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12 ліпеня 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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13 ЛІ ПЕ НЯ

1260 год — вой ска Вя лі ка га Княст ва 
Лі тоў ска га раз гра мі ла кры жа-

коў ка ля во зе ра Дур бэ (Ус ход няя Лат вія). 
Па ра жэн не ор дэ на па слу жы ла штурш ком 
для шмат лі кіх паў стан няў за ва я ва ных пры-

бал тый скіх на ро даў, у пер-
шую чар гу — пру саў, так са ма 
кур шаў, зем га лаў і са рэ мскіх 
эс тон цаў. Акра мя та го, пры-
бал тый скія на ро ды ўсвя до мі лі 
не аб ход насць аб' яд нан ня з кня-
зя мі ВКЛ для су праць ста ян ня 
гер ман скім ры ца рам. Згод на 
з ле та пі са мі, біт ва ад бы ла ся 
пас ля па хо ду вой ска вя лі ка га 
кня зя Мін доў га на Пру сію. Не вы клю ча на, што лі тоў скім вой-
скам у біт ве пры Дур бэ ка ман да ваў ме на ві та сам Мін доўг. 
Згод на з лі вон скай Рыф ма ва най хро ні кай і хро ні кай Пят ра 
Дуй сбург ска га, за гі ну ла 150 ры ца раў ор дэ на, шмат прос тых 
ва я роў, ма гістр Бур хард фон Хорн хаў зен, мар шал Ген рых Бо-
тэль, швед скі прынц Карл, якія ўзна чаль ва лі па ход кры жа коў. 
У па лон тра пі ла ка ля 15 ры ца раў. Ад ра зу ж пас ля за кан чэн ня 
біт вы лі тоў скае вой ска ад сту пі ла ра зам з ва ен ны мі тра фе я мі ў 
Літ ву, не стаў шы пра цяг ваць ва ен ную кам па нію ў Кур лян дыі.

1858 год — на ра дзіў ся (Мін ская гу бер ня) Анд рэй 
Іпа лі та віч Віль кіц кі, гід рог раф-геа дэз іст, ге-

не рал-лей тэ нант. У 1880 го дзе скон чыў Мар скую ака дэ мію 
ў Пе цяр бур гу. У 1887-м уз на ча ліў экс пе ды цыю на Но вую 
Зям лю, дзе вёў гра ві та цый ныя на зі ран ні. У 1894—1901 га-
дах пад яго кі раў ніц твам пра во дзі лі ся гід ра гра фіч ныя да сле-
да ван ні ад вус ця Пя чо ры да ра кі Ені сей, у Ені сей скім за лі ве 
і Об скай гу бе. У 1907—1913 га дах уз на чаль ваў Га лоў нае 
гід ра гра фіч нае ўпраў лен не. Аў тар на ву ко вых прац па гід-
ра гра фіі і геа дэз іі. Па мёр у 1913 го дзе.

1948 год — на ра дзіў ся (г. Ба ры саў) Ле а нід Пят ро-
віч Ко зік, бе ла рус кі дзяр жаў ны дзе яч, док тар 

эка на міч ных на вук, за слу жа ны ра бот нік пра мыс ло вас-
ці Бе ла ру сі. У 1985—1990 га дах — ды рэк тар Ба ры саў-
скай швей най фаб ры кі, у 1995—1998-м — член Ка ле гіі, 
паў на моц ны прад стаў нік Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Між дзяр-
жаў ным эка на міч ным ка мі тэ це Эка на міч на га са ю за СНД, 
з 1998-га — на мес нік прэм' ер-мі ніст ра, з 2001-га — на мес-

нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

з 2002 го да — стар шы ня Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі. 

Аў тар прац па пы тан нях эка но мі кі і пра ва.

