
АВЕН. Не аб ход на ства рыць са бе больш тры-
ва лы пад му рак для кам форт ных умоў пра цы 
і твор час ці. Пра цоў ны пра цэс па ві нен пра хо-

дзіць без на пру жан ня, не пры но сіць ду шэў ных па кут. 
Ка лі не ўсё атрым лі ва ец ца доб ра — не хва люй це ся: усе 
цяж кас ці і пе ра жы ван ні скон чац ца да пят ні цы і вы змо-
жа це ад па чыць, атрым лі ва ю чы за да валь нен не ад доб ра 
вы ка на най пра цы.

ЦЯ ЛЕЦ. Не мае сэн су па чы наць но выя шмат абя-
цаль ныя пра ек ты, ка лі вы ўсё яшчэ не па спе лі 
за вяр шыць на за па ша ныя не ад клад ныя спра вы. 

У пра цоў ным ка лек ты ве маг чы ма ўзнік нен не роз на га лос-
сяў, і толь кі ва ша муд рае ра шэн не мо жа вы пра віць гэ тую 
сі ту а цыю. Вар та ўваж лі вей пры гле дзец ца да на ва коль ных: 
яны не та кія дрэн ныя, як зда юц ца на пер шы по гляд, а іх ідэі 
мо гуць ака зац ца вель мі свое ча со вы мі і ары гі наль ны мі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Зма гац ца з ака ліч нас ця мі бу дзе 
не так прос та. Най леп шае ра шэн не ў гэ тай 
сі ту а цыі — да зво ліць са бе прос та плыць па 
ця чэн ні. Чац вер — не вель мі спры яль ны дзень 

для доў га тэр мі но вых спраў, звя за ных з укла дан нем у не-
ру хо масць. Раз маў ля ю чы ў пят ні цу з ка ле га мі па пра цы, 
пе ра ка най це ся, што яны пра віль на вас ра зу ме юць. Гэ та 
дасць маг чы масць па збег нуць цяж кас цяў у бу ду чы ні.

РАК. Па жа да на ра за брац ца з за кі ну ты мі по-
бы та вы мі праб ле ма мі, на вес ці мак сі маль ны 
па ра дак у сва ім жыл лі і за бяс пе чыць дроб ным 

ра мон там абу так і адзен не, якія ма юць у гэ тым па трэ бу. 
У пят ні цу вар та па шу каць хут кі спо саб ад на віць сі лы. 
Па спра буй це не да пус каць ста рон ніх лю дзей і іх па ра ды 
ў ра шэн не ўнут ры ся мей ных праб лем.

ЛЕЎ. Мо жа це ад чуць жа дан не ра за брац ца ў 
тым, на коль кі вас за да валь няе ро ля, якую вы 
вы кон ва е це. Ка лі прый дзе це да вы сно вы, што 
не вель мі, то ад мо віц ца ад яе бу дзе до сыць лёг-

ка. Па спра буй це зір нуць на сваё жыц цё без ілю зій: маг-
чы ма для вас на сту піў мо мант кан струк тыў ных змен.

ДЗЕ ВА. Па спра буй це пры тры маць па лёт фан-
та зій, ня гле дзя чы на ўсю іх амаль рэ аль ную 
ад чу валь насць. Ста ран на пры трым лі вай це ся 
сва ёй стра тэ гіі, вы клю чыў шы за ліш нюю мі тус-

лі васць і па спеш насць. Усё гэ та пры вя дзе да аша лам-
ляль ных вы ні каў, ка лі, вя до ма, цяр пен не не зме ніць вам. 
Фі нан са вае пы тан не мо жа стаць най больш сур' ёз ным 
аб' ек там ва шых кло па таў, а ў кан цы тыд ня не вы клю ча-
ны свар кі, пры чы най якіх мо жа ака зац ца ня ста ча гра-
шо вых срод каў.

