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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.43 18.05 10.22
Вi цебск — 7.35 17.53 10.18
Ма гi лёў — 7.33 17.56 10.23
Го мель — 7.27 17.55 10.28
Гродна — 7.58 18.21 10.23
Брэст    — 7.56 18.24 10.28

Iмянiны
Пр. Аляксея, Гаўрылы, Дзям’яна, 
Ерамея, Іоны, Мацвея, Піліпа, Пятра, 
Рыгора.
К. Ганны, Лукі, Пятра, Юльяна.

Месяц
Поўня 19 кастрычніка. 
Месяц у сузор’і Авена. 
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Па вод ле слоў са міх скар ба-
шу каль ні каў, дно бы ло ўсы па на 
зо ла там. «Во сем за ла тых лан цу-
гоў, ма не ты — усё бы ло рас сы-
па на прос та па дне, — уз гад вае 
баць ка ся мей ства Рык Шміт. — 
Гэ та бы ло са мае не ве ра год нае, 
што ба чыў я ў сва ім жыц ці».

Па вод ле за ка на даў ства, шта-
ту Фла ры да на ле жыць пра ва на 
20% усіх зной дзе ных ка ля ўзбя-
рэж жа скар баў, та му част ка 
ўпры га жэн няў і ма нет, ве ра год-
на, тра піць у му зей ныя ка лек цыі і 
бу дзе вы стаў ле на ў экс па зі цы ях. 
Ас тат нія 80% бу дуць па дзе ле ны 

па між кам па ні яй 
Fleet — Queens 
Jewels LLC, якая ў 
2010 го дзе вы ку-
пі ла ўсе пра вы на 
по шу кі скар баў у 
мес цы кру шэн ня, і сям' ёй Шмі-
таў.

Да рэ чы, Рык Шміт — апан та-
ны па ляў ні чы на скар бы, які ўжо 
не адзін год зай ма ец ца гэ тай 
спра вай і сва і мі по шу ка мі за ра зіў 
у тым лі ку жон ку і два іх дзя цей. 
Прак тыч на кож ны вы хад ны дзень 
(і, вя до ма ж, кож ныя ка ні ку лы 
сям'я вы хо дзіць у мо ра на сва ім 
ка раб лі. Та кі ім пэт ужо меў плён: 
ле тась Шмі ты знай шлі ў акі я не 
за ла тую ма не ту, а 
ў 2002 го дзе сын 
Шмі та, Эрык, пад-
няў з дна ў гэ тым 
жа ра ё не ся рэб ра-
нае мек сі кан скае 
блю да (што ад мет-
на — з бла кіт най 
аб ля моў кай) кош-
там ка ля 25 ты сяч 
до ла раў.

Уся го ж, па вод ле 
суд на вых ма ні фес-
таў, за та нуў шыя 
іс пан скія ка раб лі 
пе ра во зі лі скар бы 

на су му пры бліз на ў 400 міль ё-
наў до ла раў у пе ра вод зе на су-
час ныя гро шы. Да гэ туль уда ло ся 
«ада браць» у акі я на каш тоў нас-
цяў на 175 міль ё наў до ла раў. Па-
пя рэд няя буй ная зна ход ка бы ла 
зроб ле на ў лі пе ні гэ та га го да: 
та ды скар ба шу каль ні кі пад ня лі 
з дна 48 за ла тых ма нет.

Пад рых та ваў 
Іван КУ ПАР ВАС

�

Хто шу кае...Хто шу кае...  ��

300 ТЫ СЯЧ ДО ЛА РАЎ 
З ДНА АКІ Я НА

Жы ха ры фла рыд ска га го ра да Сэн фард Рык і 
Лі за Шміт на мі ну лым тыд ні знай шлі ў акі я не, 
пры клад на за 137 мет раў ад бе ра га, ку фар са 
скар ба мі кош там больш як 300 ты сяч до ла раў. 
Зна ход ка бы ла зроб ле на не па да лёк ад та го мес-
ца, дзе не каль кі ста год дзяў та му, у 1715 го дзе, 
тра пі лі ў шторм і за та ну лі 11 на гру жа ных зо ла-
там іс пан скіх га ле о наў, што вяр та лі ся з Ку бы.

