
АВЕН. Асноў ны мi па дзея мi тыд ня ака жуц ца спра-
вы, звя за ныя з сям' ёй. Нi чо га дзiў на га не бу дзе ў 
тым, што ў до ме ўсё пе ра ставіцца, пе ра су нецца, 
а ва шы блiз кiя па зба вяц ца звык лых ары ен цi раў. 

Па мя тай це, што лю быя зме ны доб рыя толь кi ў ра зум ных 
ме жах — па цi каў це ся мер ка ван нем блiз кiх аб iн тэр' еры, 
ка лi збi ра е це ся штось цi ў iм змя няць, каб по тым не атры-
маць веч ную кры нi цу кан флiк ту з-за не пры стой на га ко ле ру 
шпа лер.

ЦЯ ЛЕЦ. Ня гле дзя чы на ўсю пры ваб насць iдэй i пра-
па ноў тыд ня, браць iх на ўзбра ен не па куль не вар-
та — прос та за фiк суй це на па пе ры i ад кла дзi це да 
больш спры яль на га мо ман ту. Будзь це ўваж лi выя 

да на ва коль ных, не за бы вай це ся пра тых, хто зна хо дзiц ца 
по бач, i не грэ буй це па ра да мi блiз кiх. Раз вi вай це ўсе вi ды 
су пра цоў нiц тва i ўма цоў вай це аса бiс тыя ад но сi ны.

БЛIЗ НЯ ТЫ. Дзе ла выя су стрэ чы па цяг нуць за са бой 
уплы во выя зна ём ствы — не са ро мей це ся вы каз ваць 
свае мер ка ван нi з гэ тай на го ды. У пят нi цу з'я вiц ца 
шанц аказацца на грэб нi кар' ер най хва лi — па спра-

буй це яго не вы пус цiць. У су бо ту, ка лi вы доб ра за сво i лi ўрок 
i зра бi лi вы сно вы, то па сту пi це ра зум на, iнакш на ступіце на 
ста рыя граб лi. Праб ле мы род на га до ма i яго ўстой лi вас цi 
пры вя дуць да но вых ад крыц цяў ста рых iс цiн.

РАК. Ча ка ец ца шмат зно сiн, але па спра буй це пры 
гэ тым не сва рыц ца i пуб лiч на не вы свят ляць ад-
но сi ны. Бу дзе це раз ры вац ца па мiж пра фе сiй ны мi i 

ся мей ны мi аба вяз ка мi. Ка ле гi мо гуць па чаць плес цi су праць 
вас сет ку iнт рыг — не вар та да ваць iм маг чы масць па прак-
ты ка вац ца ў гэ тым за ня тку.

ЛЕЎ. Ад чу ван не на пру жа нас цi па сту по ва па чы нае 
знi каць, ста не ляг чэй ды хаць, але гэ та не зна чыць, 
што час рас слаб ляц ца i пус каць усё на са ма цёк. 
Вы дат ны час для са ма ўдас ка на лен ня. Па спра буй це 

быць упартымі i па тра ба валь ны мi, ад стой вай це свой пункт 
гле джан ня, але не пра ва куй це кан флiкт ных сi ту а цый. Па спра-
буй це не пе ра тва раць лёг кi вет рык у ма гут ны ўра ган, iнакш 
ён мо жа па глы нуць i вас.

ДЗЕ ВА. Ты дзень ак тыў ных дзе ян няў, ка лi ад вас 
 па тра бу ец ца ўваж лi васць i прад пры маль насць. 
Будзь це на вы шы нi, не да вай це на го ды ня доб ра зыч-
лiў цам i зайз дрос нi кам. Ка лi здо ле е це вы тры маць 

прын цы по вую па зi цыю, то за ду мы ўва со бяц ца ў жыц цё. Змо-
жа це па спець мно гае, прак тыч на ўсё бу дзе атрым лi вац ца, а 
даб ра быт уз рас це.

ША ЛI. Мо жа здац ца, што ўсё не маг чы мае маг чы ма, 
а вы па тра пi лi ў чароўны свет свай го дзя цiн ства. 
Ле та заў сё ды на гад вае пра школь ныя ка нi ку лы. У 
па ня дзе лак апы ня це ся ў па трэб ны час у па трэб ным 

мес цы, i праб ле ма на дзён ных па ку пак бу дзе зня та з па рад ку 
дня. На пра цы па стаў це ся з ува гай да сва iх аба вяз каў, не 
вы пус кай це з-пад ува гi дро бя зi.

