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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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19 КАСТ РЫЧ НІ КА

1795 год — ука зам ім пе ра тры цы 

Ка ця ры ны ІІ бы лі лік ві да ва-

ныя ўсе ўні яц кія епар хіі, акра мя По лац-

кай.

1890 год — на ра дзіў ся (г. Бра гін) 

Сяр гей Па лу ян, бе ла рус кі 

пісь мен нік, пуб лі цыст, лі та ра ту раз на вец. Адзін з за сна-

валь ні каў бе ла рус кай пра фе сій най лі та ра тур най кры ты кі. 

Аў тар пра за іч ных тво раў «Вёс ка», вер шаў у про зе «Хрыс-

тос уваск рос!» і інш. Да сле да ваў бе ла рус ка-ўкра ін скія 

лі та ра тур ныя су вя зі. Вы сту паў за раз віц цё бе ла рус кай 

мо вы і куль ту ры. Скла даў бе ла рус кую хрэс та ма тыю для 

дзя цей. Вы сту паў як тэ ат раль ны кры тык і пе ра клад чык. 

Па мёр у 1910 го дзе.

1943 год — 19—22 каст рыч ні ка прай шла апе-

ра цыя пар ты зан скіх злу чэн няў Ві цеб скай 

воб лас ці па раз гро ме Ле пель ска га і ін шых буй ных ня мец-

ка-фа шысц кіх гар ні зо наў у ты ле ня мец кай 3-й тан ка вай 

ар міі, якая ўвай шла ў гіс то рыю Вя лі кай Ай чын най вай ны 

пад наз вай Ле пель скай апе ра цыі. Пра во дзі ла ся з мэ тай 

дэз ар га ні за цыі аба ро ны пра ціў ні ка і ад цяг ван ня част кі яго 

сіл з ві цеб ска га ўчаст ка Ка лі нін ска га фрон ту. У апе ра цыі 

ўдзель ні ча ла больш за 20 пар ты зан скіх бры гад і пал коў 

пад агуль ным ка ман да ван нем Ф. Ф. Дуб роў ска га, якія вя-

лі баі з пе ра ўзы хо дзя чы мі сі ла мі пра ціў ні ка. Пар ты за ны 

двой чы ата ка ва лі апор ную ба зу гіт ле раў скіх вой скаў у 

г. Ле пе лі. Бы лі пра ве дзе ны Ба чэй каў скія і Чаш ніц кія баі,

пад час якіх цал кам раз гром ле ны дзевяць гіт ле раў скіх гар-

ні зо наў. Вы ка наў шы па стаў ле ную за да чу, пар ты за ны ады-

шлі з тэ ры то рыі ба я во га су праць ста ян ня і па ча лі ўда ры па 

ка му ні ка цы ях во ра га.

1875 год — рус кі ву чо ны пра-

фе сар Д. І. Мен дзя ле еў 

вы сту піў на па ся джэн ні Пе цяр бург ска га 

фі зіч на га та ва рыст ва з пра ек там пер ша-

га ў све це стра та сфер на га аэ ра ста та з 

гер ме тыч най ка бі най. Ён рас пра ца ваў 

пра ект, на ма ля ваў эс кіз і даў поў ныя раз лі кі на вы раб 

кі ру е ма га аэ ра ста та.

1918 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Ар ка дзе віч Га-

ліч, ра сій скі па эт, дра ма тург, бард. Аў тар 

сцэ на ры яў да філь маў «На ся мі вят рах», «Дай це кні гу скар-

гаў», «Пун со выя вет ра зі» і ін шых. Па мёр у 1977 го дзе.

1941 год — Дзяр жаў ны Ка мі тэт Аба ро ны пры няў 

па ста но ву, якой з 20 каст рыч ні ка 1941 го да 

аб вя шча ла ся асад нае ста но ві шча ў Маск ве і пры лег лых 

да го ра да ра ё нах. Па ста но-

ва, у пры ват нас ці, прад піс-

ва ла «па ру шаль ні каў па рад-

ку не ад клад на пры цяг ваць 

да ад каз нас ці з пе ра да чай 

су ду ва ен на га тры бу на ла, 

а пра ва ка та раў, шпі ё наў і 

ін шых аген таў во ра га, якія 
за клі ка юць да па ру шэн ня па рад ку, рас стрэль ваць на 
мес цы».

1960 год — ЗША па ча лі эка на міч ную бла ка ду Ку бы, 

якая пра цяг ва ец ца і да сён няш ня га дня.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана, Фамы.

К. Міхаліны, Пелагеі, 
Міхаіла, Паўла, Пятра, 
Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.45 18.04 10.19

Вi цебск — 7.37 17.51 10.14

Ма гi лёў — 7.35 17.54 10.19

Го мель — 7.29 17.53 10.24

Гродна — 7.59 18.19 10.20

Брэст — 7.57 18.23 10.26

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Першая квадра 

16 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Рыб.

Ні ко лі не еш апош нюю 

кат ле ту з па тэль ні. Ад ной 

кат ле тай не на ясі ся, а па-

тэль ню прый дзец ца мыць!

