
АВЕН. Пра яў ляй це іні цы я ты ву ўсю ды, дзе 
гэ та толь кі маг чы ма зра біць без шко ды 
для ўлас на га ста но ві шча. Мо гуць вы явіц-
ца роз на га лос сі, звя за ныя з парт нёр скі мі 

ад но сі на мі, ве ра год ны ад кры ты кан флікт з апа нен-
та мі. Не спя шай це ся шы ро ка раз да ваць абя цан ні, 
іх бу дзе не так лёг ка вы ка наць. 

ЦЯ ЛЕЦ. Не аб ход на ра зум на па ды сці да 
вы ра шэн ня сі ту а цыі, якая скла ла ся. Пе-
ра шко дзіць мо гуць толь кі эмо цыі. Ёсць 

ве ра год насць, што пла ны на пра цы зме няц ца з 
дак лад нас цю да на ад ва рот, толь кі не па ло хай це ся 
ра ней ча су. Вы бліс ку ча спра ві це ся з імі. На кі руй це 
ўлас ную энер гію на вы ра шэн не са ма га ак ту аль на-
га сён ня пы тан ня. Не пе ра шчы руй це ў пы тан нях 
вы ха ван ня дзя цей. Най больш спры яль ны дзень — 
пят ні ца, ня ўда лы — ня дзе ля.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Аў то рак — до сыць уда лы 
дзень для рэа лі за цыі за дум і па чат ку пра-
ек таў. Па шы рыц ца ко ла зно сін, што ака жа 
даб ра твор ны ўплыў на на строй, ад кры-

юц ца но выя маг чы мас ці. Ва шы ста ран ні на пра цы 
ўвян ча юц ца пос пе хам. Дзе ля доб рых ста сун каў з 
дзе ла вы мі парт нё ра мі па жа да на тро хі су ці шыць 
улас ны за пал і пры слу хац ца да ін ту і цыі.

РАК. У па ня дзе лак зай май це ся спра ва-
мі, якія ўжо па ча ты і па тра бу юць пра ця гу. 
Аў то рак пры ня се ат мас фе ру лёг кас ці і на-

ту раль нас ці. У пят ні цу пра яві це больш цяр пен ня і 
мяк кас ці ў зно сі нах з на ва коль ны мі. Свар кі, рас-
па ча тыя ў гэ ты дзень, абя ца юць на быць за цяж ны 
ха рак тар.

ЛЕЎ. Вы ка рыс тоў вай це ты дзень для атры-
ман ня но вай ін фар ма цыі і пра фе сій ных ве-
даў. Звяр тай це піль ную ўва гу на тое, што 
ад бы ва ец ца ва кол. Спат рэ біц ца больш 

упэў не нас ці ва ўлас ных сі лах. Вель мі важ на за хоў-
ваць эма цый ную раў на ва гу, але пры гэ тым больш 
да вя раць ін ту і цыі. Па спра буй це пра явіць цяр пен не 
і не пры спеш ваць па дзеі. Іні цы я ты ва ў спа лу чэн ні з 
тон кай дып ла ма ты яй да зво ліць як най лепш ула дзіць 
лю быя не па ра зу мен ні з дзе ла вы мі парт нё ра мі.

ДЗЕ ВА. Ак тыў насць і ап ты мізм да зво ляць 
да маг чы ся жа да на га пос пе ху. Лепш па збя-
гаць па вы ша най ува гі з бо ку кі раў ніц тва, 
інакш мо жа це атры маць не зу сім пры ем нае 

да ру чэн не. Не губ ляй це піль нас ці. Да вер лі васць 
мо жа не га тыў на ад біц ца на ва шым фі нан са вым 
ста но ві шчы. Мо жа з'я віц ца не аб ход насць ад кры та 
аб мер ка ваць бя гу чыя ся мей ныя праб ле мы ў вуз кім 
ко ле за ці каў ле ных асоб.