ША ЛІ. Рэ ка мен ду ец ца па чы наць на ладж ваць 
но выя дзе ла выя кан так ты, а так са ма ўзяць на 
ся бе кі ра ван не спра ва мі. Да вя дзец ца мно гае 

змя ніць у сва ёй дзей нас ці, зна хо дзіць, кан крэ ты за ваць і 
сіс тэ ма ты за ваць вель мі вя лі кі аб' ём ін фар ма цыі і кант ра-
ля ваць вы ка нан не за дач, якія вы па ста ві лі пе рад ін шы мі 
людзь мі. У ба раць бе за спра вяд лі васць па спра буй це 
па збя гаць кан флік таў і па бе ра жы це сі лы. Кры ху паз ней 
яна аба вяз ко ва пе ра мо жа.

СКАР ПІ ЁН. Вы па він ны быць га то вы спа кой на 
ра біць сваю спра ву — у гэ тым вы пад ку ўсё за ду-
ма нае змо жа ажыц ця віц ца. Але ў пер шую чар гу 

вар та пе ра ка нац ца ў на дзей нас ці парт нё раў, а пас ля скла-
даць план дзе ян няў. Дру гая па ло ва тыд ня мо жа пры нес ці 
ўпэў не насць у сва іх сі лах, але, за ся родж ва ю чы ся на га лоў-
ным, па спра буй це не вы пус каць з по ля зро ку і дро бя зі.

СТРА ЛЕЦ. Ты дзень бу дзе на поў не ны но вы мі 
ці ка вы мі пра па но ва мі. Усё доб ра пра ду май-
це, раз гле дзеў шы маг чы мыя ню ан сы і ін шыя 
дро бя зі, пас ля ча го мож на пры сту паць да ра-

шу чых дзе ян няў. Па жа да на быць больш па мяр коў ны мі 
з ка ле га мі па пра цы, інакш ёсць ве ра год насць, што ўсе 
спра вы пой дуць на пе ра ка сяк.

КА ЗЯ РОГ. Ты дзень, хут чэй за ўсё, не да зво ліць 
рас слаб ляц ца на пра цы. У ад ва рот ным вы пад ку 
ве ра год ныя кан флікт ныя сі ту а цыі. Вам не аб ход-
на за ся ро дзіц ца на са мым га лоў ным, ужы ва-

ючы ўсю сі лу і энер гію для рэа лі за цыі ідэй і пла наў.
ВА ДА ЛЕЙ. Мэ та вель мі бліз кая. За ста ло ся 
пры клас ці зу сім тро хі на ма ган няў, і вы аба вяз-
ко ва атры ма е це ча ка ны вы нік. У се ра ду мож на 
ажыц цяў ляць са мыя ад важ ныя за ду мы, па чы-

наць не ве ра год ныя пра ек ты і сме ла ру хац ца на пе рад. Не 
за бы вай це і пра су стрэ чы з сяб ра мі. Ака ліч нас ці мо гуць 
пры му сіць вас змя ніць пункт гле джан ня. Па спра буй це 
змі рыц ца з гэ тым і не зва жаць на не за да во ле насць не-
ка то рых пер сон.

РЫ БЫ. Ва ша па пу ляр насць рас це не толь кі на 
пра цы, але і за яе ме жа мі. Па чы на ю чы з пер-
шых пра цоў ных дзён тыд ня, не ча ка на пач нуць 

аб' яў ляц ца на ват тыя ва шы зна ё мыя, пра якіх вы ўжо за-
бы лі ся. Што пры му сі ла іх ус пом ніць пра ва ша іс на ван не, 
тэ ле фа на ваць і на гад ваць пра ся бе, аказ ваць вам зна кі 
ўва гі і па да ваць па да рун кі — па ка жа час. Маг чы ма, яны 
ча ка юць ад вас ней кай па слу гі і са мі, у сваю чар гу, га-
то вы ака заць не аб ход ную па слу гу вам. Але так ці інакш, 
гэ та доб ры знак — не вар та ад маў ляць ім ва ўва зе.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.57 17.50 8.53
Вi цебск — 8.51 17.35 8.44
Ма гi лёў — 8.47 17.41 8.54
Го мель — 8.38 17.43 9.05
Гродна — 9.11 18.06 8.55
Брэст    — 9.06 18.12 9.06

Iмянiны
Пр. Антона, Арсенія, Макара, Марка, 
Мікалая, Пятра, Фёдара. 
К. Брыгіты, Ігната.

