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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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21 ВЕ РАС НЯ

1903 год — 

н а  р а -

дзіў ся (вёс ка Ло шы ца, 

ця пер у ме жах Мін-

ска) Іо сіф Аляк санд-

ра віч Бель скі, адзін з 

ар га ні за та раў і кі раў ні коў па тры я тыч-

на га пад пол ля і пар ты зан ска га ру ху 

на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў га ды Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, Ге рой Са вец ка га Са-

ю за, пар тый ны і праф са юз ны дзе яч Бе-

ла ру сі. Удзель нік вы зва лен ня За ход няй 

Бе ла ру сі ў 1939 го дзе. У пе ры яд аку па-

цыі Бе ла ру сі ня мец ка-фа шысц кі мі за-

хоп ні ка мі з лі пе ня 1941 го да сак ра тар 

Мінск ага пад поль на га аб ка ма КП(б)Б. 

Удзель ні чаў у ства рэн ні 63 пад поль-

ных пер ша сных пар тый ных ар га ні за-

цый у Мін скай і Па лес кай аб лас цях, у 

раз гро ме ва ро жых гар ні зо наў і ін шых 

ба я вых апе ра цы ях. У 1948—1958 га-

дах — стар шы ня Бе ла рус ка га рэс пуб-

лі кан ска га са ве та праф са юзаў. Па мёр 

у 1966 го дзе. Яго імем на зва на ву лі ца 

ў Мін ску.

1918 год — на ра дзіў ся (вёс ка 

Клет нае Глус ка га ра ё на) 

Фё дар Мі хай ла віч Ян коў скі, бе ла рус кі 

мо ва зна вец, пісь мен нік, док тар фі ла-

ла гіч ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны 

дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. За сна валь нік 

бе ла рус кай фра зе а ло гіі. Да сле да ваў 

фа не ты ку, лек сі ку, фра зе а ло гію, гра-

ма ты ку бе ла рус кай на род най і лі та ра-

тур най мо вы, яе гіс то рыю. Укла даль нік 

збор ні каў кры ла тых слоў і афа рыз маў. 

Пі саў на ве лы, апа вя дан ні, лі та ра тур-

ныя мі ні я цю ры. Па мёр у 1989 го дзе.

1923 год — на ра дзіў ся (па сё-

лак Луч ны Мост Бя рэ зін-

ска га ра ё на) Мі ка лай Аляк санд ра віч Ба-

ры се віч, фі зік, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, 

АН СССР, РАН, за слу жа ны дзе яч на ву кі 

Бе ла ру сі, Ге рой Са-

цы я ліс тыч най Пра-

цы, за меж ны член 

Сла вен скай ака дэ-

міі на вук і мас тац-

тваў, за меж ны член 

Чэ ха сла вац кай АН, 

пра ва дзей ны член 

Еў ра пей скай ака дэ-

міі на вук, мас тац тваў 

і сла вес нас ці, га на-

ро вы док тар пры ро-

да знаў чых на вук Іен ска га ўні вер сі тэ та 

імя Ф. Шы ле ра. На пра ця гу 18 га доў 

(з 1969-га да 1987 го да) Мі ка лай Ба-

ры се віч уз на чаль ваў Ака дэ мію на вук 

Бе ла ру сі. Аў тар больш як 300 на ву ко-

вых прац, у тым лі ку трох ма на гра фій. 

Праводзіў да сле да ван ні па лю мі нес-

цэн цыі і спект ра ска піі скла да ных ма-

ле кул, ла зер най фі зі цы і інф ра чыр во най 

тэх ні цы. Ім рас пра ца ва на ста тыс тыч-

ная тэ о рыя фо та фі зіч ных пра цэ саў у 

скла да ных ма ле ку лах. Лаў рэ ат Ле нін-

скай прэ міі, Дзяр жаў най прэ міі СССР, 

Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр у 

2015 го дзе.

1958 год — на ра дзіў ся Алег 

Мі ка ла е віч Елі се ен каў, 

бе ла рус кі кам па зі тар, за слу жа ны дзе яч 

мас тац тваў Бе ла ру сі. Пра цуе ў роз ных 

жан рах. Ся род тво раў: сім фо ніі «Ды-

вер тыс мент» і «Ка мер ная му зы ка» для 

струн на га ар кест ра, «Ва ры я цыі» для 

цым ба лаў, пес ні на сло вы бе ла рус кіх і 

ін шых кам па зі та раў, му зы ка да дра ма-

тыч ных спек так ляў і кі на філь маў.

1933 год — у 
Л е й п -

цы гу па чаў ся ін сцэ ні-
ра ва ны на цыс та мі су-
до вы пра цэс су праць 
ка му ніс таў, аб ві на-
ва ча ных у пад па ле 

рэйх ста га. Га лоў ным аб ві на ва ча ным 
на пра цэ се быў бал гар скі ка му ніст Ге-
ор гій Дзі міт раў.

1947 год — на ра дзі ла ся Воль-

га Аст ра ву ма ва, ра сій-

ская акт ры са тэ ат ра і кі но, ар тыст ка 

Мас коў ска га ака дэ міч на га тэ ат ра імя 

Мас са ве та, на род ная ар тыст ка Ра сіі. 