ША ЛІ. Фар ту на па чы нае па воль на змя няць 
кі ру нак — на жаль, не ў ваш бок. Усе ва шы 
бе ды — ад на за па ша най стом ле нас ці. Мо жа 
аб васт рыц ца пы тан не пра гра шо вае кам-

пен са ван не і пра кар' ер ны рост. Ёсць сэнс штось ці 
па мя няць, мо жа быць, ко ла зна ём стваў ці ўлас ны 
імідж. Ты дзень спры яль ны для вы нош ван ня за дум, 
бу дзе це з зайз дрос най лёг кас цю ге не ры ра ваць ідэі. 
Не да зва ляй це сва я кам умеш вац ца ў ва ша аса біс-
тае жыц цё, іх доб рыя на ме ры ні ко му на ка рысць 
не пой дуць.

СКАР ПІ ЁН. Ты дзень абя цае па це шыць 
доб ры мі па дзея мі. На пра цы па спра буй-
це не пры цяг ваць да ся бе ўва гі. Ліш ні раз 

не трап ляй це ся на во чы на чаль ству. Са чы це за 
тым, ка му і што ка жа це, інакш мо жа це су тык-
нуц ца са ска жэн нем ін фар ма цыі, якая зме ніц ца 
прак тыч на да не па зна валь нас ці. Не за бы вай це ся 
пра сям'ю.

СТРА ЛЕЦ. Не аб ход на быць уваж лі вы мі і 
асця рож ны мі, са чы це за сва ёй га вор кай. 
Мо жа па ўстаць сі ту а цыя, ка лі да вя дзец ца 

хут ка ава ло даць но вы мі ве да мі і пра фе сій ны мі на-
вы ка мі. Ты дзень спры яль ны для вы на ход ніц кай 
дзей нас ці, ве ра год на з'яў лен не но вых ідэй.

КА ЗЯ РОГ. Рэа лі за цыя вы зна ча ных пла-
наў апы нец ца знач на больш эфек тыў най, 
ка лі вы з ро зу мам вы ка рыс та е це ўлас ныя 
дзе ла выя су вя зі і за ступ ніц тва ўплы во вых 

зна ё мых, але ўсё ж праз мер на зло ўжы ваць та кой 
пры хіль нас цю так са ма не вар та. Вар та за няц ца 
па вы шэн нем улас на га ін тэ ле кту аль на га ўзроў ню. 
Не па жа да на па чы наць вя лі кія справы, спа лу ча ныя 
з фі нан са вай ры зы кай.

ВА ДА ЛЕЙ. Па спра буй це ра цы я наль на раз-
мер ка ваць сі лы на ўвесь ты дзень. Пос пех 
мо жа спа да рож ні чаць у по шу ках пра цы і 
афарм лен ні да ку мен таў. Ты дзень мо жа 

стаць тры ва лым пад мур кам для кар' ер на га ўзлё ту. 
Для па спя хо ва га ўва саб лен ня ў жыц цё пла наў да вя-
дзец ца на ву чыц ца быць больш дып ла ма тыч ны мі.

РЫ БЫ. Лёс па дасць маг чы масць вы ба ру, 
і са мае га лоў нае — гэ та не раз гу біц ца ад 
ба гац ця ва ры ян таў. Не аб ход на стра тэ гіч на 

пра віль на наладзіць свае ад но сі ны з парт нё ра мі па 
пра цы. Ус пры май це спа кой на кры тыч ныя за ўва гі 
на свой ад рас, па спра буй це пры слу хац ца да іх. 
Па чуц цё так ту і аба ян не да зво ляць вір ту оз на вы-
ра шыць па стаў ле ныя за да чы. Не за бы вай це пра 
за меж ныя кан так ты. Час цей бы вай це ў пры ем най 
кам па ніі.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.45 18.03 10.18
Вi цебск — 7.37 17.51 10.14
Ма гi лёў — 7.35 17.53 10.18
Го мель — 7.29 17.53 10.24
Гродна — 8.00 18.19 10.19
Брэст    — 7.57 18.22 10.25

Iмянiны
Пр. Івана, Фамы.
К. Міхаліны, Пелагеі, Ісака, Міхала, 
Паўла, Пятра, Яна.