Месяц
Маладзік 30 студзеня. 
Месяц у сузор’і Рыб. 
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ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ
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ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
П А К А Ш Т У Й Ц Е Г А С П А Д А Р  У  Д О М Е

Л Е Ч Ы М С Я  Б Е З  Л Е К А Ў

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

Буль бач ка ў адзе жы 
Спат рэ біц ца: буль ба (ся рэд ніх па ме раў) — 10 шт., 

бе кон (кож ная буль бі на па він на быць у лус це бе ко-
ну) — 200 г, ва да (для со у су) — 0,5 шклян кі, час нок — 
2 зуб., зя ле ні ва (кроп, зя лё ная цы бу ля), сок лі мо на — 
1 ст. л., му ка — 1 ст. л., мас ла — 25 г, соль — на смак, 
смя та на — 2 ст. л.

Ад ва рыць буль бу 
ў мун дзі ры, а лепш 
за пя чы ў ду хоў цы. 
Даць астыць, за тым 
аб лу піць, вы ра за ючы 
ўсе ня роў на сці і воч-
кі. Кож ную буль бі ну 
за гар нуць у бе кон, 
рас клас ці на бля се і 
ад пра віць у ра за грэ-
тую да 200 гра ду саў 
ду хоў ку. Праз 10 хві лін за ліць яе со у сам і па ста віць у 
ду хоў ку яшчэ на пяць хві лін.

Пры га та ван не со у су: на па тэль ні рас пус ціць мас-
ла, аку рат на да ба віць да яго му ку, ста ран на пе ра-
мя шаць, каб не ўтва ры лі ся ка мяч кі. За тым пад ліць 
па ло ву шклян кі га та ва най ва ды, сок лі мо на, пе ра мя-
шаць, пры няць з плі ты, да даць смя та ну і соль, пе ра-
мя шаць да ад на стай най ма сы. Па сы паць на рэ за ным 
зя ле ні вам.

Са мыя ка рыс ныя ва рэ ні кі 
Спат рэ біц ца: тва рог — 200 г, кру пы ман ныя — 

1,5 ст. л., соль — у тры паль цы, цу кар — 1 ст. л. (для 
ла су ноў мож на больш), вот руб'е — 1 ст. л., яй ка — 
1 шт., мёд, смя та на, кун жут, му ка.

Змеш ва ем тва рог, ман ку, цу кар, соль і яй ка. Да баў-
ля ем вот руб'е, змеш ва ем і да ем па ста яць 20 хві лін. 
Пры сы па ем стол жме няй му кі, аб валь ва ем у му цэ 
тва рож ную ма су і скач ва ем у «каў бас ку». Рэ жам «каў-
бас ку» на не вя лі кія ка ва лач кі (пе рад тым, як рэ заць, 

нож змоч ва ем у ва дзе, 
каб тва рож ная ма са не 
пры лі па ла да яго і ка ва-
лач кі бы лі роў нень кія). 
Кла дзем у са лё ны кі пень 
ва рэ ні кі, як толь кі ўсплы-
вуць — ва рым 2 хві лі ны 
і вы клад ва ем на та лер-
ку. Па да ем са смя та най 
ці мё дам і пры жа дан ні 
пры сы па ем кун жу там.

Юбі лей ную су стрэ чу ад на клас ні каў бы-
ло вы ра ша на ар га ні за ваць у Між зем ным 
мо ры на ях це двое чні ка Сі да ра ва.

— Лю ся, ты зу сім звар' я це ла! Прый-
шла ноч чу ўшчэнт п'я ная!

— Ды якая п'я ная? Мы з ку мой вы пі-
лі ўся го кры ху! Я на ват на кух ні по суд 
увесь пе ра мы ла!

— Ага... але ем!..

Не ве ру ў аст ра ло гію, та му што я — 
Бліз ня ты, а Бліз ня ты ні ко лі не ве раць у 
аст ра ло гію.

