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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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

24 ЖНІЎ НЯ

960 год — мер ка ва ная да та на-

ра джэн ня Раг не ды Раг ва-

ло даў ны, по лац кай кня зёў ны, асвет-

ні цы. Дач ка по лац ка га кня зя Раг ва ло-

да, жон ка вя лі ка га кня зя Ула дзі мі ра 

Свя та сла ві ча, ма ці кня зя Ізя сла ва 

Ула дзі мі ра ві ча. Па вод ле ле та пі-

саў, ад хі лі ла сва тан не Ула дзі мі ра 

Свя та сла ві ча, які та ды кня жыў у 

Ноў га ра дзе. Ка ля 980 г. Ула дзі-

мір за ха піў По лацк і за біў баць ку, 

ма ці і двух бра тоў Раг не ды, а яе 

гвал тоў на зра біў сва ёй жон кай і 

даў ёй сла вян скае імя Га рыс ла ва. 

З мэ тай ад помс ціць яна здзейс ні ла 

ня ўда лы за мах на жыц цё кня зя. Ула дзі мір са слаў жон ку 

і сы на, які за сту піў ся за ма ці, у го рад За слаўе. Згод на 

з пад ан нем, пас ля хры шчэн ня кня зя і лік ві да цыі яго 

га рэ ма Раг не да ад мо ві ла ся дру гі раз вый сці за муж і 

па стрыг ла ся ў ма наш кі пад імем Анас та сія. Па мер ла 

ў 1000 го дзе.

1928 
год — на ра дзіў ся Ян ка (Іван Юль я на віч) Ра-

ма ноў скі, бе ла рус кі гра фік. Пра ца ваў у стан-

 ко вай і кніж най гра фі цы. Ства рыў ілюст ра цыі да па эм 

Я. Ку па лы «Ма гі ла льва», «Зі мою», парт рэ ты бе ла рус кіх 

пісь мен ні каў. У 1960—1974 га дах быў мас тац кім рэ дак та-

рам ча со пі са «Ма ла досць». Па мёр у 1974 го дзе.

1572 
год — у ноч на 24 жніў ня ў 

Па ры жы Ка ця ры най Ме ды-

чы і прад стаў ні ка мі арыс та кра тыч на га 

ро ду Гі заў бы ла ар га ні за ва на ма са вая 

раз ня гу ге но таў (фран цуз скіх пра тэ стан-

таў, каль ві ніс таў) ка то лі ка мі (Вар фа ла-

ме еў ская ноч).

1938 
год — у аме ры кан скай га зе це «Крыс чэн сэн-

чу ры» быў упер шы ню вы ка ры ста ны тэр мін 

«мыль ная опе ра» ў ад но сі нах да ра дыё- і тэ ле се ры я лаў 

у жан ры ся мей най ме лад ра мы, які ўвай шоў у мо ду ў 

кан цы 30-х га доў.

1947 
год — на ра дзіў ся Паў ла Ка элья, вя до мы 

бра зіль скі пісь мен нік і па эт. Апуб лі ка ваў 

шас нац цаць кніг — ра ма ны, ан та ло гіі, збор ні кі ка рот кіх 

апа вя дан няў-пры па вес цяў. У нас Ка элья пра сла віў ся 

пас ля вы дан ня «Ал хі мі ка» — тво ра, які доў га за ста ваў-

ся ў пер шай дзя сят цы бест се ле раў і які ўвай шоў у Кні гу 

рэ кор даў Гі не са. Агуль ны ты раж на ўсіх мо вах пе ра вы-

шае 300 міль ё наў.

1948 
год — на ра дзіў ся Жан Мі шэль Жар, фран-

цуз скі му зы кант, кам па зі тар, які пра цуе ў га-

лі не элект рон най му зы кі. Аў тар яск ра вых му зыч ных шоу 

з вы ка ры стан нем ла зер най муль ты плі ка цыі, пі ра тэх ні кі, 

га ла грам, маг чы мас цяў на ва коль на га ася род дзя.

1991 
год — на се сіі Вяр хоў на га Са ве та РСФСР 

прэ зі дэнт СССР М. С. Гар ба чоў звяр нуў ся з 

пра па но вай аб са ма рос пус ку КПСС і за явіў аб скла дан ні 

ім паў на моц тваў Ге не раль на га сак ра та ра ЦК КПСС.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Васіля, 
Максіма, Фёдара.

К. Маліны, Мальвіны, 
Міхаліны, Юрыя.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.03 20.19 14.16

Вi цебск — 5.50 20.12 14.22

Ма гi лёў — 5.53 20.09 14.16

Го мель — 5.54 20.02 14.08

Гродна — 6.19 20.34 14.15

Брэст — 6.23 20.31 14.08

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Першая квадра 18 жніўня.

Месяц у сузор’і 

Вадаліва.

