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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

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 5.20 21.11 15.51
Вi цебск — 5.03 21.07 16.04
Ма гi лёў — 5.10 21.02 15.52
Го мель — 5.13 20.51 15.38
Гродна — 5.36 21.26 15.50
Брэст — 5.43 21.20 15.37

Iмянiны
Пр. Маргарыты, Марыны, 
Лазара, Леаніда.
К. Людмілы, Юліты, 
Леапольда, Пятра, 
Расціслава.

Месяц
Маладзік 27 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Дзевы.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

30 ліпеня 2014 г.

Су свет ны дзень ба раць бы з ганд лем людзь мі

1511 год — на ра дзіў ся Джор джа Ва-
за ры, італь ян скі ар хі тэк тар. Ён 

быў па срэд ным жы ва піс цам, доб рым ар-
хі тэк та рам і та ле на ві тым пісь мен ні кам. 
Гэ ты італь ян скі май стар вя до мы як бу даў-
нік Па ла ца ры ца раў свя то га Стэ фа на ў 
Пі зе. Ён па чаў так са ма бу да ван не га ле рэі 
Уфі цы ў Фла рэн цыі. У гэ тым го ра дзе ён 
рас піс ваў са бор Сан та-Ма рыя-дэль-Фё-
рэ. А ў гіс то рыю су свет на га мас тац тва 
Ва за ры ўвай шоў у асноў ным дзя ку ю чы 
сва ёй тэ а рэ тыч на й пра цы «Жыц ця піс са мых вя до мых жы-
ва піс цаў, скульп та раў і дой лі даў». Да іх лі ку аў тар пры лі чаў 
і ся бе. Дзя ку ю чы гэ тай фун да мен таль най кні зе мас тацт-
ва знаў цы атры ма лі ня ма ла каш тоў ных фак таў з гіс то рыі 
італь ян ска га мас тац тва эпо хі Ся рэд ня веч ча.

1828 год — на ра дзіў ся (вёс ка Вы са ча ны, ця пер Лёз нен-
скі ра ён) Іо сіф Ула дзі мі ра віч Гур ка, рус кі ва ен ны і 

дзяр жаў ны дзе яч, ге не рал-фельд мар шал (1894). Па хо дзіць 
са ста ра даў ня га бе ла рус ка га два ран ска га ро ду. Ка ва лер ор-
дэ на свя то га Ге ор гія трох сту пе няў і за ла той зброі. Слу жыў 
у ка ва ле рый скіх час цях. Удзель нік Крым скай вай ны 1853-56 
га доў. У час рус ка-ту рэц кай вай ны 1877-78 гг. ка ман да ваў 
пе ра да вым атра дам, які ўдзель ні чаў у лі пе ні 1877 го да ў пе-

ра хо дзе праз Бал ка ны і вы зва лен ні Паўд нё вай Бал га рыі. Уво-
сень та го ж 1877-га вой скі пад яго ка ман да ван нем удзель-
ні ча лі ў аб ло зе і ўзяц ці Плеў ны, а ў снеж ні здзейс ні лі зі мо вы 
пе ра ход праз Бал ка ны, за ня лі Са фію і раз бі лі тур каў пад 
Фі лі по па лем. Пас ля вай ны быў па моч ні кам га лоў на ка ман-
ду ю ча га вой ска мі гвар дыі і Санкт-Пе цяр бург скай ва ен най 
акру гі, ча со вым ге не рал-гу бер на та рам Пе цяр бур га, Адэ сы. 
У 1883-94 гг. ге не рал-гу бер на тар Вар ша вы і ка ман ду ю чы 
вой ска мі Вар шаў скай ва ен най акру гі, кі ра ваў бу даў ніц твам 
аба рон чых збу да ван няў, у тым лі ку ў ра ё не Вар ша вы і Брэс-
та. Па мёр у 1901 го дзе.

