
7 СНЕЖ НЯ

1914 год — на ра дзіў ся Мі ка лай 

Пят ро віч Фа мін, удзель-

нік вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа-

шысц кіх за хоп ні каў у га ды Вя лі кай Ай-

чын най вай ны, Ге рой Са вец ка га Са ю за 

(1944). Ка ман дзір страл ко ва га ба тальё-

на ма ёр Фа мін асаб лі ва вы зна чыў ся пры вы зва лен ні 

Сі ро цін ска га ра ё на Ві цеб скай воб лас ці. Ба таль ён пад 

яго ка ман да ван нем 22 чэр ве ня 1944 го да пра рваў моц на 

ўма ца ва ную глы бо ка эша ла на ва ную аба ро ну пра ціў ні-

ка і вы зва ліў вёс кі Кар та шы і Плі гаў ка. Па мёр ад ран у 

1944 го дзе.

1939 год — на ра дзіў ся 

Вя ча слаў Сця па на-

віч Па ра мы гін, бе ла рус кі спарт смен 

(лыж ныя гон кі) і трэ нер (бія тлон). 

Га на ро вы май стар спор ту СССР 

(1967). За слу жа ны трэ нер Бе ла ру-

сі (1989) і СССР (1991). Брон за вы 

пры зёр Спар та кі я ды са юз ных рэс-

пуб лік (1961) і Куб ка СССР (1970, 

1971). Шмат ра зо вы пры зёр чэм пі-

я на таў Бе ла ру сі (1958—1962). Най-

леп шы трэ нер Бе ла ру сі (1994).

1949 год — на ра дзіў ся Вік тар Пят ро віч Су прун-

чук, бе ла рус кі пісь мен нік. Аў тар ра ма наў 

«Жы веш толь кі раз», «З пло ці і кры ві», збор ні каў про зы 

«Страс ці», «На бат» і ін шых. Лаў рэ ат Лі та ра тур най прэ міі 

імя І. Ме ле жа.

1764 год — у Санкт-Пе цяр бур-

гу за сна ва ны Дзяр жаў ны 

му зей Эр мі таж. Ка лек цыя му зея на ліч-

вае ка ля трох міль ё наў тво раў мас тац тва 

і пом ні каў су свет най куль ту ры.

1769 год — за сна ва на вы шэй-

шая вай ско вая ўзна га ро-

да Ра сіі — ор дэн Свя то га Вя лі ка му ча ні ка і Пе ра ма га нос-

ца Ге ор гія. Ор дэн меў ча ты ры сту пе ні ад зна кі.

1879 год — на ра дзіў ся Ру дольф Фрымль, аме-

ры кан скі пі я ніст і кам па зі тар, аў тар амаль 

30 апе рэт, мно гія з якіх бы лі эк ра ні за ва ныя. У тым лі ку 

«Роз-Ма ры», «Ка роль ва ла цуг», «Тры муш ке цё ры». Па-

мёр у 1972 го дзе.

1949 год — на-

ра дзіў ся 

Том (То мас Алан) Уэйтс, 

аме ры кан скі спя вак, 

кам па зі тар, ак цёр, член 

За лы сла вы рок-н-ро лу 

(2011). Яго парт нё ра мі ў 

кі но бы лі Сіль вестр Ста-

ло не, Джэк Ні кал сан, Мэ-

рыл Стрып. Ён зды маў ся ў Джар му ша і Ко па лы. У 1992 

го дзе Том Уэйтс атры маў прыз «Грэ мі» за най леп шы 

аль тэр на тыў ны аль бом.

1959 год — на ра дзіў ся Сяр гей Ула дзі мі ра віч 

Ма за еў, ра сій скі му зы кант, лі дар і са ліст 

гур та «Ма раль ны ко дэкс».
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Кацярыны, Парфірыя, 
Сямёна.

К. Ліліі, Марыі, Амбражэя, 
Марціна, Тодара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.13 16.49 7.36

Вi цебск — 9.09 16.31 7.22

Ма гi лёў — 9.03 16.39 7.36

Го мель — 8.51 16.43 7.52

Гродна — 9.27 17.05 7.38

Брэст — 9.19 17.14 7.55

Месяц
Першая квадра

 4 снежня.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ
— Сы нок, на вош та ты 

па тэ ле фа на ваў у мі лі цыю і 

ска заў ім, што та та пра дае 

са ма гон ку?

— На да ку чы ла ўжо піць 

чай без цук ру!

Не траць це гро шы на 

адзен не, траць це гро шы 

на па да рож жы.

Якая роз-

ні ца, коль кі 

га доў ва шым 

ке дам, ка лі вы 

гу ля е це ў іх па 

Па ры жы?

— Ты, праў-

да, з Кі е ва?