Месяц
Поўня ў 2.38. 
Месяц у сузор’і Цяльца. 
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1453 год — 
скон-

чы ла ся Ста га до-
вая вай на. Пад 
та  кой наз  вай 
увай шло ў пад-
руч ні кі су свет най 
гіс то рыі ўзбро е-
нае су праць ста-
ян не па між Анг лі-
яй і Фран цы яй, якое па ча ло ся ў 1337 го дзе і 
скон чы ла ся ў гэ ты дзень у 1453-м. Пры чы на 
кан флік ту — ба раць ба за фран цуз скі трон па-
між фа міль ны мі кі ру ю чы мі ды нас ты я мі. Ка роль 
Анг ліі Эду ард ІІІ (унук фран цуз ска га ма нар ха 
Фі лі па ІV) прад' явіў прэ тэн зіі фран цуз ска му 
ка ра лю Фі лі пу VІ у су вя зі з яго не за кон ным 
ва ло дан нем пра сто лам. Анг лія па ча ла вай ну. 
Ска рыс таў шы ся свар ка мі ў ста не не пры яце ля, 
яна аку па ва ла знач ную част ку фран цуз скай 
тэ ры то рыі. Фран цу зам спат рэ бі ла ся цэ лае ста-
год дзе, каб вяр нуць свае зем лі. У гэ тай вай не 
пра явіў ся ге ній сла ву тай Жан ны д'Арк, якая 
ста ла на цы я наль най ге ра і няй Фран цыі. Ста га-
до вая вай на каш та ва ла фран цуз ска му на ро ду 
вя лі кіх ах вяр, але на апош нім эта пе спры я ла 
рос ту на цы я наль най са ма свя до мас ці, сцвяр-
джа юць сён ня са мі фран цу зы.

1832 год — рус кі ву чо ны Па вел Льво віч 
Шы лінг у сва ёй пе цяр бург скай 

ква тэ ры пра вёў пер шую пуб ліч ную дэ ман-
стра цыю вы най дзе на га ім элект ра маг ніт на га 
тэ ле гра фа. За тым вы на ход нік уста на віў тэ-
ле граф ную су вязь па між Зі мо вым па ла цам 
і бу дын кам Мі ніс тэр ства шля хоў зно сін. Гэ та 
бы ла пер шая ў све це лі нія элект рыч на га тэ-
ле гра фа.

1890 год — на ра дзіў ся (го рад Бра гін) 
Сяр гей Па лу ян, бе ла рус кі пісь-

мен нік, пуб лі цыст, лі та ра ту раз наў ца. Адзін з 
за сна валь ні каў бе ла рус кай пра фе сій най лі-
та ра тур най кры ты кі. Аў тар пра за іч ных тво раў 
«Вёс ка», вер шаў у про зе «Хрыс тос уваск рос» 
і ін шых. Да сле да ваў бе ла рус ка-ўкра ін скія лі-
та ра тур ныя су вя зі. Вы сту паў за раз віц цё бе-
ла рус кай мо вы і куль ту ры. Скла даў бе ла рус-
кую хрэс та ма тыю для дзя цей. Вы сту паў як 
тэ ат раль ны кры тык і пе ра клад чык. Па мёр у 
1910 го дзе.

Мак сім БАГ ДА НО ВІЧ, 
па эт, пе ра клад чык, 

лі та ра тур ны кры тык, пуб лі цыст:

«Ба ро ня чы наш на род, мы па він ны 
ба ра ніць і на шу куль ту ру. І што б там 
ні бы ло, а гмах яе, ка лісь ці рас па ча ты, 

па ві нен быць збу до ва ны да кан ца».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2971--2970-

П А  Р А  Д А К  У  Д О  М ЕП А  К А Ш  Т У Й  Ц Е !

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень
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Са ла та «Ша хе рэ за да»
Спат рэ бiц ца: ку ры ца (ва ра ная) — 400 г, яй ка ку ры-

нае (ва ра нае) — 4 шт, ку ку ру за (са лод кая) — 3 ст. л., 
яб лык (ан то наў ка) — 1 шт, ма я нэз, арэ хi грэц кiя — 50 г, 
час нок — 3 зуб.