— Я не ем пас ля шас ці!

— Сі ла во лі?

— Не, звыч ка — шэсць 

пор цый, і ўсё!

Хат няя гас па ды ня, па-

мя тай!

Вя лі кі ад корм ле ны 

жы вот у му жа — гэ та на-

дзей ны якар ся мей на га 

жыц ця!

— Ча го маў чым?
— Хо чаш, па спра бую пе-

ра клас ці гэ тую фра зу з жа-
но чай мо вы?

— Ну, ры зык ні!
— «Я ха чу з та бой па га-

ва рыць, але са ма не ве даю, 
што ска заць, та му пры ду май 
сам, ты ж му жык».

Пас ля кар па ра тыў най 
гуль ні ў пей нтбол на ша га 
шэ фа Іва на Ар ноль да ві-
ча вель мі на ват лёг ка па-
знаць. На ім ёсць сля ды не 
толь кі ад фар бы, але яшчэ 
і ад пры кла даў...

АВЕН. На гэ тым тыд ні ў 

вас з'я віц ца жа дан не неш-

 та змя ніць у сва ім жыц ці. 

У да да так да жа дан ня так-

са ма ў на яў нас ці бу дзе і маг чы масць. 

Так што вы ка рыс тоў вай це гэ ты шанц. 

Спры яль ны час для па шы рэн ня сфе ры 

дзей нас ці, кар' ер на га рос ту, ра шэн-

ня сур' ёз ных пра фе сій ных за дач. Не 

раз ліч вай це на чац вер — маг чы мыя 

роз ныя ня ўвяз кі і не са сты коў кі. У пят-

ні цу лёс мо жа па да рыць ра ман тыч ную 

су стрэ чу. Але не спя шай це ся з вы сно-

ва мі, аб ду май це ўсё доб ра.

ЦЯ ЛЕЦ. Па спра буй це ра-

цы я наль на раз мер ка ваць 

сі лы на ўвесь ты дзень. 

Твор часць у адзі но це да-

зво ліць ад на віць энер гію. Ты дзень 

мо жа за клас ці тры ва лы пад му рак для 

кар' ер на га ўзлё ту. Але да вя дзец ца 

стаць больш пад атлі вы мі і дып ла ма-

тыч ны мі. У па ня дзе лак маг чы ма вы-

 ка нан не не ве ра год ных жа дан няў. 

У чац вер па жа да на звяр нуць ува гу на 

ўза е ма ад но сі ны з ка ле га мі па пра цы. 

Ка лі атры ма ец ца прый сці да кан струк-

тыў на га па гад нен ня, з'я віц ца шанц хут-

ка за вяр шыць важ ны пра ект.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Бу дзе це схіль-

ныя да спан тан ных дзе ян-

няў. Гэ та мо жа тро хі пе-

ра шка джаць, ад нак вам 

бу дзе спа да рож ні чаць пос-

пех. Вы ця пер ак тыў ныя і па зі тыў ныя, 

га то выя па зна ваць свет і атрым лі ваць 

аса ло ду ад жыц ця. Прос та не аб ход на 

на кі ра ваць ма гут ную энер гію ў твор-

ча-ства раль нае рэ чы шча, і вас ча кае 

пос пех. Ва шы крэ а тыў ныя ідэі шмат 

ка му спа да ба юц ца і пры ня суць вам 

пры бы так.

РАК. Плы ві це па ця чэн ні. 

Не пры спеш вай це па дзеі. 

Лепш пра явіць асця рож-

насць, не су ціш ны тэм пе ра-

мент і га рач лі васць мо гуць пры вес ці 

да сур' ёз ных сва рак з ты мі, хто важ ны 

для вас. Аў то рак — уда лы дзень для 

па чат ку са мых вя лі кіх і важ ных спраў, 

якія абя ца юць пры бы так. У чац вер да-

вя дзец ца шмат пра ца ваць, за тое змо-

жа це на быць рэ пу та цыю са праўд на га 

пра фе сі я на ла.

ЛЕЎ. Ап ты мізм да зво ліць 

спра віц ца з лю бой праб ле-

май. Прак тыч на ўвесь ты-

дзень, за вы клю чэн нем чац-

вяр га, вам бу дзе спа да рож ні чаць уда ча, 

якая да зва ляе вір ту оз на пе ра адоль ваць 

пе ра шко ды. Ты дзень спры яе ка рыс ным 

зна ём ствам і атры ман ню важ най ін фар-

ма цыі. У се ра ду па рай це ся са сва ёй 

сям' ёй, ка лі да вя дзец ца пры маць сур' ёз-

нае ра шэн не. У ня дзе лю бу дзе ка рыс на 

і пры ем на па гу та рыць з сяб ра мі.

ДЗЕ ВА. Ра бо та бу дзе іс ці 

лёг ка і ці ка ва. Па спра буй-

це на ват на са май важ най 

на ра дзе за ста вац ца пры-

ем ным су раз моў ні кам, а не нуд ным 

лек та рам. Удзя ляй це больш ува гі дзе-

ла вым парт нё рам. Ка лі вы пра цу е це ў 

ад ным ка лек ты ве з ак тыў ны мі людзь-

мі, то да маг чы ся пос пе ху, асаб лі ва на

гэ тым тыд ні, бу дзе да во лі прос та. 