На днях у рэ дак цыю «Звяз ды» 
прый шоў ліст ад на ша га чы та ча 
з 50-га до вым ста жам. Мін ча нін 
Ула дзі мір Го лу беў вы ка заў сваю 
за не па ко е насць ста нам абел іс ка 
па тры ё там-ан ты фа шыс там, які 
зна хо дзіц ца на ву лі цы Аран жа рэй-
най, по бач з бы лым Чэр вень скім 
рын кам. І меў ра цыю, у чым на шы 
ка рэс пан дэн ты ўпэў ні лі ся, ка лі 
пры еха лі ту ды.

Праў да, сам абел іск мы ледзь знай-
шлі. На Ма я коў ска га — су цэль ная бу-
доў ля. На Аран жа рэй най з ад на го бо ку 
— сум ныя шмат па вяр хо ві кі, з дру го га 
— тое, што за ста ло ся ад бы ло га кір ма-
шу. І ся род гэ та га ха о су на вод шы бе, пад 
кро на мі ста рых яб лынь, ста іць не вя ліч кі 
пом нік. Быц цам са мой пры ро дай сха ва-
ны ад на ва коль ных зно саў і рэ кан струк-
цый.

Ра ней кар ці на бы ла тут больш ма-
ляў ні чай. Уз доўж ву лі цы цяг нуў ся пры-
ват ны сек тар. На кож ным пад вор ку — 
свой квет нік, дрэў ца, ага род чык. 
Гас па да ры га да ва лі якую-ні я кую 
жы вё лу, ка ля хат ве се ла га ма-
ні лі дзе ці. Так бы ло да вай ны. 
У Вя лі кую Ай чын ную шмат лі кія 
пад вор кі «па сі ра це лі». А вось у 
да мах пад ну ма ра мі 7 і 9, на ад-
ва рот, на ро ду пры ба ві ла ся: тут 
раз мя шча лі ся кан спі ра тыў ныя 
ква тэ ры Мінск ага ан ты фа шысц-
ка га пад пол ля.

Гас па да ра мі гэ тых ква тэр бы лі 
П.С. Алей чык і М.Ф. Ге ра сі мо віч, 
якія за гі ну лі ў маі 1942 го да. У 
до ме № 11, на той жа Аран жа рэй-
най, жы ла Ган на Ан то наў на Ман-
цы во да. І яна з ліс та па да 1941-га 

па лю ты 1944 го да з'яў ля ла ся чле нам 
Мінск ага пад пол ля. Нем цы рас стра ля лі 
жан чы ну-ак ты віст ку ў маі 1944-га.

На мес цы ад ной з гэ тых хат ста іць 
абел іск, які быц цам на гад вае на шым су-
час ні кам пра подз віг гэ тых лю дзей, пра 
ге ра ізм усіх тых, хто ры зы ка ваў сва ім 
жыц цём дзе ля пе ра мо гі.

А мы пра хо дзім мі ма... Да рос лыя ў 
дзён най мі тус ні не зной дуць хві лін кі, 
каб спы ніц ца, пры браць апа лае ліс це, 
пад няць кі ну тую бу тэль ку ці па пер ку ад 
цу кер кі. Дзе ці спя ша юц ца ў шко лу і са 
шко лы, якая зна хо дзіц ца по бач. І толь-
кі мяс цо вы жы хар Ула дзі мір Го лу беў на 
пра ця гу 10 га доў амаль кож ны дзень 
хо дзіць сю ды, як на пра цу. Да гля даць 
абел іск лі чыць сва ім аба вяз кам, клі чам 
сэр ца.

І сён ня ён тут. Збі рае ў па кет смец це, 
якое на кі да лі мін ча не. Пад гра бае ліс це. 
Вы ці рае ану чай на пом ні ку пыл.

— Па дзя кі я ні ко лі не чуў. Ды і на вош-
та яна мне? — пе ра ка на ны Ула дзі мір Мі-
хай ла віч. — Га лоў нае, каб лю дзі час ад 

ча су ўспа мі на лі тых, хто, ах вя ра ваў шы 
сва ім жыц цём, пры нёс нам сва бо ду. Да 
70-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня-
мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў за ста ло ся 
менш чым год. Трэ ба па кла па ціц ца, каб 
пры вес ці пом ні кі, абел іс кі і ме ма ры я лы 
ў на леж ны від. Зра зу ме ла, што і абел іс кі 
не веч ныя: не ка то рыя да стат ко ва толь-
кі пад фар ба ваць, а ін шыя па тра бу юць 
доб ра га ра мон ту. Толь кі гэ та ўжо мне 
не пад сі лу.

