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Цана дамоўная.
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«НН» сто гадоў з вамі

Анекдоты 

Адказы на кемікі са старонкі 15.

1) Сухіх. 2) Дзірка. 3) Сон. 4) Цень.

Нарадзіўся, пасля пайшоў у дзіцячы садок, 
потым у школу, затым скончыў універсітэт, 
пайшоў працаваць, ажаніўся — і вось ты ўжо 
са сваімі дзецьмі выходзіш на шпацыр. А 
бабулькі ля пад’езда ўсё тыя ж самыя…
* * *
Сустракаюцца двое:
— Я чуў, у цябе дачка нарадзілася пазаўчора?
— Так, мы пачалі ўжо збіраць на пасаг!
— А ў мяне ўчора нарадзіўся сын! Пачалі 
збіраць на ваенкамат!
* * *
Доктаp уваходзіць у палату, дзе ляжыць 
маладая жанчына.
— Добpы дзень, pаздзявайцеся — мне трэба 
вас агледзець...
— Але ваш калега ўжо аглядаў мяне і казаў, 
што я ў добрай фоpме!
— Так, так, менавіта гэта ён і мне казаў...
* * *
Патлумачце нарэшце, у чым семантычная, 
эканамічная і палітычная розніца між паняткамі 
энергетычная імперыя» і «сыравінавы прыдатак»?
* * *
Нішто так не бадзёрыць з раніцы, як 
своечасова не заўважаны вушак...

Клюшчаны Свянцянскага пав. Без мала люд-
зей любяць у нас сваю мову і стараюцца заха-
ваць яе; кажуць яны, што бацькі, дзяды і прад-
зеды мовай гэтай гукалі і абыходзіліся ёй. Нека-
торыя з гэтых людзей казалі мне, што іх бацькі, 
уміраючы, разам з богаслаўленнем казалі ім ша-
наваць родную мову і трымацца старых звычаяў, 
а таксама і яны самі, калі Бог не адбярэ ў апошнія 
мінуты мовы, перакажуць тое самае сваім дзе-
цям.

«НН». №28. 1910

Камуністы ў дабрачынных сталоўках. 
Барысаўскае габрэйскае таварыства «Святло 
Меноры» ад чэрвеня пачало арганiзоўваць бя-
сплатныя штодзённыя абеды пры сталоўцы, 
што на цэнтральным праспекце Рэвалюцыi, 
дзе харчуюцца з паўсотнi галодных барысаўцаў. 
Сталымі спажыўцамi дармовага харчу 
з’яўляюцца не толькi людзi, што начуюць у 
каналiзацыях i сутарэннях, але й звычайныя ве-
тэраны. Некаторыя з iх дагэтуль носяць значкi 
кшталту «Ударнiк камунiстычнае працы». Гады 
ўдарнае камунiстычнае працы прывялi да адна-
го вынiку — поўнае занядбанасцi.

«НН». №27. 2000

Афіцэры таксама плачуць. 1 ліпеня ля Нацыянальнай бібліятэкі ва ўрачыстай абстаноўцы адбыўся чарговы выпуск 
спецыялістаў Камандна-інжынернага інстытута Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Сёлета ўпершыню 
сярод выпускнікоў, якія навучаліся на дзённай форме навучання па спецыяльнасці «Папярэджанне і ліквідацыя 
надзвычайных сітуацый», — 8 дзяўчат. У часе цырымоніі выпускніцы не хавалі эмоцый.

Самы папулярны віцебскі 
інтэрнэт-партал — незалежныя 
«Народныя навіны Віцебска», 

news.vitebsk.cc, выбірае 
Міс Інтэрнэт. 11 прыгажунь 

змагаюцца за гэты тытул. 
Галасаванне працягнецца да 

6 ліпеня. Пераможца атрымае 
пуцёўку ў Крым. У аналагічным 

конкурсе летась перамагла 
Кася Сцяпанава, студэнтка 

Еўрапейскага гуманітарнага 
ўніверсітэта.

Іх вярхоўны атаман Мікалай 
Улаховіч апрануўся Сталіным, хоць 

той вынішчаў казакоў пад корань.

Улады адзначылі 3 ліпеня 
шэсцем ветэранаў вайны па 
праспекце да плошчы Перамогі. 
Як і заўжды, у дэфілядзе ўдзел 
бралі дэлегацыі прадпрыемстваў 
і праўладных суполак. 
Сёлета выйшлі на парад і так 
званыя «беларускія казакі» — 
арганізацыя, сфармаваная на 
ўзор расійскага казацтва.
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