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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.44 20.43 14.59
Вi цебск — 5.30 20.37 15.07
Ма гi лёў — 5.34 20.33 14.59
Го мель — 5.36 20.25 14.49
Гродна — 6.00 20.58 14.58
Брэст    — 6.06 20.53 14.47

Iмянiны
Пр. Васіля, Веніяміна, Еўдакіма, 
Івана, Мікалая, Сяргея, Юрыя.
К. Алены, Дыяны, Іпаліта, Максіма, 
Яна.

Месяц
Першая квадра 14 жніўня. 
Месяц у сузор’і Дзевы.
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Па га ры зан та лi: 1. Ма шэ ка. 5. Глеб ка. 10. Сла ба-
да. 11. Але шы на. 12. Ка ня. 13. Ба ра ду лiн. 16. Лi да. 19. 
Рук зак. 20. Ге рой. 21. Па ла та. 24. Авёс. 25. Пла кат. 27. 
Ана нiя. 28. Сноў. 30. «Стай кi». 32. На рыс. 33. «Мiн чук». 
38. Клiн. 39. Дэ ка ра цыя. 40. Ор ша. 43. Рус ты ка. 44. 
Ака фiст. 45. Сiнь ша. 46. Ама нал.

Па вер ты ка лi: 2. Асад нiк. 3. Эпас. 4. Ала даў. 5. 
«Гра нiт». 6. Егер. 7. «Кры нi ца». 8. Яса кар. 9. Та ла ка. 
14. Алея. 15. Усом ля. 17. На ра чан ка. 18. Па стаў нiк. 22. 
Нё ман. 23. Акунь. 26. Гi та ра. 29. «Жы та». 30. Сi ко ра. 
31. Агiн скi. 34. Чар нi ла. 35. Квар та. 36. Дэ ка да. 37. 
«Ды на ма». 41. Сыць. 42. Ра да.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

На рын ку пра да юць чар нi цы!
Гля дзiш на iх кошт — i зрок сам ад-

наў ля ец ца...

Муж чы на ў рэ ста ра не клi ча афi цы-
ян та:

— Пры ня сi мне, ша ноў ны, сто гра-
маў га рэл кi для ад ва гi!

Вы пiў, крак нуў:
— Ма ла. Яшчэ!
Пас ля трэ цяй чар кi афi цы янт пы та-

ец ца:
— А ад ва га для ча го?
— Ска заць, што ў мя не гро шай ня-

ма.

На род ная муд расць.
Пры вы кiд ван нi хла му га лоў нае — не 

па чаць яго раз гляд ваць...

1913 год — 100 га доў та му на ра дзіў ся Ана-
толь Ва сіль е віч Ба га ты роў, бе ла рус кі 

кам па зі тар, пе да гог, пра-
фе сар (1960), на род ны 
ар тыст Бе ла ру сі (1968). 
Адзін з за сна валь ні каў 
бе ла рус кай на цы я наль-
най опе ры. Сва ёй твор-
час цю ўзба га ціў мно гія 
жан ры бе ла рус кай му зы-
кі. У 1944—2003 гг. — вы-
клад чык Бе ла рус кай ака-
дэ міі му зы кі (у 1948—1962 гг. — рэк тар). Асноў ныя 
тво ры: опе ры «У пу шчах Па лес ся», «На дзея Ду ра ва», 
кан та ты «Сказ аб мядз ве дзі цы», «Бе ла рус кім пар ты-
за нам», «Бе ла русь», ара то рыя «Біт ва за Бе ла русь». 
У 1938—1949 гг. — стар шы ня праў лен ня Са ю за кам-
па зі та раў Бе ла ру сі. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР 
(1941) і Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1969). Па мёр 
у 2003 го дзе.

1961 год — па ча ло ся ўзвя дзен не Бер лін скай 
сця ны — ад на го з са мых вя до мых сім ва-

лаў «ха лод най вай ны». Спа чат ку гэ та бы лі, га лоў ным 
чы нам, дра ця ныя за га ро джы, якія за тым пе ра тва ры-
лі ся ў бе тон ную сця ну вы шы нёй ка ля пя ці мет раў з 
вар та вы мі вы шка мі. Даў жы ня сця ны, якая па дзя ля ла 
го рад, бы ла 45 кі ла мет раў плюс 120 кі ла мет раў ва кол 
За ход ня га Бер лі на, якія ад дзя ля лі яго ад ас тат няй тэ-
ры то рыі ГДР. Сця на па він на бы ла ска ра ціць коль касць 
пе ра беж чы каў з ГДР у За ход ні Бер лін, коль касць якіх 
рас ла з го да ў год (да па чат ку ўзвя дзен ня сця ны з ГДР 
уцяк лі сот ні ты сяч ча ла век). За ход нія кра і ны вы сту пі лі 
з пра тэс там, пра хо дзі лі дэ ман стра цыі і абу ра ных нем-
цаў, але гэ та не пры вя ло ні да якіх вы ні каў. У ліс та па-
дзе 1989 го да, пас ля па дзен ня ка му ніс тыч на га рэ жы му 
ў ГДР, сця на бы ла раз бу ра на ра дас ны мі бер лін ца мі і 
ра за бра на на су ве ні ры.