СКАР ПI ЁН. Ты дзень прой дзе ў пра цы i кло па тах. У 
пят нi цу на сту пiць час, спры яль ны для пад вя дзен ня 
не ка то рых вы нi каў, ана лi тыч най дзей нас цi. Па спра-

буй це да гэ та га дня за вяр шыць спра вы, якiя пад да юц ца 
за вяр шэн ню. У воль ны ад пра цы час вар та сур' ёз на за няц-
ца ўлад ка ван нем свай го жыл ля, пры бя ры це ўсё лiш няе i 
не па трэб нае.

СТРА ЛЕЦ. Та кiх iн тэн сiў ных пе ра жы ван няў вы даў но 
не ад чу ва лi, але ўсi мi сi ла мi па спра буй це ўтры маць 
iх у тай не. Га лоў най за да чай ста не не згу бiць каш-
тоў ныя на быт кi, каб не шка да ваць пра ўпу шча ныя 

маг чы мас цi. Вар та на даць пiль ную ўва гу эс тэ тыч на му бо ку 
спра вы, бо гэ ты ас пект не толь кi па леп шыць на строй, але i 
ад крые но выя перс пек ты вы.

КА ЗЯ РОГ. У па ня дзе лак вар та зай мац ца толь кi 
ты мi спра ва мi, якiя ўжо даў но рас па ча ты i па тра бу-
юць пра ця гу. У аў то рак больш ува гi на дай це сям'i i 
доб ра ўпа рад ка ван ню до ма. У се ра ду не па жа да на 

па сiў насць, але ў той жа час не аб ход на за хоў ваць асця-
рож насць i быць вель мi ўваж лi вы мi пры лю бым за ня тку. 
Пят нi ца — уда лы дзень для ўсiх вi даў iн тэ ле кту аль най 
дзей нас цi.

ВА ДА ЛЕЙ. Вар та быць вель мi ўваж лi вы мi на ват 
да са мых ма ла важ ных змен на пра цы, бо ра зум ная 
пiль насць яшчэ нi ко му не шко дзi ла. У аў то рак бу дзе 
вель мi скла да на ўрэ гу ля ваць ад но сi ны са ста рым 

на дзей ным парт нё рам. Усе важ ныя служ бо выя пы тан нi па-
спра буй це вы ра шыць да пят нi цы. У пят нi цу пры гля дай це ся 
да па во дзiн парт нё раў i не здіўляйцеся, калі яны за хо чуць 
ажыц ця вiць тое, што даў но збi ра лi ся зра бiць вы, але маў-
ча лi пра гэ та.

РЫ БЫ. Бу дзе це схiль ныя вы луз вац ца са ску ры, 
iмк ну чы ся да га дзiць блiз кiм i iн шым на ва коль ным, 
але гэ та не пе ра шко дзiць iм прад' яў ляць вам раз на-

стай ныя прэ тэн зii. Тым не менш ся рэ дзi на тыд ня — вы дат ны 
мо мант для тых, хто сла ва лю бi вы i жа дае пра явiць ся бе на 
пра цы з леп ша га бо ку. Мо жа на ве даць ары гi наль ная iдэя, 
якую вы ўва со бi це ў жыц цё ў блi жэй шы час.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.27 21.04 15.37
Вi цебск — 5.11 20.59 15.48
Ма гi лёў — 5.17 20.54 15.37
Го мель — 5.20 20.44 15.24
Гродна — 5.43 21.18 15.35
Брэст    — 5.50 21.12 15.22

Iмянiны
Пр. Анісіма, Ануфрыя, Івана, Пятра, 
Сямёна.
К. Лідзіі, Аўгуста, Нікадзіма, 
Сцяпана.

