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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.11 18.46 11.35
Вi цебск — 7.01 18.36 11.35
Ма гi лёў — 7.01 18.36 11.35
Го мель — 6.57 18.33 11.36
Гродна — 7.27 19.01 11.34
Брэст    — 7.26 19.03 11.37

Iмянiны
Пр. Арыядны, Ірыны, Соф’і, Барыса, 
Веньяміна, Івана, Іларыёна, Міхаіла, 
Уладзіміра, Яўмена.
К. Дануты, Тэрэзы, Ігара, Марка.

Месяц
Апошняя квадра 27 верасня. 
Месяц у сузор’і Дзевы. 
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Па га ры зан та лi: Стра ха. Спад нi ца. Лiх тар. Ста нок. 
Iмам. Руб. Мег рэ. Аў ра. Ка рэт ка. Дон. Юн га. Танк. Ба ла-
да. Да мi но. Та ла ка. Сiп. Пан. Тракт. Ба ран. Iкт. «Тат ра». 
Клу нак. Торт. Удар. Ша фа. Ата. Акус ты ка.

Па вер ты ка лi: Якуб. Ата ман. Марпл. Ала пат. Ме тад. 
Ка на рэй ка. Холмс. Адан. Тэ ма. Ра ту ша. Ях та. Ода. 
На ган. Гра фа. Пу а ро. Трак. Крэ да. Ток. Лаўр. Бант. 
Анiс кiн. Трон. Нiт ка. Кроп. Тка чы ха.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
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Больш як 460 са бак з усiх аб лас цей Бе-
ла ру сi, а так са ма з Маск вы, Санкт-Пе цяр-
бур га, Лiт вы, Лат вii, Поль шчы бра лi ўдзел у 
рэс пуб лi кан скай вы ста ве «За ла тая во сень 
— 2013». Чле на мi жу ры бы лi экс пер ты з 
Поль шчы, Укра i ны, Ра сii i Лiт вы.

«Са ба чая алiм пi я да» прай шла дня мi ў ста-
ра жыт ным Вi цеб ску — у куль тур на-гiс та рыч-
ным комп лек се «За ла тое каль цо г.Вi цеб ска 
«Дзвi на». Ня гле дзя чы на тое, што ўва ход на 
вы ста ву для гле да чоў быў плат ным, ах вот ных 

уба чыць на свае во чы элiт ных са бак знай шло-
ся ня ма ла. I на двор'е бы ло пры ем ным — без 
даж джу. А коль кi цi ка ва га ва кол! У вы нi ку 
тыя, хто прый шоў уба чыць «арыс та кра таў» з 
хвас та мi, не па шка да ва лi.

Вель мi цi ка ва бы ло на зi раць за тым, як гас-
па да ры рых ту юць сва iх га да ван цаў да па ка зу 
на рын гу. На пэў на, хва ля ва лi ся больш, чым iх 
лю бiм цы. Лю дзi па праў ля лi са ба кам пры чос кi, 
зроб ле ныя пе рад вы ста вай, лi та раль на неш та 
шап та лi ў ву ха, каб толь кi не пад вёў i вый граў, 

абя ца лi смач нае, ка лi пе ра мо жа... Не ка то рыя 
са ба ка во ды пра сi лi аў та ра гэ тых рад коў не 
фа та гра фа ваць iх i са бак да вы ха ду на рынг, 
бо ве раць у пры кме ту, што нель га фа та гра-
фа вац ца да кон курс на га па ка зу.

А як пры ем на бы ло гля дзець на дам з са-
ба ка мi! У не ка то рых пры га жунь на ват ва ла сы 
бы лi «ў ко лер» з акра сам iх ча ты рох но га га 
сяб ра. Ад ным сло вам, гля дзе лi ся вель мi гар-
ма нiч на.

Ся род са бак, якiя вы хо дзi лi на рынг, бы лi 
прад стаў нi кi па род, наз вы якiх боль шас цi 
лю дзей, да лё кiх ад кi на ло гii, не вя до мыя: 
япон скi хiн, сi ба iну, пцi бра бан сон, шы 
тцу, бi шон фры зэ...

