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10 кастрычніка 2019 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.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

11 КАСТ РЫЧ НІ КА

1899 год — на ра дзіў ся Сяр гей 

Мі хай ла віч Лі па таў, бе ла-

рус кі ву чо ны, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, 

док тар хі міч ных на вук, пра фе сар. Пра ца-

ваў у Мас коў скім ін сты ту це лёг кай пра-

мыс ло вас ці, у Ка ло ід на-элект ра хі міч ным 

ін сты ту це АН СССР. У 1940—1944 га дах ві цэ-прэ зі дэнт 

АН Бе ла ру сі і за гад чык ла ба ра то рыі Ін сты ту та хі міі АН Бе-

ла ру сі. У 1959—1960-м — за гад чык ла ба ра то рыі Ін сты ту та 

хі міі АН Бе ла ру сі. Асноў ныя пра цы ў га лі не ка ло ід най хі міі 

і вы со ка ма ле ку ляр ных злу чэн няў. Рас пра ца ваў агуль ную 

тэ о рыю сі не рэ зі су (прэ мія імя Д. І. Мен дзя ле е ва АН СССР), 

ва ку ум ны спо саб фар ба ван ня, схе му атры ман ня віс ко зы, 

спо саб атры ман ня спір ту з крух ма ла- і цэ лю ло заз мя шчаль-

най сы ра ві ны, якія ўка ра нё ны ў пра мыс ло васць. Аў тар 

больш чым 150 на ву ко вых прац. Па мёр у 1961 го дзе.

1909 год — на ра дзі ла ся (Грод на) Зі на і да Аляк санд-

раў на Бан да ры на, бе ла рус кая пісь мен ні ца.

У 1927 го дзе скон чы ла Мін скі бел пед тэх ні кум, пас ля — Ін сты-

тут кі не ма та гра фіі ў Маск ве. Аў тар бія гра фіч най апо вес ці 

пра Я. Ку па лу «Ой, ра на на Іва на...», апо вес ці «Шу міць тай-

га», збор ні ка паэ зіі «Вес нац вет» і ін шых тво раў. Удзель ні ца 

Вя лі кай Ай чын най вай ны. У пас ля ва ен ныя га ды пра ца ва ла 

ў ча со пі се «Бя роз ка», на Бе ла рус кім ра дыё, у фі лі яле му зея 

Ян кі Ку па лы ў Вя зын цы, га зе тах «Зорь ка» і «Лі та ра ту ра і 

мас тац тва». Па мер ла ў 1959 го дзе.

1913 год — на ра дзі ла ся (Мінск) Эдзі Аг ня цвет (Эдзі 

Ся мё наў на Ка ган), бе ла рус кая паэ тэ са. Аў-

тар шмат лі кіх збор ні каў лі ры кі і тво раў для юных чы та чоў. 

Па вод ле яе ліб рэ та па стаў ле ныя опе ры для дзя цей «Джа-

нат» і «Ма рын ка». Пе ра кла да ла на бе ла рус кую мо ву тво-

ры за меж най паэ зіі. У 1993 го дзе вы да дзе ны збор нік яе 

пе ра кла даў «З фран цуз скай і бель гій скай паэ зіі». Па мер ла 

ў 2000 го дзе.

Су свет ны дзень яй ка. Ад зна ча ец ца ў 

мно гіх кра і нах све ту па іні цы я ты ве Між на-

род най аса цы я цыі вы твор цаў яек у дру гую 

пят ні цу каст рыч ні ка.

