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 Нефармат

АМАЛЬ НАВАГОДНЯЕ...
Не люблю дні, калі святло трэба паліць амаль да 12 гадзін,
інакш цёмна, літары на клавіятуры не разгледзіш. У нас, у
Брэсце, гэтай зімой і снегу, лічы, не было, ужо цэлы месяц
адны чорна-шэрыя пейзажы за акном. Як сказаў паэт, «у акне слата і ў душы, там і там бязлюдна...» Нават лес стаіць маўклівы і непрыветны. І хоць
з экрана тэлевізара, газетных старонак, інтэрнэт-парталаў скачуць-мітусяцца рознакаліберныя Дзяды Маразы, настрой ну зусім не навагодні...
Нядаўна пазваніла даўняя сяброўка з райцэнтра, абмяняліся сякімі-такімі
навінамі з сямейнага жыцця, па звычцы панаракалі на непрыгожае надвор'е і мінорны настрой, а потым яна нечакана спытала, ці памятаю я
наш першы Новы год у інтэрнаце на вуліцы Інтэрнацыянальнай.
Вядома, памятаю. Мы тады толькі
прыехалі ў раённы цэнтр па размеркаванні. Я працавала ў сельгасаддзеле
раённай газеты, мае таварышкі па пакоі — у бібліятэцы. Жылі мы ў інтэрнаце
будаўнічай арганізацыі. Інтэрнат быў спецыфічны. У ім пражывалі розныя людзі:
маладыя спецыялісты з розных устаноў:
немаладым ужо спецыялістам быў начальнік крымінальнага вышуку, якога
накіравалі з абласнога ўпраўлення працаваць амаль што вахтавым метадам.
На другім і трэцім паверхах па два-тры
пакоі займалі работнікі арганізацыі-гаспадара з абмежаваннем волі, як кажуць
у народзе, «на хіміі». Яны асабліва не
дакучалі астатнім жыльцам... калі былі
цвярозыя. А на падпітку «хімікі», бывала,
вызначаліся. Напрыклад, аднойчы нехта
з іх так барабаніў ноччу ў нашы дзверы,
што адарваў ручку звонку. Замок быў
такой канструкцыі, што ранкам выйсці
з пакоя мы не змаглі. Для сучаснага чытача патлумачу: мабільных тэлефонаў
тады нават не ведалі. Добра, што наша
акно выходзіла на казырок будынка і быў
усяго толькі другі паверх. Адным словам, я мусіла вылезці на гэты казырок
і прасіць дапамогі ў тых, хто аказаўся ў
двары інтэрната. Мяне заўважыў Саша,
вадзіцель вялікага «КамАЗа», прыхапіў

манціроўку і за тры хвіліны справіўся з
нашай бядою. Да гэтай пары памятаю
яго словы: «Ужо хацеў націскаць на газ,
бачу, ты, як дэсантнік, з акна на страху
скачаш». Тады, вядома, было не да смеху. Але і праблемы мы з гэтага не рабілі,
бо на працу я амаль не спазнілася.
Дык вось, за першыя паўгода працоўнай біяграфіі і пражывання ў інтэрнаце сябрамі мы не паспелі абзавесціся.
Нават святкаваць Новы год, які надыходзіў, асабліва не збіраліся, хіба чыста сімвалічна. Ёлкі ў нас не было. На
дварэ стаяла эпоха, калі пустату паліц
у крамах маскіравалі якімі-небудзь кансервамі ў адзін рад. А ў рэдакцыі газет
прыходзілі ананімныя пісьмы кшталту:
«У продаж такіх цукерак не «выкідалі»,
а ў суседа пад дзвярыма валяецца цэлая куча абгортак ад грыльяжу, прашу
разабрацца, адкуль». Дык вось, раніцай
выхаднога, па календары — пераднавагодняга дня, пакуль мы яшчэ валяліся ў
ложках, у пакой пастукалі. Я адчыніла
дзверы, а на парозе з вялікай пушыстай
елкай стаяў аграном аднаго з калгасаў,
дзе мне давялося ўжо пабываць некалькі разоў. Крыху разгублена ён вымавіў:
«Вось елку вам прывёз з самай пушчы.
Але калі яна вам не падабаецца, то прывязу іншую». Мы ў адзін голас закрыча-

