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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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1924 год — нарадзіўся (вёс ка 

Азер шчы на Рэ чыц ка га 

ра ё на) Ге ор гій Паў ла віч Ла па то, бе ла-

рус кі ву чо ны ў га лі не вы лі чаль най тэх-

ні кі і ін фар ма ты кі, член-ка рэс пан дэнт 

НАН Бе ла ру сі, АН СССР, Ра сій скай АН. 

У 1969—1987 га дах ды рэк тар НДІ ЭВМ. Аў тар больш 

чым 120 на ву ко вых прац і 46 вы на хо дак. Асноў ныя ра-

бо ты ў га лі не рас пра цоў кі і ўка ра нен ня ў пра мыс ло васць 

ЭВМ ся мей ства «Мінск», ЭВМ Адзі най сіс тэ мы і пер са-

наль ных кам п'ю та раў на ба зе мік ра элект ро ні кі. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі СССР (1970) за ства рэн не ся мей ства 

ўні вер саль ных элект рон ных вы лі чаль ных ма шын дру го га 

па ка лен ня ты пу «Мінск» і асва ен не іх се рый най вы твор-

час ці. Па мёр у 2003 го дзе.

1880 год — на ра дзіў ся Аляк сандр 

Сця па на віч Грын (Гры неў скі), 

рус кі пісь мен нік. Сын вы хад ца з Бе ла ру-

сі, са сла на га ў Сі бір за ўдзел у паў стан ні 

1863—1964 га доў. Грын шмат па да рож ні-

чаў па кра і не, быў у ссыл цы. Пер шае апа-

вя дан не «За слу га ра да во га Пан ця ле е ва» бы ло кан фіс ка-

ва на і зні шча на. Уся го на пі саў больш за 350 апа вя дан няў, 

апо вес цяў, вер шаў, па эм, са ты рыч ных мі ні я цюр. А. Грын 

ства рыў улас ны, не паў тор ны свет, аб ве я ны ра ман ты кай 

пры год. Да най больш па пу ляр ных на ле жаць ра ма ны «Да-

ро га ні ку ды», «Ззя ю чы свет», апо вес ці «Тая, што бя жыць 

па хва лях» і «Пун со выя вет ра зі». Яго твор часць доў гі час 

за моўч ва ла ся ў Са вец кім Са ю зе і бы ла пры зна на толь кі 

ў 1960-я. Па мёр у 1932 го дзе.

1939 год — у Маск ве стар шы нёй СНК і нар ка-

мам за меж ных спраў СССР В. Мо ла та-

вым і мі ніст рам за меж ных спраў Гер ма ніі І. Ры бент ро пам 

быў пад пі са ны «Да га вор аб не на пад зе па між Гер ма ні яй 

і СССР» («Пакт Мо ла та ва — Ры бент ро па») тэр мі нам на 

10 га доў. Да га вор пра ду гледж ваў уза ем ныя аба вя за цель-

ствы дзвюх дзяр жаў ус трым лі вац ца ад пры мя нен ня сі лы 

і агрэ сіў ных дзе ян няў як асоб на, так і су мес на з ін шы мі 

дзяр жа ва мі. За клю ча-

ныя па гад нен ні і сак рэт-

ныя пра та ко лы да яго 

зра бі лі сур' ёз ны ўплыў 

на Бе ла русь, тэ ры то рыя 

якой ста ла на пя рэ дад ні і 

ў па чат ку Дру гой су свет-

най вай ны аб' ек там ак-

тыў най дып ла ма тыч най 

і ва ен на-па лі тыч най дзей нас ці з бо ку СССР і Гер ма ніі. 

У ад па вед нас ці з «Да дат ко вым сак рэт ным пра та ко лам» 

да да га во ра пра ду гледж ва ла ся раз ме жа ван не сфер уплы-

ву СССР і Гер ма ніі ва Ус ход няй Еў ро пе. Ба кі прый шлі да 

па гад нен ня аб па дзе ле Поль шчы і раз ме жа ван ні сфер 

ін та рэ саў на яе тэ ры то рыі па лі ніі рэк На раў, Віс ла і Сан, 

што азна ча ла пе ра ход у сфе ру ін та рэ саў СССР За ход няй 

Бе ла ру сі і За ход няй Укра і ны. Маск ва і Бер лін пры зна лі 

ін та рэ сы Літ вы на тэ ры то рыі Ві лен шчы ны.

1943 год — за вяр шы ла ся біт ва на Кур скай ду-

зе, ад на з най буй ней шых біт ваў у гіс то рыі 

су свет ных вой наў, у якую з абод вух ба коў бы ло ўцяг ну-

та больш за чатыры міль ё ны ча ла век, звыш 69 ты сяч 

гар мат і мі на мё таў, ка ля 13 ты сяч тан каў і са ма ход ных 

ар ты ле рый скіх уста но вак і да 12 ты сяч ба я вых са ма лё-

таў. Пе ра мо га пад Кур скам азна ча ла пе ра лом у хо дзе 

Вя лі кай Ай чын най і Дру гой су свет най вой наў. Фа шысц кія 

вой скі па цяр пе лі поў нае па ра жэн не, што прад вы зна чы ла 

вы нік вай ны.

