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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.00 21.31 16.31
Вi цебск — 4.42 21.28 16.46
Ма гi лёў — 4.50 21.21 16.31
Го мель — 4.55 21.09 16.14
Гродна — 5.17 21.45 16.28
Брэст    — 5.25 21.37 16.12

Iмянiны
Пр. Аляксандры, Анастасіі, Вольгі, 
Марыі, Таццяны, Аляксея, Андрэя, 
Мікалая, Фёдара, Фядота, Яфіма.
К. Ядвігі, Аляксея, Багдана, 
Марціна.

Месяц
Першая квадра 17 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Скарпіёна.
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Па га ры зан та лi: 2. Лi ры ка. 5. Лi пень. 10. Но сiк. 
11. Ка нец. 12. Ка ноп лi. 15. Аме га. 16. Печ ка. 17. 
Гле ба. 18. Аер. 19. Два. 20. Хi нiн. 21. Ла сун. 23. 
Ан цiп. 25. Чар нi цы. 28. Во дар. 30. Зер не. 31. Ду-

ха та. 32. Бя ро за. Па вер ты ка лi: 1. Лiнь ка. 3. Рак. 
4. Ка са. 6. Iкол. 7. Енк. 8. Баць ка. 9. Хвошч. 13. 
Вер ха вi на. 14. Сер па вi ца. 20. Хля вец. 22. Сон ца. 
24. Пi пець. 26. Асот. 27. Цё ця. 29. Рух. 30. Зло.

1918 год — у Маск ве ад быў ся Усе ра сій скі 
з'езд бе жан цаў з Бе ла ру сі. Пры сут ні-

ча лі 227 дэ ле га таў — прад стаў ні коў ад бе жан цаў 
з Бе ла ру сі, якія жы лі ў Ра сіі. Па ра дак дня ўклю чаў 
спра ва зда чу Бе ла рус ка га на цы я наль на га ка мі-
са ры я та, бе жан скае пы тан не (дак ла ды з мес цаў, 
ма тэ ры яль ная да па мо га, рэ эва ку а цыя, школь ная 
спра ва, кам пен са цыя страт ад вай ны), прад стаў-
ніц тва Бе ла ру сі на бу ду чай мір най кан фе рэн цыі 
на ро даў, су час нае ста но ві шча, пы тан не аб цэнт-
раль ным вы ка наў чым бе жан скім ка мі тэ це Бе ла ру-
сі. 19 лі пе ня 1918 го да дэ ле га цыя з'ез да на ча ле з 
А.Х. Ус ці ло ві чам бы ла пры ня тая У.І. Ле ні ным.

1945 год — 17 лі пе ня — 2 жніў ня пра хо дзі ла 
Бер лін ская (Патс дам ская) кан фе рэн-

цыя кі раў ні коў дзяр жаў 
і ўра даў кра ін-пе ра мож-
цаў у Дру гой су свет най 
вай не: СССР (І.В. Ста-
лін), Вя лі ка бры та ніі 
(У. Чэр чыль, К. Эт лі) і 
ЗША (Г. Тру мэн). Пры-
ня ла ра шэн не аб дэ мі-
лі та ры за цыі і де на цы фі-
ка цыі Гер ма ніі, аб за ход няй мя жы Поль шчы; па цвер-

дзі ла пе ра да чу СССР г. Кё нігс берг і пры лег ла га да 
яго ра ё на. Важ ным ра шэн нем кан фе рэн цыі бы лі па-
ста но вы аб рэ па ра цы ях. У час ра бо ты кан фе рэн цыі 
прэ зі дэнт Тру мэн па ве да міў Ста лі ну пра на яў насць у 
Злу ча ных Шта таў атам най бом бы і на мер пры мя ніць 
атам ную зброю ў вай не су праць Япо ніі.

1946 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ру бель Сто-
лін ска га ра ё на Брэсц кай воб лас ці) 

Анд рэй Аляк се е віч Ка ля да, бе ла рус кі ву чо ны ў 
га лі не кам п'ю тар най ал геб ры, ін фар ма ты кі і кі-
бер не ты кі, док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук 
(1990). Аў тар на ву ко вых прац па тэ о рыі, ме та дах, 
пра грам на-ал га рыт міч ных і апа рат ных срод ках 
ар га ні за цыі па ра лель ных вы лі чэн няў. Лаў рэ ат 
Дзяр жаў най прэ міі СССР (1991).

