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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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10 ЖНІЎ НЯ

1878 год — на ра дзіў ся Мі ро-
віч (сапр. Ду на еў) Еў сціг-

ней Афі на ге на віч, бе ла рус кі рэ жы сёр, 
дра ма тург і пе да гог, 
адзін з за сна валь ні-
каў бе ла рус ка га су-

час на га тэ ат ра, на род ны ар тыст Бе-
ла ру сі, пра фе сар. Твор чую дзей насць 
па чаў у 1900 го дзе ў Пе цяр бур гу як 
ак цёр і рэ жы сёр. З 1919 го да — ак-
цёр і рэ жы сёр Мінск ага гар ні зон на га 
тэ ат ра. Адзін са ства раль ні каў БДТ-1 
(ця пер — На цы я наль ны ака дэ міч ны тэ-
атр імя Я. Ку па лы), у 1921—1931-м яго мас тац кі кі раў нік, у 
1941—1945-м — рэ жы сёр. З 1945 го да — мас тац кі кі раў нік 
і за гад чык ка фед ры май стэр ства ак цё ра Бе ла рус ка га тэ-
ат раль на-мас тац ка га ін сты ту та. Па ста віў спек так лі: «На 
Ку пал ле» М. Ча ро та, «Ме шча нін у два ра нах» Маль е ра, 
«Да ход нае мес ца» А. Аст роў ска га. Па мёр у 1952 го дзе. 
Пра жыц цё і дзей насць Еў сціг нея Мі ро ві ча зня ты да ку мен-
таль ны фільм «Праз усё жыц цё».

1920 год — у Мін ску ад крыў ся Бе ла рус кі трэ ці 
дзяр жаў ны тэ атр (з 1932 го да — БДТ-3), які 

пра ца ваў да 1937 го да і ў роз ны час меў наз вы: Тру па 
бе ла рус кіх ар тыс таў пад кі раў ніц твам У. Га луб ка, Дру-
гая бе ла рус кая дзяр жаў ная тру па, Бе ла рус кі дзяр жаў ны 
пе ра соў ны тэ атр. Ула дзі слаў Га лу бок — пер шы на род ны 
ар тыст Бе ла ру сі (1928) — ства рыў глы бо ка са ма быт ны 
тэ атр у ад па вед нас ці з тра ды цы я мі бе ла рус ка га на род на га 
сцэ ніч на га мас тац тва.

1958 год — за кла дзе ны го рад Са лі горск. Пер-
ша па чат ко вая наз ва — па сё лак Но ва ста-

ро бінск. Уз во дзіў ся на мес цы вёс кі Віш нёў ка ў су вя зі з 

бу даў ніц твам пер шых у Бе ла ру сі ка лій ных кам бі на таў. 

У 1963 го дзе атры маў ста тус го ра да, з 1965-га — цэнтр 

Са лі гор ска га ра ё на.

1675 год — у прад мес ці Лон да на 

бы ла за кла дзе на Грын віц-

ка я ка ра леў ская аст ра на міч ная аб сер-

ва то рыя (за сна ва на ка ра лём Кар лам ІІ 

22 чэр ве ня 1675 го да). Праз аб сер ва то-

рыю пра ве дзе ны «ну ля вы ме ры ды ян», з 

яко га па чы на ец ца ад лік га дзін ных па ясоў на пла не це.

1865 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Кан стан ці на віч 
Гла зу ноў, рус кі кам па зі тар, ды ры жор, му-

зыч на-гра мад скі дзе яч, на род ны ар тыст РСФСР. Най-
больш плён на пра ца ваў у жан рах сім фа ніч най му зы кі. 
Ся род тво раў: ба ле ты «Рай мон да», «По ры го да», кан та ты, 
8 сім фо ній, 5 увер цюр, сім фа ніч ная паэ ма «Сця пан Ра зін», 
ра ман сы і пес ні, му зы ка да дра ма тыч ных спек так ляў. Па-
мёр у 1936 го дзе.

1897 год — гер ман скі хі мік Фе лікс Хоф ман упер шы-
ню ў гіс то рыі фар ма ка ло гіі сін тэ за ваў хі міч на 

чыс тую ацэ тыл са лі цы ла вую кіс ла ту, вя до мую ця пер пад 
наз вай ас пі рын.

1912 год — на ра дзіў ся Жор жы Ама ду, бра зіль-
скі пісь мен нік, кла сік ла ці на а ме ры кан скай 

лі та ра ту ры, член Бра зіль скай ака дэ міі. Аў тар ра ма наў 
«Ка пі та ны пяс ку», «До на Флор і два яе му жы», «Тэ рэ за 
Ба тыс та, якая ста мі ла ся ва я ваць», «Лу іс Кар лас Прэс тэс» 
і ін шых. Па мёр у 2001 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Алены, Анастасіі, 
Васіля, Івана, Майсея, 
Ніканора, Прохара, 
Юльяна.

К. Багдана, Барыса, 
Ваўжынца.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.39 20.50 15.11

Вi цебск — 5.24 20.44 15.20

Ма гi лёў — 5.29 20.40 15.11

Го мель — 5.31 20.31 15.00

Гродна — 5.55 21.05 15.10

Брэст — 6.01 21.00 14.59

УСМІХНЕМСЯ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Апошняя квадра 

4 жніўня.

Месяц у сузор’і Льва.

У кож ным офі се ёсць цёт-

ка, якая на ват у 32-гра дус-

ную спя ко ту вы клю чае кан-

ды цы я нер са сло ва мі «мне 

хо лад на», а на пра па но ву 

на дзець коф тач ку за яў ляе:

— Я што, дур ні ца ле там у 

коф тач цы ся дзець?!

Коль кі му жа ні кар мі, на 

на ступ ны дзень ён як быц-

цам і не еў зу сім.

— Бо жух на! Што гэ та 

ў вас та кое на шыі?

— А, гэ та Алёш ка, сы нок 

наш. Яму 24 хут ка.

Грыб нік Мі ка лай, уба-

чыў шы мядз ве дзя, які 

па ды хо дзіў, праз ім гнен-

не ўсвя до міў, што хвой-

ныя га лін кі б'юць па тва-

ры знач на больш ба лю ча, 

чым бя ро за выя...

— Я ця жар ная.

— З ча го ты ўзя ла?

— Мя не ва ні туе ад пра цы 

і цяг не да са лё на га мо ра.

АВЕН. Гэ ты ты дзень 

па до рыць но выя сі лы для 

да сяг нен ня па стаў ле ных 

мэт. Зрэш ты, на пра цы па-

нуе лет няя рас слаб ле насць. Так што 

асаб лі ва га пра соў ван ня ў спра вах не 

ча кай це. Лепш за няц ца аса біс тым 

жыц цём і ўма ца ван нем ад но сін у сям'і, 

пры чым на гэ та не да вя дзец ца за трач-

ваць шмат на ма ган няў. У пят ні цу па-

езд кі і на ві ны не пры ня суць ча ка ных 

вы ні каў, лепш пры свя ціць гэ ты дзень 

звы чай най пра цы. У су бо ту па жа да на 

не ўсту паць у кан флікт з на ва коль ны мі 

ад кры та, зга джай це ся і пра цяг вай це 

спа кой на ра біць усё па-свой му.

ЦЯ ЛЕЦ. Для вас на ды хо-

дзіць спры яль ны ты дзень. 

Да вер це ся ін ту і цыі — яна 

пад ка жа, хто вам ся бар, а 

хто во раг. Аў то рак — спры яль ны дзень 

для па чат ку доў га тэр мі но вых пра ек таў. 

Вы дат на пой дуць спра вы, звя за ныя са 

стра ха ван нем і спад чы най. Пры кла-

дзі це больш на ма ган няў для по шу ку 

да дат ко ва га за роб ку. Па кла па ці це ся 

аб па вы шэн ні ўзроў ню ква лі фі ка цыі. 

Вас мо гуць па ра да ваць вест кі зда лё ку. 

Маг чы ма, дзе ці за па тра бу юць больш 

ча су і ўва гі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Доб ры ты-

дзень для тых, хто пры вык 

пра ца ваць з ду шой і з ры-

зы кай. Мож на раз ліч ваць 

на пос пех і пры бы так. У аў-

то рак мож на пла на ваць доў га тэр мі но-

выя ме ра пры ем ствы і за вяр шаць ужо 

па ча тыя спра вы. У кан цы тыд ня вас 

ча ка юць но выя пры ем ныя зна ём ствы 

і ак тыў нае свец кае жыц цё. Вы хад ныя 

прой дуць у ат мас фе ры ра ман ты кі і ка-

хан ня.

РАК. Ты дзень спры яль-

ны для твор чай ак тыў нас ці. 

Час ня ўдач за стаў ся зза ду. 

Мож на ра да вац ца і дзей-

ні чаць, тым больш што вас пе ра паў-

няе твор чая энер гія. Па шыр це свае 

га ры зон ты, на ву чы це ся ча му-не будзь 

но ва му. Ка ха ны ча ла век па ра дуе вас 

ува гай і кло па там. Ад нак вы бра ны ва мі 

на пра мак мо жа з лёг кас цю змя ніц ца 

на су праць лег лы, са чы це за са бой.

ЛЕЎ. Ва шы жа дан ні і 

рэ аль ныя дзе ян ні мо гуць 

прый сці ў пэў ны ды са нанс. 

Мо жа пад ацца, што на ва-

коль ныя вас прос та вы ка рыс тоў ва юць, 

ні чо га не да ючы на ўза мен. Хут чэй за 

ўсё, гэ та не зу сім так, та му не вар та 

ўго лас вы каз вац ца з гэ тай на го ды. Да-

вя дзец ца ўці ха мі рыць са ма люб ства і 

пад па рад ка вац ца сі ту а цыі. За раз не 

час зма гац ца. Маг чы мыя свар кі з бліз-

кі мі людзь мі, па спра буй це свое ча со ва 

спы ніц ца.

