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РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫЛА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА 
(першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А.  ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), 
М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  284 44 04, падпіскі і распаўсюджвання  — 
284 44 04, 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.
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(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 20.035. Iндэкс 63850. Зак. № 5104.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

30 снежня 2015 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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31 снежня 2015 г.

Но вы год — гэ та ка лі та та 
спра буе пе ра ка наць сва іх 
дзя цей у тым, што ён Дзед 
Ма роз, а сваю жон ку — што 
ён не Дзед Ма роз.

— У ха ла дзіль ні ку ні чо га 
не ча пай. Гэ та на Но вы год.

— Дык там і ня ма ні чо га.
— Там над зеі на свет лую 

бу ду чы ню і шаш лыч ны кет-
чуп.

«Да ра гі Дзя ду ля Ма роз!
Мо жа, да вай у гэ тым го-

дзе гра шы ма, а?»

— Усё, пер ша га сту дзе ня 
іду ў спарт за лу!

— Яна пер ша га сту дзе ня 
не пра цуе.

— Не па ра дак, і ў гэ тым 
го дзе так са ма не пра ца ва ла. 
Так я ні ко лі не пач ну зай мац-
ца спор там!

УСМІХНЕМСЯ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Зоі, Марка, Міхаіла.
К. Ларысы, Багуслава, 
Віктара, Паўла.

Месяц
Поўня 25 снежня

Месяц у сузор’і Дзевы.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 9.29 16.57 7.28
Вi цебск — 9.26 16.39 7.13
Ма гi лёў — 9.19 16.46 7.27
Го мель — 9.07 16.52 7.45
Гродна — 9.42 17.13 7.31
Брэст — 9.34 17.22 7.48

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

На кар па ра тыў ным ка лен да ры, вы да-
дзе ным рэ дак цы яй га зе ты «Го мель-
ская праў да», — вы явы пры го жых 
жан чын у бе ла рус кіх стро ях. Ма дэ-
лі тры ма юць у ру ках тра ды цый ныя 
прад ме ты бе ла рус ка га по бы ту, зна-
чэн не якіх ста но віц ца зра зу ме лым з 
ка мен та ры яў-тлу ма чэн няў.

На прык лад: «Ру бель — плос кі драў ля-
ны бру сок з руч кай, якім пра лі (бі лі, ру бі лі) 
бя ліз ну пры мыц ці, тка ні ну пры ад бель ван-
ні, вы ка рыс тоў ваў ся і для пра са ван ня. У 
Бе ла ру сі вя до мы з XІ—XІІ ста год дзяў». 
Усе здым кі зроб ле ны фо та ка рэс пан дэн-
там га зе ты Але гам Бе ла ву са вым, які даў-
но і з за хап лен нем збі рае фо та ка лек цыю 
на тэ му на род ных ра мёст ваў. Да рэ чы, яму 
па зі ра ва лі не пра фе сі я на лы, а лю дзі, якія 
са мі з'яў ля юц ца ці то му зей ны мі су пра цоў-
ні ка мі, ці то вы раб ля юць ней кія пры го жыя 
рэ чы ў тра ды цый ных бе ла рус кіх тэх ні ках, 
ці то гра юць на му зыч ных ін стру мен тах.

Як рас ка заў га лоў ны рэ дак тар «Го мель-
скай праў ды» Сяр гей Бяс па лы, гэ та не пер-
шы зва рот да тэ мы на род ных бе ла рус кіх 
тра ды цый. Ле тась ка лян дар быў пры све ча-
ны гіс то рыі на род ных свят, у бу ду чы ні так-
са ма пла ну ец ца рас каз ваць пра Бе ла русь 
у ма ляў ні чых вы явах. А каб усім бы ло зра-
зу ме ла, што та кое, на прык лад, кош, бой ка, 
біль цы або ка лаў рот, тлу ма чэн не да ец ца на 
абедз вюх дзяр жаў ных мо вах.

