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I ТА ТА ЗРА ЗУ МЕЕ
...З на стаў нiц кай пра цай я раз вi та ла ся даў но, 16 га-

доў та му, але шко ла мне снiц ца да гэ туль. Зда ец ца усё, 
што на ўро ку чу жыя, з ней кай чар го вай пра вер кай, а ў 
кла се шум, вуч нi не слу ха юць... Пра чы на ю ся, ка ра цей, 
у ха лод ным по це...

На са мой жа спра ве з дзець мi ў нас бы лi цу доў ныя 
ад но сi ны. Я лю бi ла гэ тых ма лых ча ла веч каў, а яны, трэ-
ба ра зу мець, лю бi лi мя не, бо час та на зы ва лi ма май.

Дык вось, не як на ўро ку чы та ем мы верш Пi ме на 
Пан чан кi пра кас ма на ўтаў, раз маў ля ем з вуч ня мi пра 
на ша га Клi му ка, пра Ка ва лён ка. Пы та ю ся:

— Дзе цi, мо жа, якiя сло вы вам не зра зу ме лыя?
Маў чан не.
— Та ды, — пра цяг ваю, — ска жы це мне, хто та кiя 

зем ля кi?
Пер шым па ды мае ру ку То ля i ка жа:
— Я ве даю! Гэ та — жу кi... Яны жы вуць у зям лi.
Клас — у ро гат.
А не як i не да сме ху нам бы ло. Чы та лi, на прык лад, 

верш «Сла ва хле бу на ста ле», гу та ры лi аб тым, якi гэ та 
каш тоў ны пра дукт, як ён цяж ка хле ба ро бам да ец ца, як 
яго трэ ба бе раг чы...

— А мой та та, — хва лiц ца Са ша, — з хле ба дзве 
бут лi га рэл кi вы гнаў!

Я здранц ве ла, раз гу бi ла ся. Пас ля паў зы ка жу:
— Са ша, пра чы тай гэ ты верш та ту, — ён зра зу мее, 

што зра бiў ня пра вiль на.
...Ця пер у Са шы свае два сын кi. Ён доб ры баць ка. I 

на огул, я ра ду ю ся, што ўсе мае вуч нi ста лi да стой ны мi 
людзь мi.

Аляк санд ра СА РО КА, в. Шаш кi, Стаўб цоў скi ра ён.

КАБ НЕ ТОЕ ФУТ РА...
Гэ та вi да воч на: мы, лю дзi, вы ра ша ем лёс сва iх рэ-

чаў (куп ля ем, но сiм, пе ра шы ва ем, не ка му ад да ём або 
вы кiд ва ем...). Але ж бы вае i на ад ва рот. Вы не ве ры це? 
Та ды па слу хай це.

Ад на мая сва яч ка ў са вец кiя ча сы за кон чы ла шко лу, 
па сту пi ла ў тэх нi кум i на пер шым жа кур се... за ка ха ла-
ся. У ка го? Ды ў вы пуск нi ка, мож на ска заць... А ўжо ж 
ра зум на га, пры го жа га...

Ка ра цей, для са май звы чай най (як яна лi чы ла...), 
вяс ко вай дзяў чын кi ён быў не прос та ма рай — ма рай 
з лi ку не да сяж ных...

Але ж цу ды ў жыц цi хоць зрэд ку зда ра юц ца: на на-
ва год нiм ве ча ры той пры га жун яе за ўва жыў (!), яны 
тан ца ва лi (!). I ён (сэр ца з гру дзей!) на ват са браў ся 
пра во дзiць яе — аж да са ма га iн тэр на та!

Дзяў чы не б под бе гам... Але на ву лi цы хо лад, зi-
ма, а апра наць трэ ба ста рое (яшчэ з сё ма га кла са) 
шэ рае штуч нае фут ра. Яна за бра ла яго з гар дэ ро ба, 
але «пры брац ца» i па ка зац ца ў iм на яс ныя во чы Ва-
дзi ма...

Ну не змаг ла! Скру цi ла сваю адзе жы ну пад клад кай 
на верх, за цiс ну ла ў аха пак i «ныр ну ла» пад лес вi цу.

Ад туль, праз за сло ну слёз, яна ба чы ла, як ка ля ўва-
ход ных дзвя рэй з на гi на на гу пе ра сту пае той пры га жун, 
шу ка ю чы яе, ча ка ю чы.

