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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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1 ЛІС ТА ПА ДА

1874 год — на-

р а  д з і ў  с я 

Сяр гей Мі ка ла е віч Вы-

ша лескі (мяс тэч ка Обаль, 

ця пер у Шу мі лін скім ра-

ё не), бе ла рус кі эпі заа то-

лаг, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі (1928), пра-

фе сар, га на ро вы член УАСГНІЛ, за слу-

жа ны дзе яч на ву кі СССР. У 1899 го дзе 

скон чыў Вар шаў скі ве тэ ры нар ны ін сты тут. 

З 1928 го да — за гад чык ка фед ры Ві цеб-

ска га ве тэ ры нар на га ін сты ту та, ад на ча-

со ва ды рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ве тэ ры нар на-бак тэ ры я ла гіч на га ін сты ту та 

ў Ві цеб ску. Пас ля пра ца ваў у Ка зах ста не, 

Мас коў скім на ву ко ва-да след чым ве тэ ры-

нар ным ін сты ту це. Аў тар ка ля 100 на ву ко-

вых прац. Рас пра ца ваў ме та ды ба раць бы 

з сі бір скай яз вай, чу мой і ро жай сві ней, 

бру цэ лё зам, за па лен нем лёг кіх буй ной ра-

га тай жы вё лы. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

СССР. Па мёр у 1958 го дзе.

1903 год — на ра дзіў ся (вёс ка Лаб-

ко ві чы, ця пер у Кры чаў скім 

ра ё не) Кузь ма Ве ня дзік та віч Кі ся лёў, дзяр-

жаў ны дзе яч БССР. З 1937 го да — нар кам 

ахо вы зда роўя рэс пуб лі кі, стар шы ня СНК, 

у пас ля ва ен ны час — на мес нік стар шы ні 

Са ве та На род ных Ка мі са раў і мі ністр за-

меж ных спраў БССР. У 1966—1977-м — 

са вет нік Са ве та Мі ніст раў Бе ла ру сі. Па мёр 

у 1977 го дзе.

1924 год — у Мін ску на ба зе Мін скіх 

пя хот ных кур саў ство ра на Аб'-

яд на ная Бе ла рус кая ва ен ная шко ла імя ЦВК 

БССР, якая рых та ва ла кад ры ка ман дзі раў 

тэ ры та ры яль ных і кад ра вых бе ла рус кіх вой-

скаў і для фар мі ра ван няў Чыр во най Ар міі 

(іс на ва ла да са ка ві ка 1937 го да).

1933 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ва-

ра ком шчы на, ця пер у Дзят-

лаў скім ра ё не) Вя ча слаў Ада мчык, пісь-

мен нік, пе ра клад чы к і дра ма тург. Аў тар 

ра ма наў «Чу жая баць каў шчы на» (быў 

эк ра ні за ва ны сту ды яй «Бе ла русь фільм»), 

«Год ну ля вы», «І ска жа той, хто на ро дзіц-

ца» і ін шых тво раў. Лаў рэ ат Лі та ра тур най 

прэ міі імя І. Ме ле жа, Дзяр жаў най прэ міі Бе-

ла ру сі імя Я. Ко ла са. Па мёр у 2001 го дзе.

2002 год — прай шла ўра чыс тая 

цы ры мо нія за клад кі і па чат-

ку бу даў ніц тва но ва га бу дын ка На цы я-

наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі.

1512 год — Мі ке-

лан джэ ла 

Бу а на ро ці за вяр шыў раз-

ма лёў ку скля пен ня Сікс-

цін скай ка пэ лы — 

ад на го з най важ-

ней шых па рад ных 

за лаў Ва ты ка на.

1905 год — быў апуб лі ка ва ны 

цар скі ўказ «Аб ме рах да 

ўма ца ван ня адзін ства ў дзей нас ці вы шэй-

шых ор га наў ула ды». Стар шы нёй Са ве та 

Мі ніст раў Ра сій скай ім пе рыі быў пры зна-

ча ны граф С. Ю. Ві тэ.

1939 год — не чар го вая 5-я се сія 

Вяр хоў на га Са ве та СССР 

пры ня ла за кон аб уклю чэн ні За ход няй 

Укра і ны і За ход няй Бе ла ру сі ў склад Са-

ю за ССР і ўз'яд нан ні іх з УССР і БССР.

1990 год — у ад па вед нас ці з ука-

зам Прэ зі дэн та СССР М. С. 

Гар ба чо ва ў СССР быў уве дзе ны ка мер-

цый ны курс руб ля да за меж ных ва лют.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Клеапатры, Івана, 
Сяргея.

К. УСІХ СВЯТЫХ.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.09 17.37 9.28

Вi цебск — 8.02 17.22 9.20

Ма гi лёў — 7.59 17.27 9.28

Го мель — 7.52 17.28 9.36

Гродна — 8.23 17.52 9.29

Брэст — 8.19 17.57 9.38

Месяц
Маладзік 

28 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Казярога.

