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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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16 ЖНІЎ НЯ

1159 год — 860 га доў з ча су 

апуб лі ка ван ня ў Іпаць еў скім 

ле та пі се пер шых звес так пра го рад Ча-

чэрск (ле та піс ны Чичерск). Го рад паў стаў 

у Х ста год дзі, пра што свед чаць вы ні кі ар-

хеа ла гіч ных рас ко пак. У ХІІ—ХІ ІІ ста год дзях 

ува хо дзіў у Чар ні гаў скае княст ва. З ся рэ дзі ны XІV ста год дзя 

ў Вя лі кім Княст ве Лі тоў скім, цэнтр во лас ці, з 1501 го да — ула-

дан не Але ны Іва наў ны, жон кі вя лі ка га кня зя Аляк санд ра, з 

1621-га — Са пе гаў. З 1510 го да так са ма цэнтр Ча чэр ска га 

ста рост ва, меў пра вы га рад ско га са ма кі ра ван ня.

1911 год — на ра дзіў ся (вёс ка Хвет ка ві чы, ця пер 

у Жа бін каў скім ра ё не) Анд рэй Аляк се е віч 

Тра фі мук, вя до мы са вец кі ге о лаг. Ака дэ мік АН СССР. 

Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. Аў тар больш як 1100 на-

ву ко вых прац па праб ле мах фар мі ра ван ня ра до ві шчаў 

наф ты і га зу, па вы шэн ня эфек тыў нас ці по шу ку наф ты і 

га за зда бы чы. Унёс знач ны ўклад у пад рых тоў ку са вец кіх 

на ву ко вых кад раў ге о ла гаў-наф та ві коў. Двой чы лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі СССР, Дзяр жаў най прэ міі Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі. Па мёр у 1999 го дзе.

1933 год — на ра дзіў ся Ві таль Паў ла віч Чац ве ры-

коў, кі на рэ жы сёр, на род ны ар тыст Бе ла ру сі. 

Пра ца ваў на кі на сту дыі «Бе ла русь фільм», дзе ства рыў ка ля 

20 мас тац кіх і да ку мен таль ных філь маў. Ся род іх: «Ру і ны 

стра ля юць...», «По лы мя», «Чор ная бя ро за» і ін шыя. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр у 1983 го дзе.

1956 год — у Мін ску быў утво ра ны Дзяр жаў ны 

лі та ра тур на-ме ма ры яль ны му зей Яку ба Ко-

ла са (ад кры ты 4 снеж ня 1959 го да).

1905 год — дзень на ра джэн ня 

(Укра і на) Ма рыі Ва сі леў ны 

Ак цябр скай, Ге роя Са вец ка га Са ю за. У Вя-

лі кую Ай чын ную вай ну пас ля гі бе лі му жа — 

ка мі са ра страл ко вай ды ві зіі І. Ф. Ак цябр -

ска га звяр ну ла ся да нар ка-

ма аба ро ны з прось бай на 

аса біс тыя збе ра жэн ні па бу-

да ваць танк і на ім зма гац-

ца з ня мец ка-фа шысц кі мі 

за хоп ні ка мі. У Чыр во най 

Ар міі з 1943 го да, скон чы ла 

кур сы ме ха ні каў-ва дзі це ляў 

тан ка. 20 ліс та па да 1943-га 

ў баі за в. Но вае Ся ло (Сен нен скі ра ён) экі паж Ак цябр скай 

у лі ку пер шых ува рваў ся на па зі цыі пра ціў ні ка. Па ра не ная 

Ма рыя Ак цябр ская на пад бі тым тан ку трое су так зна хо дзі-

ла ся пад ва ро жым аг нём, але, ад ра ман та ваў шы ма шы ну, 

вяр ну ла ся ў свой ба таль ён. У баі за в. Крын кі (Лёз нен скі 

ра ён) зні шчы ла дзве гар ма ты. У баі ма шы на бы ла пад бі-

тая, Ак цябр ская зноў цяж ка па ра не ная. Па мер ла ад ран 

у 1944 го дзе.