Та му і звяр та ец ца з прось ба мі да ад-
мі ніст ра цыі Ле нін ска га ра ё на, па тра буе 
доб ра ўпа рад ка ван ня абел іс ка. «Ва юе» з 
мяс цо вай ула дай больш за 5 га доў. На-
рэш це, да біў ся. Пад сы па лі зям лі, дзір кі 
за ля па лі цэ мен там, па са дзі лі квет кі. І ўсё 
на гэ тым.

Той цэ мент па чаў асы пац ца. Адзі-
ную сця жын ку і тую пяс ком за сы па лі з 
су сед няй бу доў лі. Ула дзі мі ру Го лу бе ву 
ад на му ўжо не спра віц ца: пен сі я нер, 
зда роўе не тое. «Доб ра бы ло б пра-
клас ці да абел іс ка тра ту ар ную пліт ку, 
па ста віць по бач ла вач кі. Та ды, маг чы-

ма, лю дзі не аб мі на лі б пом нік. 
Спы ня лі ся б тут, ча сам і пры-
бра лі б. Ня хай і на ву чэн цы гім-
на зіі № 74 узя лі б шэф ства над 
абел іс кам», — раз ва жае Ула дзі-
мір Мі хай ла віч.

Між ін шым, вы шэй зга да ная 
на ву чаль ная ўста но ва зна хо дзіц-
ца зу сім бліз ка, праз чы гу нач ную 
да ро гу. А школь ні каў тут зрэд ку 
ўба чыш, ня ма іх тут і на Дзень 
Пе ра мо гі, і на Дзень Не за леж-
нас ці. Бед ны на на вед валь ні каў 
пом нік і ў ін шыя дні.

Аса біс та мя не ў гэ тай сі ту а-
цыі больш хва люе ін шае. Абел іск 
зна хо дзіц ца за не каль кі кро каў 

ад бы ло га Чэр вень ска га рын ку. Ці не 
ўзнік не рап там у но вых ула даль ні каў ідэя 
па бу да ваць з бу ду чым аб' ек там пар кінг 
ці яшчэ што-не будзь? Ды і ўво гу ле, ці 
ўпіс ва ец ца абел іск, па стаў ле ны ў пас-
ля ва ен ны час, у ін тэр' ер бу ду ча га ганд-
лё ва га цэнт ра?

На гэ тыя пы тан ні ад ка заў на чаль-
нік упраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты, 
куль ту ры і па спра вах мо ла дзі ад мі-
ніст ра цыі Ле нін ска га ра ё на Сяр гей 
СА СКА ВЕЦ:

— Са праў ды, да нас не ад ной чы звяр-
таў ся жы хар Ле нін ска га ра ё на Ула дзі мір 
Го лу беў. Так скла ла ся, што мы быц цам 
за бы лі ся пра іс на ван не абел іс ка, пры-
све ча на га па тры ё там-ан ты фа шыс там. 
А вось па ва жа ны гра ма дзя нін нам пра 
гэ та не толь кі на га даў, але і паў плы ваў 
на тое, што мы па ча лі зай мац ца яго доб-
ра ўпа рад ка ван нем. За што яму і ўдзяч-
ныя. Абел іск за ма ца ва лі за ся рэд няй 
шко лай № 40. Ра зам з Ула дзі мі рам Го-
лу бе вым на ву чэн цы пры бі ра лі пом нік і 
тэ ры то рыю ка ля яго. Рэ гу ляр на зай ма-

юц ца яго доб ра ўпа рад ка ван нем і за раз. 
Са мае ці ка вае, што, ка лі мы ўсклад ва лі 
аба вя за цель ствы па до гля дзе пом ні ка, 
мы не ўдак лад ня лі, да якіх дат па він на 
быць пры мер ка ва на пры бі ран не. Тым 
больш, не пры му ша лі. Дзе ці са мі пра-
хо дзяць по бач і ба чаць, ка лі трэ ба пад-
грэб ці ліс це, а ка лі да стат ко ва толь кі 
ўсклас ці квет кі.