Зды ма ла ся ў філь мах «Да жы вём да па-

ня дзел ка», «А до світ кі тут ці хія...», «Ка-

хан не зям ное», «Лёс», «Га раж» і інш. 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. НАРАДЖЭННЕ 
НАЙСВЯЦЕЙШАЙ 
БАГАРОДЗІЦЫ, 
Марыі, Георгія.

К. Аляксандра, Іпаліта, 
Мацея.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.53 19.11 12.18

Вi цебск — 6.42 19.01 12.19

Ма гi лёў — 6.43 19.01 12.18

Го мель — 6.40 18.58 12.18

Гродна — 7.08 19.27 12.19

Брэст — 7.09 19.27 12.18

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Першая квадра 

17 верасня.

Месяц у сузор’і 

Вадаліва.

— Док тар, а якія бы ва-

юць пры кме ты скле ро зу?

— Я ж учо ра вам ка заў!

Жа но чае...

Учо ра цэ лую га дзі ну муж 

слу хаў мя не з рас кры тым 

ро там.

Пры гле дзе ла ся — спіць, 

пад лю га!

— По тым я доў га ха дзі ла 

да ся мей на га псі хо ла га.

— А ча му пе ра ста ла?

— Жон ка псі хо ла га бы-

ла су праць.

Аб' ява па ра дыё:

— Ува га! У на шым ганд-

лё вым цэнт ры зной дзе ны 

хлоп чык Алё ша, 20 га доў. 

Баць коў про сяць па ды сці ў 

бар і апла ціць два «Гі не сы».

Жыц цё — да во лі не-

спра вяд лі вая шту ка. Ты 

мо жаш вы пад ко ва ка мусь-

ці зра біць дзі ця, але не мо-

жаш вы пад ко ва зра біць 

міль ён до ла раў.

Вы но сіў смец це. Су се дзі 

па ду ма лі, што пе ра яз джаю.

АВЕН. Га лоў нае для 

вас — гэ та рэа лі за ваць 

улас ныя маг чы мас ці. На 

пра цы па чы на ец ца доб рая 

твор чая па ла са, вам за бяс-

пе ча ны доб ра зыч лі васць і ра зу мен не 

з бо ку на чаль ства. Мо жа це па поў ніць 

свой ба гаж ве даў, па спя хо ва за ва-

ю е це ін тэ ле кту аль ныя вы шы ні, ка лі 

пра го ні це ад ся бе спа да ры ню ля но ту.  

За хоў вай це ду шэў ную раў на ва гу. На-

пры кан цы тыд ня пас ля бес пе ра пын най 

мі тус ні вас бу дзе ча каць вель мі не аб-

ход ны спа кой.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд ні 

дзе ла выя су стрэ чы і пе ра-

мо вы ака жуцца эфек тыў-

ны мі, так што сме ла агуч-

вай це свае ўмо вы. Доб ры на строй бу-

дзе су пра ва джаць вас увесь ты дзень, а 

лю быя праб ле мы зда дуц ца вы ра шаль-

ны мі. Толь кі не вар та мя няць пла ны і 

кі дац ца з край нас ці ў край насць. У чац-

вер мо жа це па тра піць у сі ту а цыю, якая 

ўжо ад бы ва ла ся з ва мі ка лісь ці. Але 

на за па ша ны во пыт да зво ліць не толь-

кі бяз боль на пе ра жыць вяр тан не да 

мі ну ла га, але і атры маць з яго шмат 

ка рыс ці.

БЛІЗ НЯ ТЫ. У вас асаб-

лі ва бу дуць атрым лі вац ца 

як цал кам но выя пра ек-

ты, так і вяр тан не да ста-

рых, ня скон ча ных і даў но 

за бы тых спраў. Скан цэнт руй це ся на 

твор чых ідэ ях, і яны пры ня суць пры-

бы так, пры чым та кі, які знач на па вы-

сіць якасць ва ша га жыц ця. Маг чы ма, 

не ка то рых прад стаў ні коў зна ка ча кае 

пры ем ная за меж ная па езд ка.

РАК. На гэ тым тыд ні 

лёс мо жа пры га та ваць для 

вас не ча ка ныя ві ра жы, та-

му прад бач лі васць не пе-

ра шко дзіць. У па ня дзе лак і аў то рак 

па жа да на пра явіць асця рож насць і 

за няц ца за вяр шэн нем ста рых спраў. 

Ас тат ні час бу дзе спры яль ны для но-

вых твор чых па чы нан няў. З чац вяр га 

пе ра мо вы і кан так ты знач на спрос цяц-

ца, што да зво ліць у воль ны час, які 

з'я віц ца, за няц ца чымсь ці пры ем ным. 

У ня дзе лю ча кай це ра ман тыч на га 

сюр пры за.

ЛЕЎ. Да вя дзец ца па-

глы біц ца ў ра бо ту, і ме на-

ві та ад яе бу дуць за ле жаць 

ва шы да лей шыя пос пе хі. 

