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17 КАСТ РЫЧ НІ КА

1900 год — на ра дзіў ся (ця-

пер Ві цеб скі ра ён) Фа ма 

Паў ла віч Якаў леў, ге не рал-лей тэ нант. 

У 1933-м скон чыў Ва ен на-па лі тыч ную 

ака дэ мію імя Ле ні на. У Вя лі кую Ай чын-

ную вай ну з 1941-га — член Ва ен на га 

са ве та Да лё каў сход ня га фрон ту, у сту дзе ні — са ка ві ку 

1943-га — на Вол хаў скім фрон це. З 1945-га — на чаль нік 

па літ ад дзе ла Вы шэй шай афі цэр скай шко лы.

У гэ ты ж дзень на ра дзіў ся (Мінск) Іб ра гім Ра фа і ла віч 

Гем біц кі, бе ла рус кі гра фік. У 1938-м скон чыў Мас коў скі 

ін сты тут вы яў лен ча га мас тац тва. Пра ца ваў у тэх ні цы ксі-

лаг ра фіі і ка ля ро вай лі на гра вю ры.

1910 год — на ра дзіў ся (ця пер Верх ня дзвін скі 

ра ён) Мі ха іл Мар ка віч Мя дзель, Ге рой 

Са вец ка га Са ю за. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну з чэр-

ве ня 1941-га — на За ход нім, Бран скім, Цэнт раль ным, 

Ва ро неж скім і Пер шым Укра ін скім фран тах. Стар-

шы лей тэ нант Мя дзель вы зна чыў ся пры вы зва лен ні 

Укра і ны. У ве рас ні 1943-га з гру пай сал дат пад аг нём 

пра ціў ні ка фар сі ра ваў ра ку Дняп ро ў Чар ні гаў скай 

воб лас ці, за ма ца ваў ся на плац дар ме, што да па маг ло 

страл ко ва му пал ку бес пе ра шкод на пе ра пра віц ца це-

раз ра ку.

1924 год — у Пін-

ску па ра шэн-

ні Па лес ка га края знаў ча га 

та ва рыст ва ство ра ны му зей 

Бе ла рус ка га Па лес ся.

1964 год — ка ля Рэ чы цы ад кры ты пер шыя на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі пра мыс ло выя ра до-

ві шчы наф ты.

1870 год — на ра дзіў ся Аляк сей 

Паў ла віч Ча пы гін, рус кі 

пісь мен нік. Аў тар апа вя дан няў пра вёс ку, 

гіс та рыч ных ра ма наў, аў та бія гра фіч ных 

апо вес цяў і ін шых тво раў.

1900 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Ва сі ле віч Смір-

ноў, ра сій скі ву чо ны ў га лі не ма тэ ма тыч-

най ста тыс ты кі, член-ка рэс пан дэнт АН СССР. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі СССР (1951).

1915 год — на ра дзіў ся Ар тур Мі лер, аме ры-

кан скі дра ма тург. Аў тар п'ес «Усе мае 

сы ны», «Від з мос та», «Ства рэн не све ту і ін шыя спра-

вы», ра ма на «Фо кус», ус па мі наў «На плы вы ча су» ін шых 

тво раў.

1920 год — на ра дзіў ся Мант го ме ры 

Кліфт, аме ры кан скі кі на ак цёр 

(«Мес ца пад сон цам», «З гэ та га ча су і на вя кі 

вя коў», «Ма ла дыя львы», «Нюрн берг скі пра-

цэс»). За слу жыў зор ку на га лі вуд скай Алеі сла-

вы, ча ты ры ра зы прэ тэн да ваў на «Ос кар».

1960 год — на ра дзіў ся Роб Мар шал, 

аме ры кан скі ха рэо граф, кі на рэ жы сёр. Па-

ста віў філь мы «Чы ка га» (прэ міі «Ос кар», 

«За ла ты гло бус»), «Ме му а ры гей шы».

ВIК ТОР ГЮ ГО:

«Нель га быць ге ро ем, ка лi зма га еш ся 

супраць ай чы ны».

