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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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28 ВЕ РАС НЯ

1768 год — ство ра на Сло нім ская 

ка пэ ла Агін ска га, пры двор-

ны ар кестр гет ма на вя лі ка га лі тоў ска га 

Мі ха ла Ка зі мі ра Агін ска га. Іс на ва ла да 

1793 го да. Аб слу гоў ва ла па ста ноў кі Сло-

нім ска га тэ ат ра Агін ска га, ба лі, кас цель-

ныя служ бы, здзяйс ня ла кан цэрт ныя па езд кі. У роз ныя 

ча сы ме ла вя лі кі штат ін стру мен та ліс таў і ва ка ліс таў (да 

53 ча ла век). Ан самбль скла даў ся пе ра важ на з мяс цо вых 

жы ха роў, част ко ва з пры гон ных, якія атры ма лі пра фе сій-

ную пад рых тоў ку.

1898 год — на ра дзіў ся (вёс ка Бал бе чы на, ця пер у 

Го рац кім ра ё не) Фё дар Ісі да ра віч Куз ня цоў, 

са вец кі во е на чаль нік, ге не рал-пал коў нік. З 1938 го да — 

на мес нік ка ман ду ю ча га вой ска мі БВА, на чаль нік Ва ен най 

ака дэ міі Генш та ба, ка ман ду ю чы Паў ноч на-Каў каз скай і 

Пры бал тый скай ва ен ны мі акру га мі. Удзель нік са вец ка-

фін лянд скай вай ны 1939—1940 га доў. У Вя лі кую Ай чын-

ную вай ну з чэр ве ня 1941 го да — ка ман ду ю чы вой ска мі 

Паў ноч на-За ход ня га і Цэнт раль на га фран тоў, на мес нік 

ка ман ду ю ча га вой ска мі За ход ня га, Вол хаў ска га, Ка рэль-

ска га фран тоў. Па мёр у 1961 го дзе.

1943 год — во і на мі 238-й страл ко вай ды ві зіі 50-й 

ар міі Бран ска га фрон ту з удзе лам пар ты-

зан атра да № 45 «За Ра дзі му» пад час Бран скай апе ра цыі 

вы зва ле ны го рад Клі ма ві чы Ма гі лёў скай воб лас ці. У той 

жа дзень вы зва ле ны го рад Кас цю ко ві чы Ма гі лёў скай воб-

лас ці. У вы зва лен ні ўдзель ні ча лі 120-я, 283-я страл ко выя 

ды ві зіі 3-й ар міі Бран ска га фрон ту; пар ты зан ская бры га да 

2-я Клят нян ская. Вы зва ле ны так са ма го рад Вет ка Го мель-

скай воб лас ці. У вы зва лен ні ўдзель ні ча лі 89-я, 159-я тан-

ка выя бры га ды, 44-я мо та страл ко вая бры га да 1-га тан ка-

ва га кор пу са, 17-я гвар дзей ская ка ва ле рый ская ды ві зія 

2-га гвар дзей ска га ка ва ле рый ска га кор пу са Бран ска га 

фрон ту. І на рэш це — вы зва ле ны го рад Мсці слаў Ма гі лёў-

скай воб лас ці. У вы зва лен ні ўдзель ні ча лі 344-я страл ко вая 

ды ві зія, 196-я асоб ная тан ка вая бры га да, 54-ы гвар дзей скі 

мі на мёт ны полк 49-й ар міі За ход ня га фрон ту.

1773 год — па ча ла ся Ся лян ская 

вай на пад кі раў ніц твам 

Е. І. Пу га чо ва.

1797 год — на ра дзіў ся Фё дар 

Пят ро віч Літ ке, рус кі ма-

ра пла вец і ге ог раф, граф, ад мі рал, да-

след чык Арк ты кі. Удзель нік кру га свет на га па да рож жа 

на шлю пе «Кам чат ка» (1817—1819). Кі ра ваў кру га свет-

най экс пе ды цы яй на шлю пе «Ся ня він», якая са бра ла 

шы ро кі ма тэ ры ял па акі я наг ра фіі, эт на гра фіі, бія ло гіі 

і ба та ні цы, апі са ла за ход няе ўзбя рэж жа 

Бе рын га ва мо ра.

1803 год — на ра дзіў ся Пра спер 

Ме ры мэ, фран цуз скі пісь-

мен нік, дра ма тург, гіс то рык, ар хе о лаг 

і май стар на ве лы. Аў тар ра ма на 

«Хро ні ка па на ван ня Кар ла ІХ», на вел 

«Ка лом ба», «Кар мэн», «Бла кіт ны па-

кой» і ін шых. Па мёр у 1870 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Людмілы, Марыі, 
Дзмітрыя, Івана, Ігната, 
Максіма, Мікіты, Сцяпана, 
Якава.

К. Вацлава, Лаўрэнція, 
Марка, Сымона.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.06 18.54 11.48

Вi цебск — 6.55 18.43 11.48

Ма гi лёў — 6.56 18.44 11.48

Го мель — 6.52 18.41 11.49

Гродна — 7.21 19.09 11.48

Брэст — 7.21 19.10 11.49

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Поўня 25 верасня.

