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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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1903 год — на ра дзіў ся Ра ман На-
ву ма віч Ма чуль скі (в. Кры-

ва но сы, ця пер у Ста ра да рож скім ра ё не), 
дзяр жаў ны і пар тый ны дзе яч Бе ла ру сі, 
адзін з ар га ні за та раў і кі раў ні коў ан ты-
фа шысц ка га пад пол ля і пар ты зан ска га 

ру ху ў Мін скай воб лас ці ў Вя лі кую Ай чын ную вай ну, Ге-
рой Са вец ка га Са ю за. З 1937 го да на пар тый най ра бо це 
ў Грэс кім, Чэр вень скім, Пле шча ніц кім ра ё нах. У Вя лі кую 
Ай чын ную вай ну — сак ра тар Мінск ага пад поль на га аб-
ка ма КП(б)Б, вы кон ва ю чы аба вяз кі ка ман дзі ра Мінск ага 
пар ты зан ска га злу чэн ня, са жніў ня 1943-га — ка ман дзір 
пар ты зан ска га злу чэн ня Ба ры саў ска-Бя гомль скай зо ны. 
Пас ля вай ны быў на пар тый най і са вец кай ра бо це, сак ра-
тар Пін ска га аб ка ма КП(б)Б, у 1954—1959 га дах — стар-
шы ня Брэсц ка га абл вы кан ка ма. Аў тар ме му а раў «Ста рон-
кі бес смя рот нас ці», «Лю дзі вы со ка га аба вяз ку», «Веч ны 
агонь», «На вог нен най зям лі». Па мёр у 1990 го дзе.

1928 год — на ра дзі ла ся (г. Ві цебск) Га лі на Аляк-
санд раў на Ар ло ва, на род ная ар тыст ка 

Бе ла ру сі. З 1959 го да — акт ры са На-
цы я наль на га ака дэ міч на га тэ ат ра імя 
Я. Ку па лы. Вы ка наў ца ха рак тар ных і 
дра ма тыч ных ро ляў. Ся род най леп шых: 
Ягад ка («Ам ніс тыя» М. Ма ту коў ска га), 
Але на («Жа ніць ба Бя лу гі на» А. Аст роў-
ска га), Нэ лі («Пры ні жа ныя і зня ва жа ныя» 
Ф. Да ста еў ска га) і інш. Лаў рэ ат Дзяр жаў-
най прэ міі Бе ла ру сі.

1943 год — ад быў ся бой па між 425-м пар ты зан-
скім пал ком (ка ман дзір Ф. Ф. Су хаў) і кар-

ным атра дам гіт ле раў цаў у в. Га ра дзец Бы хаў ска га ра ё на, 
які ўвай шоў у гіс то рыю Вя лі кай Ай чын най вай ны пад 
наз вай Га ра дзец кі бой. Ка ман да ван ню пар ты зан ска га 
атра да ста ла вя до ма, што кар ні кі ўвай шлі ў вёс ку Га ра-
дзец, жы ха роў гэ тай і су сед ніх вё сак (больш за 70 жан-
чын, ста рых і дзя цей) за мкну лі ў хля вах і збі ра лі ся спа ліць 
1 снеж ня 1943 года. Поз няй ноч чу пар ты за ны не ча ка на 
ата ка ва лі гіт ле раў цаў. У вы ні ку жорст ка га бою, які пе ра-
хо дзіў у ру ка паш ныя су тыч кі, 66 кар ні каў бы лі зні шча ны, 
а ўсе мяс цо выя жы ха ры вы ра та ва ны.

1667 год — на ра дзіў ся Джо на тан 
Свіфт, анг лій скі пісь мен нік-

са ты рык і па лі тыч ны дзе яч. Аў тар ра ма-
на «Па да рож жа Гу лі ве ра». Па мёр у 1745 
го дзе.