...Зу сiм ня даў на, асво iў шы кам п'ю тар, сва яч ка зай-
шла ў «Ад на клас нi кi», ад шу ка ла там сваё пер шае ка-

хан не, ад пра вi ла лiст — на га да ла яму той на ва год нi 
ве чар i тую дзяў чын ку. Ён, як вы свет лi ла ся, пом нiў 
яе!.. Спы таў: ку ды яна та ды пра па ла? Прый шло-
ся рас ка заць — пра сваё шэ рае фут ра, пра слё зы, 
пра лес вi цу... «От ужо гэ тыя дзеў кi!» — за смя яў ся 
Ва дзiм.

А на огул, як вы свет лi ла ся, iх жыц цi скла лi ся до-
сыць па доб ная — абое са ма да стат ко выя, абое не без 
та лен таў, не без па сад, не без сем' яў... Што цi ка ва, у 
абод вух — па чац вё ра дзя цей.

Сва яч ка, вя до ма ж, лю бiць сва iх, лю бiць бяс кон ца! 
Але, гле дзя чы на му жа (веч на хму ра га, ску па ва та га) 

не-не ды i па ду мае: «Каб яно пра ва лi ла ся, тое чор та ва 
фут ра!»

Тац ця на РА МА НА ВА, г . На ва по лацк.

АХ, ЧОР НЫ 
«МЕР СЕ ДЭС»...

З Алай га ды тры та му мы ад па чы ва лi ў пан сi я на це 
на во зе ры Свi цязь. По тым, як во дзiц ца, аб мя ня лi ся ну-
ма ра мi тэ ле фо наў, час ад ча су пе ра маў ля лi ся, але ж 
вель мi рэд ка...

У той дзень мы з бра там па еха лi ў вёс ку да баць коў. 
Буль ба там бы ла вы бра на, бус лы, за якi мi так цi ка ва 
бы ло на зi раць, ад ля це лi... Я за су ма ваў, у га ла ву па лез лi 
ня доб рыя дум кi. Але ж яны, як пi саў фi ло саф, што тыя 
стрэ лы: ку ды на кi ру еш — ту ды i па ля цяць.

Каб па мя няць кi ру нак, я ча мусь цi ўспом нiў Алу — 
ха цеў па тэ ле фа на ваць ёй, але за тым раз ду маў: «Дай 
па шлю SMS-ку... З iн ша га тэ ле фо на...» Уста вiў сiм-
карт ку, на браў: «Пры вi тан не, ма лая, як ты жы веш?». 
Ад пра вiў. Уя вiў: вось яна атры ма ла — ад ней ка га не-
зна ём ца, чы тае... А што пас ля? Сцi рае? Ад праў ляе 
SMS-ку ў ад каз? Гля джу, не, яна тэ ле фа нуе! Пы та ец ца 
ў мя не:

— Ты хто?
Я па чы наю лi ха ман ка ва ду маць.
— Вiк тар, — ка жу, за цiс нуў шы нос паль ца мi i змя-

нiў шы го лас. — Ты што — мя не не пом нiш? Мы па зна-
ё мi лi ся на дыс ка тэ цы «Ка лi зей».

— Так, я там бы ла, — пры зна ец ца дзяў чы на (а я рэ-
кла му па ра дыё чуў. — Аўт.). — Але ж нi я ка га Вiк та ра 
неш та не пом ню.

— Ну як жа? Ты — ся рэд ня га рос ту, строй ная, блан-
дзiн ка... Та бе га доў 20? Так? Вось, у мя не ў тэ ле фо не 
за пi са на: Ала. I твой ну мар... Зрэш ты, я, мо жа, за быў? 
Мо жа, мы не дзе так па зна ё мi лi ся?

Ала за моў кла, ма быць, на пру жыў шы па мяць. Але ж 
як ты ўспом нiш тое, ча го не бы ло?

— Не, — пры зна ец ца, — не пом ню.
— Дык ня ма нi чо га пра сцей, — не зда ю ся я, — да вай 

су стрэ нем ся (я ў вёс цы, за 300 вёрст! — Аўт.), не дзе 
па ся дзiм, вы п'ем ка вы, па гля дзiм ад но на ад на го...

— Ка лi? — пы тае дзяў чы на
— Ды мож на i сён ня. Ты ця пер дзе?
— Да пя цi га дзiн на пра цы.
— Доб ра, я пад' еду — у пяць на чор ным «Мер се дэ се» 

з бу ке там бе лых руж. Ска жы толь кi, дзе ты пра цу еш. 
Ку ды мне ехаць?

