
АВЕН. Пад рых туй це ся 

да на сы ча на га і до сыць на-

пру жа на га тыд ня. За ло гам 

ва ша га пос пе ху ста не злу-

чэн не прак тыч най хват кі са зда ро вым 

сла ва люб ствам. Не аб ход на скан цэнт-

ра вац ца на са мым га лоў ным і не рас-

пы ляц ца па дро бя зях. У чац вер доб ра 

зай мац ца раз бу рэн нем ста ро га і даць 

старт но ва му пра ек ту. У пят ні цу на-

груз ку на пра цы па жа да на звес ці да 

мі ні му му. У вы хад ныя не да зва ляй це 

бліз кім шпі га ваць вас ма ра ля мі.

ЦЯ ЛЕЦ. Не пе ра гру-

жай це ся бе пра цай, за-

трым лі ва ю чы ся ў офі се. 

Не аб ход на паў на вар тас на 

ад па чы ваць. Па спра буй це кі ра ваць 

сва ім эма цы я наль ным ста нам, каб 

ён не стаў раз бу раль ным для на ва-

коль ных. Ця пер час для пад вя дзен ня 

пэў ных вы ні каў і ра шэн ня ста рых праб-

лем, не вар та ні чо га мя няць. Вы хад ныя 

прой дуць ве се ла, у шум най кам па ніі 

сяб роў і ка ха на га ча ла ве ка.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ты дзень 

бу дзе ўда лым у роз ных 

сфе рах. Вы пе ра ста не це 

су мня вац ца ў са бе, сва ім 

пос пе ху, у тым, што па-

трэб ныя і ка ха ныя. Усё бу дзе склад-

вац ца ме на ві та так, як хо чац ца. Уз-

рас це твор чы па тэн цы ял, з'я вяц ца 

яр кія крэ а тыў ныя ідэі, якія пры ня суць 

пос пех і пры бы так. Ка ха ны ча ла век 

аб кру жыць кло па там і ўва гай. Ня дзе-

лю пры свя ці це ства рэн ню пла наў на 

най блі жэй шую бу ду чы ню.

РАК. Асця рож на з эк-

стра ва гант ны мі ідэ я мі і 

пра па но ва мі! У па ня дзе-

лак ці се ра ду не вы клю-

ча ны пры крыя пе ра шко ды ў спра вах 

і пла нах, ад нак вы змо жа це іх хут ка 

пе ра адо лець. Чац вер — адзін з са мых 

уда лых дзён тыд ня, шмат што па спе е-

це вы ра шыць, і пе рад ва мі мо гуць ад-

крыц ца но выя маг чы мас ці. У вы хад ныя 

па спра буй це не пад да вац ца на спа кус-

лі выя пра па но вы. Маг чы мы пры ем ныя 

вест кі або не ча ка ны пос пех.

ЛЕЎ. На пра цы прад-

ба чац ца пе ра ме ны на ва-

шу ка рысць, пры чым не 

апош нюю ро лю ады грае 

аса біс тае аба ян не. Ёсць усе шан цы 

доб ра за ра біць і пад няц ца па кар' ер най 

лес ві цы. Пры май це ра шэн ні ўзва жа на, 

не спя шай це ся ха паць тое, што больш 

да ступ на. І гэ та да ты чыц ца як па ку-

пак, дзе ла вых ра шэн няў, так і ад но сін з 

людзь мі. Час цей стаў це ся бе на мес ца 

парт нё ра, гэ та да па мо жа з пос пе хам 

вы ра шыць шмат за блы та ных праб ле м 

на пра цы і до ма.

ДЗЕ ВА. Вы дат ны ты-

дзень для ін тэ ле кту аль най 

пра цы, ка ман дзі ро вак і па-

да рож жаў. У па ня дзе лак 

про ці па ка за ная па спеш насць, ра бі це ўсё 

не та роп ка, ка лі хо ча це па збег нуць пе ра-

на пру жан ня і па мы лак. У аў то рак лепш 

ус тры мац ца ад ак тыў най дзей нас ці і ліш-

ніх кан так таў. У вы хад ныя ва ша злёг ку 

за пу шча ная хат няя гас па дар ка бу дзе 

мець па трэ бу ва ўва зе і аб наў лен ні.

ША ЛІ. Не аб ход на пад-

вы сіць свой пра фе сій ны 

ўзро вень, на быць но выя 

ве ды, будзь це га то выя да 

пе ра мен на пра цы і да дат ко вых па-

тра ба ван няў на чаль ства. Па жа да на 

больш ча су пра во дзіць у адзі но це, 

што бу дзе ка рыс на для вас і ва шай 

кар' е ры. Пры ўсёй шы ра це на ту ры і 

па чуц ці аба вяз ку па спра буй це за ха-

ваць за роб ле ныя гро шы для ся бе. Не 

вар та спра ба ваць вы ра шыць чу жыя 

фі нан са выя праб ле мы.

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым 

тыд ні зор кі не прад ра ка юць 

цяж кас цяў і стрэ саў, на ды-

хо дзіць пры кмет нае па цяп-

лен не ў ва шых ад но сі нах з Фар ту най. 

Маг чы мы рэз кі кар' ер ны рост і знач нае 

па ве лі чэн не зар пла ты. У лю бых аб ста ві-

нах змо жа це за ха ваць унут ра ны спа кой і 

па зі тыў ны на строй ды па дзя ліц ца гэ тым 

з бліз кі мі людзь мі. Гэ та ім трэ ба.

СТРА ЛЕЦ. Вель мі эфек-

тыў ны мі бу дуць дзе ла выя 

су стрэ чы і пе ра га во ры. 

Доб ры на строй бу дзе су пра ва джаць 

вас увесь ты дзень, а лю быя пе ра ме ны 

будуць да леп ша га. Толь кі не мі ту сі це-

ся, ша нуй це пас ля доў насць у лю бым 

ві дзе дзей нас ці, каб па збег нуць не па-

ра зу мен няў. У чац вер мо жа це тра піць 

у сі ту а цыю, якая ўжо ад бы ва ла ся з ва мі 

ка лісь ці. Але на за па ша ны во пыт да зво-

ліць не толь кі бяз боль на пе ра жыць вяр-

тан не да мі ну ла га, але і атры маць з яго 

ма су ка рыс ці.

КА ЗЯ РОГ. На сту пі лі 

ад на стай ныя пра цоў ныя 

буд ні, зор кі з не ба па куль 

не для вас. Да вя дзец ца 

прос та вы кон ваць за дан ні. Зрэш ты, 

час спры яль ны і для стар ту но вых 

біз нес-пра ек таў. Не за бы вай це аб за-

вяр шэн ні ста рых на за па ша ных спраў. 

У пят ні цу не ад кла дай це на по тым тое, 

што на ме ці лі на гэ ты дзень, ме на ві та 

ця пер важ на не ўпус ціць мо мант. Свая-

кі, маг чы ма, ма юць па трэ бу ў ва шай 

да па мо зе. Пра яві це кло пат і такт.

ВА ДА ЛІЎ. На гэ тым 

тыд ні мо жа склас ці ся сі-

туа цыя, ка лі пла ны, якія 

доў га вы нош ва лі ся і на-

рэш це ажыц ця ві лі ся, да вя дзец ца 

мя няць з-за но вых аб ста він. Не вы-

клю ча на, што вар та за га дзя аб га ва-

рыць умо вы, на якіх вы гэ та зро бі це. 

Не спра буй це вы ра шыць свае і чу-

жыя праб ле мы ра зам, інакш да кан-

ца тыд ня ад чу е це ўпа дак сіл. У чац-

вер ці каў насць не да вя дзе да даб ра, 

па спра буй це стрым лі ваць ся бе і не 

ўмеш вац ца ў чу жыя спра вы.

