НАПРЫКАНЦЫ

 У эфiры

МАЕШ ВЕДЫ?
ПРЫМЯНЯЙ I ВЫЙГРАВАЙ!
Фота: прэс-служба тэлеканала СТБ.

Неўзабаве тэлеканал СТБ
запускае новы праект — iнтэлект-шоу «Разумней не
прыдумаеш». 16 каманд,
у кожнай з якiх па 4 прадстаўнiкi пэўнай прафесii,
будуць спа бор нi чаць за
ганаровае званне сапраўдных iнтэлектуалаў. Пераможцам жа ў дадатак да
гэтых лаўраў дастанецца
галоўны прыз — вандроўка ў Чарнагорыю.
Як рас па вя ла «Звяз дзе»
прэс-сак ра тар тэ ле ка на ла
Анастасiя Савiцкая, кожны сезон iн тэлект-шоу «Ра зум ней
не пры ду ма еш» скла да ец ца
з 15 гульняў: 8 адборачных, 4
чвэрцьфiнальных, 2 паўфiналаў i фiналу. У кожнай гульнi
— 5 геймаў, за якiя 2 каманды-сапернiцы павiнны набраць
найбольшую колькасць балаў i
прайсцi ў наступны этап.
Пра вi лы пра ек та до сыць
простыя i зразумелыя. У першым
гейме адбываецца своеасаблiвая «размiнка» i правяраюцца
агульныя веды ўдзельнiкаў: вядучы «закiдвае» каманды 15 пытаннямi, на якiя трэба адказаць
як мага хутчэй (на роздум усяго
3 секунды). Пытаннi могуць быць
самыя розныя: ад таго, колькi
пар храмасом у ДНК малпы, да
таго, якая краiна выпускае аўтамабiль маркi Ferrari.
У наступным гейме абвяшчаецца пэўная тэма гульнi, а задача ўдзельнiкаў — нацiснуць на
кнопку i даць правiльны адказ
хутчэй за канкурэнтаў. Як кажуць, «хто паспеў — той i з'еў».
У наступным туры месца вядучага займае запрошаны «зорны
госць», якi задае камандам па 4
пытаннi — як правiла, са сваёй
прафесiйнай сферы.

Чацвёрты гейм носiць красамоўную назву «Мой родны
кут». Адпаведна, усе пытаннi ў
iм датычацца Беларусi. А вы памятаеце, напрыклад, хто аўтар
паэмы «Новая зямля» i якая жывёлiна змешчана на гербе Гароднi? Не ўпусцiце магчымасць
праверыць сябе i дапоўнiць або
асвяжыць веды! На гэтым этапе ўдзельнiкi, якiя даюць няправiльныя адказы, выбываюць з
гульнi, пакуль не застанецца
толькi адзiн iнтэлектуал.
Зыход жа фiнальнага раўнда
ў многiм залежыць ад капiтанаў
каманд. Пераможцаў кожнай
гульнi адзначаць невялiкiмi прызамi, але галоўны прыз атрымае
толькi адна, самая моцная, зладжаная i разумная каманда.
Вядучы шоу «Разумней не
пры ду ма еш» Мi ха iл Мар фiн
вядомы тэлегледачам i як гулец у КВЗ, акцёр i сцэнарыст
мноства праграм, i як вядучы
вiктарыны — дарэчы, таксама
iнтэлектуальнай — «Шчаслiвы
выпадак». Прапанову весцi беларускi праект, прызнаецца, ён

атрымаў «ад мiнскiх сяброў» i
адразу пагадзiўся: «Мне гэта
цiкава i ў прафесiйным сэнсе,
i па-чалавечы. Я вельмi люблю
Мiнск, у мяне тут шмат сяброў,
з якiмi цяпер зможам больш
шчыльна працаваць i часцей
сустракацца».
Дарэчы, першы сезон гульнi
— цiкавай, азартнай, эмацыянальнай i шмат у чым непрадказальнай — ужо знялi, а вось на
другi яшчэ цалкам рэальна трапiць. Для гэтага неабходна заручыцца згодай як мiнiмум 3 калег
i сяброў, абраць капiтана будучай каманды i запоўнiць заяўку
на сайце тэлеканала СТБ. А для
размiнкi i праверкi ўласных сiл
варта паглядзець першыя выпускi iнтэлект-шоу «Разумней
не прыдумаеш» i адказаць на
пытаннi разам з гульцамi, толькi
па гэты бок экрана. Праект будзе выходзiць у эфiр увечары па
буднях (20.15), а таксама паўтарацца ў суботу (17.40). Першы
выпуск — 7 снежня.
Вiкторыя ЦЕЛЯШУК
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 Крытыка на шпільцы

