
31 снежня 2013 г.НАПРЫКАНЦЫ
Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ
Мiнск — 9.28 16.57 7.29
Вi цебск — 9.26 16.39 7.13
Ма гi лёў — 9.19 16.47 7.28
Го мель — 9.07 16.52 7.45
Гродна — 9.42 17.14 7.32
Брэст — 9.34 17.23 7.49

Iмянiны
Пр. Зоі, Марка, Міхаіла.
К. Меланіі, Сільвестра.

Месяц
Апошняя квадра 25 снежня

12 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Казярога.
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УСМІХНЕМСЯ

Па га ры зан та лі: 5. Якасць, 
якой па ві нен ва ло даць за ва да-
тар ка ляд най ве ча рын кі. 6. Ге ра-
і ня каз кі Х. Ан дэр се на «Снеж ная 
ка ра ле ва». 11. Сла іс ты пі рог з 
яб лы ка мі — тра ды цый ная стра-
ва ў на ва год нім ме ню чэ хаў і 
сла ва каў. 12. Аў тар пес ні «За-
ві ру ха». 17. Цар коў нае пес на-
пен не ў па хва лу свя та. 18. Дзі-
ця чая зна ход ка пад на ва год няй 
ёл кай. 19. Жа но чае фут ра вае 
па лі то. 22. Печ, у якой, згод на са 
звы ча ем, у еў ра пей скіх кра і нах 
спаль ва юць вя лі кае ка ляд нае 
па ле на. 23. За ключ ная част-
ка свя точ на га прад стаў лен ня. 
24. Снеж ная бу ра. 27. Вост раў 
у Між зем ным мо ры, дзе Дзе-
да Ма ро за за вуць Ва сі лём. 28. 
Рас па ра джэн не Пят ра І, якое 
па кла ла па ча так тра ды цыі 
на Ру сі свят ка ваць Но вы год 
1 сту дзе ня. 29. Пер шы ме сяц 
ста ра жыт на рым ска га ка лен-
да ра. 30. Аліў ка вы тлушч, што 
вы ка рыс тоў ва ец ца ў цар коў-
ным ужыт ку. 33. Са нач ны схіл 
на ра дасць дзе цям. 34. Жанр 
тво ра А. Аст роў ска га «Сня гу-
рач ка». 37. Уста но ва, дзе Дзед 
Ма роз асаб лі ва жа да ны госць. 
42. Ства раль нік збор ні ка на род-
ных па це шак «Ла дач кі-лад кі». 
43. Па каз ма дэ ляў адзен ня, што 
на ладж ва юць фран цуз скія краў-
цы ў ка ляд нае свя та. 44. Свой-
ская птуш ка, якую аба вяз ко ва 
га ту юць на Но вы год у Да ніі. 48. 
Мес ца, дзе на пя рэ дад ні Но ва га 
го да лю біў су стра кац ца з сяб-
ра мі Жэ ня Лу ка шын — га лоў-
ны ге рой філь ма «Іро нія лё су, ці 
З лёг кай па рай». 49. Паў ноч ны 
ве цер; ка лі ён дзьмуў на Ва сіл-
ле, ча ка лі ха лод на га з гра дам 
ле та. 51. Вя до мы фальк ла рыст, 
ства раль нік пер ша га на Бе ла ру-
сі сіс тэ ма за ва на га вы дан ня па 
на род ным ка лен да ры. 52. Снеж-
ная ня ез джа ная і ня хо джа ная 
пра сто ра.

Па вер ты ка лі: 2. Жы вё лі на 
— адзін з сім ва лаў у два нац-
ца ці га до вым цык ле ўсход ня га 
ка лен да ра. 3. Па ра зі мо ва га 
па ля ван ня. 7. Пша ніч ны хлеб, 
які мал да ва не ста вяць на ка-
ляд ны стол ра зам з куц цёй. 8. 
Плод, што ру мын скія гас па ды ні 
за пя ка юць у якас ці сюр пры зу 
ў на ва год нім пі ра гу. 9. Пе рад-
свя точ ны ган даль ел ка мі пад 
ад кры тым не бам. 10. Свя тая, 
якую бе ла ру сы ўша ноў ва юць 

18 лю та га як ахоў ні цу ад па-
жа ру. 13. Бе ла рус кі кла сік, што 
апаэ ты за ваў ка ляд ны ры ту ал 
у паэ ме «Но вая зям ля». 14. 
Са мы зруч ны транс парт для 
Дзе да Ма ро за. 15. Кра і на ў 
Цэнт раль най Аме ры цы, жы ха-
ры якой лі чаць сім ва лам даб-
ра бы ту, шчас лі ва га ся мей на-
га ача га ві на град ную ла зу. 16. 
Ад га ро джа нае мес ца ў свір не, 
кле ці для за хоў ван ня збож жа, 
му кі. 20. Шас ці тыд нё вы пост 
пе рад Ка ля да мі. 21. Ат ры бут 
мас ка рад най аму ні цыі «дзе да» 
— удзель ні ка аб ра да ва га ка-
ляд на га шэс ця. 25. Гар на лыж-
ны марш рут. 26. На сель ніц тва 
гэ тай аф ры кан скай кра і ны лі-
чыць та ліс ма нам Но ва га го да 
не да спе лы арэх. 31. Спа бор-
ніц тва на хут касць у бія тла ніс-
таў. 32. Жы вё лі на, якую за пра-
гае ў са ні аме ры кан скі Сан-
та-Кла ус. 35. Плод з ядо мым 
яд ром у цвёр дай аба лон цы; 

