
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Макрыны, Міліцы, 
Рамана, Серафіма, 
Сцяпана.

К. Надзеі, Альфонса, 
Пятра, Юстына.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.24 21.07 15.43

Вi цебск — 5.08 21.02 15.54

Ма гi лёў — 5.14 20.57 15.43

Го мель — 5.17 20.47 15.30

Гродна — 5.40 21.21 15.41

Брэст — 5.47 21.15 15.28

Месяц
Першая квадра 

27 ліпеня.

Месяц у сузор’і 

Казярога.

УСМІХНЕМСЯ
— Ве ра Пят роў на! Вы 

бы лі на вя сел лі Мак сі ма і 

Яны?

— Бы ла! Гэ та не на доў га.

— Ча му вы так ду ма е-

це?

— Я па зна ё мі ла ся і з ма-

май жа ні ха, і з ма май ня-

вес ты. Яны зу сім не па ды-

хо дзяць ад на ад ной!

— З кім ты там ужо 

больш за га дзі ну бал бо-

чаш па тэ ле фо не?

— Гэ та Ві я ле та Яў ге-

наў на. Яна так спя ша ец-

ца, што не мо жа на ват 

на хві лін ку за ско чыць да 

нас!

— Я па сла ла сваю фа-

та гра фію ў клуб са мот ных 

сэр цаў.

— І што яны та бе ад ка-

за лі?

— Яны пры сла лі яе на-

зад. На пі са лі, што сэр цы не 

на столь кі са мот ныя.
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Фота Максіма ШАСТАКОВА.

АВЕН. На гэ тым тыд нi 

вар та звяр нуць ува гу на 

зна кi, якiя вам па сы лае 

лёс. А вось па пя рэдж-

вае ён пра не бяс пе ку або звяр тае 

ва шу ўва гу на ўда лы збег аб ста вiн, 

здоль ныя раз га даць толь кi вы са мi. 

Так са ма змо жа це ад чуць, ка лi вам 

хлу сяць. У кан цы тыд ня аку нi це ся з 

га ла вой у бя гу чыя спра вы — так вы 

па збег не це iнт рыг i плё так.

ЦЯ ЛЕЦ. Па поў нi це 

круг зно сiн пры ем ны мi i 

ка рыс ны мi для вас людзь-

мi. Для па спя хо вай ра бо-

ты спат рэ бяц ца цяр пен не, спа кой i 

вы трым ка. Хут ка да маг чы ся пос пе ху 

ця пер не атры ма ец ца. У аса бiс тым 

жыц цi, перш чым пры няць сур' ёз нае 

ра шэн не, па спра буй це ўсё доб ра 

пра ду маць. Не вы клю ча на, што вас 

ча ка юць рас ча ра ван не i пад ман.

БЛIЗ НЯ ТЫ. На гэ тым 

тыд нi ад бу дуц ца лё са вы-

зна чаль ныя па дзеi ў аса-

бiс тым жыц цi. Вы ад чу е це 

пры лiў энер гii, лёг ка апы-

ня це ся на пi ку пос пе ху. Ва ша ак тыў-

насць бу дзе асаб лi ва пры кмет ная на 

фо не ўсе агуль най ня кем лi вас цi, якая 

мо жа вель мi раз драж няць. Вы бу дзе-

це ў вы дат най фор ме i зро бi це ўдвая 

больш спраў, чым за пла на ва лi.

РАК.  Па спра буй це 

быць больш спа кой ны-

мi, не губ ляй це кант ро-

лю над сва i мi эмо цы я мi. 

Маг чы ма, ты дзень бу дзе да стат ко ва 

на пру жа ны i нер во вы. Аку рат насць i 

ўваж лi васць — клю ча выя сло вы на 

ра бо це. Праб ле мы, якiя па ўста нуць 

на гэ тым тыд нi, змо жа це вы ра шыць 

толь кi вы са мi — не вар та шу каць 

да па мо гi з бо ку.

ЛЕЎ. Перш чым пры-

няць кан чат ко вае ра шэн-

не, не аб ход на ўсё пра ду-

маць i не звяр таць асаб-

лi вай ува гi на пры го жую 

ўпа коў ку пра па ноў. У па ня дзе лак 

пас ля не за пла на ва най па дзеi мо гуць 

быць па ру ша ныя ва шы пла ны. У се-

ра ду па спра буй це не лез цi ў чу жыя 

кан флiк ты. У пят нi цу сi ту а цыя, хут-

чэй за ўсё, кар ды наль на зме нiц ца, 

су мне вы ва ўлас ных сi лах знiк нуць, 

i гэ та бу дзе спры яць па вы шэн ню 

праца  здоль нас цi.