Месяц
Апошняя квадра 29 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Рака.
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тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by
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1492 год — ма ра пла вец Хрыс та фор Ка лумб на 
трох ка ра ве лах («Сан та-Ма рыя», «Пін та», 

«Нінья») ад пра віў ся ў пер шую экс пе ды цыю на за хад 
у по шу ках мар ско га шля ху ў Азію. Экс пе ды цыя ў 
скла дзе 90 ча ла век ад плы ла ад Ка нар скіх аст ра воў, 

пе ра сек ла Ат лан тыч ны акі ян і да сяг ну ла вост ра ва 
Сан-Саль ва дор у Ба гам скім ар хі пе ла гу, дзе вы са-
дзі ла ся 12 каст рыч ні ка та го ж го да (афі цый ная да та 
ад крыц ця Аме ры кі). Ма ра пла вец упер шы ню вы ка-
рыс таў на прак ты цы тэ зіс пра тое, што Зям ля мае 
фор му ша ра, вы ра шыў шы шу каць шлях да Ін дыі з 
про ці лег ла га бо ку. Ка лумб вы са дзіў ся на вост раў, 
упэў не ны, што да сяг нуў ме на ві та гэ тай кра і ны.

1820 год — на ра дзіў ся (Уз дзен шчы на) Ян Ка зі-
мір За ві ша, бе ла рус кі ар хе о лаг. Скон чыў 

Мін скую гім на зію. Быў чле нам Мас коў ска га ар хеа ла-
гіч на га та ва рыст ва. У 1868-1877 га дах па да рож ні чаў 
з мэ тай фік са цыі пом ні каў ар хеа ло гіі, на но сіў іх на 
кар ту рэ гі ё на, пра во дзіў рас коп кі, за ма лёў ваў зна-
ход кі. Да сле да ваў га ра дзі шчы і кур га ны ка ля вёс кі 
Чу ры ла ва (ця пер Мёр скі ра ён), га ра дзі шча ка ля вё сак 
Кух ці чы, Ко са ва (Іва цэ віц кі ра ён), га ра дзі шча і ка мен-
ныя ма гі лы ка ля во зе ра Сві цязь. На тэ ры то рыі Бе ла-
ру сі яго ці ка ві ла за ся лен не ста ра жыт ны мі людзь мі 
бе ра гоў Ві ліі, Дняп ра, Нё ма на, міг ра цый ных шля хоў, 
якія злу ча лі на сель ні каў гэ та га рэ гі ё на з Бал тый скім 
мо рам, су вя зі сла вян скіх пля мё наў з куль ту рай Ры ма і 
Грэ цыі. На між на род ных кан грэ сах ар хе о ла гаў у Ве не-
цыі (1871) і Бу да пеш це (1876) вы сту піў па праб ле мах 
вы ву чэн ня ка мен на га ве ку, па чаў да сле да ван ні гэ тай 
эпо хі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Па мёр у 1887 го дзе.

1941 год — на ра дзіў ся Яў ген Ва сіль е віч Ва ран-
цоў, бе ла рус кі ву чо ны-эка на міст, док тар 

эка на міч ных на вук (2004), за слу жа ны ра бот нік пра-
мыс ло вас ці Бе ла ру сі (2001). Аў тар на ву ко вых прац 
па эка но мі цы і кі ра ван ні на пра мыс ло вых прад пры-
ем ствах, праб ле мах кі ра ван ня якас цю, знеш не эка на-
міч най і іна ва цый най дзей нас ці, кам п'ю тар ным ма дэ-
ля ван ні пра цэ саў вы твор час ці пра дук цыі.

Якуб КО ЛАС, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Стаг на лі лю дзі — то ні чо га, кля лі — і гэ та 
не бя да. Ка лі ж смя ец ца гра ма да, то смех 
та кі га во рыць мно га».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2949--2948-

С А Л О Н  П Р Ы Г А Ж О С Ц І

Р А П Т А М  С П А Т Р Э Б І Ц Ц А

С М А Ч Н А  Е С Ц І !

Д А Ч Н Ы Я  С А К Р Э Т Ы

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

Жон ка — му жу:
— Мне столь кі гро шай трэ ба! На эпі ля-

цыю, на ма ні кюр, на пе ды кюр, на ме лі ра-
ван не, на кас ме ты ку...

Муж:
— А мне па шан ца ва ла! Я ад ра зу пры-

го жы на ра дзіў ся.

Ка лі вы пра чы та лі аб' яву «Я на ву чу, 
як за раб ляць у се ці ве гро шы», ве дай-
це, што ў ім не да пі са ны два сло вы: 
«для мя не».

Два пры яце лі:
— А ты дзе ад па чы ваў?
— Ні дзе, я ля таць ба ю ся.
— Дык ты вы пі!
— Ды я ка лі вы п'ю, мне і тут доб ра...