— Уся го тут ка ля 70 па род. На шы 
вы ста вы лi чац ца вель мi прэ стыж ны мi, 
пра хо дзяць два ра зы ў год. Чар го вая — 
вяс ной на ступ на га го да, — рас каз вае 
Аляк сандр СА РО КА, стар шы ня са ве та 
вi цеб ска га гра мад ска га аб' яд нан ня «Кi-
но лаг».

Цi ка ва, што за «зо ла та» i iн шыя пры-
за выя мес цы зма га лi ся са ба кi роз ных уз-
рос таў: ад ня даў нiх шча ню коў, якiя ўпер-
шы ню бя руць удзел у вы ста вах, да «ве-
тэ ра наў». Спа бор нiц твы, та кiм чы нам, 
пра во дзi лi ся ся род бэ бi каў, юнi ё раў... А 
ўся го бы лi вы бра ны пе ра мож цы i пры зё-
ры ў 10 гру пах. Да рэ чы, акра мя ўла даль-
нi каў за ла тых, ся рэб ра ных i брон за вых 
ме да лёў, для ўзна га ро джан ня вы клi ка лi 
i са ба ку, якi за ва я ваў чац вёр тае мес ца. 
Суд дзi та кiм «да юць шанц па ве рыць у 
перс пек ты ву», ад зна ча юць, што ён — 
па тэн цый ны «кла сiч ны» пры зёр.

Ба дай, са мым за хап ляль ным стаў са-
мы пер шы кон курс — са бак i гас па да роў 
у стро ях, а лепш ска заць — у «воб ра-
зах». Ся род iн шых на рынг вый шлi ма-
ма з ма лым i са ба кам у воб ра зе пан ды. 

Апла дыс мен ты вы клi ка лi гас па дар i 
са ба ка — «але нi», «Са ло ха» i «чорт», 
«Ка ра бас Ба ра бас» з га да ван цам i гэ-
так да лей. Вый гра лi «пан ды».

Леп шым са ба кам вы ста вы стаў 
вi цеб скi мопс па мя нуш цы Хар лей 
Дэ вiд сан.

— Ён — прад стаў нiк ужо пя та-
га па ка лен ня моп саў, якiх я га дую ў 
сва iм пi том нi ку «Аса», яму 2,5 го да. 
Са ба ка мi зай ма ю ся ка ля 20 га доў, — 

рас каз вае Свят ла на Трут чан ка, гас па ды ня 
Хар лея.

Спа да ры ня Трут чан ка, ка лi аб' явi лi, што 
яе Хар лей — са мы «кру ты», лi та раль на ца-
ла ва ла ся з iм i пад кiд ва ла са бач ку, як ма-
лое дзi ця, а вiн ша ван нi пры ма ла, быц цам 
пе ра мож ца Алiм пiй скiх гуль няў. Тыя, у ка го 
ня ма па ро дзiс та га са ба кi, на ўрад цi зра зу-
ме юць, як пры ем на быць ула да ром са ба кi 
№1 на та кой прэ стыж най вы ста ве.

Удзель нi кi вы ста вы з-за мя жы вы со ка 
аца нi лi ўзро вень ар га нi за цыi ме ра пры ем-
ства. А тыя, хто ў пер шы раз пры ехаў у Вi-
цебск, пад час раз мо вы з на шым ка рэс пан-
дэн там па дзя лi лi ся вель мi пры ем ны мi ўра-
жан ня мi ад на вед ван ня го ра да i гас цiн нас цi 
мяс цо вых жы ха роў. Не ка то рыя па ве да мi лi, 
што збi ра юц ца ў на ступ ным го дзе пры ехаць 
у Мiнск — на чэм пi я нат све ту па ха кеi. Праў-
да, з са ба кам цi не — не ўдак лад нi лi.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI. Фо та аў та ра