1941 год — праз два ме ся цы пас ля па чат ку Вя лі-
кай Ай чын най вай ны быў вы да дзе ны За гад 

Стаў кі Вяр хоў на га Га лоў на ка ман да ван ня № 270 «Аб ад каз-
нас ці ва ен на слу жа чых за зда чу ў па лон і па кі дан не во ра гу 
зброі», згод на з якім усе са вец кія сал да ты і афі цэ ры, якія 
зда лі ся ў па лон па ўлас най во лі, а так са ма тыя, хто быў 
за хоп ле ны ў па лон пры аб ста ві нах, якія ад іх не за ле жа-
лі, аб' яў ля лі ся здрад ні ка мі Ра дзі мы. На пад ста ве гэ та га 
за га да, у пры ват нас ці, бы лі рас па ча тыя кры мі наль ныя 
спра вы су праць ге не ра лаў Ула дзі мі ра Ка ча ла ва, Паў ла 
Па ня дзе лі на і Мі ка лая Кі ры ла ва, якія тра пі лі ў па лон да 
фа шыс таў і якіх аб ві на ва ці лі ў здра дзе Ра дзі ме. Усе яны 
за воч на бы лі пры су джа ныя да рас стрэ лу. Ра зам з тым, 
зна хо дзя чы ся ў па ло не, гэ тыя ге не ра лы па во дзі лі ся бе 
муж на і па тры я тыч на. Пас ля вай ны, вы зва ле ныя за ход ні мі 

са юз ні ка мі, доб ра ах вот на вяр ну лі ся на Ра дзі му, дзе іх ад-

ра зу арыш та ва лі. У 1950 го дзе на пад ста ве та го ж за га да 

№ 270 яны бы лі зноў асу джа ныя і рас стра ля ныя. Толь кі 

пас ля смер ці Ста лі на бяз він на па ка ра ныя ге не ра лы бы лі 

па смя рот на рэ абі лі та ва ныя.
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Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Гурыя, 
Дзмітрыя.

К. Максіміліяна, Яўсея.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.49 20.38 14.49

Вi цебск — 5.34 20.31 14.57

Ма гi лёў — 5.39 20.28 14.49

Го мель — 5.40 20.20 14.40

Гродна — 6.04 20.52 14.48

Брэст — 6.10 20.48 14.38

Месяц
Поўня 15 жніўня.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ

Ка жуць, што ле там ра-

ней на ват ку па лі ся...

Ве чар. Жон ка ка жа му-

жу:

— Да ра гі, не ха це ла ся б 

ця бе за сму чаць, але за няц-

ца больш ня ма чым.

Я вы бі раю зда ро вую 
ежу. Та му 
на вя чэ ру ў 
мя не сён ня 

пяць зда ро-

вых сві ных 

ад біў ных са 

с м а  ж а  н а й 

буль бай і 

зда ро вая та-

кая бу тэль ка 

га рэл кі.

Адэ са, да-

ма дык туе су-

сед цы рэ цэпт 

пі ра га:

— Так, Ро за, пі шы: узяць 

ча ты ры яй кі...

— Ага, зна чыць, пі шу — 
два...

— Ро за, пі шы ча ты ры! 
У рэ цэп це во сем бы ло!

Пра віль на ка заць не 
«ля ні вы ча ла век», а «ча-
ла век з аб ме жа ва ным жа-
дан нем пра ца ваць».

АВЕН. Бу дзе це ад кры ваць 

у са бе ўсе но выя та лен-

ты, зна хо дзя чы ся на пі ку 

фор мы і пра ца здоль нас ці. 