— Да ра гая, ка лі я та бе здра джу, ты 
мне да ру еш?

— Вя до ма. Спа чат ку ка чал кай, а по-
тым па тэль няй...

Хут кі ра монт мэб лі 
Ва ша мэб ля вы гля дае тро хі па шар па най? Да вай-
це па спра бу ем да па маг чы ёй. Га вор ка не ідзе 
пра поў ную зме ну мэб лі. Гэ та на ват не ра монт, 
а ўся го толь кі спо са бы вы праў лен ня дроб ных 
не да хо паў. Пры гэ тым дрэ ва не па цер піць.

Ка лі рэч ан ты квар ная, то па ду май це двой чы, перш 
чым ра ман та ваць яе. Ад гэ та га яна мо жа стра ціць усю 
сваю каш тоў насць. Ка лі мэб ля вель мі ста рая, то, хут-
чэй за ўсё, яна бы ла апра ца ва на шэ ла кам. У гэ тым 
вы пад ку не вар та спра ба ваць зма гац ца з дра пі на мі і 
рас ко лі на мі. Мож на пра ве рыць, ці ёсць на мэб лі шэ-
лак. Кап ні це па ру кро пель спір ту на ня бач нае мес ца: 
ал ка голь рас тво рыць шэ лак.

Бяс пе ка 
Хоць вад ка сці і спрэі для мэб лі пра да юц ца ў звы-

чай ных кра мах, усе яны так січ ныя і вы бу ха не бяс печ-
ныя. Аба вяз ко ва чы тай це ін струк цыю па іх ужы ван ні. 
Не пра цуй це по бач з ад кры тым аг нём ці ў па мяш кан-
нях, якія не пра вет ры ва юц ца. Ка лі пла ну е це больш 
маш таб ныя ра бо ты, то гэ та лепш ра біць на ад кры тым 
па вет ры ў мас цы. А вось ця жар ным жан чы нам лепш 
па збя гаць гэ тых рэ чы ваў.

Бруд ная, тлус тая, ліп кая па верх ня 
Вы ні кі прос та га пра ці ран ня мэб лі ўайт-спі ры там 

мо гуць вас здзі віць. Бруд, які ўеў ся ў мэб лю, прос та 
знік не. Не ка рыс тай це ся мац ней шы мі рас тва раль ні ка-
мі, бо яны мо гуць са пса ваць па крыц цё мэб лі.

На ма чы це чыс тую 
ану чу, якая ўбі рае віль-
гаць, уайт-спі ры там і 
пра тры це па верх ню. 
Пра цяг вай це на но сіць 
сро дак, па куль на ану-
чы больш не за ста нец-
ца гра зі. Пас ля пра тры-
це мэб лю чыс тай су хой 
ану чай.

Для пра ці ран ня шчы лін і па глыб лен няў вы ка рыс-
тоў вай це ват ныя па лач кі, змо ча ныя ўайт-спі ры там.

Ха ва ем не да хо пы 
Дра пі ны сха вае пер ма нент ны мар кер. Вы мо жа це 

вы ка рыс тоў ваць спе цы яль ныя мар ке ры для мэб лі, 
якія мож на ку піць у бу даў ні чых кра мах, ці па да браць 
звы чай ны мар кер, які су па дае па ко ле ры з ко ле рам 
мэб лі. Каб па крыц цё бы ло роў ным, вам мо жа спат рэ-
біц ца чар ні ла. Кап ні це 
яго на дра пі ну, дай це 
вы сах нуць, за тым вы-
раў няй це мар ке рам. 
Улі чы це, што ко ле ры 
ма юць улас ці васць 
ста на віц ца цям ней шы-
мі, ка лі яны ўбі ра юц ца 
ў дрэ ва.

Мёд мо жа за мя ніць ан ты бак тэ ры яль ны сро дак. �

Яб лыч ны во цат да па мо жа спы нiць iкаў ку. Трэ ба  �
змя шаць ад ну чай ную лыж ку яб лыч на га во ца ту з 
куб кам цёп лай ва ды i вы пiць дроб ны мi глыт ка мi, не 
спы ня ю чы ся.

