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ГУМАРЭСКА

Трытон — грузавік.
Факсіміле — факс да мілай.
Фальцэт — фальшывы цэтлік.
Фіксаваць — ставіць зубы.
Флагман — сцяг Манголіі.
Хлюпік — нос.
Цемрашал — цёмны шалік.
Цэнтрал — тралейбус да цэнтра.
Чумак — мак з Чукоткі.
Шчадрэц — муж у зарплату.
Электрод — дынастыя фізікаў.
Ядловец — змеялоў.
Ядраны — пабіты.
Алена ЛІХАДЗІЕЎСКАЯ,
м. Краснае, Маладзечанскі раён.

ГОД КАНЯ

КАЛЯДНАЯ «ЯРЫЦА»
Дзякуючы сямейнаму народнаму калектыву «Ярыца» ў вёсцы Рэкта Жлобінскага
раёна адраджаюцца колішнія традыцыі і
абрады. Не сталі выключэннем і сёлетнія
Каляды. Старэйшая ў калектыве — Ганна
Іванаўна Серафімовіч, а яе ўнук Ярамір —
самы маленькі ўдзельнік. Кіруе калектывам

дачка Ганны Іванаўны, Святлана. Калядныя
касцюмы створаны рукамі саміх удзельнікаў у мясцовым Доме рамёстваў «Гасцёўня», дырэк тарам якога з'яўляецца Тарас
Панчэня.
Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара



Іван Пятровіч сваю жонку баяўся заўсёды. Але ў апошнія гады, калі
яна захапілася акультнай літаратурай,
рознымі гараскопамі і прымхамі, яму
стала яшчэ цяжэй. Прынамсі, летась
жонка загадала яму знайсці змяю, бо
калі яна, маўляў, у навагоднюю ноч,
пабудзе ў хаце, ім пашанцуе!.. Ва ўсіх
сферах жыцця.
Выручыў тады школьны сябар, які
працуе вартаўніком у заапарку. Ён
дамовіўся з даглядчыкам звяроў і за
пляшку даў Івану Пятровічу змяю — на
цэлыя суткі.
У год Сабакі было лягчэй. Сваячка
жыве ў вёсцы. Страшнавата ёй там адной, бо могуць жа наведацца не толькі
чатырохногія ваўкі, але і двухногія. Вось
яна і трымае ажно двух двортэр'ераў.
Аднаго пазычыла, аж да Вадохрышча.
Жонка цвіла ад радасці, бо і на новы
год, і на стары была з сабакам. А значыць — чакай удач!..
Сёлета яна зноў чытала гараскопы,
а Іван Пятровіч зноў ламаў галаву —
думаў, дзе ўзяць каня. З гора зайшоў