Ін шае пы тан не, якое ты чыц ца маг чы-
ма га знік нен ня абел іс ка ў су вя зі са зно сам 
Чэр вень ска га рын ку і па бу до вай на яго 
мес цы ганд лё ва га цэнт ра. Гэ тыя зме ны 
ні я кім чы нам не бу дуць ты чыц ца пом ні ка: 
абел іск з'яў ля ец ца гіс то ры ка-куль тур най 
каш тоў нас цю Ле нін ска га ра ё на. Ён не да-
ты каль ны і ахоў ва ец ца за ко нам.

���
Доб ра, што ў не ка то рых абел іс каў 

ёсць та кія гас па да ры, як Ула дзі мір 
Го лу беў. Але ж лю дзі не веч ныя. А ці 
адзін толь кі та кі пом нік па тра буе на-
шай ува гі?

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

�

Тэ му пад ка заў чы тачТэ му пад ка заў чы тач  ��

Гас па дар абел іс ка, ці Пом нік па тра буе ўва гіГас па дар абел іс ка, ці Пом нік па тра буе ўва гі

Ула дзі мір ГО ЛУ БЕЎ на пра ця гу 10 га доў амаль кож ны дзень хо дзіць сю ды, як на пра цу. Ула дзі мір ГО ЛУ БЕЎ на пра ця гу 10 га доў амаль кож ны дзень хо дзіць сю ды, як на пра цу. 
Да гля даць абел іск лі чыць сва ім аба вяз кам, клі чам сэр ца.Да гля даць абел іск лі чыць сва ім аба вяз кам, клі чам сэр ца.

Мін ча нін доб ра ве дае, хто не ка лі жыў Мін ча нін доб ра ве дае, хто не ка лі жыў 
у тых ха тах, на мес цы якіх за раз ста іць абел іск.у тых ха тах, на мес цы якіх за раз ста іць абел іск.

З ЮБІ ЛЕ ЕМ!
Вель мі пры ем на ад імя хле ба ро баў на ша га СВК, а за ад но і ўсіх пісь-

мен ні каў Брэст чы ны ад шчы рай ду шы па він ша ваць на мес ні ка стар шы ні 
аб лас но га ад дзя лен ня Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Лю боў Мі ка ла еў ну 
Кра сеў скую з юбі ле ем. Жа да ем Вам но вых твор чых зда быт каў, у тым лі ку 
і паэ тыч ных збор ні каў, ап ты міз му ў жыц ці і на тхнен ня, па больш ці ка вых 
су стрэч з чы та ча мі ў пра цоў ных ка лек ты вах, у тым лі ку і ў на шым. Вя лі кі 

дзя куй за свя точ ную ве ча ры ну, якая ад бы ла ся ў Цэнт раль най 
га рад ской біб лі я тэ цы імя А.С. Пуш кі на г. Брэс та.

З па ва гай, Аляк сей Сця па на віч Ска кун, стар шы ня 
праў лен ня СВК «Аст ра ме ча ва» Брэсц ка га ра ё на, 

член Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі, 
за слу жа ны ра бот нік сель скай гас па дар кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

1738 год — на ра дзiў ся Анд рэй Цi ма фе е вiч 
Бо ла таў. Удзель нiк ся мi га до вай вай ны з 

Пру сi яй, свед ка па ка ран ня Пу га чо ва. Туль скi па ме-
шчык, якi ад мо вiў ся ад блiс ку чай пры двор най кар' е ры. 
Пер шы рус кi аг ра ном, фi ло саф, асвет нiк, пiсь мен нiк, 
мас так, вы на ход нiк, фар ма цэўт i ўрач. Ён пер шым 
ву чыў рус кiх ся лян вы рошч ваць буль бу i па мi до ры. 
Склаў апi сан не больш як шас цi сот га тун каў яб лынь i 
груш. Бяс плат на ля чыў мiкс ту ра мi i элект рыч нас цю. 
Ства рыў пер шы ў Ра сii дзi ця чы дра ма тыч ны тэ атр. 
Вы да ваў ча со пi сы i ства раў унi каль ныя са до ва-пар ка-
выя ан самб лi. Пi саў кар цi ны, п'е сы, вер шы, ме му а ры, 
фi ла соф скiя пра цы. Сэн сам яго жыц ця ста ла паў на та i 
ра дасць што дзён най твор час цi. Анд рэй Бо ла таў пе ра-
жыў во сем ра сiй скiх ца роў, на пi саў амаль 350 та моў 
тво раў па са мых роз ных га лi нах ве даў i быў па ха ва ны 
ў дзень свай го 95-год дзя, 18 каст рыч нi ка 1833 го да.

