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17 кастрычніка 2019 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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Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

18 КАСТ РЫЧ НІ КА

1893 год — на ра дзіў ся (г. Коў на) 
Ула дзі мір Іо сі фа віч Ула да-

мір скі (Ма лей ка), ак цёр, на род ны ар тыст 
Бе ла ру сі і СССР. У 1924—1959 га дах — 
ак цёр Бе ла рус ка га тэ ат ра імя Я. Ку па-
лы (у 1944-м уз на-

чаль ваў фран та вую тэ ат раль ную 
бры га ду). Ак цёр шы ро ка га твор ча га 
дыя па зо ну. Ва ло даў мас тац твам 
пе ра ўва саб лен ня, плас тыч нас цю, 
умен нем ка рыс тац ца мі мі кай. Ся-
род ро ляў: Ле а польд Гуш ка («Баць-
каў шчы на» К. Чор на га), Тры стан («Са ба ка на се не» Ло пэ 
дэ Ве гі), Іван Ка ла мій цаў («Апош нія» М. Гор ка га) і інш. 
Зды маў ся ў кі но («Хто смя ец ца апош нім», «Па лес кая ле-
ген да»), го лас ак цё ра час та гу чаў у ра дыё па ста ноў ках. 
Па мёр у 1971 го дзе.

1914 год — у Мін ску ад крыў ся трох га до вы пе дінс-
ты тут, пра гра ма на ву чан ня яко га не пе ра вы-

ша ла ўзроў ню ся рэд няй шко лы. Ад крыц цё яго аб умо віў дэ-
фі цыт на стаў ні каў. Па трэ ба ў іх асаб лі ва ўзрас ла ў су вя зі з 
пе ра ўтва рэн нем га рад скіх ву чы лі шчаў у ча ты рох клас ныя, 
якія атры ма лі наз ву вы шэй шых па чат ко вых ву чы лі шчаў. 
За ня ткі па ча лі ся 18 каст рыч ні ка ў на ём ным до ме на ра гу 
За хар' еў скай і Са до вай ву ліц (ра ён пар ку імя Я. Ку па лы).

1009 год — па за га дзе егі пец-

ка га пра ві це ля Аль-Ха кі ма 

раз ра ба ва ны і раз бу ра ны храм Гро ба 

Гас под ня га. А за ад но і ўсе ас тат нія іе ру-

са лім скія бу дын кі хрыс ці ян. Ма ты вы ж, 
які мі кі ра ваў ся Аль-Ха кім, які атры маў ад 

су час ні каў мя нуш ку Вар' ят, не цал кам яс ныя, хоць дак лад-
на вя до ма, што ён учы няў га нен ні не толь кі ў ад но сі нах да 

хрыс ці ян, але і іў дзе яў, і ўнут ры іс лам скіх апа не нтаў — су-

ні таў. Яшчэ са мыя пер шыя хрыс ці я не ўша ноў ва лі мес ца 

рас пяц ця і па ха ван ня Ісу са Хрыс та. Па ча так ўзвя дзен ню 

хра ма Гро ба Гас под ня га ў 325 го дзе па кла ла ім пе ра тры ца 

Але на, ма ці Кан стан ці на Вя лі ка га. Акра мя Ма гі лы Гас под-

няй, у склад хра ма ва га комп лек су ўва хо дзі лі мер ка ва нае 

мес ца Гал го фы і мес ца зда быц ця Жы ва твор ча га кры жа. 

Чут кі ж пра раз бу рэн не хра ма Гро ба Гас под ня га да сяг ну лі 

Еў ро пы і па слу жы лі ад ной з пад стаў для агі та цыі да па чат-

ку Кры жо вых па хо даў.