Дзяў чы на на зва ла ад рас.
Зна чыць, што на зы ва ец ца, клю ну ла, «па вя ла ся»?.. 

Дык за раз ужо не са рвец ца!.. Ну дзi ва што! Чор ны «Мер-
се дэс», бе лыя ру жы...

Да 5 га дзiн я свят ка ваў, бо неш та па доб нае пе ра жы-
ваў, хi ба што гу ля ю чы ў шах ма ты: ты хiт рыш, та ды вы бу-
доў ва еш паст ку, пра во дзiш кам бi на цыю i... Вый гра еш!

У 5.10 яна па зва нi ла, спы та ла:
— Ты дзе?
Па чы наю ве шаць лок шы ну на ву шы:
— Пра бач, за раз бу ду. Мя не тут мян ты тар маз ну лi, 

за раз вы пi шуць штраф. Па ча кай тро хi, га?

— Доб ра, — не ах вот на зга джа ец ца Ала, хоць у го-
ла се ўжо чу ваць раз драж нен не...

У 5.25 яна тэ ле фа нуе яшчэ раз:
— Так, я iду да ха ты, — ка жа, не ўтой ва ю чы гне ву.
— I пра вiль на, iдзi, — ад каз ваю ёй ужо сва iм са-

праўд ным го ла сам. — Не бу дзе сён ня нi «Мер се дэ са», 
нi бе лых руж...

— Алег? Гэ та ты? Гад, — кры чыць дзяў чы на. — Ды 
як ты мог?

— А ця бе што — нi хто нi ко лi не ра зы гры ваў? Та ды 
вiн шую з дэ бю там...

Уве ча ры яна па тэ ле фа на ва ла мне яшчэ раз i ўжо 
спа кой на ска за ла:

— Ну ты ма лай чы на — па ву чыў, як да вя раць не зна-
ём цам... Раз вёў мя не!.. Але ж так пры го жа!

— Ты не крыў дзiш ся?
— Не, ты што?
...Я час та ўспа мi наю гэ ты ро зыг рыш (хоць паў та раць 

нi ко му не раю...).
Ала, маг чы ма, помніць так са ма. Ха ця б та му, што 

яшчэ нi ко лi, вi даць, прынц на чор ным «Мер се дэ се» i з 
бу ке там бе лых руж не быў ад яе так блiз ка.

Алег СЯ МАШ КА, г. Ба ра на вi чы

ВОСЬ ТА КОЕ ВЯ СЕЛ ЛЕ
Што не дзi ва, у мi ну лым ста год дзi мно гае ра бi ла ся 

зу сiм не так, як ця пер. Узяць, на прык лад, вя сел лi. Хто 
ў 1960-я — 1970-я га ды мог да зво лiць са бе ней кi шык 
ды вя лi кi збор? Я та кiх не ве даю. Усе, зда ец ца, гу ля лi 
цi ха, сцiп ла, у ха це жа нi ха або ня вес ты. Хто-нi хто хi ба 
за пра шаў гас цей у ней кую ста ло вую цi ка вяр ню...

Ну дык вось. Ква тэр у на шым драў ля ным двух па вяр-
хо вым до ме бы ло во сем, сем' яў — вя до ма ж — знач на 
больш. Га лоў нае — нi хто нi з кiм не сва рыў ся, усе жы лi 
друж на, ра зам дзя лi лi i го ра, i шчас це.

Яно як раз i ча ка ла ся: у на шых су се дзяў з дру го га 
па вер ха — у Ры вы i Са му i ла — за ня вес цi ла ся дач ка. 
Баць кi ста лi рых та вац ь вя сел ле, мы ўсiм до мам — iм 
да па ма гаць...

Усё па спе лi, усё зра бi лi! I, вя до ма ж, усе бы лi по тым 
за про ша ны. У тым лi ку i Ла зар...

Ён у на шым до ме ад мет ны быў. Ха ця б тым, што, 
пра цу ю чы на рын ку се ка рам мя са, не як пры вык да га-
рэл кi. Пры чым вы пiць лю бiў не чар ку-дру гую (гэ та яму 
што сла ну шра цi на бы ла), а як мi нi мум паў лiт ра...

Дык, зна чыць, сыш лi ся ўсе, па се лi за ста лы, на лi лi па 
чар цы. Ма ла дых па вiн ша ва лi iх род ныя баць кi.