Месяц у сузор’і 

Цяльца.

— Тра ва ед нае, якое не 

дае ні мя са, ні ма ла ка, пяць 

лі тар?

— Ве ган.

Дзе ці — гэ та шчас це.

Шчас це па чаць ад-

па чы ваць у вы хад ны 

не з 11—12, а га дзін з 7!

— Я — ча ла век твор чы, і 

мне чу жыя гэ тыя ва шы крэ-

ды ты, ай фо ны, стар та пы. 

Вы ж не ба чы це га лоў нае...

— За ця бе за пла ціць?

— Так, ка лі мож на.

Га дзі на пік, мет ро.

— Муж чы на, што вы на-

да мной на ві са е це?!

— Я ж да вас не да кра-

на ю ся!

— Вы мне аў ру мня це!

Па фар ба ва лі сце ны ў 

пад' ез дзе, ця пер свой па-

верх не па знаю!

Ра ней бы ло зра зу ме ла: 

дзве ры ліф та ад чы ні лі ся, і 

ка лі «Ган на — дур ні ца», а 

«Ды на ма — чэм пі ён!», то я 

до ма.

АВЕН. На гэ тым тыд ні 

бу дзе це схіль ныя ўсклад-

няць сі ту а цыю і за блыт-

ваць свае ад но сі ны з 

людзь мі. Маг чы ма, вар та па га ва рыць 

з тым, ка му вы да вя ра е це, не вы клю-

ча на, што вам пад ка жуць прос ты і 

дак лад ны шлях. Вас ча кае пе ры яд 

важ ных су стрэч і на рад. У се ра ду бу-

дзе це як ні ко лі лёг кія на пад' ём, але 

лепш боль шую част ку ча су пры свя-

ціць за вяр шэн ню не ад клад ных спраў. 

У пят ні цу па ду май це, што вы ха це лі б 

змя ніць у най блі жэй шай бу ду чы ні.

ЦЯ ЛЕЦ. Вы яў ляй це 

больш ак тыў нас ці і твор-

чай іні цы я ты вы на пра цы. 

За будзь це ся пра тое, што 

та кое ля но та і стом ле насць, пра цуй це 

столь кі, коль кі змо жа це. У па ня дзе лак 

атры ма ец ца рэа лі за ваць ва шы за ду-

мы. У аў то рак усё бу дзе вы дат на, ка лі 

не ста не це спра чац ца з на чаль ствам. 

У се ра ду ёсць маг чы масць з лёг кас цю 

вы ра шыць праб ле мы, якія вас вель мі 

хва лю юць. У пят ні цу са чы це за сва і мі 

сло ва мі, не вы дай це чу жыя сак рэ ты.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На гэ тым 

тыд ні вас ча ка юць спры-

яль ныя пе ра ме ны. Кан-

так ты і су стрэ чы ў гэ тыя 

дні зой муць шмат ча су, 

але пры ня суць пры бы так у бу ду чы-

ні. Вы ад чу е це пры ліў на тхнен ня, бу-

дзе це фан та на ваць ідэ я мі і з лёг кас-

цю да ма гац ца пос пе ху. У вы хад ныя 

вас ча ка юць пры ем ныя ўра жан ні і 

па езд кі.

РАК. Вас па-ра ней ша-

му не па кі дае пры ўзня ты 

на строй, якім вы імк ня це-

ся па дзя ліц ца з на ва коль-

ны мі. У ад но сі нах з ка ле га мі вар та 

ўсвя до міць, што іс ці ну ве да е це не 

толь кі вы, і та ды пра цоў ныя пос пе хі 

га ран та ва ныя. У аў то рак мо жа па-

сту піць ці ка вая ін фар ма цыя. У чац-

вер да ва шых ідэй пры слу ха ец ца 

на чаль ства, з'я вяц ца ўза е ма вы гад-

ныя кан струк тыў ныя пра па но вы. Вы-

хад ныя пра вя дзі це так, каб ад на віць 

свой энер ге тыч ны па тэн цы ял.

ЛЕЎ. На гэ тым тыд ні 

не пе ра жы вай це з на го ды 

дроб ных не пры ем нас цяў 

на пра цы, ва шы ідэі перс-

пек тыў ныя, і хай ім гнен нае іх не пры-

ман не вас не за сму чае. У па ня дзе лак 

на за па ша ныя спра вы не цер пяць ад-

кла ду, правільна пла нуй це свой дзень. 

У аў то рак кан флік ты не па збеж ныя, 

але з лю бой сі ту а цыі мо жа це атры-

маць ка рысць для ся бе, на прык лад 

па ско рыць пе ра ме ны, якія даў но на-

спе лі. У пят ні цу вас бу дуць пе ра паў-

няць моц ныя па чуц ці. Па спра буй це не 

губ ляць са ма кант роль.