ДЗЕ ВА. Ка лi бу дзе це 

спа кой на i за ся ро джа на 

пра ца ваць, то аба вяз ко-

ва да мо жа це ся пос пе ху. 

Зор кi на ва шым ба ку. Трэ ба быць 

больш ак тыў ны мi пры аб мер ка ван нi 

ра бо чых пы тан няў. За ва юй це да вер 

на чаль ства, i пе рад ва мi ад кры юц-

ца но выя маг чы мас цi. Не за бы вай-

це пра на за па ша ныя хат нiя спра вы 

i праб ле мы. Маг чы мыя роз на га лос сi 

са сва я ка мi.

ША ЛI. Умен не слу хаць 

i чуць да па мо жа на ла дзiць 

ад но сi ны з ка ле га мi. Ме-

на вi та ця пер спат рэ бiц ца 

ўмен не пра ца ваць у ка ман дзе. Пры 

жа дан нi вы змо жа це ўда ла па мя няць 

вiд дзей нас цi. У чац вер не пла нуй це 

нi чо га сур' ёз на га i не пад пiс вай це нi-

я кiх да ку мен таў. У пят нi цу лепш не 

спра чац ца з лю бi мым ча ла ве кам. 

Важ ную ро лю ў ва шым жыц цi мо гуць 

ады граць сва я кi, яны да па мо гуць вы-

ра шыць мно гiя праб ле мы.

СКАР ПI ЁН. Ты дзень 

спры яе пад вя дзен ню не-

ка то рых вы нi каў. Не шка-

дуй це пра стра ча ныя маг-

чы мас цi, вы яшчэ мо жа це вы пра вiць 

усе па мыл кi i зда быць са праўд нае 

шчас це. Змя нiць мi ну лае мо жа це, 

толь кi змя нiў шы да яго сваё стаў-

лен не. Пры слу хай це ся да ўнут ра на-

га го ла су. Удзя лi це больш ува гi аса-

бiс та му жыц цю. Ча кай це пры быт ку 

ў сям'i.

СТРА ЛЕЦ.  Пос пех 

аба вяз ко ва прый дзе, але 

не аб ход на пры клас цi не-

ка то рыя на ма ган нi, пра явiць iнi цы я-

ты ву, не ле на вац ца. Па жа да на на-

кi ра ваць сваю энер гiю ў па трэб нае 

рэ чы шча, а не рас трач ваць яе па дро-

бя зях. Доб ра сум лен ная пра ца абя-

цае ста ноў чыя вы нi кi i пры бы так. Да 

пят нi цы вы ра шац ца праб ле мы, якiя 

даў но тур ба ва лi. Будзь це асця рож-

ныя ў су бо ту, мо жа це лёг ка пад да цца 

дзiў ным iдэ ям i тра пiць у аван тур ную 

гiс то рыю

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым 

тыд нi не бяс печ на за над-

та раз лiч ваць на ро зум. 

Па куль вы бу дзе це аб-

дум ваць кож ную дроб ную 

дэ таль, на тхнен не знiк не, i ўся кан-

струк цыя раз ва лiц ца. Зрэш ты, губ-

ляць га ла ву ад за па лу так са ма не 

вар та. Лёс аба вяз ко ва чым-не будзь 

вас адо рыць, але га лоў ная за да ча — 

зра зу мець, што гэ та ме на вi та тое, 

што вам трэ ба. Скла да ныя пе ра мо-

вы з дзе ла вы мi парт нё ра мi ака жуц ца 

па спя хо вы мi.

ВА ДА ЛIЎ. Па кiнь це 

ў спа коi ста рыя праб ле-

мы i скан цэнт руй це ся на 

но вых iдэ ях. Вам спат рэ-

бяц ца са бра насць i цяр-

пен не, за тое атры ма ец ца да маг чы ся 

знач ных пос пе хаў. Доб ры ты дзень 

для ад па чын ку i да лё кiх па ез дак. 

У пят нi цу пры вы ра шэн нi праб лем 

вы мо жа це раз лiч ваць толь кi на свае 

сi лы. У су бо ту доб ра бы ло б зла дзiць 

спат кан не.

