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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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17 ЖНІЎ НЯ

1805 год — ім пе ра тар Аляк сандр І 

вы даў указ аб ад крыц ці ў 

Мін ску ча со ва га ва ен на га шпі та ля на 150 

мес цаў (ця пер — Га лоў ны ва ен ны клі ніч ны 

шпі таль Мі ніс тэр ства аба ро ны Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь).

1907 год — на ра дзіў ся Здзіс лаў Фран ца віч Сто-

ма, ак цёр, на род ны ар тыст Бе ла ру сі, на род-

ны ар тыст СССР. З 1937 го да — у Бе ла рус кім ТЮ Гу імя 

Круп скай, з 1940-га ў Бе ла рус кім тэ ат ры імя Я. Ку па лы. 

Вост ра ха рак тар ны і ка ме дый ны ак цёр. Ся род ро ляў: Глу-

шак ( «Лю дзі на ба ло це» па вод ле І. Ме ле жа), Бы коў скі і 

Пус та рэ віч («Паў лін ка» Я. Ку па лы), Бе ла гу баў («Да ход нае 

мес ца» А. Аст роў ска га) і ін шых. Зняў ся ў філь мах «Мі кол-

ка-па ра воз», «Кан стан цін За сло наў», «Га дзін нік спы ніў ся 

апоў на чы». Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр 

у 1992 го дзе.

1955 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Ула дзі мі ра віч 

Кіль чэў скі, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ге не-

ты кі, се лек цыі рас лін, бія тэх на ло гіі, член-ка рэс пан дэнт 

НАН Бе ла ру сі, член-ка рэс пан дэнт Ака дэ міі аграр ных на-

вук (1996—2002), док тар бія ла гіч ных на вук, пра фе сар, 

га на ро вы пра фе сар Вар мій ска-Ма зур ска га ўні вер сі тэ та 

(Поль шча). Аў тар больш чым 260 на ву ко вых прац, у тым 

лі ку чатырох ма на гра фій, сямі свед чан няў се лек цы я не ра 

на сар ты. Рас пра ца ваў ме та ды ацэн кі адап тыў най здоль-

нас ці і эка ла гіч най ста біль нас ці ге на ты паў і ася род дзя на 
ўсіх эта пах се лек цыі рас лін.

1935 год — на ра дзіў ся Алег Та ба-
коў, са вец кі і ра сій скі ак цёр, 

рэ жы сёр, пе да гог, на род ны ар тыст Ра сіі, 
на род ны ар тыст СССР. Мас тац кі кі раў нік 
МХАТ імя А. П. Чэ ха ва, мас тац кі кі раў нік 
Тэ ат ра пад кі раў-

ніц твам Але га Та ба ко ва. Зняў ся 
ў філь мах: «Ах, ва дэ віль, ва дэ-
віль...», «Вай на і мір», «Ня скон ча-
ная п'е са для ме ха ніч на га пі я ні на», 
«Сям нац цаць ім гнен няў вяс ны» і 
мно гіх ін шых. Ся род па ста но вак: 
«Чэм пі ё ны» Д. Мі ле ра, «На ўся ка га муд ра ца ха пае пра ста-
ты» А. Аст роў ска га. Па мёр у 2018 го дзе.

1943 год — на ра дзіў ся Ро берт Дэ Ні ра, аме ры кан-

скі ак цёр, рэ жы сёр, прад зю сар. Зды маў ся ў 

філь мах «Хрос ны баць ка», «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк», «Ад ной чы 

ў Аме ры цы» і ін шых. Ула даль нік шмат лі кіх прэ стыж ных уз-

на га род у га лі не кі на мас тац тва.

1943 год — па ча ла ся на сту паль ная апе ра цыя вой-
скаў Бран ска га фрон ту з мэ тай на нес ці па-

ра жэн не ня мец ка-фа шысц кай 9-й ар міі, вы зва ліць Бран-
ска-Бе жыц кі пра мыс ло вы ра ён. Са вец кія вой скі пра рва-
лі аба ро ну пра ціў ні ка і на нес лі флан га вы ўдар з па ла сы 
су сед ня га За ход ня га фрон ту. Да 1—3 каст рыч ні ка 1943 
го да вой скі фрон ту вый шлі да ра кі Сож і фар сі ра ва лі яе. 
У вы ні ку Бран скай апе ра цыі бы лі вы зва ле ныя ўся Бран-
ская воб ласць РСФСР і ўсход нія ра ё ны Бе ла ру сі, у тым лі ку 
ра ён ныя цэнт ры Хо цімск, Вет ка, Клі ма ві чы, Кас цю ко ві чы, 
Кры чаў, Чэ ры каў.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Дзмітрыя, Дзяніса, 
Івана, Канстанціна, 
Міхаіла, Сямёна.

К. Юльяны, Яны, Мірона, 
Роберта, Яцка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.51 20.35 14.44

Вi цебск — 5.37 20.29 14.52

Ма гi лёў — 5.41 20.25 14.44

Го мель — 5.42 20.17 14.35

Гродна — 6.07 20.50 14.43

Брэст — 6.12 20.46 14.34

УСМІХНЕМСЯ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Маладзік 11 жніўня.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

Ма ці пы та ец ца ў Во вач-

кі:

— На вош та ты чы та еш 

кні гу пра вы ха ван не дзя-

цей?