Усё пра вiль на: ас тат нiя гос цi свае па жа дан нi па кi да-
юць пры са бе, бо яно ж, як мер ка ва лi, не ад ной чы бу дуць 
чар кi па ды маць.

Вы пiў шы па пер шай, схi лi лi ся над та лер ка мi, ста лi 
за кус ваць. За ку сiў шы — пе ра гляд вац ца па мiж са бой у 
ча кан нi, што за раз жа нех та налье, неш та ска жа. Ад нак 
сло ва нi хто нi ко му не да ваў. I са ма стой на яго ўзяць нi хто 
не асмель ваў ся. Па вiс ла цi шы ня.

Як i вар та бы ло ча каць, па ру шыў яе Ла зар.
— Сёма, — до сыць гуч на пра мо вiў ён, — ты, мо жа, 

наль еш нам яшчэ па ад ной?
Гас па дар пад няўся з мес ца, узяў у ру кi пляш ку з га-

рэл кай, спы таў у пры сут ных.
— Ну, i хто тут хо ча, каб я на лiў?
Гос цi са рам лi ва апус цi лi во чы ў та лер кi — да лi кат на 

пра маў ча лi.
— Ну вось ба чыш, — звяр нуў ся Са му iл да Ла за ра, 

— нi хто не хо ча. А ты ка жаш «на лi»...
Вось та кое ў на шым до ме бы ло вя сел ле — мяк ка 

ка жу чы, не вя сё лае. Але ж па жа дан нi ма ла дым су се дзi 
ска за лi — на аб са лют на цвя ро зую га ла ву, пры раз вi-
тан нi, iду чы да до му.

Ра i са ВА СIЛЬ Е ВА, г. Го мель.
Руб ры ку вя дзе Ва лян цi на ДОЎ НАР.

Ад яе ж (i заў сёд нае) пi шы це!

З вёс кi Даў на ры Стаўб цоў ска га ра ё на па-
тэ ле фа на ва ла Та ма ра Iва наў на Пры чы нец 
з праб ле май, ха рак тэр най для гэ тай па ры 
го да: на конт ву лiч на га асвят лен ня. У гэ тым 
вы пад ку праб ле му ўсклад ня ла тое, што спра-
ва да ты чы ла ся ся мi га до ва га дзi ця цi.

— Яго за бi рае школь ны аў то бус. Кi роў ца ўвесь 
час ла ец ца на конт бяс пе кi, бо на су праць до ма не 
га рыць лiх тар. Да та го ж ста яць ад на му ў цем ры 
дзi ця цi страш на — да во дзiц ца быць по бач, па куль 
не пад' е дзе аў то бус. Звяр та лi ся з праб ле май у 
сель скi Са вет. Ад туль на кi ра ва лi да су вя зiс таў. А 
тыя, у сваю чар гу, па ра i лi да бi вац ца свай го праз 
сель скi Са вет, — да во дзi ла нам Та ма ра Iва наў на.

Трэ ба за зна чыць, што 6 снеж ня ў «Звяз дзе» 
пад руб ры кай «Га ра чы» тэ ле фон» быў на дру ка ва-
ны ма тэ ры ял «Да па ма жы це вяр нуць лiх тар. Яшчэ 
ўвес ну яго за бра лi». На го дай для яго пад рых тоў кi 
ста ла скар га Ле а ка дзii Iо сi фаў ны Чэр нiк з той са-
май вёс кi Даў на ры, што i ця пе раш няя на ша за яў-
нi ца. Та ды га вор ка iш ла пра ад сут насць ву лiч на га 
асвят лен ня ў са мым па чат ку на се ле на га пунк та. 
Праз не каль кi дзён пас ля пуб лi ка цыi Ле а ка дзiя 
Iо сi фаў на зноў па тэ ле фа на ва ла ў рэ дак цыю, каб 
па дзя ка ваць: лiх тар вяр ну лi на ра ней шае мес ца. 
А дня мi i на чаль нiк ра ён ных элект ра се так Ва дзiм 
Ка ча но вiч да слаў афi цый ны ад каз.

«Па зва ро це на «га ра чую лi нiю» ва шай га зе ты 
жы хар кi вёс кi Даў на ры Чэр нiк Ле а ка дзii Iо сi фаў ны 
па ве дам ля ем, што, згод на з пiсь мом сель ска га Са-
ве та ад 10.12.2012 г. аб ад клю чэн нi свят ло кро пак, 
бы ла ад клю ча на i зня та з апо ры элект ра пе ра дач 
ву лiч ная свя цiль ня.