1938 год — 75 га доў та му на ра дзіў ся Ігар Аляк-
санд ра віч Мі хай ло пу ла, бе ла рус кі ву чо ны 

ў га лі не бія ар га ніч най хі міі, член-ка рэс пан дэнт НАН 
Бе ла ру сі, док тар хі міч ных на вук, пра фе сар. Пад яго 
кі раў ніц твам рас пра ца ва на тэх на ло гія і ажыц цяў ля-
ец ца вы пуск су праць лей коз ных прэ па ра таў. Аў тар 
больш як 250 прац і 60 вы на ход ніц тваў. Лаў рэ ат Дзяр-
жаў най прэ міі Бе ла ру сі (2004).

Анд рэй ВО ЛЯН, па лі тыч ны дзе яч, фі ло саф, 
ідэ о лаг Рэ фар ма цыі:
«Па мяр коў ная стры ма насць заў сё ды до рыць 
і ахоў вае ду шэў ны спа кой».
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Ад па чы нак з дзець мi не заў-
сё ды пра хо дзiць глад ка. Як 
не са пса ваць яго са бе i на-
ва коль ным?

Ва ры янт пер шы:
свае ўлас ныя
Пра яў ляць вы на ход лi васць 
i цвёр дасць

Гэ та най больш лёг кi ва ры янт з 
усiх маг чы мых. Ча му? Са ўла даць 
са сва iм на шчад кам пра сцей, 
чым з чу жы мi дзець мi. Акра мя 
та го, вы ж са мi вы ра ша лi, браць 
дзi ця ў па езд ку цi не... Нi для ка-
го не сак рэт: ад па чы нак з усi мi 
да ма чад ца мi хоць i лi чыц ца ка-
рыс ным, рас сла бiц ца баць кам у 
та кiх умо вах не ўда ец ца. Што ра-
бiць? Ка лi вы бар усё ж зроб ле ны 
на ка рысць на шчад каў, ска рыс-
тай це ся па ра да мi i га ран та ва на 
атры ма е це аса ло ду ад ку рорт на-
га жыц ця... ха ця б кры ху.

За га дзя аб мяр куй це з дзi-• 
цем пра вi лы. Мож на на ват ска-
заць: «Ты па е дзеш з на мi, толь кi 
ка лi бу дзеш па слух мя ным — у 
абед у нас цi хi час, а ве ча рам ты 
кла дзеш ся спаць у 21.00. I без 
слёз, як да рос лы. Да мо вi лi ся?». 
Га лоў нае — з пер ша га ж дня стро-
га пры трым лi вац ца гэ тай схе мы, 
не ро бя чы нi я кiх па ту ран няў.

Бя ры це з са бой шмат гуль-• 
няў, аль бо маў, кнiг, каб за няць 
яго роз ны мi цi ка вы мi рэ ча мi ў 
воль ны час. Час та слё зы i ныц-
цё — ад су му.

Ба чы це, што сi ту а цыя вы-• 
хо дзiць з-пад кант ро лю i ма лы 

«зры ва ец ца з ка ту шак»? Спы-
няй це. Цвёр да, без iс тэ рык. Да-
рэ чы, пас ля гэ та га важ на «вы-
тры маць ха рак тар» ха ця б паў га-
дзi ны-га дзi ну. Бес сэн соў на ла яць 
дзi ця — i ад ра зу ж куп ляць яму 
ма ро зi ва.

Ва ры янт дру гi:
доч кi i сы ноч кi сяб роў
Тры маць не ка то рую 
дыс тан цыю

Зна ё мая сi ту а цыя: пра гнеш 
паў на цэн на га ад па чын ку, але па 
са мых роз ных пры чы нах пры хо-
дзiц ца ехаць у вод пуск з сяб ра мi, 
у якiх ма лыя? I вось апош нiя ста-
яць на га ла ве, а та бе на ват нель-
га па вы сiць го лас — не «свае» 
ж... Ха ця, бы лi б свае, ужо даў но 
мож на бы ло б па ста вiць на мес-
ца! Як вый сцi з па доб най сi ту-
а цыi?