— Кант ра люю ця бе, ці не 

пе ра вы ша еш ты свае паў на-

моц твы...

Па ста-

тыс ты цы 

90 % лю-

дзей сі-

му лю юць 

п а  д з я  к у 

цы руль ні-

ку.

— Со-

фач ка, вы 

вы пі лі ча-

ты ры пор цыі віс кі і ні ра зу 

не за ку сі лі!
— Фі ма, я ж на ды е це!

— Хо ча це бяс плат ную 
па ра ду?

— Не!
— І пра віль на! З вас 

двац цаць руб лёў.

АВЕН. На гэ тым тыд-

ні з'я віц ца маг чы масць з 

леп ша га бо ку за рэ ка мен-

да ваць ся бе на пра цы і ў 

сяб роў скім ко ле. Хоць гран ды ёз ных пе-

ра мог не прад ба чыц ца, але пры ем ныя 

пе ра ме ны цал кам маг чы мыя. Толь кі не 

ста рай це ся па спець зра біць усё, аб' ек-

тыў на раз ліч вай це сі лы. Больш ча су 

да вя дзец ца ўдзя ліць сям'і.

ЦЯ ЛЕЦ. Не вар та спя-

шац ца з ра шэн нем праб-

лем. Не ка то рыя з іх мо гуць 

знік нуць і са мі са бой, ка лі 

пе ра ста не це па ні ка ваць. Уда лы мо мант 

для та го, каб па га ва рыць па ду шах са 

сва ёй ін ту і цы яй. Не аб ход на ду маць 

стра тэ гіч на, гэ та да зво ліць знач на на-

блі зіц ца да пос пе ху ў кар' ер ных спра-

вах. А вось у аса біс тым жыц ці не вы-

клю ча ны раз лад і не пара зу мен ні.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ва ша сур'-

ёз нае і доб ра сум лен нае 

стаў лен не да пра цы не за-

ста нец ца не за ўва жа ным. 

У аў то рак мо жа па сту піць 

вель мі ці ка вая і пры быт ко вая дзе ла-

вая пра па но ва. На ды хо дзіць спры яль-

ны мо мант для кан крэт ных дзе ян няў, 

ад каз ных кро каў і ін шых лё са вы зна-

чаль ных учын каў. У вы хад ныя ад пач-

ні це ад мі тус ні і кло па таў, не шка дуй це 

ча су на ся бе лю бі ма га.

РАК. На ды хо дзя чы ты-

дзень мо жа вы явіць та ем-

ную кан ку рэн цыю, за тое 

да зво ліць па ме рац ца сі-

ла мі з апа не нта мі. Вы, ві да воч на, лю-

бі це спа бор ніц твы і спрэч кі. У аў то рак 

не аб ход на бу дзе за ся ро дзіц ца, перш 

чым пры сту піць да пра цы: у гэ ты дзень 

скла да на бу дзе вы ка наць якія-не будзь 

абя цан ні. У чац вер дзе ла вое парт нёр-

ства мо жа вы вес ці вас на но вы ўзро-

вень. У ня дзе лю маг чы мыя роз на га-

лос сі, але з'я віц ца шанц ула дзіць іх 

най леп шым чы нам.

ЛЕЎ. Ты дзень но вых 

ад но сін. Яны мо гуць 

ака зац ца не та кі мі кам-

форт ны мі, як ха це ла ся б. 

Ад нак у рэш це рэшт вы зной дзе це 

агуль ную мо ву. На ды хо дзіць пе рыяд 

зме ны све та ад чу ван ня, маг чы мая 

пе ра ацэн ка каш тоў нас цяў, якая ада-

б'ец ца на ва шым лё се. Не пад пус-

кай це да ся бе рос пач і ні ў якім ра зе 

не шка дуй це ся бе. Пры слу хай це ся 

да кры тыч ных за ўваг і па рад, хоць 

бы для та го, каб не пра пус ціць ча-

гось ці важ на га. У аў то рак раз мо ва 

з на чаль ствам па ра дуе ста ноў чы мі 

вы ні ка мі. У пят ні цу лепш не пры зна-

чаць важ ных су стрэч і не пла на ваць 

ча гось ці сур' ёз на га.

ДЗЕ ВА. Вам прос та не-

аб ход на цвёр да ста яць на 

зям лі, не лу наць у аб ло ках 

і па збя гаць не зра зу ме лых 

сі ту а цый. Ска рыс тай це ся да па мо гай 

сяб роў, бліз кіх, ка лег па пра цы. За-

раз доб ры час для па вы шэн ня ін тэ-

лекту аль на га ўзроў ню. Вы з лёг кас цю 

змо жа це вы ву чыць за меж ную мо ву ці 

асво іць ёгу. Ці ка вая па дзея, якая ча-

ка ец ца ў се ра ду, ста ноў ча паў плы вае 

на ваш да лей шы лёс.