Ка лі б шлюб трэ ба бы ло кож ны год 
пра даў жаць у ЗА ГСе, дык і сцяр воз-
насць знік ла б.

За кус ка з ка пус ты
з сы рам і мя сам

Для гэ тай стра вы вы мо жа це вы ка рыс тоў ваць лю бое 
ад вар ное мя са, якое ёсць у до ме (яла ві чы на, сві ні на, ку-
ры ца і г.д.). Мож на ўзяць кар ба нат, вянд лі ну, бу жа ні ну 
ці вэн джа нае мя са, на ват каў ба су ці са сіс кі — уво гу ле 
ўсё, што ёсць пад ру кой.

Ка пус ныя ліс ты тро хі ад ва рыць у пад со ле най ва дзе, 
зрэ заць па таў шчэн ні і ад кі нуць на друш ляк. Ка ва ла чак 
цвёр да га сы ру трэ ба на дзер ці на тар цы і змя шаць з мяс-
ны мі пра дук та мі на рэ за ны мі ку бі ка мі. Ка лі ёсць зе ля ні на, 
здраб ні це яе і да дай це ў на-
чын ку. Па са лі це, па пяр чы-
це на смак, пе ра мя шай це. 
За гар ні це на чын ку ў ка пус-
нае ліс це, па ма чы це ў кляр 
і аб смаж це на алеі. Для кля-
ру трэ ба ўзбіць у пе ну яй ка 
з сол лю і пер цам, да даць 
шклян ку вель мі ха лод най 
ва ды (мож на мі не раль най 
га за ва най), із ноў уз біць і, 
па меш ва ю чы, да даць му ку і кры ху со ды, да вёў шы да 
кан сіс тэн цыі вад кай смя та ны.

Бак ла жа ны з ку ры цай
Ку ры цу ці суб пра дук ты на рэ заць ка ва лач ка мі, да даць 

га то выя за пра вы для птуш кі, соль, тро хі во ца ту і ма ры на-
ваць хві лін 15—30. 3-4 бак ла жа ны на рэ заць кру жоч ка мі 
таў шчы нёй 0,5—0,7 см. За ліць кі пе нем, да даць тро хі 
со лі і 2-3 ст. лыж кі во ца ту. Па кі нуць хві лін на 15. За тым 
вы клас ці мя са на па тэль ню, па пя рэд не зма за ную але ем, 
звер ху па склас ці бак ла жа ны, зліў шы з іх ва ду, рэп ча тую 
цы бу лю, на рэ за ную коль ца мі, і морк ву, на дзёр тую на 
буй ной тар цы. Зма заць усё ма я нэ зам, на крыць фоль гай 
і ад пра віць у ду хоў ку хві лін на 40.

Ма ла дая буль ба са смя та най
Спат рэ біц ца: 1 кг ма ла дой буль бы, 1 шклян ка смя та-

ны, 2-3 ст. лыж кі се ча най зе ля ні ны кро пу, 2—3 зуб чы кі 
час на ку, соль на смак.

Буль бу аб скрэбс ці, пра мыць, зва рыць у пад со ле най 
ва дзе да га тоў нас ці і ад ца дзіць. Здроб не ны час нок і 
зе ля ні ну кро пу рас цер ці з сол лю, да даць смя та ну і пе ра-
мя шаць. За пра віць га ра чую буль бу смя тан ным со у сам 
і не каль кі ра зоў стра ся нуць, каб усё раў на мер на пе ра-

мя ша ла ся.
Пры га та ваць так мож-

на не толь кі ма ла дую, але і 
ста рую буль бу. Для раз на-
стай нас ці ад ва ра ныя клуб ні 
ці іх па ла він кі мож на спа чат-
ку тро хі аб сма жыць у алеі, а 
по тым ужо за праў ляць.

Ка лі ў вас на ўчаст ку ёсць пе ра пад вы шынь, мож на 
зра біць вель мі прос тую драў ля ную лес ві цу. Для гэ та га 
па кра ях кож най вы зна ча най пры ступ кі трэ ба за біць 
ка лы́ так, каб яны ад ноль ка ва вы сту па лі з кож на га 
бо ку (кры ху вы шэй за пры ступ ку). Зза ду іх уста лёў-
ва юць дош ку або ўклад ва юць па ды хо дзя чае бер вя но, 
якое аба пі ра ец ца на ка лы́, а воль ную пра сто ру за-
паў ня юць грун там. За тым яго доб ра ўтрам боў ва юць 
і за сы па юць звер ху дроб най галь кай. Пры ступ кі трэ ба 
ра біць зні зу ўверх.