ня мец кія гас па ды ні па да юць 
яго на свя точ ны стол ра зам з 
яб лы ка мі, ра зы нка мі і пі ра гом. 
36. Сім вал хрыс ці ян скай ве ры. 
38. Га лаў ны ўбор вы шэй ша га 
ду ха вен ства, які на дзя ва ец ца 
ў час на ба жэн ства ў пра ва-
слаў най і ка та ліц кай царк ве. 
39. Веч ная за гад ка для дзя цей: 
ка лі гэ та Дзед Ма роз па спя вае 
па клас ці па да ру нак пад ёл ку? 
40. Ме сяц у апош няй квад ры, 

на зы хо дзе. 41. Моў ны зва рот 
Дзе да Ма ро за. 45. Не аб ход ная 
пры на леж насць мас ка рад на-
га кас цю ма. 46. Рус кі кла сік, 
аў тар на ва год ня га апа вя дан ня 
«Лі бе рал».

Па ду гах: 1. Дэ серт нае ві-
на град нае ві но. 4. Па цяп лен не 
пас ля ма ро зу. 47. Асвя жаль ны 
фрук то вы на пі так. 50. Пры-
пра ва з ага род ні ны, круп для 
рыб ных і мяс ных страў.

«З НО ВЫМ ГО ДАМ!»
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ПРА ВЕР ЦЕ СВАЕ АД КА ЗЫ:
Па га ры зан та лі: 5. Гу мар. 6. Гер да. 11. Ру лет. 12. Ха нок. 

17. Ка нон. 18. Па да ру нак. 19. Ман то. 22. Ка мін. 23. Фі нал. 
24. За вея. 27. Кіпр. 28. Указ. 29. Марс. 30. Алей. 33. Гор ка. 
34. Каз ка. 37. Шко ла. 42. Віт ка. 43. Ка тэ ры нет. 44. Ін дык. 48. 
Лаз ня. 49. Ба рэй. 51. Лоз ка. 52. Ца лік. Па вер ты ка лі: 2. Па цук. 
3. Се зон. 7. Ка лач. 8. Пе рац. 9. Ба зар. 10. Ага та. 13. Ко лас. 
14. Са ні. 15. Ку ба. 16. За сек. 20. Пі лі паў ка. 21. Та ба кер ка. 25. 
Тра са. 26. Су дан. 31. Гон ка. 32. Алень. 35. Арэх. 36. Крыж. 38. 
Міт ра. 39. Тай на. 40. Ве тах. 41. Вы раз. 45. Мас ка. 46. Чэ хаў. 
Па ду гах: 1. Мус кат. 4. Ад лі га. 47. Кру шон. 50. Гар нір.

Ка лі вы да гэ та га ча су не ве да е-
це, што па да рыць ка ха най на Но вы 
год, у вас яшчэ да стат ко ва ча су, 
каб з'е хаць з кра і ны.

— Міш-а-а-а! З Но вым го дам!
— Ва ня-я-я! Ады дзі ад бяр ло гі!

На Но вы год ку пі ла дзве ма шын-
кі на ра дыё кі ра ван ні. Каб муж з дзі-
цем не па бі лі ся...

1-е сту дзе ня... Уве ча ры ля жым з 
жон кай, гля дзім тэ ле ві зар. Яна, усмі-
ха ю чы ся, ін тым ным го ла сам мне ка-
жа:

— Вось ця пер дзе ці за снуць, ве да-
еш чым мы зой мем ся?

Я увесь у прад чу ван ні ча гось ці не-
звы чай на га, пы та ю ся:

— Чым?
Яна на хі ля ец ца і шэп ча мне на ву-

ха:
— Цу кер кі з дзі ця чых па да рун каў 

бу дзем ес ці!

Но вы год.
— Доб ры дзень, Мі ша!
— Доб ры, Мі ка лай Кан стан ці на-

віч...
— Ад га дай за гад ку: «Не п'е, 

не ку рыць — на Но вы год дзя жу-
рыць!»

— Э-э-э... Гэ та вы на што на мя-
ка е це?

У су вя зі з на блі жэн нем Но ва га го-
да ў кра і не пра хо дзіць па валь ная ман-
да ры ні за цыя на сель ніц тва.

— Да ра гі, я так ха чу на Но вы год 
фут ра!

— Мая ты гас па ды ня! Заўт ра ж 
пай ду куп лю бу рак і се ляд ца!

Прос та да дай це сло вы «І гэ та, у 
год Бла кіт на га Ка ня...» да лю бо га 
анек до та. І ме на ві та вас па клі чуць 
быць та ма дой на вя сел ле да ге не-
раль на га ды рэк та ра.