Анд рэй ВО ЛЯН, па лі тыч ны 
дзе яч, фі ло саф, ідэ о лаг 
Рэ фар ма цыі ў Бе ла ру сі і Літ ве:

«Ка лі ты бу дзеш лай да ком і не пры кла дзеш вя лі-
кіх на ма ган няў і пра цы, каб уз га да ваць і ўзрас ціць 
за кла дзе нае ў ця бе зер не, то за мест доб ра га плё ну 
атры ма еш адзін чар та па лох. Та лент, які то іц ца ў 
ча ла ве ку, па доб ны да іс кар кі. Па дзьмеш, пад кла дзеш 
рас па лу — і за га рыц ца яна яр кім по лы мем. А пе ра-
ста неш дбаць і кла па ціц ца пра сваю іс кар ку — да вя-
дзеш да та го, што яна ні ко лі ўжо не за све ціць».

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

У му жы ка па вiн на быць 3 жан чы ны: 
асноў ная, за па сная i ава рый ная.

Ха чу та кое ле та, каб не бы ло ча су для 
iн тэр нэ ту.

— А ты па мя няў бы свой мозг на 
грэц кi арэх?

— Не.
— Гэ та зна чыць, па ра зум нець ты не 

хо чаш?

За ўсё сваё жыц цё Пят ро вiч доб ра 
асво iў толь кi адзiн вiд iн вес ты цый — ка-
рот ка тэр мi но вы ўклад пi ва ў ха ла дзiль нiк 
на ра нi цу.

— I што ж бу дзем ра бiць у та кой сi-
ту а цыi?

— Куп ля ем кань як. Да лей iм пра вi зу ем.

Лю бы кап рыз жон кi Аб ра мо вi ча — гэ та 
два бюд жэ ты Мал до вы.

Асцярожна, 
Асцярожна, 

злы сабака!
злы сабака!

За слаў скае га ра дзі шча — 
свое асаб лі вы кан цэнт рат гіс-
та рыч ных пом ні каў Бе ла ру сі. 
Акра мя са мо га га рад ско га ва ла 
і рэш так кра пас ных сцен, на яго 
тэ ры то рыі зна хо дзіц ца Спа са-
Пра аб ра жэн ская царк ва, па бу-
да ва ная ў кан цы XVІ ста год дзя 
як каль ві ніс кі збор, а праз тры 
ста год дзі пе ра асве ча ная ў пра-
ва слаў ны храм. Да рэ чы, за ко-
ліш ні мі сце на мі дзя дзін ца мож-
на знай сці і па мят ны ка мень, 
на мес цы, дзе пад час Вя лі кай 
Ай чын най нем цы рас стра ля лі 
са вец кіх ва ен на па лон ных.

...Ка ля трох со цень ма ла дых 
лю дзей іш лі сю ды хрэс ным хо-
дам з трох мес цаў: ад Свя та-Пет-
ра-Паў лаў ска га са бо ра ў Мін ску, 
Свя та-Пра аб ра жэн скай царк вы 
ў Ра ка ве і Свя та-Іль ін ска га хра-
ма ў Ра даш ко ві чах. Но чы лі — у 
па ла тач ным га рад ку на тэ ры то-
рыі за слаў ска га га ра дзі шча, а 
так са ма ў мяс цо вай шко ле.

...А 9 га дзі не ра ні цы ля сцен 
ста ра жыт най царк вы па чы на ец-

ца лі тур гія пад ад кры тым не бам, 
якую пра во дзіць епіс кап Ба ры-
саў скі Ве ні я мін. Да мо ла дзі, што 
іш ла хрэс ным хо дам, да лу ча юц-
ца мяс цо выя вер ні кі. Яны пры хо-
дзяць цэ лы мі сем' я мі, з ма лень-
кі мі дзець мі. Праз га дзі ну пас ля 
па чат ку лі тур гіі лю дзей ста но віц-
ца так шмат, што ім да во дзіц ца 
па ды мац ца на ва лы.

Апост ал і Еван гел ле чы та юц-
ца на бе ла рус кай і рус кай мо вах. 
Вер ні кі ра зам спя ва юць і чы та-
юць ма літ вы.

У той жа час не па да лёк ад 
царк вы ад кры ва ец ца ім пра ві-
за ва ны кір маш. На га ра дзі шчы 
з'яў ля ец ца з дзя ся так ша пі каў, 
у кож ным з якіх мож на на быць 
неш та на па мяць: са ла мя ныя 
вы ра бы, драў ля ныя фі гур кі і 
мно гае ін шае. Толь кі не каль кі 
ша пі каў ганд лю юць цар коў ны мі 
та ва ра мі.