У аў то рак будзь це асця рож ныя, не да-

вай це пад стаў для плё так. У вы хад ныя 

па спра буй це змя ніць аб ста ноў ку, но-

выя ўра жан ні пой дуць на ка рысць.

ША ЛІ. У вас ві да воч на на-

спя ва юць унут ра ныя пе ра-

ме ны, і па куль но вае аб ліч-

ча не дак лад нае, ус тры май-

це ся ад шчы рых раз моў 

на ват з сяб ра мі і бліз кі мі людзь мі. Не 

ў ва шых сі лах паў плы ваць на ход па-

дзей, але змо жа це пад рых та ваць ся бе 

да лю бых не ча ка нас цяў, і ўча раш нія 

апа не нты мо гуць стаць на дзей ны мі са-

юз ні ка мі. Най больш спры яль ныя дні на 

гэ тым тыд ні — па ня дзе лак і аў то рак, не-

спры яль най мо жа апы нуц ца се ра да.

СКАР ПІ ЁН. Вы слаў на па-

пра ца ва лі, так што за раз 

са мы час па ве ся ліц ца і ад-

па чыць так, як вам гэ та га 

хо чац ца. Скінь це стом ле насць ад пра-

цы, да зволь це са бе рас сла біц ца. Твор-

чы ўздым і доб ры на строй не па кі нуць 

вас увесь ты дзень, ска рыс тай це ся гэ-

тым уда лым спа лу чэн нем. Зрэш ты, у 

вас бу дзе час і на тое, каб па ду маць 

пра сэнс жыц ця і ад крыць но вае зна-

чэн не звык лых рэ чаў.

СТРА ЛЕЦ. У па чат ку тыд ня 

вас мо жа ча каць ча со вае 

за ціш ша на ра бо це, за тое 

з'я віц ца на шмат больш ча су для на-

ладж ван ня аса біс та га жыц ця і сяб роў-

скіх зно сін. Толь кі не будзь це за ліш не

кры тыч ныя, не ціс ні це на лю дзей. 

У чац вер не мі ту сі це ся і па спра буй це не 

да ваць абя цан няў, бу дзе вель мі цяж ка 

іх вы ка наць. У вы хад ныя дні асаб лі вае 

зна чэн не на бу дзе знеш ні вы гляд — па-

жа да на за няц ца доб ра ўпа рад ка ван нем 

до ма або аб наў лен нем гар дэ ро ба.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым тыд ні 

ёсць ры зы ка за блы тац ца ў 

па ка зан нях і ў тым, ка му і 

што вы абя ца лі. Стры май-

це па лёт фан та зіі, не ма ні це і не пе ра-

боль швай це. У дру гой па ло ве тыд ня 

мо гуць быць праб ле мы з пунк ту аль-

нас цю, як па ва шай ўлас най ві не, так 

і па не за леж ных ад вас пры чы нах — 

гэ та вар та ўліч ваць, вы праў ля ю чы ся 

на важ ныя су стрэ чы. У зно сі нах з рад-

нёй не аб ход на на брац ца цяр пен ня і па-

спра ба ваць па збег нуць кан флік таў.

ВА ДА ЛІЎ. Спры яль ны ты-

дзень для пе ра хо ду да но-

ва га ві ду дзей нас ці і для 

кар' ер на га рос ту. У па чат ку 

тыд ня вы здоль ныя па бу да ваць най скла-

да ней шую кам бі на цыю дзе ля да сяг нен-

ня мэ ты, якая ні як не жа дае пад да вац ца. 

За ця тас ці па він на ха піць, але вы нік мо-

жа злёг ку рас ча ра ваць. У па ня дзе лак 

ра бі це толь кі тое, што атрым лі ва ец ца 

са мо са бой. У пят ні цу не вар та за во-

дзіць ад кры тыя раз мо вы на ват з бліз кі мі 

людзь мі. У вы хад ныя будзь це асця рож-

ныя, бо лю бая дроб ная свар ка па гра жае 

пе рай сці ў за цяж ны кан флікт.

РЫ БЫ. На гэ тым тыд ні 

бу дзе це на столь кі энер гіч-

ныя і ап ты міс тыч ныя, што 

пе ра шкод для вас на огул 

не бу дзе іс на ваць. Вы прос та зме ця це 

іх са свай го шля ху. Маг чы ма з'яў лен не 

перс пек тыў ных дзе ла вых парт нё раў. 

Па спра буй це іх не пра зя ваць. За раз 

доб ры час для экс пе ры мен таў. Але не 

за хап ляй це ся, усё доб ра ў ме ру. Ка лі 

ва шы бліз кія ча гось ці не ра зу ме юць, 

па ча кай це, па куль яны самі па про сяць 

у вас тлу ма чэн ня або па ра ды. У вы-

хад ныя вам прос та не аб ход ны ак тыў-

ны ад па чы нак. Па жа да на — у доб рай 

кам па ніі.
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