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24 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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25 КАСТ РЫЧ НІ КА

1913 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір 

Паў ла віч Цас люк, кі на апе-

ра тар і рэ жы сёр, за слу жа ны дзе яч мас-

тац тваў Бе ла ру сі. У час Вя лі кай Ай чын най 

вай ны фран та вы кі на апе ра тар, удзель ні-

чаў у здым ках філь маў «Раз гром ня мец кіх 

войск пад Маск вой», «Дзень вай ны» і ін шых. З 1946 го да на 

кі на сту дыі «Бе ла русь фільм» зды маў хро ні ку, да ку мен таль-

ныя і на ву ко ва-па пу ляр ныя філь мы. З 1960-х га доў вы сту паў 

і як рэ жы сёр: філь мы «Су стрэ ча ге ро яў Брэс та», «Штры хі да 

парт рэ та», «Бал гар скія су стрэ чы». Па мёр у 1977 го дзе.

1914 
год — на ра дзіў ся (вёс ка Ка ша лё ва, ця пер у 

Бу да-Ка ша лёў скім ра ё не) Ка зі мір Паў ла віч 

Бус лаў, бе ла рус кі фі ло саф, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, док тар 

фі ла соф скіх на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе-

ла ру сі. Пад яго кі раў ніц твам пад рых та ва ны і апуб лі ка ва ны 

кні гі, у якіх ана лі зу юц ца са цы яль ныя зме ны ў ася род дзі 

ра бо ча га кла са, ся лян ства, ін тэ лі ген цыі Бе ла ру сі ў пра цэ се 

са цы яль на-эка на міч ных пе ра ўтва рэн няў. Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр у 1983 го дзе.

1929 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ста рая Алеш ня Ра-

га чоў ска га ра ё на) Мі ко ла Грод неў, бе ла рус кі 

пісь мен нік. На стаў ні чаў, пра ца ваў у пе ры я дыч ным дру ку. 

Аў тар збор ні каў про зы «За баць коў скім па ро гам», «Цяж-

кае шчас це», «Вяс на бы ла...», апо вес цяў, апа вя дан няў, 

на ры саў, да ку мен таль най про зы, гу ма рыс тыч на га збор-

ні ка «Клін клі нам». Па мёр у 2011 го дзе.

1934 год — на ра дзіў ся Кар лас Шэр ман, бе ла рус-

кі пе ра клад чык, па эт. У 1964—1980 га дах 

пра ца ваў у Фун да мен таль най біб лі я тэ цы імя Я. Ко ла са 

АН Бе ла ру сі. Пе ра клаў з бе ла рус кай мо вы на іс пан скую 

збор нік лі ры кі «Мая Бес ядзь» А. Ку ля шо ва, тво ры Я. Ку-

па лы і Я. Ко ла са, Р. Ба ра ду лі на, В. Бы ка ва, І. Ша мя кі на. 

Пе ра кла даў так са ма тво ры з іс пан скай на бе ла рус кую 

мо ву. Па мёр у 2005 го дзе.