Не ча ка нае за ступ ніц тва ўплы во вых 

лю дзей да зво ліць да маг чы ся пос пе-

ху ў пра фе сій най сфе ры, што знач на 

па вы сіць ваш аў та ры тэт ся род ка лег і 

дзе ла вых парт нё раў. У чац вер да вя-

дзец ца вы лу чыць час для за вяр шэн ня 

ся мей ных спраў, якія ад кла да лі ся да 

апош ня га мо ман ту. 

ЦЯ ЛЕЦ. Мі ні маль ныя на-

ма ган ні на гэ тым тыд ні 

бу дуць да ваць мак сі мум 

вы ні ку. А вось за ліш няя 

мі тус ня і праз мер ная ста ран насць ні 

да ча го доб ра га не пры вя дуць. Сце-

ра жы це ся жа даць ка мусь ці зла, хай і 

цал кам за слу жа на, бо ва ша жа дан не 

мо жа ма тэ ры я лі за вац ца. Ка лі ў па ня-

дзе лак хут касць рэа лі за цыі пла наў бу-

дзе бліз кая да звыш гу ка вой, то ўжо да 

ся рэ дзі ны тыд ня яна рэз ка ўпад зе, і 

спра вы бу дуць ледзь цяг нуц ца. 

БЛІЗ НЯ ТЫ. Трэ ба ве рыць 

у пос пех і ажыц цяў лен не 

сва ёй ма ры. Спа кой на, 

але цвёр да ідзі це да мэ ты, 

і атры ма е це жа да нае, пры-

чым вель мі хут ка. У ся рэ дзі не тыд ня 

змо жа це да ка заць на ва коль ным, што 

вы не за мен ны спе цы я ліст. У чац вер 

ча ка юц ца пры ем ныя па дзеі ў аса біс-

тым жыц ці, якія да да дуць упэў не нас ці 

ў тым, што вас лю бяць. Па езд кі і па да-

рож жы ў ня дзе лю бу дуць уда лыя.

РАК. Вы браў шы пра віль-

ную стра тэ гію і пры клаў шы 

на ма ган ні, вы да бе ра це ся-

та кі да лаў ро ва га вян ка. 

А ка лі бу дзе це ле на вац ца, то да ста-

нец ца толь кі лаз не вы ве нік. Так што 

вы бі рай це са мі. У аў то рак важ ная ін-

фар ма цыя, ні бы за ла тая рыб ка, са ма 

пры плы ве ў ру кі і да па мо жа ў вы ра-

шэн ні пра фе сій ных і аса біс тых праб-

лем. На ня дзе лю лепш не бу да ваць 

гран ды ёз ных пла наў. 

ЛЕЎ. Спры яль ны час для 

пе ра мен. Не вар та за ста-

вац ца на да куч лі вай ра-

бо це і з не ці ка вы мі вам 

людзь мі толь кі па звыч цы. Стаў це 

пе рад са бой вя лі кія мэ ты. І ад чу е це 

пад трым ку ва ўсіх сва іх па чы нан нях. 

Ча ка юц ца па зі тыў ныя пе ра ме ны ў 

аса біс тым жыц ці. Для та го каб пры-

няць кан чат ко вае ра шэн не ў вы хад-

ныя, мо жа спат рэ біц ца сяб роў ская 

па ра да.

ДЗЕ ВА. Маг чы ма, час 

раз гру зіць свае пле чы ад 

чу жых праб лем? Тут жа 

з'я віц ца час за няц ца сва і -

мі ўлас ны мі. У аў то рак лепш не трап-

ляй це ся на во чы на чаль ству, яно мо жа

ака зац ца не ў най леп шым на строі. 

У чац вер ка ле гі па ра бо це бу дуць звяр-

тац ца да вас у по шу ках спра вяд лі вас ці, 

па спра буй це не пад ма нуць іх ча кан няў. 

У вы хад ныя са мы час са браць гас цей і 

здзі віць іх ку лі нар ны мі шэ дэў ра мі ўлас-

на га пры га та ван ня.

