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2 снежня 2016 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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ганны, Таццяны, 
Аляксандра, Аляксея, 
Анатоля, Івана, Рыгора, 
Уладзіміра.
К. Клаўдзіі, Францішка.

Месяц
Маладзік 29.11—06.12.
Месяц у сузор’і Вадалея.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 9.08 16.50 7.42

Вi цебск — 9.05 16.33 7.28

Ма гi лёў — 8.58 16.40 7.42

Го мель — 8.47 16.45 7.58

Гродна — 9.22 17.07 7.45

Брэст — 9.15 17.16 8.01

— Я быў у не каль кіх ура-
чоў, і ні адзін не згод ны з ва-
шым ды яг на зам.

— Ну што ж, па ча ка ем 
ус крыц ця.

— Як зра біць дзяў чы ну 
шчас лі вай?

— Трэ ба з ёй ажа ніц ца.
— Ну не да та кой жа сту-

пе ні.

Дыя ло г у се ці ве.
— Ты што, па крыў дзі ла ся?

— (Пі ша... пі ша... пі ша... 
пі ша... пі ша... пі ша... пі ша... 
пі ша...) Не.

Ма ла ко, на сто е нае на 
се ляд цы, чыс ціць там, дзе 
«Ак ты вія» не да ста не.

— Та та, а што та кое ма фія?
— Гэ та ня доб рыя лю дзі, 

якія пры му ша юць ця бе па во-
дзіць ся бе ці ха, а ка лі ты не 
пад па рад коў ва еш ся, яны ця бе 
ка ра юць.

— На стаў ні кі, ці што?

УСМІХНЕМСЯ

НАПРЫКАНЦЫ16 3 снежня 2016 г.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

3 СНЕЖ НЯ

1872 год — су пра цоў нік Бры тан-
ска га му зея Джордж Сміт, 

гра вёр па ме дзі і ўні каль ны знаў ца асі-
рый ска га клі на пі су, вы сту піў на па ся-
джэн ні Лон дан ска га та ва рыст ва біб лей-
скай ар хеа ло гіі з сен са цый ным па ве дам-
лен нем. У вы ні ку рас шыф роў кі глі ня ных 
клі на піс ных таб лі чак, зной дзе ных пры 
рас коп ках ста ра жыт на га го ра да Ні нэ-
віі, на аб лом ку ад ной з іх яму ўда ло ся 
пра чы таць уры вак з шу мер ска га эпа су 
(3 ты ся чы га доў да н. э.) аб Гіль га ме шы, 
у якім рас каз ва ла ся пра па ча так ле ген-
ды аб Су свет ным па то пе. Тэкс та ва ён 
быў бліз кі да біб лей скай, але ста рэй шы 
за яе на 700 га доў!

1886 год — 130 га доў та му на-
ра дзіў ся Іван Якаў ле віч 

Алі бе гаў, дзяр жаў ны і па лі тыч ны дзе яч 
Бе ла ру сі. З 1915 го да жыў у Мін ску, ства-
раў баль ша віц кія ар га ні за цыі ў вой сках 
За ход ня га фрон ту. Пас ля лю таў скай рэ-
ва лю цыі 1917 го да — член вы кан ка ма 
Мінск ага Са ве та, з ве рас ня 1917-га — 
стар шы ня Мінск ага ка мі тэ та РСДРП (б). 
З ліс та па да 1917 го да — ка мі сар пра цы 
За ход няй воб лас ці. У 1918-м быў ад ным 
з кі раў ні коў ка му ніс тыч на га пад пол ля 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, аку пі ра ва най ня-
мец кі мі вой ска мі. За гі нуў у 1941 го дзе ў 
баі пад Вязь май.

1902 год — на ра дзіў ся (г. Ві-
цебск) Іван Іва на віч Са-

ляр цін скі, му зы ка знаў ца, лі та ра тур ны і 
тэ ат раль ны кры тык. У 1924 го дзе скон-
чыў Ле нін град скі ўні вер сі тэт. З 1929 

го да пра ца ваў у 
Ле нін град скай фі-
лар мо ніі (быў яе 
мас тац кім кі раў-
ні ком), з 1936-
га — ад на ча со ва 
ў Ле нін град скай 
кан сер ва то рыі. Вы-
сту паў як лек тар і 
кры тык-пуб лі цыст 
па пы тан нях мас-
тац тва, эс тэ ты кі, псі ха ло гіі. Унёс знач ны 
ўклад у рас пра цоў ку праб лем кла січ най 
му зыч най спад чы ны, опер най і ба лет най 
дра ма тур гіі. Па мёр ў 1944 го дзе.

1921 год — у Мін ску ство ра на 
Бе ла рус кая рэс пуб лі кан-

ская кан то ра Дзярж бан ка РСФСР (з 
1991 го да — На цы я наль ны банк Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь).

1966 год — у азна ме на ван не 
25-год дзя раз гро му фа-

шысц кіх войск пад Маск вой, ка ля сцен 
Крам ля, у Аляк санд раў скім са дзе, бы лі 
па ха ва ныя астан кі не вя до ма га сал да та, 
які за гі нуў смер цю храб рых пры аба ро не 
са вец кай ста лі цы. Да та го прах ге роя 
зна хо дзіў ся ў брац кай ма гі ле са вец кіх 
во і наў на 41-м кі ла мет ры ад Маск вы па 
Ле нін град скай ша шы. На пом ні ку вы бі ты 
над піс: «Імя тваё не вя до ма — подз віг 
твой бес смя рот ны».

Ана толь КУД РА ВЕЦ, па эт:
«Цяж ка сва і мі ру ка мі звяз ваць крыл ле 

сва ёй ду шы».
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Па га ры зан та лі: 5. Паўд нё ва а ме-
ры кан скі трох паль цы стра ус. 6. Рэд кая 
сят ча тая тка ні на, ба ваў ня ная або льня-
ная, якая слу жыць ас но вай пры вы шы-
ван ні кры жам. 8. Па се лі шча на Каў ка зе 
і ў Ся рэд няй Азіі. 11. Адзін ка даў жы ні, 
роў ная 1000 мет рам. 12. Пля цоў ка для 
ста ян кі, уз лё ту, па сад кі і аб слу гоў ван ня 
ля таль ных апа ра таў. 13. Пле це ная з ла-
зы, ка рэн ня і інш. круг лая па су дзі на для 
скла дан ня і пе ра нос кі ча го-н. 14. Пра-
дукт пра цы, вы раб ле ны на про даж. 15. 
Край, па ла са зям лі ка ля ва да ёма. 18. 
Па да так у Рус кай дзяр жа ве, які збі ра лі 
на ка рысць каз ны з на ро даў Па вол жа 
і Сі бі ры. 19. Ніз кі дзі ця чы або жа но чы 
го лас. 21. Ду га па доб нае пе ра крыц це 
пра ёма ў сця не (акна, дзвя рэй) або пра-
лё та па між дзвю ма апо ра мі — слу па мі, 
усто я мі мос та і інш. 23. Прад мет або дэ-
таль якой-н. ма шы ны, пры ста са ван ня ў 
вы гля дзе плос ка га кру га. 27. Мазь для 
чыст кі ску ра но га абут ку. 28. Су куп насць 
стро га акрэс ле ных дзе ян няў, які мі су-
пра ва джа ец ца вы ка нан не рэ лі гій ных 
ры ту а лаў або бы та вых тра ды цый. 31. 
Па су дзі на цы лінд рыч най фор мы з дуж-
кай, у якой но сяць або за хоў ва юць ва ду 
і ін шыя вад ка сці. 34. Прад стаў нік са мых 
вя ліз ных паў зу ноў, якія жы лі і вы мер лі 
ў ме за зой скую эру. 35. Гля дзі фо та. 36. 
Афі цый ны да ку мент; пра та кол, за піс аб 
якім-н. юры дыч ным фак це. 37. Ста ра-
жыт ная пры ла да, якой раз бі ва лі кра пас-
ныя сце ны і якая ме ла вы гляд бер вя на з 
ме та ліч ным на ка неч ні кам, пры ма ца ва-
ным лан цу га мі на пе ра со вач най ве жы. 
38. Ня бес нае це ла, якое па сва ёй пры ро-
дзе па доб на на Сон ца і ўяў ля ец ца ча ла-
ве ку на нач ным не бе ззя ю чай кроп кай.