Са мае важ нае — па збя-

гаць не па трэб най мі тус ні, а так са ма 

за ліш няй ак тыў нас ці. Доб ры час для 

ад па чын ку на мо ры або для за меж на-

га па да рож жа. Не аб ход на сур' ёз на за-

няц ца хат ні мі праб ле ма мі, пры свя ці ць 

больш ча су дзе цям.

ДЗЕ ВА. Па спра буй це 

на гэ тым тыд ні пра яў ляць 

больш цяп ла і кло па ту. Ка-

лі вы шу ка е це ра бо ту, то 

по шу кі мо гуць за вяр шыц ца пос пе хам. 

Не вы клю ча на, што ста не це да ве ра-

най асо бай ка гось ці звы чай на вель мі 

скрыт на га. Па стаў це ся да яго шчы рас ці 

з па ва гай і не рас кры вай це па чу тае, 

на ват ка лі вас пра гэ та ад мыс ло ва не 

па про сяць. І та ды зда бу дзе це сяб ра. 

У се ра ду ёсць ры зы ка па сва рыц ца з 

бліз кі мі людзь мі.

ША ЛІ. Фар ту на то хму-

рыц ца, то хіт ра флір туе з 

ва мі, пра па ноў ва ю чы раз-

на стай ныя за ба вы і ра ман-

тыч ныя пры го ды. На гэ тым тыд ні ча ка-

ец ца шмат ці ка вых су стрэч, зван коў, 

кан так таў як у аса біс тай сфе ры, так 

і ў дзе ла вой. У су бот ні дзень мож на 

здзяйс няць са мыя вар' яц кія і ры зы коў-

ныя кро кі, га лоў нае — быць упэў не-

ным у сва ёй пра ва це і ні ко му не жа даць 

зла.

СКАР ПІ ЁН. У па ня дзе-

лак мо жа па сту піць ін фар-

ма цыя, якая ста ноў ча паў-

плы вае на ва шу кар' е ру. 

У аў то рак бу дзе це поў ныя сіл і энер гіі, 

ра бо та за кі піць. У чац вер у аса біс тым 

жыц ці ўсё зме ніц ца да леп ша га, гэ ты 

дзень мож на на зваць днём вы ка нан ня 

жа дан няў. 

СТРА ЛЕЦ. Па ня дзе лак 

абя цае шмат сур' ёз ных 

спраў, у ва шых ін та рэ сах 

за няц ца імі, не ад клад ва ю чы на по-

тым. Не вы клю ча на, што да вя дзец ца 

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 ў тай не — вам бу дуць удзяч-

ныя. Аў то рак і се ра ду па жа да на вы-

ка рыс тоў ваць на вы ка нан не ўлас ных 

пла наў, ад ступ лен ні ад вы зна ча на га 

шля ху не па жа да ныя. Ува гі мо гуць 

за па тра ба ваць ся мей ныя і аса біс тыя 

спра вы.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым 

тыд ні вар та вы дат ка ваць 

тро хі ча су, каб пра віль на 

са ры ен та вац ца ў сі ту а-

цыі — і та ды не да вя дзец-

ца лез ці ў акно, бо бу дзе це ве даць, 

дзе зна хо дзяц ца дзве ры. Уз важ вай це 

кож нае сло ва ў аў то рак і не да вай це 

не здзяйс няль ных абя цан няў на чаль-

ству і ка ле гам. У се ра ду пад крэс ле-

ная ка рэкт насць і такт па зба вяць ад 

не па трэб ных кан флік таў у ка лек ты ве і 

за ха ва юць ду шэў ны спа кой. У вы хад-

ныя лепш ад па чыць з сям' ёй.

ВА ДА ЛІЎ. Спя шай це-

ся рэа лі зоў ваць па та ем-

ныя ма ры, бо гэ тыя дні 

ад кры ва юць пе рад ва мі 

са мыя бліс ку чыя перс пек-

ты вы. Су стрэ чы і но выя зна ём ствы 

ака жуц ца плён ны мі, хоць і не ад ра зу. 

На гэ тым тыд ні вар та за клас ці пад му-

рак для бу ду чых пе ра ме н. У дру гой 

яго па ло ве да вя дзец ца да каз ваць на-

чаль ству, што вы здоль ныя на мно гае. 

У не зна ё май аб ста ноў цы пра яві це ра-

зум ную стры ма насць, гэ та да зво ліць 

па збег нуць праб лем.

РЫ БЫ. Ты дзень бу дзе 

спры яль ны для за вяр шэн-

ня на за па ша ных спраў. 

Пра яві це ўлас ці выя вам 

доб ра сум лен насць і пунк ту аль насць, 

звяр ні це піль ную ўва гу на дро бя зі і не 

да вя дзец ца вы праў ляць свае па мыл-

кі, іх прос та не бу дзе. Па спра буй це 

менш кры ты ка ваць ка лег па ра бо це, 

па мя тай це, маў чан не — зо ла та, яны 

і так усё зра зу ме юць. Не цяг ні це коў-

дру на ся бе і не хва лі це ся.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

— У нью та нах!
— У чым сі ла, 
брат?
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