
9 жніўня 2013 г.НАПРЫКАНЦЫ8

 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.37 20.52 15.15
Вi цебск — 5.22 20.46 15.24
Ма гi лёў — 5.27 20.42 15.15
Го мель — 5.29 20.33 15.04
Гродна — 5.53 21.06 15.13
Брэст    — 5.59 21.01 15.02

Iмянiны
Пр. Анфісы, Марфы, Германа, 
Клімента, Мікалая, Навума, 
Панцеляймона, Савы.
К. Ірыны, Клары, Тэрэзы, Эдзіты, 
Рамана, Рамуальда.

Месяц
Маладзік 7 жніўня. 
Месяц у сузор’і Дзевы.
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Па га ры зан та лі: Ку па ла. Шаў чэн ка. Пуш кін. Ка тар. 
Тор ба. Эфа. За бой. Ру но. Ча кан ка. Куб. Нор ка. Адат. 
Ка ра. Пал. Во ры ва. Го галь. Зык. Літ. Ке фір. Ко лас. Нар. 
Кант. Ост. Ка за. Эрэ. Эмір. Ру ка. Ва лош ка. Сці зо рык. 

Па вер ты ка лі: Зва но чак. Гу ка рад. То кар. Апа лак. Рунь. 
Алі са. Лі па. Альт. Ка зан. Та рэ ра. Юш ка. Эму. Та бар. Ікс. 
Алі ва. Ста рац. Рэй ка. Кіт. По ле. Ар ба. Дры зі на. Ан ка. 
Вы раз. Трак. Ра ху нак.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Адэ са, по шук жыл ля.
— Што та кое мік ра кан ды цы я нер?
— Доб ры, ма гут ны вен ты ля тар!

Мозг: «Фу, якая пес ня па га ная! За-
пом ню я яе тэкст».

— Док тар, я хва рэю на грып. Што вы 
мне па ра і це?

— Ады дзі це ад мя не да лей.

Здаецца, што ў нашых урачоў час-
цяком ёсць толькі два дыягназы: «Ну і 
чаго прыпёрся, калі хадзіць можаш?» 
і «А дзе ж ты, даражэнькі, раней 
быў?».

Дзень на ра джэн ня «ЗВЯЗ ДЫ»

1902 год — «Збі раль нік зя мель бе ла рус кіх», ста лі ніст, уда члі вы парт апа-
рат чык, які зра біў імк лі вую кар' е ру, пе ра ем нік «пра ва ды ра на ро даў». 

Усе гэ тыя эпі тэ ты, без пе ра боль шан ня, па ды хо дзяць для ха рак та рыс ты кі кі раў ні ка 
Са вец кай Бе ла ру сі ў 1938—1947 гг. Пан це ляй мо на Кан дра та ві ча Па на ма рэн кі, 
які з'я віў ся на свет 9 жніў ня. Так рас па ра дзі ла ся гіс то рыя, што ме на ві та гэ ты 
ча ла век стаў ка ля ру ля БССР у са мыя скла да ныя мо ман ты яе гіс то рыі. Вя до мы 
са вец кі пар тый ны і дзяр жаў ны дзе яч, адзін з ар га ні за та раў 
і кі раў ні коў ан ты фа шысц ка га пад пол ля і пар ты зан ска га ру-
ху ў Вя лі кую Ай чын ную вай ну, ге не рал-лей тэ нант (1943). У 
1938—1941 гг. — пер шы сак ра тар ЦК КП(б), ад на ча со ва з 
ве рас ня 1939-га — член Ва ен на га са ве та За ход няй ва ен-
най акру гі. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну быў чле нам ва ен на-
га са ве та За ход ня га, Цэнт раль на га, Бран ска га фран тоў. У 
1942—1944 гг. — на чаль нік Цэнт раль на га шта ба пар ты зан-
ска га ру ху пры Стаў цы Вяр хоў на га Га лоў на ка ман да ван ня. 
Адзін з рас пра цоў шчы каў і кі раў ні коў апе ра цыі «рэй ка вая вай на». У пас ля ва ен ны 
час (1944—1948 гг.) — Стар шы ня СНК (з 1946 го да — Са вет Мі ніст раў) БССР. У 
1948-1953 гг. — сак ра тар ЦК ВКП (б), ад на ча со ва — мі ністр на рых то вак СССР. 
Пас ля пра ца ваў пер шым сак ра та ром ЦК Кам пар тыі Ка зах ста на, а з 1955-га — на 
дып ла ма тыч най ра бо це: Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол СССР у ПНР, Ін дыі 
і Не па ле, Ні дэр лан дах. Па мёр у 1984 го дзе.