ЖАХІ, ТАЯМНІЦЫ
І ТРОШКІ ІРОНІІ
Нядаўна паспрачалася ў інтэрнэце: а
ці патрэбна пісьменніку натхненне?
Як на мой погляд, то паэзія наогул
без стану творчага ўздыму немагчымая. Менавіта натхненне пераводзіць у ранг паэзіі версіфікатарства,
робіць яго актам мастацтва. Але ёсць
і іншыя меркаванні... Так адзін вядомы крытык запярэчыў: «А навошта
яно было Цвятаевай, якая кожную
раніцу а шостай гадзіне садзілася за
стол і працавала, не снедаўшы і не звяртаючы ўвагу на тое,
што ў яе за акном? Навошта яно было Стывену Кінгу, які за
10 дзён напісаў «Чалавека, які бяжыць»? Альбо Дзюма?...»

Снежань снегам вока цешыць
Па гарызанталі: 1. «Ад Дзвіны да Прыпяці — бела-бела, \\Ад Дняпра да Нёмана — ... і ...». З верша
П. Панчанкі «Снежань». 7. Знак задыяка беларускага народнага календара, які прыходзіцца на перыяд
ад 24 снежня да 18 студзеня. 8. У снежні мароз і
снег вышэй хаты — ... будзе багаты (прык). 9. Хуткая змена, пералівы колераў, святла. 11. Кармушка
для жывёлы. 13. Натоўп, зграя. 14. Калі снежань
сухі — вясна і ... будуць сухія (прыкм.). 15. Піліпаўскі ... . Перыяд устрымання ад скаромнай ежы, які
доўжыцца ад 28 лістапада да 7 студзеня. 16. «...
прыйшла крадком, паціху.\\Бялюткай ноч раптоўна
стала». З верша Я. Мальца «Надыход зімы». 18. Музычны смычковы інструмент. 19. «Шчокі ружавеюць
-\\... хлопцаў грэюць». З верша А. Дзеружынскага
«Першы снег». 23. Урачысты верш. 25. Старажытнабеларуская назва снежня. 26. Снежань вока снегам
цешыць, ды марозам ... рве (прык.).

 Версіі

 Чытальня

«Камета стагоддзя» ІSON, магчыма, перажыла
сустрэчу з Сонцам і працягнула свой шлях

Мiжнародны дзень добраахвотнiкаў у iмя эканамiчнага i сацыяльнага развiцця. Абвешчаны
рашэннем 40-й сесii Генеральнай Асамблеi ААН
ад 17 снежня 1985 года ў знак прызнання важнай
ролi добраахвотнiцкiх i iншых арганiзацый у сацыяльным i эканамiчным развiццi грамадства.
год — нарадзiўся Фёдар Цютчаў, рускi
паэт. Гiсторыкi лiчаць родапачынальнiкам гэтага роду Захара Цютчава, пасланца Дзмiтрыя
Данскога да Мамая, удзельнiка Кулiкоўскай бiтвы.
Аднак самi Цютчавы падтрымлiвалi легенду пра сваё
замежнае паходжанне, узводзячы генеалогiю да
фларэнтыйскага прозвiшча Дуджы, носьбiт якой быў
спадарожнiкам Марка Пола. «Некаторыя яго вершы
пройдуць з канца ў канец усю Расiю i перажывуць у
лiтаратуры многае з таго, што цяпер здаецца даўгавечным». Так ахарактарызаваў Iван Тургенеў творчасць свайго сучаснiка Фёдара Iванавiча Цютчава.
22 гады паэт пражыў за мяжой, амаль усё жыццё
гаварыў, пiсаў па-французску, але самыя патаемныя думкi мог выказаць толькi ў рускiм вершы — на
мове сваёй радзiмы. Цютчаў верыў, што Расii прыгатавана ахавальная i панславянская мiсiя. У творах
паэта рускiя асновы, «руская душа» супрацьстаяць
бездухоўнасцi навакольнага свету. Паэзiя Цютчава
зрабiла вялiкi ўплыў на творчасць Фета, Брусава,
Iванова, Салагуба.
год — у ра ёне так званага
Бермудскага трохвугольнiка
ў паўночнай Атлантыцы бясследна знiклi шэсць самалётаў i 27 ваеннаслужачых
марской авiяцыi ЗША, якiя
знаходзiлiся ў iх. Анамальная
зона i сёння лiчыцца адным з
самых загадкавых месцаў на
планеце.
год — нарадзiўся (вёска Паболава Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласцi)
Аляксандр Вiкенцьевiч Цiмашэнка, беларускi вучоны
ў галiне бiяфiзiкi, доктар бiялагiчных навук (1998).
Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii Беларусi (2000).

