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CA СВЯТАМ!
Паважаныя 

супрацоўнікі і студэнты 
Белдзяржуніверсітэта !

Ад усёй душы віншую Bac і 
Вашых родных з Калядамі і Новым 
годам!

Няхай свята прынясе ў Ваш дом 
радасць, душэўны спакой, надзею 
і веру ў лепшае будучае для 
роднай Беларусі.

Жадаю Вам у Новым годзе 
шчасця, моцнага здароўя, дабра- 
быту і поспехаў у здзяйсненні ўсіх 
Вашых планаў і пажаданняў.
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Памятаеце пах ёлкі? Таямнічыя пакункі пад ёй. I адчайнае жаданне не даз- 
воліць заплюшчыцца наравістым вачам да таго чароўнага імгнення» калі сірэлкі 
гадзінніка першымі абвесцяць: "Новы год!" Вочы ўсё адно заплюшчваюцца. A 
раніцай -  расчараванне. Год змяніўся, а ты і не заўважыў. Але самае балючае 
— калі з хаты выносяць ёлку. Гэта азначае -  свята скончылася. Дзед Мароз са 
Снягуркай адпраўляюцца на антрэсолі. Туды ж  трапляюць ёлачныя упрыгож-
ванні: бывайце, да Новага года! .

I' ўсё ж, пэўна, кожны з нас бьіў гатовы перажываць гэтае балючае расчара
ванне, абы толькі зноў І зноў сустракацца з таямнічым прадчуваннем Свята 
дабра і дзяцінства. Гэта старажытная традыцыя -  на святкі запрашаць да 
стала адзінокіх і гаротных, каб і іх сэрцы адчулі цяпло. Што з таго, што свет з 
тых часоў зрабіўся больш жорсткім? Хіба гэта не ў нашай уладзе, каб ен стау 
“ опоясан одною круговою порукой добра” ? Самы час загадаць такое жаданне.
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Госці у  х а т у

ВІЗІТ ПРЭМ’ЕРА
19 снежня Белдзяржунівер- 

сітэт наведаў прэм’ер-м іністр 
Рэспублікі Беларусь Сяргей Лінг. 
Ён пабываў у навучальных кар- 
пусах і аўдыторыях вядучай ВНУ 
Беларусі, азнаёміўся з галоўнымі 
накірункамі яе перспектыўнага 
развіцця. Асобным пунктам у 
праграме візітапрэм'ер-міністра 
было наведванне выставы леп- 
шых навуковых распрацовак 
універсітэцкіх вучоных,.,не толькі

выкананых на сусветным узроўні, 
але часам і не маючых аналагаў 
у свеце. Падрабязнае знаёмства 
з экспазіцыяй выставы было над- 
звычай карысным як для высо- 
кага гЬсця, так і для яе арганіза- 
тараў, бо не толькі дазволіла на
глядна прадэманстраваць велі- 
зарны творчы патэнцыял нашых 
вучоньіх, але і вызначьіць шляхі 
больш шчыльных і эфектыўных 
сувязей навукі і вытворчасці.

П.ДАРАШЧОНАК

Су стрэчы

BegaQ на ш ы х !

СЕМІНАР д л я  б у д у ч ы х  ю р ы с т а у
Ha юрыдычным факультэце 

5ДУ 17 снежня прайшоў адука- 
цыйны семінар “ Канстытуцыйны 
суд Рэспублікі Беларусь” , арга- 
нізаваны дэканатам юрыдычна- 
га факультэта, Канстутыцыйным 
Судом Рэспублікі Беларусь і ка-. 
мітэтам БПСМ юрыдычнага фа
культэта.

Асноўная мэта семінара — 
аказанне дапамогі студэнтам 
юрыдычных спецыяльнасцяў у 
атрыманні неабходных ведаў у 
галіне канстытуцыйнага права.

Ha семінар былі запрошаны 
суддзя Канстытуцыйнага Суда Рэс-

публікі Беларусь Т.С.Бойка і сту
денты розных курсаў юрыдычна
га факультэта. Падчас семінара 
падрабязна асвятлялася роля Кан
стытуцыйнага Суда Рэспублікі 
Беларусь, яго ўзаемаадносіны з 
Канстытуцыйнымі Судамі краінаў 
СНД і Еўропы. Студэнты больш 
падрабязна пазнаёміліся з Кансты- 
туцыяй Беларусі, Законам аб Кан- 
стытуцыйным Судзе Рэспублікі, 
Кодексам гонару суддзі.

Эдуард УЛАСАЎ, 
сакратар камітэта БПСМ 

юрыдычнага факультэта

А у вас? А у  нас!

ПРАБЛЕМЫ САЦЫЯЛЬНЫХ ПЕДАГОГАУ
17 снежня на базе інтэрната 

№ 2 БДУ прайшоў семінар-прак- 
тыкум сацыяльных педагогаў усіх 
інтэрнатаў ун іверсітэта. Пад 
кіраўніцтвам намесніка дырэкта- 
ра па выхаваўчай реібрце студ- 
гарадка Руслана Папка была 
распрацавана праграма, якая пра- 
дугледжвала даклады выхаваце- 
ляў фізічнага, хімічнага факуль- 
тэтаў і факультэта журналістыкі,; 
выступление студэнцкага актыву.

Ha разгляд семінару выносі- 
ліся розныя праблемы, якія ты- 
чацца статуса сацыяльнага ра- 
ботніка, яго функцыяў, працы на 
факультэце і з куратарамі ака- 
дэмічных труп. Пасля абмерка- 
вання сход пастанавіў:

1. Арганізаваць сумесныя па- 
седжанні сацыяльных педагогаў з 
куратарамі акадэмічных труп.

2. Хадайнічаць перад адмі-

ністрацыяй БДУ аб запрашэнні 
сацыяльных педагогаў на пасед- 
жанні дэканатаў і Вучоных саве- 
таў па пытаннях выхаваўчай ра
боты са студэнтамі ў інтэрнаце.

3. Хадайнічаць перад упраў- 
леннем па выхаваўчай рабоце з 
моладдзю аб інфармаванні са
цыяльных педагогаў пра студэн- 
цкія арганізацыі і маладзёжныя 
рухі, якія ёсць у БДУ.

4. Арганізаваць кароткачасо- 
выя курсы па пытаннях псіхапогіі.

5. Сацыяльны педагог паві- 
нен быць каардынатарам па пы
таннях засялення ў інтэрнат.

Пасля афіцыйнай часткі па- 
седжання быў арганізаваны са- 
лодкі стол.

Наталля ЖПОБА,
студэнтка факультэта 

ж урналіст ы кі

ПРАГРАМІСТЫ БДУ  -  У ЛІКУ МАЦНЕЙШЫХ!

LUmo л я ё л к і - п р ы г а Ж у н і ?

Каля трох тысяч падарункаў 
прынясе ў гэтым годзе дзецям 
супрацоўнікаў універсітэта Дзед 
Мароэ. У святочных скарбонках 
і навагодняя карамель (дарэчы, 
абавязковы атрыбут Раства з 
даўніх часоў),'Тшакаладныя цу- 
керкі (накшталт “ Суфле” ), і ша
кал адкі. Усе прысмакі родам з, 
мінскай кандытарскай фабрыкі 
“ Камунарка". На гэты раз су- 
працоўнікі прафкама падрыхта- 
валі малым яшчэ адзін сюрпрыз: 
разам з “ салодкімі” скарбонкамі 
многія з іх атрымаюць запра- 
шапьныя білеты на навагодняе

3 24 па 27 лістапада гэтага 
года адначасова ў Санкт-Пецяр- 
бургу і Барнауле ладзіліся другія 
паўфінапьныя спаборніцтвы Паў- 
днёва-Усходняга і Еўрапейскага 
рэгіёну каманднага чэмпіянату 
свету па праграміраванню. Усяго 
ў спаборніцтвах прынялі ўдзел 78 
камандаў, якія прадстаўпялі ВНУ 
буйнейшых гарадоў Расіі, Беларусі, 
Эстоніі, Кіргізіі, Германіі. 3 нашай 
краіны ўдзейнічалі пяць камандаў: 
дзве з нашага універсітэта, дзве — 
з Гомельскага, і адна — з Гродзен- 
скага. БДУ прадстаўлялі студэн
ты факультэта прыкпадной матэ- 
матыкі і інфарматыкі: Сяргей Га- 
фураў (5 курс), Юрый Дзялендзік1 
(4 курс), Максім Кузьмін (4 курс) 
— першая каманда; Вітапь Бука 
(2 курс), Арцём Гаўрылаў (4 курс), 
Дзмітрый Мядзведзеў (4 курс), Іван 
Міхневіч (2 курс) — другая каман
да. Удзельнікам спаборніцтваў 
былі прапанаваны для рашэння 
задачы на англійскай мове. Пер
шая каманда БДУ увайшла ў шас- 
цёрку лепшых (тых, хто рашыў 
дзве даволі складаныя задачы і 
атрымаў дыплом другой ступені), 
другая каманда ўвайшла ў спіс 15- 
ці (якія паспяхова рашылі дзве

задачы I атрымалі дыплом трэцяй 
ступені). Для параўнання: былі 
сярод ўдзельнікаў спаборніцтваў 
і тыя, хто:наогул не рашыў нівод- 
най задачы — ні многа ні мала, а 
45 камандаў. Усе каманды з Бе- 
ларусі атрымалі пуцёўку на ўдзел 
у спаборніцтвах на наступны год. 
На жаль, гэтым разам нашым сту
дэнтам не ўдалося трапіць у фінал. 
Але спадзяемся, што ў іх яшчэ ўсё 
наперадзе.

