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НАПРЫКАНЦЫ

5 сакавіка 2019 г.

«Апрануць»
зефір
у «спартыўную
форму»

СЁННЯ
Сонца

Фабрыка «Чырвоны
харчавік» гатовая сустрэць
удзельнікаў ІІ летніх
Еўрапейскіх гульняў
цікавым сюрпрызам,
паведамілі ў канцэрне
«Белдзяржхарчпрам».

Там, дзе Вязынка спіць у набрынялых снягах
І ўглядаецца ў далеч старэнькая хата,
Дзе чакае вярба, калі вернецца птах
І абвесціць усім велікоднае свята,
Там, дзе мроіцца воля ў лютаўскіх снах
І тугуюць крыніцы ў лядовай нядолі —
Па купалаўскай сцежцы прыходзіць вясна.
Тую сцежку снягі не схаваюць ніколі.
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год — нарадзіўся (вёска
Каш ні цы, ця пер у Гродзенскім раёне) Аляксандр Дзмітрыевіч
Каваленя, беларускі археолаг. Даследаваў стаянкі палеаліту, вёў раскопкі ў
Тураве, вывучаў культуру плямёнаў, якія
жылі ў басейне р. Дняпро, на левых прытоках Прыпяці і
Заходняй Дзвіны. Збіраў матэрыялы для археалагічнай
карты Беларусі. З 1932 года працаваў у Інстытуце гісторыі
АН Беларусі. У 1937 годзе неабгрунтавана арыштаваны,
расстраляны. Рэабілітаваны ў 1958-м.
год — у выніку аб'яднання Камуніс тычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі (КП(б)
Б) і Камуніс тычнай партыі Літвы з прычыны аб'яднання Літвы і Беларусі ў адно дзяржаўнае ўтварэнне —
Літоўска-Беларускую Савецкую Сацыяліс тычную Рэспубліку (Літбел), была створана Камуніс тычная партыя
(бальшавікоў) Літвы і Беларусі. У Прэзідыум ЦК партыі ўваходзілі В. С. Міцкявічус-Капсукас (старшыня),
В. Г. Кнорын (сакратар), З. І. Ангарэціс, А. Ф. Мяснікоў, Я. Г. Далецкі, С. І. Іваноў. У сувязі з наступленнем
польскіх войскаў у красавіку 1919 года рэспубліка была
аб'яўлена на ваенным становішчы, пачата мабілізацыя.
Аднак з-за адсутнасці належнага абарончага патэнцыялу і ваенных кадраў кіраўніцтва Літбела не змагло
ар га ні за ваць дзей ны ад пор во ра гу. Пас ля аку па цыі
Мінска (8 жніўня 1920 г.) ЦК партыі пераехаў у Бабруйск, затым у Смаленск, адкуль кіраваў падпольным
і партызанскім ру хам.
год — Беларускаму дзяржаўнаму драматычнаму тэатру імя Янкі Купалы прысвоена
найменне «акадэмічны».
год — у Мінску адбыўся 1-ы з'езд журналістаў рэспублікі; заснаваны Саюз журналістаў Беларусі.
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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.

Месяц

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

Спецыяліс ты прадпрыемства
распрацавалі тэматычныя «чахлы»
на сваю прадукцыю, якая з'яўляецца адной з візітовак краіны, — зефір. Падарункавыя наборы зефіру
ТМ «Прывітанне з Беларусі» і ТМ
«Zefіr.by» «апрануць» у «спартыўную форму» з сімволікай ІІ летніх
Еўрапейскіх гульняў.
Па да рун ка вы на бор зе фі ру
«Прывітанне з Беларусі» — гэта
салодкае «пісьмо», аформленае
ў «паштовым стылі». На «канверце» — адлюстраванне галоўных
гісторыка-культурных славутасцяў
нашай краіны. Унікальнасць салодкага «паслання» не толькі ў арыгінальнасці афармлення ўпакоўкі
і ручным вырабе зефіру. У абноўлены варыянт каробкі ўкладзена
паштоўка са зваротным адрасам
кандытарскай фабрыкі «Чырвоны
харчавік». Удзельнікі і госці Еўрапейскіх гульняў змогуць падзяліцца ўражаннямі ад прадукцыі і адаслаць свой водгук у Бабруйск.
У аснове афармлення ўпакоўкі
паветранага ласунку ў натуральным шакаладзе гандлёвай маркі
«Zefіr.by» — беларускі арнамент
«дрэва жыцця», які сімвалізуе вечнасць і бессмяротнасць. Такім чынам «Чырвоны харчавік» падкрэслівае даўнія традыцыі вытворчасці
прадукцыі.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Усход

Захад Даўжыня
дня

7.50
7.41
4.40
7.35
8.04
8.03

18.54
18.42
18.44
18.42
19.09
19.11

11.04
11.01
11.04
11.07
11.05
11.08

Апошняя квадра
26 лютага.
Месяц у сузор’і Рыб.