Пас ля ва ша га зван ка 5.12.2013 г. свя цiль ня бы-
ла ўста ноў ле на на апо ру, аб чым пiсь мом па ве да мi-
лi стар шы нi Ру бя жэ вiц ка га сель ска га Са ве та».

Мы па дзя ка ва лi на чаль нi ку ра ён ных элект ра се-
так за апе ра тыў на вы ра ша ную праб ле му i ад каз i 
ад на ча со ва пе рад алi сут насць зва ро ту чар го вай 
за яў нi цы з вёс кi Даў на ры.

— Ка лi га ва рыць пра пер шы вы па дак, та ды 
стар шы ня сель ска га Са ве та пра еха ла ся па вёс цы 
i пры ня ла ра шэн не, што ў тым мес цы лiх тар не па-
трэб ны. На ша ар га нi за цыя са ма па са бе не мо жа 
зды маць i ве шаць ву лiч ныя лiх та ры. Мы пра цу ем 
па пiсь мах сель скiх Са ве таў, якiя вы ра ша юць, 
дзе iм быць, i дзе не. Як пра вi ла, га вор ка iдзе пра 
па ча так i за кан чэн не на се ле на га пунк та i мес-
цы ма са ва га зна хо джан ня лю дзей — на прык лад, 
ка ля кра мы цi клу ба. У гэ тых вы пад ках лiх та ры 
па вiн ны быць аба вяз ко ва, — па тлу ма чыў Ва дзiм 
Ле а нi да вiч. — Та му мы звяр ну лi ся да стар шы нi 
сель ска га Са ве та, каб яна зноў пра еха ла ся па 
вёс цы, па гля дзе ла i вы ра шы ла, дзе па вiн на быць 
ву лiч нае асвят лен не. Пас ля ўзгад нен ня ў рай вы-
кан ка ме гэ тых мес цаў мы бу дзем га то вы па ве сiць 
там лiх та ры.

P.S. У ну ма ры га зе ты ад 7 снеж ня пад той 
жа руб ры кай «Га ра чы» тэ ле фон» га ва ры ла ся аб 
праб ле ме, што за кра ну ла жы хар ку шмат ква тэр-
на га до ма ў мiк ра ра ё не-1 За слаўя Лi дзiю Анд-
рэ еў ну Ка зак i яе су се дзяў — «Ча му ў ква тэ ры 
змоў кла ра дыё?». На ша чы тач ка мае ша ноў ны 
ўзрост (ёй iдзе 91-ы год) па гэ тай пры чы не шмат 
гля дзець тэ ле вi зар яна не мо жа. А на вi на мi вель-
мi цi ка вiц ца, та му, ка лi з ме сяц на зад змоўк-
ла ра дыё, жан чы не ста ла вель мi сум на, бо яго 
яна слу ха ла ця гам уся го дня. Пас ля ўмя шан ня 
га зе ты Лi дзiя Анд рэ еў на нам па дзя ка ва ла: ра-
дыё на рэш це зноў за га ва ры ла. Гэ та па цвер дзiў 
у тэ ле фон най гу тар цы з рэ дак цы яй i на мес нiк 
на чаль нi ка Мiнск ага ра ён на га цэ ха элект ра су-
вя зi па лi ней ных збу да ван нях Анд рэй Жар ке вiч, 
якi сам на браў наш ну мар: усё зроб ле на, ба бу ля 
за да во ле на. Ад рэ дак цыi ж ха це ла ся б да даць 
толь кi ад но ў ад рас двух вы шэй на зва ных спе цы я-
лiс таў: як доб ра, ка лi лю дзi пры па са дах ста вяц ца 
да вы ка нан ня сва iх пра фе сiй ных аба вяз каў на-
леж ным чы нам. I не за бы ва юц ца пры гэ тым пра 
люд скасць ста сун каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ча кае свя та Iмя нiн
Хле ба ро бам СВК «Iмя нiн скi» Дра гi чын ска га ра ё на

Вiн ша ван не з Но вым го дам
Шлём ара тым, па сту хам,
Усiм руп лi вым са да во дам,
I тым, хто ў вёс цы ўзво дзiў Храм.

Най больш ша ну ем пра ца лю баў —
Для iх i го нар, i хва ла:
I хто шчы руе ў сель скiх клу бах,
А ў куз нi — з гар там ка ва ля.