Дарэчы, у БДУ кожную вяс- 
ну праводзіцца універсітэцкая ал- 
імпіяда па ІНфарматыцы для 
профільных факультэтаў, у якой 
дрымаюць удзел факультет прык- 
Ладной матэматыкі і інфарматыкі, 

.мёханіка-матэматычны, фізічньі, 
радыёфізікі і электронікі. У као  
трычніцкай рэспубліканскай алі- 
мпіядзе для профільных ВНУ, у 
якой удзельнічаюць буйнейшыя 
ВНУ рэспублікі, што рыхтуюць 
праграмістаў, вось ужб'шмат га- 
доў запар першае месца займае 
каманда БДУ.

Людміла ПЕЎЗНЕР, 
дацэнт кафедры матэматыч- 
нага забеспячэння ЭВМ, кіраўнік 
зборнай каманды БДУ

П а ш т о в а я  скрын я

А НА Ж УРФАКУ СВЯТА
Сёння вельмі складана ўявіць 

сабе жыццё без тэлебачання ці 
радыё. I мы амаль He задумва- 
емся аб тым, як атрымліваецца 
так, што, седзячы ва ўтульным 
крэсле ва ўласнай кватэры, ба- 
чым тое, што адбываецца, скажам, 
на Далёкім Усходзе, чуем галасы 
вядомых дзеячоў з Еўропы ці 
Амерыкі.

Ha журфаку адсвяткавалі 30- 
гадовы юбілей кафедры радыё і 
тэлебачання. A  ўспомніць, як усё 
пачыналася, дапамагла ўсё ж  звы- 
чайная газета. На фотаздымках у 
ёй нашы сталыя выкладчыкі былі 
яшчэ звычайнымі студэнтамі —

' • ^ ^ а ш я в н а м і

ПАДАРУНК! -  HE ТОЛЬК! ЛАСУНКI
прадстаўленне і спектакль у 
Рускім драматычным тэатры. 
Назва пастаноўкі, якую ім прапа- 
ноўваюць паглядзець, таксама 
святочная — “ Таямніцы чароўнай 
скарбонкі” . Сустрэча з казкай, 
Дзедам Марозам і Снягуркай 
адбудзецца 4 студзеня.

Кры ху старэйшых дзяцей 
Аакае самая сапраўдная дыска- 
тэка “ Рытмы Новага года” ў ак- 
тавай зале БДУ. A  іх бацькі свят- 
куюць Новы год у тэатры Муз- 
камедыі, дзе падрыхтавана спе- 
цыяльная праграма з удзелам 
вядомых герояў аперэт.

3'maida MAPABA

першымі выпускнікамі кафедрьі 
PT.

Хадзілі чуткі, што імяніннікі 
— студэнты, якія спецыялізуюц- 
ца на гэтай кафедры — не бу- 
дуць вучыцца. Газетчыкам і ка- 
мунікатарам было крыху крыў- 
дна. У выніку заняткц зразумела, 
былі ва ўсіх без выключения, але 
>к. I. ў свяце паўдзельнічалі так
сама ўсе. Таму што пасля “ спе- 
цы ялізаванага” капусн іка  на 
дыскатэцы танчыў увесь факуль- 
тэт.

Таццяна МІТЧУРОВА, 
студэнтка факультэта 

журналіст ыкі

І н т э р н а ц к а е  йіыццё

ТАЛЕНТЫ 3  “СЯМЕРКГ
15 снежня ў інтэрнаце N» 7 

прайшоў фестываль аматараў эс- 
траднай і аўтарскай песні, арган- 
заваны пры дапамозе адмініст- 
эацыі і студсавета інтэрната, са
цыяльных педагогаў, педагогаў- 
арганізатараў. У імпрэзе бралі

ўдзел таленты з сямеркі , а так
сама іх сябры і госці. Асабліва 
студэнтам спадабалася выступ
ление гурта “ Цмокі” і С.Маль- 
цава з гуртам “ Мікрома” .

Аляксандр ЛАБКОЎ. 
нам. старшыні Студэнцкага 

союза БДУ

Н а в уко в а -д ас л ед ч ы  ін сты тут ф із ік а -х ім іч н ы х  
праблем  Б ел д зя р ж ун ів ер с ітэ та  а б ’ яўляе ко н ку р с  
на замяш чэнне вакантных пасад:

загадчыка лабараторыістабілізацыі пластмас,гумаў і  Ba- 
локнаў (лабараторыя двайнога падпарадкавання НДІ ФХП — БДТУ);

малодш ага навуковага супрацоўніко сект ара вогне- 
тушыльных матэрыялаў.

Тэрмін падачы дакументаў — адзін месяц з дня апублікавання 
аб’явы.

Дакументы прымаюцца па адрасу: 220050, г.Мінск, вул.Ленінг- 
радская, 14, аддзел кадраў НДІ ФХП БДУ
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Д А ДОШКІ ВЫК ЛШ АЕЦЦ А . _  ДЭН А Н
ЛЕПШЫ ПАДАРУНАК -  
ДЗЯРЖАЎНАЯ ПРЭМІЯ

Мікалай Іосіфавіч ЮРЧУК, 
дэкан механіка-матэматычна- 
га факультэта:

1. Напрыканцы 60-х гадоў 
адзначаў Новы год пад сапраўд- 
най елкай, у лесе. Мы ехалі ў 
госці да аднакурсніка і не nac- 
пелі дабрацца да месца. Спыні- 
ліся пасярод дарогі, а ўсё, што 
латрэбна ў такіх выпадках, было 
ў нас якраз з сабой.

2. У мінулым годзе атрымаў 
Дзяржаўную прэмію Рэспублікі 
Беларусь ў галіне навукі. Калі 
гэта He падарунак, дык значная 
падзея напярэдадні вялікай урат 
чыстасці.

3. Я ніколі нічога He загадваў. Й?
. **»*•< 

ПАДАРУНКАЎ 
/HE ЛЮБЛЮ

Алег Антонавіч ЯНОЎСКІ, дэ
кан гістарычнага факультэта:

1. Аднойчы, калі я быў мала- 
дым выкладчыкам, якраз перад 
Новым годам пабудаваў каапе- 
ратыўную кватэру. Чакаў, што 
радасць наваселля падзеляць са 
мной сябры, а давялося святка- 
ваць аднаму. Гэта ж  сямейнае 
свята, таму ніхто і не прыйшоў.
A ўвогуле, заўсёды сустракаю 
Новы год у сям’і, з блізхімі свал
кам): ..

2. Незвычайнага? Можа, і не 
было, апе заўсёды, калі раблю 
падарунак, імкнуся каб гзта'пры- 
несла задавальненне. Сам не 
люблю атрымліваць падарункі, 
таму' што на ўласным вопыце 
ведаю, як цяжка іх выбіраць.

3. Па характару я прагматык. 
Жаданні He загадваю ' проста 
выбіраю мэту.,,і імкнуся яе да- 
сягнуць. Але жаданні і мэта 
розныя рэчы. Сустракаючы Новы 
год, заўсёды думаю, што наступ
им будзе лепшым.

•

I ЭКЗАМЕН  
“АЎТАМАТАМ”

Уладзімір ВасШьевіч ЛЫСАК, 
дэкан біялагічнага факультэта:

1. У незвычайных абставінах — 
не даводзілася. Часцей за ўсё свят- 
кую з сям’ёй, бацькамі, сябрамі.

2. Пад Новы год  люблю 
рабіць сюрпрызы студэнтам — 
прымаю экзамены “ аўтаматам” .

3. Кожны год па-рознаму. 
Часам жаданні здзяйсняюцца, 
часам — не. Мне здаецца, усе 
загадваюць, каб наступны год быў 
лепшы за мінулы, але год на год 
не падобны.

НОВЫ ГОД ПАМІЖ  
МІНСКАМ I ОРШАЙ

Павел А ляксеевіч МАНД- 
РЫК, дэкан факультэта прык- 
ладной матэматыкі і  інфар- 
матыкі: . 1 , - ¾ ¾

1. Памятаю, як аднойчы па 
дарозе ў Орщу ў 32-градусны 
мароз раптоўнаі-сйынілася элек- 
трычка. Давялося сустракаць 
Новы год аднаму на дарозе.

Новы год — цудоўнае свята. I Іадчас я го магчыма 
тое, што здаецца неверагодным у самы звычайны дзень. 
У  правілах дэканаў задаваць каверзныя пытанні няд- 
байным студэнтам — накшталт таго, дзе вы былі, пакуль 
увесь курс займаўся практычнымі заняткамі. Напярэ- 
дадні свята другакурсніца факультэта журналістыкі Юлія 
Шчарбакова парушыла гэтую традыцыю. Пытанні на 
тэты раз задавала студэнтка. Праўда, мы ўсё ж пайшлі 
насустрач паважаным ва універсітэце людзям і задалі 
кожнаму тры аднолькавыя пытанні, а не па тры розныя, 
як для студэнтаў падчас экзамен^ўі

1. Раскажыце пра самую нёзвычайную абста- 
ноўку, у якой Вам даводзілася сустракаць Новы

2. Які самы незвычайны падарунак Вы атрым- 
л тал і на гэтае свята і што дарылі самі? -V,

3. Ці здзейснілася хоць адно Ващае жаданне, 
Ъагаданае-у—наваредніою ііоч?-------

. . . . . . .  і :

2. Незаўважна пераапранаў- 
ся ў Дзеда Мароза. Усім вельмі 
падабалёся. J g

3. He загадваю. Імкнуся вы- 
канаць >каданні сам, без удзелу 
незямньіх сілаў,

I : J h b  ЯЯБ
У ЧАРОЎНУЮ КАЗКУ

)  I
Анатоль Ізотавіч ЗЕЛЯН- 

КОЎ, дэкан ф іласофска-экана- 
мічнЬга факультэта:

1. Было гэта даўно, гадоў 20 
назад. >Сустракаў Новы год у 
лесе ў добрай кампаніі з цудоў- 
ным настроем.

