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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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

28 ЧЭР ВЕ НЯ

1884 год — на ра дзі ла ся Воль га 

Фё да раў на Ні ка но віч-Са-

ха ра ва, бе ла рус кая па этэса, дра ма тург. 

У 1900-м скон чы ла По лац кую гім на зію. 

На стаў ні ча ла ў Лат віі і Эс то ніі. Удзель ні-

ча ла ў ра бо це куль тур на-асвет на га та ва рыст ва бе ла ру саў 

Лат га ліі «Баць каў шчы на». Збі ра ла бе ла рус кі фальк лор, 

пі са ла п'е сы, вер шы. Аў тар сцэ ніч ных тво раў «На По лац кім 

за мчы шчы», «Птуш ка на во лі». Боль шая част ка паэ тыч най 

спад чы ны за ста ла ся не апуб лі ка ва най. Ру ка піс збор ні ка 

вер шаў (рых та ваў ся па смя рот на) за хоў ва ец ца ў Цэнт раль-

най біб лі я тэ цы АН Літ вы. Па мер ла ў 1943 го дзе.

1914 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Іла ры ё на віч 

Са віц кі, бе ла рус кі пісь мен нік. Аў тар кні гі 

апа вя дан няў «Ноч пе рад па ра дам», апо вес цяў «Не ра бі 

зла бліж ня му», «Уль ка», збор ні каў да ку мен таль ных апа-

вя дан няў «Ні хві лі ны спа кою», «А га ды ідуць ...», ра ма на 

«І прый дзе твой дзень». Вы даў паэ тыч ныя збор ні кі «По ле 

бою», «За рні цы на га ры зон це». Па мёр у 1989 го дзе.

1914 год — на ра дзіў ся Яў ген Фё да ра віч Фі лі пскі, 

адзін з ар га ні за та раў пар ты зан ска га ру ху 

ў Мін скай воб лас ці ў Вя лі кую Ай чын ную вай ну, Ге рой 

Са вец ка га Са ю за (1944 год). З ве рас ня 1941 го да ў пар-

ты за нах: ка ман дзір гру пы, атра да, бры гад «За Ра дзі му», 

«По лы мя», ад на ча со ва член Пу ха віц ка га пад поль на га 

рай ка ма КП(б)Б. Пар ты за ны бры га ды пад ка ман да ван нем 

Фі лі пска га пад час «рэй ка вай вай ны» па да рва лі больш 

за 1,5 ты ся чы рэ ек, у лі пе ні 1944-га су мес на з вой ска мі 

Чыр во най Ар міі вы зва лі лі го рад Мар' і на Гор ка. Па мёр у 

1953 го дзе.

1939 год — ство ра ны Ак цябр скі ра ён Го мель скай 

воб лас ці.

1979 год — па ста но вай Са ве та Мі ніст раў Бе ла ру сі 

бы ла за сна ва на Чыр во ная кні га Бе ла ру сі, 

афі цый нае вы дан не, якое змя шчае спіс рэд кіх ві даў і ві даў, 

якія зна хо дзяц ца пад па гро зай знік нен ня на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі (і пад ві даў), дзі кіх жы вёл і дзі ка рос лых рас лін. 

Пер шае вы дан не вый шла ў 1981-м, у яго ўклю ча на 80 

ві даў ахоў ных жы вёл і 85 ві даў ахоў ных рас лін.

1644 год — ак цёр Жан Ба тыст 

Па клен упер шы ню вый шаў 

на сцэ ну пад псеў да ні мам Маль ер.

1859 год — у анг лій скім го ра дзе 

Нью касл прай шла пер шая 

вы стаў ка са бак.

1914 год — у го ра дзе Са ра е ва чле на мі серб скай 

кан спі ра тыў най гру пы быў за бі ты эрц гер цаг 

Франц Фер ды нанд. «Са ра еў скае за бой ства» бы ло вы ка-

ры ста на Аў стра-Венг ры яй і Гер ма ні яй як пад ста ва для 

раз вяз ван ня Пер шай су свет най вай ны.

1919 год — пад пі са ны Вер саль скі мір ны да га вор 

з Гер ма ні яй, які за вяр шыў Пер шую су свет-

ную вай ну.

1949 год — на ра дзіў ся Аляк-

сандр Ва сіл е віч Панк ра-

таў-Чор ны, ра сій скі ак цёр і рэ жы сёр, 

на род ны ар тыст Ра сіі (2009 год). Зды-

маў ся ў мно гіх філь мах, ся род якіх — 

«Мы з джа за», «Зі мо вы ве чар у Гаг-

рах», «Жорст кі ра манс», «Кур' ер». Зняў 

кар ці ны «Да рос лы сын», «Са лон пры-

га жос ці» і ін шыя.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Амоса, Іоны, Касьяна, 
Лазара, Рыгора, Фёдара.

К. Вольгі, Раісы, 
Вінцэнта, Ірынея, Лявона, 
Паўла.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.40 21.45 17.05

Вi цебск — 4.21 21.44 17.23

Ма гi лёў — 4.30 21.36 17.06

Го мель — 4.36 21.23 16.47

Гродна — 4.57 21.59 17.02

Брэст — 5.07 21.50 16.43

Месяц
Поўня ў 7.53.

Месяц у сузор’і Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ
Амаль ты дзень быў у ка-

ман дзі роў цы ў Ка ра ган дзе, і 

хоць бы ад на сво лач па тэ ле-

фа на ва ла з пы тан нем: «Ты 

дзе?»

— Ска жы, а ты доб ра на 

ве ла сі пе дзе ка та еш ся?

— Як ма лан ка!

— А, ве даю — зіг за га мі.

— Не. Ча сам у дрэ ва 

трап ляю...

Аб' ява:

«Шу каю дзяў чы ну з ква-

тэ рай для вель мі сур' ёз ных 

ад но сін, ма шы на ў мя не ўжо 

ёсць ад па пя рэд няй жон кі».

— Як ты мог так па па-

сці?! У яе ж на лбе на пі са-

на, што яна дур ні ца!

— Дык у яе ж грыў ка...

Вось ча му ўсе, аб са лют-

на ўсе, ка лі да вед ва юц ца, 

што я па ма лень ку бу дую 

до ма па ра вы ру ха вік, лью 

алю мі ній і збі раю фрэ зер ны 

ста нок, ра яць мне хут чэй 

ажа ніц ца?..

АВЕН. Ка лі доў га ча ка ны 

ад па чы нак яшчэ не на-

сту піў, не аб ход на, на су пе-

рак унут ра ным жа дан ням, 

за ся ро дзіц ца на ра бо це. За ліш няя 

без уваж лі васць мо жа толь кі на шко-

дзіць. Пос пех шмат у чым бу дзе за ле-

жаць ад хут ка сці рэ ак цыі на тое, што 

ад бы ва ец ца, і ва шай ка му ні ка бель нас ці. 

У гра шо вых спра вах маг чы ма з'яў лен не 

но вай кры ні цы да хо даў. Не за бы вай-

це так са ма пра сям'ю і на за па ша ныя 

хат нія спра вы. Па жа да на больш ча су 

і ўва гі ад да ваць дзе цям. У ня дзе лю не 

ад маў ляй це ся ад за пра шэн няў сяб роў, 

вы доб ра пра ве дзя це час.

ЦЯ ЛЕЦ. Мо жа з'я віц ца 

да дат ко вая на груз ка на 

ра бо це. Ад нак важ на не 

вы пус ціць свой шанц на 

кар' ер ны рост і не спа ло хац ца но вых 

для ся бе за ня ткаў. Пе ра сіль це ся бе, 

вы зва лі це ся ад комп лек саў, якія пе ра-

шка джа юць жыць. У се ра ду вар та пры-

слу хац ца да па рад сяб роў і сва я коў. 

Больш да вя рай це ін ту і цыі. У пят ні цу да 

кан ца дня мі тус ня пры ціх не і з'я віц ца 

маг чы масць рас сла біц ца і ад па чыць. 

У су бо ту пра вя дзі це час з дзець мі і 

па жа да на на све жым па вет ры.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На ды хо дзіць 

спры яль ны час, ка лі ажыц-

цяў ля юц ца ва шы жа дан ні, 

асаб лі ва гэ та да ты чыц ца 

аса біс та га жыц ця, пла на-

ван ня сям'і. Бу дзе це атрым лі ваць аса-

ло ду ад жыц ця і ка хан ня, што да зво ліць 

па збег нуць рэз кіх пе ра па даў на строю. 

Вы ця пер дак лад на ве да е це, што пе ра-

адо ле е це ўсе пе ра шко ды і да сяг ня це 

сва ёй мэ ты, бо по бач з ва мі бліз кія 

лю дзі, якія пад трым лі ва юць вас.

РАК. Усё скла дзец ца доб-

ра. Ус пры май це без крыў-

даў кры тыч ныя за ўва гі 

на свой ад рас. У іх цал кам рэ аль на 

знай сці кан струк тыў ныя дум кі, а яны 

мо гуць спат рэ біц ца. У се ра ду мо жа це 

раз ліч ваць на да па мо гу сяб роў. Дзе-

ла выя су стрэ чы ў пят ні цу прой дуць 

уда ла. Па чуц цё так ту і шчы расць да-

зво ляць вам вір ту оз на спра віц ца з па-

стаў ле ны мі за да ча мі. Час цей бы вай це 

ў пры ем най кам па ніі, не фар маль ныя 

су стрэ чы і кан так ты мо гуць быць вель-

мі ка рыс ныя.

ЛЕЎ. Ты дзень у цэ лым 

спры яль ны, за вы клю чэн-

нем се ра ды, ка лі маг чы-

мыя кан флікт ныя сі ту а цыі 

на ра бо це. Спат рэ бяц ца та кія якас ці, як 

за ся ро джа насць і ўраў на ва жа насць, а 

вось за ліш няя эма цы я наль насць толь кі 

на шко дзіць. Мож на раз ліч ваць на пры-

баў ку да зар пла ты, але да вя дзец ца 

ўклас ці ў спра ву ня ма ла сіл і та лен ту. 

У кан цы тыд ня ве ра год ныя праб ле мы 

з хат ні мі, не стаў це ся да іх лег ка дум-

на, яны мо гуць стац ца на шмат больш 

скла да ны мі, чым вы ду ма е це.

ДЗЕ ВА. Не да зва ляй це 

ка рыс тац ца ва шай да-

бры нёй у ка рыс лі вых мэ-

тах, умей це ска заць не, 

ка лі гэ та не аб ход на. У сі ту а цыі, якая 

скла ла ся, вам вель мі да па мо гуць гнут-

касць мыс лен ня і ўмен не ад чу ваць су-

раз моў ца. Не да вай це во лю па чуц цям і 

эмо цы ям пры зно сі нах са сва я ка мі, аб 

рэз кіх сло вах прый дзец ца по тым шка-

да ваць. Бе ра жы це ся аў то рка, у гэ ты 

дзень не ка то рыя ва шы тай ны мо гуць 

рас крыц ца. У дру гой па ло ве тыд ня з'я-

віц ца рэ аль ная маг чы масць на ла дзіць 

аса біс тае жыц цё.

ША ЛІ. Не аб ход на бу дзе 

за ся ро дзіц ца на га лоў ным 

і не мар на ваць сі лы на ра-

шэн не дру га рад ных праб-

лем. Па жа да на, каб рост ак тыў нас ці і 

прад пры маль нас ці не пе ра тва раў ся ў 

імі та цыю бур най дзей нас ці. Па спра-

буй це не спра чац ца з на чаль ствам і 

не кры ты ка ваць ка лег. У сям'і не вар та 

ўвесь час пад па рад коў вац ца, з ва шай 

дум кай так са ма па він ны лі чыц ца.

СКАР ПІ ЁН. Доб ры час для 

ўма ца ван ня лі дар скіх па-

зі цый на ра бо це, ваш аў-

та ры тэт і да хо ды рас туць. 

Будзь це больш на стой лі вы мі, та ды 

пос пех усміх нец ца, і вы змо жа це рэа-

лі за ваць свае даў нія ідэі. Спры яль на 

ўсё, што да па ма гае ва ша му аса біс та му 

раз віц цю: аду ка цыя, па езд кі, пуб ліч ныя 

вы ступ лен ні. На ды хо дзіць вы дат ны пе-

ры яд для ка хан ня і пры ем ных зно сін. 

Вас на тхняе ра ман ты ка і за пал.

СТРА ЛЕЦ. На гэ тым тыд ні 

мо жа це ўплы ваць на лю-

дзей, та му пра дум вай це 

кож ны крок, а да пу шча ныя па мыл-

 кі мо гуць ад біц ца не толь кі на вас. 

У па ня дзе лак і се ра ду вы яві це свае та-

 лен ты і за слу жы це па хва лу бліз кіх лю-

дзей. У чац вер ва ша іні цы я ты ва бу дзе 

ацэ не ная на чаль ствам па за слу гах. 

Па езд кі ў гэ ты дзень бу дуць уда лыя, 

а су стрэ чы і но выя спра вы да зво ляць 

па шы рыць по ле дзей нас ці. Не на гру-

жай це сва я коў сва і мі праб ле ма мі ў 

вы хад ныя.

КА ЗЯ РОГ. Да вя дзец ца 

ад ка рэк та ваць пла ны. Не 

вар та пе ра на пруж вац ца на 

ра бо це. Інакш на вас па ве-

сяць шмат ліш ніх за дан няў. У пят ні цу 

пэў ныя аб ста ві ны мо гуць пры му сіць 

узяц ца за ня звык лую спра ву: не хва-

люй це ся, усё атры ма ец ца. У су бо ту не 

га ва ры це ліш ня га і не аб мяр коў вай це 

сяб роў і ка лег за іх спі най.

ВА ДА ЛІЎ. На гэ тым тыд-

ні бу дзе це поў ныя энер гіі і 

га то выя да но вых пры год, 

але вар та па мя таць, што 

ва ша сва бо да за кан чва ец ца на мя жы 

са сва бо дай ін ша га ча ла ве ка. Спро ба 

за ха піць пра ва дзей ні чаць па ўлас ным 

жа дан ні хут ка пры вя дзе вас да сур' ёз-

на га кан флік ту. У се ра ду будзь це больш 

асця рож ныя ў вы каз ван нях, мо жа це вы-

бал ба таць свае і чу жыя сак рэ ты. Здра-

 ды і пад ман па гра жа юць вы крыц цём. 

У су бо ту ча кай це на він ад да лё кіх сва-

я коў, яны здоль ныя да па маг чы вам у 

вы ра шэн ні ней кай важ най праб ле мы.

РЫ БЫ. Ваш унут ра ны 

свет за па тра буе асця рож-

ных і кла пат лі вых ад но сін 

да ся бе. За па воль це пра цоў ны рытм. 

Ад пач ні це, па слу хай це доб рую му зы-

ку. Уз ба га ці це ся но вы мі ўра жан ня мі і 

ад чу ван ня мі. Пры слу хай це ся да сва-

ёй ін ту і цыі і зай май це ся толь кі ты мі 

праб ле ма мі, на не аб ход насць вы ра-

шэн ня якіх яна па ка жа. Па спра буй це 

не да во дзіць да сва рак ва шы ад но сі ны 

з бліз кі мі.
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