у «Мінутку», стаў у чаргу за хлопцамі
з чырвона-сінімі насамі, глянуў у акно
і...
У дзіцячы садок на знаёмым кані
везлі прадукты!
Іван Пятровіч куляй падляцеў да
фурмана — запыніў, запрасіў у буфет,
замовіў яшчэ па сто...
На шчасце новы знаёмец яго зразумеў — паабяцаў у ноч на 31-га даць
каня, аж да раніцы. Адно засумняваўся:
кватэра на другім паверсе.
— Я завяду яго! — рашуча пераконваў Іван Пятровіч. — Вазьму вядро з
аўсом — ён пойдзе!
І вось наступіў апошні вечар года.
Іван Пятровіч зайшоў у двор садка, узяў
за аброць каня, рушыў у бок дома.
...Ярка свяціліся вокны яго кватэры.
Мільгалі галовы дзяцей. Жонка, відаць,
была ў «трансе»: лямант чуваць аж на
вуліцы. «Нічога, зараз сціхне», — сказаў каню Іван Пятровіч. І павёў яго ў
пад'езд — на другі паверх, у сваю аднапакаёвую «хрушчоўку».
Міхась СЛІВА,
г. Рагачоў.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень
АВЕН. Спатрэбяцца вытрымка і
самавалоданне. Не адмаўляйцеся
ад дапамогі сяброў, але не разлічвайце цалкам на яе. Не прымайце непрактычныя рашэнні пры выяўленні нават самых
нязначных прыкмет авантурызму: усё нерацыянальнае асуджана на правал. У канцы
тыдня можа ўзнікнуць патрэба ў актыўных
дзеяннях і зменах, але рабіць усё трэба вельмі акуратна.
ЦЯЛЕЦ. Ва ўсе справы давядзецца
ўкласці максімум сіл і энергіі. Аднак
не варта чакаць таго ж ад усіх навакольных. Паспрабуйце не ўмешвацца ў ход
падзей, якія не датычацца непасрэдна вас:
цяпер разуменне і цярпенне — рэальны ключ
да поспеху. Паспрабуйце перайсці ад задум
да дзеянняў — гэта адразу зменіць сітуацыю
на вашу карысць. Зможаце ажыццявіць ідэі,
якія выношвалі ўжо даўно..
БЛІЗНЯТЫ. У гэты перыяд вы лёгкія на ўздым, рашучыя, энергічныя,
што з'яўляецца залогам поспеху.
Самы час заняцца ажыццяўленнем
задуманага. Гэта значна палепшыць ваш
настрой, а шанцы на поспех узрастуць. Выкарыстоўвайце правераныя метады для дасягнення мэт.
РАК. Настае спрыяльны перыяд
для пераасэнсавання сваіх паводзін і дасягненняў. Новы погляд на
рэчы дазволіць сфармуляваць новыя ідэі. У
вашых сілах змяніць у лепшы бок адносіны
з блізкімі. З начальствам лепш не ўступаць
у спрэчкі: яны не прынясуць нічога канструктыўнага.
ЛЕЎ. Тыдзень можа аказацца вельмі паспяховым, калі не будзеце настойліва рвацца ў першыя рады.
Адчуеце небывалы ўздым сіл, павялічыцца працаздольнасць і цягавітасць —
паспрабуйце максімальна выкарыстаць гэты
час. Стройце і ажыццяўляйце свае планы.
Усё атрымаецца, але толькі з адной умовай:
яны павінны быць рэалістычнымі.
ДЗЕВА. Тыдзень можа многаму навучыць. Давядзецца перасіліць сябе
і вызваліцца ад шэрагу комплексаў,
якія значна ўскладнялі ваша жыццё.
Ва ўсіх справах неабходна захоўваць парадак. На службе чакаюць вялікія поспехі,
калі не будзеце разменьвацца на дробязі.
Тыдзень удалы для здабыцця дадатковай
крыніцы прыбытку. Уменне адстойваць свой
пункт гледжання — не галоўная ўмова захавання міру ў сям'і.
ШАЛІ. Пры жаданні можаце пачаць
новы этап свайго развіцця, таму
смела бярыцеся за новыя справы.
Ініцыятыва можа набыць цалкам
матэрыяльныя абрысы. Не хвалюйцеся: поспех цяпер на вашым баку. На гарызонце

СЁННЯ
Усход

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

9.24
9.20
9.14
9.02
9.38
9.30

Захад Даўжыня
дня

17.12
16.55
17.02
17.06
17.29
17.37

7.48
7.35
7.48
8.04
7.51
8.07
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год — у гэты дзень Ілья Чайкоўскі спрабаваў у
лісце пераканаць свайго сына Пятра кінуць заняткі
музыкай і прыступіць да вывучэння права. «Пахвальны твой
запал да музыкі, — пісаў бацька будучаму вялікаму кампазітару, — але, сябра мой, гэта слізкі шлях, узнагароджанне за
геніяльную працу бывае вельмі рэдкім. Паглядзі ты на беднага
музыканта Сярова: працуючы з такім запалам, ён толькі нажыў
сабе сярэбраныя валасы, але не серабро. Над «Юдзіф» ён працаваў 14 гадоў, ды столькі ж над «Рагнедай», а што зарабіў?
«Славу», коштам у 1500 рублёў у год, пакуль жывы, ледзьледзь на хлеб надзённы… Глінка памёр бедняком, ды і іншыя
нашы таленты нядорага ацэнены. Хто ведае твае музычныя
здольнасці, той і так цябе ацэніць, плюнь ты на іх — і зноў займіся службай. Я ўсё ж такі раіў бы табе прытрымлівацца юстыцыі». Пётр Ільіч не прыслухаўся да бацькоўскай парады, інакш
мы ніколі не пачулі б ні яго «Яўгена Анегіна», ні «Шчаўкунка», ні
«Лебядзінага возера», ні 1-га фартэпіяннага канцэрта, ні іншых
твораў музычнага генія. Балазе, у Чайкоўскага знайшоўся і багаты заступнік — Надзея фон Мек. Загадкавая фігура ў рускім
мастацтве. Не муза, не палюбоўніца, не жонка, не выканаўца
і не заказчык. Ценявы спонсар, сказалі б цяпер…
год — амерыканец Люіс Агусцін Ле Прынс атрымаў патэнт на «апарат, які ўзнаўляе жывыя вобразы», — першы фотапраектар. Праз два гады ён настолькі
ўдасканаліў сваё вынаходніцтва, што быў гатовы пачаць гандаль ім. 16 верасня 1890 года
Ле Прынс сеў са сваім апаратам у цягнік Дыжон-Парыж, аднак да месца прызначэння не
прыбыў. Не былі знойдзены ні
цела, ні рэчы. Паліцыя доўга
займалася расследаваннем,
але таямніца гэтая так і засталася нераскрытай.
год — нарадзіўся (вёска Порса Вілейскага раёна) Віктар Кліменцьевіч Кухто, беларускі вучоны
ў галіне біяхіміі, доктар медыцынскіх навук (1976), прафесар
(1979), заслужаны дзеяч навукі Беларусі (1999). Аўтар прац па
пытаннях тэарэтычнай і практычнай біяхіміі.
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Кузьма ЧОРНЫ,
пісьменнік, публіцыст:

«Не майце дрымоты пры полымі».
АД МАРОЗА ДА НЕПТУНА?
Адным з самых першых надзвычайных здарэнняў 2014 года
на Віцебшчыне стала правальванне пад лёд небаракі, які
лавіў рыбу.
— 1 студзеня а першай гадзіне дня ў пасёлку Бягомль Докшыцкага раёна на вадаёме на адлегласці прыкладна 15 метраў
ад берага праваліўся пад лёд мужчына. Пра чалавека, які тоне, у
службу выратавання паведаміла мясцовая жыхарка. Усяго праз
пару хвілін выратавальнікі прыбылі на месца здарэння, — паведаміла Марына ФАНДО, прэс-сакратар Віцебскага абласнога
ўпраўлення па надзвычайных сітуацыях.
Мясцовага жыхара выратавалі. Рыбак быў цвярозым. З дыягназам «агульнае пераахаладжэнне арганізма» ён быў перададзены брыгадзе хуткай медыцынскай дапамогі. Але ад шпіталізацыі
аматар рыбнай лоўлі адмовіўся.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ЗАЎТРА

Месяц
Першая квадра 8 студзеня.
Месяц у сузор’і Блізнят.

ДУМКІ ЎГОЛАС
 Новы год лепш сустракаць без старых даўгоў.
 Стары дурань адрозніваецца ад маладога толькі
ўзростам.

Iмянiны
Пр. Ганны, Варвары, Наталлі, Івана,
Марка.
К. Марты, Мацільды, Аляксандра,
Гілярыя, Фелікса.

Аб'едзены перапынак (абедзенны перапынак).
Гарачыя справы (гарачыя стравы).
Кухонныя прынады (кухонныя прылады).
Багатая паўлітра (багатая палітра).
Пешы погляд (першы погляд).
Драпанае паліто (драпавае паліто).
Аўтамабільная трасца (аўтамабільная траса).
Завод «Дзівапраектар» (завод «Дыяпраектар»).
Страшны лейтэнант (старшы лейтэнант).
Фінгал матча (фінал матча).
Патуральная ежа (натуральная ежа).
План-перакоп (план-перахоп).
Трагічны вырадак (трагічны выпадак).
Мастацкая саманадзейнасць (мастацкая
самадзейнасць).
Аўчынная вытворчасць (айчынная вытворчасць).
Прачыстка карэктара (прачыстка калектара).
Соф'я КУСЯНКОВА,
в. Лучын, Рагачоўскі раён.