1803

Нагадаем, што ў чацвер, 28 лістапада, гэтая
камета першай з падобных нябесных цел дабралася да цэнтра Сонечнай сістэмы і выпарылася пад уплывам тысячаградуснай спякоты
і радыяцыі, пазбавіўшы зямлян феерычнага
шоу. За набліжэннем каметы назіралі некалькі
абсерваторый, але разгледзець, што менавіта
адбылося з ІSON, не ўдалося. Апошнія даследаванні паказалі, што, магчыма, камета моцна
паменшылася ў памерах, але працягнула свой
палёт, і ў бліжэйшыя тыдні жыхары Паўночнага паўшар'я Зямлі змогуць убачыць яе няўзброеным вокам.

1945

У амерыканскім аэракасмічным агенцтве NASA
зарэгістравалі паток адлюстраванага сонечнага
святла, якое можа зыходзіць ад ацалелай ІSON. Пакуль навукоўцы не могуць дакладна сказаць, што
гэта — смецце або частка ядра нябеснага цела, якая
засталася некранутай.
Назіральнікі ўжо назвалі ІSON каметай-феніксам ці
нават каметай Шродынгера па аналогіі з адначасова
жывым і мёртвым катом з эксперыменту заснавальніка квантавай механікі Эрвіна Шродынгера.
Расійскія вучоныя мяркуюць, што ў любым выпадку
асколкі каметы не будуць пагражаць Зямлі. Паводле
папярэдніх разлікаў, ІSON перасячэ арбіту кручэння
Зямлі вакол Сонца 24 снежня, калі наша планета будзе знаходзіцца ў 50 млн кіламетраў ад гэтага пункта.
Каметнае воблака будзе відаць на небе яшчэ тыдзень,
а потым яно стане паступова гаснуць.
Сяргей КУРКАЧ



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

9.11
9.07
9.01
8.49
9.25
9.17

«Гэта нiчога, што ноч цёмная, —
затое зоркi ярчэй мiгцяць у небе».

ЗАЎТРА

Месяц

Захад Даўжыня
дня

16.49
16.32
16.39
16.44
17.06
17.15

Рыгор ШЫРМА, харавы дырыжор,
фалькларыст, грамадскi i музычны дзеяч:

7.38
7.25
7.38
7.55
7.41
7.58

Маладзік 3 снежня.
Месяц у сузор’і Казярога.

«Можна тысячу разоў заяўляць, што
свет творчасцi значна рэальней для
мастака, чым само жыццё, але... усе
сны калi-небудзь канчаюцца, i мары
вычэрпваюцца, i любiмыя старэюць, i
сябры памiраюць, i... i скончыцца ўсё,
як звычайна, — аўтабiяграфiчным раманам «Люстэрка». Гэтыя радкi чарговых
старонак маладосцеўскага «Жыровiцкага дыярыуша» айца Яўстафiя (Халiманкова) прысвечаны Мiнску. «Скажы
праўду, Мiнск, — просiць аўтар. — Што
было памiж намi?»
Скажы i ты, чытач, праўду:
цi чы та еш ты «Ма ла досць»
з та кiм за хап лен нем, з якiм
яна што ме сяц ства ра ец ца?
Яе снежань скi нумар, у прыват нас цi, уз ды мае пы тан не
пра тое, якое чы тан не нам
больш да спа до бы зi мой,
на пя рэ дад нi свят — Ка ляд
i Но ва га го да. У руб ры цы
«Апы тан ка» зме шча ны адка зы. Мярку еш, чы тач, што
большасць узгадвала Гогаля
i Бар шчэўска га? Алё на Беланож ка параiла Лью iса Кэра ла! А ўвогуле, пад святло
ёлач ных лiх та ры каў чы таюць, як ака за ла ся, Кi ры лу
Ту раў ска га, Iва на Ме ле жа,
Ко нан Дой ля, «Жы ва га» i
Каф ку. I вер шы!
Вершы, што друкуюцца ў
«Маладосцi» ў снежнi, — спрэс разнастайныя i аднолькава вартыя ўвагi. Пакуль дэбютант Змiцер Захарэвiч разважае пра «рацыю
збаўнай прынукi», улюбёнка рамантыкаў Наста Кудасава назiрае «концасцi напамiн».
Быццам новы Эдэм бясхiбавы Госпад у захапленнi выдыхнуў, каб сусвет распачаць
з нас. Святлану Сцепанчук «заве ўспамiн
да вяртання», Святлана Куль прадстаўляе

