
12 верасня 2013 г.НАПРЫКАНЦЫ8

УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 6.37 19.33 12.56
Вi цебск — 6.25 19.24 12.59
Ма гi лёў — 6.27 19.23 12.56
Го мель — 6.25 19.19 12.54
Гродна — 6.53 19.48 12.55
Брэст — 6.55 19.47 12.52

Iмянiны
Пр. Лізаветы, Аляксандра, 
Арсенія, Астапа, Гаўрылы, 
Данілы, Івана, Ігната, 
Макара, Нікадзіма, Паўла, 
Пятра, Якава, Яфрэма.
К. Марыі, Кіра, Пятра.

Месяц
Першая квадра ў 20.09.
Месяц у сузор’і Стральца.

1362 год — ад бы ла ся біт ва на ра цэ Сі нія Во ды (ле вы 
пры ток Паўд нё ва г а Бу га) па між вой скам ВКЛ і 

аб' яд на ны мі вой ска мі Крым скай, Пе ра коп скай і Ям ба лук скай 
ор даў. Уво сень 1362 го да Аль герд з вой скам, са бра ным у 
бе ла рус кіх зем лях і па поў не ным апа лчэн ца мі з Ва лы ні і Кі еў-
шчы ны, ру шыў з Кі е ва на за ход няе Па до лле. Вой ска та та раў, 
якое ўзна чаль ва лі Кут лу буг, Ка чу бей і Дзі мітр, па дзя ля ла ся 
на тры пал кі. Аль герд па ста віў 6 пал коў у лі нію глы бо кай 
аба ро ны ў не каль кі ра доў, што не да ва ла маг чы мас ці ва-
ро жай кон ні цы зай сці ў тыл. Та тар скае вой ска вы му ша на 
бы ло па чаць фран таль-
ны бой. Лёг ка ад біў шы 
на ціск, вой скі Аль гер да 
на нес лі ўдар у ад каз у 
цэнтр фрон ту і па флан-
гах. Пас ля ня доў га га бою 
су пра ціў лен не пра ціў ні ка 
бы ло зла ма на, та та ры ра-
та ва лі ся ўцё ка мі. Асаб лі-
ва вы зна чы лі ся рат ні кі з На ва груд ка, які мі ка ман да ва лі Ка-
ры я то ві чы. У вы ні ку гэ тай слаў най пе ра мо гі ВКЛ па шы ры ла 
сваю тэ ры то рыю да вус цяў Дняп ра і Дняст ра, за ма ца ва ла ў 
сва ім скла дзе Чар ні га ва-Се вер скія зем лі, Па до лле, Ва лынь 
і Кі еў шчы ну. Па ча ло ся вы зва лен не ўсход не-сла вян скіх зем-
ляў ад ар дын ска га па на ван ня.

1712 год — на ра дзіў ся (го рад На ва гру дак) Сця пан 
Мі ха іл Ас кер ка, эка на міст, юрыст. З 1733 го-

да  — у Пру сіі, са вет нік юс ты цыі ка ра ля Фрыд ры ха ІІ. Упер-
шы ню ўвёў у на ву ко вы ўжы так сло ва «план», вы ка заў ідэі, 
якія вы ка на лі важ ную ро лю ў фар мі ра ван ні так зва на га 
«прус ка га» шля ху раз віц ця ка пі та ліз му ў сель скай гас па-
дар цы. Да та смер ці не вя до мая.

1921 год — «Су час ная цы ві лі за цыя — гэ та аб мен каш-
тоў нас цяў на вы го ды», — сцвяр джаў Ста ні слаў 

Лем, які па да рыў све ту мност ва пад стаў для роз ду му пра 
ве ліч і не бяс пе кі цы ві лі за цыі. Сла ву ты поль скі пісь мен нік, 
фі ло саф, пуб лі цыст, адзін з кла сі каў су час най фан тас ты-
кі на ра дзіў ся ў та кі ж дзень 1921 го да. Ся род на пі са ных ім 
кніг  — ра ма ны «Са ля рыс», «Ма ге ла на ва воб ла ка», «Ча ла век 
з Мар са», «Аст ра наў ты», шмат лі кія апо вес ці і апа вя дан ні.