На рэ заць не вя лi кi мi ку бi ка мi мя са, яй кi, яб лык. Вы-
клас цi сла я мi ў са лат нi цу, пра маз ва ю чы кож ны слой 
ма я нэ зам, змя ша ным са здроб не ным час на ком (на смак 
1—3 зуб кi), у на ступ ным па рад ку: яй кi, ку ры ца, ку ку ру за, 
яб лык. Са ла ту па сы паць дроб ле ны мi грэц кi мi арэ ха мi.

Карп з ага род нi най
Спат рэ бiц ца: карп — 600 г, 

бу рак (ся рэд ня га па ме ру) — 
5 шт., морк ва (ся рэд ня га па ме-
ру) — 4 шт., цы бу ля рэп ча тая 
(ся рэд ня га па ме ру) — 3 шт., 
мас ла сме тан ко вае — 25 г, спе-
цыi (соль, пе рац мо ла ты, пе рац 
га рош кам, лаў ро вы лiст).

Ага род нi ну мы ем, чыс цiм ад лу пi ны i рэ жам кол ца-
мi/паў кол ца мi. Ры бу чыс цiм, мы ем i на ра за ем буй ны мi 
ка ва лач ка мi. У глы бо кую каст ру лю (са тэй нiк, гу сят нi цу, 
лепш чы гун ную) вы клад ва ем сла я мi спа чат ку бу рак 
(шчыль на за сцi ла ем дно), по тым морк ву i цы бу лю. Вы-
клад ва ем на ага род нi ну ры бу, па пя рэд не па са лiў шы i 
па пер чыў шы яе. Звер ху ры бы зноў вы клад ва ем ага-
род нi ну, але ўжо ў зва рот ным па рад ку: цы бу ля, морк-
ва, бу рак. За лi ва ем ўсё гэ та кi пе нем, каб бы ло амаль 
цал кам па кры та. Ва ду пад соль ва ем, кла дзем пе рац 
га рош кам, лаў ро вы лiст (мож на тро хi цук ру) i ка ва лач кi 
сме тан ко ва га мас ла. На кры ва ем на крыў кай. Да во дзiм 
да кi пен ня, па мян ша ем агонь i га ту ем ка ля 1-1,5 гадз., 
каб i ры ба, i ага род нi на дай шлi да поў най га тоў нас цi. 
Ры ба атрым лi ва ец ца да лi кат ная, са ка вi тая. Па да ваць 
ра зам з ага род нi най (яна так са ма вель мi смач ная) i гар-
нi рам, на прык лад, буль бя ным пю рэ цi ры сам.

Пi рог «Вi на град ная грон ка»
Спат рэ бiц ца: жаў ток 

яеч ны (для змаз кi), тва рог 
— 100 г, вi на град буй ны — 1 
грон ка, цес та сло е нае драж-
джа вое (500 г) — 1 упак.

Раз ма ро жа нае цес та 
рас ка чаць у даў жы ню так, 
каб яго пло шча па вя лi чы-
ла ся ў 2 ра зы. Вы ра заць кру гi i па клас цi 
тва рог з вi на гра дам у цэнтр кру га. Доб ра 
за шчы паць краi i сфар ма ваць ша ры кi. 
Са браць ша ры кi з на чын кай у фор му 
вi на град най грон кi. Вы ра заць лiс то чак 
i сцяб ло. Даць па ста яць 10-15 хвi лiн на 
бля се i на ма заць жаў тком. Вы пя каць 
пры тэм пе ра ту ры 180 °С. Пi рог атрым-
лi ва ец ца са лод кiм дзя ку ю чы вi на гра ду.

Ачыст ка праль най ма шы ны
Мож на вы ка заць зда гад-

ку, што праль ная ма шы на 
чыс цiць ся бе кож ны раз 
пры мыц цi бя лiз ны i не мае 
па трэ бы ў якой-не будзь да-
дат ко вай ачыст цы. Ад нак з 
ча сам на плас ты ка вых i ме-
та лiч ных част ках уся рэ дзi не 
праль най ма шы ны збi ра ец ца 
бруд, мыль ныя i мi не раль ныя ад кла ды. Пры чы-
най гэ та га з'яў ля юц ца мый ныя срод кi, бруд ная i 
цвёр дая ва да. Пры чым гэ тыя за брудж ван нi зна-
хо дзяц ца ў не да ступ ных мес цах i час та iх цяж ка 
рас тва рыць боль шас цю бы та вых срод каў.