ДЗЕ ВА. На гэ тым тыд ні 

спат рэ бяц ца та кія якас ці, 

як хут касць пры няц ця ра-

шэн няў, унут ра ны спа кой 

і ця га ві тасць. Чым больш вы па пра цу-

е це ў аў то рак, тым больш атры ма е це 

пры быт ку. У пят ні цу ста рай це ся не ціс-

нуць на на ва коль ных, бо яны ў гэ ты 

дзень бу дуць крыў длі выя і не схіль ныя 

вы кон ваць ва шы па тра ба ван ні. У су-

бо ту не ад маў ляй це ся ад за пра шэн ня 

ў гос ці, маг чы ма, ме на ві та сяб ры і сва-

я кі да дуць вам слуш ную па ра ду.

ША ЛІ. На гэ тым тыд ні 

вам бу дзе цяж ка пад па-

рад коў вац ца ка мусь ці, але 

не вар та іс ці на кан флікт 

з на чаль ствам. Ка лі хтось ці па ду мае, 

што ва ло дае сі ту а цы яй лепш за вас, 

не вар та яго пе ра кон ваць — лепш 

вы ка рыс тоў ваць гэ ты зман у сва іх 

ін та рэ сах. У аў то рак бу дзе це не за-

мен ным ча ла ве кам у пра мым сэн се 

гэ та га сло ва. У дру гой па ло ве тыд ня 

за ся родзь це ся на рэа лі за цыі мэ ты, да 

якой вы імк ну лі ся не адзін год. Праў да, 

па пя рэд не не шко дзі ла б пе ра ка нац ца, 

што вам гэ та яшчэ трэ ба.

СКАР ПІ ЁН. Вас ча ка юць 

кар' ер ны рост і да дат ко вы 

пры бы так. Ад на з важ ных 

за дач тыд ня — па ста рац ца 

ўраў на ва жыць ша лі ва ша га на строю і 

эма цы я наль на га ста ну. Інакш мо жа це 

вы дат ка ваць шмат каш тоў най энер гіі 

мар на. Усмі хай це ся, ра дуй це ся жыц-

цю, і яно па ра дуе вас.

СТРА ЛЕЦ. На гэ тым 

тыд ні вам прос та не аб ход-

на за ся ро дзіц ца на ад ной 

га лоў най мэ це, та ды яна 

ста не да ся галь най. Спры яль ны час 

для дзе ян няў, на кі ра ва ных на ўма ца-

ван не рэ пу та цыі і па ва гі, ста наў лен не 

кар' е ры і пра фе сій ны рост. У пер шай 

па ло ве тыд ня маг чы мы пэў ныя цяж-

кас ці са ста ры мі сяб ра мі або ка ле га мі 

па пра цы. Будзь це асця рож ныя з плёт-

ка мі і чут ка мі.

КА ЗЯ РОГ. Вы ру ха е-

це ся ўверх, але, маг чы ма, 

за над та хут ка. Не па спя-

ва ю чы ўсё пра ана лі за ваць 

і аб ду маць. Ад на чаль ства мо жа па-

сту піць пры ваб ная пра па но ва, за ду-

май це ся, ці вар та зга джац ца на па-

вы шэн не, бо ста но ві шча ва ша мо жа 

стац ца два іс тым. Дру гая па ло ва тыд ня 

мо жа пры му сіць на пру жыц ца і пры ду-

маць, якія дзе ян ні лепш рас па чаць у 

скла да най сі ту а цыі.

ВА ДА ЛІЎ. Ра шу часць 

і імк лі васць — вось ва шы 

асноў ныя ко зы ры, бо ча-

сам пра ма рудж ван не па-

гра жае сур' ёз ны мі праб-

ле ма мі. У па ня дзе лак па ста рай це ся 

спа кой на ўспры няць ін фар ма цыю не 

зу сім пры ем на га змес ту. У се ра ду пос-

пех бу дзе спры яць тым, хто збі ра ец ца 

ад пра віц ца ў да лё кую па езд ку. Па-

спра буй це су вы ме раць сваю сі лу і не 

ціс нуць на на ва коль ных аў та ры тэ там. 

У гэ ты дзень вар та ба яц ца кан флік таў 

са сва я ка мі і су се дзя мі. У пят ні цу доб-

ра б удзя ліць больш ча су са бе.

РЫ БЫ. Мо жа це рас ча-

ра вац ца ў бліз кіх сяб рах 

аль бо ка ле гах. Так што 

раз ліч ваць трэ ба бу дзе 

толь кі на ўлас ныя сі лы. Па спра буй це 

па збя гаць уся го таемнага і за ку ліс-

на га, не да зва ляй це ўцяг ваць сябе ў 

якія-не будзь інт ры гі і змо вы. Улас ны мі 

пе ра жы ван ня мі лепш дзя ліц ца толь кі з 

са мы мі пра ве ра ны мі людзь мі. У су бо-

ту да вя дзец ца вы дат ка ваць шмат сіл, 

каб пры му сіць на ва коль ных пры слу-

хац ца да ва ша га мер ка ван ня.
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Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.
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