А каў ба са 
ў вас све жая?..

Па ва жа ная рэ дак цыя му зыч ных пе ра дач! Ме сяц та му я 
пра сіў вас да жон чы на га юбі лею па ста віць пес ню «Ла да», пад 
якую мы з ёю лю бі лі тан ца ваць, у тым лі ку на ўлас ным вя сел-
лі. Я та ды не са ро меў ся пад пя ваць: «… И ког да ты ста нешь 
ба буш кой, всё рав но ты бу дешь Ла душ кой, Ла-да!» 

З та го, май го пер ша га ліс та вы, зда ец ца, зра зу ме лі ўсё. І 
на ват па ве да мі лі, ка лі нам уклю чаць ра дыё. Мы з жон кай бы лі 
на па га то ве, як і ўся на ша рад ня. Зяць на стро іў маг ні та фон — з 
мэ таю ўсё за пі саць, каб за ха ваць на ве кі. Ад нак атры ма ла ся 
абы-што.

За доб рыя сло вы ў ад рас жон кі, без умоў на, дзя куй. Але ж 
по тым, па пра сіў шы пра ба чэн ня за тое, што «ў ба зе» ці «на ба-
зе» не ака за ла ся пес ні «Ла да», вы па ста ві лі ін шы му зыч ны (ка-
лі мож на так на зваць?) твор. Сло вы яго — «Я го тов це ло вать 
пе сок, по ко то ро му ты ходила…» — пад ка сі лі ўшчэнт. Не, без 
пры вяз кі да мя не яны хай гу чаць. Але ж я пра цую вар таў ні ком 
на пяс ча на-гра вій ным кар' е ры, ха джу ін шым ра зам на абед, 
і та ды мя не пад мя няе жон ка. На су пе рак, да рэ чы, ін струк цыі. 
Та му за раз мя не мо гуць тур нуць з ра бо ты — за па ру шэн не 
ін струк цыі і стра ту піль нас ці. Бо на та бе — ён пя сок ца луе…

А па куль змен шчык пад' юдж вае: маў ляў, як даў но я гэ та 
раб лю, ці не «за бі ва ец ца» пры па ца лун ках нос?..

Зяць так са ма свой но раў па ка заў. Ён з на ша га кар' е ра 
гра вій вы во зіць. Ле тась на са ма зва ле двой чы куль нуў ся. Та му 
на па мін пра пя сок — як той нож яму ў сэр ца…

І жон ка крыў дуе: у кар' ер, ска за ла, ні на гой больш…
А та му, ра ней па ва жа ная рэ дак цыя му зыч ных пе ра дач, пі шу 

вам яшчэ раз: трэ ба вы праў ляць ста но ві шча. Ка лі га ва рыць 
шчы ра — ра та ваць сям'ю. Як?

Мяр кую, на ва шай «ба зе» за ха ва ла ся апа ра ту ра, на якой 
мож на бы ло б прай граць грамп лас цін ку з пес няй «Ла да»? Яе 
ў лю бы мо мант мо жа пад кі нуць у сту дыю зяць. Не ду жа толь кі 
здзіў ляй це ся, што адзін бок грамп лас цін кі, з пес няй «Ад пус-
ці це мя не ў Гі ма лаі», бу дзе на дзей на за кле е ны плас ты рам, а 
па верх — яшчэ і скот чам. Я не ма гу больш ры зы ка ваць і ўвесь 
час ба яц ца, што вы там зноў неш та пе ра блы та е це: па ста ві це, 
на прык лад, плас цін ку не тым бо кам.

Да рэ чы, ня ўжо ў ва шых «ба зах» ня ма та кіх цу доў ных за-
ду шэў ных пе сень, як, на прык лад, «Зо рач ка мая» ці кан крэт-
на — «Зор ка Ве не ра»? Аль бо «Ля гу-пры ля гу…»? Мы так са ма 
па слу ха лі б… А то і па ля жа лі… На ват на пя соч ку. Тым са мым… 
Ру кі-но гі рас кі ну лі б і ў дум ках дзя ка ва лі вам за тое, што зноў 
на ла дзі лі нам жыц цё.

