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13 верасня 2018 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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14 ВЕ РАС НЯ

1920 год — у Мін ску спек так лем 
«Рысь» па вод ле апо вес ці 

«У зі мо вы ве чар» Э. Ажэш кі ад крыў ся Бе-
ла рус кі дзяр жаў ны тэ атр (з 1926 го да —  
БДТ-1). У 1944 го дзе тэ ат ру пры свое на 
імя Ян кі Ку па лы, з 1955-га но сіць зван не 

ака дэ міч на га, з 1993-га — На цы я наль ны ака дэ міч ны тэ атр 
імя Я. Ку па лы. Пер ша па-
чат ко ва ў склад тэ ат ра ўва-
хо дзі лі бе ла рус кая, рус кая і 
яў рэй ская тру пы, а так са ма 
хор, ба лет ная тру па і сім-
фа ніч ны ар кестр. Ас но вай 
ма ла до га тэ ат ра ста лі ак-
цё ры Пер ша га бе ла рус ка га 
та ва рыст ва дра мы і ка ме-
дыі пад кі раў ніц твам Ф. Жда но ві ча, які і ўзна ча ліў но вы 
ка лек тыў. Ся род пер шых па ста но вак пе ра ва жа лі спек так лі, 
якія грун та ва лі ся на тво рах бе ла рус кіх аў та раў, з яр ка вы-
яў ле най на цы я наль най тэ ма ты кай.

1938 год — на ра дзіў ся (г. Ра зань, Ра сія) Аляк-
сандр Фё да ра віч Чар няў скі, бе ла рус кі ву чо-

ны ў га лі не ін фар ма ты кі, член-ка рэс пан дэнт, ака дэ мік НАН 
Бе ла ру сі, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны 
дзе яч на ву кі і тэх ні кі Бе ла ру сі. Аў тар больш як 290 на ву ко-
вых прац. Лаў рэ ат прэ міі Са ве та Мі ніст раў СССР, Дзяр жаў-
най прэ міі Бе ла ру сі, Дзяр жаў най прэ міі СССР.

1867 год — вый шаў пер шы том 
«Ка пі та лу», га лоў най пра-

цы Кар ла Марк са па па лі тыч най эка но міі, 
якая змя шчае кры тыч ны ана ліз ка пі та ліз-
му. Пра ца на пі са на з ужы ван нем дыя лек-
ты ка-ма тэ ры я ліс тыч на га па ды хо ду, у тым 
лі ку да гіс та рыч ных пра цэ саў.

1943 год — з ка раб лёў Волж скай фла ты ліі бы ла 
сфар мі ра ва на Дняп роў ская ва ен ная фла-

ты лія. З 1944 го да яе га лоў най ба зай быў Пінск. Фла ты лія 

ўва хо дзі ла ў склад Ва ро неж ска га, 1-га Укра ін ска га, 2-га і 

1-га Бе ла рус кіх фран тоў. Ме ла ка ля 200 ка раб лёў, удар ную 

сі лу скла да лі бра не ка та ры. Уклю ча ла ў ся бе тры бры га ды 

рач ных ка раб лёў, з якіх 1-я і 2-я ўдзель ні ча лі ў вы зва лен ні 

Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў у скла дзе 1-га 

Бе ла рус ка га фрон ту — у Баб руй скай апе ра цыі, у ба ях за 

Пет ры каў, Лу ні нец, Ту раў, Пінск. З во се ні 1944-га па май 

1945-га — удзель ні ча ла ў на сту паль ных ба ях на рэ ках і ка-

на лах Поль шчы і Гер ма ніі, у тым лі ку ў вы зва лен ні Вар ша вы і 

штур ме Бер лі на. Рас фар мі ра ва ная ў кра са ві ку 1951 го да.

1944 год — па ча ла ся Пры бал тый ская стра тэ гіч ная 

на сту паль ная апе ра цыя вой скаў Ле нін град-

ска га, 3-га, 2-га, 1-га Пры бал тый скіх і 3-га Бе ла рус ка га 
фран тоў ва ўза е ма дзе ян ні з сі ла мі Чыр ва на сцяж на га Бал-
тый ска га фло ту. За вяр шы ла ся 24 ліс та па да.

1960 год — на кан фе рэн цыі ў Баг да дзе з мэ тай ка-
ар ды на цыі па лі ты кі ў га лі не наф ты ство ра на 

Ар га ні за цыя кра ін — экс пар цё раў наф ты (АПЕК).

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марфы, Сямёна.

К. УЗВІЖАННЕ. 
Альберта, Бярнарда, 
Рамана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.40 19.29 12.49

Вi цебск — 6.29 19.19 12.50

Ма гi лёў — 6.30 19.19 12.49

Го мель — 6.28 19.14 12.46

Гродна — 6.56 19.44 12.48

Брэст — 6.58 19.43 12.45

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Маладзік 9 верасня.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

П'я ны му жык тэ ле фа-

нуе ў дзве ры сва ёй ква тэ-

ры, яму ад кры вае жон ка. 