�

Ня даў на да вя ло ся быць на ад ным пры-
ёме гра ма дзян. Прый шла жан чы на, шмат-
дзет ная ма ці. Яна скар дзі ла ся на кі раў ні ка 
сель гас прад пры ем ства, які дае ёй так зва-
ны «прэ зі дэнц кі до мік» не ў той вёс цы, у 
якой яна хо ча. Ста лі раз бі рац ца, і вы свет лі-
ла ся, што ма ці ча ты рох дзя цей жы ве за раз 
у кал гас ным до ме — звы чай най вяс ко вай 
ха це без вы год. Ёй пра па на ва лі но вы дом 
з усі мі вы го да мі ў вёс цы за тры кі ла мет-
ры ад той, дзе за яў ні ца пра жы вае за раз. 
Бо ў «яе» вёс цы жыл лё вы дзя ля юць спе-
цы я ліс там і ра бот ні кам жы вё ла га доў чай 
фер мы. На ша ге ра і ня так са ма не су праць 
пра ца ваць на зга да най фер ме. Але ёсць 
ню анс: су праць сам ра бо та даў ца.

На гэ тай фер ме, якая ўяў ляе са бой су час-
ны ме ха ні за ва ны комп лекс, атрым лі ва юць 
ад ка ро вы па сем ты сяч літ раў. Тут пра цу юць 
вы со ка ква лі фі ка ва ныя апе ра та ры. А ў на шай 
ге ра і ні за ўсё жыц цё на збі ра ла ся толь кі 13 ме-
ся цаў пра цоў на га ста жу, ды і тое не да яр кай. 
Тут ужо цяж ка па пра кнуць ра бо та даў цу за 
тое, што ён вы бі рае кад ры. Мае пра ва.

У гэ тай сі ту а цыі вяс ко вая жан чы на мае 
вы бар: пе рай сці ў су час ны дом, які вы дзя-
ля юць бяс плат на, аль бо, ка лі ду ша зу сім не 
ля жыць да су сед няй вёс кі, ад ра ман та ваць 
ця пе раш няе жыл лё і жыць, ні чо га не мя ня ю-
чы. Яна на гэ та не згод ная: абы шла ра ён ныя, 
аб лас ныя ін стан цыі, абя цае звяр тац ца на 
са мы верх. Яна ж — шмат дзет ная ма ці.

І ха це ла ся б па спа чу ваць жан чы не, толь кі 
не вель мі атрым лі ва ец ца — пе ра шка джае не-
пры ем ны аса дак. Над та ж па тра ба валь ная ў яе 
па зі цыя: дай це, вы па він ны, вы аба вя за ны.

Так, мы ўсе аба вя за ны тым лю дзям, якія 
на ра джа юць шмат дзя цей і не як ра ту юць 
дэ ма гра фіч ную сі ту а цыю. Я сто ра зоў за 
пад трым ку тых ся мей, што свя до ма на ра-
джа юць, зай ма юц ца вы ха ван нем дзя цей, не 
шка ду юць ні сіл, ні зда роўя. Я да зям лі га то ва 
па кла ніц ца тым ма ці, якія, па вод ле слоў па-
тры яр ха Кі ры ла, пры свя ці лі ся бе слу жэн ню 
дзе цям. Але... апош нім ча сам з'я ві ла ся тэн-
дэн цыя, пра якую мы га во рым са рам лі ва 
аль бо не га во рым на огул. Не ка то рыя су ай-
чын ні цы і су ай чын ні кі раз гля да юць дзя цей як 
най прас цей шы сро дак атры ман ня бяс плат-
на га жыл ля, роз ных іль гот і вы плат. Вось і 
на стаў ні кі ад зна ча юць, што да лё ка не ўсе 
дзе ці з так зва ных са цы яль ных да моў пры-
хо дзяць у клас да гле джа ныя. У ад ну са школ 
брэсц ка га мік ра ра ё на «Вуль ка» дач ку ў пер-

шы клас 1 ве рас ня пры вя ла ма ці на доб рым 
пад піт ку. Яна ад зна чы ла зран ку Дзень ве даў 
(!) і па вя ла дзі ця ў шко лу. Ча му на ву чыц ца 
до ма тая пер ша клас ні ца? І та кія пры кла ды, 
на вя лі кі жаль, не адзін ка выя.