З на дзе яй —
Ан тось Цэб ры каў.

ДРОБ НЫЯ ПА МЫЛ КІ 
Ка міч ны апа рат (кас міч ны апа рат).
Сак рэт ны кот (сак рэт ны код).
Пра ца ваць не пры кла да ю чы рук (пра ца ваць не 
па кла да ю чы рук).
Торт з агрэ ха мі (торт з арэ ха мі).
Па кут ніц кая здоль насць (па куп ніц кая здоль-
насць).
Пе ра плёт ныя птуш кі (пе ра лёт ныя птуш кі).
Стыль нае па дзен не (стыль нае адзен не).
Акон ная дра ма (акон ная ра ма).
Пад рыў ная стра ва (пад рыў ная спра ва).
Фі гур нае ка хан не (фі гур нае ка тан не).

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

Вя сё лы слоў нiк 
БАН ДЭ РОЛЬ — кру тыя на здым ках фiль ма.
БУШ ЛАТ — ра ней шы прэ зi дэнт Аме ры кi на вi-
зi це ў Лат вii.
БУЛЬ ВАР — ку хар.
БУЛЬ ДОГ — Му му, ах вя ра Ге ра сi ма.
КУР КУ МА — лi са.
МУ РОГ — ка ро ва.
ПА РА ХОД — са ма гон ны апа рат.
ПЛАТ ФОР МА — плат ная фор ма.
СА НI ТАР — пе ра воз чык та ры ў зi мо вы час.
ТРУ БА ДУР — го ра-сан тэх нiк.
ГЕ РА IН — муж ге ра i нi.
АКУ ЛА — жон ка аку лiс та.
ЛАСТ — муж лас таў кi.
АЎ ЧАР КА — шу каль нiк па хмел кi.

Алесь ХIТ РУН, 
в. Кру па ва, Лiд скi ра ён.

���
Ад бы ло ся між лю дзей 
Дзіў нае дзі вац тва:
Не за ўва жыў адзін дзед, 
Як пра спаў юнац тва.
А пра чнуў ся з ба ра дой —
За ха цеў жа ніц ца, 
І ў сва ты́ да ма ла дой 
Дзеў кі-ма ла дзі цы.
Ой, ля, оха-ха, 
Дзеў кі-ма ла дзі цы!
Сон ца све ціць, дождж ім жыць.
Час бя жыць так хут ка.
Дзед ха цеў у шчас ці жыць, 
Ды жы ве у смут ку, 
Бо па грэць яму кар ціць 
Каля пячы спі ну, 
Жон цы б — гро шай… Ды пай сці 
Дзесь па ма га зі нах.
Ой, ля, оха-ха, 
Дзесь па ма га зі нах.
Дзе ду трэ ба ўсё час цей 
Ці шы ні ды ле каў, 
Жо нач ка жы ве пра сцей —
Тан цы, дыс ка тэ кі!..
Та кім чы нам дзень пры дні 
Ве се ла гу ляе, 
На гу ля нае дзі цё 
Не яна лю ляе.
Ой, ля, оха-ха, 
Жо нач ка гу ляе.
На гу ля на га сын ка 
Сі вы муж лю ляе.

Ан тон КАМЕРТОН .

Ва сіль НАЙ ДЗІН 

НЕ ХА ЧУ 
Ў ГІ МА ЛАІ!

(Ліст на ра дыё) 
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Бе ла рус кі дзяр жаў ны цырк 
p з Ніжняга Ноўгарада  пры-
еха лі вель мі не звы чай ныя 