Ён за хо дзіць, аку рат на 

за чы няе за са бой дзве ры, 

па ва роч ва ец ца спі най да 

жон кі і ка жа:

— Мне на пя ты.

Ра зум ная, вы ха ва ная, ін тэ-

лі гент ная, доб рая! Але, блін, 

як за руль са джу ся, як быц цам 

два тэр мі ны «ад ма та ла»...

Я даў но до след ным шля-

хам уста на віў: ка лі та бе не 

па да ба ец ца якая-не будзь 

рэч у сяб роў кі, то да стат ко-

ва мі ма ходзь ска заць: «О, у 

ма ёй бы лой бы ла та кая ж», 

каб яна ад яе па зба ві ла ся.

Жон ка ўста ла з ра ні цы 

на ва гі і за ду мен на так ска-

за ла:

— Неш та я даў но не 

стрыг ла ся.

АВЕН. Ча ка ец ца да во-

лі скла да ны ты дзень, так 

што вар та рэ аль на раз-

ліч ваць сі лы і маг чы мас-

ці. Муд расць і цяр пен не спат рэ бяц ца 

для та го, каб утры маць пе ра мен лі-

вую ўда чу. Аў то рак ака жац ца до сыць 

кан струк тыў ным днём, ка лі змо жа це 

па дзя ліц ца сва і мі ідэ я мі і за ду ма мі. 

Да вас пры слу ха юц ца і да па мо гуць 

ува со біць іх у жыц цё. У пят ні цу мо жа 

па ра да ваць но вая ці ка вая ін фар ма-

цыя, якая да зво ліць па шы рыць ва шыя 

маг чы мас ці. У вы хад ныя ўстрой це са-

бе не вя лі кае свя та.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд ні 

асаб лі ва важ на пра явіць 

раз важ лі васць і цяр пен не. 

Хут кі пос пех мо жа так жа 

хут ка рас ча ра ваць, а то і зу сім абяр-

нуц ца па ра жэн нем. Бес ша баш ных 

учын каў быць не па він на, іх на ступ-

ствы мо гуць не толь кі ўсклад ніць жыц-

цё, але і кру та змя ніць лёс. У чац вер 

ад моў це ся ад чу жых і не аба вяз ко вых 

спраў. У вы хад ныя дні мо гуць збян тэ-

жыць не ча ка ныя па дзеі ў жыц ці сяб-

роў або ка лег па пра цы.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Спры яль-

ны ты дзень для лю дзей 

твор чых пра фе сій. Доб-

ры час для рэа лі за цыі 

са мых сме лых і крэ а тыў-

ных пла наў. Будзь це ўваж лі выя да ін-

фар ма цыі, якая па сту пае, маг чы мыя 

не дак лад нас ці і ска жэн ні. У се ра ду 

прад ба чац ца ці ка выя і вы гад ныя дзе-

ла выя пра па но вы. У чац вер па спя хо ва 

спра ві це ся з на за па ша ны мі спра ва мі і 

праб ле ма мі. Ня дзе лю лепш пра вес ці 

за го ра дам.

РАК. Змо жа це до сыць 

лёг ка ра за брац ца з усі мі 

спра ва мі. У па ня дзе лак 

маг чы ма не ра зу мен не з бліз кім ча-

ла ве кам. Пры мі рэн не за па тра буе ад 

вас не стан дарт ных ра шэн няў і па збаў-

лен ня ад шкод ных звы чак. У дру гой 

па ло ве тыд ня да вя дзец ца браць на 

ся бе ад каз насць за пры няц це ра шэн-

няў, якія паў плы ва юць на най блі жэй-

шую бу ду чы ню. У су бо ту ва шы ідэі 

ад кры юць прос ты шлях да пос пе ху. 

Бу дзе це за да во ле ны сі ту а цы яй, якая 

скла ла ся.

ЛЕЎ. На гэ тым тыд ні 

па жа да на з асця рож нас цю 

па ста віц ца да но вых зна-

ём стваў, яшчэ не вя до ма, у 

якія не тры яны вас за вя дуць. Пла нуй це, 

ад важ вай це ся, не ад сту пай це ся ад вы-

зна ча най мэ ты, але рэ аль на су вы мя-

рай це свае энер ге тыч ныя рэ сур сы і ўзя-

тыя на ся бе аба вя за цель ствы.  У чац вер 

збя ры це ся і па ка жы це ўсе свае та лен ты 

ў но вай аў ды то рыі. Та ва рыс касць зро-

біць вас ду шой лю бой кам па ніі.

ДЗЕ ВА. Спры яль ны пе-

ры яд для ўнут ра най пра-

цы і са ма ўдас ка на лен ня. 

У аў то рак гра мад ская 

дзей насць мо жа пры нес ці за да валь нен-

не, па спра буй це ў гэ ты дзень рэа лі за-

ваць даў но на ме ча ныя пла ны. У чац вер 

мо жа це ад чуць пры ліў ба дзё рас ці, што 

ста ноў ча ада б'ец ца на пра ца здоль нас-

ці. У кан цы тыд ня ўмер це свой за пал і 

ам бі цыі, а воль ны час па спра буй це пра-

вес ці ў адзі но це. У су бо ту не спя шай це-

ся пры маць сур' ёз ныя ра шэн ні, якія 

да ты чац ца аса біс та га жыц ця.