паэму «Ян i Мар'яна», напiсаную паводле
архiўных звестак.
Пройдземся па прозе? Тут табе, чытач, i
сапраўдная дэтэктыўная гiсторыя з элементамi «пра каханне» ў iранiчным стылi Ганны Чакур («У пошуках экстрасэнса»), i казкi
для дарослых у выкананнi Валерыi Саротнiк
(так i называюцца, усяго восем), i меладраматычныя дзеi п'есы Георгiя Марчука («Усё
будзе заўтра»). З дэбютам у прозе выступае
студэнт бiяфака БДУ Аляксандр Даменiкан
(«Твары»).
Чаму вельмi важным з'яўляецца вывучэнне спадчыны беларускiх гуманiтарыяў часоў
бе ла ру сi за цыi? Ча му
ча со пiс «Ма ла досць»
вырашыў апублiкаваць
малавядомую на сёння
работу «Параўнанне ў
мастацкай лiтаратуры»
Яў ге на Ба ры чэў скага? Цi толькi з нагоды
130-годдзя з дня нараджэння апошняга, якое
адзначаецца ў снежнi?
Адказы — у артыкуле
Цiхана Чарнякевiча i ў
са мой ра бо це Ба рычэўскага, што падаецца тут жа. Пра «Нядолю
Кулакоўскага», 100-гадовага юбiляра, першага рэдактара часопiса
«Маладосць», распавядае рубрыка «Эпiсталярый».
Скажы праўду, чытач: што было памiж намi? Чаго чакаць нам з табою ад года наступнага? Самых шчырых чытачоў «Маладосцi»
ў 2014-м чакаюць адкрыццi — тым больш
цiкавыя i разнастайныя, чым шырэй дыяпазон
падпiскi. Падпiшашся на паўгоддзе, чытач?
Не прагадаеш.



Пр. Аляксандра, Аляксея, Максіма,
Міхаіла, Паўла, Пракопа, Пятра,
Уладзіміра, Фёдара, Філімона,
Якава.
К. Хрысціны, Генрыха.