1878 год — кра і на мі-ўдзель ні ца мі 

Бер лін ска га кан грэ са пад пі-

са ны Бер лін скі трак тат, у ад па вед нас ці з 

якім бы лі пе ра гле джа ны ўмо вы Сан-Стэ-

фан ска га мі ру 1878 го да і ажыц цёў ле ны 

но вы пе ра дзел Бал кан. Бы ла па цвер джа-

на не за леж насць Чар на го рыі, Сер біі і Ру-

мы ніі. Паў ноч ная Бал га рыя ста ла не за леж най дзяр жа вай, 

Паўд нё вая Бал га рыя (Ус ход няя Ру ме лія) за ста ла ся пад 

ула дай ту рэц ка га сул та на, атры маў шы ад мі ніст ра цый ную 

аў та но мію. Да Ра сіі ады шлі вус це Ду ная, крэ пас ці Карс, 

Ар да ган і Ба тум. Аў стра-Венг рыя аку па ва ла Бос нію і Гер-

ца га ві ну.

1923 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Іва на віч Пу гаў кін, 
са вец кі і ра сій скі ак цёр тэ ат ра і кі но, на род ны 

ар тыст СССР. Зды маў ся ў філь мах «Дзяў ча ты», «Вя сел ле 
ў Ма лі наў цы», «Два нац цаць крэс лаў» і мно гіх ін шых. Па-
мёр у 2008 го дзе.

1928 год — на ра дзіў ся Ва лян цін Пі куль, са вец кі 
пісь мен нік. Аў тар 30 гіс та рыч ных ра ма наў і 

апо вес цяў, у тым лі ку «Пя ром і шпа гай», «Фа ва рыт», «Го-
нар маю» і інш. Лаў рэ ат шмат лі кіх прэ стыж ных прэ мій у 
га лі не лі та ра ту ры. Па мёр у 1990 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Андрэя, Варфаламея, 
Івана, Мацвея, Піліпа, 
Пятра, Сафрона, Сімона, 
Якава.

К. Маргарыты, Сары, 
Андрэя.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.54 21.36 16.42

Вi цебск — 4.36 21.33 16.57

Ма гi лёў — 4.44 21.26 16.42

Го мель — 4.49 21.14 16.25

Гродна — 5.11 21.49 16.38

Брэст — 5.20 21.42 16.22

УСМІХНЕМСЯ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Маладзік у 5.48.

Месяц у сузор’і Льва.

— Я больш не ма гу вы-

трым лі ваць гэ тую ды е ту, 

учо ра ледзь не ад ку сі ла ву-

ха му жу.

— Ву ха — гэ та ні чо га. 

Падумaеш, уся го ней кія 

80 кaлоpый...

Ка лі на да чы сма жыш 

шаш лы кі, то кож ны, хто 

па ды хо дзіць, лі чыць сва ім 

аба вяз кам па мя шаць вуг лі 

або па вяр нуць шам пу ры, 

хоць ты гэ та толь кі што 

ра біў. Але вось ка лі ка па-

еш зям лю, ні хто з тых, што 

па ды шоў, не возь ме рыд-

лёў ку і не пра цяг не та бою 

рас па ча тую спра ву...

Му жык, які згу біў учо ра 

бар сет ку. Ве дай: сем тос таў 

бы ло за ця бе!

Пай ду па сплю. Так ад 

мя не шко ды менш...

АВЕН. Каб атры маць доб-

ры вы нік, вам не аб ход на 

пра яў ляць іні цы я ты ву, 

уно сіць но выя пра па но вы, 

не псу ю чы пры гэ тым ста сун кі з на-

чаль ствам. У аў то рак бу дзе скла да на 

за хоў ваць па ра зу мен не з ка ле га мі. 

Па спра буй це не ўпа даць у край нас ці. 

Гар ды ня не за ста ец ца без па ка ран ня, 

так што дум кі пра тое, што вас не да-

стат ко ва цэ няць, лепш гнаць ад ра зу. 