лі, што елачка прыгожая, іншай не трэба. А госць патаптаўся на месцы, нібы
злёгку сумеўшыся, прадоўжыў: «Я тут
яшчэ таго... мех бульбы прывёз. Падумаў: маладыя спецыялісты, мамкі — далёка». Тут ужо засаромелася я, стала
гаварыць, што не варта было, нам неяк
няёмка. А мае сяброўкі па пакоі хутка
адцяснілі мяне назад і распарадзіліся:
«Сюды, сюды, у куток стаўце».
Наш невясёлы настрой, прычынай
якога, хутчэй за ўсё, былі туга па сталіцы, па студэнцкіх гадах, па сябрахаднакурсніках, растаў сам сабой. Тэрмінова трэба было ўпрыгожваць елку.
Цяпер цяжка паверыць, але ёлачныя
ўпрыгажэнні таксама не прадаваліся
на кожным кроку. Тады было вырашана
камандзіраваць мяне ў магазін ваенгандлю. У раённым гарадку купіць мандарыны тады было верагодна толькі ў
краме на тэрыторыі ваеннага гарадка. Туды вёў адзін шлях — праз КПП.
А каб паставы салдат не спыніў і не
папрасіў дакументы, неабходна было
прайсці міма яго з выглядам ну амаль
генеральскай жонкі. Такі артыстычны
прыём я асвоіла ў першыя ж месяцы
жыцця ў райцэнтры. Часам гэта выручала. Праўда, дэфіцытную садавіну і
там «выкідвалі» толькі перад святам,
але тым разам пашанцавала.
Хуценька нешта сабралі на стол. І
свята наша, хоць і ў дзявочай кампаніі, атрымалася добрым і светлым. Яго
ўпрыгожылі зялёна-мандарынавая ёлка
і ўвага, па сутнасці, малазнаёмага чалавека, якой мы не чакалі. А калі не чакаеш
чагосьці добрага, а цябе раптам парадуюць — удвая прыемна. Чаго і вам жадаю,
дарагія чытачы, у святочныя дні.
Святлана ЯСКЕВІЧ



Усходні гараскоп на наступны тыдзень
АВЕН. Тыдзень насычаны шматлікімі падзеямі, якія запатрабуюць ад вас актыўнасці і вокамгненнай рэакцыі. Час прааналізаваць, ці абгрунтаваны патрабаванні, якія вы
прад'яўляеце да навакольных. З'явіцца выдатная
магчымасць рэалізаваць творчыя здольнасці, але
варта кантраляваць сваю раздражняльнасць і не
правакаваць канфліктаў: яны могуць аказацца даволі доўгімі. У выхадныя дні займіцеся чым-небудзь
карысным.
ЦЯЛЕЦ. З'явяцца новыя планы і ідэі, якія
дазволяць рэалізаваць творчы патэнцыял. Ужо ў панядзелак займіцеся ўвасабленнем сваіх задум: калі ў іх ёсць хоць макулінка
разумнага сэнсу, вы не пашкадуеце пра зробленае. Не варта дэманстраваць сваю ўнікальнасць і
даказваць сваю незаменнасць — пасядзіце ціха.
Хатнія справы ў выхадныя могуць адняць практычна ўвесь вольны час. Імкніцеся захоўваць спакой
і выконваць толькі тыя абавязкі, якія сапраўды
лічыце патрэбнымі.
БЛІЗНЯТЫ. Рызыкуеце апынуцца ў цэнтры падзей: на вашай сціплай персоне
будзе засяроджана ўвага навакольных.
Пажадана падумаць над зменай іміджу.
Вашы прафесійныя і арганізатарскія здольнасці
будуць ацэнены пазітыўна. Менавіта вам давядзецца вырашаць жыццёва важныя пытанні. Ныць і адмаўляцца не варта. Поспех будзе спадарожнічаць
людзям творчых прафесій.
РАК. Калі адпачынак ніяк не думае пачынацца, то ўсю ўвагу варта засяродзіць
выключна на працоўных пытаннях. Пажадана прысвячаць сілы і час толькі тым задачам, якія вы ў стане вырашыць. Паспрабуйце не
фарсіраваць падзеі, дазвольце ім плаўна цячы, і
тады засяроджанасць дазволіць справіцца з пастаўленымі задачамі. У выхадныя вас можа ахапіць творчы парыў. Паспрабуйце ўвасобіць яго ў
штосьці рэальнае.
ЛЕЎ. Пажадана сачыць за сваімі выказваннямі, інакш з'явіцца рызыка патрапіць у
непрыемную сітуацыю. Можа спатрэбіцца
дапамога сяброў, у адзіночку будзе складана справіцца з вялікім аб'ёмам працы. У сераду
верагодныя добрыя навіны, злучаныя з перспектыўнымі прапановамі. У сярэдзіне тыдня не выключана
пераразмеркаванне абавязкаў у працоўным калектыве, у выніку чаго асабіста вы можаце атрымаць
не толькі большую самастойнасць, але і дадатковую
адказнасць.
ДЗЕВА. Тыдзень спрыяльны для творчай актыўнасці. Паласа няўдач засталася
зза ду. Мож на ра да вац ца і дзей ні чаць,
тым больш што вас перапаўняе творчая энергія.
Пашырце свае гарызонты, навучыцеся чаму-небудзь новаму, тым навыкам, якіх вам вельмі не
хапала. Калі вы сумуеце, магчыма, гэты тыдзень
зме ніць на строй. Абра ны ва мі кі ру нак можа з
лёгкасцю змяніцца на процілеглы — сачыце за
сабой.

