НАПРЫКАНЦЫ
Маладзечанская электрычка толькі
паспела высадзіць у Вязынцы першых гасцей, а на тэрыторыі філіяла
музея Янкі Купалы ўжо ўсё гатова
да свята. Вясна — паненка, вядомая
сваімі капрызамі і пераменлівым характарам. Летась яна недаравальна
спазнілася, а сёлета, быццам выпраўляючы памылку, не стала чакаць, пакуль яе пагукаюць. І ўсё ж
сябры Студэнцкага этнаграфічнага
таварыства разам з супрацоўнікамі музея вырашылі выказаць вясне
сваю пашану — каб тая не пакрыўдзілася і прыйшла ўжо напэўна.

Агу, вясна, агу, красна!

ляваць жаваранка на месцы —
асабліва гэтай справай захапіліся дзеці.
Працягваю шпацыр уздоўж
сталоў з рамесніцкімі вырабамі
і не стамляюся дзівіцца ўмельствам май строў. «Па каш туйце пернікі!» — усміхаецца мне

каларытны мужчына ў шэрым,
падпярэзаным тканым поясам
жу па не і чыр во най кан фе дэратцы, які трымае на ланцугу
вялікага сабаку. Нібы сапраўдны за сцян ко вы шлях ціц, што
вы праўля ец ца на па ля ван не!
Пернікі прыемнага пясочнага

колеру, упрыгожаны белай
і чыр во най гла зу рай — у
форме сэрцаў і, вядома ж,
птушак! За гандляром ласункамі спадар з немаўляткам на руках прадае збаны,
гаршкі, гарлачы ды іншыя
керамічныя вырабы. Багата
тут і паясоў, і выцінанак, і
розных упрыгажэнняў ручной працы...
Збоку ад кірмашу разгарнулася кухня: на агні грэецца ў вёдрах вада на гарбату,
пякуцца бліны. Набыць можна і залацісты мёд у слоіках,
і цукеркі, і нават малако. Тут
жа дзяўчына ў строі прадае
птушачак з цеста. Румяныя і
пухнатыя дражджавыя, а таксама плоскія з выразанымі крылцамі і вочкамі-разыначкамі. —
«Усю ноч пякла!» — працягвае
мне пасыпанага цукрам птаха.
Шкада есці такую прыгажосць,
але каштую. Смачна!

Мінск — Вязынка — Мінск.



 Хакей. ЧС-2014. Нашы сапернікі

МАЛЕНЬКАЯ ЛАТВІЯ Ў ВЯЛІКІМ ХАКЕІ
Дзе хакей любяць так моцна, як і
ў Канадзе? Магчыма, адказу нехта
здзівіцца, але ў Латвіі. Гульні там збіраюць заўсёды вялікую аўдыторыю,
заўзятары на стадыёне ствараюць
неверагодна добрую атмасферу —
«хварэць» там любяць і ўмеюць. Хакей у Латвіі з'яўляецца самым папулярным відам спорту. Зборная ўпершыню прыняла ўдзел у чэмпіянаце
Еўропы ў 1932 годзе і заняла перадапошняе 8-е месца. Да ўступлення ў
СССР латвійцы не паказвалі высокіх
вынікаў, самымі яркімі дасягненнямі
таго часу былі 10-е і 14-е месцы на
чэмпіянатах свету 1938 і 1939 гадоў
адпаведна.
Латышы згулялі важную ролю ў развіцці хакея ў Савецкім Саюзе. Рыжскае «Дынама» было адным з адзінаццаці клубаў,
якія гулялі ў першым савецкім чэмпіянаце.
Латвійскі гулец Харыйс Мэлупс быў асноўным варатаром зборнай Савецкага Саюза
на першым міжнародным спаборніцтве ў
1948 годзе.
Адным з самых выдатных гульцоў латвійскага хакея і да гэтага часу з'яўляецца
Хелмут Балдэрыс. У чэмпіянатах СССР
Балдэрыс забіў 333 галы. Ён быў лепшым
бамбардзірам у 1977 і 1983 гадах. У складзе
зборнай СССР стаў трохразовым чэмпіёнам
свету і Еўропы, заваяваў сярэбраныя медалі
Алімпійскіх гульняў 1980 года. Таксама за
зборную СССР выступалі варатары Віталь
Самойлаў і Артурс Ірбе. Самойлаў у складзе
зборнай СССР стаў алімпійскім чэмпіёнам у
1988 годзе. Артурс Ірбе быў прызнаны лепшым варатаром на чэмпіянаце свету 1990
года, ён з'яўляецца двухразовым чэмпіёнам
свету (1989 і 1990).
Нямала латвійскіх хакеістаў пагулялі
і ў Нацыянальнай хакейнай лізе. Сандыс
Озалінш, Артурс Ірбе, Сяргей Жолтак і
Карліс Скрасціньш былі найбольш паспяховымі. Озалінш з'яўляецца адзіным латвійскім хакеістам, якому ўдалося выйграць

СЁННЯ
Усход

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

6.58
6.47
6.48
6.45
7.13
7.15

Захад Даўжыня
дня

19.34
19.24
19.24
19.20
19.49
19.49

12.36
12.37
12.36
12.35
12.36
12.34

лургс» з Ліепая ўдзельнічаў у Адкрытым
чэмпіянаце Беларусі. У Кантынентальнай
хакейнай лізе Латвію прадстаўляе рыжскае «Дынама». Першыя сезоны рыжан
былі не вельмі паспяховымі, аднак кіраўніцтва клуба зрабіла стаўку на айчынных
гульцоў і не пралічылася. Сёння рыжскае
«Дынама» лічыцца «серадняком» лігі.
Касцяк зборнай складаецца менавіта з
гульцоў гэтага клуба, яго прадстаўляюць 9
хакеістаў: Сандыс Озалінш, Георгій Пуяц,
Крыш'яніс Рэдліхс, Арвідс Рэкіс, Крыстапс
Сотніекс, Мікс Індрашыс, Марціньш Цыпуліс, Віталь Паўлаў, Лаўрыс Дарзіньш.
У алімпійскую зборную Латвіі ўвайшоў
толькі адзін гулец НХЛ — Земгус Гіргенсанс («Бафала»).
Трэнерам зборнай на працягу 6 гадоў
быў Алег Знарок, вядомы і даволі паспяховы настаўнік у КХЛ. Пасля няўдалага
выступлення на чэмпіянаце свету 2011
года яго змяніў канадскі спецыяліст Тэд
Нолан. Лепшым дасягненнем Знарка ў

ЗАЎТРА

Месяц
Апошняя квадра 24 сакавіка.
Месяц у сузор’і Вадалея.

руля зборнай Латвіі стаў выхад у плэй-оф
чэмпіянату свету 2009 года, калі каманда спынілася на стадыі 1/4 фіналу. Пад
кіраўніцтвам Нолана латышскія хакеісты
ўвайшлі ў васьмёрку наймацнейшых на
Алімпійскіх гульнях.
Сёння зборная Латвіі займае 10-е месца ў рэйтынгу Міжнароднай Федэрацыі
хакея. Няма сумненняў, што ў Мінск латышы прыедуць з сур'ёзнымі намерамі
палепшыць свае вынікі.
Для зборнай Беларусі Латвія з'яўляецца
вельмі нязручнай камандай, за апошнія
гады беларускім хакеістам у афіцыйных
матчах ні разу не ўдалося перайграць латвійскіх калег. Беларусы прайгралі ім на
чэмпіянатах свету 1996, 2003, 2008 гадоў.
У маі ў Мінску з'явіцца выдатная магчымасць пераламаць гэтую тэндэнцыю:
зборныя Беларусі і Латвіі згуляюць 19 мая
на лёдзе «Мінск-Арэны».
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ



Па гарызанталі: 1. Шануемае
на Беларусі магічнае дрэва —
ахоўнік, якое сімвалізуе жаночы
пачатак; у міфалагічных легендах
русалкі выходзяць з вады і гойдаюцца на ...., дзяўчаты пускалі
на ваду ... вянкі, каб паваражыць
пра свой далейшы лёс. 4. Расліна,
што ўваходзіла ў шэраг купальскіх зёлак: паводле павер'яў, ... пазбаўляў ад заляцанняў нячыстай
сілы, ім сцёбалі па нагах, каб не
балелі. (Руская назва — донник).
8. Біблейскі персанаж, які, паводле міфа, павесіўся на асіне; дрэва
спужалася шыбеніка, затрэслася
ад страху. З той пары лісце на асіне трапечацца нават без ветру.
10. Веснавая кветка, першацвет,
якая контурам нагадвае звязку
ключоў, і слу жыць знакам адамкнутай зямлі. 11. Веснавое свята, дзень памінання памерлых; у
некаторых мясцінах Беларусі на
... да свяшчэнных дубоў неслі памінальныя стравы, а на галінках
дуба развешвалі белыя льняныя
ручнікі. 12. Вялікі сад, або гай з
алеямі, кветкамі. 14. Доўгія заплеценыя валасы; некалі ў ... дзяўчынам упляталі лён, «каб добра радзіў», лён таксама клалі нявесце
ў абутак. 15. Меданосная дэкаратыўная расліна сямейства ружакветных. 16. Абрадавы напой, які
некалі гатавалі на ўскрайку вёскі ці
на беразе ракі; ... тушылі пажары,
што ўзнікалі ад удару маланкі. 17.
Вясна — нашы бацька і ..., хто не
пасее, не будзе збіраці (прык.). 18.
Звязаны пук зжатых сцёблаў зба-

жыны; у павер'ях беларусаў атаясамліваўся з мужчынскім пачаткам
і ўвасабляў багацце і дабрабыт.
20. Лісцевае дрэва; паводле легенды, ... ператварае ў мядзведзя
чалавека за яго жаданне «каб
мяне ўсе баяліся». 21. ..., або ляшчына; у беларусаў ... належаў да
свяшчэнных дрэў. Лічылася, што
цвіце ... уначы, у чысты чацвер, і
хто сарве першы цвет, той хутчэй
знойдзе скарб у купальскую ноч.
22. Лекавая расліна, што расце,
галоўным чынам, уздоўж дарог.
Паводле легенды, ... — гэта ваяр,
які застаўся адзін з усяго войска і
трапіў на расстайныя дарогі. 27. ...,
або вольха. Дрэва, якое звязана з
уяўленнямі пра замагільны свет;
чырвоны колер кары ... беларуская
легенда звязвае з крывёй чорта,
які ратаваўся ад ваўка. 28. Стручковая расліна; у беларускіх казках з зярнятка ... вырастае вялікая
сцябліна, па якой герой трапляе на
неба. 29. Шырокі праезд у плоце;
каб засцярагчыся ад чараўніка, на
... вешалі вянок, пад імі таксама
хавалі асвячоную вярбу. 30. Лекавая расліна з белымі і рознакаляровымі кветкамі; паводле міфа,
па волі злога лёсу быў дапушчаны
інцэстуальны шлюб брата і сястры,
і яны за гэты грэх ператварыліся
ў расліну.
Па вертыкалі: 2. Нябеснае цела. 3. Адхіленне ад чаго-небудзь.
5. Мінерал вішнёва-ружовага колеру; раданіт (разм.). 6. Асобнае ўдыханне. 7. Травяністая расліна, са
сцёблаў якой вырабляюць пяньку;

1801

год — нарадзіўся Канут
Іванавіч Русецкі, беларускі мас так, педагог. Вучыўся ў
Віленскім універсітэце, у Акадэміі
мастацтваў у Парыжы і Рыме. Прадстаўнік класіцызму. Творчасць звязана з мастацкім жыццём Беларусі і
Літвы. У 1840-я гады жыў у Беларусі. Пісаў партрэты, пейзажы. Сярод работ: «Усмешлівы італьянец», «Жняя», «Вербная нядзеля» і іншыя.
Аўтар серыі пейзажаў Белавежскай пушчы і ваколіц
Навагрудка, Ашмяншчыны. Памёр у 1860 г.
год — 65 гадоў таму нарадзіўся (вёска Харкі Пастаўскага раёна) Мікалай
Уладзіміравіч Казаравец, беларускі вучоны ў галіне
сельскагаспадарчай жывёлагадоўлі, член-карэспандэнт НАН Беларусі (2004), доктар сельскагаспадарчых навук (1999), прафесар (2000). У 1977 годзе
скончыў Віцебскі ветэрынарны інстытут, працаваў
заатэхнікам саўгаса «Навасёлкі», дырэктарам саўгаса, быў дацэнтам, дэканам зааінжынернага факультэта Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі, дырэктарам Дэпартамента адукацыі,

1949

Iмянiны
Пр. Хрысціны, Аляксандра, Нікіфара,
Мікалая.
К. Ларысы, Маргарыты, Тодара,
Фелікса, Цімафея, Эмануіла.

у лірычнай паэзіі ... і іх сеянне сімвалізуе дзяўчыну і яе гатоўнасць
да любоўных і шлюбных адносін.
9. Месца за акном магазіна для
паказу тавараў. 13. Травяніс тая
расліна з пякучымі валаскамі; паводле легенды, ... — гэта дачка,
якая загубіла бацьку-вужа, расказаўшы яго тайну дзядзькам. 14.
Гародніна, якая ў народна-паэтычных уяўленнях сімвалізуе стан кахання, часцей пазашлюбнага. 17.
Травяністая расліна з ядавітым белым сокам. 19. ..., або порхаўка.
Шарападобны грыб. 23. Гатунак
каштоўнай паўднёвай яблыні. 24.
Адзін з чатырох напрамкаў свету. 25. Фігавае дрэва, смакоўніца.
26. Багіня цнатлівасці; на Беларусі існаваў звычай перад вяселлем
святкаваць апошні дзень дзявоцтва дзяўчыны, пасля чаго яна пазбаўлялася апякунства багіні ... .
Склаў Лявон ЦЕЛЕШ.
г. Дзяржынск.

навукі і кадраў Міністэрства сельскай гаспадаркі
і харчавання, рэктарам Беларускага дзяржаўнага
аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта. Аўтар больш як
400 навуковых прац па фарміраванні сістэмнага падыходу ў арганізацыі племянной работы ў малочнай
жывёлагадоўлі. Удзельнічаў у вывядзенні і ўдасканаленні беларускай чорна-пярэстай пароды буйной
рагатай жывёлы.
год — 25 гадоў таму адбыліся выбары
народных дэпутатаў СССР, на якіх упершыню за ўсю гісторыю краіны выбаршчыкам было
прадастаўлена рэальнае права выбару з некалькіх
прэтэндэнтаў. У адпаведнасці з новым выбарчым
законам, прынятым у канцы 1988-га, вышэйшым
органам дзяржаўнай улады стаў з'езд народных дэпутатаў СССР.

1989

Фёдар ЯНКОЎСКІ,
лінгвіст, пісьменнік:

«Геній не толькі стварае, умее ствараць, —
геній умее ўбачыць, умее пачуць тое, што ёсць
на свеце, у прыродзе, у людзях, на людзях».
БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Па сценах не лазь, кіпцюры аб канапу не
вастры... Добра, хоць рыбак у акварыуме
не пералічваюць.

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.

Дзеці — кветкі жыцця :)
Маці — гасцям:
— Частуйцеся, не саромейцеся...
Малая дачка дадае:
— Мама, ты няправільна кажаш. Трэба
казаць, як у нас у дзіцячым садку: «Дома
будзеце есці, што хочаце, а тут — што
даюць!»...

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара),
А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (намеснiк галоўнага рэдактара), 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.

Адна вавёрка выпадкова паспытала піва і зразумела, навошта яна ўсё жыццё
збірала арэшкі.

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.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Фота Алесі ВАРАБ'ЁВАЙ
ВАРАБ'ЁВАЙ..

Сонца

Кубак Стэнлі (сезон 1995-1996). Озалінш і
Ірбе гулялі ў матчы зорак НХЛ.
Зборная Латвіі вярнулася на міжнародную арэну самастойнай камандай у
пачатку 90-х. Хакеісты атрымалі права выступаць толькі ў трэцім дывізіёне чэмпіянату свету, а ўжо ў 1997 годзе прабіліся ў
эліту сусветнага хакея. Іх самымі высокімі
вынікамі на чэмпіянатах свету было праходжанне ў 1/4 фіналу (8-е месца), самым
нізкім — 13-е месца.
На Алімпійскіх гульнях найлепшым
выступленнем стала 8-е месца ў Сочы.
Зборная не выглядала слабай, паказала
добры, змястоўны хакей, хоць прайграла і
швейцарцам, і шведам, і чэхам. У першым
раўндзе плэй-оф латышы перайгралі зборную Швейцарыі і выйшлі на канадцаў, дзе
далі родапачынальнікам хакея сапраўдны
бой. Хакеістам зборнай Канады толькі ў
трэцім перыядзе атрымалася вырваць перамогу з мінімальным лікам 2:1.
У Латвіі гэтае выступленне ацанілі як
удалае, і кіраўніцтва і заўзятары засталіся
задаволенымі сваёй зборнай. Галоўны
трэнер Тэд Нолан пасля турніру сказаў
журналістам: «Апошнія некалькі гадоў я
вывучаў латвійскі хакей. Для краіны такога памеру ўдзел у чатырох Алімпійскіх
гульнях — вялікае дасягненне. Мы робім
нешта, што, з майго пункту гледжання,
з'яўляецца цудам, і гэта ўсе нашы гульні,
усе нашы матчы.
Калі ў вас добры варатар, вы шмат чаго
можаце дамагчыся. Наш капітан паказаў
сапраўдныя лідарскія якасці, шмат якія
гульцы праявілі сябе. І моладзь каманды
яшчэ пакажа сябе. Мы чакаем гэтага ў
будучыні. Хлопцамі варта ганарыцца, улічваючы тое, як яны гулялі супраць лепшай
зборнай у свеце».
У аэрапорце каманду сустракалі сотні
чалавек з нацыянальнымі сцягамі і кветкамі.
Штогод у краіне праходзіць свой чэмпіянат па хакеі, у ім удзельнічае, як правіла,
8 камандаў. У сезоне 2011/2012 «Мета-

Свет раслін Беларусі ў міфах, легендах, паданнях
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Гуканне вясны ў Вязынцы
ладзяць не першы год, таму
свята ўжо займела традыцыйны фармат: загукальныя
пес ні, ка ра го ды, мола дзевыя гульні, танцы, кірмаш
ра мёст ваў. Але ра ду юць
ар га ні за та ры і на він ка мі:
сёлета да мерапрыемства
да лу чы ла ся ар га ні за цыя
«Ахова птушак Бацькаўшчыны» (як-ніяк птушкі — асноўны сімвал свята) і пякарня
«Жорны».
Уздоўж ганка музейнай
пабудовы гандляры расклалі свае тавары — якіх толькі
вырабаў тут няма! «Купляйце птушачак!» — прапануе
жанчына, паказваючы на стол з
выразанымі з каляровай паперы карункавымі жавароначкамі.
Многія падрыхтаваліся загадзя і
прывезлі гэтыя веснавыя сімвалы з сабой. А некаторыя маглі
сваімі рукамі выразаць і разма-

А побач з кухняй на павешаных на высокім дрэве арэлях
ужо ва ўсю гушкаюцца дзяўчаты — гэта таксама адна з традыцыйных веснавых забаў. Але
ж самае галоўнае ў абраднасці
старажытнага беларускага свята — загукальныя спевы. На
ўзгорку (каб вясна лепей пачула) вялікім паўкругам збіраюцца
дзяўчаты і маладзіцы ў непаўторных народных строях (пераважна пашытых гаспадынямі
ўласнаручна!). Гэта ўдзельніцы
фальклорных гуртоў, якія і пачынаюць гукаць: «Вясна-вясна на
калочку, не напрала на сарочку,
гу-у-у!..». Жанчыны то пяюць разам, то групамі пераклікаюцца
па чарзе, а гледачоў стройны
працяглы спеў прываблівае і
нібы гіпнатызуе. А пагукаўшы,
спя вач кі за вод зяць вес на вы
карагод, што расцягваецца на
дзясяткі метраў. Бо разам з імі
бяруцца за рукі ўсе ахвотныя —
дарослыя і дзеці (некаторыя з іх
яшчэ настолькі маленькія, што
бяруць удзел у свяце, седзячы
ў слінгу на грудзях у мамы ці за
татавымі плячыма). На тварах
ззяюць усмешкі, дзея захоплівае
ледзь не ўсіх гасцей, і арганізатарам не даводзіцца нагадваць
пра сваю прынцыповую пазіцыю — не падзяляцца на гледачоў і выступоўцаў.
Па ка ра го дзіў шы, моладзь
пачынае гуляць. Гульні таксама
традыцыйныя: «Яваровы людзі»,
«Баяры», «Цяцерка» — умелі
нашы продкі весяліцца! Крыху
стаміўшыся, госці ладзяць пікнікі ці проста прагульваюцца па
беразе Вязынкі. То тут, то там
чуваць жаночыя і мужчынскія
спевы. Але неўзабаве ўдарае
барабан, пачынае выцілінгваць
скрыпка, разліваецца дуда —
музыкі запрашаюць на скокі.
Круціцца полечка, віхурыць «Карапет» — і з імклівасцю танцаў
надыходзіць вясна!
Дзіяна СЕРАДЗЮК.
Фота аўтара

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА,
АДКАЗЫ:

 Жывая традыцыя

26 сакавіка 2014 г.

Па гарызанталі: 1. Бяроза.
4. Баркун. 8. Юда. 10. Ключыкі.
11. Радаўніца. 12. Парк. 14. Косы. 15. Ірга. 16. Піва. 17. Маці. 18. Сноп. 20. Ліпа. 21. Арэх.
22. Тры пут нік. 27. Але шы на.
28. Боб. 29. Вароты. 30. Браткі.
Па вертыкалі: 2. Зорка. 3. Адрыў. 5. Арлец. 6. Удых. 7. Каноплі. 9. Вітрына. 13. Крапіва. 14. Капуста. 17. Малачай. 19. Пухоўка.
23. Ранет. 24. Усход. 25. Інжыр.
26. Сева.
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