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СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ

Напярэдадні мундыяля

КАЛАБКІ ПА ІМЁНАХ

5 чэрвеня 2010 г.

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

Усе афіцыйныя мячы чэмпіянатаў свету па футболе
Да 1970 года на афіцыйных турнірах выкарыстоўваліся
любыя мячы, якія выразна адпавядалі ўсім патрабаванням
ФІФА па вазе і дыяметры акружнасці. Афіцыйны памер і
вага былі зацверджаны ў 1872 годзе. У 1937 годзе вага
была павялічана з 13—15 унцый да 14—16. У энцыклапедыі футбола (англійскае выданне 1956 года) гаворыцца
наступнае: «Паводле футбольных правілаў, мяч павінен
Telstar — Мексіка, 1970.
Першым «афіцыйным»
мячом у футболе стаў
Telstar Adіdas на чэмпіянаце свету ў 1970
годзе ў Мексіцы.
Telstar Durlast —
Германія, 1974. У чэмпіянаце свету ў Германіі
ў 1974 годзе «ўдзельнічалі» два
мячы. Для мяча Telstar
гэта было ўжо другое з'яўленне, толькі
ла га тып быў ця пер
не залатым, а чорным. Кампанія Adіdas
прапанавала таксама
белую версію мяча —
Adіdas Chіle
— у гонар цалкам белага
мяча чэмпіяната свету
1962 года, які прайшоў
у Чылі. Ад Telstar 1970
года яны адрозніваліся толькі малюнкам,
матэрыялы і тэхналогіі
засталіся тымі ж.

СНАРАД ЧАСОЎ ВАЙНЫ

ДАРОГА ПАХЛА АМІЯКАМ

Начальнік чыгуначнай станцыі Орша — Заходняя
раніцай паведаміў у службу «101» пра тое, што пры
правядзенні земляных работ па вуліцы Дастаеўскага
рабочыя знайшлі снарад.
Сапёры, якія выехалі на месца небяспечнай знаходкі, высветлілі, што гэта — артылерыйскі снарад
калібру 100 міліметраў часоў Вялікай Айчыннай. Снарад вывезлі за горад і знішчылі.

Пачуўшы непрыемны пах аміяку, жыхары дома
па вуліцы Леніна ў Оршы выклікалі выратавальнікаў.
Высветлілася, што ў друзе, які выкарыстоўваўся пры
ўкладцы асфальту, канцэнтрацыя аміяку перавышала
норму ў 12,5 раза. Гэта дакладна вызначылі работнікі цэнтра гігіены і эпідэміялогіі. Былі арганізаваны
работы па зборы і вывазе друзу з плошчы 50 квадратных метраў. Акалічнасці пападання аміяку ў друз
высвятляюцца.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ВЫРАТАВАЛІ БРАТА І СЯСТРУ
У вёсцы Астроўна Бешанковіцкага раёна ноччу
сусе дзі выра тава лі з вогнен нага дома па вуліцы
Садовая 58-гадова га гас пада ра і ягоную 55-гадовую сястру. Яны былі шпіталі за ва ныя ў апёкавае
ад дзя лен не Ві цеб скай аб лас ной клі ніч най бальні цы. Магчы мая прычы на пажа ру — не асця рожнасць пры курэн ні ў нецвя ро зым ста не гаспа да ра
дома.

ГАДАВАЛА МАЦІ СЫНА...
У загадчыцы аднаго з пінскіх дзіцячых садкоў сын
ужо быў асуджаны за хуліганства і крадзеж. Але за
розум не ўзяўся. Прыйшоў у кабінет да маці і нахабна забраў з яе сумачкі ўсе грошы, што былі: 250 000
рублёў. Давялося звяртацца ў міліцыю.
Яна СВЕТАВА.