— Так.

— А ска жы 

што-не будзь 

па-кі еў ску.

— Кат ле-

та.

У да рос-

лым пра ця-

гу дзі ця чай каз кі «За ла ты 

клю чык» Маль ві на вый шла 

за муж за Бу ра ці на і по тым 

доў га і шчас лі ва яго пі ла-

ва ла.

— Якім ві дам спор ту вы 

зай ма е це ся і як час та?

— Ні я кім і што дня.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Та нец — мо ва ду шы
Пры свя ча ец ца Між на род на му дню тан га — 11 снеж ня

ПА ГА РЫ ЗАН ТА-

ЛІ: 5. ... рух тан ца не 

ро біць (прык.). 6. «Тан-

га — гэ та ..., якую тан-

цу юць двое». Цы та та 

не вя до ма га аў та ра. 

11. Спар тыў ны кас-

цюм. 12. «... — гэ та 

на сталь гія, мі ну лае». 

А. Па сен са. 13. ..., 

аль бо бат лей ка, — 

на род ны ля леч ны 

тэ атр. 14. «Пад цым-

ба лы, пад цым ба лы // 

Тут Ля во ні ха ска ка ла! 

// А ця пер пад тыя ... // 

Ска чуць праў ну кі і ўну-

кі». З вер ша А. Пісь-

мян ко ва «Без цым-

ба лаў не маг чы ма». 

17. Дош кі струн на га 

му зыч на га ін стру-

мен та. 18. «А во і сам 

Юпі тэр з Вес тай, // 

Пус ціў ся ста ры хрэн у 

пляс, // Як бы ... пе рад 

ня вес тай». З паэ мы 

«Та рас на Пар на се». 

20.  Аб '  яд  нан не. 

24. «Па куль што на род 

мой спя вае — // ...-ма-

ту ля жы вая». З вер ша 

Ст. Ва лодзь кі «Спя-

ва юць жан чы ны». 

26. У тан цы — асоб ны пры ём, фі гу ра з эфек там. 27. Зма та-

ныя ў ша рык ніт кі. 28. Га рад скі бы та вы та нец, які су пра ва-

джа ец ца пры пеў кай: «А ча го ты, лы сы, без ва лос астаў ся? 

// А та му, што з дзеў ка мі мно га ца ла ваў ся».

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. «Пай ду ба ры ню ска каць, // Над-

зе ну ... . // Бу ду нож кі па ды маць // Вы шэй та бу рэт кі». 

Пры пеў ка. 2. «Та нец — адзі ны ... мас тац тва, у якім мы 

са мі з'яў ля ем ся ін стру мен там». Цы та та не вя до ма га аў-

та ра. 3. Каб не скрып ка і не ..., дык му зы ка сві ней бы пас 

(прык.). 4. Буй ны му зыч ны твор. 7. «Цым ба лы, цым бал-

кі, ... звон кія! // Жы вая ду ша бе ла рус кай зям лі». З вер-

ша Н. Гі ле ві ча «Бе ла рус кія цым ба лы». 8. «Па між Поль-

шчай і Ра сі яй // ... бе ла рус кая». З пес ні «... бе ла рус кая» 

(сл. Л. Дрань ко-Май сю ка, муз. І. Лу чан ка). 9. Пе ра кла-

дзі на, брус фут боль ных ва рот. 10. Хі міч ны рэ ак тыў. 

15. Са мыя моц ныя ... — раз ві таль ныя (прык.). 

16. «А, ..., да лі бог, // Не шка дуй ты ма іх ног. // Мае нож кі не 

ба ляць, // Яны хо чуць тан ца ваць». Пры пеў ка. 19. Цыкл мас-

тац кіх тво раў ад на го жан ра. 21. Па рад ны муж чын скі сур дут. 

22. Мет рыч ная му зыч ная адзін ка. 23. Ча раў ні ца. 25. Та-

нец — гэ та ..., а ... — жыц цё (прык.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

— Добра, 

я буду адказваць!

Але толькі 

ў прысутнасці 

адваката.

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. Адзін. 6. Тай на. 11. Тры ко. 12. Тан-

га. 13. Ра ёк. 14. Гу кі. 17. Дэ ка. 18. Жа ніх. 20. Са юз. 24. 

Ра дзі ма. 26. Ка ле на. 27. Клу бок. 28. Ка ра пет. Па вер ты-

ка лі: 1. Ба лет кі. 2. Від. 3. Бас. 4. Кан та та. 7. Цым ба лі кі. 

8. Поль ка. 9. Штан га. 10. Ін ды ка тар. 15. Аб дым кі. 16. Му-

зыч ка. 19. Ніз ка. 21. Фрак. 22. Такт. 23. Фея. 25. Рух.