1810 год — да та на ра джэн ня 
Олі ве ра Він чэс тэ ра, аме-

ры кан ска га вы на ход ні ка і вы твор цы страл ко вай зброі. 
У 1860 го дзе пры сту піў да вы твор час ці крам най він тоў кі 

«Ген ры», на асно ве якой пас ля бы ла ство ра на шмат за-

рад ная на раз ная він тоў ка (він чэс тар). Па пу ляр ная ма дэль 

1870 го да шы ро ка вы ка рыс тоў ва ла ся па ляў ні чы мі, час та 

фі гу руе ў вес тэр нах як каў бой ская зброя.

1835 год — на ра дзіў ся Марк Твэн, аме ры кан скі 
пісь мен нік. Аў тар ра ма наў «Пры го ды То ма 

Со е ра», «Пры го ды Гекль бе ры Фі на», цык ла гіс та рыч ных 
ра ма наў-пры па вес цяў, у тым лі ку «Ян кі з Кан эк ты ку та пры 
два ры ка ра ля Ар ту ра» і інш. Па мёр у 1910 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Лазара, Міхаіла, 
Нікана, Рыгора, Сяргея.

К. Канстанцыі, Маўры, 
Юстыны, Андрэя, 
Канстанціна, Людаслава.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.03 16.53 7.50

Вi цебск — 8.59 16.36 7.37

Ма гi лёў — 8.53 16.43 7.50

Го мель — 8.42 16.47 8.05

Гродна — 9.17 17.10 7.53

Брэст — 9.10 17.18 8.08

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Апошняя квадра ў 3.19.

Месяц у сузор’і Дзевы.

Юбі лей ную су стрэ чу 

ад на клас ні каў бы ло вы-

ра ша на ар га ні за ваць на 

акі ян скай ях це двое чні ка 

Сі да ра ва.

У тэ ат ры, два ак цё ры.

— Ве да е це, ка ле га, я за-

хоп ле ны тым, як вы пра цу-

е це, але ў ад ным да зво лю 

са бе па пра кнуць вас...

— У чым жа?

— Вы за ліш не жорст ка 

ста ві це ся да гле да чоў.

— Ча му?

— Ка лі вы сы хо дзі-

це са сцэ ны, вы за над та 

гуч на ту па е це і бу дзі це пуб-

лі ку.

Пер шае дзі ця — усё мы-

ем, пра су ем, кі пя цім!

Дру гое дзі ця — мы ем, 

ча сам пра су ем, гля дзім, 

каб не еў з міс кі ка та.

Трэ цяе дзі ця — ка лі дзі-

ця па ела з міс кі ка та, гэ та 

праб ле мы ка та...

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень
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Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

АВЕН. На гэ тым тыд ні 

вар та пус ціць у ход усю ва-

шу дып ла ма тыч насць, каб 

па збег нуць сур' ёз най свар-

кі з на чаль ствам або са ста рэй шы мі 

сва я ка мі. Не бя ры це ся за вы ка нан не 

звыш за дач, гэ тым вы мо жа це па да-

рваць зда роўе і са пса ваць ад но сі ны са 

сва ёй па ла ві най. Не да мес ца кі ну тая 

фра за па гра жае па слу жыць пры чы най 

не па ра зу мен ня ў сям'і ў вы хад ныя.

ЦЯ ЛЕЦ. Па жа да на дак-

лад на спла на ваць спра вы 

на гэ тым тыд ні, у ад ва рот-

ным вы пад ку ён бу дзе не-

каль кі ха а тыч ным. Не вар та за га дзя 

пе ра жы ваць з на го ды пе ра мен, якія ча-

ка юц ца на ра бо це. Будзь це ўваж лі выя 

і кла пат лі выя ў ад но сі нах да ка ха на га 

ча ла ве ка, бо яму не ха пае ва ша га ду-

шэў на га цяп ла. Па чы на ю чы з се ра ды 

ёсць ве ра год насць па ступ лен ня каш-

тоў най для вас ін фар ма цыі з зу сім не-

ча ка най кры ні цы. 

