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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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

19 ЛІ ПЕ НЯ

1825 год — бе ла рус кі вы на-

ход нік Ка зі мір Чар ноў скі 

па чаў рас пра цоў ку пра ек та пад вод на-

га ка раб ля (яго ідэю паз ней ажыц ця віў 

ге не рал К. А. Шыль дэр, які па бу да ваў 

ў 1834 го дзе пер шую ме та ліч ную пад-

вод ную лод ку).

1919 год — у Ві цеб ску на чы гу нач най стан цыі 

ад быў ся ка му ніс тыч ны су бот нік, пер шы ў 

Бе ла ру сі. У ім бра лі ўдзел 33 ча ла ве кі, якія ад ра ман та-

ва лі тры ва го ны.

1980 год — на Цэнт раль най пло шчы Мін ска 

ад бы ла ся ўра чыс тая цы ры мо нія за паль-

ван ня алім пій-

ска га агню. На 

XXІІ Алім пій скіх 

гуль нях у Маск-

ве (19 лі пе ня — 

3 жніў ня) алім пій-

скі мі чэм пі ё на мі 

ста лі 28 спарт-

сме наў — прад-

стаў ні коў Бе ла-

ру сі: Т. Івін ская (бас кет бол), Б. Іса чан ка (страль ба з 

лу ка), М. Кі раў (бег), А. Лог він (ве ла сі пед ны спорт), 

А. Парт ноў (скач кі ў ва ду з трамп лі на) і ін шыя. Яны 

за ва я ва лі 11 за ла тых, 7 ся рэб ра ных і 7 брон за вых ме-

да лёў.

1814 год — на ра дзіў ся Са мю эль 

Кольт, аме ры кан скі кан-

струк тар зброі і пра мыс ло вец. Ства рыў 

рэ валь вер улас най кан струк цыі, за сна ваў 

фір му страл ко вай зброі. Сім вал Дзі ка га 

За ха ду, рэ валь вер Colt Peacemaker (Мі ра тво рац), дроб-

ны мі се ры я мі вы раб ля ец ца і да гэ та га ча су. Ма дэль бы-

ла ство ра на спе цы яль на для аме ры кан скай ка ва ле рыі. 

Ра зам са зна ка мі тым «Він чэс тэ рам» «Мі ра тво рац», які 

стра ляў ана ла гіч ны мі па тро на мі, з'яў ля ец ца ад ным з ат-

ры бу таў «ты по ва га» каў боя, чый воб раз дай шоў да нас 

у шмат лі кіх вес тэр нах. Да рэ чы, ня гле дзя чы на тое што 

рэ валь вер быў шас ці за рад ны, за ра джа лі яго пе ра важ на 

толь кі пяц цю па тро на мі — за сце ра галь ні ка кан струк цыя 

не пра ду гледж ва ла, та му па трон у ба ра ба не на су праць 

ства ла мог ака зац ца вы пад ко ва смя рот ным ужо для гас-

па да ра. Па мёр у 1862 го дзе.

1934 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Ана то ле віч 

Шыр віндт, са вец кі і ра сій скі ак цёр тэ ат ра і 

кі но, на род ны ар тыст РСФСР. Зды маў ся ў філь мах «Міль-

ён у шлюб ным ко шы ку», «Ня бес ныя лас таў кі», «Трое ў 

лод цы, не лі ча чы са ба кі», «Прын цэ са цыр ка» і ін шых.

1935 год — на ра дзіў ся Ва сіль Ба ры са віч Лі ва наў, 

ра сій скі ар тыст тэ ат ра і кі но, рэ жы сёр, пісь-

мен нік, сцэ на рыст, на род ны ар тыст РСФСР. Зды маў ся ў 

тэ ле ві зій ным серыяле «Пры го ды Шэр ла ка Холм са і док та ра 

Ват са на», фільмах «Не ад праў ле ны ліст», «Сі ні сшы так», 

«Ка ле гі» і мно гіх ін шых. Аў тар апо вес ці «Мой лю бі мы кло ун», 

збор ні ка апо вес цяў і ка зак «Аг нія, дач ка Аг ніі» і ін шых.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ульяны, Антона, 
Валянціна, Васіля, 
Інакенція, Лук'яна, 
Сідара, Сысоя, Фёдара.

К. Макрыны, Вінцэнта, 
Марціна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.02 21.29 16.27

Вi цебск — 4.44 21.26 16.42

Ма гi лёў — 4.52 21.19 16.27

Го мель — 4.57 21.08 16.11

Гродна — 5.19 21.43 16.24

Брэст — 5.27 21.35 16.08

Месяц
Першая квадра.

Месяц у сузор’і

Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ
Раў ні вая жон ка пра чы-

та ла па ве дам лен ні му жа ў 

«Фэй сбу ку» і лай кну ла яго 

па тэль няй.

— Вой, і за што май му 

сы ноч ку та кая жон ка да-

ста ла ся?!

— Ды за ва шы гра хі, ма-

ма!..