1893 год — 120 га доў та му 
на ра дзiў ся Ула дзi мiр Iо-

сi фа вiч Ула да мiр скi (Ма лей ка), бе ла-
рус кi ак цёр, на род ны ар тыст Бе ла ру-
сi (1938) i СССР (1955). У 1924-1959 
га дах — ак цёр Бе ла рус ка га тэ ат ра 
iмя Я. Ку па лы (у 1944-м уз на чаль ваў 
фран та вую тэ ат раль ную бры га ду). 
Ак цёр шы ро ка га твор ча га дыя па-
зо ну. Яго мас тац тва вы явi ла ся ў 
дак лад най пе ра да чы псi ха ло гii ге ро яў, плас тыч нас цi, 
яр кас цi ма люн ка ро лi, ва ло дан нi iм пра вi за цы яй, умен-
нi ка рыс тац ца сцэ нiч най дэ тал лю, мi мi кай. Ся род ро-
ляў: Гуш ка («Ай чы на» К. Чор на га), Тры стан («Са ба ка 
на се не» Ло пе дэ Ве гi), Iван Ка ла мiй цаў («Апош нiя» 
М. Гор ка га) i iн шыя. Зды маў ся ў фiль мах «Хто смя ец-
ца апош нiм», «Па лес кая ле ген да». Го лас ак цё ра час та 
гу чаў па ра дыё. Па мёр у 1971 го дзе.

1947 год — на ра дзiў ся (го рад Коб рын) Алег 
Ана толь е вiч Страль чо нак, бе ла рус кi ву-

чо ны, ака дэ мiк НАН Бе ла ру сi (1994). Аў тар больш за 
180 на ву ко вых прац, 35 вы на ход нiц тваў. Да сле да ван-
нi ў га лi не хi мii гар мо наў i гар ма наль най рэ цэп цыi. За 
ства рэн не i ўка ра нен не ў прак ты ку ахо вы зда роўя 
ра дые ды яг нас тыч ных на бо раў уда сто е ны Дзяр жаў-
най прэ мii Бе ла ру сi (1988).

Анд рэй ВО ЛЯН, па лi тыч ны 
дзе яч, фi ло саф, 

iдэ о лаг Рэ фар ма цыi:

«Уся кая ча ла ве чая су поль насць ства ра ец ца, 
га лоў ным чы нам, каб за бяс пе чыць са бе спа кой-
нае, мiр нае жыц цё, сва бод нае ад зва даў i ва ро жай 
па гро зы».

УНП 200035478

— Ча му з дзвюх сяб ро вак ад на заў сё ды 
жах лi вень кая?

— Ня праў да, у мя не сяб роў ка пры го жая!

Пра даў цы су пер мар ке таў — як са ба-
кi: све жы та вар да лей за коп ва юць.

У аў то бу се жон ка вы маў ляе му жу:
— Баб нiк ты — нi ад ной спад нi цы не 

пра пус ка еш!
По бач ста iць жан чы на, цi ка вiц ца :
— Пра бач це, вы яго ла е це цi рэ кла-

му е це?

Ве да е це, ча му вер шы пры ня та чы-
таць, сто я чы на та бу рэт цы?

Каб гос цi, якiя за су му юць, маг лi лёг-
кiм ру хам на гi скон чыць ве чар паэ зii!

У Ві цеб ску цы руль нік па ве да мі ла ў мі лі цыю, 
што днём з яе су мач кі, якая ля жа ла ў пад соб ным 
па мяш кан ні са ло на, укра лі ка ша лёк з 330 ты ся-
ча мі руб лёў. За тры ма лі 14-га до ва га школь ні ка. 