Tango Rіverplate
— Аргенціна, 1978. У
1978 годзе свету быў
пра дэ ман стра ва ны
Adіdas Tango — мадэль, якая ста ла
потым «класікай дызайну». Хоць мяч быў
пашыты з тых жа 32 панэляў, малюнак з 20 ідэнтычных
трыяд ствараў уражанне 12 акружнасцяў,
якія апяразваюць мяч. Дызайн афіцыйных
мячоў наступных пяці чэмпіянатаў FІFA быў
заснаваны менавіта на гэтай ідэі. Tango таксама быў больш устойлівым да атмасферных уздзеянняў.
Tango Espana — Іспанія, 1982. У 1982-м дызайн Tango 1978 года
змяніўся нязначна. А
вось тэх на ла гіч ныя
змены Tango Espana
былі больш істотныя.
Мяч па-ра ней ша му
шылі са скуры, але швы
праклейвалі і рабілі воданепранікальнымі. Гэта значна павялічыла
зносаўстойлівасць і скараціла паглынанне
вады мячом, а такім чынам, мінімізавала павелічэнне вагі ў мокрае надвор'е.
Azteca — Мексіка, 1986. Гэта першы афіцыйны мяч чэмпіянату FІFA,
зроблены з сінтэтычных
ма тэ ры я лаў. У вы ніку тэрмін яго службы значна ўзрос, а
ступень паглынання
вады яшчэ зменшылася. Azteca валодаў
вы дат ны мі ха рак тарыстыкамі пры гульні на

быць сферычным з вонкавым пакрыццём са скуры ці з
іншых ухваленых матэрыялаў. Акружнасць не павінна
быць меншай за 27 дзюймаў, але і не павінна перавышаць
28 дзюймаў, а вага мяча спачатку гульні не павінна быць
меншай за 14 унцый і большай за 16 унцый. А з 1970 года
на чэмпіянатах свету па футболе для аднастайнасці пачалі
выкарыстоўваць «афіцыйныя мячы турніру».

цвёрдых паверхнях, у высакагорных умовах і ў мокрае надвор'е, што было значным
крокам наперад. Трыяды, якія апяразвалі
гэты мяч, былі ўпрыгожаны ацтэкскімі арнаментамі.
Etrusco — Італія, 1990. Пры стварэнні
Adіdas Etrusco Unіco выкарыстоўваліся толькі сінтэтычныя матэрыялы.
Etrusco Unіco стаў першым мячом, унутраны
пласт якога быў выкананы з поліўрэтанавай пены, дзякуючы
чаму мяч стаў больш
жывым, хуткім і зусім
воданепранікальным. У
імені і дызайне ўлоўліваецца ўплыў старажытнай гісторыі Італіі і культурнай спадчыны этрускаў.
Тры галавы этрускіх ільвоў упрыгожваюць
кожную з 20 трыяд.
Questra — ЗША, 1994. Афіцыйны мяч
чэмпіянату 1994 года — увасабленне высокіх тэхналогій. Выкарыстанне
ўнут ра на га энер гавяртальнага плас та
поліўрэтанавай пены
дазволіла мячу стаць
больш мяк кім (гэ та
значыць больш паслухмяным) і значна хутчэйшым. Натхнёны касмічнымі
тэхналогіямі і амерыканскім імкненнем да
зорак (Quest for the Stars, адгэтуль і назва),
Questra вызначыў новыя стандарты.
Trіcolore — Францыя,
1998. Першы шматколерны афіцыйны мяч
чэмпіянату. Французскі сцяг і хвост пеўня,
традыцыйнага сімвала Францыі і Французскай футбольнай
фе дэ ра цыі, знай шлі
адлюстраванне ў назве
і дызайне. У Adіdas Trіcolore
выкарыстоўваўся пласт сінтэтычнай пены
з рэгулярнай матрыцай з трывалых мікраячэек, запоўненых газам. Такая структура
забяспечвала даўгавечнасць і добры тактыльны кантакт з мячом.
Fevernova — Японія і Карэя, 2002. Гэта першы афіцыйны мяч, дызайн якога адрозніваўся
ад традыцыйнага мяча
Tango 1978 года. Малюнак і каляровая гама Fevernova навеяныя культурай краін
Далёкага Усходу. Адмысловая праслойка з
сінтэтычнай пены спрыяла паляпшэнню характарыстак мяча, а трохслаёвы тканы каркас
забяспечваў вялікую дакладнасць удару і
прадказальнасць траекторыі палёту.
Teamgeіst — Германія, 2006. Упершыню за 36 гадоў кампанія Adіdas адступіла
ад класічнага 32-панэльнага дызайну. Кар-