— Я пры еха ла сю ды са сва-
ёй сям'й, з адзі нац ца ці га до вай 
да чуш кай і яе сяб ра мі, — рас-
каз вае Ве ра ні ка, пры ха джан ка 
мінск ага Свя та-Пет ра-Паў лаў-
ска га са бо ра. — У хрэс ным хо-
дзе я не ўдзель ні ча ла, а вось 
дзе ці — з ра дас цю. Дождж — 
не праб ле ма. Пас ля за кан чэн-
ня хо ду ўсіх са грэ лі. Ра зу ме е це, 
пра ва слаў ная ве ра га во рыць 
аб тым, што це ла — дру гас нае. 
Га лоў нае — дух. Ка лі дух моц-
ны — це ла вы тры вае ўсё. Та му 
сваю дач ку я са спа кой ным сум-

лен нем да вя раю Бо гу і ад пус каю 
на лю бое ме ра пры ем ства, што 
ла дзіць царк ва. Як мне зда ец ца, 
мэ та гэ та га фес ты ва лю — за я-
віць, што ве ра жы ве ў ма ла дых 
лю дзях так са ма. А бу ду чы ня 
кра і ны па він на бу да вац ца ў пер-
шую чар гу на ду хоў ным вы ха-
ван ні но ва га па ка лен ня. Ду маю, 
тое, што ад бы ва ец ца за раз у За-
слаўі, спры яе гэ та му.

Пас ля лі тур гіі па чы на юц ца 
спо ведзь і пры ча шчэн не. Ад бу-
дын ка царк вы ад дзя ля юц ца тыя, 
хто пры мае ўдзел у яшчэ ад ным 
хрэс ным хо дзе — да Чор най Га-
ры. Там ра ней зна хо дзіў ся жа но-
чы ма нас тыр, які, па ле ген дзе, 
за сна ва ла са ма Раг не да-Анас-
та сія. Удзель ні кі хрэс на га хо ду 
ўста лёў ва юць крыж на мес цы 
бу ду чай кап лі цы.

Не па да лё ку пра хо дзіць вы-
ста ва пад наз вай «Вы то кі ду-
хоў нас ці». Вы стаў ля юц ца аб ра-
зы з фон даў му зея-за па вед ні ка 
«За слаўе» і Мінск ага аб лас но га 
края знаў ча га му зея. Вя лі кая іх 

част ка бы ла ў апош ні мо мант 
за тры ма ная на мя жы Бе ла ру сі 
пры спро бе вы ва зу.

Па куль на вед ні кі раз гля да-
юць экс па на ты, сва і мі ўра жан-
ня мі з на мі дзе ліц ца вы ка наў ца 
аба вяз каў сак ра та ра Аб' яд нан ня 
мо ла дзі Бе ла рус кай Пра ва слаў-
най Царк вы Яў ген Ла ба наў:

— Хрэс ны ход быў, ска жам 
так, за па мі наль ным. Ха ця б та-
му, што ў Мін скім ра ё не вы па ла 
амаль па ло ва ме сяч най нор-
мы апад каў. І па чы на ю чы ад 
«Мінск-Арэ ны» мы, у тым лі ку 
і дзе ці ва ўзрос це 10-12 га доў, 
з га дзі ну іш лі пад са праўд най 
за ле вай. Але ад чу ван ні са мыя 
па зі тыў ныя! Та му і са мая важ-
ная част ка фес ты ва лю — лі тур-
гія — прай шла прос та цу доў на. 
Тро хі паз ней у нас пла ну ец ца 
кан цэрт, вы сту піць на якім ці ка-
вы і вя до мы гурт з Ра сіі «Ком ба 
БАКХ». Гэ тыя хлоп цы іг ра юць 
пра ва слаў ны рэп. А ча му б і не? 
Ці ка вас ці пра ва слаў най мо ла дзі 
не ад роз ні ва юц ца ад лю бой дру-
гой: яны так са ма лю бяць све жае 
па вет ра і кан цэр ты. А вы лу чае 
толь кі ад но — глы бо кая ве ра. 
На жаль, та кой мо ла дзі за раз не 
так шмат, як ха це ла ся б, але з 
кож ным го дам яе ста но віц ца ўсё 
бо лей і бо лей. Мэ та ўся го свят-
ка ван ня 1025-год дзя Хры шчэн ня 
Ру сі і на ша га фес ты ва лю ў пры-
ват нас ці — яшчэ раз на га даць, 
як у 988 го дзе ад бы ло ся тое, 
што са праў ды вы зна чы ла лё сы 
трох дзяр жаў: Бе ла ру сі, Ра сіі і 
Укра і ны. Ду хоў нае адзін ства ў 
на шых на ро даў за ха ва ла ся, ня-
гле дзя чы на роз ныя, у тым лі ку 
і па лі тыч ныя, праб ле мы.