ША ЛІ. Ка лі хо ча це аб за-

вес ці ся па рай-трой кай но-

вых ста ноў чых якас цяў, 

ска жам, па вы сіць пра ца-

здоль насць і стаць больш пунк ту аль-

ны мі, бу дзе шанц гэ та зра біць. Ты-

дзень па до рыць но вых сяб роў і ад на-

дум цаў. Не вы клю ча на, што вас ча кае 

пра соў ван не па кар' ер най лес ві цы. 

У чац вер маг чы ма ажыц цяў лен не даў-

ніх жа дан няў. 

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым тыд-

ні ў вас мо жа з'я віц ца на-

го да за ду мац ца пра сэнс 

жыц ця. Ад но сі ны з на ва-

коль ны мі па леп шац ца, вам прак-

тыч на ва ўсім бу дзе спа да рож ні чаць 

гар мо нія. Ты дзень па ды хо дзіць для 

ра ман тыч ных су стрэч, пя шчот-

ных пры знан няў, гу та рак па ду шах.

У кан цы тыд ня з'я віц ца шмат маг чы-

мас цяў для рэа лі за цыі фі нан са вых 

пла наў і за дум.

СТРА ЛЕЦ. Увесь ты дзень 

да вя дзец ца ба лан са ваць 

па між шмат лі кі мі спра ва мі 

і па дзея мі. Важ на пры гэ-

тым не ста міц ца і не за ра біць нер во вы 

зрыў. Па спра буй це пад клю чыць та ем-

ныя рэ зер вы — вы са мі ве да е це якія. 

У па ня дзе лак за ру чы це ся пад трым кай 

ка лег па ра бо це, інакш су тык ня це ся з 

пе ра груз ка мі. У кан цы тыд ня ва шай 

ува гі за па тра бу юць дом, сям'я, да ча. 

КА ЗЯ РОГ. Ты дзень ча ка-

ец ца вель мі су пя рэч лі вы. 

Перш чым пры няць кан-

чат ко вае ра шэн не, не-

аб ход на ўсё пра ду маць і не це шыць 

ся бе пры го жай упа коў кай пра па ноў. 

Ва шы пла ны мо гуць быць па ру ша-

ныя, важ на хут ка па ста віць но выя 

за да чы. У аў то рак па спра буй це не 

лез ці ў кан флік ты без асаб лі вай па-

трэ бы. У пят ні цу сі ту а цыя, іма вер на, 

кар ды наль на зме ніц ца, у гэ ты дзень 

да вя дзец ца зра біць вы бар, ад яко га 

мо гуць за ле жаць ва шы перс пек ты вы 

на най блі жэй шую бу ду чы ню. 

ВА ДА ЛІЎ. Вы свят ля ю чы 

ад но сі ны і ад стой ва ю чы 

свае пра вы ды не за леж-

насць, на бя ры це ся цяр пен-

ня і муд рас ці, па гля дзі це на ся бе збо ку, 

і, маг чы ма, вы ўба чы це спо саб змя ніць 

сі ту а цыю на сваю ка рысць. Важ на не 

стра ціць ду шэў най раў на ва гі і за хоў ваць 

спа кой, та ды ты дзень бу дзе спры яль-

 ны і плён ны. У вы хад ныя не ся дзі це до-

ма, ад праў ляй це ся ў па да рож жа.

РЫ БЫ. Доб ры час для 

твор час ці і фан та зіі. Вый-

дзі це за звык лыя рам кі, 

па спра буй це штось ці но вае. Вам не-

аб ход ная не за леж насць ва ўсім: і ў 

дум ках, і ў спра вах, і ў дзе ян нях, а са-

мае га лоў нае — у ра шэн нях. Але ка лі 

бу дзе це за над та бес кам пра міс ныя, то 

маг чы мыя кан флік ты на ра бо це. Аба-

ра няй це і ад стой вай це свае ін та рэ сы, 

але так тоў на. 
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— А тут 

у мя не 

ма лень кая 

сак рэт ка...


