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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск — 7.53 17.54 10.01
Вi цебск — 7.45 17.41 9.56
Ма гi лёў — 7.43 17.45 10.02
Го мель — 7.36 17.45 10.09
Гродна — 8.07 18.10 10.03
Брэст — 8.04 18.14 10.10

Iмянiны
Пр. Андрэя, Інакенція.
К. Іветы, Марлены, Тэклі, 
Ігната, Севярына, Тодара, 
Яна.

Месяц
Апошняя квадра 
27 кастрычніка. 
Месяц у сузор’і Блізнят.
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На тал лю ЮР КЕ ВIЧ з Но ва лу ком ля ка-
ле гi вiн шу юць з 55-год дзем! Жа да юць 
зда роўя, ра дас цi, пос пе хаў. Не хва рэць, 
не су ма ваць i мно га ра зоў юбi леi су-
стра каць.

Ка лi ў жон кi жу дас ны на строй, 
ады дзi це на бяс печ ную ад лег-
ласць i кiнь це ў яе ка шаль ком.

Адэ са.
— Та та, а што да лей — Ме сяц 

цi Жы то мiр?
— Фi ма, не ду ры мне га ла ву! 

Па ды дзi да акна. Ме сяц ба чыш?
— Ба чу.
— А Жы то мiр?

Чай, на огул, сро дак унi вер-
саль ны. За про сiш на гар ба ту 
муж чы ну — бу дзе секс, за про-
сiш сяб роў ку — п'ян ка.

Жон ка, вяр нуў шы ся з ка ман-
дзi роў кi, учы няе му жу раз нос:

— Ты ча му сю ды баб ця гаў?
— Ды не ця гаў я нi ко га!
— Дзе я пра цую?
— Ты мя не за iды ё та лi чыш, 

цi што?! У клi нiч най ла ба ра то рыi 
ты пра цу еш!

— Вось! I кроў з ка ма ра, яко га 
я зла вi ла ў спаль нi, — не твая!

Ра ней тэх но лаг, якi ўзваж-
ваў на кан ды тар скай фаб ры цы 
ўсе iн грэ ды ен ты для вы ра баў, 
пра ца ваў у бе лым ха ла це i каў-
па ку. Сён ня — у хi ма хо ве.

1501 год — за клю ча ны Мель нiц кi акт аб умо вах 
са ю за Вя-

лi ка га Княст ва Лi тоў-
ска га i Ка ра леў ства 
Поль ска га. У су вя зi з 
тым, што па ўмо вах гэ-
та га ак та ВКЛ губ ля ла 
част ку свай го су ве рэ-
нi тэ ту, сойм Вя лi ка га 
Княст ва ў 1505 го дзе не за цвер дзiў яго.

1768 год — Ка ця ры на II пра явi ла ра шу часць, 
якую, па яе ўлас ных сло вах, мог пра явiць 

у Анг лii кож ны ву лiч ны хлап чук. Спе цы яль на вы пi са-
ны з той жа Бры та нii док тар Дымс дэйл узяў вос пу ад 
хво ра га рус ка га хлоп чы ка Мар ка ва i пры шча пiў яе 
аду ка ва най iм пе ра тры цы. Хлап чук Аляк сандр Мар каў 
па во лi Ка ця ры ны II стаў два ра нi нам, атры маў герб i 
проз вi шча Вос пен ны. З тых ча соў Ра сiя ўлi ла ся ў цы-
вi лi за ва ную су поль насць, i больш за дзвес це га доў 
кож ны ча ла век у дзя цiн стве атрым лi ваў вос пi ны на 
пе рад плеч ча, каб за сце раг чы ся ад iх на тва ры. З 1980 
го да пры шчэ пак не ро бяць: Су свет ная ар га нi за цыя 
ахо вы зда роўя аб вяс цi ла, што вi ру са вос пы больш у 
пры ро дзе не iс нуе.

1951 год — на ра дзiў ся (вёс ка Сноў Ня свiж ска га 
ра ё на) Вя ча слаў Мi ка ла е вiч Яр мо лiк — бе ла-

рус кi ву чо ны ў га лi не тэх нiч най кi бер не ты кi i iн фар ма ты кi, 
док тар тэх нiч ных на вук, пра фе сар. Аў тар на ву ко вых прац 
па пра ек та ван нi i тэс цi ра ван нi лiч ба вых пры лад ЭВМ i 
аба ро не iн фар ма цыi.

Ян ка БРЫЛЬ, на род ны пiсь мен нiк Бе ла ру сi:
«Ты па чы на еш ся та ды, ка лi ро бiш вы бар сам».

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, 
АД КА ЗЫ

Па га ры зан та лi: Ка ро ва. 
До ля. Пост. Гол. Абак. Конь. 
Ра ма. Ажур. Ха бар. Па ра. Ка-
рэя. Ата. Эпi гон. Кай. Ка ва. Ра-
пi ра. Стан. Цэх. Ту ба. Па ра да. 
Нор ма. Ка за. Рок. Мя та. Тло. 
Раб. Тра гiк. Та та. Амар. Се ра. 
Тры во га. Па вер ты ка лi: Да ку-
ка. Свiн ня. Нор ка. Стрыт. Во-
тум. "Ява". Аба рот. Ашуг. Хна. 
Аха. Кра тар. Дып ла мат. Ага-
ма. Ба ба. Ар бi та. Лёс ка. Карт. 
Ка рэц. Пак. Ка па. Ту пiк. Рым. 
Ра га вi ца. Рой. Рэ дут. Збан. Да-
ха. Авеч ка.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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22 кастрычніка 2013 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

Ча тыр нац ца тая па лi ку спар та кi я да 
ся род ра бот нi каў вы ка наў чай i рас-
па рад чай ула ды Брэсц кай воб лас цi 
прай шла ў мi ну лую су бо ту ў Сто лi-
не. У гэ ты дзень ад бы ло ся ад крыц цё 
доў га ча ка на га спар тыў на га комп лек-
су ў рай цэнт ры.

Як за ўва жыў пад час ад крыц ця комп-
лек су стар шы ня Брэсц ка га абл вы кан-
ка ма Кан стан цiн СУ МАР, Сто лiн шчы на 
ад роз нi ва ец ца вы со кi мi дэ ма гра фiч ны мi 
па каз чы ка мi, тут уме юць i лю бяць пра-
ца ваць, а пас ля ра бо ты ча ла век па вi нен 
мець маг чы масць ад па чыць на ка рысць 

зда роўю. Вось гэ та му i па слу жыць «Аква-
ма рын». Тут ёсць два ба сей ны, гуль ня выя i 
трэ на жор ныя за лы, са ўна, ка вяр ня. Га дзi на 
вы ка ры стан ня тэ нiс на га кор та абы дзец ца 
ў 20 ты сяч руб лёў, а 90 хвi лiн у трэ на жор-
най за ле — уся го на дзве ты ся чы больш.

Спар та кi я да ста ла па спя хо вым стар-
там «Аква ма ры на». Прай шлi спа бор-
нiц твы па мi нi-фут бо ле i ва лей бо ле, 
спа бор нi ча лi бiль яр дыс ты, ад бы лi ся 
за плы вы. Пры зё раў вы бра лi ся род шах-
ма тыс таў, гуль цоў у на столь ны тэ нiс, 
ве ла сi пе дыс таў і інш.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

«Вер ты каль ныя» стар ты ў «Аква ма ры не»