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
ВАРТА ПРЫСЛУХАЦЦА

ЖАНОЧЫЯ САКРЭТЫ

10 правілаў добрага сну

Таямніцы пахаў

«Прачнуўся — і ўжо стаміўся!» — пачуць
гэтае сцвярджэнне сёння можна даволі часта. Галоўнай прычынай няякаснага начнога
адпачынку (і як вынік — ранішняя разбітасць)
спецыялісты лічаць невыкананне элементарных правілаў сну. Давайце паспрабуем разам
разабрацца, што гэта за правілы.
1. Выпрацуйце прывычку заўсёды засынаць
і прачынацца ў адзін і той жа час, уключаючы
выхадныя дні.
2. Працягласць сну ў ідэале павінна быць кратная 1,5 гадзіны — гэта звязана з цыклічным характарам працэсу сну. Г. зн., для арганізма
аптымальная працягласць начнога адпачынку — 6; 7,5; 9 гадзін і г. д.
3. Апошні паўнацэнны прыём ежы павінен быць не пазней, чым за
тры гадзіны да сну.
4. Алкаголь і тытунь перад сном недапушчальныя.
5. Абавязкова праветрыце памяшканне, у якім будзеце спаць.
6. Замест тэлевізара пачытайце кнігу, разгадайце крыжаванку,
займіцеся рукадзеллем — гэта супакоіць нервовую сістэму і пазбавіць
ад непатрэбных негатыўных перажыванняў.
7. Перад тым як класціся спаць, прыміце цёплы душ ці ванну з
пахкім алеем лаванды.
8. За паўгадзіны перад сном распусціце 1 ст. лыжку мёду ў 1/2 шк.
цёплай гатаванай вады і выпіце. Прыдатным будзе і травяны настой
з мяты, сардэчніку, мацярдушкі ці мелісы. Многім дапамагае цёплае
малако з мёдам.
9. Засынайце на спіне ці на правым баку: так арганізм лепш насычаецца «палівам» — кіслародам.
10. Калі вы любіце пакруціцца і «пагрызці» сябе за здзейсненыя за
дзень учынкі, змяніце тактыку. Вырашыце для сябе, дзе вы дзейнічалі
правільна, а дзе не, зрабіце высновы на будучыню і пераключыцеся
на паэтапнае расслабленне цела. У думках выдыхайце спачатку праз
ступні, затым праз лыткі, сцёгны, жывот і г. д. Сон прыйдзе хутчэй.
Парада: не забывайце і на правільнае харчаванне. Паболей ешце рыбы, тварагу, хлеба грубага памолу і іншых прадуктаў, якія
змяшчаюць вітаміны групы В.