РЫ БЫ. Са мыя хва лю-

ю чыя пы тан нi для вас за-

раз да ты чац ца аса бiс та га 

жыц ця. Вам не аб ход на вы зна чыць, 

ча го вы хо ча це. Час рас стац ца з 

iлю зi я мi i за вяр шыць ад но сi ны, якiя 

ся бе зжы лi. Па спра буй це змя нiць 

сiс тэ му каш тоў нас цяў, i вы ўба чы це, 

як зме нiц ца ва ша ўспры ман не све-

ту. Трэ ба да па ма гаць на ва коль ным, 

але не ўзваль ваць усе праб ле мы 

на ся бе.
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1 ЖНIЎ НЯ

1520 год — на ра дзiў ся Жы гi-

монт II Аў густ, вя лi кi князь 

ВКЛ i ка роль поль скi. Сын Жы гi мон та I 

Ста ро га i Бо ны Сфор цы. У каст рыч нi ку 

1529-га абра ны вя лi кiм кня зем, 18 снеж-

ня 1529-га — поль скiм ка ра лём (ка ра на-

ва ны ў 1530-м). У 1547 го дзе ажа нiў ся з Бар ба рай Ра-

дзi вiл. Лi вон ская вай на 1558—1583 га доў пад штурх ну ла 

Жы гi мон та II да за клю чэн ня Люб лiн скай унii 1569 го да i 

ства рэн ня Рэ чы Па спа лi тай. Пры вi ле ем 1563-га кан чат-

ко ва ўраў на ваў па лi тыч ныя пра вы пра ва слаў най шлях ты 

ВКЛ з ка та лiц кай. За цвер дзiў Ста тут ВКЛ 1566 го да. Яго 

праў лен не бы ло пе ры я дам роск вi ту куль ту ры Ад ра джэн-

ня у ВКЛ.

1910 год — на ра дзiў ся 

Сця пан Фё да ра вiч 

Хац ке вiч, ак цёр, за слу жа ны ар тыст 

Бе ла ру сi.

1920 год — ство ра ны Ва-

ен на-рэ ва лю цый-

ны ка мi тэт Бе ла рус кай ССР (ВРК 

БССР) на ча ле з Аляк санд рам Чар вя ко вым (дзей нi чаў 

да 13 снеж ня 1920 го да).

У гэ ты ж дзень на ра дзiў ся Ва сiль Кi ры ла вiч Бан дар-

чык, бе ла рус кi эт ног раф, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла-

ру сi, док тар гiс та рыч ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны 

ра бот нiк куль ту ры Бе ла ру сi.

1940 год — на ра дзiў ся Сяр гей Пят ро вiч Гур ко, 

бе ла рус кi ву чо ны-эка на мiст, кан ды дат эка-

на мiч ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны ра бот нiк аду ка цыi 

Бе ла ру сi.

1805 год — ука зам Аляк санд ра I 

бы ла аб ве шча на «аб ме-

жа ва ная ад каз насць» ак цы я нер ных та-

ва рыст ваў i не аб ход насць на яў нас цi ста-

ту та ак цы я нер най кам па нii. Па кла дзе ны 

па ча так ак цы я нер на му за ка на даў ству.

1855 год — вый шаў пер шы ну мар аль ма на ха 

«Па ляр ная зор ка», якi вы да ваў ся Аляк-

санд рам Гер цэ нам i Мi ка ла ем Ага ро вым у Анг лii i Швей-

ца рыi.

1870 год — на ра дзiў ся Аляк сей Паў ла вiч Сэ дзi, 

рус кi аст ра ном, геа дэз iст, гра вi мет рыст. 

Удзель нiк шэ ра гу на ву ко вых экс пе ды цый на Но вую Зям-

лю, у Iс па нiю, Ся рэд нюю Азiю i на Шпiц бер ген. Здзейс нiў 

дзевяць узы хо джан няў на Манб лан i не каль кi па лё таў на 

па вет ра ным ша ры.

1905 год — на ра дзi ла ся 

Ада Iг наць еў на Вой-

цiк, ра сiй ская акт ры са кi но, за слу-

жа ная ар тыст ка РСФСР.

1975 год — у Хель сiн кi 

прад стаў нi кi 33 еў-

ра пей скiх кра iн, а так са ма ЗША i 

Ка на ды пад пi са лi за ключ ны акт На-

ра ды па бяс пе цы i су пра цоў нiц тве 

ў Еў ро пе, якi за ла жыў но выя прын цы пы мiж на род на га 

су пра цоў нiц тва.

НІЛ ГІ ЛЕ ВІЧ:

«Ад дар ма ед ства ўся рас пус та:

Ні што ду шу не гу біць так,

Як не за роб ле ная лус та,

Якою сы ціц ца лай дак».
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