АВЕН. У па чат ку тыд-

ня вас мо гуць за гру зіць 

звыш уроч най ра бо тай, 

да вя дзец ца на пру жыц ца, 

але гэ та спры яль на ада б'ец ца на фі-

нан са вым ста но ві шчы. У аў то рак не 

вар та спя шац ца і пра яў ляць іні цы я ты ву 

ў спра вах: ва шы за ду мы мо гуць па лі-

чыць не на дзей ны мі і на ват аван тур ны-

мі. У пят ні цу са чы це за сва і мі сло ва мі 

і будзь це асця рож ныя пры зно сі нах з 

ка ле га мі на ра бо це. У ня дзе лю мо гуць 

па ра да ваць і на тхніць пры ем ныя на ві-

ны, якія да ты чац ца сям'і.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд-

ні бу дзе це здоль ныя 

здзейс ніць ска чок у кар' е-

ры. У па ня дзе лак ці аў то-

рак ве ра год ныя ад каз ныя пе ра мо вы 

і з'яў лен не но вых дзе ла вых парт нё-

раў. Вы спра вяд лі ва мяр ку е це, што 

ўся го мо жа це да маг чы ся толь кі ўлас-

ны мі на ма ган ня мі. Не спа дзя вай це-

ся на па моч ні каў і спон са раў. Яны 

не бес ка рыс лі выя. Ажыц ця віць усе 

пла ны і за ду мы бу дзе не заў сё ды 

прос та, але, у прын цы пе, пры знач-

най мэ та на кі ра ва нас ці і за ця тас ці, 

маг чы ма.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ты дзень па ра-

дуе но вы мі маг чы мас ця мі, 

якія да зво ляць па вяр нуць 

ха ду па дзей у па трэб ным 

вам на прам ку. Вы яў ляй це 

больш ак тыў нас ці і твор чай іні цы я ты-

вы на ра бо це. За будзь це ся, што та кое 

ля но та і стом ле насць, ме на ві та за раз 

у вас атры ма ец ца рэа лі за ваць мно гія 

імк нен ні і за ду мы. У су бо ту не ся дзі це 

до ма, вы бі рай це ся ў гос ці і ад па чы вай-

це. Асаб лі ва бу дуць ра да ваць зно сі ны 

з дзець мі.

РАК. На гэ тым тыд ні сі-

ту а цыя, якая скла ла ся, 

мо жа за па тра ба ваць ад 

вас боль шай ак тыў нас ці, та ды ёсць 

шанц да маг чы ся пос пе ху як у аса біс-

тых спра вах, так і ў біз не се. У се ра ду 

будзь це вель мі сум лен ныя і ад кры тыя 

з сяб ра мі і чле на мі сям'і. У пят ні цу змо-

жа це пра явіць ся бе пе рад на чаль ствам 

з най леп ша га бо ку і па вы сіць свой аў-

та ры тэт. У кан цы тыд ня ва шы ін та рэ сы 

бу дуць на кі ра ва ныя ў бок твор час ці.

ЛЕЎ. Са мы час для та-

го, каб звяр нуць піль ную 

ўва гу на сфе ру аса біс та га 

жыц ця. Ка лі вы са мот ныя, 

за рэ гіст руй це ся на сай це 

зна ём стваў і па шыр це ко ла зно сін. На 

ра бо це з са ма га па чат ку тыд ня аку-

ня це ся ў вір раз на стай ных спраў, вам 

удас ца атры маць каш тоў ную ін фар ма-

цыю і за клю чыць вы гад ны кант ракт. 

Чац вер мо жа ака зац ца са мым на пру-

жа ным днём тыд ня як па коль кас ці 

спраў, так і па іх важ нас ці. У су бо ту 

да вя дзец ца вы ра шаць бы та выя праб-

ле мы.

ДЗЕ ВА. У па чат ку тыд ня 

ёсць ры зы ка, што ва шы 

пла ны ўвой дуць у су пя-

рэч насць з пла на мі на-

чаль ства. Што ж, не вы клю ча на, што 

прый шоў час па мя няць і на чаль ні ка, і 

ра бо ту. У се ра ду ўзгадайце пры маў ку 

«Ці каў насць за гу бі ла кош ку» і па спра-

буй це не ўмеш вац ца ў чу жыя спра вы. 

У ня дзе лю не муч це ся бе хат ні мі кло-

па та мі, лепш знай дзі це час для ад па-

чын ку, па ля нуй це ся, па ва ляй це ся на 

ка на пе з кніж кай.

ША ЛІ. На ват вель мі сла-

ва лю бі выя пла ны па чы на-

юць рэа лі зоў вац ца, вар та 

толь кі па ве рыць у свае сі-

лы. Але перш чым па га дзіц ца на но вую 

пры ваб ную пра па но ву, ад су ньце свае 

эмо цыі, дай це зя лё ную ву лі цу ло гі цы. 

Ва ша пра ца здоль насць мо жа прос та 

ства раць цу ды. Толь кі не лі чы це, што 

ўсе ас тат нія — гуль та я ва тыя ня ўдач ні-

кі. Вы ж не хо ча це са пса ваць ад но сі-

ны з ка ле га мі і сяб ра мі? Па спра буй це 

зра біць пры ем нае ўра жан не ў лю бой 

кам па ніі.

