
Фота Максіма ШАСТАКОВА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марыі, Аляксея, 
Антона, Дзмітрыя, Івана, 
Мацвея, Пятра, Юльяна, 
Якава.

К. Марыі, Цімафея, 
Цэзара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.01 20.23 14.22

Вi цебск — 5.47 20.16 14.29

Ма гi лёў — 5.51 20.13 14.22

Го мель — 5.51 20.06 14.15

Гродна — 6.16 20.37 14.21

Брэст — 6.21 20.34 14.13

Месяц
Маладзік 19 жніўня.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ
— А, чорт, зноў ня пра-

віль на ад рэ заў: гэ тую 

част ку трэ ба бы ло па кі-

нуць, а тую — вы да ліць!

— Ра дуе тое, Ро ма, што 

мы з та бой — вэб-ды зай-

не ры, а не хі рур гі.

— Га ля, ты ез дзі ла на мо-

ра ра зам са Све тай?

— Так.

— Све та чка так за га рэ ла, 

а ты та кая блед ная...

— Ой, я ця бе ма лю! Да 

яе, акра мя за га ру, ні хто не 

пры ста ваў!

— Янік, у ця бе дзе сяць 

цу ке рак. Ка лі ты ад да сі па-

ло ву бра ці ку, коль кі ў ця бе 

за ста нец ца?

— Дзе вяць з па ло вай.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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1930 
год — на ра дзіў-

ся Ілья Ула дзі мі-

ра віч Не ма гай, 

бе ла рус кі мас так, пе да гог. Аў тар 

ра бот у кніж най і стан ко вай гра-

фі цы ў тэх ні цы лі таг ра фіі.

1940 год — га зе та 

«Звяз да» па ве-

да мі ла, што «ў строй са цы я ліс-

тыч ных прад пры ем стваў БССР ус ту пае но вы Мін скі ра-

дыё за вод. Пад рых та ва ны да се рый на га вы пус ку ма дэ лі 

пры ём ні каў — 5-лям па вы «Пі я нер», 6-лям па вы «КІМ» 

і 9-лям па вы «Мар шал».

1960 год — на ра дзіў ся Анд рэй Гер ма на віч За-

до рын, бе ла рус кі мас так.

1965 год — на ра дзі ла ся Воль га Мі ка ла еў на Ша-

рая, бе ла рус кі фальк ла рыст, эт но лаг, док-

тар фі ла ла гіч ных на вук. Аў тар на ву ко вых прац у га лі не 

аб ра да ва га фальк ло ру, на род най рэ лі гій нас ці і ка лян-

дар ных ры ту а лаў, ся мей на-ро да вых ад но сін у пра цэ се 

са цы я куль тур ных пе ра мен. Упер шы ню да ку мен таль на 

да сле да ва ла рэ лі гій нае ўша на ванне па мя ці прод каў у 

тра ды цый най на род най куль ту ры.

У гэ ты ж дзень на ра дзіў ся Аляк сандр Вац ла ва віч Рыд-

ван, бе ла рус кі рэ жы сёр, прад зю сар. Рэ жы сёр і прад зю-

сар пра ек таў: «Гіс то рыя пе ра мо гі», «Та кая Аме ры ка», 

«Са вец кая Бе ла русь» і ін шых. Адзін са ства раль ні каў 

12-се рый на га да ку мен таль на га тэ ле філь ма «Най ноў шая 

гіс то рыя». Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

1770 год — ка пі тан Джэймс 

Кук пад час сва ёй пер-

шай кру га свет най экс пе ды цыі вы са-

дзіў ся на ўсход нім уз бя рэж жы Аў стра-

ліі, якое на зваў Но вым Паў днё вым 

Уэль сам і аб вяс ціў ула дан нем бры тан-

скай ка ро ны.

1920 год — 

на ра-

дзіў ся Рэй Дуг лас 

Брэд бе ры, аме-

ры кан скі пісь мен-

нік-фан таст. Аў тар 

ра ма наў «Дрэ ва Па-

дзя кі», «Смерць — 

са мот ны за ня так», 

збор ні ка апа вя дан няў «Ві но з дзьму хаў цоў», кні гі «Мар-

сі ян скія хро ні кі» і ін шых.

1935 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Іль іч Ам лін-

скі, са вец кі сцэ на рыст, пра за ік і пе да гог, 

жур на ліст.