Гор кiя агур кi  �
мож на апус цiць на не-
ка то ры час у ма ла ко, 
да даў шы тро хi цук ру. 
Гар ка та знiк не.

Ка лi ў ра сол з  �
са лё ны мi агур ка мi 
да даць тро хi су хой 
гар чы цы, яны бу дуць 
смач ней шыя i даў жэй 
за ха ва юц ца.

Сак рэ ты пры го жых ва ла соў
Мас кi да па ма га юць 
на шым ва ла сам 
вы гля даць 
зда ро вы мi, 
i зра бiць iх 
мож на са мiм 
з на ту раль ных 
iн грэ ды ен таў.

Бяс ко лер ная хна + тро хi га ра чай ва ды + ке фiр +  �
жаў ток (мас ка не па вiн на быць вель мi вад кай) на нес цi 
на ка ра нi i тро хi ўцер цi ў ску ру га ла вы. Ке фiр асоб на 
мож на раз мер ка ваць па даў жы нi ва ла соў, на дзець ша-
пач ку для ду ша, накруціць руч нiк i па кi нуць на 40 хвi лiн. 
По тым вель мi доб ра пра мыць ва ла сы.

 Жаў ткi + кань як. На нес цi на ка ра нi i злёг ку ўцер- �
цi ў ску ру га ла вы, на дзець ша пач ку, па кi нуць на 30-40 
хвi лiн. Доб ра пра мыць. Мож на да даць па ру кро пель 
со ку алоэ.

 Пяр цо вая мас ка. 2 ч. л. чыр во на га мо ла та га пер- �
цу + бяс ко лер ная хна + тро хi га ра чай ва ды. Пе рац мож-
на за мя нiць пяр цо вай на стой кай, яе трэ ба пры клад на 
1 ч. л. Су месь уцер цi ў ка ра нi, на дзець ша пач ку i тры-
маць 30 хвi лiн. Ка лi па чы нае моц на пя чы — змыць!

Апа лоск ваць ва ла сы доб ра ад ва рам кра пi вы, а 
так са ма ва дой, пад кiс ле най во ца там або лi мон ным 
со кам. Ва ла сы бу дуць мяк кi мi i вель мi пры ем ны мi 
на воб ма цак.

ООО «Евроторг» УНП 101168731

Организация ЗАКУПИТ 

в больших объемах

 ЗАМОРОЖЕННУЮ 
СВИНИНУ 

у ИП и юр. лиц 
по безналичному расчету
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Злодзей — ананім, ды сляды — услед за ім.
Дзе гарэлка паваліла, там і спаць міла.
Спатыкнуўся конь, а разбіўся коннік.
Вушанка задумала, а валёнкі вінаватыя.
І сонны кракадзіл –– не бервяно.
Разумны і жалейку паслухае,
  дурному і барабан не ўказ.
Страчанае шчасце доўга аклікае.
Надзей –– мора, дасягненняў –– ручай.
Кашалёк ненаедны.
Шлях прамы, але ж па балоце.
Хамут вязе, а дуга цешыцца.

Не ўсе вежы ў Вавілоне.
І шыпшына вучыць, і крапіва. 
Прачытала вогнішча ліст.
Вучыць кульгавы хадзіць прама.
Не рака шырокая, а мост кароткі.
Упоперак дарогі і адзін сабака ––
   перашкода.
Пеўню сніцца, што злавіў сініцу.
А ён без няні і ў акно не гляне.
Бачыш дзіва хвіліну, а памятаеш стагоддзе.

Барыс БЕЛЯЖЭНКА,
г. Віцебск.