СЁННЯ
Усход

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

9.28
9.24
9.18
9.06
9.41
9.34

Захад Даўжыня
дня

17.02
16.44
16.52
16.57
17.19
17.27

ЗАЎТРА

Месяц
7.34
7.20
7.34
7.51
7.38
7.53

Маладзік 1 студзеня.
Месяц у сузор’і Рыбаў.

Iмянiны

15 студзеня, серада. Стрыжка,
зробленая сёння, прывядзе да спрыяльных наступстваў — да паляпшэння
здароўя, поспехаў у асабістым і дзелавым жыцці. Аднак усе гэтыя змены
будуць адбывацца не адразу, а ў найбліжэйшыя месяцы.

16 студзеня, чацвер. Змена іміджу, зробленая ў гэты дзень, будзе
вельмі карысная не толькі для вашай
знешнасці, але і для матэрыяльнага
дабрабыту.
17 студзеня, пятніца. Калі вы зробіце стрыжку менавіта сёння, гэта зменіць ваша жыццё ў лепшы бок, прычым
ужо ў найбліжэйшыя месяцы гэтыя змены закрануць літаральна ўсе сферы.
18 студзеня, субота. Сённяшні візіт у салон прыгажосці будзе карысны,
як гэта ні дзіўна на першы погляд, і для
вашага духоўнага свету.
19 студзеня, нядзеля. Абавязкова
схадзіце сёння ў цырульню, калі жадаеце, каб у вашым жыцці адбыліся
пазітыўныя змены.
20 студзеня, панядзелак. Калі вы
пастрыжацеся менавіта сёння, вам
удасца сур'ёзна палепшыць сваё матэрыяльнае становішча.

1869

1959

Янка БРЫЛЬ, народны пісьменнік Беларусі:

«Добра і ў старасці быць маладым!»

Жадаем здароўя,
удачы, дабра!
Хай кожны дзянёк
будзе ў свята!
Хай дом за вярсту
абыходзіць бяда,
А радасці будзе багата!

НЕСПРЫЯЛЬНЫЯ
ДНІ І ГАДЗІНЫ
Ў СТУДЗЕНІ
4, субота, 13.00 — 19.00
6, панядзелак, 4.00 — 19.00
8, серада, 20.30 — 24.00
9, чацвер, 0.00 — 4.30
11, субота, 13.00 — 14.30
12, нядзеля, 23.00 — 24.00
13, панядзелак, 0.00 — 22.00
16, чацвер, 7.00 — 15.00
18, субота, 11.00 — 24.00
19, нядзеля, 0.00 — 3.30
20, панядзелак, 22.00 — 24.00
21, аўторак, 0.00 — 14.30
23, чацвер, 6.00 — 23.30
25, субота, 16.00 — 24.00
26, нядзеля, 0.00 — 5.00
27, панядзелак, 23.00 — 24.00
28, аўторак, 0.00 — 7.00
29, серада, 19.00 — 24.00
30, чацвер, 0.00 — 6.30
31, пятніца, 18.00 — 22.30