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым тыд-

ні вас ча кае пос пех і да дат-

ко вы пры бы так. Аса біс тае 

жыц цё бу дзе на тхняць і це-

шыць, так што пры свя ці це яму мак сі мум 

ча су і сіл, яно та го вар тае. Чым больш 

вы па до ры це кло па ту і пя шчо ты каха-

наму ча ла ве ку, тым больш атры ма е це 

ў ад каз. І гэ та на тхніць вас на пос пе хі 

ва ўсіх га лі нах жыц ця. Так што стань це 

блі жэй, пач ні це жыць ра зам, зра бі це ці 

пры мі це пра па но ву ру кі і сэр ца. Зор кі 

ка жуць, што вы знай шлі са праўд нае ка-

хан не, па спра буй це яго не стра ціць.

СТРА ЛЕЦ. Вар та склас ці 

план дзе ян няў і ары ен та-

вац ца па ім, інакш па то не це 

ў шмат лі кіх спра вах і кло па-

тах. У па ня дзе лак пра яві це ра зум ную 

асця рож насць, не рас каз вай це пра аса-

біс тае і не вы да вай це чу жых сак рэ таў. 

У пят ні цу да вя дзі це па ча тую спра ву да 

кан ца, вы нік бу дзе вар ты вы дат ка ва-

ных вы сіл каў. У кан цы тыд ня ад чу е це 

па вы шэн не жыц цё ва га то ну су, а не вя-

лі кія за мін кі ў спра вах за ста нуц ца ў мі-

ну лым. Вар та ад даць ува гу сям'і, дзе цям 

і баць кам.

КА ЗЯ РОГ. Мо жа да да цца 

па пя ро вай ра бо ты, што ж, 

спра ва зда чы пі саць так са-

ма трэ ба. У па ня дзе лак і 

аў то рак бу дзе шмат су стрэч і тэ ле фон-

ных зван коў. Змо жа це стаць па ся рэд-

ні кам у важ най спра ве. Пят ні ца — пры-

дат ны час для ра мон ту і па ку пак, звя-

за ных з бы та вы мі пы тан ня мі. У су бо ту 

па спра буй це не пры маць не аб ду ма-

ных ра шэн няў, пры слу хоў вай це ся да 

го ла су ін ту і цыі. Ар га ні зуй це су стрэ чу 

з сяб ра мі.

ВА ДА ЛІЎ. На гэ тым тыд ні 

на лёг кі пос пех раз ліч ваць 

не да во дзіц ца, пад рых туй-

це ся да нуд най, ру цін най 

ра бо ты. У аў то рак па жа да на не пры-

зна чаць дзе ла вых су стрэч — вя лі кая 

ве ра год насць апы нуц ца пад ма ну ты мі. 

У чац вер вас мо гуць аца ніць па за слу гах 

і па вы сіць на па са дзе. Мо жа ўзнік нуць 

сі ту а цыя, ка лі да вя дзец ца ад каз ваць не 

толь кі за ся бе, але і за ін шых. Па спра-

буй це ні з кім ся бе не па раў ноў ваць і не 

зайз дрос ціць чу жым пос пе хам.

РЫ БЫ. Вы ця пер цал кам 

спа кой ныя, у вас доб ры на-

строй. Атрым лі вай це аса ло-

ду ад жыц ця, пры ем ных зна ём стваў, 

зно сін. Ка лі гэ та не пра вас, зна чыць, 

вы за над та шмат пра цу е це, трэ ба бы-

ло б зба віць аба ро ты. Не за бы вай це 

пра дом 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 вы хад ныя па езд ка да род ных 

або ў не вя лі кае па да рож жа ўзба га ціць 

вас ура жан ня мі і па ды ме на строй.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

— Пра фе сар, ска жы це, 

а вы мне аса біс та бу дзе це 

ра біць апе ра цыю?

— Ну вя до ма! Я заў сё-

ды раз на год раб лю апе-

ра цыю аса біс та, каб упэў-

ніц ца, па мя таю я што-не-

будзь ці ўжо не?!

— Ка ха ны, ча му, ка лі мы 

ца лу ем ся, ты про сіш тры-

маць ця бе за ву шы?

— Та му што ў та кой сі туа-

цыі ў мя не ад ной чы знік ка-

ша лёк!

Аль бі на вы ра шы ла вы-

кі нуц ца з акна, але па ду-

маў шы, вы ра шы ла, што 

доб рыя жан чы ны на да-

ро зе не ва ля юц ца, та му 

аб ме жа ва ла ся іс тэ ры-

кай.

Ва с іль ка жа лю бай 

жон цы:

— Свят лан ка, што ты ны-

еш пра тую спад ні цу? Ну, 

ста ла ма лая — дык вы кінь 

яе, ка лі яна тваю пры га-

жосць не змя шчае...

УСМІХНЕМСЯ