Вя сё лы слоў нік
Аба біць — ажа ніць
Аба браць — зла віць баб ра
Аб лю ба ваць — ажа ніц ца з Лю бай
Ацяп ляць — ра біць абы-як
Вы тры маць — аб' явіць па ра дзі се
  аб на ра джэн ні трой ні
Гу ляш — лай дак
За кра наць — за круч ваць кран
За ма рыц ца — ле ту це ніць
Ка ва лак — ама тар ка вы
Кра тар — ту рэм шчык
Кры жа ван ка — мо гіл кі
Ла па цець — абу ваць у лап ці
Ма рыл ка — ле ту цен ні ца
Мат ляць — брыд ка сло віць
Пад' ём нік — пра пар шчык
Па мыл ка — праль ная ма шы на
Па пса ваць — слу хаць су час ную му зы ку
Па яды нак — за стол ле
Пе ра пал ка — шлаг ба ум
Пі тон — п'ян тос
Пля жыць — ад па чы ваць ка ля мо ра
Пра ва дыр — ДА Іш нік
Пры нос — пенс нэ
Са ма цёк — час
Спад чы на — стра та па са ды
Тра паць — са дзіц ца ў са ма лёт
Тры бу нал — лек тар
Тры бух — трыа ба ра бан шчы каў
Ха халь — ве ся лун
Цяг нік — зло дзей
Чын нік — кар' е рыст
Шы ба ваць — шкліць вок ны
Яла вец — ры бак-хваль ко
Яро ма — ста лі ца Іта ліі

За ўва жыў Мі хась ДУ БО ВІК,
Бя рэ зін скі ра ён, в. Арэш ка ві чы.

Ба рыс КА ВА ЛЕР ЧЫК

ПА-СВА ЯЦ КУ
ГУ МА РЭС КА

Дрэн на, ка лі ў пра цоў ным ка лек ты ве ўзні ка юць служ бо-
выя звад кі, ка лі адзін на чаль нік на мес ца дру го га ме ціць. 
Ка лі, на прык лад, га лоў ны ін жы нер ка пае пад ды рэк та ра 
— і, вя до ма ж, не рыд лёў кай... Ка лі на мес нік га лоў на га 
бух гал та ра з ін та рэ сам па гля дае на крэс ла шэ фа.

А вось у нас на прад пры ем стве вель мі цёп лыя ад но-
сі ны. Іх на ват сва яц кі мі мож на на зваць. Ды і як інакш, 
ка лі ў на мес ні ках у на ша га ды рэк та ра Іва на Да ні ла ві ча 
род ны брат яго жон кі хо дзіць, а стры еч ны — га лоў ным 
ін жы не рам пра цуе.

Шмат сва я коў і ў бух гал тэ рыі ды ін шых ад дзе лах, і ўсе 
яны да стой ныя мес цы зай ма юць. Апроч стры еч на га бра-
та, сын яго Пётр Іва на віч тэх ніч ны ад дзел уз на чаль вае, 
дач ка Ма шач ка на кад рах ся дзіць.

Вось толь кі це шча Іва на Да ні ла ві ча даў но на пен сіі 
і та му без пра цы. Але ж і яна кі руе — па тэ ле фо не: то 
за га дае ма шы ну пры слаць, каб у кра му ці на ры нак з'ез-
дзіць, то з ле ці шча тэр мі но ва агур кі пры вез ці.

Каш тоў ныя ўка зан ні атрым лі вае Іван Да ні ла віч і до-
ма. Гэ та ад ра зу ві даць, бо ён жа вой які сме лы — га то-
вы го ры звяр нуць! А ін шыя дні ся дзіць ці хень ка як тая 
мыш, што ад ка та ха ва ец ца. Зра зу ме ла, што жон ка ды 
це шча з па са ды яго не зволь няць, але ж вы мо вы да юць. 
І, ві даць, стро гія.

А на огул, усё ў на шай фір ме як мае быць. Аса біс-
ты ва дзі цель Іва на Да ні ла ві ча па чаў да яго дач кі за ля-
цац ца — па рад ніц ца хо ча. А ча му б і не: на да ку чы ла, 
пэў на, аба ра нак кру ціць, а тут у нас не бла гія ва кан сіі 
з'я ві лі ся.

Толь кі ў пры ём най сак ра тар ка Ак са нач ка, хоць ні ко му 
не сва яч ка, але та кую ад каз ную па са ду ўжо не каль кі га-
доў зай мае. Вель мі сім па тыч ная дзяў чы на! Вы б толь кі 
ба чы лі, якая ў яе фі гу ра!