2. Лепшым падарункам у тэты 
вечар былі шчырыя адносіны 
людзей; вакол.
/  3. У гэтую чароўную казку 

веру, але не памятаю, ці здзяйс- 
нялася йіто-небудзь. Хаця ілю- 
зія — адзін з прыемных фено- 
менаў, дадзеных чалавеку.

Новы

ныя

У НАВАГОДНЮЮ НОЧ 
Я АПЫНУЎСЯ 

ПАСЯРОД 
ІНДЫЙСКАГА АКІЯНА

Аляксандр Віктаравіч LUA- 
РА ПА , д э к а н  ф а кул ьт эт а  
м іж народны х адносін:

1. Аднойчы ў навагоднюю сесію 
ноч я апынуўся пасярод Індыйс- 
кага акіяна. Гэта было падчас 
сусветнага падарожжа, па шляху 
на Кубу.

2. Любы падарунак для мяне 
незвычайны.

3. Здзяйсняліся, але не ўсе.
А  можна я, карыстаючыся вы-

падкам, павіншую выкладчыкаў і 
студэнтаў з надыходзячым Новым 
годам? Жадаю моцнага здароўя, 
поспехаў у рабоце і вучобе.

цей за ў с е 'сустракаю  
год  з сям’ёй. I l  .

2. Імкнуся рабіць 
Сюрпрызы.

3. Калі нешта загадваю, дык 
дамагаюся, каб гэта здзейснілася.
> > щ в  щ ц  :

НА ТЭТЫ РАЗ Я 
ЗАГАДАЮ ЖАДАННЕ

Васіль Пятравіч ВАРАБ’ЕЎ, 
дэкан факультэта ж у р н а л і-  
стыкі:
\ I 1. У 1980 годзе, калі я толькі 

пачынаў працаваць рэдакта,'іам 
газеты “ Беларускі ўніверсітэт” ,' 
Новы год сустракалі ў лесе ўсім 
рэдакцыйным калектывам, з вог- 
нішчам, шашльікамі, упрыгожанай 
ёДКай.

2. Самыя памятныя падарункі. 
для мяне — гэта падарункі баць- 
коўГКалі я вучыўся ў школе, мне 
дарылі кн ігі. Тым больш, што 
Новы год плаўна пераходзіў у 
дзень нараджэння.

3. Загадваць не даводзілася, 
таму што я не схільны да заба- 
бонаў чалавек. Проста падводзіў 
вынікі года і ствараў планы на 
будучае. Але на гэты раз я зага
даю, каб у факультэта журналі- 
стыкі паявіўся свой будынак, а 
студэнты ўпэўнена здалі будучую

НОВЫ ГОД У ЗШ А L f
Віктар М іхайлавіч АНИД- 

ЧЫК, дэкан фізічнага ф акуль
тэта: JT р

1. Гэта было ў ЗШ А, гадоў 
20 таму назад. Я быў там ў ка- 
мандзіроўцы, і нас запрасілі ў 
госці рускія эмігранты.

2. Я сам люблю рабіць па- 
дарункі.

3. Так, нават вельмі часта.
РАБЛЮ ПРЫЕМНЫЯ 

СЮРПРЫЗЫ
Сцяпан Рыгоравіч МУЛЯР- 

ЧЫК, дэкан факультэта рады- 
ёф ізікі і  электронікі:

1. У мінулым годзе свят- 
каваў ва ^н іве р с ітэц е , а час-

МАПЕНЬКАЯ ЎНУЧКА 
ПАД АРЫ Л А МНЕ 
МЕДЗВЕДЗЯНЯ

Ларыса Аляксандраўна МУ- 
РЫНА, дэкан філалагічнага фа
культэта:

1. У 1970 годзе Новы год 
сустрэла ў аэрапорце “ Шараме- 
цьева” са знакамітымі артыстамі 
Смактуноўскім і Аросевай.

2. У мінулым годзе мая ма
ленькая ўнучка падарыла мне 
медзведзяня. Гэта і ёсць самы 
незвычайны падарунак за ўсё 
маё жыццё.

3. Увогуле, не загадвала. Але 
лічу, калі не загадваць жаданне, 
то яно само здзейсніцца, а калі 
загадаць, то збудзецца.

КАЛІСЫДІ ПАД НОВЫ 
ГОД МАЦІ ЗГУБІЛА 

МЯНЕ
/Г енадзь Аляксеевіч  БРА

Н/ЦКI, дэкан хімічнага факуль- 
IГ тэта:

1. У 1946 годзе, калі мне 
было сем гадоў, я загуляўся на 
вуліцы з суседскім хлопчыкам. А 
потым пайшоў да яго ў госці. 
Маці згубіла мяне і ў рэшце рэшт 
(аббегаўшы ўвесь горад Ферга
на) зазірнула да суседзяў, дзе і 
знайшла мяне. 1972 год я суст- 
ракаў у Чыкага. Я быў там на 
стажыроўцы разам з загадчыкам 
кафедры біяфізікі Сяргеем Міка- 
лаевічам Чаранкевічам. Hac зап- 
расілі ў г.осці рускія эмігранты. 
Калі развітваліся, было шмат 
слёз: янЬі ЖУРЬ|Л'СЯ па страча- 
:‘най Радзіме.

2. Больш люблю дарыць па- 
ідарункі, чым атрымліваць іх. Мне 
падабаецца, калі падарунак ат-

і рымліваецца неспадзяваным. Так, 
аднойчы купіў я ў магазіне дзіця- 
чую цацку — электроннага клоу- 

I на, але калі жонка яго ўбачыла, : 
~ вельмі спалохалася. :

3. Жадаю, каб было не горш, 
а лепш.

ЛЮ БЛЮ  РАБІЦЬ 
ПАДАРУНКІ СЫНУ
Дэкан юрыдычнага факуль

тэта Валерый Мікалаевіч ГАДУ- 
НОЎ перад Новым годам быў у 
адпачынку, таму экзамен за яго 
трымаў Уладзім ір М ікалаевіч  
САТОЛІН, намеснік дэкана па ву- 
чэбнай рабоце:

1. Новы год сустракаю Ba 
ўтульнай хатняй абстаноўцы.

2. Люблю рабіць падарункі 
сыну: ён шчыра радуецца, калі 
знаходзіць іх пад ёлкай.

3. Жаданняў ніколі не загад
ваю.

КАБ ГОД ДЛЯ БЕЛА- 
РУСІ БЫЎ ДОБРЫМ

Р а с ц іс л а ў  А ф а н а с ь е в іч  
ЖМОЙДЗЯК, дэкан геаграфічна- 
га факультэта: '■■■ , !

1. Заўсёды сустракаю Новы 
год дома. і

2. I падарункі звычайныя.
3. Найбольш рэальньф па- 

ж аданн і здзяйсняю цца. Ж а
даю, каб год для Беларусі быў 
добрым.
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ХАЦЕЛАСЯ Б 
ЗАРЫЧАЦЬ”

3 IMEM ТЫ ГРА

Генадзь Уладзіміравіч ПАЛЬЧЫК — 
дырэктар ліцэя пры Белдзяржунівер- 
сітэце. Як сведчаць навучэнцы, чала- 
век вельмі дэмакратычны ісправядлі- 
вы. Напэўна, яны проста пакуль не ве- 
даюць, з кім маюцьсправу.
> К ' С X * ■

— На наш погляд, Тыгр і педагог 
— дзве рэчы, зусім не сумяшчаль- 
ныя. А як лічыце Вы?

— Чаму? Калі меркаваць па гэтай 
кісцы ў рэкламных роліках, вельмі су- 
мяшчальныя. Усім дзецям яна падаба- 
ецца. Імідж ласкавай істоты якраз тое, 
што патрэбна мець кожнаму настаўні- 
ку. А вось што прыхоўваецца за гэтым 
кашэчым тварам — іншая справа. Да таго 
ж, калі я выступаю ў якасці педагога, 
дамінуе, магчыма, не Тыгр, а задыякаль- 
ны Цялец. Гавораць, вельмі цярплівае, але 
ўжо калі выйдзе з сябе...

— У чым праяўляецца ўсё ж  Ваша 
тыгравая існасць на працы?

— Я скажу, што тыгры мне ўвогуле 
падабаюцца. Яны дастаткова спакойныя 
і вельмі прыгожыя звяры. Да іх заўсёды 
можна блізка падыйсці, праўда, нельга 
дакрануцца. Знешне. я чалавек вельмі 
даступны. Часам, зразумела, хацелася 6 
зарычаць. Але заўсёды паспяваю стры- 
мацца. Пакуль...

— Ці ведаеце Вы, хто Вашыя пад- 
началеныя па астралагічных пара
метрах?

— Здагадваюся. I адчуваю, што не па- 
мыляюся ў гэтым.

— Ці дапамагаюць Вам, скаж ам , 
у адстойванні ўласнага пункту глед- 
ж а к н я  рысы, абумоўлены я годам  
Вашага паяўлення на свет?

— Што датычыць мяне, дык я лічу, 
што часцей спрацоўвае эфект Цяляці. 
Імкнуся дзейнічаць паступова і настой- 
ліва. Гараскопы пішуць, што Цяльцы 
вельмі ўпартыя. Я такім сябе He лічу: 
проста вельмі настойлівы. Хіба гэта 
дрэнна?

— Давайце, я здагадаюся, якое ас- 
ноўнае жаданне Вы будзеце загад- 
ваць у навагоднюю  ноч.

— Давайце.
%  —  Ha першым месцы перад асаб- 

істымі ўсё ж  будзе стаяць ж аданне, 
нарэшце, атрымаць у наступным год- 
зе новы будынак для ліцея.