Анд рэй ВО ЛЯН, па лі тыч ны дзе яч, фі ло саф, ідэ о лаг 
Рэ фар ма цыі:
«Пры слу хоў вай це ся больш да чу жых слоў, а не да свай-
го сла вас лоўя».
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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

Па га ры зан та лi: Эй нштэйн. 
Нi кан. Да ма. Кю ры. Атам. Круг. 
Ка лом ба. Лям ка. Амт. Воз. Та та. 
Сул тан. Цiр. Ко лi. Па саг. Аг ра-
ном. Ата ра. Сер да лiк. Амур. Ёта. 
Ака. Па ку нак. Бя да. Улар. Вi раж. 
Апо ра. Лоб. Ажан. Кап суль. 

Па вер ты ка лi: Са ха раў. 
Ро мул. Фрау. Атрад. Ка ва цi на. 
Ка пi ца. Онi. Ор да. Эт на. Ра ма. 
Ува га. Iма га. Па лiп. На кат. Арол. 
Акт. Пра рок. Не ма. Жа ба. Ле та. 
Док. Ка ра. Мат рос. Лён. «Ла лi-
та». Ве лi хаў. Сiг. Как тэйль.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, 
АД КА ЗЫ

У Брэс це на мя жы за тры ма ны ра сі я-
нін, які на мер ваў ся пра вез ці 42 кі ла гра мы 
ма ры ху а ны. Ба га жу ў 36-га до ва га па да-
рож ні ка не бы ло, та му па меж ні кі вы ра-
шы лі ўваж лі ва агле дзець яго ма шы ну.

Ра зам з су пра цоў ні ка мі мыт ні яны 
правялі па глыб ле ны агляд аў та ма бі ля. 
Пры быў і кі но лаг з са ба кам, і жы вё лі на 
праз не ка то ры час знай шла нар ко ты кі. 
Па між за дняй сцен кай па са жыр ска га ся-

дзен ня і ба гаж ні кам зна хо дзі ла ся 79 па ке-
ці каў па 350 гра маў кож ны. Пад за па сным 
ко лам бы ла аб ста ля ва на схо ван ка, дзе 
ля жа ла яшчэ 39 та кіх па ке ці каў. Кур' ер 
пад рых та ваў ся грун тоў на: усе па ке ты бы лі 
зме шча ны ў ва ку ум ную ўпа коў ку і шчод ра 
пе ра сы па ны ка вай. Аў та ма біль і ва дзі цель 
за тры ма ны.
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КА ВА З МА РЫ ХУ А НАЙ

Сён ня бы ла на рын ку! Да ве да ла ся, што іс-
нуе тры па ме ры адзен ня: «на вас», «не на вас» 
і «трэ ба ме раць».

Муж прый шоў з пра цы і пы та ец ца ў жон кі:
— Ну, як спра вы, мая са лод кая?
Яна:
— Усё доб ра, да ра гі! Боршч зва ры ла, кат лет 

на сма жы ла, вок ны пра цер ла, дзі ця чыя рэ чы ўсе 
пе ра мы ла, вось ся джу, шкар пэт кі вя жу. Але, заўт-
ра, ка лі зноў за бу дзеш ся за пла ціць за ін тэр нэт, я 
ця бе пры б'ю!

Муж чы на! Да па ма гай жон цы ў пры бі ран-
ні ква тэ ры — па ды май но гі, ка лі яна пы ла со-
сіць!

«Ко цік» па кі нуў «Ко цік» па кі нуў 
тэ ле фон до ма. тэ ле фон до ма. 
А «чмо кі» я яму А «чмо кі» я яму 

аба вяз ко ва аба вяз ко ва 
пе ра дам...пе ра дам...
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