У апош ні час і я па чаў усур' ёз за дум вац ца пра тое, 
што со рам на ў мае со рак у звы чай ных ін жы не рах ха-
дзіць. Ды і род ная сяст ра Іва на Да ні ла ві ча ле тась аў да-
ве ла. Не бу ду ўтой ваць: Ак са нач ка мне больш па да ба-
ец ца. Але як на гэ та па гля дзіць Іван Да ні ла віч? Ён, як 
мне па да ец ца, і сам ах вот на б з ёй па рад ніў ся, каб не 
жон ка і це шча. А што да ты чыц ца май го ха лас цяц ка га 
жыц ця, дык ча го дзе ля па са ды не зро біш? Мож на адзін 
раз і жа ніц ца. За тое ўсё па-сва яц ку бу дзе!..

г. Го мель.

Мі хась СЛІ ВА

УСМЕШ КІ
Улоў
Су стрэ лі ся два му жы кі.
— Ну, як прай шла ры бал ка? — пы тае 

адзін у дру го га.
— Нар маль на: учо ра — больш за тры 

кі ла гра мы, сён ня — два пра мі лі...

Сі ла во лі
Раз маў ля юць два зна ё мыя:
— Ты ку рыш?
— Не, ме сяц як кі нуў і ця пер у рот не 

бя ру — сі ла во лі...
— У мя не так са ма... Год на пра цу не 

ха джу — і не цяг не!

У Вi цеб ску ў гра ма дзя нi на, якi не з'яў ля ец ца прад пры маль нi кам, 
кан фiс ка ва лi ка ву ны — 8,8 то ны на су му 44 мiль ё ны руб лёў. Не-
за да члi вы бiз нес мен «па паў ся» су пра цоў нi кам пад атко вай пад час 
кант роль най за куп кi: бы ло пра да дзе на 20 кг ка ву ноў за 100 ты сяч 
руб лёў. Быў на кла дзе ны арышт на па бу до ву-склад кош там 133,5 млн 
руб лёў. У Вi цеб ску за раз ак тыў на вы яў ля юць тых, хто зай ма ец ца 
не за рэ гiст ра ва най прад пры маль нiц кай дзей нас цю.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.
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Він шу ем стар шы ню СВК Ба ры са 
Ула са ві ча ПА РА ФЕ НЮ КА 

з днём на ра джэн ня. Ня хай род нае 
бе ла рус кае сло ва, як жні вень скае 

со ней ка, са гра вае ва ша чу лае сэр ца, 
ура джай ны па ле так, сця жын ку 

да баць коў ска га па ро га. Свет ла га 
зям но га шчас ця вам і ва шым 

са мым бліз кім лю дзям!
Праў лен не 

і ка мі тэт праф са ю за 
СВК «Хме ле ва» 

Жа бін каў ска га ра ё на.

Да ра гая на ша лю бая жон ка, ма ту ля, 
да чуш ка, шва гер ка, бра та вая і цё тач ка 
Ган на Ана толь еў на КАЗ ЛОЎ СКАЯ 

з Мін ска. Він шу ем ця бе з юбі ле ем! 
Моц на га та бе зда роўя, пос пе хаў 

ва ўсім. Будзь са май 
вя сёлай і са май 

шчаслівай.
Сям'я Каз лоў скіх.

АД КУЛЬ ЦЫ ГА РЭ ТЫ?
Гра ма дзя нін Лат віі пе ра во зіў цы га-
рэ ты кош там больш як 396 міль ё наў 
руб лёў без су пра ва джаль ных да ку-
мен таў.

Аў та ма біль «Мер се дэс-Спрын тар», на бі-
ты ты ту нём, ноч чу спы ні лі су пра цоў ні кі мі лі-
цыі на аў та да ро зе Ле пель — По лацк — мя жа 
РФ па блі зу По лац ка. Вы свет лі ла ся, што на 
65 ты сяч пач каў цы га рэт «Прэм' ер» бе ла рус-
кай вы твор час ці не бы ло су пра ва джаль ных 
да ку мен таў. Скла дзе ны ад мі ніст ра цый ны 
пра та кол. Цы га рэ ты кан фіс ка ва ныя.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

�

З жыцця кантрабандыстаўЗ жыцця кантрабандыстаў  ��

На кантроліНа кантролі  ��
КАН ФIС КА ВА ЛI КА ВУ НЫ 