— Так.' Я гэга загадаю, бо кал: яно

Ц /кааа гэт а  —  даведац ца  вы- 
падкова, хт о  т вой начальнік: Змяя, 
М алпа ц і наогул Д ракон . Тады ад- 
р а зу  ж  м о ж н а  прадказаць, чаго ад  
яго чакаць у  розны я момант ы  свай- 
го ж ы цц я. Я к  высвет лілася, ва  ун і- 
версіт эце не т ак у ж о  /  м ала  к іраў- 
н ікоў, як ія  нарадз іл іся  ў  год Тыгра. 
3  некот орым/' з іх  суст рэл іся ка - 
рэспандэнт ы  “Беларускага  ун івер- 
с іт эт а ". В о сь  я к і  ка л е кт ы ў н ы  
парт рэт  ат рымаўся. М яркую чы па  
ім, ко ж н ы  м о ж а  ў  наст упны м год- 
зе  будаваць ■ свае адносіны  з  к ір а ў - 
ніцтвам.

збудзецца, у мяне адкрыецца другое 
дыханне. Гэта, безумоўна, адлюструецца 
і на асабістым жыцці.

Марына АВЕРКІНА

Яшчэ адзін вядомы супрацоўнік на- 
шага універсітэта, які нарадзіўся ў год 
Тыгра, —  акадэмік Нацыянальнай ака- 
дэміі навук Беларусі, доктор тэхніч- 
ных навук, прафесар, дырэктар НДІ 
ПФПАляксандр Фёдаравіч ЧАРНЯЎСКІ. 
3  ім гутарыць карэспандэнт "Беларус
кага універсітэта".

ЁСЦЬ сям’я -  
ЁСЦЬ к а р ’ера

— А ляксандр  Ф ёдаравіч , зоркі 
спрыяюць Тыгру ў навуковай кар ’е- 
ры?

У Тыграў заўсёды паспяховая 
кар ’ера.

— Якія Вашыя самыя памятныя 
ўзнагароды?

— Упершыню мяне ўзнагародзілі за 
стварэнне электронных вылічальных і на- 
вучальных сістэмаў, альбо аўтаматыза- 
ванай тэлевізійнай навучальнай сістэмы. 
Гэта была прэмія Савета Міністраў СССР, 
якую атрымалі разам з нашым калекты- 
вам і расійскія навукоўцы. Гэтыя камп’- 
ютэрныя навучальныя сістэмы працавалі 
ў БДУ каля дзесяці гадоў. Яшчэ была 
Дзяржаўная прэмія БССР за комплекс 
работаў па сістэме аўтаматызацыі наву- 
ковага оптыка-фізічнага эксперыменту, 
сродкаў аўтаматызацыі для ядзернай 
фізікі. I апошняя прэмія саюзнага маш- 
табу была ў 1991 годзе — за стварэнне 
новых метадаў хуткаснай лічбавай ап- 
рацоўкі інфармацыі. Дарэчы, гэта была 
апошняя прэмія такога кшталту ў Саю- 
зе. Дакументы былі падпісаныя ў Маск- 
Be, а Залаты медаль Станіслаў Шушкевіч

уручаў ужо ў Мінску.
— Над якім і навуковымі прабле- 

мамі Вы працуеце сёння?
— Мы працуем над геаінфармацый- 

нымі тэхналогіямі для Міністэрства па 
надзвычайных сітуацыях.

— Аляксандр Фёдаравіч, Вы, як 
Тыгр, маеце якія-небудзь праблемы 
з падначаленымі?

— Ніякіх праблемаў няма.
— Скажы це, калі ласка, як Тыгр 

адчувае сябе ў хатніх абставінах?
— Дома я адпачываю. Kipye ўсім 

жонка. Яна нарадзілася, дарэчы, у год 
Ката. Як бачыце, цудоўнае спалучэнне.

— А л я кс а н д р  Ф ё д а р а в іч , што  
для Вас больш в а ж н ае  — к а р ’ера  
ці с я м ’я?

— Ёсць сям’я — ёсць кар’ера, няма 
сям’і — няма кар’еры.

Таццяна КУХАРЧУК

3 НОВЫМ ГОДАМ 
УСЁ TOHbKi 

ПАЧЫНАЕЦЦА
Прарэктар па міжнародных сувя- 

зях Уладзімір Аркадзьевіч ACTAfIEHKA 
атрымаў гэтую пасаду ў годзе, з якім  
мы ўж о  развітваемся. Але  /  год на
ступны, мяркуючы па прадказаннях ас- 
тролагаў, павінен ставіцца да яго як 
да Тыгра вельмі спрыяльна.

—  Уладзім ір  Аркадзьевіч, Вы ве- 
р ы ц е ў гараскопы?

— Прымаю да ведама.
— A самі сябе кал і-н ікалі адчува- 

еце Тыграм?
— Напэўна, так. Асабліва тады, калі 

неабходна сканцэнтраваць намаганні на 
вырашэнні пастаўленай задачы.

— Ці пераш каджаюць Вам якія - 
небудзь якасці, абумоўленыя вашым 
паяўленнем на свет менавіта ў гэ
тым годзе, кіраваць, жыць у згодзе 
з бл ізкім і і сябрамі?

— За сабой такіх грахоў не заўва- 
жаў. Але аб гэтым лепш пацікавіцца ў 
маіх калег па рабоце, жонкі і дваіх дзя- 
цей. Дапускаю, што ад іх можна пачуць 
не толькі прыемныя выказванні.

— Вы спадзеяцеся на тое, што год 
Тыгра будзе паспяховым для Вашай 
працоўнай дзейнасці?

— Цвёрда ў гэта веру, таму што на- 
пярэдадні года Вогненнага Тыгра уні- 
версітэт паспеў ужо с.тварыць цвёрдую 
стартавую пляцоўку для грунтоўных па- 
чынанняў. ij

Марына ABEPKIHA



•ПРЗИГТШОШПАДЗЕЯ ГО Д А
г  Акрамя таго, што кожны пражыты краінай год застав 

ецца ў памяці грамадства якой-небудзь агульназначнай 
падзеяй, 1997 захавае для кожнага з нас асабістыя ўспа 
міны. /  сумныя, І прыемныя. Д ля некага падзея года -  
адкрыццё цікавай кніжкі, для іншага, магчыма, —  захапляль- 
ная вандроўка,нехта заўважыў у сабе талент.пра я к і не 
ведаў раней. Вось чаму ",Беларускі універсітэт" вырашыў 
увесці на сторонках апошняга нумара сваю намінацыю 
“Падзея года”. Для аднаго з нашых герояў  —  гэта вясел- 
ле,для другого  —  абарона дысертацыі, для маладойсту- 
дэнцкайсям’і  — нараджэнне дзіцяці.

— Калі сказаць у двух словах, 
самая галоўная мэта маёй наву- 
ковай работы — вывучыць сувязь 
паміж будовай рэчыва і ягонымі 
ўласцівасцямі. Каб у залежнасці 
ад будовы рэчыва навукова праг- 
назаваць ягоныя тэрмадынамічныя 
ўласцівасці. Вядома, што эксперы- 
ментальныя даследаванні — дара- 
roe і працаёмістае задавальнен- 
не. A  калі б былі гатовыя форму
лы, ураўненні, якія б без руплівых 
вопытаў дапамагалі ў гэтым, было 
б значна прасцей. Дарэчы, вынікі 
маёй навуковай работы друкуюц- 
ца ў часопісе "Thermohimica Acta” .

— Цікава, чаму ты вырашыў 
займацца навукай, а не бізне- 
сам, напрыклад?

— Зарабляць грошы толькі дзе- 
ля грошай? Чалавек — гэта ж  He 
проста цела, а духоўная істота. 
Зразумела, матэрыяльны дабрабыт 
— неабходная рэч. Але я ўпэўне- 
ны, што лепш зарабляць на жыц- 
цё сваім розумам, займаючыся 
навукай. Мне гэта цікава. Я і на- 
дапей збіраюся працягваць наву- 
ковую працу.

— Андрэй, скажы, калі лас
ка, чым ты яшчэ захапляешся, 
акрамя навукі?

дзець у вочы.
— Павел, як ты любіш суст- 

ракаць Новы год?
— У гаманкой вясёлай кампаніі. 

Але, думаю, што на тэты раз я ад- 
чую, што Новы год — па-сапраўд- 
наму сямейнае свята... Маці, Ba- 
лянціна Паўлаўна, як заўсёды, на- 
гатуе мноства смачных страваў, у 
тым ліку традыцыйнае бульбяное 
пюрэ з мяснымі каўбаскамі І торт 
“ Мурашнік” .Т.

— Амаль год таму я пачаў сур’- 
ёзна займацца дыянэтыкай. Гэта 
поўнасцю змяніла мой погляд на 
жыццё, на месца І ролю чалавека 
ў гэтым жыцці. Я зразумеў, што 
чалавек павінен адчуваць адказ- 
насць за ўсе свае ўчынкі і ніколі не 
спіхваць яе на іншых. Гэта вялікая 
тэма для гутаркі... Асноўны сэнс 
дыянэтыкі можна выказаць адным 
сказам: здаровы розум — здаровае 
цела, І таму — шчаслівы чалавек.

Яшчэ мы з жонкай Аленай 
любім глядзець добрыя фільмы. 
Самыя лепшыя пакідаем у сямей- 
най відэатэцы: за апошнія два гады 
сабралася калекцыя амаль з 80 
фільмаў.

— Ці памятаеш ты свой дзіця- 
чы навагодні касцюм?

— У другім класе быў мушкецё- 
рам. Калі вучыўся ў старэйшых 
класах, на працягу некалькіх га- 
доў іграў Дзеда Мароза. Было 
прыемна атрымліваць вялікі мех з 
цукеркамі і ўсім раздаваць іх. I, 
памятаю, усе баяліся, каб я не аб’- 
еўся ласункамі.

— А хто быў Снягурачкай?
— Снягурачка ў мяне была кож

ны раз новая. Звычайна, такую ролю 
давяралі прыгожым актывісткам.