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

1729

год — 285
га доў та му
нарадзіўся (вёска Ясянец, цяпер Баранавіцкі
ра ён) Іа хім Храп то віч,
гра мад ска-па лі тыч ны і
дзяржаўны дзеяч ВКЛ,
філосаф, публіцыст, паэт і перакладчык. З 1765
го да — мар ша лак галоўнага трыбунала ВКЛ,
з 1773-га — падканцлер літоўскі, адзін з арганізатараў і членаў Адукацыйнай камісіі. Кіраўнік
каралеўскай групоўкі магнатаў і шляхты ў Вялікім Княстве Літоўскім з 1780 г., міністр замежных
спраў з 1791-га, канцлер ВКЛ з 1793 г. У сваіх
маёнтках у Шчорсах і Вішнева замяніў паншчыну
чыншам, пабудаваў у Шчорсах палац, школу, уніяцкую царкву, арганізаваў прыватную бібліятэку
з архівам. Памёр у 1812 годзе.
год — нарадзіўся (вёска Добасна, цяпер Кіраўскі раён) Ядвігін Ш. (Антон
Іванавіч Лявіцкі), беларускі пісьменнік, адзін з пачынальнікаў новай беларускай прозы. Вучыўся ў
Маскоўскім універсітэце. У 1890-м за ўдзел у студэнцкіх хваляваннях арыштаваны, выключаны з
універсітэта. Пасля вяртання ў Беларусь працаваў
у мястэчку Радашковічы, затым пераехаў з сям'ёй у фальварак Карпілаўка, дзе правёў большую
частку жыцця. З 1909 года — у Вільні, працаваў у
газетах «Наша ніва», «Беларус», часопісах «Саха», «Лучынка». Быў намеснікам старшыні Мінскага аддзела Беларускага таварыства дапамогі
пацярпелым ад вайны. Аўтар зборнікаў апавяданняў «Бярозка», «Васількі», паэмы «Дзед Завала»,
кнігі «Успаміны», няскончанага рамана «Золата».
Памёр у 1922 годзе.
год — 55 гадоў таму нарадзіўся (вёска Бадзені Мядзельскага раёна Мінскай вобласці) Мікола Віктаравіч Шабовіч, вядомы
беларускі паэт, мовазнаўца, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, член Саюза пісьменнікаў
Беларусі. У 1981 годзе скончыў філалагічны факультэт (беларускае аддзяленне) Мінскага дзяржаўнага педінстытута імя М. Горкага. Працаваў
настаўнікам на Вілейшчыне. Пасля заканчэння
аспірантуры выкладае родную мову ў Беларускім
дзяржаўным педуніверсітэце імя М. Танка. Аўтар
паэтычных зборнікаў «Дом» (1996), «Яшчэ пакуль
не лістапад» (1996), «Падары мне сваю адзіноту»
(2002), «Мая надзея» (2006), кнігі гумару «Хор
болей не спявае», адзначанай рэспубліканскай
літаратурнай прэміяй «Залаты Купідон» як лепшая кніга 2008 года ў намінацыі «Сатыра і гумар».
Апошнім часам Мікола Шабовіч актыўна працуе
як перакладчык. На яго вершы напісана больш
як 170 песень.

З 75-годдзем
шчыра віншуем ветэрана
працы,
бацьку траіх дзяцей, дзядулю 6 унукаў і
3 праўнукаў, адданага падпісчыка «Звязды» Яўгена
Міхайлавіча ГАНЧАРОНКА
з вёскі Вязаўніца Асіповіцкага раёна!

21 студзеня, аўторак. Ад візіту ў
цырульню сёння вельмі пажадана адмовіцца, паколькі стрыжка здольная
наклікаць на вашу галаву шмат разнастайных жыццёвых няўдач.
22 студзеня, серада. Зрабіўшы
сёння прычоску ці стрыжку, вы тым
самым запросіце да сябе ў хату птушку поспеху.
23 студзеня, чацвер. Калі вы зацікаўлены ва ўзмацненні сваёй інтуіцыі
і абвастрэнні розуму, схадзіце сёння ў
цырульню і пастрыжыцеся.
24 студзеня, пятніца. Апроч новага
— і вельмі ўдалага — іміджу, стрыжка,
зробленая сёння, стане для вас крыніцай натхнення і поспеху.
25 студзеня, субота. Зробленая
сёння стрыжка здольная прывесці да
бязладзіцы. Паменшыцца самакантроль над эмацыйнай сферай, а цяга да
благога, да алкаголю ўзмоцніцца.
26 студзеня, нядзеля. Гэта адзін з
лепшых дзён месяца для стрыжкі. Дзякуючы ёй вы зменіце да лепшага не
толькі знешнасць, але і прымножыце
свае зберажэнні, а таксама звернеце
на сябе ўвагу кіраўніцтва.
27 студзеня, панядзелак. Калі жадаеце выкупацца ў кампліментах і ўсіх
літаральна зачараваць, сёння трэба
абавязкова наведаць цырульніка.
28 студзеня, аўторак. Вельмі спрыяльны час для стрыжкі, якая, апроч
іншага, зробіць ваша жыццё больш
паспяховым.
29 студзеня, серада. Падстрыганне валасоў у гэты дзень дапаможа палепшыць матэрыяльнае становішча.
30 студзеня, чацвер. Дзякуючы сённяшняй стрыжцы ваш душэўны настрой
палепшыцца. Акрамя таго, валасы пасля яе стануць трохі гусцейшымі.
31 студзеня, пятніца. Вы рызыкуеце адчуць сябе значна горш фізічна,
калі пастрыжацеся і наогул распачняце
любыя спробы палепшыць сваю знешнасць.