Ад ра зу па за вяр шэн ні фес-
ты ва лю мно гія па чы на юць сы-
хо дзіць. Але пля цоў ка пе рад 
Спа са-Пра аб ра жэн скай царк вой 
не пус цее — пад цяг ва юц ца ўсё 
но выя і но выя лю дзі. Адзін з іх, 
мес ціч Ула дзі мір — ка та лік.

— У не каль кіх кро ках ад га ра-
дзі шча зна хо дзіц ца Кас цёл Най-
свя цей шай Дзе вы Ма рыі, які быў 
у свае ча сы і пра ва слаў ным хра-
мам, — ка жа ён. — Я ўпэў не ны, 
што па між ка та ліц кай і пра ва слаў-
най кан фе сі я мі ня ма іс тот най роз-
ні цы, мы ве рым у ад на го Бо га, я 
час та на вед ваю і кас цёл, і царк ву. 
Ка та лі ком ся бе лі чу толь кі та му, 
што мя не так хрыс ці лі. Не ду маю, 
што бе ла ру сам за раз трэ ба дзя-
ліц ца... А фес ты валь мне вель мі 
спа да баў ся, доб ра, што тут шмат 
мо ла дзі і дзя цей.

Мы вяр та ем ся ў Мінск, а з га-
ла вы не вы хо дзяць сло вы Ула-
дзі мі ра. Ці ка ва, а кім ся бе лі чы лі 
Раг не да і Ізя слаў? Сын пе ра жыў 
сваю ма ці ўся го на адзін год. Да 
Вя лі ка га рас ко лу хрыс ці ян скай 
царк вы та ды за ста ва ла ся тро-
хі больш за паў ве ка. Маг чы ма, 
тое, што фес ты валь прай шоў 
ме на ві та ў За слаўі, сім ва ліч на? 
Мі ну лае за ста ло ся да лё ка, а 
што бу дзе по тым — вы ра шаць 
ма ла дым. Маг чы ма, тым са мым, 
што ў за ле ву і на валь ні цу пеш шу 
іш лі ў ста ра жыт ны го рад, каб ус-
пом ніць пра свае ка ра ні.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
Фо та Над зеі БУ ЖАН.

Мін скі ра ён, г. Заслаўе
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Па га ры зан та лi: 2. «Пад ня ўся грыб нiк да дня -\\... 
лi пе ня». («... лi пе ня». Е.Лось). 5. ... ко сiць i жне, доў га 
спаць не дае (прык.). 10. Ран няя пту шач ка ... ця рэ бiць, 
а поз няя воч кi трэ (прык.). 11. За ра дзiў зва нец — хле бу 
...(прык.). 12. На Гаў ры лей (26 лi пе ня) за сце ра га лi ся, 
каб град не па бiў ... . 15. Апош няя лi та ра грэ час ка га 
ал фа вi та. 16. Хто ў лi пе нi на по лi пра цуе, та го ўзiм ку 
i ... са грэе (прык.). 17. Верх нi пласт зям ной ка ры. 18. 
«Шас тае сцi ха аса ка i ...,\\Нуд ныя каз кi куст з кус там 
ша по ча».(«Ляс ное во зе ра». Я.Ку па ла). 19. «Жнi во 
праз ты дзень, ... .\\На лi ты ко лас». («Ся рэ дзi на рас кош-
лi ва га ле та». А.Лой ка). 20. Бе лы па ра шок, якi вы ка-
рыс тоў ва ец ца ў ме ды цы не. 21. Лi пень — ...: шчод ры 
на дух мя ныя яга ды (прык.). 23. Муж чын скае iмя. 25. 
Ка лi ... па спя ва юць, то па спе ла i жы та (прык.). 28. «Мя-
до вы ... яб лынь, се на\\З ма лен ства ду шу ахмя ляў».
(«Лi пень скiм ран кам». М.Ля шчун). 30. ... пу ды пры но-
сiць (прык.). 31. « А ... — ну хоць кры чы! -\\За гор ла 

паль ца мi сцiс кае».(«Спя ко та». Я.Ма лец). 32. Дрэ ва, на 
якiм на Ку пал ле лю бяць гой дац ца ру сал кi.