1950 год — на ра дзі ла ся На тал ля Сяр ге еў на 

Яго ра ва, ра сій ская акт ры са тэ ат ра і кі-

но, на род ная ар тыст ка Ра сій скай Фе дэ ра цыі, лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі РФ. Зды ма ла ся ў філь мах «Го рад 

пер ша га ка хан ня», «Два ка пі та ны», «Жыц цё Клі ма 

Са мгі на», «Рус кі бунт», «Та ям ні цы па ла ца вых пе ра-

ва ро таў» і ін шых.

Ні на МА ЦЯШ:

«Гас подзь схі ля ец ца да ўсіх,

Ды ду хам ні цых ён не чуе».

АВЕН. Ты дзень абя цае 

быць бур ны і поў ны раз на-

стай ны мі па дзея мі. Дні ад-

нос на га спа кою чар гу юц ца 

з дня мі, ка лі не аб ход на мно гае зра біць, 

каб за ха ваць свае па зі цыі. Маг чы мыя 

пе ра па ды на строю і не вель мі пры ем-

ныя вест кі. Пік цяж кас цяў прый дзец ца 

на чац вер і пят ні цу. У гэ тыя дні не раз-

ліч вай це на служ бо выя пос пе хі і ра зу-

мен не з бо ку кі раў ніц тва. Да су бо ты 

жыц цё прый дзе ў нор му, ча му бу дзе 

спры яць ва ша лю боў да аван тур. Та-

ем ны мі спра ва мі лепш зай мац ца ў аў-

то рак, а хат ні мі — у су бо ту.

ЦЯ ЛЕЦ. Ты дзень кант-

рас ны, скла да ны, на ват, 

мож на ска заць, зеб ра па-

доб ны. За лог пос пе ху — не 

губ ляць ап ты міз му і ўмець за хоў ваць 

ду шэў ную раў на ва гу ў лю бой сі ту а-

цыі. Пер шая па ло ва тыд ня мо жа быць 

пры све ча ная ней кім кло па там і вы свят-

лен ню не па ра зу мен няў на ра бо це. Вы 

мо жа це ад чуць ся бе не каль кі ўба ку ад 

са мых важ ных па дзей. Але ўжо па чы-

на ю чы з се ра ды, усё бу дзе атрым лі вац-

ца з лёг кас цю. Пра явіў шы іні цы я ты ву, 

вы змо жа це да маг чы ся свай го.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Доб ры час 

для ка хан ня і па паў нен ня ў 

сям'і. Вы ві да воч на знай шлі 

та го са ма га, адзі на га ча ла-

ве ка, з якім вам кам форт на і 

прос та. Мо жа це яму цал кам да ве рыц ца. 

На ра бо це так са ма ўсё доб ра, на ват ве-

ра год на па вы шэн не па служ бе або прэ-

мія. Бу дзе це фан та на ваць яр кі мі ідэ я -

мі, якія атры ма ец ца хут ка рэа лі за ваць. 

Бу дзе ці ка ва і ра дас на жыць.

РАК. Па кінь це да стат-

ко ва ча су для ад па чын ку. 

Гэ ты ты дзень больш схі ляе 

да ве ся лос ці, чым да пра цы, хоць, вя-

до ма, зу сім ад кру ціц ца ад апош няй 

не ўдас ца. Не аб ход на па ка заць ся бе 

з най леп ша га бо ку. Са мы на пру жа ны 

час — гэ та ся рэ дзі на тыд ня. Пят ні ца 

па спя хо вая для дзе ла вых су стрэч і пе-

ра моў. У ня дзе лю вар та па раз ва жаць 

пра аба вя за цель ствы пе рад бліз кі мі 

людзь мі, вы за над та доў га раз да ва лі 

ім пус тыя абя цан ні.

ЛЕЎ. Не так даў но вы 

пры ня лі важ нае ра шэн не, 

і яно ўжо аказ вае ўплыў на 

жыц цё. Так што змо жа це 

зра зу мець, ці пра віль ны 

вы бар зра бі лі. Яшчэ не поз на неш та 

змя ніць. Се ра да па ра дуе су стрэ чай з 

сяб ра мі або ўда лым су моў ем. У чац-

вер без тол ку зай мац ца пла на ван нем, 

дзей ні чай це ў за леж нас ці ад ака ліч-

нас цяў, якія скла лі ся. У пят ні цу і су бо-

ту вар та ўтай ма ваць сваю ўпар тасць, 

каб не пра ва ка ваць кан флік таў.

ДЗЕ ВА. Мо жа це атры-

маць шмат абя цаль ныя 

дзе ла выя пра па но вы. 

