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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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5 КАСТ РЫЧ НІ КА

1458 год — на ра дзіў ся Ка зі мір, 

сын ка ра ля Поль шчы і вя-

лі ка га кня зя ВКЛ Ка зі мі ра ІV Яге лон чы-

ка. У 1471 го дзе па прось бе пра ціў ні каў 

вен гер ска га ка ра ля Ма цея Кор ві на на 

ча ле 12-ты сяч на га вой ска бес па спя хо ва 

імк нуў ся за няць пра стол Венг рыі. Ка лі ў 1475 го дзе Ула-

дзі слаў, ста рэй шы сын Ка зі мі ра ІV, за няў чэш скі трон, 

Ка зі мір стаў на след ні кам поль скай ка ро ны. З гэ та га ча су 

ён час та на вед ваў Віль ню. У 1481—1483 га дах зай маў 

роз ныя дзяр жаў ныя па са ды ў Поль шчы. Па мёр у 1484 го-

дзе ў Віль ні. Па ха ва ны ў ка ра леў скай кап лі цы Ві лен ска га 

ка фед раль на га са бо ра.

У 1522 го дзе ад бы ла ся ка на ні за цыя Ка зі мі ра, але ка-

на ні за цый ная бу ла знік ла па да ро зе. У 1602 го дзе Па па 

Рым скі Клі мент VІІ за га даў ад на віць уша ноў ван не Ка зі мі ра 

як свя то га ва ўсім ка та ліц кім све це. Асаб лі вае зна чэн не 

культ Ка зі мі ра атры маў у зем лях ВКЛ, дзе ў яго го нар 

пра во дзіц ца асоб ная служ ба 4 са ка ві ка.

1908 год — на ра дзіў ся (вёс ка Вы со кае, ця пер у 

Ра га чоў скім ра ё не) Анд рэй Фё да ра віч Са-

му сёў, Ге рой Са вец ка га Са ю за. У Вя лі кую Ай чын ную 

вай ну на фрон це з 1941 го да, мі на мёт чык. Вы зна чыў ся ў 

каст рыч ні ку 1943 го да пры вы зва лен ні Ло еў ска га ра ё на. 

Пер шы з ро ты пе ра пра віў ся це раз Дняп ро, у ру ка паш-

ным баі за плац дарм зні шчыў не каль кі гіт ле раў цаў, чым 

са дзей ні чаў пе ра пра ве пад раз дзя лен няў пал ка. Па мёр 

у 1965 го дзе.

1713 год — на ра дзіў ся Дэ ні Дзід-

ро, фран цуз скі пісь мен нік, 

фі ло саф-асвет нік, дра ма тург і вы да вец. 

Па мёр у 1784 го дзе.

1918 год — за сна ва ны са вец кі 

кры мі наль ны вы шук. Кры-

мі наль на-вы шу ко выя ўста но вы іс на ва лі, вя до ма ж, і ў цар-

скай Ра сіі, і пас ля Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі ўвесь штат 

кры мі наль на га вы шу ку Маск вы на ча ле з яго на чаль ні кам 

за стаў ся на сва іх мес цах, пры знаў шы Са вец кую ўла ду. На 

во пыт ных спе цы я ліс таў бы ла ўскла дзе на за да ча па пад-

рых тоў цы но вых су пра цоў ні каў, якія на кі роў ва лі ся ў МУР 

з лі ку ра бо чых, сал дат і бал тый скіх мат ро саў. У па чат ку 

1920-х га доў да кам пе тэн цыі кры мі наль на га вы шу ку бы ло 

ад не се на рас крыц цё ўсіх зла чын стваў непа лі тыч на га ха рак-

та ру. Ак тыў ная дзей насць су пра цоў ні каў МУ Ра пры вя ла да 

та го, што ўжо ў 1920 го дзе коль касць раз бо яў у па раў на нні з 

1919 го дам ска ра ці ла ся ў тры ра зы, ра ба ван няў — у дзе вяць 

ра зоў, коль касць за бой стваў па мен шы ла ся на трэць.

1943 год — на ра дзі ла ся Іна 

Мі хай лаў на Чу ры ка ва, 

ра сій ская акт ры са тэ ат ра і кі но, на-

род ная ар тыст ка РСФСР. З 1973 

го да — акт ры са Мас коў ска га тэ ат-

ра «Лен ком». Зды ма ла ся ў філь мах 

«Па ча так», «Ва са», «Ва ен на-па ля вы 

ра ман», «Шыр лі-мыр лі» і ін шых. Лаў-

рэ ат прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла, 

Дзяр жаў най прэ міі Ра сіі.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Макара, Пятра, 
Фёдара.

К. Апалінара, 
Барталамея, Ігара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.18 18.36 11.18

Вi цебск — 7.09 18.25 11.16

Ма гi лёў — 7.08 18.27 11.19

Го мель — 7.04 18.24 11.20

Гродна — 7.34 18.52 11.18

Брэст — 7.33 18.54 11.21

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Апошняя квадра
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Месяц у сузор’і Льва.