Цэ лы ме сяц Ак са на ву-

чы ла пра ві лы да рож на га 

ру ху, а ка лі вы еха ла ў го-

рад, зра зу ме-

ла, што лепш 

бы ву чы ла 

ма літ вы.

— У ін сты-

тут па сту піў?

— Не, па 

кон кур се не 

прай шоў.

— А кон курс 

быў вя лі кі?

— 5 ты сяч 

у. а.

Баць кі з дзя цін ства 

пры ву ча лі мя не да му зы кі: 

прак тыч на кож ны дзень 

яны пра сі лі вы ка наць 

марш «У свой па кой».

— Пры ві тан не, мя не за-

вуць Ва сіль, і я скраў пан ду 

з заа пар ка.

— У нас, ве да е це, клуб 

ана нім ных ал ка го лі каў.

— А вы ду ма е це, я гэ та 

цвя ро зы зра біў?

— Пры ві тан не, Ва сіль.

АВЕН. На гэ тым тыд ні 

па жа да на ска ра ціць аб'-

ём ра бо ты. Больш ад па-

чы вай це. Не на сі це ў са бе 

крыў даў, яны — кры ні цы стрэ саў і хва-

роб. І чым хут чэй вы ад іх па зба ві це ся, 

тым лепш. Жа дан не хут ка вы зва ліц ца 

ад ру цін най пра цы, мо жа згу ляць з ва-

мі злы жарт. Лепш усё яшчэ раз пра-

ве рыць. За ліш няя эма цы я наль насць, 

не асця рож на ска за нае сло ва мо гуць 

усклад ніць ад но сі ны з ка ле га мі ў чац-

вер. У вы хад ныя не пры май це дроб-

ныя ня ўда чы бліз ка да сэр ца.

ЦЯ ЛЕЦ. Не да вай це во-

лі ўлас най не да вер лі вас ці, 

інакш ні чо га пра дук цый на-

га вам зра біць не ўдас ца. 

Скла да нас ці за ста нуц ца ў мі ну лым, 

спраў ста не менш, але сіл, хут чэй за 

ўсё, усё ад но не бу дзе ха паць. Ка лі 

вы схіль ныя да ры зы коў ных дзе ян няў, 

па пра сі це бліз ка га ча ла ве ка вас спы-

ніць і пе ра сце раг чы. У се ра ду мо жа 

па ра да ваць ней кая ін фар ма цыя, у гэ-

ты дзень усё за ду ма нае здзейс ніц ца 

дзя ку ю чы да па мо зе сяб роў і бліз кіх. 

Вы хад ныя па гра жа юць прай сці за над-

та мі тус лі ва.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ты дзень 

бу дзе пра ця каць без асаб-

лі вых кло па таў і ўсклад-

нен няў, у ат мас фе ры па-

зі ты ву і ра ман ты кі. Вас 

па ра дуе на ві на ў аса біс тым жыц ці. 

Тое, пра што ма ры лі, мае ўсе шан цы 

стаць рэ аль нас цю. Ся рэ дзі на тыд ня 

спры яль ная для вы ра шэн ня важ ных 

за дач і пра вя дзен ня дзе ла вых су стрэч. 

Па ду май це пра па шы рэн не га лін пры-

мя нен ня сва іх маг чы мас цяў, ёсць 

шанц па чаць но вы вы гад ны пра ект, 

атры маць да дат ко вы пры бы так.

РАК. Ты дзень прой дзе 

ўда ла, ка лі вы не бу дзе-

це звяр таць ува гі на не-

ка то рыя раз драж няль ныя 

дро бя зі ў па во дзі нах на ва коль ных. Не 

спя шай це ся з вы сно ва мі — і зда бу-

дзе це ад на дум цаў і сяб роў. У кан цы 

тыд ня да вас мо гуць прад' яў ляць за-

вы ша ныя па тра ба ван ні, якім да вя-

дзец ца ад па вя даць, і ў вас гэ та атры-

ма ец ца. У вы хад ныя мо жа це мно гае 

па спець.

ЛЕЎ. Ваш ап ты мізм не-

па раў наль ны, а ўмен не не 

па дда вац ца са мо це бу дзе 

вы клі каць сім па тыю ў на-

ва коль ных. У па чат ку тыд ня вы пад зе 

вы дат ная маг чы масць бліс нуць та-

лен та мі на пуб лі цы, маг чы ма, хтось-

ці за ці ка віц ца ва мі з пра фе сій на га 

пунк ту гле джан ня. У аў то рак мо жа це 

раз ліч ваць на да па мо гу і пад трым ку 

сяб роў. Так са ма мо жа з'я віц ца маг-

чы масць змя ніць ра бо ту, ка лі вя до ма 

вы гэ та га хо ча це. Ка нец тыд ня — доб-

ры час, каб усёй сям' ёй ад пра віц ца ў 

ад па чы нак.