УСМІХНЕМСЯ
Аб' ява ў му зеі: «Пры но-

сіць з са бой і раз гля даць 
кар ці ны і скульп ту ры 
стро га за ба ра ня ец ца!»

Два га лоў ныя пы тан ні 

лю бо му ўра чу:

1) Я бу ду жыць?

2) А піць мож на?

Не як мя не стрыг тро-

хі п'я на ва ты цы руль нік. 

Я на зваў пры чос ку «паў-

бокс пад паў са лод кім».

На спек так лі:
— Ча му та кая дзіў ная 

трак тоў ка зна ка мі тай п'е сы: 
Дэз дэ мо на ду шыць Атэ ла?!

— Што зро біш, мы за раў-
на праўе па лоў.

Ра мон ка вы чай су па-

кой вае толь кі ў ад ным 

вы пад ку: ка лі вы плюх нуць 

яго ка му-не будзь у твар.

АВЕН. На гэ тым тыд ні ў 

вас з'я вяц ца но выя дзе ла-

выя парт нё ры ці ка ле гі, так 

што рых туй це ся на ладж-

ваць су вя зі і шу каць агуль ныя па ды-

хо ды. Уда ча абя цае спа да рож ні чаць 

у аса біс тым жыц ці. Пер шая па ло ва 

тыд ня бу дзе поў ная ці ка вых і на ват 

за гад ка вых су стрэч і за пом ніц ца на-

доў га. У пят ні цу, маг чы ма, вы на рэш-

це спра ві це ся са скла да ны мі за да ча мі, 

што вы клі ча шмат пе ра мен у пра фе-

сій ным пла не.

ЦЯ ЛЕЦ. Аса біс тае аба-

ян не да зво ліць на ла дзіць 

не аб ход ныя парт нёр скія 

ад но сі ны. Мі ну лыя за слу гі 

да зво ляць ад крыць до сыць перс пек-

тыў ную спра ву або за вяр шыць важ ны 

пра ект. У ся рэ дзі не тыд ня іма вер ны 

па езд кі, зрэш ты, па жа да на да лё ка 

ад до му не з'яз джаць. Та ды ў кан цы 

тыд ня ўла дзяц ца ся мей ныя праб ле мы, 

пач нец ца пе ры яд поў на га па ра зу мен-

ня. Не вель мі доб ры для вас дзень — 

аў то рак.

БЛІЗ НЯ ТЫ. У пра фе-

сій ных спра вах спат рэ бяц-

ца не ча ка ны па ды ход і доб-

рая рэ ак цыя на змя нен не 

сі ту а цыі. За тое вы змо жа-

це раз ліч ваць на хут кія вы ні кі і вя лі кі 

пры бы так. Усё скла дзец ца най леп шым 

чы нам. Трэ ба толь кі ве рыць і ча каць. 

У аса біс тым жыц ці вас ча кае шмат 

пры ем ных і пя шчот ных мо ман таў.

РАК. Па ня дзе лак абя-

цае ма су сур' ёз ных спраў, 

у ва шых ін та рэ сах за няц-

ца імі шчыль на. Не вы-

клю ча на, што трэ ба бу дзе вы слу хаць 

чы есь ці сак рэ ты. За ха вай це па чу тае, 

ды і сам факт та кой раз мо вы, у та ям-

ні цы — вам бу дуць удзяч ныя. Аў то рак 

і се ра ду па жа да на вы ка рыс тоў ваць, 

каб уз няц ца па кар' ер най лес ві цы. Та кі 

шанц вам на да рыц ца.

ЛЕЎ. На гэ тым тыд-

ні вам не аб ход на цвёр-

да стаць на но гі і па чаць 

маш таб нае на ступ лен не 

прак тыч на ва ўсіх жыц цё-

вых сфе рах. Ця пер не час ле на вац-

ца і пра яў ляць апа тыю. Пад трым ка 

на чаль ства да зво ліць па зба віц ца ад 

ва ро жас ці і інт рыг ка лег па ра бо це. 

У чац вер па ра ду юць на ві ны. У су бо-

ту зор кі прад каз ва юць вам та таль-

ную за ня тасць. Ня дзе лю пры свя ці це 

паў на вар тас на му ад па чын ку.

ДЗЕ ВА. На гэ тым тыд-

ні важ ным мо ман там ста-

нуць прос тыя ча ла ве чыя 

зно сі ны. Не спра буй це 

ні ко га вы ка рыс тоў ваць, ні кім ма ні пу-

ля ваць. Прос та звяр ні це на леж ную 

ўва гу на ад но сі ны да лю дзей і но вую 

ін фар ма цыю. На се ра ду не вар та пла-

на ваць сур' ёз ныя спра вы і су стрэ чы, 

па спра буй це кант ра ля ваць не га тыў-

ныя эмо цыі. Чац вер мо жа па ра да ваць 

вас энер ге тыч ным уз ды мам і доб рым 

на стро ем. Вы хад ныя па ды хо дзяць для 

па чат ку ра мон ту або ін шых пе ра мен, 

звя за ных з до мам.