Iмянiны
Пр. Агафона, Васіля,
Івана, Ігната, Карнілы,
Льва, Піліпа, Сяргея,
Ціхана.
К. Адрыяна, Вацлава,
Тэафіла, Фрэдэрыка.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

1922

год — у газеце «Известия» быў упер шы ню
апублікаваны верш Уладзіміра Маякоўскага «Прозаседавшиеся» — па сутнасці, першая вострая сатыра на новую савецкую бюракратыю.
год — пачалася гераічная эпапея савецкіх лётчыкаў па выратаванні чалюскінцаў.
Экіпаж А. В. Ляпідзеўскага на самалёце АНТ-4 вывез на
мацярык першую групу членаў экіпажа ледакола «Чалюскін», расціснутага лёдам у Чукоцкім моры.
год — выступаючы ў Вестмінстэрскім каледжы ў Фултане (штат Місуры, ЗША), Уінстан Чэрчыль прамовіў словы, якія сталі гістарычнымі:
«Ад Шчэціна на Балтыцы да Трыеста на Адрыятыцы,
праз увесь кантынент, апушчана «жалезная заслона». За
гэтай лініяй размяшчаюцца ўсе
сталіцы старажытных дзяржаў
Цэнтральнай і Усходняй Еўропы:
Варшава, Берлін, Прага, Вена,
Будапешт, Бялград, Бухарэст і
Сафія, усе гэтыя знакамітыя гарады з насельніцтвам знаходзяцца ў тым, што я павінен назваць савецкай сферай, і ўсе
яны, у той ці іншай форме, аб'екты не толькі савецкага
ўплыву, але і вельмі высокага... кантролю з боку Масквы.
Камуністычныя партыі, якія былі вельмі маленькімі ва ўсіх
гэтых ўсходнееўрапейскіх дзяржавах, былі вырашчаны
да становішча сілы, якая значна перасягае іх колькасць, і
яны імкнуцца дасягнуць ва ўсім таталітарнага кантролю».
Пачатак «халоднай вайны». Дзеля справядлівасці трэба
адзначыць, што ў гэты час Чэрчыль не быў, насуперак
распаўсюджанай памылцы, прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі; пасля паражэння кансерватыўнай партыі на выбарах
5 ліпеня 1945 года ён з'яўляўся лідарам апазіцыі; у ЗША
знаходзіўся не з афіцыйным візітам, а як прыватная асоба, на правах адпачывальніка

1934

1946

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
У нейкай французскай
казцы расказваецца, як
адзін маленькі хлопчык нібыта прыйшоў есці пасля
таго, як яго паклікалі ўсяго
аднойчы.

Цешча не пераедзе да
вас, калі не зможа вас
знайсці!

Дыялогі ў сеціве.
— Як я вас пазнаю?
— Вам насустрач будзе
ісці хлопец, і вы падумаеце:
хоць бы не ён! Дык вось, гэта буду я.

Дзеці — кветкі жыцця :)
Пя ці га до вы Ва сіль —
бацьку:
— Тата, дай мне 20 рублёў,
і я табе скажу, хто ўначы з мамай спіць, калі цябе няма.
— Што? Вось табе грошы, кажы! Хто?!
— Я!

Жыццёвыя хітрыкі.
Прадаць кватэру і купіць дом на колах.

У Насці муж быў такі
страшны, што гарэлку піць
даводзілася ёй.

Дарагога сына і брата Анатоля Іванавіча
РЫЖЭВІЧА з вёскі Ракаўцы Смаргонскага раёна
шчыра віншуем з 60-годдзем! Зычым моцнага
здароўя, дабрабыту, доўгіх гадоў жыцця!
Няхай табе сонца смяецца,
Усё ў жыцці ўдаецца!
І хай будзе светлым
кожны твой дзень!
Мама і сястра Ірына.

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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