1944 год — у Ру мы ніі ад бы ло ся на цы я наль нае 

ан ты фа шысц кае паў стан не. Ка роль Мі хай 

ад даў за гад аб арыш це мар ша ла Ан та нес ку і аб вяс ціў аб 

вы ха дзе кра і ны з вай ны на ба ку гіт ле раў скай Гер ма ніі. 

Ужо 24 жніў ня но вы ўрад аб вяс ціў вай ну Гер ма ніі.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Вячаслава, 
Лаўрэнція, Рамана.

К. Валерыі, Ружы, 
Апалінара, Валяр'яна, 
Віктара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.01 20.22 14.21

Вi цебск — 5.47 20.15 14.28

Ма гi лёў — 5.51 20.12 14.21

Го мель — 5.52 20.05 14.13

Гродна — 6.17 20.37 14.20

Брэст — 6.21 20.33 14.12

Месяц
Апошняя квадра ў 17.55.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ

Дзе ці — квет кі жыц ця :)

Ма ла дая ма ма пе рад 

люс тэр кам пры мя рае но вае 

фут ра, па ды хо дзіць ма лень-

кая дач ка і ка жа:

— Ма ту ля, якая ты пры го-

жая ў гэ тым фут ры!

— Праў да?

— Так, праў да, ты ў ёй на 

аў чар ку па доб ная!

Маю пер шую дзяў чы ну 

зва лі Ала, але мы з ёй рас-

ста лі ся. Па іро-

ніі лё су дру гую 

так са ма зва лі 

Ала, і мы так са-

ма з ёй рас ста-

лі ся. Але за раз 

сяб ры мя не на-

зы ва юць Ал ка-

тэс та рам!

— А ка лі ўсе 

са ско чаць з да-

ху, ты так са ма 

са ско чыш?

— Ну, та бе ж ні чо га не пе-

ра шка джае га ва рыць гэ тую 

фра зу, якую так са ма ўсе га-

во раць.

Не ве даю, як вы, а я, ка лі 

ем, са мае смач нае па кі даю 

на пры кан цы. На прык лад, 

ка лі мая дзяў чы на пры га-

та ва ла мне са ла цік з ру ка-

лы і сельдэрэю, я пач ну са 

скан да лу і скон чу стэй кам 

і віс кі ў стрып ба ры.

АВЕН. На гэ тым тыд ні 

ра зум на не ўзваль ваць 

увесь груз кло па таў на ся-

бе, а звяр нуц ца па да па-

мо гу да ка лег або бліз кіх лю дзей. Пос-

пех у дзе ла вой сфе ры бу дзе за ле жаць 

ад умен ня да мо віц ца і вы ка рыс тоў-

ваць су вя зі і зна ём ствы. У се ра ду не 

вар та да вя раць пер шым су стрэч ным, 

на ват ка лі яны абя ца юць за ла тыя го-

ры. У пят ні цу з'я віц ца ўпэў не насць ва 

ўлас ных сі лах і маг чы масць спра віц ца 

з ра бо тай у на леж ны тэр мін.

ЦЯ ЛЕЦ. Га лоў ная за да-

ча — знай сці па ра зу мен не 

з на ва коль ны мі людзь мі. 

Ты дзень бу дзе ба га ты па-

дзея мі, да зво ліць на за па сіць ці ка вых 

ўра жан няў, асаб лі ва ка лі вы зна хо дзі-

це ся ў ад па чын ку. Но выя спра вы на 

ра бо це лепш па чы наць у се ра ду.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ме на ві та 

ця пер вы мо жа це да сяг-

нуць важ най мэ ты, якую 

па ста ві лі ў жыц ці, і вы ка-

наць свае са мыя за па вет-

ныя ма ры. Вы ад чу е це, што сам су свет 

вам да па ма гае і на кі роў вае. На лю боў-

ным фрон це зор кі абя ца юць важ ныя і 

пры ем ныя па дзеі.

РАК. Не вар та мар-

на ваць за шмат ча су на 

бу даў ніц тва па вет ра ных 

зам каў. Лепш па кла па ціц-

ца пра зям ное, тым больш што вас 

ча кае кар' ер ны рост і пра фе сій ны пос-

пех. Уз рас це ваш аў та ры тэт і ўплыў на 

на ва коль ных. У дру гой па ло ве тыд-

ня вам мо гуць да ру чыць скла да ную 

і ад каз ную ра бо ту, і вы з ёй вы дат на 

спра ві це ся.

ЛЕЎ. Па жа да на рэа ліс-

тыч на аца ніць свае сі лы і 

маг чы мас ці, па ве лі чэн не 

аб' ёму ра бо ты мо жа не га-

тыў на ад біц ца на зда роўі. У се ра ду 

свое ча со вая да па мо га сяб роў да зво-

ліць лёг ка спра віц ца з уз нік лай праб-

ле май. Пят ні ца пры ня се не вель мі 

пры ем ную вест ку, ад нак у вы ні ку ўсе 

пе ра ме ны ака жуц ца да леп ша га. У ня-

дзе лю не фар маль ная су стрэ ча ад крые 

пе рад ва мі но выя перс пек ты вы.

