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30 ліпеня 2014 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

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 5.21 21.10 15.49
Вi цебск — 5.05 21.05 16.00
Ма гi лёў — 5.11 21.00 15.49
Го мель — 5.15 20.50 15.35
Гродна — 5.38 21.24 15.46
Брэст — 5.45 21.18 15.33

Iмянiны
Пр. Емяльяна, Івана.
К. Алены, Ігната, 
Любаміра, Рамана.

Месяц
Маладзік 27 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Шаляў.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

31 ліпеня 2014 г.

1649 год — 365 га доў та му ка ля ка ля го ра да Ло е ва ад-
бы ла ся біт ва па між ка зац ка-ся лян скі мі атра да мі 

і ар мі яй ВКЛ пад час ан ты фе а даль най вай ны 1648-1651 
га доў. Каб не да пус ціць вой ска ВКЛ ва Укра і ну, ка зац кі 
гет ман Б. Хмяль ніц кі на кі ра ваў у ра ён Ло е ва 6-ты сяч ны 
атрад на ча ле з С. Пад бай лам і Ф. Гар ку шам, які за ма ца-
ваў ся ў мес цы зліц ця Дняп ра і Со жа. У лі пе ні 1649 го да так-
са ма 6-ты сяч ная ар мія ВКЛ на ча ле з гет ма нам поль ным 
Я. Ра дзі ві лам вы сту пі ла з Рэ чы цы. На да па мо гу Пад бай лу 
і Гар ку шы з Па лес ся вый шла 15-ты сяч нае вой ска ка за коў 
і ся лян на ча ле з М. Кры чэў скім, на Бе ла рус кім Па лес сі 
да яго да лу чы ла ся ка ля 15 тыс. паў стан цаў-ся лян. Ка зац-
ка-ся лян скія атра ды, пра пус ціў шы аван гард Ра дзі ві ла, 
31 лі пе ня на па лі на асноў ныя яго сі лы. Біт ва пра цяг ва ла ся 
з пе ра мен ным пос пе хам, па куль не вяр нуў ся аван гард ны 
атрад Ра дзі ві ла. Ка зац ка-ся лян скія вой скі бы лі раз гром-
ле ны, 8 ты сяч ча ла век за бі та, 3 ты ся чы па та ну лі ў Дняп ры. 
Рэшт кі ка зац ка-ся лян скіх атра даў уна чы вый шлі з акру-
жэн ня, але ў баі бы лі раз бі ты. Цяж ка па ра не ны Кры чэў скі 
тра піў у па лон і праз не каль кі дзён па мёр.

1650 год — на ра дзіў ся (го рад Ма гі лёў) Мак сім Яр-
ма лі ніч Во шчан ка, бе ла рус кі дру кар і гра вёр 

па ме дзі, адзін з за сна валь ні каў Ма гі лёў скай шко лы гра-
вю ры. Скон чыў Ві лен скую езу іц кую ака дэ мію. З 1690-х 
га доў кі ра ваў Ма гі лёў скай брац кай дру кар няй. Вы ка наў 
19 ко пій гра вюр на свец кія тэ мы фран цуз скіх мас та коў С. 
Лек лер ка і Н. Ка шэ на да «Ма нар хіі Ту рэц кай» у тэх ні цы 
ме та ла гра фі кі. Вы дан ні ўпры го жа ны шмат лі кі мі за стаў-
ка мі, кан цоў ка мі, дэ ка ра тыў ны мі рам ка мі, іні цы я ла мі, у 
якіх яск ра ва пра яві лі ся ма ты вы бе ла рус кай ар на мен ты кі. 
Тво ры вы зна ча юц ца жан ра вас цю, са ма быт нас цю, час та 
но сяць за ход не еў ра пей скі ха рак тар. Ці ка выя прад мо вы да 
шэ ра гу кніг, у якіх ён рас кры вае свае по гля ды асвет ні ка і 
гу ма ніс та. Па мёр у 1708 го дзе.