А ў ві цеб скім ка зі но 57-га до вы жы хар Сма лен-

скай воб лас ці са сто лі ка ўкраў ка ша лёк, у якім 
зна хо дзі ла ся 1,8 міль ё на бе ла рус кіх руб лёў і 1,5 
ты ся чы ра сій скіх. Ад бы ло ся гэ та ноч чу. Ка ша лёк 
на ле жаў 42-га до ва му жы ха ру Ві цеб ска.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ФактФакт  ��

БЕ ЛА РУС КІ АД БОР 
НА «ЕЎ РА БА ЧАН НЕ» 
СТАР ТУЕ Ў НАЙ БЛІ ЖЭЙ ШЫЯ ДНІ

Дня мі ў Бел тэ ле ра дыё кам па ніі аб мяр коў ва лі пад рых-
тоў ку да кон кур су «Еў ра ба чан не» — дзі ця ча га і да-
рос ла га. І ка лі з пер шым усё зра зу ме ла (прад стаў нік 
абра ны, пес ня і ну мар да пра цоў ва юц ца, а на пры кан цы 
ліс та па да мож на бу дзе па зна ё міц ца з вы ні кам), то на-
конт дру го га да апош ня га ча су на цы я наль ны арг ка мі-
тэт за хоў ваў поў нае маў чан не. Ця пер жа ста ла вя до ма 
га лоў нае: Бе ла русь у «Еў ра ба чан ні-2014», што прой дзе 
ў ста лі цы Да ніі, удзель ні чае!

На цы я наль ны ад бор стар туе не ўза ба ве — умо вы яго пра вя-
дзен ня і па тра ба ван ні да ўдзель ні каў абя ца юць апуб лі ка ваць на 
сай це Бел тэ ле ра дыё кам па ніі www.tvr.by ў най блі жэй шыя дні. 
Кі раў ні ком ад бо ру, як і ле тась, пры зна ча на ды рэк тар тэ ле ка-
на ла «Бе ла русь 2» Воль га Шля гер. Па вод ле яе слоў, іс тот ных 
змен у па ла жэн ні аб на цы я наль ным ад бо ры сё ле та не бу дзе.

Як да ве да ла ся «Звяз да», бе ла рус кім ар тыс там, якія па-
жа да юць узяць удзел у ад бо рач ным ту ры да «Еў ра ба чан ня», 
да вя дзец ца грун тоў на пад рых та вац ца і па ста рац ца ад ра зу 
пе ра ка наць жу ры ў сва ім па тэн цы я ле. Бо ча су на «рас кач ку» і 
пра віль нае афарм лен не за явак, як мяр ку ец ца, у іх бу дзе зу сім 
ня шмат — ка ля ме ся ца. Да та го ж з усіх да сла ных за явак без 
да дат ко вых пра меж ка вых эта паў суд дзі бу дуць ад ра зу вы зна-
чаць удзель ні каў фі на лу — да 15 ча ла век. Імя ж прад стаў ні ка 
на шай кра і ны на кон кур се бу дзе на зва на ў сту дзе ні 2014 го да, 
па ве дам ляе прэс-служ ба БТРК.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Ра ка вая ры бал ка
Ку паль ны се зон даў но скон чыў ся, а лю дзі пра цяг ва юць 
гі нуць на ва дзе. Час цей за ўсё гэ та ры ба кі. 

Вось і ў Ба ра на віц кім ра ё не два дні шу ка лі пра паў ша га 
ры ба ло ва. На трэ ці дзень знай шлі яго це ла ў ра цэ Шча ра. Па-
вод ле па пя рэд няй вер сіі, ён вы паў з лод кі, а вы ра та валь най 
ка мі зэль кі не меў.

Яна СВЕ ТА ВА

�

Ма зi ла...

Па га ры зан та лi: Бас кет бол. Яз док. Акт. Лар нi. 
Лук. Та гор. Атам. Iн дус. Па ра. Сi лi кат. Клi мат. Сад. 
«Кам бат». Ма шы на. Ар ба. Газ. Квас. Аста на. Такт. 
Сыр. Лаз. Круг. Сот ка. Ала. На ра да. Удар. Ка ра. Iран. 
Бiль ярд.

Па вер ты ка лi: Пад ле сак. Дартс. Ка лым. Ак тэт. 
Бар ва. Каа. Бак лан. Ел ка. Трас та. Гiт. За ру ка. Бiя-
тлон. Ла дан. Ар да. Спа дар. Ло дар. Араб. На ска. Арк. 
Бак сiт. Марс. Апiс. Ток. Ма ма лы га. Рад. На нду. Штат. 
Фа за. Ге пард.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

ЗдарэнніЗдарэнні  ��
ШКОЛЬ НІК «УЗЯЎ» ЦЫ РУЛЬ НЮ

Фо таздымкі Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ


