
Iмянiны
Пр. Аляксандра, Васіля, 
Кузьмы, Паўла, Пятра, 
Рыгора, Сямёна.

К. БЕЗЗАГАННАГА 
ЗАЧАЦЦЯ 
НАЙСВЯЦЕЙШАЙ 
ПАННЫ МАРЫІ. 
Лаўрэнція

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.14 16.48 7.34

Вi цебск — 9.11 16.30 7.19

Ма гi лёў — 9.04 16.38 7.34

Го мель — 8.53 16.43 7.50

Гродна — 9.28 17.05 7.37

Брэст — 9.21 17.14 7.53
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, 
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7 снежня 2018 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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Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

Месяц
Маладзік 7 снежня.

Месяц у сузор’і Казярога.

УСМІХНЕМСЯ

16 8 снежня 2018 г.СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ

Рэ клам ная аб' ява:

— На шы спе цы я ліс ты мо-

гуць па пра віць на ват тое, што 

ад ра ман та ваў ваш муж!

Не ха дзіў па па куп кі з 

ліст ком — не му жык!

— У дзя цін стве баць кі мя-

не за ці ка ві лі ар хеа ло гі яй, і я 

па лю біў гэ ты за ня так. Уяў-

ляў ся бе са праўд ным ар хе о-

ла гам. Але ад ной чы да мя не 

па ды шоў су сед і ска заў, што 

на са май спра ве гэ та на зы-

ва ец ца «ка паць буль бу»!

Пра ві ла вы жы ван ня для 

даждж лі вых дзён: пра ма-

чыў но гі — пра ма чы гор ла.

— Я, між ін шым, ма ці се-

мя рых дзя цей, і мой муж 

ка жа...

— А, вы яшчэ і па га ва-

рыць па спя ва е це?..

8 СНЕЖ НЯ

1612 год — быў 

па свя чо ны 

ў ры ца ры Маль тый ска га 

ор дэ на Жы гі монт Ка роль 

Ра дзі віл, які стаў пер шым 

ка ман до рам у ВКЛ.

1918 год — на ра дзіў ся (в. Хат-

ля ны Уз дзен ска га ра ё на) 

Аляк сандр Ся мё на віч Мах нач, ву чо ны-ге-

о лаг, член-ка рэс пан дэнт, ака дэ мік НАН 

Бе ла ру сі, док тар ге о ла га-мі не ра ла гіч ных 

на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву к

Бе ла ру сі. Удзель ні чаў у по шу ку і ад крыц-

цях ра до ві шчаў ка лій най і ка мен най со ляў 

у Бе ла ру сі. Аў тар больш як 400 на ву ко вых 

прац. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. 

Па мёр у 2006 го дзе.

1943 год — на ра дзіў ся (Ра сія) 

Вік тар Аляк се е віч Да ні лаў, 

бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ма шы на бу да-

ван ня, док тар тэх ніч ных на вук, вы на ход нік 

СССР. Аў тар на ву ко вых прац па тэх на ло гіі 

і аб ста ля ван ні для ме ха ніч най апра цоў кі 

і кант ро лю скла да ных па верх няў дэ та ляў 

ма шын. Рас пра ца ваў і ўка ра ніў у вы твор-

часць пра грэ сіў ныя тэх на ло гіі, ме та ла рэ жу-

чыя стан кі і пры ла ды для апра цоў кі скла-

да ных па верх няў.

1802 год — на-

ра дз іў ся 

Аляк сандр Адо еў скі, 

князь, рус кі па эт, дзе-

каб рыст. Аў тар эле гій, 

гіс та рыч ных па эм.

1904 год — на-

ра дз іў ся 

Пётр Кі ры ла віч Ка ша вой, Мар шал Са-

вец ка га Са ю за, двой чы Ге рой Са вец ка га 

Са ю за. У 1939-м скон чыў Ва ен ную ака дэ-

 мію імя Фрун зэ. З 1920 го да ў Чыр во най 

Ар міі. У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны з 

1941 го да на Вол хаў скім, Ста лін град скім, 

Паў днё вым, 4-м Укра ін скім, 3-м Бе ла рус-

кім фран тах: ка ман дзір страл ко вай ды ві зіі, 

кор пу са; удзель нік вы зва лен ня Дан ба са, 

Кры ма, Бе ла ру сі (Ві цеб ска, Ор шы, Ба ры-

са ва, Мін ска), Ус ход не-Прус кай апе ра цыі. 

У 1945—1957 га дах — пер шы на мес нік га-

лоў на ка ман ду ю ча га, у 1965—1969 га дах 

га лоў на ка ман ду ю чы Гру пы са вец кіх вой-

скаў у Гер ма ніі. Па мёр у 1976 го дзе.

1933 год — 

н а  р а -

дзіў ся Леў Іва на віч Ба-

ры саў, ра сій скі ак цёр 

тэ ат ра і кі но, на род ны 

ар тыст Ра сій скай Фе-

дэ ра цыі. Зды маў ся ў 

філь мах «Вы шы ня», 

«Ву лі ца ма ла до сці», 

«Дзя мі да вы» ды ін шых. 

Па мёр у 2011 го дзе.

1987 год — у Ва шынг то не ге-

не раль ны сак ра тар ЦК 

КПСС Мі ха іл Гар ба чоў і прэ зі дэнт ЗША 

Ро нальд Рэй ган пад пі са лі Да га вор аб 

лік ві да цыі ра кет ся рэд няй і мен шай да-

лё кас ці — пер шае па гад нен не, якое пра-

ду гледж ва ла аб са лют нае ска ра чэн не 

ўзбра ен няў. Зні шчэн ню пад ля га лі 2611 

ра кет. Да га вор ус ту піў у сі лу 1 чэр ве ня 

1988 го да. Удзель ні кі па гад нен ня аба вя-

за лі ся не вы раб ляць, не вы пра боў ваць і 

не раз горт ваць ба ліс тыч ныя і кры ла тыя 

ра ке ты на зем на га ба зі ра ван ня ся рэд няй 

(ад 1000 да 5500 км) і ма лой (ад 500 да 

1000 км) да лё кас ці.

СЁННЯ
ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 

1. Сне жань — не брат, 

а хо лад — не ... (прык.). 

5. «Так вы сы паў ззяб на, 

бяз ра дас на снег // У пер-

шы па пас свой, у пер шы 

...». З вер ша Я. Ку па лы 

«Пер шы снег». 8. Ас но ва 

ча го-не будзь (пе ран.). 10. 

Мес ца на суд не. 12. Ад-

біц цё на па ду. 14. «У сне зе 

бе лую ра бі ну // Апа на ва лі 

...». З вер ша С. Гра хоў-

ска га «Па ла юць грон кі, 

як ру бі ны». 15. «Снег як 

... . Як прас ці на. // Зо рак 

све жая рал ля». З вер-

ша Н. Ак сён чык «Вы паў 

снег». 17. Кон нік, вер ха-

вы. 18. Зі ма, як ..., сваё 

возь ме (прык.). 19. Сі ніч кі 

з ра ні цы пі шчаць — бу дзе 

... (прыкм.). 20. У снеж ні 

... на ле та, зі ма на ма роз 

па ва роч ва юць (прык.). 

21. Пар ны та нец. Між на-

род ны дзень ... ад зна ча-

ец ца што год 11 снеж ня. 

23. Ка лі сне жань бу дзе ха лод ны, з вят ра мі і за ві ру ха мі, то 

ле там бу дзе доб ры ... (прыкм.). 27. Му зыч на-дра ма тыч ны 

твор. 29. Буй ная ра ка на Аляс цы і ў Ка на дзе, даў жы ня 

якой 3700 км. 30. На Ган кі ся дай це на ... (прык.); пры свя-

так Ган на ад зна ча лі 22 снеж ня. 31. Зі мо вы ... . Пры свя так, 

які ад зна ча лі 19 снеж ня («Да ... ня ма зі мы ні ко лі» (прык.). 

32. «... не вее, сціх нуў ве цер, // І во лен лёг кіх са нак бег». 