К А Л Я Д Н Ы Я

Пернікавы домік
Для таго каб прыгатаваць пернікавы домік, вам
спатрэбіцца пернікавае цеста, айсінг і шмат самых разнастайных прысмакаў. Напрыклад, можа
спатрэбіцца печыва, шакалад, цукеркі тыпу манпансье, марскіх каменьчыкаў, m & m's, мармелад,
зефір, мармелад, арэхі, цукаты і ўсё, што прыйдзе
ў галаву.

ПЕРНІКАВАЕ ЦЕСТА
Спатрэбіцца: 800 г мукі, 280 г цукровай пудры,
120 г мяккага маргарыну, 5 ст.л. растопленага мёду,
2 яйкі, 2 жаўткі, 2 ч.л. соды, 2 ч.л. прыправы для пернікаў (молатыя кардамон, мускатны арэх, гваздзіка,
імбір).
Змя шай це муку, цукровую пудру,
соду і заправу для
пернікаў, зрабіце ў
атрыманай сумесі
ямку і дадайце мяккі маргарын, яйкі і
мёд. Вы меш ваць
да таго часу, пакуль не атрымаецца мяккае гладкае
цеста. Калі спачатку можа падацца,
што цес та атрымлі ва ец ца за над та
пругкім, усё роўна працягвайце вымешваць. Калі ж
сітуацыя не паляпшаецца, можна дадаць яшчэ адно
яйка. Гатовае, добра вымешанае цеста загарніце ў
харчовую плёнку і пакіньце на пару гадзін у халадзільніку. Праз 2 гадзіны з цеста можна фармаваць дэталі
пернікавага доміка.

АЙСІНГ
Спатрэбіцца: 1 яйка, 150 г цукровай пудры, дробка
лімоннай кіслаты.
Аддзяліце бялок ад жаўтка і ўзбіце бялок у пену.
Прасейце цукровую пудру і паступова, пастаянна памешваючы, дадайце ўсю пудру да бялка. Дадайце
лімонную кіслату і добра ўсё вымешайце. Павінна
атрымацца пругкая бялковая сумесь. Калі неабходна, можна дадаць у яе харчовы фарбавальнік. Айсінг
гатовы да выкарыстання.
Здавалася б, цеста гатова — можна прыступаць
да падрыхтоўкі пернікавага доміка, але не ўсё так
проста.
Для пачатку давядзецца прадставіць сябе сапраўдным будаўніком. Начарціце на паперы ці кардоне ўсе
дэталі будучага доміка. Павінна атрымацца 4 сцяны
і 2 дэталі даху, а таксама ніз, дзверы і вокны будучага доміка.