У вы хад ныя да зволь це са бе ма лень кія 

сла бас ці.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд-

ні на ват па ра жэнне мо жа 

абяр нуц ца пе ра мо гай. Бу-

дзе шмат аса біс тых ам-

бі цый і жа дан не пус ціць пыл у во чы, 

але за мест гэ та га да вя дзец ца шмат 

пра ца ваць, каб да ка заць сваю кам пе-

тэнт насць. Праў да, у па ня дзе лак ля-

но та па гра жае за глу шыць усе ін шыя 

імк нен ні, але ў дру гой па ло ве тыд ня 

сіл і энер гіі знач на да дас ца. А вось у 

вы хад ныя, хут чэй за ўсё, прый дзец-

ца раз бі рац ца з на за па ша ны мі хат ні мі 

спра ва мі і ся мей ны мі праб ле ма мі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Па спра буй це 

хоць бы на гэ тым тыд ні 

раз гру зіць ся бе ад ліш ніх і 

чу жых спраў. Не апус кай-

це ру кі, у вас усё атры ма-

ец ца. У се ра ду вар та кі нуць сі лы на 

ра шэн не ста рых праб лем, а каб не губ-

ляць упэў не нас ці, па больш май це зно-

сі ны з бліз кі мі людзь мі. У вы хад ныя дні 

вас ча кае ра ман тыч нае спат кан не.

РАК. У най блі жэй шыя дні 

мо жа це па спя хо ва спра-

віц ца з са мы мі скла да ны-

мі за да ча мі, якія ра ней па-

да ва лі ся не вы ра шаль ны мі. У се ра ду 

па жа да на зні зіць аб' ём ра бо ты, ёсць 

ры зы ка не спра віц ца, па спра буй це 

аб' ек тыў на ацэнь ваць свае маг чы-

мас ці. Не рас каз вай це пра ся бе за-

над та мно га. Але і не ха вай це сва іх 

па чуц цяў ад сяб роў. Асноў ную ра бо ту 

лепш па спець за вяр шыць да су бо ты. 

У сям'і вар та па во дзіць ся бе да лі кат на 

і стры ма на.

ЛЕЎ.  Ры зы ку е це апы нуц-

ца ў цэнт ры па дзей, на ва-

шай сціп лай пер со не бу дзе 

за ся ро джа на ўва га на ва-

коль ных. І гэ та вас са б'е з пан та лы ку. 

У се ра ду ва шы пра фе сі я на лізм і вы дат-

ныя ар га ні за тар скія здоль нас ці бу дуць 

ацэ не ны на леж ным чы нам. У вы хад ныя 

мо жа це раз ліч ваць на да па мо гу сяб-

роў. Удзя ляй це больш ува гі баць кам, 

ім гэ та не аб ход на.

ДЗЕ ВА.  На гэ тым тыд-

ні вы змо жа це ака заць 

уплыў на лю дзей і да маг-

чы ся свай го. Ад нак дзей-

ні чаць трэ ба не сі лай і на по рам, а тон-

ка і да лі кат на. Са мі па збя гай це ра біць 

тое, ча го вам ка тэ га рыч на не хо чац ца. 

У чац вер і пят ні цу не вар та за ліш не пе-

ра жы ваць з-за па дзей, якія ад бы ва юц-

ца, усё скла дзец ца най леп шым чы нам. 

У су бо ту на строй це ся на леп шае, гэ ты 

дзень абя цае быць вель мі ўда лым. 

ША ЛІ .  Не бяс печ на раз-

ліч ваць толь кі на ро зум. 

Па куль вы бу дзе це аб-

дум ваць кож ную най драб-

ней шую дэ таль, на тхнен не ўця чэ і ўся 

кан струк цыя раз ва ліц ца. У аў то рак вас 

ча ка юць ці ка выя су стрэ чы і зно сі ны з 

важ ны мі людзь мі. Лёс аба вяз ко ва чым-

не будзь вас адо рыць і ў гэ тай сі ту а цыі, 

га лоў ная за да ча — ад роз ніць па да ру-

нак лё су ад звы чай най вы пад ко вас ці. 