РЫ БЫ. Перш чым што-

не будзь ра біць, па ду май це. 

У па ня дзе лак не спра буй це, 

ча го б гэ та ні каш та ва ла, 

да ка заць сваю пра ва ту, у гэ тай сі ту-

а цыі лепш ад сту піць. Жыц цё па ка жа, 

хто меў ра цыю. Роз ныя не ма чы ў чац-

вер на вя дуць вас на дум кі аб не аб-

ход нас ці вес ці зда ро вы лад жыц ця. 

У пят ні цу звяр ні це піль ную ўва гу на 

пра віль нае і свое ча со вае афарм лен не 

да ку мен таў. Су бо ту лепш пры свя ціць 

ці ха му па сіў на му ад па чын ку.
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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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26 КРА СА ВІ КА
Дзень па мя ці за гі ну лых у ра ды я цый-

ных ава ры ях і ка та стро фах. Ад зна ча ец ца 

з 2004 го да ў дзяр жа вах — чле нах СНД у 

ад па вед нас ці з ра шэн нем Са ве та кі раў-

ні коў дзяр жаў СНД ад 19 ве рас ня 2003 

го да. 20 ліс та па да 2007 го да Ге не раль ная 

Асамб лея ААН пры ня ла рэ за лю цыю, якая аб вяс ці ла трэ-

цяе дзе ся ці год дзе пас ля тра ге дыі на Чар но быль скай АЭС 

(2006—2016) Дзе ся ці год дзем рэ абі лі та цыі і ўстой лі ва га 

раз віц ця па цяр пе лых рэ гі ё наў.

1740 год — да та за сна ван ня Слуц кай ма ну фак-

ту ры шаў ко вых па ясоў. Дзей ні ча ла да 1844 

го да і на ле жа ла кня зям Ра дзі ві лам-Віт генш тэй нам. З 1767 

го да — пад кі раў ніц твам май стра Яна Ма джар ска га з го ра-

да Ста ні слаў (ця пер Іва на-Фран коўск, Укра і на), які на ву чаў-

ся ткац ка му ра мяст ву ў Стам бу ле; вы пус ка ла слуц кія па ясы 

(ка ля 200 вы ра баў у год), шаў ко выя па кры ва лы, за ла тыя і 

ся рэб ра ныя га лу ны, пад вяз кі, стуж кі, на шыў кі, га бе ле ны, 

ды ва ны. У 1760-я га ды пра ца ва лі за меж ныя май стры, якія 

пе ра да ва лі сваё ўмен не мяс цо вым пры гон ным хлоп чы кам. 

У 1793 го дзе тут бы ло 28 стан коў, пра ца ва ла 60 май строў. 

Пе ра ўзы хо дзі ла ана ла гіч ныя еў ра пей скія фаб ры кі пры га-

жос цю, раз на стай нас цю і аздаб лен нем узо раў.

1899 год — на ра дзіў ся (вёс ка За мос це, ця пер Уз дзен-

скі ра ён) Ілья Гур скі — пісь мен нік, за слу жа ны 

дзе яч куль ту ры Бе ла ру сі. У 1935—1941 га дах быў рэ дак-

тарам га зе ты «Лі та ра ту ра і мас тац тва», у Вя лі кую Ай чын ную 

вай ну — га зе ты «За Сва бод ную Бе ла русь» і са ты рыч на га 

ліст ка «Пар ты зан ская ду бін ка», у 1944—1960-м — ча со пі са 

«Бе ла русь». Аў тар ра ма наў «У аг ні», «Ве цер ве ку», «Чу жы 

хлеб», п'ес «Но вай да ро гай» ды ін шых. На бе ла рус кую мо ву 

пе ра кла даў тво ры М. Гор ка га, А. Чэ ха ва, М. Тве на. Па мёр у 

1972 го дзе. Імем Ільі Гур ска га на зва на ву лі ца ў Мін ску.