Да па езд кi ага ва рыць усе • 
дэ та лi i за бяс пе чыць са бе кам-
форт. На прык лад, ка лi вы бу-
дзе це знi маць до мiк ка ля мо ра, 
да моў це ся з сяб ра мi, што ў вас 
бу дзе асоб ны па кой. Iнакш ёсць 
вя лi кi шанц быць «за ку по ра ны-
мi» ў ад но па мяш кан не з ма лы мi. 
Асаб лi ва, ка лi вы без па ры.

З са ма га па чат ку ста рай-• 
це ся вы бу да ваць у ад но сi нах з 
дзець мi сяб роў ней кi бар' ер. Гэ-
та не зна чыць, што не трэ ба з 
iмi кан так та ваць. Прос та не да-
зва ляй це са дзiц ца на шыю i не 
па каз вай це пры яцель скiх ад но-
сiн: «Да вай схо дзiм у ма га зiн», 
«Iдзi, па гля дзiм ра зам фiльм», 

«За пля цi мне ка сiч ку» i г.д. Па-
вер це, та кое сяб роў ства мо жа 
вый сцi бо кам.

Ва ры янт трэ цi: чу жыя
Кан так та ваць на роў ных

У са ма лё це, атэ лi i на пля жы... 
чы есь цi дзе цi кры чаць i ду рэ юць, 
а iх баць кi не звяр та юць на гэ та 
ўва гi. Што ра бiць? Нар маль на му 
ча ла ве ку цяр пець гэ та не маг чы-
ма! Вось не ка то рыя рэ ка мен да-
цыi псi хо ла гаў.

Са мы прос ты, хоць i не на-• 
дзей ны спо саб штось цi змя нiць 
— звяр нуц ца не па срэд на да дзi-
ця цi. Толь кi не са стро гiм тва рам: 
«Хлоп чык, пе ра стань ду рэць!». 
На жаль, мно гiх сва воль нi каў гэ-
тыя сло вы толь кi раз ах во цяць. 
Лепш зра бiць цал кам спа кой ны 
твар i цi ха па пра сiць: «Ма ла ды 
ча ла век, у мя не моц на раз ба-
ле ла ся га ла ва — гу ляй це кры ху 
цi шэй». Ка лi з дзець мi раз маў-
ля юць на роў ных, яны рэ агу юць 
хут чэй.

Ка лi дзе цi зу сiм буй ныя, • 
мож на па га ва рыць з iх баць ка-
мi. Але зноў жа не вар та гэ та ра-
бiць у за гад най або здзек лi вай 
фор ме: «Ня хай ваш сын...». Гэ-
та толь кi вы клi ча агрэ сiю. Лепш 
ска жы це: «Будзь це так лас ка вы, 
па пра сi це сы ноч ка...».

I га лоў нае, ка лi шу ка е це цi-• 
шы нi, ад ра зу ж вы бi рай це атэль 
«без дзя цей». Та кiя сён ня iс ну-
юць.

Пад рых та ва ла
Воль га ЦЫ БУЛЬ СКАЯ

�

На ад па чы нак!На ад па чы нак!  ��

ДЗЕ ЦI I ВОД ПУСК —
РЭ ЧЫ НЕ СУ МЯ ШЧАЛЬ НЫЯ?