ДЗЕ ВА. Па спра буй це 

не быць пе сі міс там. Усё 

на ла дзіц ца! Іні цы я ты ва на 

гэ тым тыд ні ві та ец ца, на-

ват ка лі ва шы ідэі не бу дуць пры ня тыя, 

імк нен не бу дзе ўхва ле на. Усё ста не на 

свае мес цы са мо, хоць і не так хут ка, 

як вы ча ка е це. Спро ба фар сі ра ваць 

па дзеі пос пе ху не пры ня се, за па сі це ся 

цяр пен нем. У ся рэ дзі не тыд ня вель мі 

важ на са чыць за тым, што ка жа це, 

не асця рож нае сло ва па гра жае стаць 

пры чы най раз ла ду.

ША ЛІ. Вам не аб ход ны 

све жы по гляд на па дзеі, 

што ад бы ва юц ца. Мо жа це 

су тык нуц ца з за гру жа нас-

цю тэр мі но вы мі спра ва мі, 

стом ле нас цю і стрэ са мі. Да вя дзец ца 

па пра сіць да па мо гі, са мо му, хут чэй 

за ўсё, тут не спра віц ца. Па спра буй-

це менш га ва рыць і больш слу хаць і, 

на ват удзель ні ча ю чы ў спрэч ках, за-

хоў вай це нейт раль ную па зі цыю.

СКАР ПІ ЁН. Вы з лёг-

кас цю вы ра шы це лю быя 

праб ле мы і па кі не це час 

для та го, што пры но сіць 

вам за да валь нен не. Па-

спра буй це ўпа рад ка ваць свае дум кі і 

скан цэнт ра ваць ува гу на тым, што для 

вас важ на. На ды хо дзіць доб ры час для 

па вы шэн ня ін тэ ле кту аль на га ўзроў-

ню. У дру гой па ло ве тыд ня бу дзе це 

на ладж ваць кан так ты, пры цяг ваць 

да ся бе па трэб ных і ці ка вых лю дзей. 

У чац вер не аб ход на бу дзе пры няць 

сур' ёз нае ра шэн не.

СТРА ЛЕЦ. Па спра буй-

це ся бе ў чымсь ці но вым, 

не зна ё мым для вас, але 

ні чо га пра гэ та не ка жы це ін шым, па-

куль цал кам не бу дзе це ўпэў не ны ва 

ўлас ных сі лах. Вам яшчэ не аб ход на 

ад шлі фа ваць свой пра фе сі я на лізм, на 

лаў рах спа чы ваць ра на. Спра вы, за 

якія вы возь ме це ся, не аб ход на да во-

дзіць да кан ца, не шу кай це ад га вор кі, 

каб усё ад клас ці. У ся рэ дзі не тыд ня 

іма вер ная кан флікт ная сі ту а цыя, якой 

мож на лёг ка па збег нуць, ка лі вы вы-

яві це эле мен тар ную стры ма насць.

КА ЗЯ РОГ. Не па жа да-

на мі ту сіц ца і спя шац ца, 

бо вы толь кі дар ма вы-

дат ку е це каш тоў ныя сі лы. 

На пра цы вя дзі це спра вы ра зум на, 

пра дум вай це кож ную дро бязь, і та ды 

ўсё атры ма ец ца. Чац вер — вы дат ны 

дзень для пра яў лен ня ва шых та лен-

таў і рэа лі за цыі сме лых ідэй. Мно гія 

па дзеі дру гой па ло вы тыд ня бу дуць 

за круч вац ца ва кол ся мей на га ача га, 

гас па дар чых і бы та вых кло па таў. На-

ла дзяц ца ад но сі ны з дзець мі.

ВА ДА ЛІЎ. З'я віц ца маг-

чы масць вы ра шыць не ка-

то рыя праб ле мы, якія вы 

доў га гна лі ад ся бе. Па-

спра буй це спа кой на асэн са ваць сі ту а-

цыю, і та ды маг чы мы па спя хо вы пра рыў 

да мэ ты. У аў то рак па жа да на пра яў ляць 

асця рож насць як у сло вах, так і ва ўчын-

ках. За хоў вай це нейт ра лі тэт, на ват ка лі 

ва кол вас кі пяць спрэч кі і жарс ці. 

РЫ БЫ. Прый шоў час 

ра да вац ца жыц цю і ўме ла 

вы ка рыс тоў ваць маг чы-

мас ці. Ты дзень спры яль ны для кар-

ды наль ных змен. Па чаць мож на са 

свай го імі джу, пра цяг нуць — сты лем 

зно сін і ра бо тай. Усё пе ра ме ніц ца вы-

ключ на да леп ша га. Аў то рак — уда лы 

дзень для па чат ку па да рож жаў. У чац-

вер на ра бо це не вы клю ча ны не вя лі кі 

кан флікт, але ён хут ка вы ра шыц ца. 

Вы хад ныя дні — доб ры час для зно сін 

з рад нёй і дзець мі.
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