БЛІЗ НЯ ТЫ. Раз віц цё 

па дзей бу дзе шмат у чым 

за ле жаць ад ва ша га по-

гля ду на праб ле му, не да-

зва ляй це са бе пе сі мізм. 

Зрэш ты, для яго не бу дзе асаб лі вай 

пад ста вы. Зор кі абя ца юць бур ны ра-

ман або пры бы так у сям'і. Ва шы ідэі 

пры ня суць па трэб ны вы нік і пры бы так. 

У дру гой па ло ве тыд ня з'я віц ца маг чы-

масць для са ма рэа лі за цыі ў твор час ці і 

да дат ко ва га за роб ку. Вы ця пер здоль-

ныя зры нуць го ры, па ка заць ся бе ва 

ўсім бляс ку. 

РАК. Па доб на на тое, 

што на ды хо дзіць час сур'-

ёз най пра вер кі ва шых 

дып ла ма тыч ных якас цяў. 

На гэ тым тыд ні ўсё за ле жыць ад та-

го, як хут ка пе ра тво ры це са пер ні каў у 

са юз ні каў. У па ня дзе лак на стой лі вая 

вет лі васць або вет лі вая на стой лі васць 

ста не за ло гам пос пе ху. У аў то рак і ў 

се ра ду трэ ба бу дзе шмат кан так та ваць 

з парт нё ра мі па ра бо це і біз не су для вы-

зна чэн ня перс пек тыў на най блі жэй шую 

бу ду чы ню. У пят ні цу ад чу е це не аб ход-

насць у пад трым цы, але не вар та па-

каз ваць сваю сла басць усім і кож на му. 

Да вя рай це толь кі бліз кім лю дзям.

ЛЕЎ. Не па жа да на паў-

та раць свае па мыл кі толь-

кі та му, што вам зруч ней 

ха дзіць па пра тап та най 

сцеж цы. Не вар та мар на ваць час на 

бу даў ніц тва па вет ра ных зам каў. Знач-

на больш ка рыс на бу дзе па кла па ціц ца 

пра зям ное. Пры чым мож на вы ка рыс-

тоў ваць са мыя раз на стай ныя ме та ды, 

у тым лі ку і інт ры гі, га лоў нае — ува-

га да дро бя зяў і ўмен не ана лі за ваць. 

У дру гой па ло ве тыд ня вам мо гуць да-

ру чыць скла да ную і ад каз ную ра бо ту, 

і вы з ёй спра ві це ся.

ДЗЕ ВА. На пру жа ная 

ра бо та ў па чат ку тыд ня мо-

жа асла біць ва шы сі лы, але 

фі нан са выя перс пек ты вы 

ста нуць больш зра зу ме лы мі і пры ем-

ны мі, што аку піць усе ня го ды. У чац вер 

вар та зні зіць на пал і знай сці час для ад-

па чын ку. У пят ні цу скры тыя праб ле мы, 

якія хва ля ва лі, ста нуць ві да воч ны мі, і 

вы змо жа це пры няць свое ча со выя ме-

ры па іх вы ра шэн ні. У су бо ту са мы час 

зра біць тое, што вы даў но са бе абя ца лі, 

але ра ней не маг лі да зво ліць. У ня дзе-

лю па ра дуе ка ха ны ча ла век.

ША ЛІ. Прый шоў час 

ра да вац ца жыц цю і ўме-

ла вы ка рыс тоў ваць іс ну ю-

чыя маг чы мас ці. Ты дзень 

спры яль ны для змен, па-

чаць мож на са свай го імі джу, пра цяг-

нуць сты лем зно сін, а там атры ма ец ца 

і но вую ра бо ту знай сці. Усё пе ра ме ніц-

ца вы ключ на да леп ша га. Аў то рак — 

уда лы дзень для раз моў і пе ра моў. Вы-

хад ныя дні — вы дат ны час для зно сін з 

рад нёй і дзець мі, удас ца абы сці ся без 

кан флік таў.