У сан тэх ні ка Мі шы бы ла 

мя нуш ка Ка ця ня, та му што 

яго час та зна хо дзі лі на ву-

лі цы і пры но сі лі да до му.

— Да ра гая, зра бі мне, ка-

лі лас ка, ма саж га ла вы.

— Доб ра, за раз сха джу 

па па тэль ню.

Учо ра мя не ха це лі ска-

ра ціць. Але, па чуў шы, як я 

кры чу «Ура!», «На рэш це!», 

і «Па ка жы це мне гэ та га 

дур ня, які бу дзе ра біць 

маю ра бо ту?!», на чаль нік 

ча мусь ці пе ра ду маў.

— Што вы маў чы це?

— Згод на з Кан сты ту цы-

яй я ма гу не ад каз ваць на 

пы тан не, ка лі гэ та на ня се 

шко ду мне ці ма ім сва я кам.

— Жа ніх, хо піць пры дур-

вац ца! Га то выя вы ўзяць у 

жон кі гэ тую жан чы ну?

Пра па на ва лі вы піць?

Вет лі ва ад моў ся, але 

вы пі!

АВЕН. На гэ тым тыд ні 

не вар та пе ра больш ваць 

сва іх маг чы мас цяў, а так-

са ма не трэ ба раз ліч ваць 

на сур' ёз ную да па мо гу з бо ку. Лепш 

на ват не каль кі зні зіць па тра ба ван ні 

да ся бе, і змо жа це па збег нуць рас-

ча ра ван няў і кан флік таў. Тым больш 

што асноў ныя за да чы вы ка наць атры-

ма ец ца, а з дро бя зя мі мож на спра віц-

ца пас ля. У вы хад ныя дні не бой це ся 

быць ад кры ты мі з бліз кі мі людзь мі, не 

ха вай це сва іх су мне ваў.

ЦЯ ЛЕЦ. Па ста рай це-

ся не да ваць ні ко му ні я кіх 

абя цан няў і гро шай у доўг. 

У аў то рак вар та сур' ёз на 

за ду мац ца пра бу ду чы ню, мно гія твор-

чыя пла ны пач нуць ажыц цяў ляц ца. 

У гэ ты дзень па ста рай це ся быць уваж-

лі выя з бліз кі мі людзь мі, яны мо гуць 

ча каць пад трым кі. У пят ні цу су стрэ ча 

з сяб ра мі ста нец ца на рэд касць пры-

ем най і ка рыс най.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Не аб ход на 

за ся ро дзіц ца на га лоў ным 

і не звяр таць ува гі на ня-

знач нае. Вас пе ра паў няе 

твор чае на тхнен не. І крэ-

а тыў ны па ды ход бу дзе вель мі за па-

тра ба ва ны. Змо жа це доб ра за ра біць. 

Вы за раз доб ра зыч лі выя, уваж лі выя, 

на ва коль ныя бу дуць ка заць шмат кра-

наль ных і цёп лых слоў на ваш ад рас.

РАК. Ка лі рэз кае сло-

ва бу дзе га то ва са рвац ца з 

ва ша га язы ка, па ду май це 

пра маг чы мыя на ступ ствы. 

Толь кі вы трым ка змо жа ўтры маць па-

дзеі ў мір ным рэ чы шчы. Здо ле е це пе-

ра ўтва рыць ня вы гад ную сі ту а цыю ў 

ка рыс ную для ся бе, ка лі дас це са бе

час тро хі па ду маць. Ва ша энер гія 

і пра ца ві тасць да зво ляць да біц ца пос-

пе ху ў мно гіх спра вах. У вы хад ныя вас 

мо гуць на ве даць но выя ары гі наль ныя 

ідэі, іх вар та за пом ніць.

ЛЕЎ. Па ча тыя на гэ тым 

тыд ні спра вы мо гуць раз-

ва ліц ца без ва шай у тым 

ві ны, та му не пе ра на пруж-

вай це ся са мі і не па тра буй це за шмат 

ад на ва коль ных. Ад пач ні це і ад на ві це 

сі лы, ка лі ёсць маг чы масць. У се ра ду 

но выя зна ём ствы мо гуць мець не пры-

ем ны пра цяг, аб мя жуй це кан так ты, 

кан так туй це толь кі з бліз кі мі людзь мі. 

Су бо та мо жа быць звя за ная з ад крыц-

ця мі і атры ман нем но вых ве даў.

ДЗЕ ВА. Ты дзень на сы-

ча ны зно сі на мі з сяб ра мі, 

ка рот кі мі ўда лы мі па езд-

ка мі. Адзін з но вых зна ё-

мых мо жа ака зац ца вель мі ўплы во-

вай пер со най, што, без умоў на, пой дзе 

вам толь кі на ка рысць. Ка лі ў аў то-

рак вы ра шы це, што ад люст ра ван не ў 

люс тэр ку псуе вам на строй, зна чыць, 

прый шла па ра за няц ца са бой: зра біць 

но вую стрыж ку ці за пі сац ца на фіт нес. 