Усiм жа да ем даў га лец ця,
Ба роз наў доў гiх, шчод рых нiў,

I хто тры мае моц на лей цы,
Свой лёс з зя мель кай па рад нiў.

Ля ёл кi вёс кай за спя ва ем —
Ча кае свя та Iмя нiн!
Здаў на тут важ кiм ка ра ва ем
Жыц цё ма цуе се ля нiн.

А по тым ра зам на Ка ля дыА по тым ра зам на Ка ля ды
Па ха тах пой дзем шчад ра ваць,Па ха тах пой дзем шчад ра ваць,
I бу дзем на шым свя там ра ды,I бу дзем на шым свя там ра ды,
Як лiў ням цёп лым се на жаць.Як лiў ням цёп лым се на жаць.

Праў лен не СВК «Iмя нiн скi».Праў лен не СВК «Iмя нiн скi».

У «Бе ла ру сі» — У «Бе ла ру сі» — МЕ СЯЦ ЗНІ ЖАК І ПА ДА РУН КАЎМЕ СЯЦ ЗНІ ЖАК І ПА ДА РУН КАЎ
Спец пра па но ва

*У ліс та па дзе ўсе ста ліч ныя ўні-
вер ма гі, у тым лі ку і «Бе ла русь», 
пра во дзі лі ад на дзён ную ак цыю па 
зні жэн ні кош ту ўсіх та ва раў на 15 
пра цэн таў. Па куп ні кі не ўпус ці лі маг-
чы мас ці на быць у гэ ты дзень бы-
та вую тэх ні ку, ды ва ны, юве лір ныя 
вы ра бы, адзен не, абу так. На ват у 
ад дзе ле пан чох і шкар пэ так не зні-
ка ла чар га.

*Ва ўні вер ма гу «Бе ла русь» да 
9 лю та га бу дзе пра ца ваць спе цы-
яль ная сек цыя та ва раў з сім во-
лі кай чэм пі я на ту све ту па ха кеі-
2014. «Фу фай кі, руш ні кі, маг ні ты 
і шэ раг ін шай дра бя зы ай чын най 
вы твор час ці на бы ва юць не толь кі 
ра сій скія гос ці, але і бе ла ру сы, якія, 
ве ра год на, рых ту юць са бе «аму ні-
цыю» бу ду чых ба лель шчы каў», — 
ад зна чае пра да вец сек цыі Тацця-
на СІКІРЫЦКАЯ.

А хоць бы і піх та!
Ужо на пры кан цы ліс та па да ўні вер маг быў амаль поў нас цю на ва год нім. За вяр шы ла ся 

афарм лен не віт рын, ін тэр' ераў ганд лё вых за лаў і на ва коль ных тэ ры то рый. Ця пер на пер шым 
па вер се раз мяс ціў ся і лю бі мы ма лень кі мі на вед валь ні ка мі «му зыч ны» Дзед Ма роз.

Ідэя асноў най віт ры ны аб мяр коў ва ец ца яшчэ во сен ню. Мас та кі рас пра цоў ва юць тэ му з 
вы ка ры стан нем ка зач ных пер са на жаў, свет ла вой тэх ні кі, гір лян даў, ша роў. На га лоў ным 
ува хо дзе ўжо не каль кі ме ся цаў све ціц ца рэ клам ны мі аб' ява мі свят ло ды ёд ны эк ран, які не 
толь кі дзе ліц ца ка рыс най ін фар ма цы яй пра ак цыі ва ўні вер ма гу, але і ўма цоў вае свя точ ны 
на строй цёп лы мі він ша ван ня мі.

Рас па чаў ся ган даль штуч ны мі ел ка мі — як у са мім уні вер ма гу, так і на ву лі цы. Жы выя ел-
кі, вя до ма, на шы, ай чын ныя, а вось штуч ныя — у тым лі ку і ра сій скай, 
кі тай скай вы твор час ці. Даў жы ня — ад 15 см да 2,5 м. Пра па ну юц ца 
піх та, ел ка, са сна. Афар боў ка — зя лё ная, бе ла снеж ная, се раб рыс тая, 
з на пы лен нем.

Ся род на ва год ніх су ве ні раў — ке ра міч ныя, шкля ныя вы ра бы з сім ва-
лам Го да Ка ня, на ват ляль ка-ка ра о ке. Ёлач ныя цацкі — са мых роз ных 
формаў, па ме раў, элект ра гір лян ды і хла пуш кі. Ёсць і цац кі пад ёл ку — 
дзед Ма роз са Сня гур кай ай чын най вы твор час ці.