— Мы ду ма ем, што бу дзем пра цяг ваць 
дру ка ваць ка лен да ры на та кія тэ мы, — ад-
зна чае рэ дак тар вы да вец ка га ад дзе ла прад-
пры ем ства «Рэ дак цыя га зе ты «Го мель ская 
праў да» Але на Ален чан ка. — Маг чы ма, на-
ле та гэ та бу дуць на род ныя кас цю мы.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 2. «З 
Но вым го дам, што кры ні цай//
Но вай пой дзе ў пе ра хо дзе,//
Бе ла рус кая ...!//Бе ла рус кі наш 
на ро дзе!» З вер ша Я. Ку па лы 
«З Но вым го дам!». 5. На ват 
... не мо жа спра віц ца са згра-
яй мал паў (кі тай ская прык.). 
Павод ле ўсход не азі яц ка га 
ка лен да ра, 2016 год — год 
вог нен най Мал пы, які па чы-
на ец ца 6 лю та га. 7. «У ба-
ры//Пад Но вы год//Звя ры//
Ла дзяць ....//Глянь,//Паў ста лі 
цес на ў круг//Лань,//Ва вёр ка і 
Вяп рук». З вер ша В. Ве ра бей 
«Ка ра год». 8. Пісь мо. 9. ... і 
піх та. Ка ляд ныя дрэ вы ў кра і-
нах Скан ды на віі. 11. Узор, ма-
лю нак, вы ра за ны на цвёр дых 
ма тэ ры я лах. 12. Чыр во ны 
агонь у пе чы і ... га раць з трэс-
кам — да ма ра зоў (прыкм.). 
13. ... на Рас тво — бу дзе 
ўра джай ны год (прыкм.). 
14. Укрыц цё для страль бы. 
17. Ста ра жыт нае зем ля роб-
чае свя та. 19. Здроб не нае 
мя са. 20. Цяж кас ці, якія су-
стра ка юц ца на жыц цё вым 
шля ху (пе ран.). 21. ... пад ак-
ном зі мой за чы ры кае — ча-
кай ад лі гі (прыкм.). 24. ... — як 
квет ка, а муж — шкар пэт ка 
(прык.). 25. Свя ты агонь у 
языч ні каў. 26. Па чуц цё лас кі, 
за мі ла ван ня. 27. Ма ла дзік ... 
за драў — на па го ду (прык.). 
28. Не ачы шча ны воск.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Агуль-
ная зго да па спрэч ных пы-
тан нях, умен не да ся гаць яе. 
3. «Ну і ... — аж нос зры вае!//А 
як на ўсхо дзе чыр вань грае!» 
З паэ мы Я. Ко ла са «Но-
вая зям ля» («На рэ чцы»). 
4. Чыс ці ня ма раль ных ад но-
сін. 5. Зям ля — ...: што па кла-
дзеш, тое і возь меш (прык.). 
6. Ка ман дзір ро ты. 7. За глыб-
лен не ў га рах, утво ра нае пад 

уз дзе ян нем ле да ві коў і снеж-
ні каў. 10. Пры ла да для ся чэн-
ня. 15. Дэ таль у кам прэ са рах, 
ру ха ві ках унут ра на га зга ран-
ня. 16. «Сня жы нач кі — ...//
Ля це лі ма тыль ка мі». З вер-
ша Зм. Бя ду лі «Сня жын кі». 
18. «Як на ... са джу ся,//Лі ха з 
го рач кі ка чу ся.//Хай ад сне гу 
бе лая,//За тое ду жа сме лая». 
Зі мо вая пры пеў ка. 20. Юлій ... 
. Ста ра жыт на рым скі пал ка во-
дзец, пісь мен нік, дзяр жаў ны 
і па лі тыч ны дзе яч, які на ра-
дзіў ся ў год Мал пы. 21. «Ёл ку 

вез лі нам на ...//Бе лы зай ка 
і жаў на.//Як пры вез лі ёл ку ў 
ха ту,//Ста ла ёлач кай яна». З 
вер ша С. Со ка ла ва-Во ю ша 
«Ёл ка». 22. Ка лі б ... рас лі на 

дрэ вах, боль шасць жа ні ла ся 
б на мал пах (аф ры кан ская 
прык.). 23. Ір жа. Тое ж.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ,
г. Дзяр жынск.

З НО ВЫМ ГО ДАМ!

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:
Па га ры зан та лі: 2. Зям лі ца. 5. Тыгр. 7. Ка ра год. 8. 

Ліст. 9. Са сна. 11. Разь ба. 12. Дро вы. 13. Снег. 14. Акоп. 
17. Спас. 19. Фарш. 20. Цер ні. 21. Сня гір. 24. Жон ка. 25. 
Зніч. 26. Пя шчо та. 27. Ро гі. 28. Ва шчы на.

Па вер ты ка лі: 1. Кан сэн сус. 3. Ма роз. 4. Цно та. 
5. Та лер ка. 6. Рот ны. 7. Кар. 10. Ся ке ра. 15. Кла пан. 
16. Пу шы нач кі. 18. Са на чкі. 20. Цэ зар. 21. Свя та. 22. 
Гро шы. 23. Ржа.

РА МЁСТ ВЫ РОДНЫЯ НА ТХНІ ЛІ

СЕТКА-РАБИЦАСЕТКА-РАБИЦА 
от производителя – 155 000 рублей; 

ТЕПЛИЦАТЕПЛИЦА 3 410 000 рублей;

СТОЛБЫСТОЛБЫ 91 500 рублей; 

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ 
ТРУБЫ, ВОРОТА, ТРУБЫ, ВОРОТА, 
ПРОФЛИСТ, ПРОФЛИСТ, 
БЕСЕДКИБЕСЕДКИ
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
12 960 000 рублей;

АРМАТУРА, КАЛИТКИ, АРМАТУРА, КАЛИТКИ, 
КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, 
ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
1 350 000 рублей

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! 

В течение 2–5 днейКонсультация по телефонам:

+375 33 311 66 71, +375 29 947 19 44.+375 33 311 66 71, +375 29 947 19 44.

У сувязі са святам наступны нумар газеты «Звязда» 
выйдзе 5 студзеня 2016 года.