1173 год — дой лід і скульп тар Ба на на з Пі зы па клаў апош ні ка мень 
у пад му рак ця пер вя до май ва ўсім све це ве жы. У гэ тай мар му-

ро вай пры га жу ні, якая вось ужо во сем ста год дзяў бу да ра жыць уяў лен не 
лю дзей, свой шарм: яна «трош кі па дае», але ня змен на ста іць. Як вы, на пэў-
на, ужо зда га да лі ся, га вор ка ідзе пра Пі зан скую ве жу. Скон чыў шы пер шы 
па верх вы шы нёй 11 мет раў, май стар, на свой жах, уба чыў, што збу да ван-
не ад хі лі ла ся ад вер ты каль най во сі на 4 сан ты мет ры. Што ра біць? Ба на на 
збян тэ жа на па чу хаў па ты лі цу, ні чо га не пры ду маў і вы ра шыў за кан чваць 
пра цу. У сэн се, уцёк з го ра да, кі нуў шы сваё ства рэн не на во лю лё су. Пас ля 
яго яшчэ трое дой лі даў уз во дзі лі гэ тую ве жу — з пе ра пын ка мі — уво гу ле 
164 га ды (!). Да кан ца бу даў ніц тва ад хі лен не ад вер ты ка лі да ся га ла ўжо 
дзе вя нос та двух сан ты мет раў. А сён ня яно больш за 5 мет раў.

1948 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ва сі лін кі Слуц ка га ра ё на) Ва сіль 
Дзміт ры е віч Ка ша вар, бе ла рус кі ву чо ны-хі мік, док тар хі міч-

ных на вук (2001). Аў тар на ву ко вых прац па фі зіч най і ка ло ід най хі міі. 
Рас пра ца ваў фі зі ка-хі міч ныя асно вы рэ гу ля ван ня ўлас ці вас цяў ар га на-
мі не раль ных дыс перс ных сіс тэм.

Фё дар ЯН КОЎ СКІ, пісь мен нік, лінг віст:
«Чы тан не — ма літ ва сло ву. 

Руп лі вая са ма стой ная ву чо ба на пра ця гу жыц ця».
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У ДТЗ 
не ўдзельнічала, 

але ёсць невялікія 
дэфекты па кузаве...

Сён ня сі ноп ты кі зноў абя ца юць нам 
спя кот нае на двор'е, эк стрэ маль ны 
тэм пе ра тур ны рэ жым. Ка жуць, ён ад па вя дае 
аран жа ва му ўзроў ню не бяс пе кі. Ня прос та 
да во дзіц ца ўсім. Але, трэ ба ад зна чыць, 
на двор'е заў сё ды бы ло ад ной з асноў ных 
тэм для раз моў. І на ват пры гэ тым ма ла хто 
за дум ваў ся пра тое, што на двор'е — гэ та не 
толь кі пад ста ва за вя заць гу тар ку, але і адзін 
з фак та раў, якія ады гра лі не ма ла важ ную 
ро лю ў гіс то рыі кра ін і цы ві лі за цый.