З вер ша М. Баг да но ві ча «Зі мой».

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 2. У снеж ні ... па год на два рэ: сее, вее, дуе,

кру жыць, рве і мя це (прык.). 3. У ка за хаў і кыр гы заў на род ны 

па эт-пяс няр. 4. ... на зям лі, што гной для ўра джаю (прык.). 

5. Во кіс на трыю. 6. На ... за гры ме ла — бу дзе хо лад (прык.). 

7. Тое, што і шта бель. 9. Лоў кі пры ём. 11. Пры свя так, які ад зна-

 ча лі 4 снеж ня («... прый шло, зі му пры ня сло» (прык.)). 13. Рэч, 

якую до раць. Дзень ... у шэ ра гу кра ін ад зна ча юць 26 снеж ня. 

16. Ба лот ная тра ва з доў гім, вуз кім ліс цем. 17. На не се ная вет-

рам гур ба сне гу. 20. Пас ля сон ца ва ро ту (22 снеж ня) хоць на 

ве раб' і ны ... пры бу дзе дня (прык.). 22. ... ў снеж ня сі ла — шмат 

свя таў, ды ма ра зы за сіл ле бя руць (прык.). 24. Вуз кая па ла са, 
лі нія. 25. Буй ны са лод кі плод бах ча вай рас лі ны. 26. Муж чын -
скае імя. 28. У тэ ле фон най раз мо ве вок ліч: «Слу хаю!». 
29. Зі мо вы ... . Пры свя так, які ад зна ча лі 9 снеж ня; лі чы ла ся, 
што на ... зі ма збі ра ец ца ў поў ную сі лу.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

СНЕ ЖАНЬ СКІЯ ЗА МА ЛЁЎ КІ

Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы:
Па га ры зан та лі: 1. Сяст ра. 5. Нач лег. 8. Кан ва. 

10. Трум. 12. Ад пор. 14. Сне гі ры. 15. Свя та. 17. Ся док. 
18. Каз на. 19. Ма роз. 20. Сон ца. 21. Тан га. 23. Ура джай. 
27. Опе ра. 29. Юкон. 30. Сан кі. 31. Мі ко ла. 32. Мя цель. 
Па вер ты ка лі: 2. Сем. 3. Акын. 4. Снег. 5. Натр. 6. Лёд. 
7. Стос. 9. Трук. 11. Увя дзен не. 13. Па да ру нак. 16. Аса -
ка. 17. Су мёт. 20. Скок. 22. Ад на. 24. Ры са. 25. Ды ня. 
26. Акім. 28. Ало. 29. Юр'е.

— Народ стаў 
нейкі прагны...

Ка за з'е ла 
20 000 еў ра

У серб скім ся ле Ра ні ла-

віч, што за 80 кі ла мет раў 

ад Бялг ра да, свой ская ка-

за зжа ва ла 20 ты сяч еў-

ра на яў ны мі, па ве дам ляе 

РІА На ві ны.

Мі ле на Сі міч і яе муж пад-

рых та ва лі гро шы, каб ку піць 

дзе сяць гек та раў зям лі. Ка за 

па мя нуш цы Ва вёр ка, якая 

жы ла ў іх не каль кі га доў, 

пра бра ла ся ў дом праз не-

за чы не ныя дзве ры і знай-

шла ку пю ры на ста ле. «Ка лі 

мы па чу лі ша ма цен не і шум, 

муж пай шоў па гля дзець, што 

ад бы ва ец ца, і тут яго ледзь 

удар не ха піў. Ва вёр ка з'е ла 

ўсе гро шы са ста ла, за ста-

ло ся толь кі ка ля 300 еў ра, 

усё ас тат няе зжавана і пра-

глынута», — рас ка за ла жан-

чы на. Па вод ле яе слоў, з тых 

ча соў муж толь кі моўч кі ся-

дзіць і гля дзіць у ад ну кроп-

ку. Ка за, якая з'е ла гро шы.

Жывёла па пла ці ла ся за 

сваю пра жэр лі васць: яе пры-

га та ва лі на раж не.