— Так незвычайна называец- 
ца ваш сямейны торт:..

— Ён па форме сапраўды на- 
гадвае мурашнік. На жаль, я не 
магу вам раскрыць сакрэт яго га- 
тавання. Таму што сам яго дак- 
ладна не ведаю, хоць заўсёды 
ўдзельнічаю ў стварэнні гэтага 
кулінарнага цуда. I, зразумела ж, 
ніколі не праміну хвілінку, калі 
ўся сям’я збіраецца вакол ''My- 
рашніка” .

Зараз ім па дваццаць гадоў. 
Яны прыгожыя, маладыя, вясёлыя.
I вельмі кахаюць адзін аднагёі 
A таксама — улюбдёныя ў жыц
цё, і самі фарбуюць яго ў роз- 
ныя кодеры вясёлкі. Яны — гэта 
Людміла і Віталь Клінцовы, сту
денты чацвёртага курса факуль- 
тэта журналістыкі. Яна — з Лун- 
інецкага раёна, ён — з Магілёва, 
а разам — маладая студэнцкая 
сям’я. Неяк, яшчэ на другім курсе, 
зайшоў Віталь да аднакурсніцы, 
каб аддаць сшытак. 3 таго часу 
пачаў наведваць яе ўсё часцей і 
часцей. Цяпер пра гэты час заста- 
ліся толькі прыемныя ўспаміны.

Віталь:
— Мая жонка — неардынар- 

ная творчая асоба. Яна паспя- 
вае пісаць вершы і друкавацца ў 
перыядычных выданнях. A яшчэ 
яна пераможца Рэспубліканска- 
га конкурсу юных кампазітараў 
і, да таго ж , вельмі добры чала
век. Неяк на першым курсе пры- 
вяла да сябе, накарміла і апра- 
нула бяздомнага хлопчыка. А 
аднойчы зайшоў да яе ў пакой 
— а яна мые знойдзенае кацяня.

Людміла:
— Адразу ён зусім мне не спа- 

дабаўся. Што не “ кінуўся” ў 
вочы, дьж гэта факт. Але ж  мая 
сяброўка вельмі добра яго ве
дала І часта расказвала пра тое, 
які ён цудоўны. I ўсё адно мне 
ён здаваўся занудам. Потым я 
нарэшце ўбачыла яго з іншага 
боку. Зараз ён дапамагае мне ва 
ўсім: пачынаючы з таго, што пры- 
мушае апрануцца пацяплей, І за- 
канчваючы падрыхтоўкай да эк- 
заменаў.

Пазнаёміліся яны на другім 
курсе, пажаніліся на трэцім, а на 
чацвёртым у іх нарадзілася дзіця. 
Вялікае шчасце. Малое часта пас- 
міхаецца і тым самым падбадзёр- 
вае маладых бацькоў. Пакуль у 
яго няма нават імя, але Віталік 
пабудаваў ужо вялікія планы па 
выхаванню сына (ведае нават, 
куды яны разам пойдуць у пер- 
шае падарожжа).

Клінцовы — студэнцкая сям’я. 
Ix сямейны бюджэт складаецца 
толькі са стыпендый. Зразумела, 
бацькі (цяпер ужо бабулі-дзя- 
дулі) заўсёды дапамагаюць, але 
Віталік з Людай больш разлічва- 
юць на ўласныя сілы. Матэры
яльны дабрабыт для іх не самае 
галоўнае, а самы каштоўны па- 
дарунак на Новы год яны такса
ма зрабілі сабе самі, не чакаючы 
пакуль іх наведае Дзед Мароз.

Дарэчы, за мінулы год у сту- 
дэнцкіх сем’ях нарадзілася каля : 
сарака дзяцей. Значыць, і шчас- 
ця ў кожнай з іх прыбавілася.

Наталля ЖЛОБА, * 
студэнтка факультэта 

журналіст ы кі
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Для Паўла Скалабана гэты год 

запомніцца прыемнымі падзеямі, 
што сталі для яго сапраўды но
вым адлікам часу ў асабістым 
жыцці. Па-першае, Павел ажаніў- 
ся, па-другое, 3 кастрычніка ў яго 
нарадзіўся сын. Акрамя таго, у 
гэтым годзе Павел Скалабан скон- 
чыў біялагічны факультет нашага 
універсітэта. Зараз ён сакратар 
БПСМ у Белдзяржуніверсітэце.

— Павел, скажы, калі ласка, 
як вы пазнаёміліся са сваёй 
будучай жонкай?

— Пазнаёміліся мы ў нашым 
славутым санаторыі-прафілакто- 
рыі, што ў Шчамысліцы. А  завуць 
яе Наташай. 3 таго часу прайш- 
ло ўжо амаль тры гады.

— Цікава, а як вы назвалі 
сына?

— Віталікам. У гонар ягонага 
дзядулі, а майго бацькі Віталя 
Уладзіміравіча.

— Ты ўжо ведаеш, кім ён буд- 
зе, калі вырасце?

„ — Я кажу, што ён стане біёла- 
гам, жонка спадзяецца, што вырас- 
це матэматыкам. А дзядуля ба- 
чыць Віталіка толькі гісторыкам.

— А што Віталік ужо наву- 
чыўся рабіць?

— Прыгожа пасміхацца і гля-

Падзеяй года для Андрэя Бла- 
хіна можна лічыць абарону кан- 
дыдацкай дысертацыі. У сёлетнім 
верасні Андрэй у свае 25 гадоў 
стаў кандыдатам хімічных навук 
па спецыяльнасці “фізічная хімія” . 
Назва навуковай працы — “Тэр- 
мадынамічныя ўласцівасці некато- 
рых 1,1-дызамешчаных вытворных 
цыклагексану І цыклапентану". А  
навуковым кіраўніком гэтай пра
цы быў доктар хімічных навук, 
прафесар, загадчык лабараторыі 
тэрмадынамікі арганічных злучэн- 
няў НДІ фізіка-хімічных праблем 
Генадзь Якаўлевіч Каба. 3 гэтага 
навучальнага года Андрэй пачаў 
выкладаць на хімічным факультэ- 
це. Дарэчы, ён з’яўляецца адным 
з самых маладых кандыдатаў на
вук, хто абараніў дысертацыю ў 
гэтым годзе.

— Андрэй, раскажы , калі 
ласка, у чым сутнасць тваёй 
навуковай працы...



ВЕСЕЛЯ MfbIUb 
HE ЗЙВЙРОШШ
ЖыцЦё бвдо б сумным, калі б 

не б'В(|і§|.^Менавіта з такім вы- 
разам. я падйходзіла да студэн- 
таў нфД|гф;універсітэта i npaci- 
ла яго драцягнуць.

Месца для “ палявання” я выб
рала самае што ні ёсць ажыўле- 
нае — чарта ў гардэроб. Тут боль
шая колькасць людзей заканч- 
вала тэты выраз такімі словамі: 
“Жыццё было б сумным, калі 6 
не было чаргі ў гардэроб” . Але 
сярод “ аднадумцаў” знаходзіл- 
іся і “ белыя вароны” , якія пады- 
ходзілі да праблемы яшчэ больці. 
"сур'ёзна":

— Жыццё было б сумным, кал: 
б не было мяне. Так, так, менав-' 
іта мяне! Толькі я ведаю, што мне 
патрэбна, каб, падняць настрой.Т« 
ў большдсЦГ выпадкаў я сам сябе 
весялю!

ЗайЗдрошчу я гэтаму чалаве- 
ку — сам для сябе жартаўнік.

— Я лічу, што жыццё было б 
сумный, калі б не было беларус- 
кай эстрады. Уявіце сабе: сядзіш 
дома, нудота страшэнная — І тут 
раптам з радыёпрыёмніка выры- 
ваюцЦа наступнЬія гукі: “ Лёва, 
Лёва/з Магілёва — любы мой, 
каханы". Такія песні выклікаюць 
у мяне гучны здаровьг рогат. 
Хочаш падоўжыць сабе жыццё 
— часцей слухай песні беларускіх 
выканаўцаў. Добры настрой за- 
бяспечаны вам на ўвесь дзень!

Добрая парада. Трэба будзе 
як-небудзь паспрабаваць.

—'’ЖыЦЦё было б сумным, калі 
б не бь1"ло»жднчь1н. He крыўдуй- 
це, канешне, але тэта сапраўды 
так. Жанчыны непрадказальныя. 
Часам яны вырабляюць такое, 
што можна памерці ад смеху.

Як альтэрнатыва гучыць на- 
ступнае меркаванне:

— Жыццё было б сумным, калі 
б не было мужчын; Яны як ма- 
ленькія калматыя звяркі: пяшчот- 
ныя, добрыя, цёплыя. Але часам 
трапляюцца такія звяры, якія га- 
товыя разадраць цябе на часткі. 
He зважаючы на гэта я памерла 
б без І Х  ад нуды.

Вось дык маеш! Дзяўчына, на- 
пэўна, аматарка вострых адчу- 
ванняў.

— Я думаю, што жыццё было 
б сумным, калі б не было мас- 
тацтва. Я но абуджае ў нас інта- 
рэс, і нам ужо не сумна жыць.

Шчыра прызнаюся, я вельмі 
баялася пачуць такі выраз: “ У 
жыцці яшчэ няма такой рэчы, 
якая радавала б мяне” . Так што 
песімісты ёсць, але іх не так ба-
гата- S L  I  J L f

Ж  Іна АКСЁНАВА, 
студэнтка факультэта 

"5I  журйЬліст ыкі

K O U b  RQSIHr Q b l 3H O U Q 3EU U R  HQIEHT
Я прыехала ў правінцыяльны 

гарадок, калі ўжо пачаліся ха- 
лады.