1954 год — 60 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Вя лі кая 
Во ля Іва цэ віц ка га ра ё на) Іван Іва на віч Паў лоў скі, 

бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не пе да го гі кі, док тар пе да га гіч ных на-
вук (2001). У 1978 го дзе скон чыў Мін скі пе да га гіч ны ін сты тут. 
Аў тар на ву ко вых прац па ме то ды цы бе ла рус кай мо вы, мо ва-
знаў стве, агуль най ды дак ты цы. Аў тар пад руч ні каў па бе ла-
рус кай мо ве для па чат ко вых кла саў, ву чэб ных і ме та дыч ных 
да па мож ні каў для вуч няў школ і сту дэн таў уні вер сі тэ та.

Він цэнт ДУ НІН-МАР ЦІН КЕ ВІЧ, 
кла сік бе ла рус кай лі та ра ту ры:

«О Бо жа! Бяс кон цы даб ра кры ні цы,
Ка лі твой люд, што ця бе аб ра жае,
За мес та ка ры з тва ёй жа дзяс ні цы
Та кое ба гац це мае».

30
ліпеня

НА РО ДЖА НЫЯ

ПА ЛЕЦ 
І ДУ ШЭЎ НЫЯ ПА КУ ТЫ

62-га до вы Ан тон Пу ры сі ма па-
даў іск су праць улад Нью-Ёр ка, 
не каль кіх кам па ній і гра ма дзян, 
за па тра ба ваў шы па крыць шко ду 
на аст ра на міч ную су му, якой не 
іс нуе на на шай пла не це — 2 унда-
цы лі ё на (2 з 36 ну ля мі) до ла раў. 
Іск пен сі я нер па даў су праць мэ-
рыі, транс парт на га дэ парт амен-
та го ра да, не каль кіх крам, дзвюх 
баль ніц і ўла даль ні ка са ба кі.

Спіс аб ві на вач ван няў, які вы ста віў 
Пу ры сі ма, ве лі зар ны. Ся род іх — аб ві-
на вач ван не ў спро бе за бой ства і па ру-
шэн не пра воў ча ла ве ка. Пен сі я нер, які 
на зы вае ся бе ма тэ ма ты кам, сцвяр джае, 
што спа чат ку яго ў аў то бу се ўку сіў за 
па лец «ша лё ны» са ба ка, за тым «па ра 
кі тай цаў» сфа та гра фа ва ла яго ў шпі та лі, 
ка лі яму аказ ва лі да па мо гу. У за яве іст-
ца га во рыц ца, што яго боль і па ку ты не 

мо гуць быць ацэ не ны ў гра шо вым па ме-
ры і та му «не ацэн ныя». У якас ці до ка зу 
Пу ры сі ма пры клаў да іс ку фо та зды мак 
скры ваў ле на га паль ца.

Як ад зна чае The New York Post, іск 
Пу ры сі мы яшчэ і тым аб сурд ны, што на 
Зям лі ня ма столь кі гро шай. У пры ват-
нас ці, ВУП ЗША склаў ле тась ка ля $17 
трлн, а па мер ўсёй су свет най эка но мі кі 
ацэнь ва ец ца ў $75 трыль ё наў.

СВІН НІ НА БА ГА МАХ
Не-не, га вор ка пой дзе не пра 
асоб ных прад стаў ні коў шмат лі-
кай ар міі ту рыс таў з не ка то рых 
вя до мых кра ін, а пра са праўд ных 
па рсюч коў. На вост ра ве Піг-Ай-
лэнд, або Біг-Мэй джар-Кі, які 
ўва хо дзіць у склад Ба гам ска га 
ар хі пе ла га, мож на па за га раць і 
па пла ваць ра зам са свін ня мі.