За лi це 2 шклян кi во ца ту ў праль ную ма шы ну i за-
пус цi це доў гi цыкл мыц ця з га ра чай ва дой без адзен ня 
i iн шых мый ных срод каў. Да зволь це ма шын цы па пра-
ца ваць не каль кi хвi лiн, каб пад рых та ваць рас твор, а 
за тым спы нi це вы ка нан не пра гра мы, каб даць яму час 
па дзей нi чаць на ад кла дан нi ўся рэ дзi не ба ка. Праз га-
дзi ну знi мi це праль ную ма шы ну з паў зы i да ча кай це ся 
за кан чэн ня мыц ця. Пас ля ча го за пус цi це ка рот кi цыкл 
мыц ця, каб змыць рэшт кi. Во цат ачыс цiць праль ную 
ма шы ну ад на кi пу, вы да лiць мыль ныя ад кла дан нi i 
iн шыя за брудж ван нi, да па мо жа па зба вiц ца ад бак тэ-
рый i не пры ем на га па ху. Вы мо жа це за мя нiць во цат 
дзвю ма шклян ка мi хлор на га ад бель валь нi ка, але ён 
з'яў ля ец ца больш так сiч ным срод кам.

Пас ля злi ву ва ды пра тры це ўнут ра ную част ку 
дзвер цаў i гу мо выя ўшчыль няль нi кi ва кол іх мяк кай 
ану чай, змо ча най у су ме сi роў най коль кас цi ва ды i 
во ца ту. Ушчыль няль нi ка мi зай мi це ся ад мыс ло ва, бо 
яны час та аказ ва юц ца паст кай для бруд най ва ды i роз-
ных ад кла дан няў. За тым прай дзi це ся па iх вiль гот най 
ану чай i вы тры це на су ха.

Апi са ным спо са бам мож на па зба вiц ца i ад затх ла га 
па ху, якi ня рэд ка да но сiц ца з праль най ма шы ны пас ля 
мыц ця бя лiз ны. А для пра ду хi лен ня паў тор на га яго з'яў-
лен ня ча сам пры мыц цi руч нi коў да да вай це шклян ку 
во ца ту i мый це iх пры вы со кай тэм пе ра ту ры. Гэ та не 
на шко дзiць руч нi кам i да па мо жа iх абез за ра зiць. З вы-
да лен нем па хаў вы дат на спраў ля ец ца i хар чо вая со да.
�Чыс цi це праль ную ма шы ну аў та мат пра па на ва-

ным спо са бам раз на 1-6 ме ся цаў, у за леж нас цi ад 
умоў экс плу а та цыi.
�Пас ля кож на га вы ка ры стан ня праль най ма шы ны 

пра цi рай це яе ўнут ра ныя част кi, дзвер цы i ўшчыль-
няль нi кi су хой ану чай. Па кi дай це ма шын ку ад кры тай, 
каб даць вiль га цi вы па рыц ца i пра ду хi лiць утва рэн не 
цвi лi i не пры ем на га па ху.
�Пе ры я дыч на чыс цi це фiльтр праль най ма шы ны, 

бо з ча сам ён мо жа за бiц ца смец цем. Ён, як пра вi ла, 
раз ме шча ны ў нiж няй пя рэд няй част цы ма шы ны. Пад-
стаў це пад фiльтр ёмiс тасць для збо ру ва ды, за тым 
вы мi це i пра чыс цi це яго.