1929 год — на ра дзіў ся Мі ка лай 

Мі кі та віч Слюнь коў (вёс ка 

Га ра дзец Ра га чоў ска га ра ё на), дзяр жаў ны 

і пар тый ны дзе яч Бе ла ру сі, Ге рой Са цы я-

ліс тыч най Пра цы, за слу жа ны ра бот нік пра-

мыс ло вас ці Бе ла ру сі. У 1962 го дзе скон чыў 

Бе ла рус кі ін сты тут ме ха ні за цыі сель скай гас-

па дар кі. З 1950 го да — на МТЗ, з 1960- га — 

ды рэк тар Мінск ага за во да за па сных час так. З 1972 го да 

1-ы сак ра тар Мінск ага гар ка ма КПБ, у 1974—1983-м на-

мес нік стар шы ні Дзярж пла на СССР, з 1983 го да — пер шы 

сак ра тар ЦК КПБ, з 1987-га — сак ра тар, член Па літ бю ро 

ЦК КПСС. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР.

1945 год — Бе ла рус кая ССР пры ня тая ў склад 

чле наў-за сна валь ні каў Ар га ні за цыі Аб' яд-

на ных На цый (ААН). Юры дыч най ас но вай для гэ та га стаў 

пры ня ты Вяр хоў ным Са ве там СССР у лю тым 1944 го да 

за кон аб на дан ні са юз ным рэс пуб лі кам паў на моц тваў у 

га лі не знеш ніх зно сін.

1792 год — на зва ным ве ча ры ў 

мэ ра Страс бу ра Фрэ дэ ры ка 

дэ Дзіт ры ха ўпер шы ню пра гу ча ла ме ло дыя 

«Мар сель е зы». Яе аў тар — Клод Жа зэф Ру-

жэ дэ Ліль, ва ен ны ін жы нер. У свой воль ны 

час Ліль скла даў вер шы і му зы ку. Сам аў тар 

і вы ка наў на кла ве сі не на пі са ны ім па за мо ве мэ ра дэ Дзіт-

ры ха «Ва ен ны гімн Рэй нскай ар міі, пры све ча ны мар ша лу дэ 

Люк не ру». Пес ня вель мі хут ка ста ла па пу ляр най. А па іме ні 

атра даў мар сэль скіх доб ра ах вот ні каў, ся род якіх яна ста ла 

асаб лі ва па пу ляр най, яна атры ма ла наз ву «Мар сель е за».

1939 год — на ра дзіў ся Ула дзі слаў Двар жэц кі, са вец кі 

ак цёр кі но. Зды маў ся ў філь мах «Бег», «Са ля-

рыс», «Ка пі тан Не ма» і мно гіх ін шых. Па мёр у 1978 го дзе.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Артамона.

К. Клаўдзіі, Марцэліны, 
Марыі, Васіля, Рышарда.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.45 20.31 14.46

Вi цебск — 5.31 20.24 14.53

Ма гi лёў — 5.35 20.21 14.46

Го мель — 5.36 20.13 14.37

Гродна — 6.01 20.45 14.44

Брэст — 6.06 20.41 14.35

Месяц
Поўня 19 красавіка.

Месяц у сузор’і

Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ
Спіс муж чын у жыц ці 

жан чы ны:

Пер шы.

Дру гі.

Не пер шы.

Урач вывучае вы ні кі ана-

лі заў. Па цы ент:

— Ну як, док тар?

— Мо жа це ўзяць крэ дыт.

— Дык ад да ваць ня ма 

чым.

— А вам і не прый дзец-

ца...

Хлоп чык, які за стаў ся 

на дру гі год, прад каз ваў 

ад на клас ні кам бу ду чы-

ню.

У цы руль ні:

— Пад стры жы це мя не 

так, каб бы ло пры го жа.

— Гэ та зна чыць, твар ад-

стры га ем цал кам.

— Я ха цеў ку піць та-

бе пярс цё нак, але ха пі ла 

толь кі на пі ва.

ca
ric

atu
ra

.ru

Ціха! 
Бос думае!..