У за ход няй част цы вост ра ва на пля жы 
Піг-Біч жы ве ка ля 20 сві ней, якія зу сім не 
ба яц ца лю дзей, да зва ля юць на блі зіц ца 

да іх, па гла дзіць, па кар міць і лёг ка па-
дзя ля юць з ту рыс та мі ра дас ці пляж на га 
ад па чын ку. Для па рсю коў роз ных ко ле-
раў і па ме раў тут — са праўд ны рай. На 
вост ра ве ня ма ін шых на сель ні каў, та му 
яны мо гуць цэ лы дзень грэц ца на бе лым 
пяс ку і плёс кац ца ў чыс тых праз рыс тых 
ка рыб скіх во дах. Ня гле дзя чы на тое, 
што свін кі тут жы вуць дзі кія, яны вель мі 

пры яз ныя. Лю дзей су стра ка юць, 
ра дас на рох ка ю чы, спрыт на пад-
плы ва юць да ло дак і вы прош ва-
юць у ту рыс таў роз ныя ла сун кі. 
А тыя не мо гуць ім ад мо віць, бо 
па рсю кі з Біг-Мэй джар-Кі вель мі 
мі лыя і, у ад роз нен не ад свой скіх 
сві ней, вель мі чыс тыя дзя ку ю чы 
рэ гу ляр на му ку пан ню ў мо ры.

Іс нуе не каль кі вер сій іх з'яў-
лен ня. Не ка то рыя мяр ку юць, што 
гэ та ад бы ло ся ў вы ні ку ка раб ле-
к ру шэн ня: суд на, што пе ра во зі-
ла свой скіх жы вёл, раз бі ла ся аб 
ры фы, а свін ні ўплаў да сяг ну лі 

бе ра га і змаг лі тут вы жыць. Ін шыя лі-
чаць, што сві ней за вез лі на вост раў 
пі ра ты ў якас ці бу ду ча га за па су ежы, 
ад нак вяр нуц ца да сва ёй «схо ван кі» 
так і не змаг лі, і жы вё лы за ста лі ся са мі 
па са бе. Ёсць так са ма мер ка ван не, што 
свін ні на Біг-Мэй джар-Кі — гэ та ста-
ран на спла на ва ная ак цыя ту рыс тыч ных 
агенц тваў, каб та кім чы нам за ваб лі-
ваць клі ен таў на вост раў. Так ці інакш, 
але па езд кі на гэ ты Ба гам скі вост раў 
ка рыс та юц ца вя лі кай па пу ляр нас цю: 
сю ды пры яз джа юць не толь-
кі ша ра го выя ту рыс ты, але і 
«зор кі» лю бяць па бы ваць у 
свін скім ася род ку.

АЖА НЮ СЫ НА. 
ДО РА ГА!

Кож ныя вы хад ныя ў 
цэнт ры Шан хая ка ля 
стан цыі мет ро «На род-
ная пло шча» ў пар ку, з 
ра ні цы да са ма га поз ня-

га ве ча ра, баць кі спра бу юць 
на ла дзіць аса біс тае жыц цё 
сва іх вель мі ба га тых, але 
ча мусь ці вель мі адзі но кіх 
да рос лых дзя цей.

Ры нак жа ні хоў і ня вест уяў-
ляе са бой мес ца су стрэ чы па-
жы лых жан чын і муж чын, якія 
ся дзяць на ма лень кіх крэс лах 
і тра пят лі ва абе ра га юць ра за-
сла ныя пе рад імі ар ку шы па-
пе ры з ін фар ма цы яй пра свой 
скарб. Лю бы ах во чы зда быць 
шчас це пры хо дзіць у парк, гля-
дзіць на ан ке ту па тэн цый на га 
жа ні ха ці ня вес ты, дзе на пі са на 
імя, уз рост, рост, ва га і аба вяз-

ко ва... да ход! Пры гэ тым час та там ня ма 
на ват фо та здым ка «та ва ру».