П А Ч А С Т У Н К І
Калі ўсе дэталі будуць начэрчаны і выразаны, раскачайце цеста пластом 5 мм, прыкладзіце шаблон
і з дапамогай вострага нажа выражце ўсе дэталі.
Акуратна перанясіце іх на бляху і запячыце ў духоўцы пры тэмпературы 160-180 градусаў да румянай
скарыначкі.
Можна адразу нарыхтаваць дэталі для некалькіх
пернікавых домікаў, і няхай усе яны будуць зроблены па адным шаблоне, затое ўпрыгожыць іх можна
роз ны мі спо са ба мі. Пас ля та го як дэ та лі будуць
гатовы, пакіньце іх на некаторы час, каб падсохлі. Та ды са браць пер ні ка вы до мік будзе на шмат
прасцей.
Для ўпрыгожвання пернікавага доміка могуць падысці самыя розныя матэрыялы. Галоўная ўмова,
каб яны былі ядомымі. Збіраць такую кампазіцыю
лепш на шчыльным кардоне або плоскай талерцы. А
можна спячы дадатковы корж з пернікавага цеста і
размясціць усю кампазіцыю на ім. Добра вышаруйце
блюда айсінгам, выкладзіце аснову хаткі, з дапамогай айсінгу прымацуйце сцены і злучыце іх паміж
сабой. Каб дах мацней трымаўся, можна дадаткова
замацаваць яго з дапамогай зубачыстак. Добра вышаруйце айсінгам усе стыкі. Нават калі атрымаецца
не вельмі акуратна, нічога страшнага: заўсёды можна
прысыпаць гэтае месца цукровай пудрай, і няхай ваш
пернікавы домік выглядае як быццам прыцярушаны
снегам. На гэтым этапе трэба даць айсінгу застыць,
г.зн. пакінуць домік у спакоі ў сухім памяшканні як
мінімум на ноч.
Калі домік падсох, можна прыступаць да ўпрыгожвання. Калі вы робіце пернікавы домік упершыню, то,
магчыма, не варта налягаць на дробныя дэталі на самім доміку. Збярыце сам домік, з дапамогай айсінгу
намалюйце вокны і прымацуйце дзверы. Не забудзьцеся зрабіць з айсінгу доўгія ледзяшы. Няўпрыгожаны
дах можа сапсаваць увесь знешні выгляд, таму над ім
давядзецца крыху папрацаваць. З дапамогай айсінгу і
кандытарскага мяшка зрабіць узор, падобны на чарапіцу, і прымацаваць дробныя рознакаляровыя цукеркі.
Стварэнне доміка — вельмі займальны працэс, які,
напэўна, збярэ вакол усю сям'ю, а ваш дом напоўніцца
дзівосным водарам свежых пернікаў.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
У падваротні:
— Цыгарэты ёсць?
— Не.
— А калі знайду?
— Значыць, трэнер па боксе дарма
марнаваў на мяне час...
Я адкрыла ў сабе жанчыну. Цяпер
падкажыце, як закрыць яе назад.
У мяне няма такіх грошай і занадта
маленькая шафа.

Пр. Настассі, Дзмітрыя, Фёдара.
К. Альжбеты, Ангелікі, Рыгора,
Тытуса, Яўгена.

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

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

Расія. Даішнік спыняе машыну:
— Чаму адна фара не гарыць?
— Новая мадэль — «Лада-Кутузаў».
Дзеці, якім на навагоднім ранішніку
падарылі толькі печыва і цукеркі, выклалі з гэтых прысмакаў слова «піць»!

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, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; 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

Любіш катацца?