ВЯ СЁ ЛЫ СЛОЎ НІК
ПЛЯ ЖЫЦЬ — ля жаць на пля-
жы.
ПО КЛАД — за на чка.
ПА ЗВА НОК — тэ ле фон ны апа-
рат.
ПЫ ТАЛЬ НІК — след чы.
РАЗ ВОД ДЗЕ — ска са ван не 
шлю бу.
РАС КОЛЬ НІК — дры ва сек.
СТРА ХАР — страш ны дзед.
УСЮ ДЫ ХОД — баб нік.
ЦЫР КУ ЛЯР КА — ар тыст ка 
цыр ка.
ЧАР ТА ПА ЛОХ — крыж.
ЗА СУ МА ВАЦЬ — са браць сум-
ку.
ПЕК ЛА — па тэль ня.
АРА БЕС КА — араб ская дзяў-
чын ка.
ГА ЛЕН НЕ — стрып тыз.
ШЫ БЕ НІ ЦА — акон ная ра ма.
ГРЭЧ КА — жы хар ка Грэ цыі.
АД НА ДУШ НАСЦЬ — адзі но та.
ЖА РАБ' ЁЎ КА — ка бы ла.
ГАР ЛАЧ — кры кун.
ПА КЛЁП НІК — ад бі валь шчык 
кос.
АПЯ КУН — агонь.
АТА ВІЗМ — дру гі ўкос.
АТА МАН — ву чо ны-ядзер-
шчык.

Соф'я КУ СЯН КО ВА, 
в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

Дзі ця чы ку то чак

ПЫ ТАН НЕ АГ РА НО МУ
З да чуш кай (ёй тры га ды) па пра тап та най сцеж цы ідзём у 

гры бы — на праст кі, праз по ле. Жы та на ім ня даў на зжа тае. 
Дзі ця час ад ча су спы ня ец ца: пры гля да ец ца да та го, што 
за ста ло ся. На рэш це вы ры вае не каль кі сцяб лі нак з ір жы шча, 
уго лас раз ва жае:

— І на вош та гэ тыя пал кі са дзіць? І што з іх вы рас це?
За пі са ла Але на ЛІ ХА ДЗІ ЕЎ СКАЯ,

м. Крас нае, Ма ла дзе чан скі ра ён.

За век свой доў гі дзед Кузь ма
Не быў ні дзе 

ў кра ях чу жац кіх, —
Як быц цам іх зу сім ня ма,
А ка лі ёсць — 

дык толь кі ў каз цы.

Ды, па бы ваў шы на ся ле,
Па чуў пра ней кія Ка на ры,
Дзе мож на гой саць у сяд ле
І ес ці лыж ка мі каль ма раў.

Ах, і які ж цу доў ны край!
Там сма ка ты — рас пе ра жы ся:
Ля жы на сон цы, за га рай,
Ад но, каб сцёг ны не спяк лі ся.

Дзі вос на слу хаў шы ся, дзед
Гук нуў уну ка свай го, Во ву,
І пра Ка на ры тут як след
Па вёў ня спеш ную раз мо ву.

— Вось жа, уну ча мой, 
ёсць край,

Што, бач, Ка на ра мі за вец ца.
Даб ра там столь кі — 

хоць збаў ляй,
А ры бы — гаць га ці, 

зда ец ца.

Ўю ны, каль ма ры, шчу па кі,
Ля шчы ды ка ра сі таў стыя,
Вя дуц ца плот кі, аку ні,
Са мы ву са тыя та кія.

А жыў насць дзі кая ў ля сах
Там хо дзіць прос та ка ся ка мі, —
Ку ніц, зай цоў, 

ка зу ляў — страх! —
Бя ры хоць го лы мі ру ка мі.

А што ўжо ліс і бар су коў...
Як ні ста рай ся ты — 

не злі чыш, —
На сто дзя бё лых еда коў
Уеж най і сма кот най «дзі чы»!

От гэ та каз ка, а не край!
Адзін на зоў яму — Ка на ры!
Даль бог, 

най леп шы ў све це рай,
Ку ды па тра піць кож ны ма рыць.

Ста яў і слу хаў моўч кі шкет,
Ды і спы таць на рэш це му сіў:
— А дзе ж Ка на ры тыя, дзед?
— Як дзе?.. 

Вя до ма, у Бе ла ру сі!..
Ва ле ры Мак сі мо віч.

— О, Іван Ся мё на віч! З ад па-
чын ку? А ў наш ад дзел но ва га 
су пра цоў ні ка ўзя лі.

— Гэ та на ві на!.. І як ён? Ку-
ме кае што-не будзь?