ДЗЕ ВА. У най блі жэй-

шыя дні ў вас з'я віц ца 

шанц знач на пра су нуц ца 

на пе рад — трэ ба толь кі 

дак лад на вы браць кі ру нак. У па ня-

дзе лак змо жа це плён на па пра ца ваць 

і па спя хо ва вы сту піць на на ра дзе або 

се мі на ры. У аў то рак вазь мі це свой 

тэм пе ра мент пад асаб лі вы кант роль, 

інакш ён бу дзе здоль ны згу ляць з ва-

мі злы жарт. На ра бо це бу дзе вель мі 

моц ны дух са пер ніц тва. У чац вер мо-

жа це па спя хо ва раз гар нуць бур ную 

дзей насць, ад нак па збя гай це праз-

мер ных пе ра гру зак.

ША ЛІ. Час пад вес ці 

па пя рэд нія вы ні кі зроб-

ле на га апош нім ча сам, 

па хва ліць ся бе і за няц ца 

больш пры ем ны мі спра-

ва мі — пад рых тоў кай да ад па чын ку. 

Па жа да на склас ці план дзе ян няў на 

най блі жэй шую бу ду чы ню, уклю ча ю чы 

ў яго на ват зу сім ня знач ныя пунк ты. 

У се ра ду вы яў ляй це больш іні цы я ты-

вы, вам прос та не аб ход ны ба дзё ры 

і ак тыў ны на строй. У дру гой па ло ве 

тыд ня мо гуць змя ніц ца пла ны. Але гэ-

та не пад ста ва ўсё кі даць і ад маў ляц ца 

ад за ду ма на га.

СКАР ПІ ЁН. З'я вяц ца 

но выя пра ек ты, клі ен ты, 

за мо вы. Ад нак хоць бы ча-

сам пры ходзь це з ра бо ты 

кры ху ра ней і пры свя ці це ве чар ства-

рэн ню хат няй утуль нас ці і кам фор ту. 

Не за бы вай це ра да ваць ся бе і сва іх 

бліз кіх. Больш шпа цы руй це, чы тай це, 

слу хай це лю бі мую му зы ку. І та ды ад-

чу е це за да валь нен не ад жыц ця.

СТРА ЛЕЦ. Вар та за-

ся ро дзіц ца на бя гу чай 

ра бо це, ёсць шанц атры-

маць да дат ко вы пры бы так. 

І на ват ка лі неш та не па да ба ец ца, не 

спя шай це ся шу каць но вую сфе ру 

пры кла дан ня сіл. У аў то рак мно гае 

змо жа це па спець. Скан цэнт руй це ся 

на га лоў ных спра вах, ад да ючы пе ра-

ва гу ла гіч на аб грун та ва ным дзе ян ням. 

Ад но сі ны са сва я ка мі бу дуць доб рыя 

і сар дэч ныя, але не да зва ляй це ні ко-

му, на ват з са мы мі доб ры мі на ме ра мі, 

умеш вац ца ў ва ша аса біс тае жыц цё.

КА ЗЯ РОГ. Па дзеі тыд-

ня бу дуць су пя рэч лі выя. 

Вас мо гуць му чыць су-

мне вы з на го ды ра бо ты ці 

аса біс та га жыц ця. Ад нак у вы пад ку 

асоб ных ня ўдач не вар та ад чай вац-

ца, гэ та толь кі ча со вая з'я ва. Аў то рак 

бу дзе да стат ко ва на пру жа ным і на сы-

ча ным па дзея мі ра бо чым днём. Гэ ты 

дзень мо жа ўнес ці не ча ка ныя ка рэк-

ты вы ў пла ны, але ўсё апы нец ца да 

леп ша га. У чац вер лепш ні чо га сур'-

ёз на га не пла на ваць. А ў пят ні цу сме-

ла бя ры це ся за са мыя цяж кія спра-

вы, але не спя ша й це ся з ацэн ка мі і 

ка мен та ры я мі.

ВА ДА ЛІЎ. З'я віц ца 

маг чы масць зні зіць тэмп 

ра бо ты і ад пра віц ца ў ад-

па чы нак. Па спя хо ва ра-

за браў шы ся з са мы мі важ ны мі са 

спраў, за пла на ва ных на ты дзень, 

ад чу е це дзіў ную лёг касць. У воль-

ны час змо жа це доб ра ад па чыць і 

ад ду шы па ве ся ліц ца. Але лепш не 

за во дзіць ку рорт ных і служ бо вых 

ра ма наў.

РЫ БЫ. Па ня дзе лак і 

чац вер мо гуць стац ца са-

мы мі на пру жа ны мі дня мі 

тыд ня. У гэ тыя дні ра бо та 

па гра жае па глы нуць боль шую част ку 

ва ша га ча су. Адзін са знач ных мо ман-

таў тыд ня — зно сі ны і но выя зна ём-

ствы, у тым лі ку ў ін тэр нэ це. Маг чы ма, 

ме на ві та там вы зной дзе це свой лёс. 

У кан цы тыд ня да вя дзец ца раз ры вац-

ца па між пра фе сій ны мі аба вяз ка мі і 

ся мей ны мі праб ле ма мі. Не за бы вай-

це ся пра бліз кіх лю дзей — ім мо жа 

спат рэ біц ца ва ша да па мо га.
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