ША ЛІ. Вы на пі ку фор-

мы. Ёсць рэ аль ная на дзея, 

што пос пех ад вас не ад-

вер нец ца. У па ня дзе лак 

іма вер ныя перс пек тыў ныя 

дзе ла выя су стрэ чы. У се ра ду ёсць ры-

зы ка сур' ёз на па сва рыц ца з бліз кі мі 

людзь мі за дро бязь. На гэ тым тыд ні па-

спра буй це ні ко му не рас кры ваць сва іх 

пла наў і за дум: кан ку рэн ты не дрэм-

люць. Пры чым, як ні па ра дак саль на, 

гэ та мо жа за кра нуць ва ша 

аса біс тае жыц цё.

СКАР ПІ ЁН. Вас ча ка-

юць пос пех і пры бы так. Усе 

па чы нан ні бу дуць уда лыя. З лю бой сі-

ту а цыі вы змо жа це атры маць ка рысць 

для ся бе. У пят ні цу ста рай це ся не тра-

ціць са ма кант ро лю.

СТРА ЛЕЦ. Не вар та 

пе ра больш ваць сва іх маг-

чы мас цяў, а так са ма раз-

ліч ваць на сур' ёз ную да па мо гу збо ку. 

Лепш на ват тро хі па ні зіць па тра ба ван-

ні да ся бе — змо жа це па збег нуць рас-

ча ра ван няў і кан флік таў. Па спра буй це 

не па збя гаць ад каз нас ці і сум лен на 

рэ ага ваць на пы тан ні бліз кіх лю дзей.

КА ЗЯ РОГ. Ты дзень 

прой дзе пад зна кам дас-

ціп нас ці і да ру пе ра ка нан-

ня — вы лёг ка да мо жа це-

ся ўся го, ча го за хо ча це. Аб вост рыц ца 

жа дан не ста біль нас ці, і мно гія дзе ян-

ні бу дуць на кі ра ва ныя ме на ві та на яе 

зда быц цё. У аса біс тым жыц ці не пры-

спеш вай це па дзеі.

ВА ДА ЛІЎ. На ра бо це 

вас мо жа за кру ціць ві хор 

не ад клад ных спраў. У па-

ня дзе лак і пят ні цу бу дуць 

уда лы мі па езд кі і ка ман дзі роў кі. Іс-

нуе доб рая маг чы масць на ла дзіць 

ад но сі ны з парт нё ра мі і ка ле га мі, а 

так са ма вы ка рыс таць свое ча со ва 

пра па на ва ную вам да па мо гу. У су-

бо ту маг чы мы не прад ба ча ныя рас-

хо ды на дзя цей.

РЫ БЫ. У па чат ку тыд-

ня маг чы ма рас ча ра ван не 

ў кім-не будзь з бліз кіх лю-

дзей, але гэ та не пад ста ва для хва ля-

ван ня. Рап тоў ны зва нок — і вы ўжо 

ззя е це ад шчас ця. Асаб лі ва ці ка выя 

ідэі мо гуць вас на ве даць у пят ні цу — 

па спра буй це за пі саць іх, каб не вы-

пус ціць з-пад ува гі не аб ход ныя, а з 

пер ша га по гля ду ня знач ныя дэ та лі. Да 

кан ца тыд ня прый дзе ад чу ван не спа-

кою і пры мі рэн ня.
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Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

У БРЫ ТА НІІ 
АД ПУДЖ ВА ЮЦЬ 
ЛА ЗЕ РА МІ ГУ СЕЙ

Са вет лон дан ска га ба ра 

«Бекс лі» (Вя лі ка бры та-

нія) па чаў ад пуж ваць гу-

сей ла зе ра мі, каб аба ра-

ніць ад пту шак клум бы.

Гэ ты ме тад ука ра ні лі ў пар-

ку Хол Плейс. Су пра цоў ні кі 

пар ку вы ка рыс тоў ва юць ла-

зер ныя ўказ кі, каб ад пу дзіць 

ка над скіх гу сей, якія міг ры-

ру юць. У 2019 го дзе ў Бекс лі 

фік су ец ца вя лі кі пры ток гу-

сей, птуш кі на но сяць шко ду 

клум бам і дзі кай пры ро дзе. 

Ра ней мяс цо выя ўла ды за ах-

воч ва лі пры сут насць пту шак і 

пра да ва лі корм для іх. Ад нак 

сё ле та чы ноў ні кі вы ра шы лі 

зма гац ца з імі з-за та го, што 

тыя па ча лі пса ваць клум бы 

ў пар ку, на доб ра ўпа рад ка-

ван не яко га бы ло вы дзе ле на 

600 ты сяч фун таў стэр лін гаў.

Ка ра леў скае та ва рыст ва 

аба ро ны жы вёл рас кры ты-

ка ва ла ме тад, які мо жа вы-

клі каць у жы вёл праб ле мы 

са зро кам, але ад зна чы ла, 

што, ка лі ён бу дзе пры зна ны 

гу ман ным, у гра мад стве га-

то выя пад тры маць яго. 

— І што: 
забыўся парасон — 
ідзі дадому мокры?!