НАШ АДРАС:
г. Мінск, вул. Жылуновіча, д. 4
Рэжым працы ўнівермага: 
• 26–28, 30 снежня – 9.00–22.00 
• 25, 29, 31 снежня – 9.00–21.00 
• 2–7 студзеня – 9.00–21.00 
• 1 студзеня – выхадны.

Прыгожа аздобленыя 
вітрыны ствараюць 
святочны настрой.

Новы эскалатар дапамагае з камфортам 
наведаць усе паверхі ўнівермага.

Прадавец Валерыя КОСАРАВА: 
«Самыя прыгожыя і пушыстыя елкі — у нас!».

Прадавец Таццяна СІКІРЫЦКАЯ 
прапануе разнастайную прадукцыю 
з лагатыпам чэмпіянату свету па хакеі-2014.

Вялікі выбар навагодняй прадукцыі парадуе 
нават самага патрабавальнага пакупніка. 
На фота: прадавец Алена ТРОЦКАЯ.

У 
снеж ні ган даль цал кам га то вы да ка ляд на-на ва год ніх 
свят. Сваю пад рых тоў ку за пра шае аца ніць і ўні вер маг 
«Бе ла русь»: віт ры ны, над які мі пра ца ва лі та ле на ві тыя 

ды зай не ры, афарм лен не сек цый, якое ад ра зу ства рае ад па вед ны 
на строй, на рэш це, асар ты мент та ва раў па вы гад ным кош це. Сне-
жань — са мы вы гад ны для па ку пак ме сяц. Не пра пус ці це зніж кі!

— Пер шы па верх уні вер ма га пе ра жыў сё ле та сур' ёз нае аб наў-
лен не, — ка жа ды рэк тар УП «Уні вер маг Бе ла русь» Мі ка лай 
МЯТ ЛІЦ КІ. — Ця пер тут за мест вась мі сек цый раз мя шча юц ца 
ча ты ры са ло ны — бы та вой тэх ні кі, по су ду, пар фу мы і хар чо вых 
та ва раў. Для кож на га са ло на на бы та но вае аб ста ля ван не, ган-
даль ар га ні за ва ны па прын цы пе са ма аб слу гоў ван ня. Быў за ме-
не ны і эс ка ла тар, што, зда ец ца, аца ні лі на шы па куп ні кі, па коль кі, 
раз ме шча ны ў цэнт ры, ён ад на ча со ва і зруч ны, і прос та слу жыць 
упры га жэн нем ганд лё вай тэ ры то рыі. У на ступ ным го дзе, мяр-
кую, пра цяг нем аб наў лен не ін шых па вер хаў. У пер шай па ло ве 
го да пла ну ем за мя ніць кан ды цы я не ры.

Удвая пры ем на
На пра ця гу снеж ня шэ раг буй ных вы твор цаў пра мыс ло вых та ва-

раў пры ваб лі ва юць па куп ні коў па да рун ка мі ды ніз кі мі цэ на мі.
Са зніж ка мі ад 10 да 20 пра цэн таў ад ад пуск но га кош ту свае 

вы ра бы пра па ну юць прад пры ем ствы «Вяс нян ка», «Ка лін ка», «Сцяг 
ін дуст ры я лі за цыі», Дзяр жын ская швей ная фаб ры ка «Эліз», «Ка мін-
тэрн», «Эле ма», «Ве гас торг», «Мар ка», «Со ла-Пінск», «Баб руйск-
тры ка таж», «Лінж», «Тор са», «Але ся».

Пра вод зяц ца ак цыі са зніж ка мі на:
скур га лан та рэй ныя та ва ры (РФ); мэб ле выя тка ні ны (Кі тай); 

пра дук цыю ААТ «Га лан тэя»; мах ро выя руч ні кі (Па кі стан); пра дук цыю ААТ «Сук но»; да рож ныя сум кі і дзе ла вы асар ты мент 
ганд лё вай мар кі «borZa»; пле ды ім парт най вы твор час ці; пра дук цыю тэкс тыль най фаб ры кі РЫ МА КА, ха ла дзіль ні кі, ма ра-
зіль ні кі, праль ныя ма шы ны ай чын най вы твор час ці; пад ло га выя плі ты ААТ «Элект ра апа ра ту ра» і ганд лё вай мар кі «Ге фест»; 
мікрахвалевыя пе чы ганд лё вых ма рак «Га ры зонт» і «Мі дэа»; пы ла со сы ганд лё вых ма рак «Га ры зонт» і «Ві цязь»; тэр ма сы са 
шкля ной кол бай (Кі тай); пу хо ва-пер' е выя вы ра бы ААТ «Ква се віц кая пу хо ва-пер' е вая фаб ры ка»; тэ ле ві за ры ай чын най і за меж-
най вы твор час ці; са до выя арэ лі ай чын най вы твор час ці; юве лір ныя вы ра бы ТАА «Юве лір ны за вод «Эг рэт» і СТАА «Юве лір ны 
за вод «Зор ка».

