы. Не варта iсцi на
повадзе ў самаўпэўненасцi i эгаiзму, калi жадаеце пазбегнуць залiшнiх непрыемнасцяў. У другой палове
тыдня вас чакае згода ў адносiнах з дзелавымi партнёрамi, затое сямейныя справы могуць выклiкаць хваляванне.
Варта надаць сямейнiкам пабольш часу.
РАК. Тыдзень будзе напоўнены прыемнымi нечаканасцямi. Вам могуць прапанаваць навучанне ў
новай прафесiйнай сферы, лепш яго не адпрэчваць, а мабiлiзаваць свае сiлы, i тады поспех забяспечаны.
Паспрабуйце трохi суцiшыць свае амбiцыi, а iнтуiцыя падкажа правiльнае выйсце з сiтуацыi, якая склалася.
ЛЕЎ. Неабходна сабрацца з сiламi i адным рыўком
справiцца з назапашанымi праблемамi. Спробы
наладзiць стасункi з калегамi ўвянчаюцца поспехам i дапамогуць прадухiлiць зацяжны канфлiкт.
Паспрабуйце не расходаваць дарма сiлы, сувязi i грошы.
Вам здаецца, што вы маеце патроху i таго, i другога, i трэцяга, але калi не навучыцеся асцярожна ставiцца да ўласных
рэсурсаў, то большага не набудзеце. Непажадана цяпер
змяняць месца працы. З'явiцца выдатная магчымасць захапiць блiзкiх сваiмi iдэямi i знайсцi падтрымку.
ДЗЕВА. Некаторы арэол таямнiчасцi i загадкавасцi
паспрыяе зацiкаўленасцi навакольных у зносiнах
з вамi. Выкарыстанне новых iдэй i тэхналогiй у
працы дазволiць дамагчыся значных вынiкаў. Канфлiктную
сiтуацыю пажадана своечасова абысцi, даверцеся iнтуiцыi.
Успомнiце пра назапашаныя хатнiя справы i праблемы. Субота i нядзеля — падыходзячыя днi, каб стварыць у сябе
дома ўтульнасць i парадак, часткова змянiўшы iнтэр'ер.
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 На слыху

Сонца

Усходні гараскоп на наступны тыдзень
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