1957 год — ЦК КПСС і Са вет Мі ніст раў СССР пры ня лі 
гіс та рыч ную па ста но ву «Аб раз віц ці жыл лё ва га 

бу даў ніц тва ў СССР», якая па кла ла па ча так ма са ва му 
ўзвя дзен ню квар та лаў пя ці па вяр хо вых да моў, на зва ных 
на ро дам «хру шчоў-
ка мі». Ідэя вы ра шыць 
жыл лё вую праб ле му 
ў са мы ка рот кі тэр мін 
не на ле жа ла аса біс-
та Мі кі ту Хру шчо ву: 
упер шы ню яе вы ка-
заў Стар шы ня Са ве-
та Мі ніст раў Ге ор гій 
Ма лян коў у жніў ні 
1953 го да. У 1955-м 
Хру шчоў рас па ра дзіў ся па кон чыць з пам пез най ста лін-
скай ар хі тэк ту рай і ўлас ці вы мі ёй «ар хі тэк тур ны мі праз-
мер нас ця мі», а праз два га ды аб вяс ціў «вя лі кі ска чок» у 
бу даў ніц тве жыл ля. За да чу па ста ві лі вель мі пры ваб ную 
для на ро да: у блі жэй шыя 10-12 га доў па кон чыць з не да-
хо пам жыл ля ў кра і не. Эка на міч ныя «хру шчо бы» з ніз кай 
стол лю, су ме шча ным сан вуз лом і ма лень кай кух няй па-
він ны бы лі вы ра шыць пра сла ву тае «ква тэр нае пы тан не»: 
на сель ніц тва, якое пры вык ла да ба ра каў, ка му на лак, з 
ра дас цю су стрэ ла пе ра ме ны. Да па чат ку 1980-х га доў, па 
пла нах Хру шчо ва, па ві нен быў на сту піць поў ны жыл лё вы 
ка му нізм: на ча ла ве ка да та го ча су па він на бы ло пры па-
даць па 15 квад рат ных мет раў жы лой пло шчы. Але пла ны 
пар тыі так і не ста лі пла на мі на ро да.

Еў фра сін ня ПО ЛАЦ КАЯ, асвет ні ца, 
пра ва слаў ная і ка та ліц кая свя тая:

«Бач ны свет над звы чай пры го жы і слаў ны. Але 
пра мі нае, як сон, як квет ка, за сы хае. Веч нае і ня-
бач нае — іс нуе праз вя кі».
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Па га ры зан та лі: 1. За-
ра дзі ла ... — хле ба па ла-
ві ца (прык.). 4. «Наш хлеб 
— жыц ця ...,\\Пра цяг і ба-
раць ба». З вер ша П. Пан-
чан кі «Хлеб ныя сло вы». 
7.  Доб ры гас па дар з вяс-
ны б'е ... (прык.). 10. Абы 
..., хле ба бу дзе (прык.). 11. 
Нут ра ное сві ное са ла. 12. 
Спас па мі луе нас, а ... пры-
ня се нам хле ба чыс та га 
(прык.). 13.  Узор з мност-
вам дзі ра чак. 15. Чу жы на 
— не род ная ..., хле ба не 
дасць (прык.). 16. Вя лі кі 
гар мо нік. 20. ... бя да — не 

бя да, а ка лі дзве-тры ра-
зам, та ды бя да (прык.). 21. 
Улас ці васць ежы. 24. Не зга-
раль ная ме та ліч ная ша фа. 
25. За кон чыш ... ў по ру, 
бу дзе што ва зіць у ка мо ру 
(прык.). 28.  Пра цяг ласць 
дзей нас ці ў якой-не будзь 
га лі не. 32.  «О, ...! Хле ба пё-
кі!\\За ва шу пра цу — вам 
па клон!». З вер ша Т. Дзям'-
я на вай «Хлеб». 34.  «Хва лі лі 
гос ці хлеб і ста ра жыт ны,\\
Ба га ты хле бам бе ла рус-
кі ...». З вер ша Л.Ге ні юш 
«Хлеб». 35. Хлеб-... еш, а 
праў ду рэж (прык.). 36. Ка лі 

хле ба край, дык і пад ел кай 
... (прык.). 37. «... Бе ла ру-
сі — гэ та бе лы бу сел,\\... 
даб ра бы ту — гэ та чор ны 
хлеб». З вер ша М. Ку ры лы 
«Пес ня пра хлеб». 38. «О 
Бе ла русь, мая ...». Верш 
Ул. Ду боў кі.

Па вер ты ка лі: 1. ... іг-
рае — жон ка хле ба не 
мае (прык.). 2. Вя лі кі цю-
бік. 3.  Не вя лі кі шчып ко вы 
ін стру мент у вы гля дзе фі-
гур най скрып кі. 5. Пад вя ле-
ная здроб не ная тра ва, корм 
для жы вё лы. 6. Хлеб ды ... 
— сал дац кая яда (прык.). 