1922 год — у Са вец кай Ра сіі за-

вяр шы ла ся Гра ма дзян ская 

вай на. Уво сень 1922 го да ў Ра сіі ішоў 

апош ні этап Гра ма дзян скай вай ны, уз-

бро е на га кан флік ту, які раз гар нуў ся ў 

маш та бах усёй кра і ны па між са вец кі мі і 

ан ты баль ша віц кі мі сі ла мі. Да па чат ку 1920 го да баль ша-

ві кі за ха пі лі ўла ду на асноў-

най част цы тэ ры то рыі бы лой 

Ра сій скай ім пе рыі. З са ка ві ка 

1920-га асноў ная ба раць ба 

па між «чыр во ны мі» і «бе лы-

мі» ад бы ва ла ся на ўскра і нах 

кра і ны. У ча ты ры га дзі ны дня 

25 каст рыч ні ка 1922 го да час-

ці На род на-рэ ва лю цый най ар міі Да лё каў сход няй рэс пуб лі кі 

(НРА ДВР) пад ка ман да ван нем І. Уба рэ ві ча ўвай шлі ва 

Ула дзі вас ток. Суд ны з рэшт ка мі япон скіх і бе ла гвар дзей-

скіх войск спеш на па кі ну лі го рад за дзве га дзі ны да гэ та-

га. Праз тры тыд ні Да лё кі Ус ход стаў скла до вай част кай 

Са вец кай рэс пуб лі кі. Хоць узяц це Чыр во най Ар мі яй Ула-

дзі вас то ка 25 каст рыч ні ка 1922 го да тра ды цый на лі чыц ца 

да тай за кан чэн ня Гра ма дзян скай вай ны, ад нак роз ныя баі 

вя лі ся яшчэ пры бліз на год, а асоб ныя бе ла пар ты зан скія 

атра ды дзей ні ча лі не каль кі га доў.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Івана, 
Кузьмы, Марціна, 
Мікалая.

К. Дар'і, Інгі, Пятра.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.56 17.51 9.55

Вi цебск — 7.48 17.38 9.50

Ма гi лёў — 7.46 17.41 9.55

Го мель — 7.39 17.42 10.03

Гродна — 8.10 18.07 9.57

Брэст — 8.07 18.11 10.04

Месяц
Апошняя квадра 

21 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ
Га ра скоп для ўсіх зна-

каў за дыя ка.

Увесь дзень бу дзе ха-

цец ца спаць, але ўве ча ры 

гэ та прой дзе.

— Мі лы! Я прос та за раз 

сма жу буль бу на па ло ву го-

лая...

— Вы яз джаю!

— Па га рэ зім?

— Ты там усё не з'еш!

У Ста ра-

жыт ным Егіп-

це бы ла ба гі-

ня рэў нас ці, і 

клі ка лі яе Ты-

тамз кім.

Іс тэ ры ка ў 

16 га доў: вы-

бі ва еш дзве ры 

з на гі, раз бі ва-

еш смарт фон 

аб сця ну, кры-

чыш.

Іс тэ ры ка ў 26 га доў: 

дзве ры каш ту юць 300 руб-

лёў, уста ноў ка яшчэ 100, за 

смарт фон і ноў тбук яшчэ 

вы плач ваць крэ дыт. Прос-

та кры чыш.

Іс тэ ры ка ў 36 га доў: кры-

чаць нель га — дзе ці спяць. 

Прос та ся дзіш.

Гуль таі ўсё ро бяць хут-

ка, каб хут чэй ад ка рас кац-

ца ад ра бо ты. І якас на, каб 

по тым не пе ра раб ляць.

АВЕН. Да вя рай, але 

пра вя рай — вось ад на з 

га лоў ных за дач тыд ня. 

Змо жа це да сяг нуць амаль 

лю бых вяр шынь, але толь кі пры кры-

тыч ным стаў лен ні да ся бе і яшчэ больш 

кры тыч ным — да на ва коль ных. Інакш 

вас бу дзе лёг ка ўвес ці ў зман. У се ра ду 

на ра бо це мо гуць па ўстаць рап тоў ныя 

праб ле мы. Блі жэй да кан ца тыд ня змо-

жа це свое ча со ва за вяр шыць важ ную 

і ад каз ную спра ву. Вы хад ныя бу дуць 

на рэд касць на пру жа ныя, па спра буй це 

па збег нуць стрэ саў, бо яны не пой дуць 

на ка рысць зда роўю.

ЦЯ ЛЕЦ. Не за цык лі вай-

це ся на мі ну лых да сяг нен-

нях, збя ры це ся з сі ла мі і 

ра шу ча пе ра адо лей це но-

вую мя жу. За вы дат ка ва ныя на ма ган-

ні бу дзе це ўзна га ро джа ныя спаў на. 