10. Мар скі брыз ра туе за ход нюю 
куль ту ру

У ча сы грэ ка-пер сід скіх вой наў грэ час кая куль ту ра 
(а, та кім чы нам, і су час ная за ход няя куль ту ра) увесь 
час ба лан са ва ла на мя жы знік нен ня. Пер сід ская ім-
пе рыя на пі ку сва ёй ма гут нас ці рых та ва ла ся да за-
хо пу асноў ных тэ ры то рый Грэ цыі. У вы ра шаль най 
мар ской біт ве пры Са ла мі не (480 г. да н.э.) пе ра мо гу 
ўсё ж атры маў ка ман ду ю чы грэ час кім фло там Фе-
міс токл — і ўсё дзя ку ю чы яго ве дан ню мяс цо вас ці і 
на прам ку вят роў.

9. Пер шыя ка мі ка дзэ

У XІІІ ста год дзі кі раў нік Ман голь скай ім пе рыі хан 
Ху бі лай збі раў ся за ха піць Япо нію, але два тай фу ны 
пе ра шко дзі лі яго пла нам ажыц ця віц ца. Сін та ісц кія 
жра цы па лі чы лі гэ тыя вят ры, якія вы ра та ва лі Япо нію, 
вы ні ка мі ма літ ваў і на зва лі іх «ка мі ка дзэ» (ча роў ны 
ве цер).

8. Ве цер су праць «Не пе ра мож най 
ар ма ды»

Па ра жэн не іс пан скай ар ма ды (так са ма вя до май 
як «Не пе ра мож ная ар ма да») у 1588 го дзе ста ла 
ад ной з най вя лік шых біт ваў за ход няй цы ві лі за цыі. 
Пад час спро бы за ва я ван ня Анг ліі ар ма да па нес ла 
вя лі кія стра ты — у пры ват нас ці, з-за на двор'я. Са 130 
суд наў у Іс па нію та ды вяр ну ла ся толь кі 65 (па ін шых 
да ных — 67). 24 суд ны бы лі вы кі ну ты штор мам на 
бе ра гі Ір лан дыі.

7. На па дзен не Кар ла XІІ на Ра сію
У 1709 го дзе швед скі ка роль Карл XІІ стаў пер шым 

еў ра пей скім ма нар хам, які па вёў свае вой скі су праць 
Ра сіі і рус кай зі мы. Доў гі шлях і су ро выя ма ра зы 

ады гра лі іс тот ную ро лю ў па ра жэн ні швед скіх вой-
скаў. Зрэш ты, як па ка за ла гіс то рыя, гэ ты ўрок быў 
за свое ны не ўсі мі.

6. Дру гі шанц Джор джа Ва шынг то-
на

Аме ры кан ская ар мія на ча ле з Джор джам Ва-
шынг то нам уяў ля ла са бой не вы мушт ра ва ную ва-
ен ны мі на ву чаль ны мі ўста но ва мі і за гар та ва ную ў 
ба ях сі лу, а атра ды доб ра ах вот ні каў з да во лі сла бым 
уз бра ен нем. Анг лі ча не, на ад ва рот, бы лі ўзор ны мі 
сал да та мі для свай го ча су. І хто ве дае, як бы па вяр-
ну ла ся гіс то рыя, ка лі б не гус ты ту ман, які вы ра та ваў 
вой ска Ва шынг то на 22 жніў ня 1776 го да ў біт ве пры 
Лонг-Ай лен дзе.

5. На двор'е і Вя лі кая фран цуз ская 
рэ ва лю цыя

Фран цыя, якая ў 1792 го дзе і так па ку та ва ла ад 
эка на міч на га кры зі су з пры чы ны пад трым кі Аме ры кі 
ў вай не су праць Анг ліі, атры ма ла яшчэ адзін удар ад 
пры ро ды — вяс но вую па вод ку. Цэ ны на пра дук ты 
хар ча ван ня ўзля це лі да ня бё саў. Але і гэ та бы ло 
не са мым гор шым. Страш ны град зні шчыў мност ва 
па се ваў і на нёс не па праў ную шко ду фер мер скім гас-
па дар кам. Га лод ны на род пра гнуў змен, і рэ ва лю цыя 
не пры му сі ла ся бе доў га ча каць.