У снежні пры на быц ці: 
� вы ра баў ААТ «Рэ чыц кі тэкс тыль» на су му 100 ты сяч 

руб лёў — мах ро вы руч нік;
� тка нін вы твор час ці РФ на су му 150 ты сяч руб лёў — руч-

нік з ра гож кі;
� пар фу мер на-кас ме тыч най пра дук цыі вы твор час ці ТАА 

«Экс та» на су му ад 40 ты сяч руб лёў — баль зам-эмуль сія або 
дзён ны крэм-ліфт;
� пар фу мер на-кас ме тыч най пра дук цыі вы твор час ці ТАА 

«Фла ра ліс» на су му ад 40 ты сяч руб лёў — то нік для тва ру;
� фар фо ра ва га по су ду ЗАТ «Доб руш скі фар фо ра вы за вод» 

на су му звыш 100 ты сяч руб лёў — су ве нір-сім вал гэ та га го да;
� свя ціль няў (Поль шча) на су му звыш 500 ты сяч руб лёў 

— кам плек та ван не лям пач ка мі;
� свя ціль няў ТАА «Гей рыў-Лайт» на су му 200 ты сяч руб-

лёў — нач нік-свя ціль ня.

15 снеж ня 
аб' яў ля ец ца ак цыя 
«Ка ляд ныя зніж кі» 
з пра да стаў лен нем 
15-пра цэнт най зніж кі 
ад роз ніч на га кош ту 
на ўсе пра мыс ло выя 
та ва ры 
кош там вы шэй 
за 10 ты сяч руб лёў.

22 снеж ня — 
«Дзень на ра джэн ня 
з уні вер ма гам «Бе ла русь» 
з пра да стаў лен нем
15 пра цэн таў зніж кі 
ад роз ніч на га кош ту 
на ўсе пра мыс ло выя та ва ры 
кош там звыш 
10 ты сяч руб лёў для ўсіх, 
хто на ра дзіў ся ў снеж ні.

Але на ДАЎ ЖА НОК, Свят ла на БА РЫ СЕН КА. 
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.УНП 100098469
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Па да ру нак для імя нін ні каПа да ру нак для імя нін ні ка
На пра ця гу го да ўні вер маг пра во дзіў што ме сяч ную ак цыю «Дзень на ра-

джэн ня з уні вер ма гам «Бе ла русь». Па куп ні кі, якія на ра дзі лі ся ў пэў ны ме сяц, 
атрым лі ва лі маг чы масць у спе цы яль ны дзень прый сці, каб атры маць па да-
ру нак — 15-пра цэнт ную зніж ку на лю быя ві ды та ва раў. Што ха рак тэр на, 
ах вот ні каў да та ко га па да рун ка бы ло ня ма ла, аб чым свед чы ла трох ра зо вае 
па ве лі чэн не та ва ра аба ро ту ў дні ак цыі. Хут чэй за ўсё, «дні імя нін ні каў» за-
ха ва юц ца і ў на ступ ным го дзе.

Пры яз джа юць па па куп кі не толь кі жы ха ры ста лі цы, але на ват з бліз кіх 
да Мін ска ра ё наў. Зніж кі не рас паў сюдж ва юц ца на та ва ры, кошт якіх не 
пе ра вы шае 10 ты сяч руб лёў, і на хар чо вую гру пу. Да рэ чы, толь кі ў хар-
чо вым ад дзе ле вы зной дзе це са мую смач ную вы печ ку і вярш ко вы дэ серт 
«Пінг він», якія ро бяць по ва ры ста ло вай уні вер ма га. Зра зу ме ла, што гэ ты мі 
дня мі пра па ну ец ца да стат ко вая коль касць шам пан ска га і са лод кіх па да рун-
каў — аба вяз ко вых спа да рож ні каў ка ляд на-на ва год ніх свят.