І па жа да на тры мац ца да лей ад уся ля-

кіх аван тур, звя за ных з лёг кім уз ба га-

чэн нем і су мніў ны мі пра па но ва мі. Ка лі 

не рас пы ляц ца па дро бя зях, то мож на 

на ву чыц ца шмат ча му з та го, да ча го ля-

жыць ду ша. Вы хад ныя — доб ры час для 

па чат ку ра мон ту або на быц ця мэб лі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На гэ тым 

тыд ні змо жа це на блі зіц-

ца да за па вет най мэ ты. 

Не вар та не да ацэнь ваць 

сі лу сва ёй пры ваб нас ці: 

з яе да па мо гай вы здоль ныя да маг-

чы ся мно га га. У кан цы тыд ня мо жа це 

атры маць не ча ка ную і не ацэн ную пад-

трым ку сяб роў. У вы хад ныя дні ад дай-

це больш ува гі сям'і і до му — і вы пе ра-

ка на е це ся, што ва шы бліз кія здоль ныя 

зра біць больш, чым вы ча ка е це.

РАК. Па спра буй це не 

мар на ваць свае сі лы на 

за ве да ма не вы ка наль ныя 

за да чы. Пер шую па ло ву 

тыд ня да вя дзец ца пра ца ваць у ка ман-

дзе, хоць гэ та бу дзе су пя рэ чыць пла-

нам, ад нак вы не бу дзе це рас ча ра ва-

ныя. Да зволь це ро зу му ўзяць верх над 

эмо цы я мі і пе ра ка на е це ся, што толь кі 

спа кой ная ацэн ка та го, што ад бы ва-

ец ца, пры ня се пос пех. Ва ша кар' е ра 

ві да воч на ідзе ўга ру.

ЛЕЎ. На гэ тым тыд ні 

ад но сі ны з ка ле га мі на ра-

бо це бу дуць за ле жаць ад 

ва шай ак тыў нас ці і здоль-

нас ці пра явіць іні цы я ты ву. Будзь це 

асаб лі ва асця рож ныя ў пер шую па ло ву 

тыд ня, бо ў гэ ты час маг чы мыя не ча ка-

ныя кан флік ты, якіх бы ло б па жа да на 

па збег нуць. Не спра буй це ўсім і кож-

на му да ка заць слуш насць сва іх ду мак, 

лепш сыс ці ў цень, час вас рас су дзіць. 

Якія па дзеі ні ад быліся б у пят ні цу, па-

спра буй це за хоў ваць спа кой. У вы хад-

ныя маг чы мы як рэз кі ўздым, так і спад 

ак тыў нас ці.

ДЗЕ ВА. Не ўспры май-

це тое, што ад бы ва ец ца, 

за над та сур' ёз на. Гу мар 

да па мо жа на ла дзіць ад-

но сі ны. На ра бо це ўсё бу дзе доб ра, 

на ват ве ра год на па вы шэн не па служ-

бе або прэ мія. Вар та за ду мац ца пра 

штось ці но вае, не бой це ся пе ра мен. 

Дзе цям мо жа спат рэ біц ца ва ша па ра-

да, па спра буй це за ўва жыць гэ та перш, 

чым яны па спе юць на ра біць глуп стваў. 

Най больш спры яль ным днём для вас 

бу дзе су бо та.

ША ЛІ. На ды хо дзіць ня-

прос ты ты дзень, бо на збі-

ра ла ся шмат спраў, якія 

лепш зра біць не ад кла-

да ю чы. У па чат ку тыд ня 

кан ку рэн ты ці ка ле гі мо гуць вы ста віць 

вас не ў са мым вы гад ным свят ле. За-

хоў вай це спа кой і па зі тыў ны на строй. 

Не ка то рыя ня ўвяз кі ў спра вах мо гуць 

пе ра сле да ваць вас, але ў ся рэ дзі не 

тыд ня ўсе аб ста ві ны зме няц ца ў леп-

шы бок. У пят ні цу ін ту і цыя пад ка жа 

пра віль нае ра шэн не ў сі ту а цыі, якая 

скла ла ся.

СКАР ПІ ЁН. Вы бу дзе-

це зна хо дзіц ца ў доб рым 

гу мо ры прак тыч на ўвесь 

ты дзень. Га ла ву бу дуць 

пе ра паў няць ідэі, якія хут ка пры ня-

суць пры бы так. Вы апы ня це ся за па-

тра ба ва ным і прак тыч на не за мен ным 

у дзе ла вых пы тан нях ча ла ве кам. Але 

не за бы вай це і пра аса біс тае жыц цё. 

Пра яві це свае па чуц ці і най леп шыя 

якас ці. Гэ та ацэ няць.

СТРА ЛЕЦ. Ты дзень абя-

цае быць да стат ко ва ак тыў-

ным і на пру жа ным. За тое 

пры жа дан ні, ска рыс таў-

шы ся аб ста ві на мі, бу дзе шанц мно га-

га да сяг нуць. Вам спат рэ бяц ца та кія 

якас ці, як дып ла ма тыч насць і ўмен не 

прад ба чыць най блі жэй шую бу ду чы ню. 

Аў то рак — пры дат ны дзень для но вых 

зна ём стваў. Пра яў ляй це на стой лі васць 

пры ад стой ван ні сва іх ін та рэ саў, асаб-

лі ва ў се ра ду. Аб ста ноў ка ў цэ лым 

абя цае быць спа кой най, можна злёг ку 

рас сла біц ца. Да зволь це са бе не ду маць 

пра ра бо ту ў вы хад ныя.

КА ЗЯ РОГ. Ты дзень 

спры яль ны для но вых спраў 

і па чы нан няў. Ва ша та ва-

рыс касць мо жа пры нес ці 

доб рыя вы ні кі, толь кі не вы дай це чу-

жыя тай ны. На ра бо це на чаль ства бу-

дзе за да во ле на ва шы мі да сяг нен ня мі. 

Па спра буй це ў чац вер не пра пус ціць 

ці ка вую дзе ла вую пра па но ву, і ў вас 

з'я віц ца шанц па шы рыць сваю спра ву 

і на быць но вых на дзей ных парт нё раў. 

У пят ні цу будзь це асця рож ныя, не пры-

май це па спеш лі вых ра шэн няў, якія да-

ты чац ца аса біс та га жыц ця.

ВА ДА ЛІЎ. Вам прос та 

не аб ход на за га дзя пра ліч-

ваць свае дзе ян ні і сло вы. 

По шук за ла той ся рэ дзі ны 

па ві нен стаць асноў ным за ня ткам на 

гэ тыя дні.  Са мае ня знач нае ад хі лен не 

ад дак лад най стры ма най і пра ду ма-

най лі ніі па во дзін — і вас ча ка юць ма-

ла пры ем ныя на ступ ствы. У ся рэ дзі не 

тыд ня мо жа ак ты ві за вац ца аса біс тае 

жыц цё. Су стрэ ча з сяб ра мі ў су бо ту 

абя цае спры яль ныя пе ра ме ны.

РЫ БЫ. Ад чу е це пры-

ліў сіл, бу дзе це ў вы дат най 

фор ме. Да вер це част ку 

спраў на дзей ным парт нё-

рам або ка ле гам, за са бой жа па кінь це 

са мае га лоў нае. Па спра буй це абя цаць 

толь кі тое, што змо жа це вы ка наць. 

У чац вер бу дуць па спя хо вы мі дзе ла-

выя па езд кі і пе рагаворы. У пят ні цу 

па сту піць ці ка вая ін фар ма цыя, якая 

вель мі спат рэ біц ца ў най блі жэй шы 

час. У ня дзе лю па будзь це з сям' ёй.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


