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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.
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12 КАСТ РЫЧ НІ КА

1905 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) 
Кан стан цін Іо сі фа віч Хмя-

леў скі, адзін з ар га ні за та раў і кі раў ні коў 
Мінск ага ан ты фа шысц ка га пад пол ля ў Вя-
лі кую Ай чын ную вай ну. Пад час аку па цыі 
Мін ска з ве рас ня 1941 го да ўдзель ні чаў у 

ар га ні за цыі пад пол ля, ра зам з М. К. Кар жа неў скім кі ра ваў 

пад поль най гру пай у Каст рыч ніц кім ра ё не, на кі роў ваў дзей-

насць ма ла дзёж на-кам са моль скіх груп. З мая 1942-га — 

сак ра тар пад поль на га Каст рыч ніц ка га рай ка ма КП(б) Б, 

з чэр ве ня — член Мінск ага гар ка ма КП(б) Б, на чаль нік 

ад дзе ла па ар га ні за цыі ды вер сій, удзель ні чаў у рас паў-

сюдж ван ні пад поль най га зе ты «Звяз да». У каст рыч ні ку 

1942 го да арыш та ва ны і пас ля ка та ван няў рас стра ля ны. 

Яго імем на зва на ву лі ца ў Мін ску.

1913 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Ула дзі мір Паў-

ла віч Цяс люк, кі на апе ра тар і рэ жы сёр, за-

слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі. 
У час Вя лі кай Ай чын най вай ны — 
фран та вы апе ра тар, удзель ні чаў у 
здым ках філь маў «Раз гром ня мец кіх 

вой скаў пад Маск вой», «Дзень вай-

ны» і іншых. Яго кад ры вы ка ры ста-

ны ў кі на эпа пеі «Вя лі кая Ай чын ная». 

З 1945 го да на кі на сту дыі «Бе ла русь-

фільм» зды маў хро ні ку, да ку мен таль-

ныя і на ву ко ва-па пу ляр ныя філь мы. 
З 1960-х га доў вы сту паў і як рэ жы сёр: 

філь мы «Су стрэ ча ге ро яў Брэс та», «Штры хі да парт рэ та», 
«Край кры ніч ны». Па мёр у 1977 го дзе.

1943 год — пад мяс тэч кам Ле ні на (Ма гі лёў ская 
воб ласць) у скла дзе За ход ня га фрон ту пры-

ня ла ба я вое хры шчэн не 1-я Поль ская пя хот ная ды ві зія імя 
Т. Кас цюш кі, сфар мі ра ва ная на тэ ры то рыі СССР.

1968 год — па ча лі ся XІX лет нія Алім пій скія гуль ні 
ў Ме хі ка (пра цяг ва лі ся да 27 каст рыч ні ка). 

Алім пій скі мі чэм пі ё на мі ў скла дзе збор най ка ман ды Са вец-
ка га Са ю за ста лі бе ла рус кія спарт сме ны Ла ры са Пет рык, 
Але на Бя ло ва, Аляк сандр Мядз ведзь, Тац ця на Са му сен ка, 
Ра му альд Клім, Юрый Сма ля коў, Аляк сей Ні кан чаў, Ві таль 
Па рхі мо віч.

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.

1428 год — па ча ла ся аб ло га анг-
лі ча на мі Ар ле а на. Яна доў-

жы ла ся сем ме ся цаў і ста ла па ва рот ным 
пунк там у Сто га до вай вай не па між Анг лі яй і Фран цы яй і 
пра сла ві ла імя Жан ны д'Арк.

1929 год — на ра дзіў ся Ра лан Ан то на віч Бы каў, са-
вец кі і ра сій скі ак цёр, рэ жы сёр тэ ат ра і кі но, 

на род ны ар тыст СССР. Зняў філь мы «Ува га, ча ра па ха!», 
«Аў та ма біль, скрып ка і са ба ка Кляк са», «Пу дзі ла» і мно гія 
ін шыя. Па мёр у 1998 го дзе.

1935 год — на ра дзіў ся Лу ча на Па ва ро ці, італь ян-
скі спя вак, адзін з са мых па пу ляр ных опер-

ных тэ на раў XX ста год дзя. Па мёр у 2007 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана.

К. Вітольда, Серафіма, 
Яўстаха.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.31 18.20 10.49

Вi цебск — 7.23 18.08 10.45

Ма гi лёў — 7.22 18.10 10.48

Го мель — 7.16 18.09 10.53

Гродна — 7.46 18.35 10.49

Брэст — 7.45 18.38 10.53

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Маладзік 9 кастрычніка.

Месяц у сузор’і

Стральца.

Дзяў чы на, якая прый-

шла на пер шае спат кан не 

з бу тэль кай га рэл кі, ужо 

вы клі кае сім па тыю.

Жон ка — му жу:

— Ты на ват не за ўва жыў, 

што я па фар ба ва ла ся!

— Ды за ўва жыў я, за ўва-

жыў! Гэ ты ко лер та бе па суе 

знач на больш!