1552 год — вой скі Іва на Гроз на га 

ўзя лі Ка зань, у вы ні ку Ка-

зан скае хан ства да лу ча на да Ра сіі. Да кан ца ХV ста год-

дзя Ка зан скае хан ства пра во дзі ла агрэ сіў ную па лі ты ку ў 

ад но сі нах да Ра сіі, яно за кры ва ла для рус кіх куп цоў волж-

скі ганд лё вы шлях, здзяйс ня ла 

па ста ян ныя на бе гі, руй ну ю чы 

па се лі шчы і за бі ра ю чы рус кіх 

у па лон. Да ся рэ дзі ны ХVІ ста-

год дзя ва ен ныя дзе ян ні су праць 

та та раў і ба раць ба за да лу чэн-

не Ка зан ска га хан ства да Ра-

сіі знач на ўзмац ні лі ся. Але два 

па хо ды па чат ку 1550-х га доў скон чы лі ся бес па спя хо ва. І 

толь кі 11 каст рыч ні ка 1552 го да вой ска ца ра Іва на Гроз-

на га ў жорст кіх ву ліч ных ба ях за ха пі ла ста лі цу Ка зан ска га 

хан ства. У го ра дзе не за ста ло ся ў жы вых ні вод на га з яго 

аба рон цаў, та му што цар за га даў за бі ваць усіх муж чын, а 

ў па лон браць толь кі жан чын і дзя цей. У вы ні ку гэ та га па-

хо ду да Ра сіі бы ло да лу ча на Ся рэд няе Па вол жа. З'я ві лі ся 

так са ма пе рад умо вы для пра соў ван ня на Урал і ў Сі бір і па-

шы рэн ня ганд лё вых су вя зяў з кра і на мі Каў ка за і Ус хо ду.

1885 год — на ра дзіў ся Фран суа Ма ры як, фран цуз скі 

пісь мен нік, удзель нік ру ху Су пра ціў лен ня, лаў-

рэ ат Но бе леў скай прэ міі па лі та ра ту ры (1952). Аў тар ра ма наў 

«Дзі ця пад ця жа рам лан цу гоў», «Па ца лу нак, да ра ва ны пра ка-

жо на му», «Пус ты ня ка хан ня» і ін шых. Па мёр у 1970 го дзе.

1957 год — на са вец кія эк ра ны вый шаў мас тац кі 

фільм «Ля цяць жу раў лі» (рэ жы сёр М. Ка ла-

то заў, апе ра тар С. Уру сеў скі), які атры маў «За ла тую паль-

ма вую га лі ну» Кан ска га кі на фес ты ва лю (1958).
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марыі, Абрама, 
Аляксандра, Аляксея, 
Анатоля, Мікалая, 
Прохара, Рыгора.

К. Альдоны, Аляксандра 
Эміля.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.29 18.23 10.54

Вi цебск — 7.20 18.11 10.51

Ма гi лёў — 7.19 18.13 10.54

Го мель — 7.14 18.11 10.57

Гродна — 7.44 18.38 10.54

Брэст — 7.43 18.41 10.58

Месяц
Першая квадра 

5 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ

У рэ ані ма цыю пры во зяць 

па ра не на га з на жом, які тыр-

чыць па між ла пат ка мі.

Урач:

— Ба лю ча?

— Толь кі ка лі смя ю ся.

Мне зда ец ца, вы кід эн-

да рфі наў пас ля за ня ткаў 

спор там аб-

грун та ва ны 

тым, што ар-

га нізм прос-

та ра ду ец ца, 

што гэ та на-

рэш це скон-

чы ла ся.

Яна і ён.

— А ска-

жы мне што-

не будзь доб-

рае!

— Ты ў мя-

не вель мі ра-

зум ная.

— А яшчэ?

— І з та бой мне заў сё ды 

ве се ла!

— Ага. Гэ та зна чыць, усё ж 

не пры го жая. Зра зу ме ла.

План на ра бо чы дзень:

1. Зрэд ку ва ру шыць 

мыш кай, каб кам п'ю тар не 

сы хо дзіў у рэ жым ча кан ня.

АВЕН. Маг чы ма, лёс бу дзе 

вы пра боў ваць на тры ва-

ласць, ад нак вы пе ра адо-

ле е це шмат лі кія пе ра шко-

ды, ка лі не бу дзе це звяр таць ува гі на 

плёт кі і чут кі. Не вар та ба яц ца пе ра ме н, 

па спра буй це ад мо віц ца ад ста рых уяў-

лен няў і кан сер ва тыў ных по гля даў. У 

се ра ду, апы нуў шы ся пе рад ад каз ным 

вы ба рам, па вод зьце ся бе стры ма на і 

ка рэкт на. У су бо ту пра яві це вы трым ку 

пры зно сі нах з род ны мі.