Шанц вы пус каць не вар-

та, але будзь це ўваж лі выя на пе ра-

мо вах, мо жа це на абя цаць больш, 

чым вы ў ста не вы ка наць. І па мя-

тай це, што пра мы шлях зу сім не аба-

вяз ко ва най леп шы, раз гледзь це ўсе 

ва ры ян ты.

ША ЛІ. На гэ тым тыд ні 

па жа да на не рас каз ваць 

пра свае най блі жэй шыя 

пла ны. Ве ра год на, у пер-

шай па ло ве тыд ня да вя дзец ца ня лёг-

ка, за тое мож на бу дзе су ця шац ца тым, 

што за не са май уда лай па ла сой у жыц-

ці вас ча кае па ляп шэн не ста но ві шча. 

У се ра ду па спра буй це не ўдзель ні чаць 

у чу жых спра вах і не вы ра шаць праб-

лем, якія вас не да ты чацца. Дзя куй 

вам не ска жуць. У пят ні цу змо жа це 

па чаць па воль нае, але ня ўхіль нае пра-

соў ван не да ажыц цяў лен ня сва іх ам-

бі цый ных пла наў.

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым 

тыд ні з'я віц ца маг чы масць 

за ра біць са праў ды шмат 

гро шай і па вы сіць свой 

аў та ры тэт у пра фе сій най сфе ры. Фі-

нан са выя і дзе ла выя праб ле мы вы-

ра шац ца най леп шым для вас чы нам. 

Мар це, лю бі це, дзей ні чай це. У вас усё 

атры ма ец ца. Зор кі ра яць ад пра віц ца 

ў па да рож жа і па ра да ваць ся бе і сва іх 

бліз кіх.

СТРА ЛЕЦ. Усё, што 

ні ро біц ца, — да леп ша-

га. Мо жа быць, ёсць пэў-

ныя цяж кас ці ў аса біс тым 

жыц ці, за тое вам га ран та ва ны пос пех у 

пра цы. Сі лы па мац не юць у ба раць бе, а 

аб' ём ка рыс ных ве даў і фі нан саў знач-

на па вя лі чыц ца. Пры слу хай це ся да ін-

ту і цыі, і яна не пад вя дзе. Да каз ва ю чы 

свой пункт гле джан ня, па спра буй це 

за хоў ваць эма цы я наль ную раў на ва гу. 

За ся родзь це ся на тым, што вам доб ра 

ўда ец ца, і на тым, што вас ра дуе.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым 

тыд ні не вар та пры маць 

кар ды наль ных ра шэн няў, 

па збя гай це кан флік таў, 

па кі дай це са бе за па сны аэ ра дром. 

Аба пі рай це ся толь кі на доб ра пра ве-

ра ных і на дзей ных лю дзей і ўлас ныя 

на пра цоў кі. Не шка дуй це ча су, каб бу-

да ваць пла ны, вам вы дат на ўда юц ца 

ме на ві та пра ду ма ныя дзе ян ні. Па жа-

да на не афі ша ваць свае на ме ры, та ды 

яны хут чэй ажыц ця вяц ца.

ВА ДА ЛІЎ. Ты дзень 

бу дзе мі тус лі вы і не прад-

ка заль ны. Па жа да на ад-

клас ці сур' ёз ныя спра вы 

на на ступ ны ме сяц. Зай мі це ся твор-

час цю і ра шэн нем аса біс тых праб лем. 

У се ра ду не вар та рас каз ваць пра ся-

бе ліш ня га ка ле гам, інакш гэ та па слу-

жыць пад ста вай для інт рыг і плё так. 

У кан цы тыд ня лепш тры мац ца да лей 

ад за над та пры ваб ных пра ек таў, усё 

мо жа стац ца ў рэ аль нас ці зу сім не так, 

як вы раз ліч ва лі.

РЫ БЫ. На гэ тым тыд-

ні ска жы це ра шу чае «не» 

ля но це, вы ка рыс тоў вай це 

ўся кую маг чы масць пус ціць у ход свае 

ве ды і на вы кі. Ка ле гі бу дуць га то выя 

пад тры маць і да па маг чы пе ра адо лець 

цяж кас ці. У аў то рак пры крае не па ра-

зу мен не па гра жае пе рай сці ў кан флікт, 

але пра ду хі ліць яго бу дзе ў ва шых сі-

лах. У дру гой па ло ве тыд ня змо жа це 

да маг чы ся ўся го, ча го па жа да е це. Але 

больш слу хай це, чым га ва ры це. У вы-

хад ныя зай мі це ся хат ні мі спра ва мі.
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