У ся рэ дзі не тыд ня да дас ца па пя ро-

вай ра бо ты. У пят ні цу во пыт да па мо жа 

знай сці вый сце на ват з са май цяж кай 

сі ту а цыі.

ША ЛІ. Па дзей прой дзе 

цэ лая ла ві на, ма ла што па-

кі да ю чы пас ля ся бе ў ра-

ней шым вы гля дзе. Будзь-

це га то выя да ад наў лен чых ра бот, аль-

бо да доб ра ўпа рад ка ван ня зме не на га 

ланд шаф ту. Вас ча кае шмат на він, 

на пру жа ныя сі ту а цыі на ра бо це, так 

што вар та пра ду маць свой рас клад і 

сур' ёз на па ды сці да пе ра мен, якія ад-

бы ва юц ца. У дру гой па ло ве тыд ня ва-

шай ува гі за па тра буе сям'я.

СКАР ПІ ЁН. У па ня дзе-

лак ве ра год ная ці ка вая 

дзе ла вая па езд ка, якая 

да зво ліць па шы рыць ко-

ла зно сін і дасць но выя маг чы мас ці ў 

бу ду чы ні. Па спра буй це ву чыц ца слу-

хаць і чуць на ва коль ных і атры ма е-

це шмат ці ка ва га для ся бе і ста не це 

муд рэй шыя. Маг чы ма па ляп шэн не 

ў пра фе сій ных спра вах, атры ман не 

прэ міі. Па спра буй це па-фі ла соф ску 

па ста віц ца да ўнут ра на га на пру жан ня, 

яно бу дзе толь кі па боч ным эфек там 

са бра нас ці, якая спат рэ біц ца для да-

сяг нен ня мэт.

СТРА ЛЕЦ. Па спра буй це 

мак сі маль на рас пла на ваць 

гэ ты ты дзень, та ды змо жа-

це пе ра ра біць усе спра вы і з лёг кас-

цю рас пра віц ца з хат ні мі праб ле ма мі. 

У па ня дзе лак лепш ні чо га не па чы-

наць, а ў аў то рак асце ра гай це ся пад-

ма ну. Ты дзень спры яль ны для па ез-

дак і ву чо бы. Па спра буй це ўдзя ліць 

на леж ную ўва гу свай му зда роўю. Не 

за бы вай це пра па вы шэн не ўлас на-

га куль тур на га ўзроў ню і не аб ход-

насць уз ба га чэн ня но вы мі ўра жан-

ня мі. Ак тыў ны ад па чы нак пой дзе на 

ка рысць.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым 

тыд ні но выя зна ём ствы 

мо гуць пры нес ці ма су 

ка рыс най ін фар ма цыі. 

Пос пех ча кае пры не тра-

ды цый ным па ды хо дзе да вы ра шэн ня 

лю бых жыц цё вых праб лем. На ра бо-

це па ста рай це ся пе ра пра вя раць свае 

дзе ян ні і ўсе важ ныя па пе ры. У чац-

вер не аб ход на пра явіць зайз дрос нае 

цяр пен не, інакш дзе ла выя парт нё ры 

мо гуць ска рыс тац ца ва шай эма цы я-

наль нас цю і спра ва ка ваць кан флікт-

ную сі ту а цыю.

ВА ДА ЛІЎ. На гэ тым 

тыд ні ў вас з'я віц ца жа-

да ная сва бо да дзе ян-

няў. Але ёй не аб ход на 

ра зум на рас па ра дзіц ца. 

У се ра ду анар хіч ны на строй і ад сут-

насць суб ар ды на цыі мо жа пры нес ці 

рас ча ра ван не і не па трэб ныя стра ты. 

У су бо ту па спра буй це са чыць за сва і мі 

сло ва мі і перш чым ска заць што-не-

будзь, па ду май це, а так са ма па спра-

буй це быць больш сум лен ны мі з са бой 

і на ва коль ны мі. Ня дзе ля мо жа стац ца 

цу доў ным днём для ад па чын ку і лю-

боў ных пе ра мог.

РЫ БЫ. У ка лек ты ве 

ваш аў та ры тэт за ста ец ца 

бяс спрэч ны. Не толь кі су-

пра цоў ні кі, але і кі раў ніц-

тва па спра буе пай сці вам на су страч, 

ства рыць спры яль ныя ўмо вы для пра-

цы. За ста нец ца толь кі дзей ні чаць. 

У чац вер па ста рай це ся менш га ва-

рыць і ні чо га не абя цаць. У пят ні цу 

не вар та плес ці інт ры гі. Па спра буй це 

ска ра ціць свае вы дат кі.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