ар тыс ты — бе ге мо ты Зла тый, Яна 
і Аі да, якія па ка жуць дзет кам і да-
рос лым свой адзі ны ў све це ат рак-
цы ён пад кі раў ніц твам Люд мі лы і 
То фі ка Ахун да вых «Гі па па та мус-
шоу». І са праў ды, дзе та кое мож на 
па ба чыць? Бе ге мо ты вы кон ва юць 
да во лі скла да ныя для іх тру кі. Жы-
вё лам, з ва гой ка ля то ны, скла да на, 
але маг чы ма бе гаць рыс сю, бу да-
ваць пі ра мі ды, ска каць адзін це раз 
ад на го і на ват тан ца ваць! Як за ўва-
жы лі дрэ сі роў шчы кі, пра ца ваць з 
гі па па та ма мі вель мі ня прос та: у іх 
ха рак тар на ра віс ты. Але ге не раль-
ную рэ пе ты цыю ар тыс ты вы ка на лі 
«на біс». Яшчэ адзін сюр прыз для 
бе ла рус кіх гле да чоў ад Люд мі лы і 
То фі ка Ахун да вых — ну мар з дрэ сі-
ра ва ны мі мал па мі. За баў ныя ма ка-
кі і па ві я ны вы кон ва юць тру кі з пад-
кід ны мі дош ка мі, саль та-мар та ле і 
мно гае ін шае. У цэ лым но вая цыр-
ка вая пра гра ма, якую мож на бу дзе 
па ба чыць да 20 кра са ві ка, змя шчае 
вя лі кую коль касць тру каў ар тыс таў 
роз ных цыр ка вых жан раў.

Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Свя точ на га Вам на строю
ў зі мо вы дзень!

Він шу ем ша ноў на га Юрыя Іо сі фа ві-
ча НАР КЕ ВІ ЧА з юбі ле ем. Ня хай муд ры, 
не паў тор ны і важ кі скарб ва ша га жыц ця 
па ляг чае но шу кож на га, хто жы ве і пра-
цуе ў на шым азёр ным краі.

З па ва гай,
Юрый Мі хай ла віч БА ЖЭ НАЎ,

ды рэк тар ААТ «Во пыт ны рыб гас
«Ся лец», в. Мар мо жа ва.

Він ша ван не ад бу даў ні коў —
так са ма!

Нам пры ем на, што ў свой час на шы мі 
ру ка мі быў уз ве дзе ны бу ды нак Бя ро заў-
ска га рай вы кан ка ма. Яшчэ больш пры ем-
на — па він ша ваць яго стар шы ню Юрыя 
Іо сі фа ві ча НАР КЕ ВІ ЧА з 50-год дзем. 
Жа да ем кі раў ні ку на ша га ра ё на шчас ця, 
лю бо ві і даб ра бы ту ў сям'і, но вых пра цоў-
ных пе ра мог на ад каз най па са дзе, і ў 

пер шую чар гу — у ад ра джэн ні бе-
ла рус кай вёс кі.

Ад мі ніст ра цыя і пра фкам
УП «Бя ро заў ская ПМК-3».

НА СА МАЙ
АД КАЗ НАЙ ПА СА ДЗЕ

Ад імя пра цоў на га ка лек ты ву на ша-
га прад пры ем ства він шую стар шы ню 
Бя ро заў ска га рай вы кан ка ма Юрыя 
Іо сі фа ві ча НАР КЕ ВІ ЧА з 50-год дзем. 
Амаль дзе сяць га доў Вы, ша ноў ны 
юбі ляр, пра цу е це на са май ад каз най 
па са дзе ў на шым ра ё не. Ме на ві та за 
гэ ты час тут шмат зроб ле на ў са цы-
яль на-эка на міч ным раз віц ці гэ та га не-
паў тор на га ва ўсіх ад но сі нах ку точ ка 
Брэст чы ны. Жа да ем і ў бу ду чым доб-
ра сум лен най пра цы ў ор га нах вы ка наў-
чай ула ды, аса біс та га шчас ця ў жыц ці, 
зда роўя і даў га лец ця ў імя но вых пра-
цоў ных пе ра мог.

З па ва гай,
Сяр гей Сяр ге е віч ГЛІН СКІ,

ды рэк тар
КУВП «Бя ро за рай аг ра сэр віс».

УНП 200022689

УНП 20022691

УНП 200021718

ТРЫ БЕ ГЕ МО ТЫ 
І ЎСЕ-ЎСЕ-ЎСЕ 

У цырк!У цырк!  ��


