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25 кастрычніка 2018 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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26 КАСТ РЫЧ НІ КА

1810 год — на ра дзіў ся (вёс ка 

За ба лац це, ця пер у Мёр-

скім ра ё не) Ген рык Мі хай ла віч Дма хоў скі, 

бе ла рус кі скульп тар. Адзін з кі раў ні коў 

рэ ва лю цый на га ру ху ў Бе ла ру сі, Літ ве і 

Поль шчы. У 1828 го дзе скон чыў Ві лен скі 

ўні вер сі тэт. Пас ля раз гро му паў стан ня 1830—1831 га доў 

эміг ры ра ваў у Фран цыю, дзе вы ву чаў скульп ту ру і пра ца-

ваў скульп та рам у Па ры жы, з 1851 го да — у ЗША. У 1861 

го дзе вяр нуў ся на ра дзі му. Удзель ні чаў у пад рых тоў цы 

паў стан ня 1863—1864 га доў. Ства рыў пом ні кі ге ро ям паў-

стан ня 1848 го да ў Поз на ні, бюс ты Т. Кас цюш кі, У. Сы-

ра ком лі, ме даль ён з сі лу э та мі па ве ша ных дзе каб рыс таў. 

За гі нуў у баі ў 1863 го дзе.

1914 год — у По лац ку ад крыў ся ма га зін бе ла рус-

кай кні гі, яго за сна ва ла паэ тэ са Кан стан цыя 

Буй ло.

1959 год — на ра дзі ла ся (г. Мінск) Зоя Бе ла хвос-

цік, акт ры са, за слу жа ная ар тыст ка Бе ла ру сі. 

У 1982 го дзе скон чы ла Бе ла рус кі тэ ат раль на-мас тац кі 

ін сты тут. Пра цуе ў На цы я наль ным ака дэ міч ным тэ ат ры 

імя Янкі Ку па лы. Ся род ро ляў: Паў лін ка, Ален ка («Паў-

лін ка», «Ту тэй шыя» Я. Ку па лы), Юлія («Іды лія» В. Ду ні-

на-Мар цін ке ві ча), Але на («Князь Ві таўт» А. Ду да ра ва) і 

мно гія ін шыя.

1989 год — ство ра ны Бе ла рус кі эк зар хат (Бе ла-

рус кая пра ва слаў ная царк ва), ка на ніч нае 

цар коў на-ад мі ніст ра цый нае аб' яд нан не пра ва слаў ных 

епар хій у ме жах Бе ла ру сі.

1880 год — на ра дзіў ся Дзміт рый 

Мі хай ла віч Кар бы шаў, ра-

сій скі і са вец кі ва ен ны ін жы нер, ге не рал-

лей тэ нант ін жы нер ных вой скаў, пра фе сар, 

док тар ва ен ных на вук, Ге рой Са вец ка га 

Са ю за (па смя рот на). У 1911—1914 га дах 

кі ра ваў рэ кан струк цы яй Брэсц кай крэ пас ці. Удзель нік 

Пер шай су свет най і Гра ма дзян скай вой наў. З 1926 го да 

быў на вы клад чыц кай ра бо це, пра фе сар шэ ра гу ва ен ных 

ака дэ мій. Аў тар прац па ва ен на-ін жы нер ным мас тац тве і 

ва ен най гіс то рыі. У чэр ве ні 1941 го да ін спек та ваў бу даў ніц-

тва ва ен ных ума ца ван няў ка ля Грод на. У па чат ку Вя лі кай 

Ай чын най вай ны ўдзель ні чаў у аба рон чых ба ях за Грод-

на, у ра ё не Ваў ка выс ка, вы ва дзе час цей 3-й і 10-й ар мій 

з акру жэн ня. 8 лі пе ня 1941 го да цяж ка кан ту жа ны ў ба ях 

ка ля Ма гі лё ва, тра піў у па лон. Ад хі ліў пра па но вы гіт ле раў-

цаў аб су пра цоў ніц тве. Вёў ан ты фа шысц кую пра па ган ду 

ў ла ге рах. За ка та ва ны гіт ле раў ца мі ў ла ге ры Маў тгаў зен 

(Аў стрыя) у 1945 го дзе.

1908 год — на ра дзіў ся Ба-

рыс Аляк санд ра віч 

Смір ноў, ра сій скі ак цёр тэ ат ра і кі-

но, на род ны ар тыст СССР. Пра ца ваў 

у ле нін град скіх тэ ат рах, у мас коў-

скім тэ ат ры Пуш кі на, у МХА Те. Вы-

ка наў ца ро ляў У. І. Ле ні на ў тэ ат ры 

і кі но. Зды маў ся ў філь мах «Ка му-

ніст», «Аса біс та вя до мы», «Бал тый-

ская сла ва», «Апа сі я на та» і ін шых. 

Па мёр у 1982 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Златы, Веньяміна, 
Карпа, Мікіты.

К. Людмілы, Люцыяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.58 17.48 9.50

Вi цебск — 7.51 17.35 9.44

Ма гi лёў — 7.48 17.39 9.51

Го мель — 7.41 17.39 9.58

Гродна — 8.12 18.04 9.52

Брэст — 8.09 18.08 9.59

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Поўня 24 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Блізнят.

Жан чы ны вель мі хіт-

рыя: каб не губ ляць шкар-

пэт кі, яны пры вя за лі іх да 

тру соў і на зва лі гэ тую кан-

струк цыю «кал гот кі».

Бос пы та ец ца 

сак ра тар ку:

— А вы ве да е це 

япон скую мо ву?

— Так, вя до ма, 

я ж пі са ла пра гэ та 

ў сва ім рэ зю мэ.

— Дзе?!

— У на ступ ным 

рад ку пас ля аб' ёму 

гру дзей.

— А-а! А я да лей 

не чы таў...

Ме ра пры ем ства «на вес-

ці па ра дак у га ра жы» скла-

да ец ца з двух пунк таў:

1. Рас ста віць хлам уз-

доўж сцен.

2. Вы піць.

АВЕН. За раз ваш час, 

якім бы да лё кім ад іс ці-

ны гэ та сцвяр джэн не вам 

ні зда ва ла ся. Усё ва ліц ца 

з рук — не апус кай це іх, па спра буй-

це яшчэ раз. Не спраў дзі ла ся чар го-

вае ча кан не — не страш на, яшчэ не 

ўсё стра ча на. У вы ні ку да кан ца тыд-

ня зра зу ме е це, што пе ра ра бі лі плой-

му спраў, і да сяг ну лі та го, пра што не 

сме лі і ма рыць у яго па чат ку. Се ра да і 

су бо та — уда лыя дні для твор чых зно сін 

і лю боў ных спат кан няў. Ня дзе ля мо жа 

ака зац ца днём атры ман ня важ най ін-

фар ма цыі і рас крыц ця тай наў.

ЦЯ ЛЕЦ. Не вар та спя-

шац ца, спро ба пе ра адо-

лець пе ра шко ду з на ско ку 

мо жа пры вес ці толь кі да 

траў маў — як фі зіч ных, так і ма раль ных. 

Лепш знай сці спо саб абы сці бар' е ры. 

Вель мі знач ную ро лю бу дуць ады гры-

ваць ад но сі ны на чаль нік — пад на ча ле ны. 

У се ра ду не па жа да на па чы наць штось ці 

но вае або знач нае. Аб мя жуй це ся дроб-

ны мі спра ва мі і па спра буй це за сце раг чы 

ся бе ад не пры ем ных су стрэч. У чац вер і 

пят ні цу да сяг не це бліс ку чых вы ні каў.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ад на з важ-

ных за дач тыд ня — па сту-

по ва зні жаць пра цоў ную і 

эма цы я наль ную на груз ку і 

па чы наць ад наў ляць свой 

энер ге тыч ны па тэн цы ял. Пры жа дан-

ні атры ма ец ца пе рай сці на сва бод ны 

гра фік. Лепш ге не ры ра ваць менш ідэй, 

за тое не звы чай ных і крэ а тыў ных. Ва-

шы на ма ган ні пры ня суць жа да ны вы нік, 

пры чым ён бу дзе за ўваж ны ўсім. Ваш 

аў та ры тэт у на чаль ства пад вы сіц ца. Су-

бо ту вар та вы ка рыс таць на ства рэн не 

гар ма ніч най ат мас фе ры ў сям'і.