Але ж менавіта натхненне — гэта той асаблівы стан, які, з аднаго
боку, характарызуецца велізарным пад'ёмам і напружаннем чалавечых сіл, з другога боку — высокай працаздольнасцю. Натхненне — гэта не столькі імпульс да працы, колькі складнік творчай дзейнасці.
Відавочна, што розныя жанры літаратуры патрабуюць і рознай
ступені эмацыйнага ўздыму. Літаратуразнаўцы, напрыклад, вылучаюць у асобную групу так званую формульную літаратуру — літаратурныя творы, якія былі напісаны паводле пэўнай схемы. Да такой
літаратуры адносяць меладраму, любоўныя гісторыі, дэтэктывы,
трылеры, фэнтэзі, прыгоды і містыку.
Да нядаўняга часу гэтыя жанры ў Беларусі, хоць і былі запатрабаваны чытачом, але рэдка выкарыстоўваліся пісьменнікамі. Сёння
ж можна назіраць цікавасць да іх і ў айчынных творцаў, асабліва
тых, хто займаецца перакладамі. Не так даўно выйшаў зборнік
перакладных дэтэктываў «Злачынства, сэр!» А цяпер убачыў свет
зборнік містычных апавяданняў «Вусцішны пакой».
Як і папярэдняя кніга, «Вусцішны пакой» — гэта зборнік апавяданняў, напісаных у розных канцах свету ў розны час рознымі аўтарамі і аб'яднаных тэмай страху. Дэвізам гэтай кнігі мог бы стаць
першы радок са змешчанага тут апавядання Эдгара Алана По
«Метцэнгерштэйн»: «Ва ўсе часы чалавека паўсюль праследавалі
жах і лёс» (пераклад Г. Янкуты). Аднак трэба прызнаць, што ў кнігу
трапіла шмат твораў, якія нягледзячы на вызначэнне складальнікаў,
назваць уласна «містычнымі» складана.
Напрыклад, «Адчыненае акно» Сакі (у перакладзе А. Казловай),
«Трыюмфы таксідэрміста» Герберта Уэлса (у перакладзе А. Арцёмава), ды і сам «Вусцішны пакой» Артура Конан Дойла (пераклад
Алены Пятровіч), які даў назву ўсяму зборніку — творы, хутчэй,
вясёлыя і іранічныя, чым вусцішныя.
Аднак жахаў і містыкі для ахвочых усё ж хапае: у кнізе больш за чатыры сотні старонак уборыстым шрыфтам, таму чытаннем для змрочных вечаровых прыцемкаў наш чытач да вясны будзе забяспечаны.
Гэтак жа, як і ведамі пра тое, што ёсць гатычны раман, бо менавіта
звесткі пра яго змешчаны ў прадмове да кнігі. На жаль, многія сказы
з гэтай прадмовы аказваюцца добра знаёмымі тым, хто цікавіцца так
званым «гатычным раманам» і, у прыватнасці, творчасцю Эн Рэдкліф.
Здзіўленне выклікае і тое, што аўтары, пра якіх гаворыцца ў прадмове,
вельмі мала прадстаўлены ў самім зборніку «Вусцішны пакой». У прадмове, дарэчы, пераважная большасць пісьменнікаў — англамоўныя, а
ў самой кнізе прадстаўлена вельмі інтэрнацыянальная каманда: тут і
ўкраінец Юры Вінічук, і паляк Баляслаў Лесьман, і партугалец Марыю
ды Са-Карнэйру, і шведка Сельма Лагерлёф. Аднак, як паказвае вопыт чытання, усе творы, прадстаўленыя ў кнізе, выдатна працягваюць
даўнюю традыцыю літаратуры «жахаў і таямніц», нягледзячы нават на
тое, што некаторыя аўтары працавалі ў такіх, здавалася б, сучасных
жанрах, як альтэрнатыўная гісторыя ці фэнтэзі.
Так, падзеі, пра якія паведамляецца ў апавяданні «Выспа-сяброўка» Фрэнсіс Стывенс (пераклад Паўла Донава), адбываюцца ў
свеце, дзе жанчыны з'яўляюцца моцным полам. Зусім не вусцішна, а, хутчэй, забаўна чытаць развагі галоўнай гераіні-марачкі пра
мужчын: «Ох, не так ужо і дрэнна я да мужчын стаўлюся, як ты, мабыць, падумаў. Псуюць іх, вось што дрэнна. Гэта цяпер усе кажуць,
што мужчына толькі і можа, што насіць рэчы, ці патрымаць што, ці
нянькай у дзіцячым прытулку працаваць. А як на мой розум, дык
мужчыну і бацькам быць нельга, калі ён не мае жаночай вытрымкі,
а дзяцей выхоўваць — няма чаго і казаць. Але гэта ўсё пустое».
Аднак хапае ў кнізе «Вусцішны пакой» і сапраўды страшных
апавяданняў, такіх, ад якіх дрыжыкі бягуць па скуры, а ногі хочацца
падцягнуць з падлогі: а раптам хто пад крэслам схаваўся? Да такіх
можна аднесці апавяданне «Павучыха» нямецкага празаіка і паэта,
аўтара містычных апавяданняў і раманаў Ханса Хайнца Эверса (у
перакладзе А. Бахарэвіча), і «Жоўтыя шпалеры» Шарлоты Пэркінс
Гілман (у перакладзе Юлі Цімафеевай), апавяданні, якія, безумоўна,
адносяцца да класікі жанру.
Кніга ўзброена не толькі прадмовай, але і даволі падрабязнымі каментарыямі і кароткімі біяграфіямі перакладчыкаў. Чытаючы апошнія,
міжвольна заўважаеш, што большасць перакладчыкаў гэтых тэкстаў
— проста-такі асуджаных на папулярнасць — нарадзіліся ў 1980-я гады,
а значыць людзі маладыя, сучасныя, заклапочаныя поспехам. Нягледзячы на параўнальна малады ўзрост, яны вельмі дбайна ставяцца да
чужых тэкстаў, дэманструючы выдатную сакавітую беларускую мову,
часам настолькі самавітую, што зломіш галаву — ці то гэта нейкае мала
ўжывальнае слова ці звычайная памылка друку? Тым не менш прафесійнасць, з якой яны падыходзяць да тэкстаў, дае падставу гаварыць
пра тое, што ў Беларусі складаецца новая школа перакладу, якая будзе
грунтавацца не толькі на веданні замежных моў, але, у першую чаргу,
на цікавасці да актуальнай літаратуры і ўліку густаў масавага чытача.
«Вусцішны пакой» — гэта кніга, якую смела можна рэкамендаваць
шырокаму колу чытачоў, якія любяць адначасова жахі і гумар.
Ганна КІСЛІЦЫНА