— А я НЕ па фар ба ва ла-

ся!

Мо жа быць, вя сел ле 

абы шло ся б і без бой кі, 

але ма ла дыя па ча лі не-

цярп лі ва ўскры ваць кан-
вер ты.

Бух гал та ры дзе ляц ца на 

два ты пы:

— У аку ля рах.

— У вы шу ку.

Жон ка за па до зры ла ня-
доб рае, ка лі ў мя не дзве 
бля шан кі пі ва, на бы тыя 
пры ёй, не за кан чва лі ся 
ча ты ры га дзі ны.

— Ган нач ка, фур шэт — 

гэ та ка лі ру ка мі?

— Во ва, фур шэт — гэ та 

ка лі сто я чы!

АВЕН. Па ня дзе лак рэ-

ка мен ду ец ца пра вес ці без 

мі тус ні і спеш кі, ка рыс та ю-

чы ся пла да мі пос пе хаў, да-

сяг ну тых ра ней. Но выя спра вы мож на 

па чы наць з аў то рка, тым больш што 

ва ша са бра насць да зво ліць тва рыць 

цу ды. Шан ца ван не ў дро бя зях ста не 

пры чы най ап ты міс тыч ных на стро яў, 

што так са ма вель мі са дзей ні чае па-

вы шэн ню пра ца здоль нас ці. Се ра да 

дасць маг чы масць па кі нуць мно гія 

праб ле мы ў мі ну лым. У чац вер і пят-

ні цу па спра буй це за сце раг чы ся бе ад 

не па трэб ных раз моў і кан так таў. Су бо-

та скла дзец ца ўда ла, ка лі вы пра яві це 

ак тыў насць, а не пра ве дзя це вы хад-

ныя на ка на пе.

ЦЯ ЛЕЦ. Час хоць бы 

злёг ку аб на віць свой 

імідж, гэ та бу дзе спры яць 

кар' ер на му пра соў ван ню. 

Скан цэнт руй це ўва гу на пра цы, маг-

чы ма рап тоў нае па ве лі чэн не на груз-

кі, з'яў лен не но вых аба вяз каў. Важ на 

пра явіць ся бе з леп ша га бо ку. У пят-

ні цу мо жа це быць за над та рэз кі мі ў 

мер ка ван нях, што па гра жае свар кай. 

У су бо ту вас мо жа на ве даць вы дат ная 

ідэя ў га лі не фі нан саў.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Па спра буй-

це пры вес ці эмо цыі ў па ра-

дак і не кі дай це ся ў край-

нас ці. Вас ча кае пры ем нае 

па да рож жа, ад крыц цё но-

вых мес цаў. Яр кія ўра жан ні бу дуць 

мя няц ца як у ка лей да ско пе. Вы дат ны 

час для дзе ла вых па ез дак і су стрэч з 

сяб ра мі. Вы ўсту па е це ў но вую фа зу і 

ў ра ман тыч ных ад но сі нах. У вы хад ныя 

змо жа це доб ра ад па чыць і ад чуць гар-

мо нію з са бой і са све там.

РАК. Бу дзе це лёг кія на 

ўздым, ак тыў ныя і больш 

не цярп лі выя, чым звы чай-

на. Па вы сіц ца агуль ны то-

нус і па леп шыц ца на строй. У па ня дзе-

лак спра вы мо гуць пай сці не так, як вы 

пла на ва лі, та му не аб ход на вы пра віць 

па мыл кі, якія да пус ці лі ра ней. У пят ні цу 

будзь це асця рож ныя пры зно сі нах, бо 

лю дзі не заў сё ды ка жуць тое, што ду-

ма юць. У су бо ту па ра да, атры ма ная ад 

бліз ка га ча ла ве ка, да па мо жа знай сці 

вы хад з ту пі ка ў аса біс тым жыц ці.

ЛЕЎ. На гэ тым тыд ні 

шум і мі тус ня вя лі кіх кам-

па ній бу дзе гняс ці вас. 

Па шу кай це маг чы масць 

пра вес ці мак сі мум ча су ў спа кой най 

аб ста ноў цы. У аў то рак, перш чым вы-

ра шаць ней кую праб ле му, раз гледзь-

це яе больш уваж лі ва. Не вы клю ча на, 

што ва ша ўспры ман не сі ту а цыі зме ніц-

ца і ра шэн не за па тра буе зу сім ін ша га 

па ды хо ду. У чац вер да вя дзец ца ад-

стой ваць свае ідэі. Бу дзе маг чы масць 

ума ца ваць аў та ры тэт. Не за бы вай це 

чар га ваць пра цу з ад па чын кам.