Па га ры зан та лi: 1. Фальк лор ны пер са наж, яко му 
пад ан не пры пiс вае за сна ван не г. Ма гi лё ва. 5. Аў тар 
дра ма тыч най паэ мы «Над Бя ро зай-ра кой». 10. У ко-
лiш нi час па се лi шча, жы ха ры яко га ча со ва вы зва ля лi ся 
ад па дат каў i iн шай па вiн нас цi. 11. Лiс це вае дрэ ва, ся-
мей ства бя ро за вых; рас це на нi зiн ных ба ло тах, у пой-
мах рэк. 12. Дра пеж ная птуш ка, да куч лi вы ма на тон ны 
крык якой на гад вае сло ва «пiць». 13. Бе ла рус кi па эт, 
лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii iмя Я. Ку па лы за збор нiк 
вер шаў «Рум». 16. Го рад на Гро дзен шчы не, вя до мы ў 
мi ну лым ад мыс ло вы мi май стра мi куф раў. 19. Па да рож-
ны рэ ча вы мя шок. 20. Га на ро вае зван не, яко га пер шым 
у Бе ла ру сi ў 1966 го дзе быў уда сто е ны ва ен ны лёт чык 
пад пал коў нiк У. Кар ват. 21. Ра ка, на бе ра зе якой уз нiк 
По лацк — адзiн з най ста ра жыт ней шых га ра доў Бе ла ру-
сi. 24. Яра вая зба жы на, што iдзе на кру пы i корм ко ням. 
25. Паш парт, якi вы да ваў ся ў да рэ ва лю цый ны час ся ля-
нам i мя шча нам. 27. Бе ла ру сi разь бяр па дрэ ве XV — XVI 
стст.; ство ра ны iм двух ба ко вы раз ны аб раз за хоў ва ец ца 
ў му зеi Санкт-Пе цяр бур га. 28. Вёс ка ў Ня свiж скiм ра ё не, 
шы ро кую вя до масць якой пры нёс су час ны аг ра кам бi нат. 
30. Алiм пiй скi спар тыў ны комп лекс па блi зу Мiн ска. 32. 
Жанр да ку мен таль на га тво ра У. Ка рат ке вi ча «Зям ля 
пад бе лы мi кры ла мi». 33. Кнiж нае та ва рыст ва, ство ра-
нае на па чат ку ХХ ста год дзя ў бе ла рус кай ста лi цы. 38. 
Част ка зя мель ных угод дзяў, вы лу ча ная па якой-не будзь 
пры кме це. 39. Мас тац кае афарм лен не тэ ат раль най 
сцэ ны. 40. Го рад на Вi цеб шчы не, дзе ство ра ны ме ма-
ры яль ны комп лекс «Ка цю ша» ў го нар пер ша га зал па 
рэ ак тыў най ар ты ле рыi ў лi пе нi 1941 го да. 43. Аб лi цоў-
ка бу дын ка ка ме нем з гру ба аб ча са най або вы пук лай 
знеш няй па верх няй, што ства рае ўра жан не ма ну мен-
таль нас цi. 44. Асоб ны вiд ма лi тоў на-хва леб ных пе сень 
у хрыс цi ян. 45. Во зе ра ў Ра сон скiм ра ё не, у ба сей не ра кi 

Дры са, пры дат нае мес ца для вод на га ту рыз му i ад па-
чын ку. 46. Вы бу хо вае рэ чы ва, што вы ка рыс тоў ва ец ца 
ў ва ен най i гор най спра ве.

Па вер ты ка лi: 2. Поль скi ўра да вы па ся ле нец-ка ла-
нiст на за ход не бе ла рус кiх зем лях да 1939 го да. 3. Су-
куп насць на род ных пе сень, пад ан няў, па эм, аб' яд на ных 
агуль най на цы я наль най пры на леж нас цю, хра на ло гi яй. 
4. За сна валь нiк бе ла рус кай на цы я наль най му зы кi. 5. 
Вы твор чае аб' яд нан не на род ных ма тэ ры я лаў у Мi ка шэ-
вi чах. 6. Па ляў нi чы-пра фе сi я нал. 7. Клi ма тыч на-баль не-
а ла гiч ны са на то рый на ку рор це «Жда но вi чы». 8. Чор ная 
та по ля, якая вы рошч ва ец ца ў са дах i пар ках. 9. Даў нi 
на род ны звы чай бе ла ру саў ка лек тыў най да па мо гi ў 
гас па дар чых ра бо тах. 14. Да ро га, аба пал аб са джа ная 
дрэ ва мi або кус та мI, важ ны кам па зi цый ны эле мент пар-
ка вых ан самб ляў. 15. Во зе ра ў По лац кiм ра ё не. 17. 
Пры ток Вi лii, што бя рэ па ча так з во зе ра На рач. 18. За-
га рад ка ў по лi для жы вё лы. 22. Ра ка, апе тая Я. Ко ла сам. 
23. Азёр на-рач ная ры ба, ад на з най больш шмат лi кiх 
на Бе ла ру сi. 26. Лю бi мы му зыч ны iн стру мент са лiст кi 
Над зеi Мi ку лiч. 29. Апо весць А. Асi пен кi. 30. Се лек цы-
я нер-ама тар з Шар каў шчы ны, пас ля доў нiк I. Мi чу ры на. 
31. Зна ка мi ты поль скi кам па зi тар i па лi тыч ны дзе яч, 
iнi цы я тар бу даў нiц тва ка на ла на Па лес сi, якi злу чыў 
рэ кi Пры пяць i Нё ман. 34. Вод ны рас твор яко га-не будзь 
ка ля ро ва га рэ чы ва, пры зна ча на га для пi сан ня. 35. Даў-
ней шая ме ра вад кiх i сып кiх рэ чы ваў. 36. Дзе ся цi дзён-
ка, пры све ча ная ад мет най гра мад скай па дзеi, з'я ве. 
37. Бе ла рус кае фiз куль тур на-спар тыў нае та ва рыст ва, 
ство ра нае ў 1923 го дзе. 41. Шмат га до вая тра вя нiс тая 
рас лi на ся мей ства па ра со на вых; рас це ў ля сах, на вы-
сеч ках, у са дах i пар ках, час та ўтва ра ю чы за рас нi кi. 42. 
На род ны сход на Бе ла ру сi ў даў ней шы час.