1854 год — на ра дзіў ся Аў густ Анд рэ Са ла мон, 

швед скі ін жы нер і па ляр ны да след чык, яко-

му на ле жыць пер шая спро ба да сяг нуць Паў ноч на га по лю-

са на па вет ра ным ша ры ў 1897 го дзе. Экс пе ды цыя скон чы-

ла ся тра гіч на. Анд рэ і яго спа да рож ні кі па цяр пе лі ава рыю і 

за гі ну лі ад хо ла ду. Астан кі экс пе ды цыі і за пі сы Анд рэ бы лі 

зной дзе ныя ў 1930 го дзе на вост ра ве Бе лы (на ўсход ад 

Шпіц бер ге на). У го нар Са ла мо на Анд рэ паў ноч ная част ка 

вост ра ва Шпіц бер ген но сіць наз ву Зям ля Анд рэ.

1908 год — на ра дзіў ся (г. Жы то мір) Аляк сей Ся-
мё на віч Бур дзей ны, Ге рой Са вец ка га Са-

ю за, ге не рал-пал коў нік, га на ро вы гра ма дзя нін Мін ска. 
На фрон це з 1941 го да — ка ман да ваў тан ка вым пал ком, 
кор пу сам. Удзель нік аба ро ны Льво ва, Кі е ва, Хар ка ва, ба-
ёў пад Ва ро не жам, ва Ус ход няй Пру сіі, Ста лін град скай і 
Кур скай біт ваў, вы зва лен ня Літ вы. Тан ка вы кор пус пад 
яго ка ман да ван нем вы зва ляў Ор шу, 3 лі пе ня 1944 го да 
пер шы ўвар ваў ся ў Мінск. У 1954—1963 га дах слу жыў у 
БВА. Па мёр у 1987 го дзе. Імем А. С. Бур дзей на га на зва на 
ву лі ца ў го ра дзе Мін ску.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксея, Дзям'яна, 
Ерамея, Мацвея, Піліпа, 
Пятра, Рыгора.

К. Ганны, Лукі, Пятра, 
Юльяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.42 18.06 10.24

Вi цебск — 7.34 17.54 10.20

Ма гi лёў — 7.32 17.57 10.25

Го мель — 7.26 17.56 10.30

Гродна — 7.57 18.22 10.25

Брэст — 7.55 18.25 10.30

Месяц
Поўня 14 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ
Жан чы ны лю бяць ра-

зум ных муж чын. Вось, 

на прык лад, ка лі ў муж чы-

ны пры го жыя ру кі, вы со кі 

рост, на ка ча нае це ла, гус-

тыя ку ча ра выя ва ла сы, то 

ён ра зум ны муж чы на.

— Вой, я як гэ тых мон-

страў у кі но на гле джу ся, 

на ча мі не сплю, ба ю ся. Усё 

мне зом бі ў акно ле зуць. 

А ты не ба іш ся?

— Не, у мя не мас кіт ная 

сет ка.

Толь кі па-

д а  р ож  н і  ч а -

ю чы мож на 

з р а  з у  м е ц ь , 

ка му ты на 

са май спра ве 

да ра гі. Ка лі 

ча ла век ад пі-

саў ся ад ця бе 

ў сац сет ках 

уся го пас ля 

30-й фа та гра-

фіі з Па ры жа — ні я кі ён не 

сяба р!

— Ска жы, Мі ко ла, у ця бе 

з жон кай за клю ча ны шлюб-

ны кант ракт?

— Я б на зваў яго да мо-

вай аб не на па дзен ні.

— Неш та ця бе на ра бо-

це даў но не ві даць? Зволь-

ні лі?

— Не, сы шоў па ўлас-

ным жа дан ні ды рэк та ра.

АВЕН. На гэ тым тыд-

ні ра бо та не за па тра буе 

асаб лі ва га на пру жан ня. 

На ваш кар' ер ны рост мо-

жа ста ноў ча паў плы ваць ча ла век, які 

даў но пра цуе з ва мі. Зор кі ка жуць, 

што вы дар ма па збя га е це больш цес-

на га су пра цоў ніц тва з ім. Па ня дзе-

лак — спры яль ны дзень для но вых 

зна ём стваў і ка мер цый ных пра па ноў, 

лепш іх не ад хі ляць. Не вы клю ча на, 

што ў аў то рак вы явяц ца рэ чы, якія ка-

лісь ці знік лі, на га да юць пра ся бе ста-

рыя сяб ры. У ня дзе лю вам, па доб на, 

да вя дзец ца па спя шац ца на да па мо гу 

ка мусь ці са сва я коў.