Па вер ты ка лi: 1. Скiд ван не цi за ме на по кры-
ва; у буй ных пту шак ... па чы на ец ца ў лi пе нi. 3. 
Леў i ... ; зна кi За дыя ка ў лi пе нi. 4. «I так, за цiх лi 
се на жа цi,\\Пай шла ... ад па чы ва цi».(«Но вая зям-
ля». Я.Ко лас). 6. Зуб, якi ў не ка то рых жы вё лiн 
вы сту пае з ро та. 7. Пра цяг лы стогн. 8. Конь у 
гас па дар цы — ... (прык.). 9. Ка лi на Пят ра (12 
лi пе ня) пой дзе дождж, бу дзе жы та, як ... (прык.). 
13. Лi пень — ... ле та (прык.). 14. Пры свя так бе ла-
рус ка га на род на га ка лен да ра (29 лi пе ня); дзень 
«за зуб ры ван ня» сяр поў, пад рых тоў ка да жнi ва. 
20. Раз бу рыў ... — по вен двор дра вец (прык.). 
22. У лi пе нi ... ра ду ец ца (прык.). 24. Наз ва лi пе ня 
ў вы дан нях Ф.Ска ры ны. 26. ... ды ле бя да — для 
па лет ку бя да (прык.). 27. Ба гi ня ле та. 29. Рост, 
раз вiц цё. 30. Усё шкод нае.

Лi пень — вер ха вi на ле та
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«ПРА ВА СЛАЎ НУЮ «ПРА ВА СЛАЎ НУЮ 
МО ЛАДЗЬ МО ЛАДЗЬ 
ВЫ ЛУ ЧАЕ ВЫ ЛУ ЧАЕ 

 ГЛЫ БО КАЯ ВЕ РА» ГЛЫ БО КАЯ ВЕ РА»
За слаўе — адзін са ста рэй шых га ра доў Бе ла ру сі. 

Ка лі ве рыць ле та пі сам, го рад у са мым кан цы дзя ся та га 
ста год дзя па бу да ваў сам кі еў скі князь Ула дзі мір 

для свай го сы на Ізя сла ва і жон кі Раг не ды. Не ўза ба ве 
Раг не да ста ла ад ной з пер шых ма на шак 

на ўсход не сла вян скіх зем лях і ўзя ла імя Анас та сія. 
А За слаўе зра бі ла ся ад ным з пер шых цэнт раў хрыс ці ян ства ў 

Бе ла ру сі. 13 і 14 лі пе ня тут у го нар 1025-год дзя 
Хры шчэн ня Ру сі пра хо дзіў фес ты валь пра ва слаў най мо ла дзі.

Ба жэст вен ная лі тур гія пра хо дзі ла на спе цы яль на ар га ні за ва най сцэ не.

На фес ты ва лі ад быў ся хрэс ны ход.На фес ты ва лі ад быў ся хрэс ны ход.

Вер ні кі мо ляц ца пад час лі тур гіі.

Пас ля лі тур гіі вер ні кі маг лі пры час ціц ца.Пас ля лі тур гіі вер ні кі маг лі пры час ціц ца.

Бу ду чы ня кра і ны 
па він на бу да вац ца 
ў пер шую чар гу 
на ду хоў ным 
вы ха ван ні но ва га 
па ка лен ня

У ста лі цы 20 лі пе ня з 12.00 
да 17.00 прой дзе дрэс-кро сінг, 
або аб мен адзен нем.

Як пе рад ае ка рэс пан дэнт 
агенц тва «Мінск-На ві ны», ар га ні-
за та рам ме ра пры ем ства вы сту-

піць ан ты ка вяр ня «Дом Фі шэ ра». 
Мін ча не змо гуць пры нес ці рэ чы 
і абу так, якія яны не но сяць, і 
бяс плат на аб мя няць на адзен-
не ін шых удзель ні каў ме ра пры-
ем ства. Адзі нае па тра ба ван не 

дрэс-кро сін гу — адзен не і абу-
так па він ны быць се зон ны мі (вяс-
на—ле та) і не вель мі ста ры мі.

«Мінск-На ві ны»

�

Май на ўвазе!Май на ўвазе!  ��

Мін ча не змо гуць аб мя няц ца адзен нем, якое не вы ка рыс тоў ва ец ца
Сталічны дрэс-кро сінг