У самым ажыўленым месцы 
назіралася нашэсце не зусім звы- 
чайных “ пернатых” . Цыганоў. 
Хоць апошнім часам цяжка пра- 
водзіць такую аналогію. Гэта 
раней валасы ў іх былі колеру 
крумкачынага крыла. Цяпер, дзя- 
куючы ўплыву моды, з ’явіліся 
цыганкі-бландзінкі — амаль Мэ- 
рылін Манро.

Кожны раз, калі я праходжу 
каля цыганоў, мне шчыра шкада 
іх. Качэўнікі па натуры, жывучы па 
асабістых законах, яны вымушаны 

. шукацо падтрымкі ў прахожых. 
Колькі месяцаў спрабуюць даве- 
дацца ў жыхароў гарадка хаця ‘бс 
дарогу да універмага “ Беларусь” , 

jy  акружэнні высокіх будынкаў 
цяжка вызначыць час сутак па 

[сІнЦу. I варажба ў гэтай справе 
не.памоЖа. Вось і просяць гадалкі, 
каб ім падказалі — колькі часу. I 
што ж? Бессардэчныя прахожыя 
проста робяць выгляд, што He заў- 
|важаюць іх, апьбо агрызнуўшыся 
/цякаюць. Гэта доўжыцца часамі, 
;нямі, тыднямі...

A rie  сустракаюцца і добрыя 
подзі. Яны імкнуцца дапамагчы, 
:пыкяюцца, пачьінаюць адказваць ; 
:а пЫтайні. Цыганкі, у сваю чар- 
fy, гатовы “ аддзячыць” .

— Дарагі, ўсю праўду табе ска- 
су. Бачў па вачах, дрэнны чала- 

іек замову на цябе навеў. Але 
[ы не хвалюйся, я дапамагу...

Напэўна, большасць людзей 
[іазіралк такія сцэны, а неіфто-

Mngji I  - -

рыя нават былі Йе ўдзельнікамі. 
Аднойчы, гуляючы па вуліцы, я 
заўважыла, як цыганскі гурт па- 
дазрона ішрў' за адным чалаве- 
кам, праз’нёкалькі секунд адна з 
цыганак акаІа |абя побач з ім, 
пачала з запалам нешта казаць і 
ўвесь час хапала яго за рукі. У 
гэты час да іх наблізіліся астат- 
нія. Заўважыўшы гэта, чалавек 
схаваў кашалёк, грошы з якого 
збіраўся аддаць, і ўцёк. Засмуча- 
ныя цыганкі разышліся.

Наступнай ахвярай стала жан- 
чына. Яна марудна ішла па вулі- 
цм, час ад часу спынялася, каб 
адпачыць — у руцэ была вялікая 
гафпэдарчая сумка.

— Miлая, дапамажы. Дзіця за- 
хварэла. Трэба рабіць дарагую 
аперацыю. / д

Й- Чым захварэў? — пацікаві- 
лася жанчына.

— He памятаю я назвы хваро- 
бы. Мудрагелістая яна. # / % !

Крыху гіаДумаўшы, жанчына ўсё 
іж такі дастала каш ал ёк. Яе 
імгненна абступілі цыганкі. А  яна, 
з вачыма поўнымі слёз, дастава- 
ла грошы І аддавала іх "маці хво- 
рага дзіцяці” .

He могучы больш на гэта пазі- 
раць, я кінулася да жанчыны:

— He слухайце іх, не аддавай- 
це грошы!

Але тут, як каршуны, на мяне 
накінуліся цыганкі і адштурхнулі 
ўбок. Пры гэтым яны абзывалі 
мяне ўсімі нецэнзурнымі словамі 
і трэслі кулакамі перад маім тва- 
рам. Я пайшла шукаць міліцыю. 
На жаль, у квартале, дзе разгорт- 
валіся падзеі, я не сустрэла нівод-
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нага чалавека ў фор;че.
Я перайшла на другі бок да- 

рогі і ўзрадавалася, што нарэш- 
це сустрэла дзяжурны нарад 
міліцыі. Але людзі ў форме ад- 
мовіліся мне дапамагчы, спасы- 
лаючыся на тое, што другі бок 
дарогі — чужая тэрыторыя, а яны 
адказваюць за парадак толькі на 
сваёй. Нарэшце падыйшоў учас- 
тковы міліцыянер.

— Н яўж о  нельга  н іч о га  
зрабіць?

— A  што з імі зробіш, людзі 
самі вінаватыя. Ведаюць пра 
цыганак і спыняюцца, калі тыя 
паклічуць. A  ім толькі гэта і пат
рэбна. Пачынаюць пра замову 
расказваць, клянуцца дапамагчы. 
“ Вузельчык завяжу, дзьмухну, 
плюну — усё пройдзе.”

- J k  што вы робіце?
— Садзім іх, штрафуем. He да- 

памагае. Заплаціўшы 200 ты
сяч і адседзеўшы тры гадзіны, 
яны ізноў прымаюцца за сваё.

Калі мы прыйшлі на месца 
здарэння, жанчыны ўжо не было. 
Цыганкі ж  па-ранейшаму раз- 
гўльвалі сярод натоўпу і вышук- 
валі новую ахвяру.

Прайшло некалькі дзёй, але ў 
гарадку нічога не змянілася. 
Прахожыя спыняліся, цыганкі 
Здымалі замову, падманваючы 
добрых людзей. A паблізу пра- 
ходзілі абыякавыя жыхары га
радка, у якіх былі свае справы.

Вольга АМЯЛЬЧУК, 
студэнтка факультэта 

■ журналіст ьікі

Ж а р т а чЬ і!
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\ Усе людзі таленавітыя, але сту- 
Знты ў гэтым сэнсе апярэдзілі 

уріх на.сотні гадоў. Холькі цу- 
эўных ’Йфарызмаў выдаюць га- 

лЬвы змучаных навучэнцаў на- 
ііых ВНУ. Кожнае выказванне, 

старанна выдрапанае на партах, 
мае сваё лагічнае завяршэнне. 
Нрват Бялінскі не ўзяўся б кры- 
таікаваць такія глыбакадумныя 
ліп-аратурныя творы. Колькі ў jx 
жыцця, страчаных надзсй i сэр-

Karii задумацца, то за імі стаіць 
глабальная праблема — недахоп 
вольнага часу для навучання. 
Колькі пысакародных памкнен- 
няў гіне з-за адсутнасці каштоў- 
ных хвілінаў. Кожны дзень га- 
ворыш сабе: “ Кідаю ўсе справы 
і бяруся за падручнікі” . Але... усё 
заканчваецца сумна. Што ж  яшчэ 
могуць пісаць бедныя студэнты 
пасля такога крушэння надзей?.. 

Что мне нужно?
ц4ў, колькі мудрасці і дабрыні, Простор, поезда, 
кф іькі смеласці і адкрытасці...

Іітаратурная дзейнасць маіх 
таварышаў вартая асобнага ра і- 
дф ла ў навуцы. Разнастайнасць 
жанраў ашаламляе: віна-гарэлач- 
нь|, жанр сексуальнай арыента- 
ць|, экзаменацыйны, рамантычны, 
інтіымны, жанр псіхічнага стану 
чадавека...

Цля таго, каб вы поўнасцю 
ад*ул1 геніяльнасць гэтай “ літа- 
раіурнай творчасці” , дам некалькі 
прйікладаў.

фодка холодная пьётся охотно,
Ъеет исердце, и душу твою.

Чо если водка мешает учёбе, 
арось её к чёрту, учёбусвою.
!роста £ух захоплівае ад гэ- 

тыХ праўдзівых і чыстых радкоў.

Чай во фляге,
Миллион задушевных друзей, 
Авторучка,
Рулонище чистой і 
И хоть чуточку ласки твоей. 
Вось жывы прыклад страшэн- 

нага суму па простай чалавёчай 
пяшчоце. Хацелася б пабачыць 
хоць аднога творцу асабіста, доб
ра яго ведаць і насіць яго воб- 
раз у сваім сэрцы. На вялікі жаль, 
на дадзены момант у нас няма 
ніякіх шанцаў. Але засмучацца 
рана. Спецыяльна для прыхіль- 
нікаў студэнцкай творчасці адзін 
“ невядомы паэт" напісаў свой 
аўтапартрэт (у словах). Будзем 
лічыць гэта зборным вобразам 
усіх "творцаў” .

У  меня радикулит,

. У меня душа болит.
• Два мозоля в двух носках,

Два привета в двух висках,
В сердце гвоздь, в ушах бананы, 
Жвачка кислая во рту.
Я, наверно, сдохну ранв*\ '> ' 
Через эту красоту!
Цяпер робіцца зусім зразуке- : 

лым, адкуль у вершах столькі 
гаркаты і крыўды. Хачу параіць 
гэтаму "невядомаму паэту" адк- 
рыць рахунак у банку, куды б усе 
спагадлівыя жыхары нашай рэс- 
публікі змаглі пералічыць грошы 
на пластычную аперацыю.

Будзем спадзявацца толькі на 
тое, што паказаныя ў вершах 
праблемы з цягам часу зменяц- 
ца І што ўсё гэта — проста 
дзіцячае свавольства. Але для 
тых, каму спадабалася, хачу 
паведаміць, што самыя геніяль- 
ныя творы можна знайсці і пра- 
чытаць на партах у БДПА І на 
хімічным факультэце БДУ. Вось 
дзе навучаюцца будучыя літа- 
ратурныя геніі краіньі. Поспе- 
хаў вам вялікія творцы настоль- 
най літаратуры!

/на АКСЁНАВА, 
студэнтка факультэта 

журналіст ыкі



ЯМ СУСТРЭНЕШ -  
ТАК I ПРАВЯДЗЕШ

нуць патрэбна менавіта сем рэчаў:
Барану мы б раілі асцераг- 

чыся ў гэтую ноч. Яго, на жаль, 
чакаюць непрыемнасці. Каб усё 
было добра, трэба зрабіць так: 
за дзевяць хвілінаў да надыходу 
Новага года зняць левы чаравік 
І хутка памяняць чырвоныя шкар- 
пэткі на нешта залацістае.