7. Шост, пад пор ка для па-
вой ных рас лін. 8. Едзеш 
на ча сок — бя ры хле ба 
... (прык.). 9. Ле пей свой 
пос ны ..., чым чу жое са ла 
(прык.). 14. Не зва жай на 
...: сей жы та — хлеб бу дзе 
(прык.). 17. Шаў ко вая тка ні-
на з мяк кім і гус тым вор сам. 
18. Ня ма хле ба і са ла — і 
... ста ла (прык.). 19. Бу дзе 
хлеб — бу дзе і ... ! (прык.). 
22. Мес ца, на якім па са джа-
ны рас лі ны. 23. «Ах, ... ты 
мой!». Сло вы, з які мі па-
ды ма лі ўпу шча ны хлеб, ца-
лу ю чы яго. 26. Дру кар скія 
лі та ры, што пе ра да юць які-
не будзь тэкст. 27. Ча ра да 
пе ра лёт ных пту шак. 29. У 
ка го чор на ..., у та го хле ба 
скі ба (прык.). 30. «Плы вуць 
па шля хах Бе ла ру сі\\... чыр-
во ныя з хле бам». З вер ша 
Я. Ку па лы «Но вая во сень». 
31. «Бы ло ўра чыс та і ці ха ў 
ха це -\\хлеб з но ва га жы-
та ўчы ня ла...». З вер ша А. 
Вяр цін ска га «Пес ня пра 
хлеб». 33. Па куль ... — па-
туль свет, па куль ру кі — па-
туль хлеб (прык.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 
г.  Дзяр жынск.

«БА ГА ТЫ ХЛЕ БАМ БЕ ЛА РУС КІ КРАЙ»

ПРА ВЕР ЦЕ, 
КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Па га ры зан та лі: 1.  Мят лі-
ца. 4. Ас но ва. 7.  Ток. 10.  Зу-
бы. 11.  Здор. 12.  Пра чыс тая. 
13.  Ажур. 15. Мат ка. 16.  Ба ян. 
20.  Ад на. 21.  Смак. 24.  Сейф. 
25.  Жні во. 28.  Стаж. 32.  Хле-
ба ро бы. 34. Край. 35. Соль. 
36. Рай. 37.  Сім вал. 38.  Шып-
шы на. Па вер ты ка лі: 1.  Му-
зы кант. 2.  Ту ба. 3.  Цыт ра. 
5.  Ся наж. 6.  Ва да. 7. Тыч ка. 
8.  Ку сок. 9.  Прас нак. 14.  Ура-
джай. 17.  Ак са міт. 18.  Пра-
ца. 19.  Пес ня. 22.  Па сад ка. 
23.  Бо жань ка. 26. На бор. 
27.  Вы рай. 29.  Глы ба. 30.  Або-
зы. 31.  Ма ці. 33.  Во чы.

Для іх асаб лі вая ці ка васць у тым, што зна-
чыць быць ча ла ве кам, пы тан ні фі ла со фіі 
і ма ра лі ў кан тэкс це ча ла ве чай псі ха ло гіі. 
Іх зай мае паў ся дзён нае жыц цё, тра ды цыі 
і звы чаі, якія прай шлі вы пра ба ван не ча-
сам. Яны ад чу ва юць не аб ход насць па дзя-
ліц ца з на ва коль ны мі тым, што ве да юць 

са мі, та му што ў іх жы ве та лент апа вя даль ні каў. Яны цэ-
няць пра цу вы шэй за ўсё, што ад бі ва ец ца на ўза е ма ад-
но сі нах з сям' ёй і сяб ра мі. Ім не аб ход на па мя таць, што 
свет хоць і не дас ка на лы ў гэ ты мо мант, але мо жа быць 
па леп ша ны дзя ку ю чы іх на ма ган ням.

— Мі лы, ты мя не ка ха-
еш?

— Парт ма нет на ста ле.

На су пе рак рэ кла ме, леп-
шым срод кам для мыц ця 
по су ду па-ра ней ша му за-
ста ец ца жон ка.

Рэ жым хар ча ван ня на ша-
га ча ла ве ка.

Ра ні ца — бу-
тэрб род, чай/
ка ва.

Дзень — сма-
жан ка, яб лык/
апель сін, чай/
ка ва.

23:00 — бу-
лач кі, пель ме ні, 
каў ба са, мя са, 
ры ба, пя чэн не, 
ес ці-ес ці-ес ці!

Хіт рая жон ка пе ра ка на ла 
му жа, што той, хто га лоў ны 
ў до ме, той і мые по суд.

— Ча го гэ та Сяр гей за-
ікац ца стаў пас ля вя сел ля?

— Вы свет лі ла ся, што ў 
жон кі ма ці — з бліз нят-трай-
нят. Ён на вя сел лі як тры це-
шчы ўба чыў...

Сэр, я яшчэ кры ху 
ад пач ну, і мы 

пра цяг нем 
пра гул ку.ca
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