 Для таго, каб выбіцца
ў людзі, адных баксёрскіх
пальчатак мала.
 Нішто так не збядняе
жыццё, як жаданне разбагацець.
 Сумленне можа гаварыць у кожнага, але не ўсе
яго здольны пачуць.
 Не выходзь з сябе. Заблудзішся!
 Уз рост — гэ та тое,
што заўсёды з намі.
 Сказаць сваё слова
можна і маўчаннем.
Б. КАВАЛЕРЧЫК,
г. Гомель.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
П А К А Ш Т У Й Ц Е

У М Е Л Ы Я

Р У Ч К І

Бульба, запечаная з фаршам

Аранжавыя ружы,

Спатрэбiцца: сыр паўцвёрды, маянэз, цыбуля рэпчатая (буйная) — 1 шт., бульба (буйная) — 5 шт., алей
(для змазвання формы) — 2 ст. л., фарш мясны —
0,5 кг, перац чорны, соль, спецыi да мяса.
Бульбу чысцiм i наразаем кружочкамi таўшчынёй да 0,5 см. Адпраўляем
бульбу ў рондаль i дадаём
маянэз i соль. Змешваем!
Змазваем форму алеем i
выкладваем палову бульбы. Фарш солiм, перчым,
дадаём спецыi да мяса i
выкладваем на бульбу.
Пасля трэба выкласцi на
фарш нарэзаную кольцамi
рэпчатую цыбулю. Зверху — ас татнюю бульбу.
Пасыпаем дзёртым сырам. На лi ва ем па краi
50 г вады. Адпраўляем нашу бульбу ў разагрэтую да
220 градусаў духоўку на 40 хвiлiн!

або Новае жыццё харчовых адходаў
Гэта адна з ідэй зрабіць з
таго, што вы прывыклі выкідаць, нешта незвычайна прыгожае. Гэта будзе духмяная
сумесь кветкавых пялёсткаў і
сухіх лупін ад апельсінаў. Зніміце з апельсіна лупіну, пачынаючы чысціць яго нажом
па спіралі зверху. Згарніце
лупіны ў форме ружы. Прыгатуйце некалькі такіх «кветак»
і пакладзіце іх на кардон, каб
высушыць. Лупіна будзе сушыцца на батарэі прыблізна
два дні. Яна павінна стаць
цвёрдай.
Такія ж «кветкі» можна
зрабіць з яблычных лупін.
На рэ жце ман да ры ны
кольцамі і таксама высушыце на батарэі. Яны дапоўняць
сухую кампазіцыю. Складзіце ўсе высушаныя лупіны
ра зам. Да дай це не каль кі
лісточкаў і іншых дэталяў на
свой густ.
Вось так выглядае фінальная кампазіцыя.

Курыныя рулецiкi
Спатрэбiцца: курыца — 1 кг, сыр галандскi —
100 г, блiны — 7 шт., маянэз — 2 ст. л., соль, перац
чорны.
Фiле курыцы адбiць, пасалiць, паперчыць. Сыр
надзiраем на буйной тарцы. Цяпер чарга блiноў. Падыдзе любы рэцэпт. Надзёрты сыр выкладваем па
адным краi i згортваем блiн у тонкi рулет. Затым блiнны рулет укладваем на мяса i згортваем мясны рулет.
Блiны павiнны быць невялiкiя, каб бакi не выходзiлi
за мяса, iнакш блiн перасушыцца. Згорнутыя рулеты ўкладваем на змазаную алеем бляху швом унiз i
змазваем маянэзам. Выпякаем у разагрэтай да 200°С
духоўцы каля 40 хвiлiн. Пасля выпякання можна патрымаць хвiлiн 10,
на крыў шы руч нiком. Можна падаваць у гарачым i
халодным выглядзе, з гарнiрам i
як са ма стой ную
страву.

К У Л І Н А Р Н Ы Я

Х І Т Р Ы К І

Калi вы гатуеце пiрог цi пiражкi з салёнымi начынкамi або фаршыраваную гароднiну, то правiльна салiць
начынку цi фарш удвая больш, чым калi б вы рабілі,
напрыклад, фарш для катлет. Пры гатаваннi частка солi ўбярэцца ў прэснае цеста цi гароднiну, якую
вы збiраецеся фаршыраваць, частка растворыцца ў
вадзе, у якой вы будзеце тушыць гароднiну, i страва
атрымаецца ў меру салёнай.