Дзе ла выя пе ра га во ры з парт нё ра мі 

ака жуц ца па спя хо вы мі.

СКАР ПІ ЁН.  Пос пе хі і да-

сяг нен ні — гэ та ўжо вель мі 

па хваль на, але вы мо жа це 

да маг чы ся боль ша га, атры-

маць прэ мію і па вы шэн не па служ бе. 

Ва шы ам бі цыі ў пра фе сій най сфе ры бу-

дуць за да во ле ныя. Не за бы вай це пра 

сва я коў і сяб роў, за раз ня дрэн ны час 

для пры мі рэн ня і ад наў лен ня ад но сін. 

У пят ні цу ёсць маг чы масць з'яў лен ня 

ўплы во ва га за ступ ні ка. 

СТРА ЛЕЦ.  Па ня дзе лак 

і аў то рак — вы дат ныя дні 

для но вых пла наў і за дум 

і для па чат ку іх рэа лі за цыі. 

У се ра ду не па жа да на па гар шаць кан-

флікт ную сі ту а цыю, будзь це асця рож-

ныя ў мер ка ван нях, бо мо жа па сту піць 

ска жо ная ін фар ма цыя. Ад кла дзі це ў 

пят ні цу ўсе сур' ёз ныя спра вы і зай-

май це ся толь кі ты мі, якія мож на хут-

ка за вяр шыць. У вы хад ныя дні больш 

уваж лі ва па стаў це ся да свай го са ма-

ад чу ван ня.

КА ЗЯ РОГ.  Ва шы дзе ян-

ні мо гуць вы клі каць у на-

ва коль ных не ад на знач ныя 

ацэн кі. Па стаў це ся да гэ-

та га спа кой на і абы яка ва. 

Сва ёй упэў не нас цю вы толь кі па вя лі чы-

це па ва гу да ся бе і ўма цу е це аў та ры-

тэт. Гні це сваю лі нію і пе ра адоль вай це 

пе ра шко ды. Важ на на кі ра ваць сі лы на 

са мую важ ную мэ ту, а не рас трач ваць 

іх па дро бя зях. Ёсць іма вер насць уз-

нік нен ня праб лем у сям'і, гэ та сі ту а цыя 

пад вя дзе вас да не ка то рых змен, маг-

чы ма, да вя дзец ца пе ра гле дзець ад но-

сі ны, якія скла лі ся.

ВА ДА ЛІЎ.  У пер шыя тры 

дні тыд ня іма вер ны рэз кія 

пе ра па ды на строю, хоць 

асаб лі вых пры чын для гэ-

та га не прад ба чыц ца. У аў то рак прос-

та не аб ход на за вяр шаць усе па ча тыя 

спра вы, што за ста лі ся не да роб ле ны мі, 

яны мо гуць па віс нуць мёрт вым гру зам 

на доў га. У пят ні цу доб ра бы ло б ад пра-

віц ца ў ад па чы нак. Вам па шан цуе са 

спа да рож ні ка мі. Па спра буй це больш 

ча су пра во дзіць з бліз кі мі людзь мі.

РЫ БЫ.  Доб ра бы ло б 

да ве дац ца неш та но вае, 

сха дзіць на лек цыю або 

май стар-клас. Вы яў ляй це 

муд расць і абач лі васць у сва іх ра шэн-

нях, бо ад гэ та га бу дзе за ле жаць най-

блі жэй шая бу ду чы ня. Вас мо жа ча каць 

вы пра ба ван не на тры ва ласць у аса-

біс тых ад но сі нах. Ка лі вы схіль ныя да 

ры зы кі, то ця пер лепш па збя гаць та-

кіх сі ту а цый. У се ра ду ўсё за ду ма нае 

здзейс ніц ца дзя ку ю чы да па мо зе сяб роў 

і бліз кіх. У чац вер ад бу дуц ца ці ка выя 

па дзеі, якія мо гуць ад крыць пе рад ва мі 

но выя перс пек ты вы і га ры зон ты.
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