«Па куп нік» ухва ляе ан ке ту, па ра лель-
на за пыт ва ю чы роз на га ро ду ін фар ма-
цыю. За тым баць кі пе ра да юць або рас-
па вя да юць пры аса біс тай су стрэ чы ўсе 
атры ма ныя звест кі свай му дзі ця ці. Ка лі 
па тэн цый ны жа ніх ці ня вес та за да во ле-
ныя, ім на рэш це па каз ва юць і фо та «па-
куп ні ка». Як спра вы ва ўсіх удзель ні каў 
«здзел кі» ідуць по тым, ні хто не ве дае. 
Ад нак не толь кі ма мы і та ты ся дзяць і 
рэ кла му юць сва іх адзі но кіх дзя цей, але 
і шлюб ныя агенц твы пра па ноў ва юць та-
кія па слу гі. Так што аген ты, апла ча ныя 
баць ка мі ха лас ця ка, так са ма ся дзяць на 
тых жа рас клад ных крэс лах у пар ку і пі я-
раць адзі но кіх біз нес ме наў, якія, бы вае, 
ні пра што на ват не па да зра юць.

Да рэ чы, тэн дэн цыя та кая, што ўсё 
больш і больш ха лас ця коў ма юць па-
трэ бу ў та кім ві дзе сва тан ня, хоць са мі 
яны гэ та га і не пры зна юць. У Кі таі муж-
чын на шмат больш, чым жан чын. Пры 
гэ тым кі та ян кі з лёг кас цю зна хо дзяць 
му жоў-за меж ні каў, а вось муж чы ны-кі-
тай цы ка рыс та юц ца ўсё мен шай па пу-
ляр нас цю на ват ся род сва іх су ай чын ніц, 
не ка жу чы ўжо пра ін ша зе мак. Так што 
прак тыч на баць кам у рос па чы не за ста-
ец ца ні чо га ін ша га, як браць аса біс тае 
жыц цё дзя цей у свае ру кі і іс ці ра та ваць 
іх у парк на На род най пло шчы.

Пад рых та ваў Іван КУ ПАР ВАС

�

Zамор'еZамор'е  ��

Фо
та

 Н
ад

зе
і Б

УЖ
АН

.

Гэ та грун тоў ныя, упар тыя асо бы, 
якія цвёр да ста яць на зям лі, іх цяж ка 
пе ра ка наць у не аб ход нас ці звяр нуць 
ува гу на ду хоў ную сфе ру жыц ця. Яны 
за ня ты кан крэт ны мі спра ва мі, ім ня ма 
ча су ад цяг вац ца на пус тую фі ла со фію 
і су зі раль насць. На ро джа ных 30 лі пе ня 

ці ка вяць усе сфе ры фі зіч най ак тыў нас ці, шмат ува гі 
яны на да юць удас ка на лен ню свай го це ла, яго гі гі е не. 
Яны аказ ва юц ца не пад рых та ва ны мі да вы пра ба ван няў, 
ка лі не прай шлі псі ха ла гіч най пад рых тоў кі. Ім не аб ход-
на раз ві ваць ду шэў ныя якас ці, быць ад кры ты мі для 
эма цы я наль на га кан так ту і но вых жыц цё вых па чуц цяў, 
ад чу ван няў.

Лю дзі, якія ўпар та рых-
та ва лі ся да пляж на га се зо-
на ў спарт за лах, на мо ра 
ча мусь ці не пры еха лі.

— Да ра гі, я неш та са бе зу-
сім мес ца не зна хо джу.

— За бы ла, дзе кух ня?

Бу ду чы ня, 2060 год.
Вяр та еш ся да до му 

пас ля эк скур сіі на Марс, 
зды ма еш эк заш кі лет, да-
еш ван не ўка зан не на поў-
ніц ца і тэ ле пар та вац ца ў 
спаль ню. Сам у гэ ты час 
транс лю еш з моз га на га-
ла-флэш ку ўспа мі ны аб 
эк скур сіі. За тым ле ві ту-
еш у ван ну, а там ле дзя-
ная ва да! Бо ты зу сім за-
быў ся, што на два тыд ні 
ад клю чы лі га ра чую!

— У мя не кам п'ю тар сам 
вы клю ча ец ца. Што ра біць?

— У ця бе сіс тэм ны блок 
ўні зе ста іць?

— Так.
— Па мя няй шкар пэт кі... 

Ён, ду маю, страч вае пры-
том насць.

Зда ец ца, 
у вас там 
дуп ло...