Цяля павінна сустрэць гэты 
Новы год з любімым чалавекам.

Жывёлы Гэд нарадж эння

Дракон

Змяя

справах.

усяго.
вельмі

^ : 0 : 0  = 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1

( т ы г р  HE САІШЫ ГОРШЫ ЗВЕр )

' 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

З о р к і  гавораць \

Здаўна людзі былі упэўненыя 
ў тым, што зоркі і планеты Co- 

нечнай сістэмы аказваюць істот- 
нае ўздзеянне на фізічны стан ар- 
ганізма і характар чалавека. ЛІ- 
чыцца яшчэ, што ва ўзаемадзеянні 
са знакам задыяку год жывёлы 
таксама вызначае некаторыя ха- 
рактэрныя для чалавека рысы. На
ша табліца дапаможа даведацца, у 
год якой жывёлы вы нарадзіліся.

Казярог (22.12-20.01), народ- 
жаны ў год Тыгра, разважлівы, лёг- 
ка пазбягае непрыемнасцяў. Ba- 
далей (21.01-18-02) лёгка зна- 
ходзіць раўнавагу паміж роздумам 
і дзеяннем. Kani Рыбы (19.02
23.03) нарадзіліся ў год Тыгра, яны 
злёгку шалёныя, забаўныя, небяс-

1972 1984 1996

1973 1985 1997
1974 19 8 6 1 99 8
1975 19 8 7 1 999

1988 2000

1989 2001

печныя пераважна для саміх сябе, 
а Бараны (21.03-20.04) валодаюць 
павышанай рэакцыяй: іх патрэбна 
сцер'ёт^чыся. Тыгр-Цяля (21.04
21.05) ураўнаважаны, праўда, усп- 
рымальны да вы танчанасці. 
Блізняты (22.05-21.06) — аматары 
вар’яцкіх мерапрыемстваў. Тыгр- 
Рак (22.06-22.07) вядзе сідзячы 
лад жыцця. Леў-Тыгр хоць па но- 
раву І жвавы, але паводзіць сябе 
высакародна. Панна, якая нарад- 
зілася ў год Тыгра, — практычная, 
дамагаецца сваёй мэты. Шалі-Тыгр 
— прыемны кампаньён у творчых 

Скарпіён-Тыгр мае цяжкі 
ад яго можна чакаць 

Стралец-Тыгр можа пайсці 
далёка.

П а р а д ы  на нав аго дню ю ноч  Н Я Д

2002

1991 2003

1992 2004

Па добрай традыцыі, падзяка- . 
ваўшы за ўсё і добрае І не 

вельм) году мінуламу, мы збіра- 
емся за святочным сталом, каб 
сустрэць год будучы. Вельмі важ
на адразу ж  паказаць свае спры- 
яльныя^'адіТосіны да гэтага не- 
знаёмца. Таму ў першую чаргу 
трэба паклапаціцца, каб на вашым 
стапе прысутнічала тое, што маг- 
ло б улагодзіць гэтую велізар- 
ную кіску. Неабавязкова (І на- 
ват непажадана) пераходзіць на 
Wiskas. Вы ж  ведаеце, што не
каторыя каты да гэтага рэклам- 
нага вынаходніцтва ставяцца за- 
надта падазррна — нашто ж  
тады нажываць; сабе ворага на 
ўвесь наступны год?

Лепш запасЦісЙ’ салатамІ са 
смятанай^ф ыбньім і стравамі, 
дзічынай. НельТа пачынаць свя
та з моцных напояў — Тыграм, я к : 
вядома, не вельмі падабаюцца не: 
толькі гарэлачныя вырабы, але і 
людзі, якія іх ужываюць.

Няблага, каб сярод розных), : 
страваў на стапе зелянелі кветкі: 
Тыгру гэта нагадае джунглі І ён 
паверыць, што ў гэтым доме яго 
сапраўды чакаюць. Нялішне буд- 
зе паставіць побач і некальк-Г 
свечак. Вогненнаму Тыгру гэта 
павінна спадабацца.

Апрануцца лепш у што-не- 
будзь папасатае ці клятчастае (на- 
прыклад, карнавальны касцюм 
“ Даміно" або цяльняшка пад ка- 
шуляй наросхрыст). Ba ўсялякім 
выпадку ваіііае адзённе мусіць 
быць двухколерным.

А цяпер пагаворым пра інды- 
відуальныя.асаблІвасці сустрэчы 
Новага года для кожнага са зна- 
каў Задыяку. Казярогу патрэбна 
абавязкова мець на стале якую- 
небудзь неразрэзаную ідэальна 
круглую садавіну— напры 
апельсін. Да таго ж  (паколЬкі 
шчаслівая лічба ў Казярога 8 
няблага было б паклікаць восём 
гасцей і пачаставаць іх такой жа 
колькасцю страваў.

Вадалею ў гэтым годзе пашан- 
цавалаі Яго планета Уран не пат- 
рабуе шчодрага стала. Усё павін- 
на быць сціпла і непаслядоўна. 
Гарбата можа паявіцца перад га- 
рачымі стравамі, а дэсерт — каб

закусіць моцныя напіткі. Адно 
павінна заставацца нязменным: 
трэба выпіць чатыры шклянкі шам- 
панскага якраз у той час, калі 
гадзіннік праб’е дванаццаць.

Рыбы павінны адмовіцца ад 
заліўной рыбы і кансерваў у гэ
тую ноч: Іначай Нептун проста 
адвернецца ад вас у наступным 
годзе. Аднак можна карыстацца 
яго дарамі ў выглядзе салаты з 
раслінных морапрадуктаў. Anpa-

Калі гэтаму перашкаджае праца, 
звальняйцеся з месца работы І 
хутчэй да любімай (-ага). Дапа
можа вам у гэтым Венера І шчас- 
лівая лічба шэсць.

Блізняты павінны запрасіць у 
госці не менш за пяць чапавек. 
Яны могуць ёсці і піць колькі ўле- 
зе, не забыўшы папярэдне апра
нуцца ў вопратку ярка-СоНеЧнага 
колеру.

Ракам лепш не заставацца ў

гэтую ноч дома. Знайдэіце крыху 
грошай, каб наведаць які-небудзь 
рэстаранчык разам з любімым ча
лавекам. Есці патрэбна што-не- 
будзь рыбнае, піць — шампанскае, . 
абавязкова з крышталёвага посу
ду — гэта ж  ваш камень.

Леў можа пасля апоўначы на- 
кіравацца разам з двума-трыма 
вернымі сябрамі на пошукі пры- 
годаў. I t rM M fe g .. ,

Панне няблага было б наняць 
на гэтую ноч хатнюю гаспадыню, 
таму што велізарная- колькасць 
гасцей заваліць яе дом аб'едкамі 
і смеццем. Калі падчас боЮ га- 
дзінніка ў вас атрымаёцца ўручыць 
падарункі пяці самым бл!зйм у 
вашым жыцці людзям, хто-небудзь 
з іх абавязкова дапаможа вам па- 
мыць посуд раніцай.

Шалі павінны пасадзіць за 
стол шэсць, дванаццаць, васемнац- 
цаць, а то і трыццаць гасцей. He 
ўжывайце кандытарскіх вырабаў 
— лепш аддайце кавалак трады- 
цыйнага торта галоднаму суседу.

Скарліён павінен абавязкова 
апрануцца ў чырвоную вопратку І 
займець што-небудзь такога ж  
колеру для стала. Святкаваць па- 
чыиайце як мага раней — каля 
дзевяці гадзінаў веЧара.

Стралец павінен быць цярпл- 
івым, таму што працйг навагодня- 
га.свята чакаецца вельмі доўгім. 
Таму лепш падабраць для сябе 
чорны гардэробчык і піць толькі 
чырвонае віно, якое выводзіць ра- 
дыёнукліды. Паспрабуйце хаця б 
у гэтую ноч не сварыцца І не 
ўдзельнічаць у канфліктах.
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Кожны з нас калі-нікалі па- 
чуваецца прадказальнікам буду- 
чыні. Цяпер, маючы адпаведную 
камп’ютэрную праграму, кожны 
карыстальнік гэтага тэхнічнага 
сродку можа проста з дапамо- 
гай электроннага астролага вы- 
лічыць будучае. Мы таксама ска- 
рысталіся магчымасцю даведац- 
ца, якую ж  долю прадказваюць 
зорныя спецыялісты нашаму ун- 
іверсітэту ў наступным годзе.

У наступным годзе ў вас мо- 
гуць праявіцца схільнасці да бан- 
каўскай справы, эканомікі І ганд- 
лю з вялікім абаротам. (У адносі- 
нах да навучальнай установы такі 
прагноз можа азначаць толькі 
адно: абавязкова паявяцца новыя

эканамічныя спецыяльнасці — маг
чыма, І на платнай аснове, — а бы- 
лыя факультэты, паправіўшы ўлас- 
ныя фінансавыя справы, абавязко
ва набудуць сабе новыя шыкоў- 
ныя будынкі). Але з вас ніколі не. 
атрымаецца банкір ці прадпры- 
мапьнік (зразумела, таму, што да- 
мінаваць гэтай схільнасці нашай 
альма-матэр не дазволяць гуман- 
ітарныя напрамкі дзейнасці). Вы 
можаце выдатна кантактаваць з 
іншымі. Астролаг з задавапьнен- 
нем абвяшчае, што сітуацыя ў гэ
тай галіне адназначна спрыяе по- 
спеху. Прычым, з кожным месяцам 
сяброў і партнёраў у вас будзе 
ўсё болей.