РАК. Вар та па збя гаць 

стрэ саў, якія мо гуць па да-

рваць ду шэў ную раў на ва гу. 

Вы доў га і кар пат лі ва пра-

ца ва лі, за раз мо жа з'я віц ца маг чы масць 

атрым лі ваць аса ло ду ад сва іх да сяг-

нен няў і пос пе хаў. Мо жа це раз ліч ваць 

на да па мо гу сяб роў і бліз кіх. У се ра ду 

ча кай це на він з ра ман тыч най сфе ры 

жыц ця. У чац вер ад стой вай це свае ін-

та рэ сы. У вы хад ныя па спра буй це ад-

даць больш ува гі бліз кім лю дзям.

ЛЕЎ. Па спра буй це спы-

ніц ца на чымсь ці пэў ным і 

ідзі це да кан ца, на ват ка лі 

су мня ва е це ся. Сі ту а цыя на 

ра бо це зме ніц ца да леп ша-

га, толь кі не пе ра ста рай це ся з ары гі-

наль нас цю. У па ня дзе лак і аў то рак, 

ува саб ля ю чы гран ды ёз ныя пла ны ў 

жыц цё, ры зы ку е це дзей ні чаць, як слон 

у па суд най кра ме. Знізь це аба ро ты. 

У пят ні цу лепш не пла на ваць ні чо га 

сур' ёз на га, а да зво ліць са бе не вя лі кі 

ад па чы нак. У вы хад ныя мо жа це су тык-

нуц ца з ка вар ствам і на ват здра дай.

ДЗЕ ВА. Упэў не насць у 

сва іх сі лах і доб ра зыч лі-

васць на чаль ства па спра-

буй це вы ка рыс тоў ваць для 

пе ра адо лен ня скла да нас цяў у пра фе-

сій най сфе ры. Па жа да на зра біць гэ та 

мак сі маль на бес кан флікт ным шля хам, 

хай на ват ён і зой ме больш ча су. Доб-

ры пе ры яд для но вых за хап лен няў. 

Важ на ства рыць для ся бе кам форт нае 

ася род дзе, якое да зва ляе ап ты міс тыч-

на гля дзець на свет.

ША ЛІ. На гэ тым тыд-

ні вы бу дзе це пад свя до-

ма імк нуц ца да ўдзе лу ў 

раз на стай ных аван ту рах. 

Не вя до ма, ці бу дзе гэ тая 

ры зы коў ная дзей насць апраў да ная 

да сяг нен нем мэ ты. Ад нак мност ва 

не за быў ных пе ра жы ван няў га ран та-

ва на. У ся рэ дзі не тыд ня не ча кай це 

доб рых на він, ця пер у ва шым жыц ці 

ўсё за над та сум бур на і ня ўстой лі ва. 

У чац вер змо жа це згла дзіць прак тыч-

на лю быя вуг лы. Ся мей ныя спрэч кі 

на ад цяг не ныя тэ мы ў су бо ту мо гуць 

стац ца не кан струк тыў ны мі і за над та 

эма цы я наль ны мі.

СКАР ПІ ЁН. Ты дзень мо-

жа на гляд на пра дэ ман стра-

ваць ва шы ўнут ра ныя комп-

лек сы. Што ж, тым ляг чэй 

бу дзе з імі зма гац ца. І вас ча кае пос пех 

у гэ тай спра ве. Вель мі хут ка ад чу е це 

гар мо нію са све там, за да валь нен не 

ад пра цы і зар пла ты. Змо жа це хут ка 

да маг чы ся сва ёй мэ ты, ска рыў шы на-

чаль ні ка ці ка вай ідэ яй. З'я віц ца маг чы-

масць па зба віц ца ад мно гіх праб лем, 

трэ ба толь кі ве рыць у ся бе.

СТРА ЛЕЦ. Ня хай ва ша 

сціп ласць аб мя жу ец ца тым, 

што не бу дзе це за над та 

шмат рас каз ваць пра свае 

да сяг нен ні. Не бой це ся пры маць ра-

шэн ні, браць на ся бе ад каз насць. Вер-

це сва ім па чуц цям, не та кім важ ным 

бу дзе вы нік, як са ма ва ша ра шу часць. 

У аў то рак па ста рай це ся не спра чац ца 

з на чаль ствам, гэ та мо жа пры вес ці да 

сур' ёз на га кан флік ту. У чац вер ёсць ве-

ра год насць па вы шэн ня на па са дзе.

КА ЗЯ РОГ. Да вя дзец-

ца пра явіць дып ла ма тыч-

насць, не вар та ўры вац ца 

ва ўнут ра ны свет на ва коль-

ных лю дзей без за пра шэн ня. У аў то рак 

за над та хут кае вы ка нан не ва шых жа-

дан няў па він на на сця ро жыць, хут чэй 

за ўсё, за гэ та прый дзец ца чымсь ці 

за пла ціць. Не вы клю ча на, што вас 

прос та за ваб лі ва юць у паст ку. Дру гая 

па ло ва тыд ня мо жа стац ца пры дат ным 

мо ман там для ка рэк ці роў кі ся мей на га 

бюд жэ ту, змо жа це знач на па поў ніць фі-

нан са выя за па сы.

ВА ДА ЛІЎ. Ра бо чыя 

праб ле мы на гэ тым тыд-

ні па спя хо ва вы ра шац ца, 

так што не вар та за над та 

хва ля вац ца з гэ тай на го ды. Ак тыў ная 

дзей насць і са ма дыс цып лі на да па мо-

гуць ад крыць пе рад ва мі но выя перс-

пек ты вы. У се ра ду і чац вер без уваж лі-

васць мо жа пры вес ці да за быў лі вас ці і 

спаз нен няў. Каб гэ та га па збег нуць, усю 

важ ную ін фар ма цыю лепш дзе-не будзь 

фік са ваць. Да зволь це са бе ўзба га ціц ца 

но вы мі ўра жан ня мі ў вы хад ныя — сха-

дзі це ў гос ці, на кан цэрт.

РЫ БЫ. Вы на рэш це ад-

чу е це энер гію за мест апа-

тыі, што да зво ліць пры няць 

удзел у роз на пла на вых 

пра ек тах і вы ра шэн ні са мых не звы-

чай ных пы тан няў, пра якія вы на ват і 

ду маць не маг лі. Ба гац це ідэй да па мо-

жа пра явіць ся бе ў якас ці лі да ра, за ад-

но рас крыў шы ва шы ар га ні за тар скія 

здоль нас ці. Ты дзень бу дзе на сы ча ны 

кан так та мі, па езд ка мі, су стрэ ча мі і 

зно сі на мі. У вы хад ныя дні аба вяз ко ва 

знай дзі це час для ста рых сяб роў і па-

га ва ры це з імі шчы ра.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень
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Фота Максіма ШАСТАКОВА.

Бе ла ру сі каў ста ла больш! 

На Сы мон ку...

Ша ноў ную ка ля жан ку Над зею 

Дрынд ро жык, яе му жа, баць коў — 

усю ра дзі ну, шчы ра він шу ем 

з доў га ча ка ным па паў нен нем! 

Доб ра га зда роўя вам! Ба дзё рас ці! 

Пос пе хаў, гро шай... Яшчэ і на бе ла ру са чак.

Звяз доў цы.

ЗВЫШ 
ТОНКІЯ!

Выгляд збоку.