ЦЯ ЛЕЦ. У па ня дзе лак па-

спра буй це не ад маў ляць 

тым, хто мае па трэ бу ў ва-

шай да па мо зе. Вы мо жа це 

ўпэў не на па чаць рэа лі зоў ваць ва шы 

пра ек ты, яны абя ца юць пос пех. У чац-

 вер не вар та рас кід вац ца гра шы ма. 

У вы хад ныя зно сі ны з сяб ра мі па ра ду-

юць вас но вы мі ідэ я мі і перс пек ты ва мі. 

А вось ад но сі ны са сва я ка мі мо гуць 

ус клад ніц ца. Ня дзе лю лепш пра вес ці 

до ма.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На гэ тым 

тыд ні ва ўсім вар та пры-

трым лі вац ца за ла той ся рэ-

дзі ны. Не па дай це ду хам і 

не пры спеш вай це па дзеі, 

і ўсё скла дзец ца най леп шым для вас 

чы нам. За раз лепш кі ра ваць сі ту а цы-

яй, за ста ю чы ся ў це ні. У се ра ду доб-

ра за вяр шаць ста рое, маг чы ма, час 

вы зва ліць мес ца для но ва га ў сва ім 

жыц ці. Не за цяг вай це з вы ра шэн нем 

праб лем, і хут ка атры ма е це вы дат ныя 

на ві ны. Па це шаць твор чыя ідэі, якія па-

чы на юць ува саб ляц ца ў жыц цё.

РАК. Да вя дзец ца раз бі-

рац ца з на за па ша ны мі 

не ад клад ны мі спра ва мі. 

На аў то рак не вар та пла-

на ваць дзе ла вых су стрэч і ра ман-

тыч на га спат кан ня, бо вам мо гуць 

пе ра шко дзіць. Ра шэн не спрэч на га 

пы тан ня, якое ўзнік не ў се ра ду, вар та 

ад клас ці да на ступ на га тыд ня. Не спа -

дзя вайцеся на па ра ды сяб роў: яны мо-

гуць збіць вас з пан та лы ку. У пят ні цу 

змо жа це па ка заць ся бе са праўд ным 

про фі. Су бо ту пры свя ці це зно сі нам 

з баць ка мі.

ЛЕЎ. Тое, да ча го вы імк-

ня це ся, мо жа апы нуц ца 

про ці лег лым та му, што 

вам не аб ход на ў рэ аль-

нас ці. Страх за бу ду чы ню па гра жае 

пры му сіць вас па чаць бу да ваць ка-

вар ныя за ду мы. Не вар та пад да вац ца 

гэ та му раз бу раль на му жа дан ню. Па-

вер це, ёсць ку ды больш ра цы я наль ныя 

і сум лен ныя спо са бы вы ра шэн ня сва іх 

праб лем — не за кошт ін шых. У су бо ту 

вар та як след ад па чыць.

ДЗЕ ВА. Вы змо жа це пе-

ра адоль ваць прак тыч на 

ўсе цяж кас ці, якія ўзні-

ка юць на ва шым шля ху. 

За раз вель мі спры яль ны мо мант для 

но вых дзе ла вых зна ём стваў і зда быц-

ця на дзей ных парт нё раў. У аў то рак 

па ста рай це ся доб ра сум лен на вы кон-

ваць абя цан ні, інакш не па збег нуць 

не пры ем нас цяў ва ўза е ма ад но сі нах з 

на чаль ствам. У чац вер лепш пра маў-

чаць, ся мей ны кан флікт вам зу сім не-

па трэб ны. У пят ні цу не звяр тай це ўва гі 

на за ўва гі ка лег, лепш за ся родзь це ся 

на ўлас ных пла нах.