Ча му лет нія ла ге ры 

толь кі для дзя цей? Мо жа, 

я ў свае 35 так са ма ха чу 

пя ці ра зо вае хар ча ван не, 

ці хую га дзі ну, кон кур сы 

ўсім атра дам і мяд ляк 

а 10-й ве ча ра?

У рэ ста ра не.

— Вы крэ дыт ныя кар ткі 

пры ма е це?

— Так.

— І до ла ры?

— Пры ма ем.

— А пус тыя бу тэль кі?

Фра зы, якія не бяс печ на 

пра маў ляць:

«Ты не ма еш ра цыі» — 

у ад рас жон кі.

«Я не ха чу ес ці» — у ад-

рас ба бу лі.

«Зра бі це на свой густ» — 

у ад рас цы руль ні ка.

— Аня, ты заў сё ды чу еш 

толь кі тое, што хо чаш!

— Ві но з сы рам? Вя до-

ма, бу ду!

Gооglе ёсць — ро зу му 

не трэ ба...

АВЕН. На гэ тым тыд-

ні за кан чва ец ца пе ры яд 

цяж кас цяў і стрэ саў, ужо 

да се ра ды па він на на сту-

піць пры кмет нае па цяп лен не ў ад но сі-

нах з Фар ту най. Ёсць шанц атры маць 

ад аб рэ нне на рэа лі за цыю ва шай ідэі 

ў на чаль ства. У вы хад ныя ўва гі за па-

тра бу юць дзе ці пад лет ка ва га ўзрос ту, 

маг чы ма, вы па пя рэ дзі це іх не вель мі 

доб рыя ўчын кі.

ЦЯ ЛЕЦ. Па чуц цё ня-

ўпэў не нас ці і тры во гі бу дзе 

пе ра шка джаць за ся ро-

дзіц ца на пра цы. Па вер це, 

у вас больш сіл і ве даў, чым вы ду ма е-

це. Да та го ж ін ту і цыя аб вост рыц ца як 

ні ко лі, на ват у больш чым ня звык лых 

сі ту а цы ях вы бес па мыл ко ва вы бе ра це 

пра віль ную лі нію па во дзін. У кан цы 

тыд ня па ся род усе агуль най мі тус ні 

бу дзе це ўзвыш ацца, ні бы ня злом ная 

ска ла, ва шы спа га да і ап ты мізм да-

па мо гуць мно гім.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Па ча так 

тыд ня — уда лы час для 

рэа лі за цыі пла наў і за дум. 

У вас усё бу дзе атрым лі-

вац ца, лёг ка зной дзе це 

ад на дум цаў, спон са раў, за каз чы каў. 

Па жа да на, каб эмо цыі не бы лі пе ра-

шко дай у дзей нас ці. Рас кры ва ючы 

свой твор чы па тэн цы ял, атры ма е це 

маг чы масць ума ца ваць аў та ры тэт, мо-

жа з'я віц ца шанц за няць больш вы со-

кае ста но ві шча. У чац вер спры яль ныя 

па езд кі, ка ман дзі роў кі і па ча так па-

да рож жаў. Не за бы вай це чар га ваць 

пра цу з ад па чын кам. Аса біс тае жыц цё 

па ра дуе.

РАК. Вы ця пер гас па дар 

ці гас па ды ня ста но ві шча. 

Пры цяг ва е це і за ча роў-

ва е це на ва коль ных, вас 

не маг чы ма не за ўва жыць, і ўда ча на 

ва шым ба ку. Вы ўнут ра на на стро е ныя 

на пе ра ўтва рэн не і ду хоў нае ад наў-

лен не. У па ня дзе лак мо жа на ва ліц ца 

мност ва раз на стай ных, але дроб ных 

да ру чэн няў, так што пры не аб ход нас ці 

звяр тай це ся па да па мо гу да ка лег. 

У кан цы тыд ня ўсё бу дзе спо рыц ца 

ў ва шых ру ках, змо жа це мно гае па-

спець. У пят ні цу ўве ча ры па спра буй це 

ад па чыць, бо вы хад ныя бу дуць на поў-

не ны па дзея мі.

ЛЕЎ. Пры трым лі ва -

ю чы ся стра тэ гіі су пра цоў-

ніц тва з усі мі, хто толь кі 

мо жа быць вам ка рыс ны, 

да мо жа це ся пос пе ху. Бу дзе це су стра-

кац ца з ці ка вы мі людзь мі і па зна ваць 

шмат ка рыс на га для ся бе. Ак тыў на 

да па ма га ю чы на ва коль ным вы ра шаць 

праб ле мы, не за бы вай це ся і пра свае 

ін та рэ сы. Па жа да на за няц ца ка рэк ці-

роў кай не ка то рых ры саў ва ша га ха-

рак та ру, з лі ку тых, што пе ра шка джа-

юць жыць. У чац вер пра ана лі зуй це ход 

па дзей і па спра буй це зра зу мець, што 

не дае на ла дзіць аса біс тае жыц цё.