І ўжо су се дзі рас каз ва юць, як не ка то рыя 
баць кі ся мей стваў, што атры ма лі жыл лё бяс-
плат на ад дзяр жа вы, зло ўжы ва юць спірт-
ным, а дзе цям на да юць мі ні мум ува гі. Вы хо-
дзіць, што... дзе ці іх кор мяць. «А цень па дае 
на ўсіх», — скар дзіў ся мне ня даў на бы лы 
жы хар ін тэр на та. Мі ка лай з жон кай у свой 
час свя до ма пай шлі на на ра джэн не трэ ця га 
дзі ця ці, бо, раз лі чыў шы маг чы мас ці свай го 
бюд жэ ту, зра зу ме лі, што звы чай ны крэ дыт 
для іх бу дзе цяж ка вы плач ваць. Атры ма лі 
крэ дыт іль гот ны, не каль кі га доў та му за ся-
лі лі ся ў но вую ква тэ ру. Сям'я ў іх друж ная і 
пра ца ві тая, баць кі па-ра ней ша му шчы ру юць 
на мэб ле вай фаб ры цы, дзе ці не ма юць вы-
дат ных пос пе хаў у ву чо бе, але ста ран ныя і 
вы ха ва ныя. «У нас ра бо чая сям'я. Я не су-
праць, ка лі на маё мес ца не ка лі прый дзе 
сын», — ка жа мой су раз моў ца. Зра зу ме ла, 
што сям'я ў яго доб рая, па бу да ва ная на са-
праўд ным ма раль ным пад мур ку — на та кіх 
кра і на і тры ма ец ца. Але Мі ка лая не па ко іць, 
што ўсе трое яго дзя цей што дня на зі ра юць 
п'ян ства су се дзяў і іх раз бэ шча насць. «Ця пер 
у іх пя цё ра дзя цей, сям'ю пад трым лі вае дзяр-
жа ва. Ім да лі бяс плат нае жыл лё, дзе ці за 
кошт бюд жэ ту хар чу юц ца ў шко ле, рэ гу ляр на 
атрым лі ва юць да па мо гу. Што ж, я згод ны. 
Але ма ец ца на ўва зе, што яны вы рас туць, 
пач нуць пра ца ваць і пад трым лі ваць дзяр-
жа ву, за раб ляць гро шы для пен сій, ін шых 
са цы яль ных па трэб, — раз ва жае ра бо чы 
ча ла век. — Толь кі ў гэ тым я не ўпэў не ны. 
З та кім пры кла дам і та кім вы ха ван нем яны 
са мі мо гуць сес ці на шыю дзяр жа ве». Я не 
знай шла слоў, каб за пя рэ чыць Мі ка лаю.

Без умоў на, шмат дзет ныя сем'і трэ ба пад-
трым лі ваць. Мо жа на ват больш, чым гэ та 
ро біц ца за раз. Але па ды ход па ві нен быць — 
больш ад рас ны. Мо жа, ёсць сэнс асоб на раз-
гля даць кож ную сям'ю (як, на прык лад, для 
ўзна га ро джан ня ор дэ нам Ма ці). Ка лі і гэ та не 
вый сце, трэ ба шу каць ін стру мен ты кант ро-
лю, у тым лі ку гра мад ска га, за вы ка нан нем 
баць коў скіх аба вяз каў ты мі, хто ка рыс та ец ца 
ма тэ ры яль най да па мо гай дзяр жа вы. У рэш-
це рэшт, час пры му сіць гэ та зра біць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

�

1653 год — Зем скi са бор у Маск ве па ста на вiў за да во лiць 
прось бу гет ма на Баг да на Хмяль нiц ка га i вой ска За-

па рож ска га аб пры няц цi пра ва слаў на га ўкра iн ска га на ро да «пад 
вы со кую ру ку» рус ка га ца ра i аб вя шчэн нi вай ны Поль шчы. 