Усе пахі можна раздзяліць на чатыры асноўныя тыпы: кветкавы, усходні, драўняны і свежы. Кожны з гэтых пахаў дзеліцца
яшчэ на падтыпы — усяго іх дванаццаць.
Кветкавы пах свежазрэзаных кветак пераходзіць у мяккі кветкавы (кветкі і пудравыя ноты). Лічыцца, што такія духі прыдатныя для
рамантычных, захопленых і даверлівых асобаў.
Кветкава-ўсходні (флёрдаранж, салодкія прыправы тыпу карыцы)
і мяккі ўсходні (ладан, амбра) — абавязковы складнік іміджу жанчын
з каштанавымі і рыжаватымі валасамі.
Усходні пах (усходнія смолы, мускус, ваніль) перацякаюць ва
ўсходне-драўняны (пачулі, сандал). Ён прыдатны да іміджу раскошных, млявых брунетак, ракавых жанчын.
Драўняна-шыправы (мох, дуб, цытрусавыя), драўняныя пахі (сухое дрэва, скура, тытунёвыя і цытрусавыя ноты, папулярныя пахі мужчынскай парфумы) прыдатныя для дзелавых, эмансіпаваных жанчын
спартыўнага тыпу.
Цытрусавы (цытрусавы алей, кветкі, прыправы), свежы зялёны
(лісце, свежаскошаная трава) і водны (марскія, азонавыя ноты) пахі
добрыя ў спякотны летні дзень, прымушаюць успамінаць пра свежасць
і прахалоду.
Змяшаны тып (спалучэнне кветак, прыпраў, кіслароду і дрэва) стане
цудоўным дапаўненнем любога іміджу.
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Як павялічыць тэрмін службы
накладак педаляў

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.

Сонца

Усход

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

4.42
4.24
4.32
4.37
4.58
5.08

Захад Даўжыня
дня

21.35
21.32
21.25
21.13
21.49
21.40

16.53
17.08
16.53
16.36
16.51
16.32

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Андрэя, Івана,
Канстанціна, Міхаіла, Пятра,
Фёдара, Якава.
К. Валерыі, Зінаіды, Кіры,
Баніфата, Дарафея, Ігара.

5 чэрвеня
Фота Марыі ЖЫЛІНСКАЙ.

Як карыстацца парфумай

-2664-

ПАДКАЗКІ АЎТААМАТАРАМ

Месяц

Выбіраем пах

Гумавыя накладкі на педалях счаплення і тормазу звычайна праціраюцца на адным з вуглоў. Не чакайце, пакуль з'явіцца дзірка, зніміце
накладку і, павярнуўшы яе на 180°, зноў надзеньце на педаль. Так яна
праслужыць даўжэй.

Мыццё без праблем
Летам на дачы пастаянна ўзнікае праблема з мыццём. Сапраўдным паратункам будзе наступны нетрадыцыйны спосаб. Сутнасць
яго ў замочванні бялізны ў растворы марганцоўкі.
Вазьміце дзве глыбокія ёмістасці літраў на сем. У кожную наліце
па пяць літраў вады і давядзіце да кіпення.
У адну ёмістасць апусціце 10 г здробненага гаспадарчага мыла, а ў
другую — 3-5 крышталікаў марганцоўкі. Колер павінен быць чырвоным.
Цяпер злучыце два растворы і добра размяшайце драўляным кійком, каб усё ўспенілася. Пасля гэтага апусціце бялізну і пакіньце на
ноч. Праз 6-8 гадзін увесь бруд і плямы сыдуць.
Зранку застанецца толькі прапаласкаць бялізну і развесіць для
прасушкі.
Прадбачыўшы пытанні, хочам запэўніць, што бялізна ад такога замочвання зусім не папсуецца.

А што ў Еўропе?
На чэмпіянатах Еўропы
па футболе таксама былі свае, «імянныя» мячы. Афіцыйным мячом
Еўра-2000 у Бельгіі і
Нідэрландах быў мяч
Sіlverstream се рыі
Adіdas EQUІPMENT.
Афі цый ны мяч Еўра-2004 у Пар ту га ліі,
створаны па найноўшай тэхналогіі, носіць

наз ву Roteіro ў го нар судна ва га ча со пі са на караблі партугальскага
ма ра плаў ца Вас ка
да Га мы. Ён мае
не звы чай ны колер
— зе ле на ва та-блакітны, які па задуме
ды зай не раў па ві нен
сімвалізаваць мора, а
серабрыс тыя лініі — сістэму каардынат, якую выкарыс тоўвалі мараходы. На кожным мячы былі напісаны
назвы дзвюх камандаў, якія сустракаліся
паміж сабой, на якім стадыёне праходзіць
матч і дата яго правядзення. Усяго для турніру Adіdas падрыхтаваў 2370 Roteіro.
Europass — мадэль футбольнага мяча,
які з'яўляецца афіцыйным для ЧЕ-2008 у
Аўстрыі і Швейцарыі, распрацавана таксама кампаніяй Adіdas. Дызайн мяча сімва лі зуе кра і ны, якія пры ма лі чэм пі я нат
— Аўстрыю і Швейцарыю. Малюнак нацыя наль ных сця гоў гэ тых дзвюх кра ін уведзены ў дызайн Europass, прадстаўлены ў
выглядзе васьмі серабрыстых колцаў, утвораных аўстрыйскімі і швейцарскімі сцягамі.
Па заяве Adіdas, чорна-белая афарбоўка
з'яўляецца водгаласам стандартнай афарбоўкі футбольных мячоў мінулых гадоў, у той час як
тон кія лі ніі пад крэс ліва юць яго су час нае
ўтры ман не. Два наццаць чор ных кро пак
утрымоўваюць у сабе
графічныя элементы,
распрацаваныя УЕФА
ў якасці дадатку да лагатыпа Еўра-2008.
Тым часам, Jabulanі жорстка раскрытыкаваны гульцамі розных зборных. Галкіпер
зборнай Іспаніі Ікер Касільяс сказаў, што
«ён лятае незразумела як!», італьянскі варатар Джыджы Буфон адзначыў, што «новая
мадэль мяча не падыходзіць пад узровень
спаборніцтваў чэмпіянату свету», а кіпер
зборнай Бразіліі Жуліа Сэзар наогул параўнаў яго з пластмасавымі мячамі, якія можна
купіць у супермаркеце. Па словах бразільскага нападаючага Луіса Фабіяна, часам
яму здаецца, што палётам мяча хтосьці кіруе, нападаючы зборнай Італіі Джампаола
Пацыні расказаў, што калі гулец выскоквае,
каб згуляць галавой, мяч змяняе кірунак і
ляціць убок.
Зрэшты, пачынаючы з 2002 года, калі кампанія Adіdas упершыню адышла ад
дызайну класічнага мяча Tango, варатары
ўвесь час скардзяцца на непрадказальныя
паводзіны новых снарадаў. Што ж, іх можна
зразумець, каму з іх хочацца прапускаць
галы ў свае вароты, але гледачы на трыбунах наўрад ці падтрымаюць галкіпераў
— ім вось галы падавай! Ну а яны будуць, а
якія і колькі, гэта заўзятары футбола з усяго свету даведаюцца ўжо менш чым праз
тыдзень.
Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.

Апошняя квадра ў 1.14.
Месяц у сузор’і Рыбаў.

Аднак, выбіраючы сабе пах, у першую чаргу неабходна арыентавацца на ўласныя адчуванні. Вядома, што пах любых, нават самых дарагіх
духоў, павінен быць ледзь чутным. Як правіла, ненавязлівым для тых,
хто вас акружае, водар парфумы будзе тады, калі ён адчуваецца на
адлегласці прыкладна за паўметра.
З пахамі неабходна абыходзіцца акуратна, інакш замест прыемнага
ўражання можна атрымаць адваротны эфект. Навучыцеся правільна
карыстацца парфумай.
1. Пах на ўвільготненай скуры трымаецца даўжэй, чым на сухой.
2. Калі вы з'ясце што-небудзь вострае, духі будуць пахнуць мацней.
3. Наносьце духі на кропкі, якія пульсуюць: унутраныя згібы локцяў,
запясці, скроні, лагчынку на грудзях, ніз жывата...
4. Добра ўтрымліваюць пах свежавымытыя валасы. Наносьце духі
на вільготныя валасы.
5. Тым, у каго су хія валасы,
варта памятаць: алкаголь, які змяшчаецца ў духах, высушвае скуру
галавы.
6. Спякотным летам ду хі пахнуць мацней, чым у халодную пару
года.
7. Пот і парфума несумяшчальныя. Не карыстайцеся духамі на пляжы, акрамя таго, і каб не атрымаць апёку.
8. Паветра, цяпло і святло негатыўна ўплываюць на якасць духоў.
Адчынены флакон павінен стаяць у сухім, цёмным і халаднаватым
месцы.
9. Не наносьце духі на скуру коркам ад флакона. На ім можа застацца скурны тлушч, які парушыць складаны састаў паху.
10. Ніколі не карыстайцеся духамі, ад якіх вы адчуваеце сябе не
вельмі камфортна. Выбіраючы духі, вы ствараеце свой непаўторны
вобраз.
І яшчэ: калі вы ўжо падабралі сабе духі, то старайцеся карыстацца іх невялікай колькасцю кожны дзень. Не мяняйце водар нечакана
і рэзка (выключэннем можа быць асаблівы выпадак, напрыклад, ноч
кахання ці вечарына), бо такія хістанні будуць сведчыць толькі пра тое,
што вы яшчэ не вызначыліся са стылем.
(Пра тое, як вырабіць духі самастойна,
чытайце ў наступным выпуску Х.Э.)

УЛАСНЫ ДОСВЕД

кас і панэлі, злучаныя па
тэхналогіі тэрмасклейкі, забяспечваюць вода не пра ні каль насць
і больш роўную паверхню, якая павышае выніковасць удараў. Малюнак выкананы ў чорна-белай гаме
— традыцыйных колерах
нямецкай зборнай, з залатой акантоўкай —
сімвалам Кубка свету, і пакрыты празрыстым ахоўным пластом. Teamgeіst азначае
«камандны дух».
Jabulanі — Паўднёвая Афрыка, 2010.
Слова «Йабулані» азначае
«шчасце, святкаванне»
на мове ісізулу, адной
з 11 афіцыйных моў,
прынятых у ПАР. У
ды зай не мя ча скарыстаны 11 колераў
у гонар не толькі гэтых 11 афіцыйных моў,
але і 11 абшчын у ПАР і
11 гульцоў у футбольнай камандзе. Акрамя ўсяго іншага, 11 колераў
таксама нагадваюць нам пра той факт, што
гэты мяч з'яўляецца адзінаццатым афіцыйным мячом, распрацаваным для чэмпіянатаў свету па футболе. Мяч цалкам зроблены
са 100-працэнтнага тэрмапластычнага поліурэтану. Самы лёгкі мяч, самы аэрадынамічны мяч.
20 красавіка ў ПАР прайшла афіцыйная
прэзентацыя мяча, які будзе выкарыс тоўвац ца ў фі наль най су стрэ чы чэм пі я на ту
свету па футболе 11 ліпеня гэтага года.
Навінка завецца «Йобулані» ў адрозненне ад «Йабулані», які будзе ўжывацца ў
ас тат ніх су стрэ чах чэм пі я на ту. Пер шыя
літары ў назве мяча ўзяты ад назвы эканамічнай сталіцы ПАР — Іаханэсбурга, дзе
адбудзецца фінал першынства. Мяч фіналу
афарбаваны ў белы колер, на фоне якога
кідаюцца ў вочы тры зялёныя трыкутнікі з
акругленымі вяршынямі з залацістых палос
з зялёным кантам. Гэта ўсяго другі ў гіс торыі выпадак, калі для фіналу чэмпіянату
свету па футболе распрацоўваецца спецыяльны спартыўны снарад — упершыню
арганізатары пайшлі на гэта ў 2006 годзе
ў Германіі. Паверхня мяча забяспечана высокатэхналагічным профілем, які стабілізуе
траек торыю палёту і фіксуе мяч у пальчатках галкіпера.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: I. БАРАНОЎСКI,
С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА,
С. ПРОТАС (намеснiк галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы
намеснiк галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШЧУЧЭНКА.
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 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82,
адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне»

Усміхнемся!
Двое сяброў.
— Ну, што там цікавага ў Амерыцы?
— Быў у музеі індзейцаў, там
шыкоўная калекцыя тамагаўкаў.
Бачыў калі-небудзь?
— Бачыць — не бачыў, але чую
практычна кожны дзень...
— Гэта як?!
— А вось цяпер бутэльку дап'ём і пойдзем да мяне. Калі мая
Томка дома — пачуеш!
☺
Яна яму сустрэлася, а ён ёй
— папаўся...
☺
Адэса.
— Сёма, хто
ж такі ў вас з
Ро зай быў ініцыятарам блізкіх адносінаў?
— Пракляты
алкаголь.
☺
Дыя ло гі ў
сеціве.
— Мне дзяўчы на па ча ла
апошнім часам
прыносіць ежу
да камп'ютара,

нават калі мяне няма. Гэта так
прыемна — прыходзіць дадому
і бачыць смачную ежу на працоўным месцы :)
— Ты ведаеш, навошта рыбу
ў пачатку рыбалкі падкормліваюць?..
☺
— Каця, а табе бацькі чыталі
на ноч казкі?
— Тата чытаў заўсёды. Праз
паўгадзіны я ішла да мамы са
словамі: «Ён заснуў — забірай!»
☺
Сесія — гэта калі тэлефануеш у 2 гадзіны ночы аднагрупніку і не пытаешся, спіць
ён ці не.

— 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi:
292 22 03.
http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

тэл./факс: 287 17 79,
ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@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.

1854 год — нарадзiўся
Юдаль Пэн, вядомы беларускi жывапiсец i педагог.
У 1897 годзе ў Вiцебску
стварыў школу-майстэрню, пасля рэвалюцыi (у
1918—1923 гадах) кiраваў майстэрняй у Вiцебскiм
народным мастацкiм вучылiшчы. Сярод вучняў —
М. Шагал, З. Азгур i iншыя. Сам майстар працаваў
пераважна ў жанры кампазiцыйнага партрэту, а
таксама пейзажу, тэматычнай карцiны. У сваёй творчасцi развiваў найлепшыя традыцыi рэалiстычнага
жывапiсу канца XIX стагоддзя. Сярод карцiн: «Вулiца
ў Вiцебску», «Стары салдат», «Партрэт Марка Шагала», «Стары шавец» i iнш. Памёр у 1937 годзе.
8499 год да н.э. — згодна з некаторымi тэорыямi, у гэты дзень у
Атлантычны акiян упаў гiганцкi астэроiд, у вынiку чаго загiнула Атлантыда.

«Розум дадзены чалавеку для таго,
каб ён разумна жыў, а не для таго
толькi, каб ён бачыў, што неразумна жыве».
Вiсарыён Бялiнскi (1811—1848),
рускi лiтаратурны крытык.

НЕ ВЕДАЛІ, НА КАГО НАПАЛІ
Малады супрацоўнік міліцыі вяртаўся дамоў, калі ў завулку Вадаправодным у Баранавічах на яго напалі трое. Міліцыянера моцна збілі,
забралі грошы і мабільны тэлефон.
Калі пацярпелы апрытомнеў, то дайшоў да свайго дома і выклікаў
«хуткую дапамогу», якая і адвезла яго ў бальніцу.
Рабаўнікоў, якім ад 15 да 18 гадоў, затрымалі. Яны ўжо раней былі
асуджаныя, і калі нападалі, то не ведалі, што перад імі міліцыянер. Даведаліся пра гэта, калі ў кашальку знайшлі міліцэйскае пасведчанне.
Мабільнік у рабаўнікоў забралі, а вось 700 тыс. рублёў яны паспелі
распусціць.
Заведзена крымінальная справа.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.
Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
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