ДЗЕ ВА. Вя лі кая іма вер-

насць пос пе хаў у кар' е ры і 

аса біс тым жыц ці. Але не 

вар та спя шац ца і вы бі-

раць дэ віз «усё ці ні чо га». Спа чат ку 

не аб ход на пра ве рыць свае ам бі цыі 

рэ аль ны мі спра ва мі. Пад тры май це 

ідэі на чаль ства і не ску пі це ся на ка-

рыс ныя па ра ды ка ле гам. Пра ца, вя-

до ма, не заў сё ды та кая пры ем ная, як 

пя шчот ныя по зір кі, але ка рыс ці ад яе 

ўсё ж та кі знач на больш. І па мя тай це: 

не шмат слоў насць у пэў ных сі ту а цы ях 

мо жа тва рыць цу ды.

ША ЛІ. На гэ тым тыд ні 

са мы мі леп шы мі ле ка мі ад 

жыц цё вых рас ча ра ван няў 

бу дзе поў нае аку нан не ў 

лю бі мую пра цу пры на яў-

нас ці та кой. Не спра буй це фі ла соф-

ства ваць і скар дзіц ца. Ка лі зной дзе-

це ў са бе сі лы і ап ты мізм, буд ныя дні 

прой дуць спа кой на і мер на. За  важ ныя 

ра шэн ні і ўчын кі лепш брац ца ў па ня-

дзе лак і аў то рак, ка лі су па дуць ва шы 

сі лы і маг чы мас ці. У ад но сі нах з бліз-

кі мі людзь мі ёсць ры зы ка не ра зу мен-

ня.

СКАР ПІ ЁН. Спры яль ны 

час для но вых па чы нан няў 

і но вых ура жан няў. Каб 

па спя хо ва ру хац ца на пе-

рад, спат рэ біц ца звяр нуц ца да ін ту і-

цыі. Усе ва шы ге ні яль ныя ідэі мо гуць 

ажыц ця віц ца толь кі пры пад трым цы 

на ва коль ных. На ват са мыя эк стра-

ва гант ныя з іх зной дуць ста ноў чы 

вод гук. Вы бу дзе це з лёг кас цю ары-

ен та вац ца на ват у не зна ё мым мес цы, 

змо жа це за ча ра ваць усіх, ка го толь кі 

за хо ча це.

СТРА ЛЕЦ. На гэ тым 

тыд ні ня ма ла сіл да вя-

дзец ца пры клас ці ў пра цы, 

за тое гэ та пры ня се да дат-

ко вы пры бы так. Не вы клю ча на, што 

на сту піць вель мі важ ны пе ры яд у кар'-

е ры. Пра вер це на жыц ця здоль насць 

ва шу стра тэ гію, па жа да на, каб яна не 

ад штур хоў ва ла на ва коль ных. Па спра-

буй це не па чы наць у аў то рак ні я кіх 

сур' ёз ных пра ек таў, бо эмо цыі — не 

са мы леп шы да рад ца ў лю бой спра-

ве. Чац вер мо жа пры нес ці шмат мі-

тус ні, але за тое вы нік пе ра сяг не ўсе 

ва шы ча кан ні. Гэ та вы дат ны дзень для 

ўладж ван ня ад но сін са сва я ка мі.

КА ЗЯ РОГ. У па чат ку 

тыд ня мо жа пад ступ на 

пад крас ці ся ханд ра: яна 

за хо піць вас у па лон і вы 

тра пі це ў сет ку дрэн на га на строю. На-

пру жа ны рытм мі ну ла га тыд ня мо жа 

ака заць уплыў на пра ца здоль насць, а 

ка лі да іс ну ю чых аба вяз каў да да дуц ца 

но выя, бу дзе цяж ка з гэ тым спра віц ца. 

У се ра ду не ўвяз вай це ся ў інт ры гі — 

гэ та не да дасць ду шэў най раў на ва гі. 

У вы хад ныя дні ад пач ні це ад мі тус ні 

і шу му.

ВА ДА ЛІЎ. Ста ноў чыя 

вы ні кі ва шай дзей нас ці 

пры му сяць пра ца ваць з 

на рас та ю чы мі тэм па мі. 

Пра фе сій ная сфе ра за па тра буе піль-

най ува гі і да дат ко ва га ча су, які да вя-

дзец ца ада браць у аса біс та га жыц ця. 

Так што маг чы мы кан флік ты з дру гой 

па ла він кай. У вы хад ныя дзе ці мо гуць 

са пса ваць на строй, але не пе ра жы-

вай це, бу дзе да во лі лёг ка за клі каць іх 

да па рад ку.

РЫ БЫ. Прак тыч на 

ўвесь ты дзень бу дзе пры-

све ча ны пра цы і дзе ла вым 

кан так там. Ад чу е це, што 

зна хо дзі це ся ў са мым віры па дзей. 

Пос пех у пра фе сій най дзей нас ці бу-

дзе спа да рож ні чаць, ка лі па ды дзе це 

да пра цы з ра зум ным кан сер ва тыз мам 

і вер нас цю ста рым звыч кам. Сі ту а цыя 

па він на стаць спры яль най да кан ца 

тыд ня, што зной дзе ад люст ра ван не 

ў рос це ма тэ ры яль на га даб ра бы ту. 

А вось ні я кай ра ман ты кі зор кі не абя-

ца юць.
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