ША ЛІ. Пла ны па він ны 

быць рэа ліс тыч ныя. Так 

што не вар та ха цець ня-

збыт на га. Ва ша па спя хо-

васць за ле жыць не толь кі 

ад вас, але і ад пад трым кі на ва коль-

ных, та му ад кінь це лжы вы го нар і пры-

мі це не аб ход ную да па мо гу. Будзь це 

ўваж лі выя, не пра пус ці це важ най дзе-

ла вой ін фар ма цыі. У сям'і па спра буй-

це па збя гаць роз на га лос сяў, раз бу ра-

нае ад на віць бу дзе ня прос та, лепш не 

ры зы ка ваць. Не імк ні це ся ад маў ляц ца 

ад мі ну ла га, пры мі це яго та кім, якое 

яно ёсць.

СКАР ПІ ЁН. У сва іх 

учын ках вы за над та імк-

лі выя і рэз кія, гэ та не да-

зва ляе ўдзя ліць аб дум ван-

ню і пла на ван ню да стат ко ва га ча су. 

Па спеш ныя вы сно вы і дзе ян ні мо гуць 

пры вес ці не да тых вы ні каў, якія вы раз-

ліч ва лі атры маць. У ся рэ дзі не тыд ня 

ча ка юц ца знач ныя пе ра ме ны, пры чым 

до сыць рэз кія і не заў сё ды пры ем ныя. 

Па спра буй це па ста віц ца да гэ та га па-

фі ла соф ску. Апры том нець і за клас ці 

пад му рак для больш па спя хо вай бу ду-

чы ні змо жа це ў кан цы тыд ня ці кры ху 

паз ней, пас ля та го як ак тыў ныя пе ра-

ме ны апы нуц ца ў мі ну лым.

СТРА ЛЕЦ. Не аб ход на 

звяр нуць на пра цу піль-

ную ўва гу, доб ра бы ло б 

за няц ца раз гра бан нем 

на за па ша ных спраў. Шмат ча су да-

вя дзец ца пры свя ціць вы ра шэн ню 

бя гу чых праб лем, звя за ных з фі-

нан са вай сфе рай. На па ня дзе лак 

па жа да на не пла на ваць ні чо га сур'-

ёз на га. Вам бу дзе цяж ка скан цэнт-

ра вац ца на спра вах. Ка лі не хо піць 

цяр пен ня і муд рас ці, да вя дзец ца вы-

свят ляць ад но сі ны з ка ле га мі або 

сва я ка мі, што вы клі ча ма ла пры ем-

ныя ад чу ван ні.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым 

тыд ні не вар та здзяйс няць 

ге ра іч ная і эк стра ва гант-

ныя ўчын кі. Ні хто іх не ацэ-

ніць. Лепш па спра буй це 

спра віц ца з на за па ша ны мі дроб ны мі 

праб ле ма мі. У пер шай па ло ве тыд ня 

мо жа за кру ціць вір су стрэч, зван коў і 

па пя ро вай пра цы, маг чы мыя і да дат-

ко выя кло па ты, звя за ныя з ар га ні за-

цый ны мі ме ра пры ем ства мі.

ВА ДА ЛІЎ.  Вы дат-

ны час, ка лі вы мо жа це 

паў плы ваць на сваю бу-

ду чы ню сі лай улас най 

дум кі. Так што вар та па кла па ціц ца 

пра тое, каб дум кі бы лі крэ а тыў ныя і 

па зі тыў ныя. Бу дзе це за ўва жаць ці ка-

выя дэ та лі, дро бя зі, мі ма якіх ра ней 

пра хо дзі лі. У чац вер, ад стой ва ю чы 

свой пункт гле джан ня, не будзь це 

за ліш не ўпар тыя, пры слу хай це ся да 

слоў апа не нта і змо жа це па збег нуць 

кан флікт най сі ту а цыі. У пят ні цу да вя-

дзец ца пры маць ад каз ныя ра шэн ні, а 

ў су бо ту лепш вы пра віц ца ў не да лё-

кую па езд ку.

РЫ БЫ. Доб ры час для 

вы ра шэн ня пы тан няў, якія 

да гэ та га тыд ня вы клі ка лі 

пэў ныя цяж кас ці. Но выя 

па дзеі, якія ад бу дуц ца на пра цы, ад-

цяг нуць вас ад сум ных ду мак і ад кры-

юць перс пек ты вы кар' ер на га рос ту. Не 

імк ні це ся быць стро гі мі, не кры ты куй-

це сва іх дзя цей, а мяк ка па каз вай це 

на не да хо пы. У вы хад ныя пры мі це за-

пра шэн не ста рых сяб роў, вам важ ныя 

гэ тыя зно сі ны.
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УП «Белконфискат» объявляет о проведении 
электронных торгов 11.09.2018 г. по продаже 

имущества, зарегистрированного за Балашов Е. С.

PORSHE CAYENNE, 2007 г. в., бензин, кузов: WP1ZZZ9PZ8LA45006 
начальной стоимостью 21 700 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  
информация о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки 
по тел.: 8 (017) 2269489, 8 (029) 6350326.

УНН 190431606

Давай хутчэй, ты тут не адна!