Г А С П А Д А Р

У

Д О М Е

Як змазаць замок
звычайным алоўкам?
Парашковы графіт з'яўляецца цудоўным сродкам для змазкі замкоў. Калі пад рукой няма
пінцэта ці балончыка для прамога ўпырску, то
можна абысціся звычайным алоўкам.
Завастрыце аловак, каб яго стрыжань выглядваў
на 1–2 см. Прасоўваем графітавы стрыжань алоўка
ў замочную адтуліну. Надломліваем яго, каб графіт
застаўся ў адтуліне. Паступальнымі рухамі ключа разамніце графіт да парашковага стану ў адтуліне. Калі
механізм усё яшчэ заядае, то паўтарыце гэтыя дзеянні
некалькі разоў.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Гэтай зімой на гарналыжным комплексе «Сілічы» даюць зніжку 50%
таму, хто прыедзе са сваім снегам.
Мужчыну злавілі за незаконную высечку лесу і прысудзілі да пяці гадоў законнай
высечкі лесу.
— Што б вы хацелі памяняць у жыцці?
— Печань.
Запіс у школьным дзённіку: «Карміце
дзіця лепш! Жуе расліны ў кабінетах!».

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.
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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,
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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.
Фота БЕЛТА.

Сонца

можа з'явіцца чалавек, з якім вы не жадалі
б сустракацца яшчэ раз, але менавіта ад
яго прыйдзе дапамога, у якой вы так маеце
патрэбу. Давядзецца прыняць.
СКАР ПІ ЁН. Ты дзень пры ня се
небывалы прыліў энергіі, асабліва
тым, хто і так не любіць сядзець
на месцы. На працы верагодныя змены да
лепшага, з'явяцца новыя магчымасці для
прафесійнага росту і значнага ўмацавання
матэрыяльнага дабрабыту. Паспрабуйце,
каб ваша энергічнасць не ператварылася ў
сляпую самаўпэўненасць. Прыпадабняцца
танку ў рашэнні пытанняў, якія патрабуюць
тонкай дыпламатыі, усё ж не варта. У другой
палове тыдня вялікую радасць прынясуць
прыемныя сустрэчы.
СТРАЛЕЦ. Паспрабуйце не губляць
самавалодання. Не варта адкрываць сваіх планаў нават блізкім
сябрам. Не адкладайце на потым тое, што
можна зрабіць цяпер. У другой палове тыдня наступіць спрыяльны момант для новых
пачынанняў — не выпусціце такі шанц. Памятайце, што з любога глупства вы здольны зрабіць «цукерку». А калі вас наведае
натхненне ці азарэнне, то вы зможаце дасягнуць практычна любой мэты. Галоўнае —
правільна яе сфармуляваць.
КАЗЯРОГ. Вашы мэты і задумы ў
найбліжэйшыя дні павінны быць утоены ад навакольных, тады ўсё складзецца найлепшым чынам. Арганізаванасць, удумлівасць і абачлівасць — гэтыя якасці вам будуць проста неабходны для
рашэння надзённых праблем. У сярэдзіне
тыдня трэба быць гатовымі да разумных кампрамісаў. У другой палове тыдня ўдала атрымаецца сумясціць працу з адпачынкам.
ВАДАЛЕЙ. Асабліва ўдачлівыя будуць тыя,
хто праявіць напружанасць у пошуку новых сфер для прымянення сваіх талентаў. Усё абавязкова атрымаецца, вы на правільным шляху. Але пакуль
у вас з'явіцца вельмі шмат працы, а з ёй — і
шкадаванні пра тое, што вы ўзвалілі на сябе
ўсё гэта. У другой палове тыдня спатрэбіцца
дапамога навакольных у вырашэнні фінансавай праблемы. Можаце атрымаць адказы
на шматлікія пытанні, і прафесійныя справы
да канца тыдня пойдуць на лад.
РЫ БЫ. Вар та за няц ца ка рэк ціроўкай свайго характару. Плануйце важныя сустрэчы і перамовы на
сярэдзіну тыдня. Чым актыўней вы будзеце
дзейнічаць, тым большага поспеху дасягняце. Калі ў чымсьці будзеце сумнявацца, не
саромейцеся задаць пытанне. Часткай працы смела падзяліцеся з калегамі, яны не пакрыўдзяцца. Можаце быць залішне ўпартымі
ў непрынцыповых пытаннях. Паспрабуйце
пазбягаць катэгарычнасці ў меркаваннях.

ДРОБНЫЯ ПАМЫЛКІ

Вясёлы слоўнік

Мал. Алега КАРПОВІЧА.

Рубрыку вядзе Дунька ШЫП.

 Жывыя вытокі

caricatura.ru
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