1930 год — у Мiн ску на ба зе опер на га кла са Бе ла-
рус ка га му зыч на га тэх нi ку ма бы ла ство ра на Бе-

ла рус кая сту дыя опе ры i ба ле та (дзей нi ча ла да 25 мая 1933 
го да). У яе склад увай шлi Л. Алек санд роў ская, Р. Мло дэк, 
М. Дзя нi саў, I. Ба ло цiн i iн шыя, якiя ста лi пас ля вя до мы мi май-
стра мi опер най сцэ ны. Па стаў ле ны опе ры «За-
ла ты пеў нiк» М. Рым ска га-Кор са ка ва, «Кар мэн» 
Ж. Бi зэ. У 1933 го дзе на ба зе сту дыi быў ад кры-
ты Бе ла рус кi дзяр жаў ны тэ атр опе ры i ба ле та 
(з 1996-га — На цы я наль ны ака дэ мiч ны Вя лi кi 
тэ атр опе ры i ба ле та Рэс пуб лi кi Бе ла русь).

1937 год — на ра дзiў ся Анд рэй Юр' е вiч 
Мдзi ва нi, вя до мы бе ла рус кi кам па-

зi тар, пе да гог, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе-
ла ру сi. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii Бе ла ру сi.

Анд рэй ВО ЛЯН, па лi тыч ны дзе яч, 
фi ло саф, iдэ о лаг Рэ фар ма цыi:

«Ка лi ты бу дзеш лай да ком i не пры кла дзеш вя лi ка га 
на ма ган ня i пра цы, каб уз га да ваць i ўзрас цiць за кла дзе нае 
ў ця бе зер не, то за мест доб ра га плё ну атры ма еш адзiн чар-
та па лох. Та лент, якi то iц ца ў ча ла ве ку, па доб ны да iск ры. 
Па дзьмеш, пад кла дзеш рас па лу — i за га рыц ца яна яр кiм 
по лы мем. А пе ра ста неш дбаць i кла па цiц ца пра сваю iс кар ку 
— да вя дзеш да та го, што яна нi ко лi ўжо не за све цiць».

Не фар матНе фар мат  ��

СЯМ'Я, ДЗЕ ЦІ, 
КВА ТЭ РЫ...

З на зi ран няў ня мец ка га фер ме ра.
Ка лi дач ка не прый шла на ча ваць, 

то ра нi цай на вы шках трэ ба аку рат ней 
ма хаць вi ла мi.

Адэ са, два хлоп цы.
— Пры вi тан не. Ты не ўяў ля еш з якой 

дзяў чы най я ўчо ра па зна ё мiў ся!
— I?
— Квет кi ёй пры го жыя пры нёс...
— А яна што?
— Не ку пi ла...

Тэ ра пеўт з не раз бор лi вым по чыр-
кам, вы пiс ва ю чы рэ цэпт, вы пад ко ва на-
пi саў верш на ста ра жыт на шу мер скай.

У шко ле.
— Дзе цi, i якое са мае га лоў нае пра вi ла 

для пе ша хо да на свят ла фо ры?
— Стаць да лей ад лу жы ны!

«Алiм пi я да» для ча ты рохлапых«Алiм пi я да» для ча ты рохлапых  ��

СА МЫМ ЛЕП ШЫМ СТАЎ ХАР ЛЕЙ!

Пе ра мож ца вы ста вы Хар лей Дэ вiд сан 
i гас па ды ня Свят ла на Трут чан ка.

ДДа ма i са ба ка.а ма i са ба ка.Тэ ат ра лi за ва ны па каз.

ДЗЯКУЙ 
ЗА ПАДАРУНКІ!