4. Дождж падаўляе бун т

Дзень 30 жніў ня 1800 го да мог увай сці ў гіс то рыю 
як да та ад на го з най буй ней шых паў стан няў ра боў 
у Аме ры цы. Ты ся чы ра боў у Рыч ман дзе (штат Вір-
джы нія) збі ра лі ся ру шыць па за клі ку свай го лі да ра 
Габ ры эл, як ка жуць, на апош ні і са мы ра шу чы бой. 
У пла нах быў за хоп ар се на ла і па збаў лен не ад раб-
ства, але моц ны шторм не да ваў маг чы мас ці ра бам 
са брац ца і па чаць дзей ні чаць. Праз дзень змо ва бы-
ла рас кры та.

3. Па ход На па ле о на на Ра сію

Ма быць, гэ ты прык лад уплы ву на двор'я на гіс то-
рыю вя до мы вам лепш за ўсё. У 1812 го дзе На па ле-
он Ба на парт на ча ле са май вя лі кай ар міі ў Еў ро пе 
збі раў ся за ха піць Ра сію. Яго ўпэў не насць у пос пе ху 
бы ла та кой вя лі кай, што на ват на блі жэн не зі мы не 
спы ні ла па ход. Па спя хо вы за хоп Маск вы да даў фран-
цу зам ап ты міз му, але не ўза ба ве прый шлі зна ка мі-
тыя рус кія ма ра зы. Толь кі за ад ны су ткі пры ма ро зе 
амаль -40 гра ду саў па Цэль сію за гі ну ла ка ля 50 000 
ко ней ар міі. Ад хо ла ду не ра та ва лі на ват фут ры, за-
хоп ле ныя ў якас ці тра фе яў. Су ро выя ма ра зы ста лі 
па чат кам кан ца для ім пе рыі На па ле о на.

2. На пад Гіт ле ра на СССР

Адольф Гіт лер, ведаць, вы ра шыў не лі чыц ца з 
уро ка мі гіс то рыі і паў та рыць спро бу за ва я ван ня Ра сіі 
(та ды ўжо СССР). У ве рас ні 1941 го да вой скі Гер-
ма ніі ўжо да во лі да лё ка пра су ну лі ся па тэ ры то рыі 
СССР на ўсход. Упэў не насць у хут кай пе ра мо зе бы-
ла та кая вя лі кая, што мно гія сал да ты вез лі з са бой 
па рад ную фор му для мар шу пе ра мо гі на Крас най 
Пло шчы. Але вось ча го яны з са бой не вез лі, дык 
гэ та зі мо вай фор мы. Зі ма і ра шу чыя дзе ян ні Чыр-
во най Ар міі змянілі ход вай ны.

1. Над Хі ра сі май — яс нае на двор'е

6 жніў ня 1945 го да ў Хі ра сі ме быў цу доў ны лет ні 
дзень. У 7 га дзін 9 хві лін ра ні цы над го ра дам пра-
ля цеў са ма лёт, экі паж яко га ад ра пар та ваў на ба зу: 
«Воб лач насць менш за 30%». Гэ та бы лі прак тыч на 
ідэа льныя ўмо вы для скід ван ня пер шай ядзер най 
бом бы. Ніз кая воб лач насць у той дзень ста ла пры га-
во рам для Хі ра сі мы і ад на ча со ва па ра тун кам для за-
па сной цэ лі. Не мен шую ро лю воб лач насць ады гра ла 
і ў лё се ін ша га япон ска га го ра да — Ка ку ры. 8 жніў ня 
дру гая ядзер ная бом ба бы ла за гру жа на ў са ма лёт 
B-29, але за над та вя лі кая воб лач насць над го ра дам 
Ка ку ра не да зва ля ла пра вес ці яго бам ба ван не, і бом-
ба ад пра ві ла ся да за па сной цэ лі — На га са кі.