ША ЛІ. На гэ тым тыд-

ні ўдзя лі це піль ную ўва-

гу пра цы. Ня дбай насць 

і па мыл кі на чаль ства не 

да руе. Вар та пра яў ляць абач лі васць 

і асця рож насць як у сло вах, так і ў дзе-

ян нях. У се ра ду пэў ныя ака ліч нас ці мо-

гуць пры му сіць узяц ца за ня звык лую 

пра цу. Не хва люй це ся, вы ўсё зро бі це 

на вы со кім уз роў ні. У пят ні цу будзь це 

асця рож ныя, бо лю бая ска за ная фра за 

мо жа па вяр нуц ца су праць вас. Акра мя 

та го, апош ні пра цоў ны дзень на гэ тым 

тыд ні не па ды хо дзіць для аб мер ка ван-

ня ўчын каў та ва ры шаў па служ бе.

СКАР ПІ ЁН. У па ня-

дзе лак вар та за сце раг чы 

ся бе ад за ліш няй пра цы, 

рас хо дуй це сваю энер гію 

і сі лы ра цы я наль на. У се ра ду знай-

дзі це час, каб вы ву чыць сі ту а цыю,

якая скла ла ся, ва ўсіх яе ас пек тах. 

У пят ні цу вар та ўжыць усю сваю пры-

 ваб насць для да сяг нен ня кар' ер ных 

вы шынь. Не вы клю ча ны ад крыц ці і па-

зі тыў ныя пе ра ме ны, перш за ўсё гэ та 

да ты чыц ца тых, хто пра цуе ў сфе ры 

на ву кі і твор час ці. У ня дзе лю спат рэ-

бяц ца кам форт і спа кой.

СТРА ЛЕЦ. Ва шы ідэі і 

пла ны, ня гле дзя чы на кры-

ху аван гард ны ха рак тар, 

зной дуць ра зу мен не і пад-

трым ку. Не будзь це за ліш не сціп лы мі, 

да зволь це рас крыц ца сва ім та лен там 

і здоль нас цям. На пра цы спат рэ біц-

ца мак сі маль ная са бра насць, больш 

упэў не нас ці ў сва іх сі лах. Вам прос та 

не аб ход на ма бі лі за вац ца і пра ца ваць 

на ват больш, чым звы чай на. Ад нак па-

спра буй це не за цык лі вац ца на ад ной 

праб ле ме, інакш ад гэ та га ака жуц ца 

за кі ну ты мі ін шыя сфе ры жыц ця.

КА ЗЯ РОГ. Пры чы най 

ня ўдач на гэ тым тыд ні 

мо жа стаць за ліш няя да-

вер лі васць да ін фар ма цыі, 

атры ма най у аў то рак. Акра мя та го, вы 

за над та доў га па во дзі лі ся бе доб ра, 

па пра ві лах, так што за раз час даць 

вы хад унут ра на му на пру жан ню. Але 

зра біць гэ та трэ ба так, каб ні хто з на-

ва коль ных не па цяр пеў. Зу сім ад пус-

каць тар ма зы і губ ляць кант роль усё 

ж не вар та. Не пе ра шко дзіць па вы-

ша ная ўва га да спраў дзя цей у вы-

хад ныя дні.

ВА ДА ЛІЎ. Ад ва шай 

ад каз нас ці і сур' ёз на га 

па ды хо ду за ле жыць дзе-

ла вы пос пех. Ад но сі ны з

парт нё ра мі бу дуць не ад на знач ныя. 

У пят ні цу ат мас фе ра ду шэў на га кам -

фор ту спры яе та му, каб тро хі за ле на-

вац ца, як раз у гэ ты мо мант вас мо жа 

на ве даць ці ка вая ідэя. Па дзя ліц ца на-

ві на мі пра апош нія па дзеі ў жыц ці вам 

удас ца ў су бо ту ў ко ле сяб роў.

РЫ БЫ. Бу дзе це ў 

доб рым на строі, дзя ку ю-

чы ча му ўсё на ме ча нае 

атры ма ец ца прак тыч на з 

пер ша га ра зу. Ка лі пры кла дзя це пэў-

ныя на ма ган ні, то пе ра шкод у да сяг-

нен ні мэт не ўзнік не. Гэ та да ты чыц-

ца і пра фе сій най, і аса біс тай сфе ры. 

У дру гой па ло ве тыд ня з'я віц ца маг-

чы масць рэа лі за ваць свае жа дан ні і 

зра біць ад каз ныя кро кі. Ва ша здоль-

насць зна хо дзіць дак лад ныя ра шэн ні 

і свое ча со вая пад трым ка бліз кіх лю-

дзей да па мо гуць ства рыць вы дат ныя 

пе рад умо вы для бу ду ча га пос пе ху.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


