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НАПРЫКАНЦЫ

23 лютага 2019 г.

Філворд

ПЫТАННІ:

Філворды, таксама вядомыя як венгерскія крыжаванкі, уяўляюць сабой
галаваломкі, у якіх патрабуецца знайсці ўсе словы, упісаныя ў квадратную
сетку. На першы погляд літары ўпісаны хаатычна, але на самай справе
ўсе яны з'яўляюцца часткай слоў. Словы могуць выгінацца ў любы бок
пад прамым вуглом, але не перасякаюцца адно з адным.

1. Чалавек, які выклікае да
сябе пагарду, якім памыкаюць, камандуюць (7).
2. Каталіцкі манастыр (7).
3. Вадасцёкавая канаўка (6).
4. Пласт уз ара най зямлі (5).
5. Конь, прызначаны толькі
для выезду, а не для працы (8).
6. Хатні настаўнік (8).
7. Смаліс ты кавалак дрэва (6).
8. Кручок для вязання (7).
9. Скураны лапаць (3).
10. Царкоўнае прастольнае
свята; наогул свята з кірмашамі і гульнямі (4).
11. Плот з жэрдак (9).
12. Клін для замацавання
касы (9).
13. Машынка для стрыжкі
нагала (7).
14. Двор каля хаты (8).
15. Старажытны абрад на
вяселлі (5).
16. Прыстасаванне для навівання пражы на цэўку (6).
17. Жалезны абруч, які наганяюць на бочку, драўляную
калодку кола, палю і г. д. (5).

СЁННЯ

Месяц

Сонца

Поўня 19 лютага.
Месяц у сузор’і
Скарпіёна.

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

8.12
8.05
8.03
7.57
8.27
8.25

18.34
18.21
18.24
18.23
18.50
18.53

10.22
10.16
10.21
10.26
10.23
10.28

Iмянiны
Пр. Валянціны, Ганны,
Паўлы, Парфірыя,
Прохара.
К. Ізабелы, Дзям'яна,
Палікарпа, Рамана,
Севярына.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Склаў Іван МАЗУРУК.

У Вя лі ка бры та ніі пераможца латарэі пратраціў мільёны фунтаў
стэр лін гаў, за стаў ся
без дома і машыны і
вымушаны зарабляць
на жыццё цяжкай фізічнай працай, паведамляе
The Sun.
У 2002 годзе 19-гадовы
Майкл Кэрал выйграў у латарэю 9,7 мільёна фунтаў
стэрлінгаў (звыш 27 млн
рублёў). Атрымаўшы грошы, малады чалавек кінуўся ў разгул. Ён выхваляўся,
што траціць 10 тысяч фунтаў штодзень, раз'язджаў
па вуліцах на «мерседэсе»
з надпісам «Кароль гопнікаў» (Kіng of Chavs) і кідаў у
прахожых фастфуд. Да 2012
года ад яго багаццяў нічога
не засталося. «Мае мільёны
выпарыліся ўсяго за дзесяць
гадоў, — прызнаецца Кэрал. — У мяне няма ні дома, ні
машыны, якія я мог бы назваць сваімі. Але я не шкадую,
лёгка дасталася, лёгка і страцілася». Паводле яго слоў, ён
стаў больш шчаслівым, калі зноў пачаў працаваць.
Цяпер былы мільянер жыве ў Шатландыі і працуе па
12 гадзін у дзень. «Цягаю 50-кілаграмовыя мяшкі з вугалем
і сяку бярвёны, якія прадаюць на запраўках», — расказвае ён. Паводле яго слоў, з шасці гадзін раніцы да шасці
гадзін вечара ён паспявае даставіць 150 мяшкоў вугалю.
«Часам мне даюць некалькі фунтаў на гарбату, гэта даволі
смешна», — кажа Кэрал.



Дзяўчына штрафавала хлопца
за спазненні

Карыстальніца адной з сацсетак пачала спаганяць
плату са свайго бойфрэнда за позняе вяртанне
дадому. Сваёй гісторыяй яна падзялілася ў сеціве
і выклікала шквал абурэння, піша The Daіly Star.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

АДКАЗЫ:

9. Чук.
10. Фэст.
11. Жардзянік.
12. Запатылак.
13. Нулёўка.
14. Падворак.
15. Пасад.
16. Сукала.
17. Рэхва.