ША ЛІ. Ты дзень па ды хо-

дзіць для энер гіч ных дзе-

ян няў і імк лі вых ра шэн няў, 

для твор чай рэа лі за цыі і 

по шу ку ад на дум цаў. Ва ша ка му ні ка-

бель насць да зво ліць змя ніць сі ту а цыю 

да леп ша га. Толь кі не на га ва ры це 

ліш ня га. На чаль ства бу дзе за да во ле-

на ва шай пунк ту аль нас цю і вы со кім 

пра фе сій ным уз роў нем. У се ра ду не 

пры май це па спеш лі вых ра шэн няў. Су-

бо ту пры свя ці це сям'і.

СКАР ПІ ЁН. Пад клю чыў шы 

ло гі ку, зной дзе це бліс ку чы 

вы хад з лю бо га ста но ві шча. 

Доб ры мо мант, каб за няц-

ца па вы шэн нем ква лі фі ка цыі. Зор кі 

ка жуць, што вам пра па ну юць вель мі 

ці ка вую ра бо ту. З'я віц ца маг чы масць 

для па спя хо вай рэа лі за цыі за ду ма на-

га. Ва шы да хо ды вы рас туць.

СТРА ЛЕЦ. Ра шэн ні, ад 

якіх за ле жыць ва ша бу-

ду чы ня, пры май це са ма-

стой на. Знізь це тро хі тэмп і аб' ём 

ра бо ты, вам ві да воч на па тра бу ец ца

ад па чы нак, хоць бы ка рот ка ча со вы. 

У чац вер пры мі це ўдзел у рас пра цоў цы 

но ва га пра ек та, вы за па зы чы це для 

ся бе шмат ці ка ва га і ка рыс на га. Але 

ста рай це ся па збя гаць не па трэб ных 

кан так таў. Па кінь це част ку воль на га 

ча су для ся бе.

КА ЗЯ РОГ. Не спя ша й це-

ся, і пос пех бу дзе на ва-

шым бо ку. Прос та не аб-

ход на да во дзіць спра вы 

да кан ца, а не кі даць пры пер шых 

жа цяж кас цях. У па ня дзе лак ін фар-

ма цыю па жа да на пе ра пра ве рыць. 

У се ра ду будзь це асця рож ныя пры

зно сі нах, не на га ва ры це ліш ня га. 

У спрэч ках з апа не нта мі мо жа на ра-

дзіц ца іс ці на, ка лі вы пры слу ха е це ся 

да іх пунк ту гле джан ня. Асаб лі вую 

ўва гу ад дай це ра шэн ню ся мей ных, 

хат ніх праб лем.

ВА ДА ЛІЎ. На гэ тым тыд-

ні мож на па спра ба ваць 

змя ніць у жыц ці тое, што 

вас не за да валь няе. Ад нак

пад крэс ле на рэз кіх пе ра ме н і ад кры-

тай кан фран та цыі вар та па збя гаць. 

У се ра ду зор кі абя ца юць не паў тор ныя, 

а ча сам на ват дзіў ныя па дзеі ў аса біс-

тым жыц ці. А ў чац вер у цэнт ры ўва гі 

мо гуць апы нуц ца служ бо выя спра вы. 

Па езд кі, су стрэ чы, пе ра гаворы бу дуць 

па спя хо выя.

РЫ БЫ. Вы не па він ны вы-

пус каць спры яль ных шан-

цаў, якія па до рыць лёс. 

У пер шай па ло ве тыд ня за да валь-

нен не пры ня се на ват ру цін ная част ка 

ра бо ты, а ўжо аб дзей нас ці асэн са ва-

най і ка заць ня ма ча го. Толь кі звяр-

ні це піль ную ўва гу на но вых парт нё-

раў, не вы клю ча на, што ся род іх мо жа 

апы нуц ца та ем ны ня доб ра зыч лі вец.

Не вер це ліс лі вас ці і абя цан ням веч най 

лю бо ві.
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