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым 

тыд ні мо жа це здзейс ніць 

пра рыў да но вых вы шынь. 

Да па мо га сяб роў або зна-

ё мых ста нец ца вель мі важ най. За-

ся родзь це ся на ра бо це, яна пры ня се 

за да валь нен не і пры бы так. У па ня дзе-

лак мо жа за ці ка віць но вая ка рыс ная 

ін фар ма цыя, у се ра ду без цяж кас цяў 

змо жа це атры маць ад аб рэ нне на чаль-

ства. Маг чы ма но вая вы гад ная пра па-

но ва ў пра цоў най або аса біс тай сфе-

ры, якую вар та пры няць.

СТРА ЛЕЦ. У пер шай 

па ло ве тыд ня ве ра год ныя 

раз на стай ныя кан так ты: 

су стрэ чы, па езд кі па спра-

вах і ін шыя кло па ты. За хо чац ца скі-

нуць з ся бе ця жар аба вяз каў, рап там 

на да ку чыць ву чыц ца або пра ца ваць. 

На шчас це, да кан ца тыд ня гэ ты на-

строй знік не без сле ду. За вас ва шы 

спра вы ні хто не зро біць. У чац вер ста-

не це шчас лі вым ула даль ні кам да ру пе-

ра ка нан ня, лёг ка да ся га ю чы жа да на-

га вы ні ку. Вы хад ныя мо гуць па да рыць 

спры яль ную маг чы масць для зме ны 

аб ста ноў кі.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым 

тыд ні бу дуць свое ча со вы мі 

раз ва жан ні пра сэнс жыц-

ця і пра сваё мес ца ў гэ тым 

све це. Ад нак усё ж не за бы вай це ся 

пра на дзён нае, най блі жэй шыя мэ ты. 

Да вя дзец ца раз бі рац ца са ста ры мі 

праб ле ма мі і па-ін ша му бу да ваць ад-

но сі ны з на ва коль ны мі людзь мі. Са мы 

час змя ніць ра ман тыч ныя пры хіль нас-

ці і па зба віц ца ад ад но сін, ка лі вам з 

парт нё рам не кам форт на.

ВА ДА ЛІЎ. Вар та звяр-

нуць ува гу на зна кі, якія 

вам па сы лае лёс. А вось 

па пя рэдж вае ён вас аб не-

бяс пе цы або звяр тае ўва гу на ўда лы 

збег аб ста він — змо жа це раз га даць 

толь кі вы са мі. У па ня дзе лак не грэ буй-

це дроб ны мі да ру чэн ня мі: хто ве дае, 

мо жа быць, ме на ві та так вы да сяг не це 

пос пе ху. У чац вер і пят ні цу па жа да на 

ўстры мац ца ад аван тур і зблі жэн ня з 

не зна ём ца мі. 

РЫ БЫ. Ра бо та мо жа 

за па тра ба ваць за над та 

шмат на ма ган няў, та му 

лепш ад ра зу вы ра шыць 

для ся бе, з якім яе аб' ёмам вы мо жа-

це рэ аль на спра віц ца. І ні ў якім ра зе 

не зга джац ца на па ве лі чэн не гэ та га 

лі мі ту. Не мар нуй це час на дроб ныя за-

да чы і пус тыя раз мо вы, за ся родзь це ся 

на га лоў ным. Не шка дуй це ча су і сіл 

на пра вер ку на дзей нас ці но вых парт-

нё раў, толь кі та ды ёсць сэнс па чы наць 

су мес ныя пра ек ты. У ва чах на чаль ства 

вар та быць як ма га больш не пры кмет-

ным і сціп лым.
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— Алё! 

Гэ та та ва рыст ва ахо вы 

жы вёл?