Віншуем нашых доўгажыхароў 
ГРЫГАРОВІЧ Вольгу Мікалаеўну 
(в. Лабузы) і АДАСЬКА Алену 
Канстанцінаўну (в. Літва), якім 
больш за 100 год, з Днём пажы-
лых людзей. Жадаем многа-многа 
радасці, здароўя і даўгалецця. 
Дзякуй працоўнаму калектыву 
Ляхавіцкага кансервавага завода 
(дырэктар Леанід Паўлавіч Лей-
чанка) за падарункі, выдзеленыя 
для нашых былых калгасніц з на-
годы ўрачыстай падзеі. 

Праўленне 
і камітэт прафсаю-

за СВК «Дарава» 
Ляхавіцкага 

раёна. 
УНН 200344612

ШАНАВАЦЬ МІР НА ЗЯМЛІ
У Дзень пажылых людзей з 

прыемнасцю віншую са святам 
старэйшую жыхарку вёскі Аль-
пень ЗЯНОВІЧ-ЛЯШКЕВІЧ-
А Л Ь П Е Н С КУ Ю  М а р ы ю 
Андрэеўну, 1918 года нараджэн-
ня. А таксама ветэранаў вайны 
і працы ранейшага калгаса «За 
Радзіму». Дарэчы, за сваю Айчы-
ну аддалі жыцці 112 вяскоўцаў 
сельскага Савета. Будзем помніць 
пра гэта, а заадно шанаваць мір і 
спакой на беларускай зямлі. 

Ад імя праўлення і камітэта 
прафсаюза Мікалай Васільевіч 

МІСЮРА, старшыня 
СВК «Велямічскі» 

Столінскага 
раёна. 

УНП 200114897

ГО ЛАС 
НІ НЫ МА ЦЯШ
Уні каль ным твор чым зда быт кам 
з'яў ля ец ца толь кі што вы да дзе ная 
кні га пе ра кла даў Ні ны Ма цяш «Гар-
ну ся ду шою да сло ва».

То мік пе ра ўва саб лен няў на бе ла-
рус кую мо ву леп шых узо раў укра ін-
скай паэ зіі вы да дзе ны дня мі «Звяз-
дой». Ні на Ма цяш ва ўсе га ды сва ёй 
твор чай руп лі вас ці тры ма ла ў по лі 
зро ку мас тац кае сло ва на шых су се-
дзяў. Та рас Шаў чэн ка, Лэ ся Укра ін ка, 
Аляк сандр Гаў ры люк, Лі на Кас тэн ка, 
Мая Льво віч, Пят ро Мах, Ва сыль Гэй, 
Ва ла ды мір Бар на, Аляк санд ра Ка ва-

лё ва, Ні на Го рык — ме на ві та да іх зда быт каў гар ну ла ся ду шой і 
сэр цам вы дат ная бе рас цей ская паэ тэ са, чый жыц цё вы шлях, на 
вя лі кі жаль, аба рваў ся не каль кі га доў таму. Але і пас ля яе смер ці 
пе ра кла ды, зроб ле ныя на пра ця гу бо льш як ча ты рох дзе ся ці год дзяў, 
пра цяг ва юць вы да вац ца, зна хо дзяць свай го ўдзяч на га чы та ча.

Да боль шас ці з раз дзе лаў кні гі, якія пры све ча ны ка мусь ці са 
зга да ных твор цаў, Ні на Ма цяш на пі са ла ад мыс ло вае эсэ. Яны да-
па ма га юць раз гле дзець не толь кі ўкра ін скіх паэ таў-мыс ля роў, але 
яшчэ і ўя віць, ча му на шай зям ляч кай быў зроб ле ны той ці ін шы вы-
бар. Вар та за ўва жыць, што кні га пе ра кла даў па сва ёй мас тац кай 
на пру жа нас ці па да ец ца не ме нш ці ка вай, чым ары гі наль ныя збор ні кі 
са мой Ні ны Ма цяш.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.