ДЗЕ ВА. Вар та дзей ні-

чаць ра шу ча, ува саб ля-

ю чы ў жыц цё свае пла ны 

і за ду мы, але пры гэ тым 

па жа да на за ру чыц ца пад-

трым кай ка лег. Не ўспры май це ўсур'-

ёз плёт кі і чут кі, бо ін фар ма цыя, якая 

да вас дай шла, бу дзе вель мі ска жо-

ная. У чац вер ёсць ры зы ка да пус ціць 

прык рую па мыл ку. У пят ні цу мо гуць 

спат рэ біц ца та кія якас ці, як дыс цып лі-

на ва насць і пунк ту аль насць, та ды вы 

па спя хо ва спра ві це ся з мно гі мі скла-

да ны мі за да ча мі.

ША ЛІ. Вы бе ры це га лоў-

ную за да чу тыд ня і ўваж лі-

ва пра ду май це стра тэ гію 

яе ра шэн ня. Ва ша ста ран-

насць на пра цы, вя до ма, 

вель мі па хваль ная, але зда роўе да-

ра жэй шае. Па спра буй це не пе ра на-

пруж вац ца. Са мы час па ду маць пра 

ад па чы нак. Пла ну ю чы неш та но вае, 

не за бы вай це пра не за вер ша ныя спра-

вы. Су бо та мо жа ака зац ца па спя хо-

вым днём, пра вя дзі це яго ў пры ем най 

кам па ніі.

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым 

тыд ні бу дуць уда лыя па-

езд кі і ад па чы нак на пры-

ро дзе. Пры чым вы не 

вы дат ку е це на яго шмат. Да та го 

ж у се ра ду зор кі абя ца юць да дат-

ко вы за ро бак. Па цеш це ся бе, гэ та 

да дасць па зі ты ву і энер гіі і зро біць 

ва шы ад но сі ны са све там больш гар-

ма ніч ны мі.

СТРА ЛЕЦ. На гэ тым 

тыд ні вы здоль ныя ра за-

брац ца ў мно гіх за блы та-

ных рэ чах, вы явіў шы хвос цік вя лі ка га 

клуб ка даў ніх праб лем. Га лоў нае — 

не вы пус ціць яго. У аў то рак ці се ра ду 

маг чы мы доў га ча ка ныя гра шо выя па-

ступ лен ні. У чац вер вас мо гуць за ва-

ліць дроб ныя, але тэр мі но выя спра вы. 

У пят ні цу з'я віц ца пра па но ва, якая ста-

ноў ча паў плы вае на ваш даб ра быт. 

Уво гу ле, бу дзе це за ня тыя і за па тра-

ба ва ныя.

КА ЗЯ РОГ. Ты дзень 

мо жа ака зац ца да во лі 

кла пот ным, маг чы мыя 

ска жэн ні ін фар ма цыі, 

якая па сту пае, як па ва-

шай ві не, так і па злос ным на ме ры 

тых, з кім да вя дзец ца мець зно сі-

ны. На ды хо дзіць час змен на пра цы, 

і вам не аб ход на пад рых та вац ца да 

но вых за дач, якія па ста віць на чаль-

ства. Гэ та час, ка лі вар та раз віт вац ца 

з са ста рэ лым — ня хай гэ та бу дуць 

рэ чы або ад но сі ны. Нель га губ ляць 

каш тоў на га ча су, вы яві це мак сі мум 

пра ца ві тас ці.

ВА ДА ЛІЎ. На гэ тым 

тыд ні ўдзя ляй це асаб лі-

вую ўва гу ста сун кам з 

па трэб ны мі і ўплы во вы мі 

людзь мі. Мо жа па ра да ваць не ча ка-

нае пры знан не ва шых пра фе сій ных 

за слуг. Па ня дзе лак — уда лы дзень, 

каб вы сту піць з пра мо вай, ума ца ваць 

свой аў та ры тэт ся род ка лег. У чац вер 

і пят ні цу ўпэў не насць ва ўлас ных сі лах 

зро біць усё за вас. У ня дзе лю вар та 

пе ра гле дзець сваю стра тэ гію ад но-

сін са сва я ка мі, у пер шую чар гу — з 

дзець мі.

РЫ БЫ. За раз вам 

лепш рас сла біц ца і ад па-

чыць. Яшчэ не прый шоў 

час для рэа лі за цыі доў-

га тэр мі но вых пла наў. Будзь це га то-

выя да лю бых сюр пры заў у аса біс тым 

жыц ці. Ад но сі ны мо гуць змя ніц ца, з 

кімсь ці вы рас ста не це ся, але не за-

сму чай це ся: на іх мес ца прый дуць 

но выя лю дзі, якія вас не рас ча ру юць. 

Ва кол лу нае мност ва ідэй, не па ля-

нуй це ся іх сфар му ля ваць і аб ду маць, 

вар та толь кі за ся ро дзіц ца — і ўсё 

атры ма ец ца.
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А яшчэ яна спявае!