ТОП-10 ФАК ТАЎ ПРА НА ДВОР'Е, 
ЯКОЕ ЗМЯ НІ ЛА ХОД ГІС ТО РЫІ

Зда ва лі кра дзе нае ма ла ко
У Дра гі чын скім ра ё не адзін хіт ры ма ла ка збор шчык пад га ва рыў да яр ку 

што дзень вы но сіць з фер мы вяд ро ма ла ка. Мах ля ры зда ва лі яго на ма лоч ны 
за вод ра зам з ма ла ком, атры ма ным ад на сель ніц тва, а гро шы кла лі ў кі шэ ню. 
Та кім чы нам яны пры сво і лі амаль 9 міль ё наў руб лёў. Гэ ты факт, як і шэ раг 
ін шых, вы яві ла служ ба ве да мас на га кант ро лю Брэсц ка га абл вы кан ка ма. 
Най больш па ру шэн няў ле тась ад зна ча на на сель гас прад пры ем ствах. Бы лі 
вы яў ле ны не да ста чы жы вё лы на фер мах, за вы шэн не кош ту бу даў ніц тва на 
роз ных аб' ек тах. Пас ля пра ве рак ві на ва тыя пры цяг ну ты да ад каз нас ці.
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Мыт ня — не шы нок, ча я вых не бя рэ
Каб мыт ні кам спра ба ва лі даць «на чай», та ко га на пунк це про пус ку «Вар-

шаў скі мост» ра ней не ба чы лі. Гра ма дзян ка Гер ма ніі на шля ху ў Ра сію пра хо-
дзі ла мыт ныя фар маль нас ці ў Брэс це. У яе аў та ма бі лі бы ло та ва ру на шмат 
больш, чым пра ду гле джа на для аса біс та га ка ры стан ня, а пла ціць пош лі ну 
да ма не спя ша ла ся. Яна зай шла ў служ бо вае па мяш кан не мыт ні, па кла ла на 
стол ад на го з су пра цоў ні каў 10 еў ра са сло ва мі: «Гэ та вам на чай». Су пра цоў-
нік вы клі каў мі лі цыю. У вы ні ку ту рыс ты за бра лі «ча я выя» і за пла ці лі ўсю су му 
не аб ход ных мыт ных пош лін. Яна СВЕ ТА ВА.

Ну і ну!Ну і ну!  ��

Ганд ля ваў пор на 
на рэ тра нось бі тах

Су пра цоў ні кі ўпраў лен ня па 
нар ка кант ро лі і про ці дзе-
ян ня ганд лю людзь мі ГУ УС 
Мін гар вы кан ка ма за тры ма-
лі 37-га до ва га жы ха ра ста-
лі цы, які зай маў ся ганд лем 
ма тэ ры я ла мі пар наг ра фіч-
на га ха рак та ру. Што ці ка ва, 
у якас ці нось бі таў для іх бы-
лі... ві дэа ка се ты.

Не сак рэт, што за раз знай сці 
ві дэа маг ні та фон ці ві дэа плэ ер 
не так і прос та: гэ та ўжо рэ тра-
тэх ні ка. Тым не менш прад пры-
маль ны ганд ляр да во лі па спя-
хо ва рэа лі зоў ваў і гэ тае свое-
асаб лі вае «пры ві тан не» з 1990-х 
га доў.

А вы яві лі факт ганд лю за-
ба ро не ным пад час рэй да вых 
ме ра пры ем стваў на рын ку ў 
Жда но ві чах. Пры да лей шай 
пра вер цы бы ло ўста ноў ле на, 
што пад поль нае рас паў сюдж-
ван не ма тэ ры я лаў пар наг ра-
фіч на га ха рак та ру ар га ні за ваў 
ра ней не ад ной чы су дзі мы за 
кра дзя жы і ўго ны жы хар ста лі-
цы. Апе ра тыў ні кі кан фіс ка ва лі 
ўвесь та вар на DVD-дыс ках, а 
так са ма лік ві да ва лі сту дыю па 
ты ра жы ра ван ні ін тым на га ві дэа, 
якая раз мя шча ла ся на ква тэ ры 
за тры ма на га. Пры агля дзе яго 
жыл ля мі лі цы я не ры знай шлі 
не каль кі дзя сят каў ві дэа ка сет з 
ма тэ ры я ла мі пар наг ра фіч на га 
ха рак та ру.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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