Склаў Iо сiф КАР ПЫ ЗА, г. Ля ха вi чы.

«ЗЯМ ЛЯ ПАД БЕ ЛЫ МI КРЫ ЛА МI»

Не звы чай нае свя та ле та і дзя цін ства — фес ты валь «Друж-
бы на ро даў» ся род за га рад ных азда раў ляль ных ла ге раў 
Пар ты зан ска га ра ё на сталіцы— са бра ла больш за 400 дзя-
цей. Юных удзель ні каў свя та ві та лі на мес нік кі раў ні ка 
ад мі ніст ра цыі Пар ты зан ска га ра ё на Ула дзі мір Зуб рык, кі-
раў ні кі прад пры ем стваў, прад стаў ні кі праф са юз най ар га-
ні за цыі …

Свята сяброўства ў краіне дзяцінства

Кож ны за га рад ны ла гер прад ста віў на фес ты ва лі адну з краін 
све ту: «Це ра мок» — Ра сію, «Ап ты міст» — Вя лі ка бры та нію, «Ляс ны 
агень чык» — Тай ланд, «Іск ра» — Грэ цыю, «Бе ла русь» — на шу Сі-

ня во кую.
Ла гер «Це ра мок», які 

знаёміў з Ра сіяй, су стра-
каў гас цей пі ра га мі, рус кай 
печ кай, а лет нік «Бе ла-
русь» прадставіў чатыры 
пары года праз аб ра ды бе-
ла ру саў: зі мой — «Ка ля ды», 
вяс ной — «Гу кан не вяс ны», 
ле там — «Ку пал ле», во сен-
ню — «Да жын кі».

Усе ўдзель ні кі фес ты ва-
лю атры ма лі смач ныя пры зы 
і каш тоў ныя па да рун кі. А га-
лоў нае — за рад ба дзё рас ці і 
доб ра га на строю.

Не жадаеце скінуць 
лішнюю вагу?
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Ува зе пры хіль ні каў ай чын най лі та ра ту ры, кры ты кі і пуб лі цыс ты кі! Све жы ну-
мар ча со пі са «Ма ла досць» з'я віў ся ў про да жы спе цы яль на для та го, каб за ха піць 
сва і мі ма тэ ры я ла мі! Гар та ем ста рон кі кры ты кі. «Вы рвац ца з д'яб ла вых рук» — 
так на зы ва ец ца ар ты кул пра но вую кні гу Та і сы Су пра но віч, што рас па вя дае, у 
пры ват нас ці, пра... «жан чы ну, якая пе ра маг ла Пра крус та». Тут жа, у ар ты ку ле, 
гу чыць дум ка пра тое, што аў тар мэ та на кі ра ва на вы кры вае хлус ню ква зі ву чо ных 
по каз каў пра «апа сі я нар насць», мля васць бе ла рус ка га мен та лі тэ ту. Гар та ем 
да лей — зна хо дзім ар ты кул пра сяб роў ства Роз ны і Гра хоў ска га, ма тэ ры ял пра 
Ваз ня сен ска га, раз ва жан ні пра мо вы. Пуб лі цыс ты ка ну ма ра так са ма прад стаў-
ле на шы ро кім ко лам ма тэ ры я лаў. Цэнт раль ная ж тэ ма пры свя ча ец ца вёс цы: 
вы мі рае яна ці квіт нее — вось пы тан не пы тан няў.

А ў паэ зіі і про зе, як заў сё ды, раз на стай на і шмат гуч на: Анд рэй Фе да рэн ка, 
Мар га ры та Про хар, Кі рыл Ста сель ка, Ар цём Ка ва леў скі, Сяр гей Ма цін, Алег 
Са лтук. Кан стан цін Ка сяк і Ксе нія Бан да рэн ка, на шы дэ бю тан ты, ня хай пры-
ма юць він ша ван ні і пі шуць на да лей.

Пе ра маг чы Пра крус та