ДЗЕ ВА. Аў то рак — 

вель мі ўда лы дзень для 

за клю чэн ня здзе лак і 

пра соў ван ня па кар' ер най 

лес ві цы. У се ра ду ста ран на пра вя рай-

це ўсю ін фар ма цыю, якая па сту пае 

да вас, ёсць вя лі кая ве ра год насць 

не дак лад нас цяў і па мы лак. Па спра-

буй це рэ аль на аца ніць свае сі лы і не 

ўзваль ваць на ся бе вя лі кі аб' ём пра цы. 

У ня дзе лю пры свя ці це да стат ко ва ча-

су сям'і.

ША ЛІ. Ты дзень пры ня-

се ўда чу тым, хто пры вык 

пра ца ваць дак лад на і зла-

джа на, уз гад ня ю чы свае 

дзе ян ні з ка ле га мі. Гэ та, да рэ чы, да-

па мо жа вы зва ліць знач ную коль касць 

ча су для аса біс та га жыц ця. Так што 

сме ла пры зна чай це спат кан не пас ля 

ра бо ты. Пры ліў сіл да па мо жа спра віц-

 ца з са мы мі скла да ны мі за дан ня мі. 

У пят ні цу мо жа ад быц ца па дзея, якая

пры му сіць пе ра гле дзець улас ныя ідэа-

лы, стра ся не вас і абу дзіць здоль нас ці, 

якія ра ней не пра чы на лі ся.

СКАР ПІ ЁН. На ды хо-

дзіць ты дзень, які за па-

тра буе хут кіх ра шэн няў 

важ ных пы тан няў. І зме ніць 

жыц цё да леп ша га. Вас ча ка юць ці-

ка выя пра ек ты, зай маль ныя па езд кі, 

важ ныя для кар' е ры ка ман дзі роў кі. 

Дзе ці па ра ду юць сва і мі да сяг нен ня-

мі. Лю бы ча ла век пра явіць кло пат і 

ўва гу.

СТРА ЛЕЦ. На гэ тым 

тыд ні сме ла бу дуй це з сяб-

ра мі і чле на мі сям'і пла ны 

на бу ду чы ню. Мно гае ажыц ця віц ца. 

Аба пі рай це ся на ста рыя су вя зі і пра-

ве ра ных парт нё раў. У се ра ду не па чы-

най це важ ных спраў, лепш пры свя ціць 

гэ ты дзень вы праў лен ню па мы лак і 

не да хо паў. У пят ні цу ні ў якім ра зе не 

кі дай це сва іх па чы нан няў.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым 

тыд ні ка рыс на бу дзе за-

няц ца па шы рэн нем ко ла 

зно сін, тым больш што 

маг чы масць за вес ці но выя ці ка выя 

зна ём ствы ў вас на пэў на з'я віц ца. 

У аў то рак змо жа це пра явіць ся бе ў 

мно гіх га лі нах. У се ра ду ж, на ад ва рот, 

лепш за ся ро дзіц ца на чымсь ці ад ным, 

ды і з тым не вель мі спя шац ца, вы-

кон ва ю чы ўсё мак сі маль на ста ран на 

і аку рат на. У чац вер мо жа це за над та 

за ха піц ца да во лі пус той спра вай або 

ча ла ве кам.

ВА ДА ЛІЎ. На ра бо це 

маг чы мы па зі тыў ныя пе-

ра ме ны, і ў вас з'я віц ца 

шанц пра фе сій на га рос ту. 

Ад нак па спра буй це не вы хва ляц ца і не 

за зна вац ца пе рад сяб ра мі і ка ле га мі. 

Па ня дзе лак — спры яль ны дзень для 

твор час ці і но вых ідэй. У чац вер па-

спра буй це скон чыць ста рыя спра вы 

і пра ек ты. Доб ра бы ло б урэ гу ля ваць 

су бот нія роз на га лос сі з на ва коль ны мі 

мір ным шля хам.

РЫ БЫ. З'я віц ца шанц 

на рэш це ўзяц ца за ажыц-

цяў лен не даў но за ду ма-

на га. У се ра ду маг чы ма 

не зу сім пры ем ная раз мо ва з на-

чаль ні кам, але не вар та асаб лі ва пе-

ра жы ваць, зор кі не па кі нуць вас без 

за ступ ніц тва. У пят ні цу вас ча кае ці-

ка вае зна ём ства, па спра буй це па ка-

заць ся бе з леп ша га бо ку. Ня дзе ля 

мо жа быць азмро ча на дроб ны мі не-

пры ем нас ця мі, але яны вель мі хут ка 

за бу дуц ца.
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— Масік, а дзе карткі?