ЦЯ ЛЕЦ. Час хоць злёг-

ку аб на віць свой імідж — 

гэ та на дасць вам но вую 

энер гію. На ра бо це маг-

чы ма па ве лі чэн не на груз кі, з'яў лен не 

но вых аба вяз каў. У пят ні цу вы змо жа-

це пра явіць твор чы бок сва ёй на ту ры, 

толь кі асаб лі ва не за хап ляй це ся. У су-

бо ту вас мо жа на ве даць вы дат ная ідэя 

ў га лі не фі нан саў.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Пра яві це 

шчод расць. Чым больш 

вы ад да яце, тым больш 

атрым лі ва е це. Жа дан-

не па дзя ліц ца твор чы мі 

ідэя  мі і на за па ша ным пра фе сій ным 

во пы там пры ня се не ма лы пры бы так. 

У аса біс тым жыц ці ўсё склад ва ец ца 

най леп шым чы нам. Га ра чы ра ман абя-

цае абяр нуц ца вя сел лем або пры быт-

кам у сям'і. У ня дзе лю бу дзе доб рая 

маг чы масць па вы сіць са ма ацэн ку, не 

пры кла да ю чы да гэ та га ні я кіх асаб лі-

вых на ма ган няў. Фар ту на ўсміх нец ца 

вам у са мы не ча ка ны мо мант, а гэ та 

абя цае вы ка нан не даў ніх жа дан няў.

РАК. Ты дзень бу дзе 

эма цы я наль на на сы ча ны 

і ба га ты на па дзеі. Ва шы 

жа дан ні атры ма юць пад-

трым ку і шанц ажыц ця віц ца. Не аб ход-

на ка рыс тац ца мо ман там, каб бліс-

нуць сва і мі та лен та мі. Па спра буй це 

быць муд рэй шы мі, умей це пра маў-

чаць і знай сці кам пра міс. У су бо ту 

на ве дай це кан цэрт ці вы стаў ку, каб 

уз ба га ціць ся бе но вы мі ўра жан ня мі. 

Будзь це даб рэй шыя да сва іх бліз кіх, 

па ка жы це ім на спра ве, а не толь кі на 

сло вах, як вы іх ша ну е це і лю бі це.

ЛЕЎ. Па спра буй це асэн-

са ваць сі ту а цыю і зра зу-

мець, што ме на ві та вас не 

за да валь няе на ра бо це ці ў 

аса біс тым жыц ці. Ёсць шанц вы пра віць 

не ка то рыя з на за па ша ных за апош ні 

час па мы лак, што да зво ліць вам ад-

чуць ся бе лёг кім і воль ным ча ла ве кам. 

Не вы клю ча ны кан флік ты з дзець мі або 

з баць ка мі. Але лепш ра за брац ца ў сі-

ту а цыі, чым за моўч ваць праб ле мы.

ДЗЕ ВА. На гэ тым тыд-

ні ёсць сэнс па ду маць пра 

па ве лі чэн не да хо ду і но вую 

ра бо ту. Спры яль ны час 

для па чат ку на за па шван ня вя лі ка га 

ка пі та лу. Ва ўсіх сва іх спра вах вы мо-

жа це атры маць не ацэн ную да па мо гу 

ад сям'і. Па збя гай це адзі но ты, больш 

будзь це на лю дзях, з сяб ра мі, за во-

дзьце но выя зна ём ствы і раз ві вай це 

ста рыя ад но сі ны. Не вар та ў апош ні 

мо мант ка рэк та ваць пла ны, спра бу ю-

чы да вес ці ўсё да дас ка на лас ці: гэ тым 

мож на зай мац ца бяс кон ца і без вы ні-

ко ва.