— Ка лі па праў дзе, над зеі 
ма ла. Прый дзец ца нам удвух 
па цець...

— Ну, та ды спра вы дрэнь... 
Удвух жа не заў сё ды атрым лі-
ва ец ца. Па мя та еш, пе рад ма ім 
ад па чын кам увесь дзень га ло-

вы ла ма лі? А тол ку? На ват на 
50 пра цэн таў не вы цяг ну лі... А 
ён што — са праў ды ні-ні? Не 
ва рыць ка ця лок?..

— Ды як вам ска заць... Вель-
мі сла ба. Спы таў учо ра, як 
на зы ва ец ца сна рад для акія -
наг ра фіч ных да сле да ван няў, 
— па ціс нуў пля чы ма. А на зваў 
за ліў Ат лан тыч на га акі я на ля 
бе ра гоў Ір лан дыі, дык у яго і 
во чы на лоб... Не ве дае на ват, 

як на зы ва ец ца ўзвыш эн не для 
лек та ра.

— Вось та бе і ма ла дыя кад-
ры, — цяж ка ўздых нуў Іван Ся-
мё на віч. — Не шан цуе нам на 
іх... А не па срэд ную ра бо ту ён 
хоць ве дае?

— Ды ў ра бо це хло пец кем лі-
вы. Тут ні чо га не ска жаш...

— Мо жа, гэ та і лепш. Ня хай 
ён і пра цуе. А мы ўжо са мі га-
ло вы бу дзем ла маць. Удвух. 
Хоць не на ўсе сто, але пра-
цэн таў на 50 да пет рым. За-

го нім па трэб ныя сло вы ў лу-
зу...

— Са свіс там! Па ка жам яму 
сваю эру ды цыю.

— Ага, да па мо жам ча ла ве ку 
па шы рыць кру га гляд. Да вай за 
спра ву! А то я ля тых мо раў-акі-
я наў за быў ся якім кан цом ало-
вак тры маць...

Не губ ля ю чы ча су на да лей-
шыя раз мо вы, два су пра цоў ні кі 
ад на го ад дзе ла ўзя лі ся раз гад-
ваць кры жа ван ку.

Ва сіль НАЙ ДЗІН, г. Мінск.

НЯ ХАЙ ЁН І ПРА ЦУЕ

КА НА РЫ

Па га ры зан та лі: Ган ды кап. Та лак но. «Іка рус». 
Ба тат. Сём га. Оні. Га рус. Конь. Ці кан не. Кір. Тра са. 
Акын. Імат ра. Раб. Ага рак. Ве на. Цна. Пат. Ку ліч. 
Ша кал. Нар. Карл. Ба га ра. Ан фас. Ду га. Атон. Пя рун. 

На ліс нік. Па вер ты ка лі: Са віц кі. Ва шынг тон. Сек та. 
Тра пак. Ма не ра. Ала. Ка ір. Абат. Ба гет. Лон дан. Пра-
га. Фут. Тыр са. Пра гон. Тру па. Са на. «Тос ка». Куб. 
Іг лу. Ік ра. Кар ці на. Унты. Ан чар. Ні ка. Ра ху нак.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Што ска заць жан чы не.
Ка лі яна пры го жая, ска жы ёй, што яна 

ра зум ная.
Ка лі яна ра зум ная, ска жы ёй, што яна 

пры го жая.
У вы пад ку су мнен ня ска жы ёй, што яна 

па ху дзе ла. Гэ та заў сё ды пра цуе!

— Ідзі еш ка шу!
— Ты ж суп ва ры ла?
— Ці ма ла што я ва ры ла!..

Дзяў ча ты! Му жы коў трэ ба шу каць не на 
сай тах зна ём стваў, а на сай тах па пра ца-
ўлад ка ван ні. Пы тан ні тыя ж са мыя, толь кі 
фо та здым кі і рэ зю мэ ў іх рэ аль ныя.

У Ман го ліі прай шоў дру гі тур нір па 
фех та ван ні, пры све ча ны па мя ці ах вяр 
пер ша га тур ні ру.

Ня шчас ны 
Ге ра сім. 

Пе ра блы таў 
са бач ку...

М-м-м...
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