Выйграў мільёны,
але стаў чорнарабочым

1. Папіхач.
2. Кляштар.
3. Рышток.
4. Скіба.
5. Стаеннік.
6. Дарэктар.
7. Смаляк.
8. Шыдэлак.

Zамор'е

ЗАЎТРА

Пара жыве разам два гады. Раней дзяўчына была дамаседам, але пасля смерці маці пачала наведваць забаўляльныя ўстановы, дзе і пазнаёмілася са сваім хлопцам.
Яна згадвае, што дапазна затрымлівалася ў барах, магла
забыцца зарадзіць тэлефон, у выніку чаго малады чалавек не мог з ёй звязацца і выходзіў з сябе. Дзеля партнёра яна кінула піць і засяродзілася на доме, але тады «па
нахіленай» пайшоў хлопец. «У яго з'явіліся новыя сябры, і
цяпер ён затрымліваецца кожныя выхадныя да 3—5 раніцы, — скардзіцца яна. — Я хачу, каб у яго была асабістая
прастора, таму што людзі гэтага заслугоўваюць. Але мяне
ўсё яшчэ турбуюць падвойныя стандарты, якія ён усталяваў у нашых адносінах». Сужыцель не пайшоў дзяўчыне
насустрач пасля яе просьбаў. Тады яна адважылася на
крайнія меры і пачала яго штрафаваць за спазненне (калі
не прыйшоў дадому да чатырох раніцы) на 50 долараў.
Не ўсе наведвальнікі сацсетак падтрымалі яе. Многія
адзначалі, што такі спосаб не ўратуе іх адносіны.



Жанчына захацела ўжывіць
сабе ў пяткі абцасы

Зорка знакамітага брытанскага рэаліці-шоу Bіg
Brother Салі Эксл хацела змяніць форму пятак пры
дапамозе пластычнай хірургіі, піша Daіly Maіl.

Жанчына разлічвала, што спецыяльныя імплантаты
дапамогуць ёй стаць вышэйшай. Яна паведаміла вядомаму пластычнаму хірургу Тэры Дуброу, што такія аперацыі
робяць у Карэі. Той запэўніў
знакамітасць, што пятачных
імплантатаў не бывае. «Калі б яны існавалі, думаеце,
гэты малы побач са мной
быў бы такім нізкім?» — пажартаваў ён з іншага вядучага, рост якога складае
155 сантыметраў. Эксл неаднаразова звярталася да
дапамогі пластычных хірургаў, яна двойчы павялічвала грудзі і тры разы карэктавала форму носа. «Чым
больш пластычных аперацый, тым больш у мяне чытачоў і гледачоў», — даволі
проста тлумачыць яна.
Іван КУПАРВАС.
Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

УСМІХНЕМСЯ
— Дарагі, а давай згуляем вяселле 23 лютага?
— Ты, што — хочаш сапсаваць мне свята?!
Як у войска ісці, дык
няма каму, а як піць 23-га,
дык усе абаронцы.
Аб'ява ў інстытуце:
«Вучыцеся! Інакш свята
23 лютага можа стаць для
вас прафесійным!»
Напярэдадні 23 лютага.
На аўтобусным прыпынку
стаяць жанчына з мужчынам. Яна кажа:

— Бабы будуць він шаваць — не ца луй ся, будзеш ца ла вац ца — мне
не прызнавайся, прызнаешся — по тым не крыўдуй!
Аб' ява ў кра ме пе рад
23 лютага:
«Купі падарунак мужу —
і атрымай падаруначак для
каханага мужчыны!»
Менавіта Дзень абаронца Айчыны дазваляе найбольш дакладна скласці
спіс тых, каго трэба павіншаваць з 8 Сакавіка.

Жыццялюбку, аптымістку, гумарыстку — шаноўную Людмілу Антонаўну ЗАРЭЦКУЮ (СТАРАВОЙТАВУ) — шчыра віншую з прыгожай круглай датай! Зычу моцнага здароўя, удач і
заставацца такой жа на многія, многія
гады!
Соф'я КУСЯНКОВА.

http://www.zviazda.by;

e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zviazda.by
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