ША ЛІ. Хай не ва ўсім, 

але ў чымсь ці ад сту піць 

да вя дзец ца, па стаў це ся 

да гэ та га пра сцей. Па спра-

буй це не хва ліц ца яшчэ не да ве дзе най 

да кан ца спра вай — пра ва шу дзей-

насць па він ны ве даць толь кі ў вуз кім 

ко ле на дзей ных сяб роў. На ра бо це 

лепш дзей ні чаць за ад но з ка ле га мі, 

а не цяг нуць коў дру на ся бе.

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым 

тыд ні здзейс няц ца мно гія 

ва шы жа дан ні. Ча кай це 

но выя пра ек ты і са лід ны 

пры бы так. Ды і ў ка хан ні вам ві да воч-

на шан цуе. У се ра ду мо гуць вы крыц ца 

но выя аб ста ві ны, якія ў ко ра ні зме няць 

сі ту а цыю, ад нак гэ та бу дуць пры ем-

ныя на ві ны. З дру гой па ло вы тыд ня 

мо жа па чац ца но вы, яшчэ больш па-

спя хо вы ў кар' ер ным пла не пе ры яд 

ва шай пра цоў най дзей нас ці.

СТРА ЛЕЦ. Будзь це 

больш сме лыя і эк стра-

ва гант ныя. Толь кі не пус-

кай це пыл у во чы, а ад каз-

вай це за свае сло вы. У чац вер мно гія 

спра вы скра нуц ца з мёрт ва га пунк та. 

Вы нікі ва шай ра бо ты бу дуць за ле жаць 

ад са ма ва ло дан ня і са ма дыс цып лі ны. 

Амаль усё, пра што за дум ва лі ся, збу-

дзец ца, та му, перш чым за гад ваць 

жа дан ні, па раз ва жай це, што вы са-

праў ды хо ча це атры маць.

КА ЗЯ РОГ. Сі ту а цыя, 

якая скла дзец ца на гэ тым 

тыд ні, мо жа спра ва ка ваць 

на спрэч ку з ка ле га мі і на-

ват з на чаль ствам. Па спра буй це па-фі-

ла соф ску па ста віц ца да гэ та га і пе ра-

тва рыць дыс ку сію ў гу тар ку. За будзь-

це ся пра ля жан не на ка на пе пе рад 

тэ ле ві за рам. Вам прос та не аб ход ныя 

су стрэ чы з сяб ра мі і ак тыў ны ад па чы-

нак. Са чы це за сва і мі сло ва мі, ліш няя 

фра за мо жа быць з пос пе хам вы ка ры-

ста на ва шым ня доб ра зыч ліў цам.

ВА ДА ЛІЎ. Усе ра шэн-

ні не аб ход на пры маць на 

цвя ро зую га ла ву, не да-

зва ля ю чы эмо цы ям умеш-

вац ца ў пра цэс. У ся рэ дзі не тыд ня 

маг чы мыя пэў ныя праб ле мы ва ўза е-

ма ад но сі нах у сям'і. Не вар та ціс нуць 

на бліз кіх лю дзей. У пят ні цу вас мо-

жа на ве даць жа дан не ку ды-не будзь 

з'е хаць. Але вар та су вы мя раць сі лы і 

фі нан са выя маг чы мас ці. У су бо ту не 

па чы най це ні я кай спра вы з дрэн ным 

на стро ем, па спра буй це спа чат ку яго 

вы пра віць.

РЫ БЫ. На гэ тым тыд-

ні вар та асаб лі вую ўва гу 

звяр нуць на кар' ер ны рост, 

бо маг чы мыя вель мі пры ваб ныя пра-

па но вы. Праў да, да вя дзец ца больш 

пра ца ваць. Каб да маг чы ся пос пе ху, 

трэ ба пра дум ваць усё: што вы бу дзе це 

га ва рыць, які ў вас імідж. Атры маць 

мно гае без дбай на га ана лі зу і раз лі ку 

не атры ма ец ца. А вось з ры зы коў ны мі 

пла на мі і дзе ян ня мі па жа да на па ча-

каць. Па спра буй це не за кід ваць ра-

бо ту дзе ля аса біс та га жыц ця.
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— Ды выключы 
ты свой навігатар! 
Ведаю я, 
дзе печань!..