Шаноўныя хлебаробы глыбiнкi Палесся!
Вiншуем Вас з наступаючым Новым годам,
каляднымi святамi.
Жадаем усiм вяскоўцам здароўя, дастатку i шчасця
ў сем'ях, новых працоўных поспехаў у будучыні.
З павагай, калектыў прыватнага сельскагаспадарчага
ўнiтарнага прадпрыемства «ПiнскдрэўАгра».
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Пасварыўся з жонкай. Пайшоў на кухню, закруцiў усе слоiкi мацней.
— Малады чалавек, у вас харызма
расшпiлена!

Iмянiны

Яны плакалi, калi развiтвалiся... Доўга
не маглi адпусцiць адно аднаго. Ён ад'язджаў у камандзiроўку на 10 дзён, а яна
— да мамы... Сустрэча аказалася яшчэ
больш бурнай... Праз суткi... На пляжы...
У Егiпце...

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.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара),
В. КЛЮЧНІК (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, С. ПРОТАС (першы намеснiк
дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ
(намеснiк 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, сакратарыята —
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12;
«Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных
карэспандэнтаў:
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92,
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81.

А памятаеш, як раней нельга
было вуліцу перайсці
з-за машын?

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

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

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
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.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Усход

1955

«МАЛАДОСЦЬ»:
ШТО БЫЛО ПАМIЖ НАМI?

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

caricatura.ru

Камета-фенікс ІSON
адрадзілася з попелу?

Сонца

Па вертыкалі: 1. «Вунь пасялілася ...,\\Ужо наведала балкон». З верша М. Стральцова «Першы
снег». 2. Драўляная перакладзіна ў санях. 3. У народзе кажуць: «... Юр'і ды абодва дурні: адзін галодны
(6 мая), а другі халодны (9 снежня). 4. Прэснаводная
рыба сямейства карпавых. 5. Паслядоўнік ёгі. 6. Пацяпленне зімой пасля марозу. 10. «З сабой зіма прынесла нам\\Забавы, ... і ўцехі». З верша А. Грушэцкага «Зіма». 12. «Снежань. Снежна. ....\\Сані шпарка
імчацца». З верша Ю. Півунова «Снежань. Снежна.
...». 15. Прыйдзе ... хмуры — раскапае гуры (прык.).
Прысвятак ... адзначаўся 5 снежня. 17. Невялікая
арыя. 20. Вялікі гістарычны перыяд. 21. «А перад
тым, як выпіць чарку,\\Мы гэтак голас узнясём:\\За
..., за нашу гаспадарку». З верша Я. Коласа «Тосты.
Пад Новы 1948 г.». 22. Літара гістарычнай кірыліцы
і глаголіцы; зараз ужываецца толькі ў царкоўнаславянскай мове. 24. Мера зямельнай плошчы.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ
Па гарызанталі: 1. Снег. 7. Мядзведзь. 8. Год. 9. Па вертыкалі: 1. Сініца. 2. Вяз. 3. Два. 4. Язь. 5. Ёг.
Ігра. 11. Яслі. 13. Арда. 14. Лета. 15. Пост. 16. Зіма. 6. Адліга. 10. Радасць. 12. Снегіры. 15. Пракоп. 17.
18. Альт. 19. Лыжы. 23. Ода. 25. Прасінець. 26. Вуха. Арыёза. 20. Эра. 21. Мір. 22. Яць. 24. Ар.
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