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Сонца

ШАЛІ. Старанна аналізуйце падзеі, якія
адбываюцца, абапіраючыся на жыццёвы
досвед і логіку. Не падпарадкоўвайцеся
чу жой волі. Паспрабуйце ўстрымацца ад
адкрытай крытыкі калег па працы. Магчымы кар'ерны ўзлёт і пераход на новую пасаду. Паспрабуйце пазбегнуць «зорнай» хваробы, не варта псаваць адносіны з навакольнымі. Наперадзе восьвось замаячыць штосьці новенькае, што абяцае
вам сапраўдны поспех і паляпшэнне фінансавага
становішча. Вашы планы могуць значна адрознівацца ад задум сяброў — верагодныя канфлік ты
на гэтай глебе.
СКАРПІЁН. Тыдзень спрыяльны для навучання. Асабліва добра будзе засвойвацца
інфармацыя, якая мае дачыненне да павышэння кваліфікацыі ці наогул прафесійнага ўзроўню. У панядзелак ваш аўтарытэт можа выратаваць
вельмі важная справа, будзьце гатовы ўзяць на сябе
адказнасць. Не ўступайце ў дыскусіі, калі не да канца
ўпэўнены ў сваёй слушнасці. У канцы тыдня падрыхтуйцеся да нечаканага прарыву ў справах. У суботу
блізкім можа спатрэбіцца ваша дапамога.
СТРАЛЕЦ. Могуць з'явіцца новыя творчыя ідэі, якія хутка рэалізуюцца. Адносіны з калегамі наладзяцца, што створыць
станоўчую атмасферу. Раптоўнае незапланаванае
знаёмства можа стаць пачаткам плённага супрацоўніцтва. Паспрабуйце быць сумленнымі з сабой
і навакольнымі, і тады ў пятніцу вы самі не станеце
ахвярай падману. Будзьце асцярожнымі ў сераду:
гэта неспрыяльны дзень для вас.
КАЗЯРОГ. Фартуна будзе ўсміхацца — можаце рызыкнуць адкрыць уласную справу.
Толькі для гэтага, акрамя шанцавання, запатрабуецца нямала сіл і часу. Варта задумацца
пра адпачынак. Калі ёсць такая магчымасць, то
выберыце тур у экзатычную краіну — вы не пашкадуеце. У пятніцу вас будуць спакушаць прывабнымі
прапановамі, ад якіх нялёгка будзе адмовіцца, але
ўсё ж не давайце згоды адразу, падумайце. Ад
начальства вы можаце не толькі пачуць словы пахвалы, але і атрымаць прэмію.
ВАДАЛЕЙ. Зможаце справіцца практычна
з любой праблемай. Поспех будзе спадарожнічаць у творчых распачынаннях. Папоўніце кола зносін прыемнымі і карыснымі для
вас людзьмі. Для паспяховай працы спатрэбяцца
цярпенне, спакой і вытрымка. У сераду ўсё неабходна даводзіць да канца. У чацвер і пятніцу лепш
не пачынаць ніякіх праектаў — завяршыце тое, што
паспела назапасіцца. Верагодныя станоўчыя змены на працы.
РЫБЫ. Звядзіце да мінімуму кантакты з
прадстаўнікамі падатковых і фінансавых
органаў — гэта дапаможа пазбегнуць даволі буйных непрыемнасцяў. Верагодныя перапады
настрою, якія могуць прывесці да творчага крызісу.
Паспрабуйце не ідэалізаваць мінулае. Сустрэча са
старымі сябрамі — гэта толькі даніна ўспамінам.
Памятайце, што наперадзе вас чакаюць цікавыя і
лёсавызначальныя сустрэчы.

4 студзеня, субота. Спрыяльны
дзень для стварэння прычоскі. Яна, несумненна, будзе служыць вашым упрыгажэннем. Калі вы сёння пастрыжацеся,
валасы могуць трошкі змяніць структуру, завіваючыся ў буйныя локаны.
5 студзеня, нядзеля. Сёння стрыжка валасоў раўназначная «адразанню»
ад жыцця ўласнага поспеху, таму лепш
з візітам у цырульню пачакаць.
6 студзеня, панядзелак. Зробленыя
ў гэты дзень стрыжка ці прычоска зробяць ваша жыццё больш радасным.
7 студзеня, аўторак. Калі вы сёння
пастрыжацеся, гэта можа прывесці да
неспрыяльных наступстваў — павышэння вочнага ціску, запалення, абвастрэння хвароб вачэй. Можа пагоршыцца зрок.
8 студзеня, серада. Адпраўляцца
сёння ў цырульню можна не толькі па
новы імідж, але і па дабрабыт і поспех.
9 студзеня, чацвер. Калі верыць павер'ям Усходу, зробленая сёння стрыжка зробіць вас аб'ектам увагі злых духаў. Калі не жадаеце пагаршэння самаадчування і няўдач, не стрыжыцеся.
10 студзеня, пятніца. Сёння лепш
не стрыгчыся, паколькі гэта можа выклікаць у вас галаўныя болі, прымусіць
адчуваць беспрычынны страх; можа
павялічыцца крывяны ціск.
11 студзеня, субота. Калі вы жадалі пастрыгчыся, зрабіце гэта сёння, бо
дзень для гэтага надзвычай спрыяльны.
Ваша аблічча зменіцца дзіўным чынам,
што не застанецца без увагі блізкіх.
12 студзеня, нядзеля. Сёння будуць удалымі любыя маніпуляцыі з вашымі валасамі.
13 студзеня, панядзелак. Дзякуючы стрыжцы, зробленай сёння, вы
станеце не толькі прыгажэйшымі, але
і трохі больш удачлівымі.
14 студзеня, аўторак. Ваша інтуіцыя стане больш абвостранай, а розум
— больш праніклівым, калі вы пастрыжацеся менавіта сёння.

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 23.011. Iндэкс 63850. Зак. № 54.
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 студзеня 2014 года.