На пы тан не дзі ця ці «Дзя ду ля Ма-
роз, а ты са праўд ны?» Дзед Ма роз 
па чаў па каз ваць сер ты фі ка ты, да-
вед ку з пад атко вай, лі цэн зію і ча-
со вую рэ гіст ра цыю.

— Ма ма, ма ма! Ёл ка га рыць!
— Сы нок, не га рыць, а ззяе.
— Ма ма, ма ма! Што ры ззя юць!

«Да ра гі Дзед Ма роз, не кла дзі 
мне па да ру нак пад ёл ку, ка лі лас ка. 
За га няй яго ад ра зу ў га раж».

— Ся ро га са сва ёй жон кай раз-
во дзіц ца!

— А што зда ры ла ся?
— Па да рыў ён ёй ма шы ну на Но вы 

год, га раж на 8-е Сака ві ка, фут ра на 

га да ві ну ся мей на га жыц ця. А яна яго 
ўчо ра вы ста ві ла за дзве ры!

— Ча му?!
— Дык бу кет на дзень на ра джэн ня 

не пры нёс...

Са мае жу дас нае ў апош нія дні 
пе рад Но вым го дам гэ та тое, што 
ў ха ла дзіль ні ку поў на ежы, але яе 
нель га ес ці.

— Да ра гая, а што ты мне па да рыш 
на Но вы год? Ся бе! А, ну вя до ма, год 
Ка ня ж!

Адэ са, Но вы год, свя точ ны стол. 
Са ста ла па дае ві дэ лец. Баць ка ся-
мей ства, пе ра куль ва ю чы стол, ло-
віць ві дэ лец за сан ты метр ад пад-
ло гі.

— Фу, дзя куй Бо гу, больш ні я кіх 
гас цей не бу дзе.

І тут у па кой ува хо дзіць дач ка:
— Та та, та та! Цёт ка Со ня ў ліф це 

«за храс ла»!

Пас ля су стрэ чы Но ва га го да.
— Ма дам, вы не маг лі б па ка заць 

мне да ро гу да до му?
— Ма гу...
— А ад куль вы ве да е це, дзе я жы-

ву? Мы што, з ва мі зна ё мыя?
— Маў чы, ду рань! Я твая жон ка!

— Улет ку 23% ра сі ян ад па чы ва лі 
на ку рор тах, 18% — на да чы, 46% — 
не бра лі ад па чы нак.

— А дзе яшчэ 13%?
— Пра цяг ва лі ад зна чаць Но вы год!

Шэ раг свят мы па ча лі ад зна чаць з 
га да ві ны кан ца све ту.

— У Гер ма ніі Дзе да Ма ро за клі-
чуць Сан та-Ні ка ла у сам, і па да рун кі 
ён кла дзе ў абу так.

— Дык вось кім быў мой кот у 
мі ну лым жыц ці!..

— Ча му ця пер у снеж ні ня ма сне гу?
— Дык ён увесь у кра са ві ку гэ та га 

го да вы паў.

Ну, хто тут у нас 
прасіў браціка?

2014
2013

2012

2011

010

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI:

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), В. КЛЮЧНІК 
(на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, С. ПРОТАС (першы на  меснiк  дырэктара—
галоўнага  рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,  
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання  — 
287 18 38, 287 17 21, бухгалтэрыi: 287 18 81. 

Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

http://www.zviazda.by; 
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 250 разоў на год.
Тыраж 23.398. Iндэкс 63850. Зак. № 5571.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

30 снежня 2013 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Мя жу пе ра ся каў... Но вы год
Брэсц кія вар та выя дзяр жаў най мя жы вы ра шы лі ад ра дзіць 

доб рую тра ды цыю — пра пус каць праз мя жу Но вы год. А паў-
дзель ні чаць у пры го жай каз цы, вя до ма, ці ка вей за ўсё дзе цям. На 
гэ ты раз свед ка мі амаль не ве ра год най па дзеі ста лі два дзя сят кі вы-
ха ван цаў Брэсц ка га са цы яль на га пры тул ку. Ме на ві та для іх су пра-
цоў ні кі Брэсц кай па меж най гру пы на ла дзі лі па езд ку ў рэ зі дэн цыю 
бе ла рус ка га Дзе да Ма ро за. І ён, са мы га лоў ны Дзед з Бе ла веж скай 
пу шчы, ад даў за гад са ма му са праўд на му па меж на му на ра ду:

— Но вы год це раз мя жу пра пус ціць!
Пас ля ча го Но вы год важ на прай шоў мі ма вай скоў цаў са 

збро яй і аў чар кай, мі ма па меж на га слу па, які цу доў ным чы нам 
апы нуў ся ў гэ ты дзень у ма ёнт ку Дзе да Ма ро за. Вя до ма, бы лі 
ў гэ ты дзень па да рун кі, су стрэ чы з на сель ні ка мі зі мо ва га цар-
ства Дзя ду лі Ма ро за. А яшчэ дзе ці да ве да лі ся шмат но ва га пра 
жыц цё дзяр жаў най мя жы. 

Яна СВЕ ТА ВА.