Па вер ты ка лі: 1. Служ бо вая асо ба, 
якая ажыц цяў ляе на та ры яль ныя дзе ян ні. 
2. Груз, пад ве ша ны на шну ры або ніт цы 
для вы зна чэн ня вер ты каль на га на прам ку. 
3. Кляй мо на ску ры ці на ра гах сель ска-
гас па дар чых жы вёл як рас па зна валь ны 
знак. 4. Двух кры лае на ся ко мае, лі чын кі 
яко га па ра зі ту юць у це ле жы вёл. 7. Паў-
ноч на а ме ры кан скі дзі кі бык атра да пар-
на ка пыт ных з доў гай поў сцю. 8. Шчып-
ко вы му зыч ны ін стру мент у вы гля дзе вя-
лі кай трох ву голь най ра мы з на цяг ну ты мі 
на ёй стру на мі. 9. Ступ ня або ўся на га ў 
не ка то рых жы вёл і пту шак. 10. Ча ла век, 
які дае сваю кроў для пе ра лі ван ня хво-
рым. 16. На цяг ну тая на ра му бе лая тка ні-

на для дэ ман стра цыя філь маў. 17. Гру па 
зла чын цаў, раз бой ні каў. 18. Пры род нае 
або вы ка па нае па глыб лен не ў зям лі. 20. 
Рух элект рыч на га за ра ду ў пра вад ні ку. 
22. Доб ра аб ста ля ва ная ста ло вая (звы-
чай на з му зы кай, тан ца мі), дзе мож на 
за ка заць да ра гія стра вы, за кус кі, на піт-
кі, ві но. 24. Крыш та лік сне гу ў вы гля дзе 
зо рач кі. 25. Па час ту нак пас ля куп лі-про-
да жу, за клю чэн ня здзел кі. 26. Верх няя 
га лі ніс тая част ка дрэ ва. 29. Ве цер вя лі-

кай раз бу раль най сі лы, звы чай на з даж-
джом або сне гам. 30. Цвёр ды мі не рал, які 
скла да ец ца са сла ёў роз най афар боў кі; 
вы ка рыс тоў ва ец ца для ўпры го жан няў і 
дроб ных вы ра баў. 32. Дра пеж ная мле ка-
кор мя чая жы вё лі на ся мей ства са ба чых, 
якая хар чу ец ца пе ра важ на мярц вя чы най. 
33. На хіл га ла вы ў знак пры ві тан ня.

Склаў Юрый ФА ЛІН СКІ, 
г. Мінск.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Па га ры зан та лі: 5. На нду. 6. Кан ва. 8. Аул. 11. Кі ла метр. 12. Аэ ра дром. 13. 
Ко шык. 14. Та вар. 15. Бе раг. 18. Ясак. 19. Альт. 21. Ар ка. 23. Дыск. 27. Вак са. 
28. Аб рад. 31. Вяд ро. 34. Ды на заўр. 35. Афі цы янт. 36. Акт. 37. Та ран. 38. Зор ка. 
Па вер ты ка лі: 1. На та ры ус. 2. Ад вес. 3. Таў ро. 4. Ава дзень. 7. Бі зон. 8. Ар фа. 9. 
Ла па. 10. До нар. 16. Эк ран. 17. Бан да. 18. Яма. 20. Ток. 22. Рэ ста ран. 24. Сня-
жын ка. 25. Ба рыш. 26. Кро на. 29. Бу ра. 30. Агат. 32. Ша кал. 33. Кі вок.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  ��

НА СВЯ ТА — 
У «НА ВА ГОД НІМ 

ЭКС ПРЭ СЕ»
З 24 снеж ня па 8 сту дзе ня па 
Дзі ця чай чы гун цы імя Кан-
стан ці на За сло на ва бу дзе 
кур сі ра ваць свя точ ны цяг нік 
«На ва год ні экс прэс». 

У сё лет нім свя точ ным се зо не 
Дзі ця чая чы гун ка су мес на з Мін-
скім Па ла цам куль ту ры і спор ту 
чы гу нач ні каў на стан цыі Са сно-
вы Бор ар га ні зуе тэ ат ра лі за ва-
нае прад стаў лен не «У гос ці да 
Дзе да Ма ро за». 

Як рас ка за лі ў прэс-цэнт-
ры Бе ла рус кай чы гун кі, 24, 25 
снеж ня, 2, 7 і 8 сту дзе ня цяг нік 
бу дзе ва зіць па са жы раў з 10.30 
да 16.30; 28, 29, 30 снеж ня пер-
шы цяг нік ад пра віц ца са стан цыі 
За сло на ва ў 13.00, а апош ні — у 
16.30, 31 снеж ня рэ жым ра бо ты 
Дзі ця чай чы гун кі — з 10.30 да 
13.30, а 1 сту дзе ня — з 13.30 да 
16.30. 5 і 6 сту дзе ня пра ка ціц ца 
на «На ва год нім экс прэ се» мож на 
бу дзе з 11.00 да 15.00.

Про даж бі ле таў на «На ва год ні 
экс прэс» ужо ад кры ты. Іх мож-
на на быць на стан цыі За сло на ва 
Дзі ця чай чы гун кі. Кошт скла дае 
15 руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by
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