Нельга сцвярджаць, што вам

заўсёды шанцуе (ці наадварот) 
у справах, звязаных з дагаворамі, 
але пры настойлівасці ў дасяг- 
нённі мэты ў розны час і ў роз
ных сітуацыях да вас прыходзіць 
сапраўдны поспех. Весці пера- 
мовы вы можаце мякка, непрык- 
метна накіроўваючы іх у патрэб- 
нае вам рэчышча. Тады справы 
пойдуць роўна і гладка, як па мас
ле. Ваша дзейнасць у навуковай 
сферы больш схіляецца да по- 

S спеху, чым да паражэння. 3 са- 
мага пачатку года справы тут 
пойдуць вельмі добра, потым 
могуць узнікнуць праблемы, калі

;f празмерна актывізавацца. Лепш 
; заняць раэважлівую пазіцыю, каб 

не дапусціць правала^. Затое по- 
тым спасцігне сапраудная удача 
і надыйдзе спакойны і гарманіч- 

; ны перыяД.
Вы можаце незвычайна, не- 

ардынарна і нават экстравагант
на праяўляцца ў справах, калі пат- 
рабуецца ўменне падаць сябе з 
лепшага боку. На жаль, вам не 
пазбегнуць канфліктаў у справах, 
звязаных з працай. Застаецца су- 
пакойвацца толькі тым, што ме- 
навіта ў спрэчках нараджаецца 
ісціна.

П р а г н о з

Козярог
Найбольш спрыяльнымі бу- 

дуць верасень і кастрычнік. Вы 
будзеце больш сур’ёзна ставіцца 
да жыцця І будзеце вельмі зане- 
пакоеныя сваімі амбіцыямі і пла
нам!. Вам спатрэбіцца партнёр, які 
б мог падтрымаць у цяжкую  
хвіліну. 1998 год стане для вас 
годам цяжкой працы. На жаль, не 
заўсёды вы будзеце годна ўзна- 
гароджаны за руплівасць.

Вадалей
Найбольш спрыяльнымі бу- 

дуць месяцы: кастрычнік і ліста- 
пад. Надыходзячы год стане для 
вас часам ажыццяўлення сур’ёз- 
нага праекта ў сферы фінансаў і 
будаўніцтва ўласнай кар’еры. Ha 
фронце кахання справы ідуць не 
вельмі добра. Вам прыйдзецца 
ўсвядоміць: тое, што было раней,
— зусім не тое, аб чым вы марылі. 
Узнікаюць праблемы ў сямейным 
жыцці, таму хочацца параіць вам 
часцей прыслухоўвацца да мерка- 
вання большасці ў сям’і і на ра-

6oV  - Ш ь .
Найбольш спрыяльны месяц — 

красавік. У 1998 Годзе Юпітэр 
прынясе вам больш упэўненасці ў 
сабе. Навакольны свет чакае, каб 
вы абудзіліся. Калі вы шукаеце 
сапраўднае каханне, то вы яго 
знойдзеце. Юпітэр падорыць вам 
у гэтым годзе незвычайны поспех 
у прафесійным плане. Таму, калі 
вы не задаволеныя вашай рабо
тай, адважна кідайцеся на пошукі 
новага занятку. Можна з упэуне- 
насцю сказаць, што ваша новая пра- а 
ца будзе лепшай за папярэднюю.

Авен
Найбольш спрыяльнымі для 

вас стануць красавік І май. Па-ра-

неишаму актуальная застаецца 
праблема самасцвярджэння, аднак 
у гэтым годзе яна будзе вырашац- 
ца лепш, чым у мінулым. Вы буд
зеце больш упэўненыя ва ўласных 
сілах, нарэшце асэнсуеце карысць, 
якую прыносяць настойлівасць, і 
цярплівасць (якраз тыя якасці, якіх 
вам не стае). Менавіта ў наступ
ным годзе перад вамі адкрыюцца 
ўсе перспектывы будучай кар’еры,
І вы зразумееце, што правільна аб- 
ралі сваю прафесію.

Цялец
Найбольш спрыяльныя меся- ; 

цы — май, ліпень. Вас чакае год 
цяжкой працы І самаабмежаван- 
ня ва ўсім — Сатурн у гэтым год- 
зе сутыкне вас сам-насам з мноНмі 
жыццёвымі праблемамі. Для таго; 
каб пераадолець усе непрыемнасці, 
вам давядзецца праявіць усю сваю 
цярплівасць і настойлівасць. У гэ
тым годзе вы з асаблівай вастры- 
нёй зразумееце каштоўнасць сяб- 
роўскай дапамогі, сябры стануць 
для вас бліжэйшыя, чым каханыя. 
Магчыма, вам нават давядзецца па- 
кінуць сваю палову. Сатурн у гэ
тым годзе зусім зменіць сгыль ва
шай работы — вы будеце працаваць 
нашмат больш, часам затрымліваю- 
чыся на працоўным месцы да паў- 
ночы і пазней, прычым аплочвацца 
гэта будзе ніколькі не больш, чым 
раней. Будзьце асцярожныя с фінан- 
савымі аперацыямі і не дазваляйце 

; нікому кантраляваць вашыя выдаткі.
Блізняты
Вам пашанцавала. У вас цэ- 

lsSbix чатыры спрыяльныя месяцы: 
люты, сакавік, красавік, ліпень. Ha- 
ступны год стане для вас годам

ходзіць у дом мудрасці і дабрыні. 
Вы будзеце зусім новым чалаве- 
кам — больш ураўнаважаным І 
спакойным. Плутон, планета пера- 
менаў, дазволіць вам знайсці ў 
новым годзе чапавека, адносіны з 
якім будуць засноўвацца на ўза- 
емным даверы і павазе. Нады- 
ходзіць час для грандыёзных пла- 
наў у адносінах кар’еры — вы 
зможаце атрымаць павышэнне (ці 
ў вас вырасце зарплата). Вы мо
жаце нядрэнна падзарабіць на 
сваіх ідэях і рацпрапановах. Ha- 
дыйшоў неблагі час для адкрьіц- 
ця ўласнай справы, перамог у роз
ных конкурсах і спаборніцтвах. 

Рак
§Ж, Найбольш спрыяльныя меся
цы: сакавік, ліпень, жнівень. У 1998 
годзе ваша жыццё вернецца, на
рэшце, у нармальнае рэчышча, І вы 
зможаце больш часу выдаткоўваць 
для сябе. Надыходзячы год стане 
надзвычай бурным у сацыяльным 
плане. У сярэдзіне года Юпітэр 
адкрые перад вамі зусім новыя пер
спектывы ў сферы падарожжа і аду- 
кацыі: хутчэй за ўсё, вы паедзеце за 
мяжу альбо пачнеце працаваць з 
замежнымі партнёрачфЗначна ца- 
высіцца ваш дабрабьп. ’

Леў  : ;
Лепш за ўсё вы будзеце пачу- 

вацца ў жніўні і верасні. Будучы 
год стане для вас дастаткова ста- 
більным. Вы толькі што ўзнялі 
свой прафесійны ўзровень ці 
знайшлі новую работу. Цяпер 
толькі ад вас залежыць, якой буд
зе ваша кар’ера. Дастаткова скла- 
даная сітуцыя будзе на фронце 
кахання — многія адчуюць праб
лемы ва ўзаемаадносінах з каха- 
нымі, што можа прывесці нават да 
разрыву. У гэтым годзе Юпітэр 
увойдзе ў дом шчодрасці, І вы змо-

... , . V S жаЦе атрымаць мноства падарункау.
асабістага, прафесжнага I духоу- ■ НаОгул жа ў год Тыгра вам лепш
нага росту. Наступав час крыху весці больш спакойны лад жыцця,
адпачыць — Сатурн, нарэшце, ува- бавячы выхадныя дні з сям’ёй.

Панна
Найбольш спрыяльныя меся

цы: май, чэрвень. Вам неабходна 
помніць, што работа ў той сферы, 
якая вам больш даспадобы,— вось 
шлях да выканання ўсіх жадан- 
няў і задавольвання ўсіх патрэбаў.

Ш алі
Больш камфортна вы будзе

це адчуваць сябе ў сярэдзіне чэр- 
веня, калі ваша планета Сатурн 
пачне двухгадовы перыяд вашай 
трансфармацыі. У 1998 І наступ- 
Ных гадах вы адмовіцеся ў сваім 
жыцці ад таго, што састарэла І 
цяпер толькі перашкадае вам. Вы 
"змбжаце зрабіць сваё жыццё такім, 
Skim яно вам падабаецца. Кахан- 
нё адыйдзе на другі план, вы пач
неце больш часу бавіць з сябрамі.

Скарпіён
Найбольш спрыяльныя меся

цы: лістапад, снежань. У будучым 
годзе вамі поўнасцю авалодаюць 
сардэчныя справы — у вас напе- 
радзе гарачае пачуццё. У той жа 
час Юпітэр і Сатурн прымусяць 
вас разрывацца паміж двума жа- 
даннямі — добра адпачыць ці пра- 
весці больш часу з аб’ектам ваша- 
га пачуцця. У 1998 годзе на пра
цы ў вас паявіцца больш абавяз- 
каў, аднак вам і плаціць за гэта 
стануць больш. |

Стралец ..
Найбольш спрыяльныя меся

цы: май, чэрвень. УнасТупным год
зе вас чакае абсалютны дабрабыт 
ў хатніх І сямейных спрёвах. Вам 
трэба чакаць вяселляў, нованарод- 
жанных і паяўлення новых сяб- 
роў. Акрамя таго, зусім верагод- 
на, што вы пераедзеЦе — на но
вую кватэру, у іншы горад ці краі- 
ну. На працы на вас па-ранейша- 
му начальства не будзе звяртаць 
належнай увагі. Аднак зарплату 
вам падымуць, каб пазбавіцца ад 
вашых пастаянных скаргаў.
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