
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, 
Георгія, Елісея, Мікалая, 
Мсціслава, Мяфодзія.

К. Марыі, Тэрэзы, 
Францішкі, Кірылы, 
Уладзіміра, Уладзіслава.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.40 21.46 17.06

Вi цебск — 4.21 21.44 17.23

Ма гi лёў — 4.30 21.36 17.06

Го мель — 4.36 21.23 16.47

Гродна — 4.57 21.59 17.02

Брэст — 5.07 21.50 16.43

Месяц
Маладзік 21 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ
А цi ве да е це вы, што хi-

рур гi, якiя ве раць у за ба бо-

ны, у кан цы апе ра цыi па кi-

да юць у жы ва це па цы ен та 

ма нет ку, каб той вяр нуў ся 

яшчэ?

У фран цу за пы та юц-

ца: — Вам што больш па-

да ба ец ца? Вi но цi жан чы-

ны?

На што той ад каз вае: — 

Гэ та за ле жыць ад го да вы-

пус ку.

Жах! Ва кол су цэль ны 

со рам, ама раль насць, па-

дзен не но ра ваў, ма ра лi. Гля-

дзець агiд на! А ўдзель нi чаць 

пры ем на.

На стаў нi ца гор ка пла ка-

ла, пра вя ра ю чы са чы нен нi 

«Як я пра вёў ле та». Ця пер 

яна ве да ла, што ра бiць, 

але га ды ўжо сыш лi.

Хут чэй за вы хад ныя кан-

ча юц ца толь кi гро шы...
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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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Фота Максіма ШАСТАКОВА.

АВЕН. Бу дзе важ на 

ўмець на ладж ваць кан-

так ты і ўза е ма ад но сі ны 

з людзь мі. Па спра буй це 

ўстры мац ца ад кры ты кі, але і ад кры та 

ліс лі віць так са ма, вя до ма, не вар та. Ка-

лі ў се ра ду або чац вер па сту піць пра па-

но ва, звя за ная з да дат ко вым за роб кам, 

па стаў це ся да яе сур' ёз на. У вы хад ныя 

зно сі ны з бліз кі мі людзь мі да дуць да-

дат ко вы за рад ста ноў чай энер гіі.

ЦЯ ЛЕЦ. На ра бо це ня-

дрэн на бы ло б за няц ца 

но вы мі і ня вы ву ча ны мі кі-

рун ка мі, а не тап тац ца на 

ад ным мес цы. Але ў лю бым вы пад ку 

па збя гай це ра ды каль ных ра шэн няў — 

но вае па він на бу да вац ца па сту по ва. 

Скла да ная сі ту а цыя ў аса біс тым жыц-

ці мо жа за па тра ба ваць не ад клад на га 

вы ра шэн ня: лепш шчы ра па га ва рыць, 

чым маў чаць і збі раць крыў ды.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вы ў ста не 

вы ра шыць свае праб ле мы 

са мі, і па чаць трэ ба з та го, 

каб, пры нам сі, не ства раць 

ліш ніх праб лем ін шым — 

ад ра зу ста не ляг чэй жыць. Ва ша энер-

гія ві руе, ва шы жа дан ні вы кон ва юц ца, 

вы ру ха е це ся да па трэб най мэ ты, на-

ват ка лі па куль не за ўва жа е це гэ та га. 

Так што час ува саб ляць на прак ты цы 

даў но вы пе шча ную ма ру — у вас усё 

атры ма ец ца.

РАК. Вы поў ныя за дум 

і сіл для іх ажыц цяў лен ня. 

На вы шы ні бу дуць ва шы 

вы на ход лі васць і пра фе сі я на лізм, дзя-

ку ю чы ча му за слу жы це па ва гу ка лег. 

У чац вер не пе ра шко дзіць асця рож-

насць у зно сі нах, ёсць ры зы ка вы даць 

чу жыя сак рэ ты. У су бо ту вас мо гуць 

на ве даць но выя ці ка выя ідэі і за ду мы. 

У ня дзе лю па спра буй це за ха ваць ду-

шэў ную раў на ва гу, ка рыс ны мі бу дуць 

зно сі ны з баць ка мі.

ЛЕЎ. Дзе ла выя су стрэ-

чы і пе ра мо вы лепш пра-

вес ці ў ся рэ дзі не тыд ня. 

Чым больш ак тыў ныя вы 

бу дзе це, тым боль ша га 

пос пе ху да сяг ня це. Па дзеі чац вяр га 

да зво ляць на быць каш тоў ны прак тыч-

ны во пыт. Част кай ра бо ты па дзя лі це ся 

з ка ле га мі — на груз ку трэ ба раз мяр-

коў ваць. У кан цы тыд ня вы мо жа це 

ака зац ца за ліш не ўпар ты мі ў не прын-

цы по вых пы тан нях. Ста рай це ся па збя-

гаць ка тэ га рыч нас ці ў вы каз ван нях.

ДЗЕ ВА. Па ня дзе лак 

абя цае ма су важ ных спраў 

і ад каз ных да ру чэн няў, у 

ва шых ін та рэ сах за няц ца 

імі шчыль на. Не вы клю ча на, што да-

вя дзец ца вы слу хаць чы есь ці пры знан-

ні. За ха вай це па чу тае, ды і сам факт 

та кой раз мо вы, у тай не — вам бу дуць 

удзяч ныя. Ся мей ныя і аса біс тыя праб-

ле мы мо гуць стаць пе ра шко дай для 

ак тыў най ра бо ты. У ня дзе лю па спра-

буй це вы брац ца за го рад.

ША ЛІ. Пе рад ва мі бу-

дзе ста яць вы бар — да вя-

дзец ца вы ра шаць сур' ёз-

ныя праб ле мы. Не вар та 

збі раць крыў ды і рас ча ра ван ні, гэ та 

толь кі ўсклад ніць жыц цё. Най леп шая 

так ты ка па во дзін — спа кой на ра біць 

сваю спра ву, і ва шы ста ран ні бу дуць 

аба вяз ко ва ацэ не ны. Ра бо та ў ка лек-

ты ве пры ня се пос пех. У кан цы тыд ня 

зра зу ме е це, на коль кі вам да ра гі ка ха-

ны ча ла век з усі мі сва і мі не да хо па мі і 

сла бас ця мі.

СКАР ПІ ЁН. Час спры-

яе вы ра шэн ню ўсіх ва шых 

праб лем. З'я віц ца маг чы-

масць ра біць тое, што хо-

чац ца, а не пры трым лі вац ца толь кі 

аба вяз ку. Вы змо жа це спра віц ца з 

усі мі цяж кас ця мі і ад чуць ся бе пе ра-

мож цам. Вас ча кае са лід ны пры бы-

так. Ка лі за ду ма лі па мя няць ра бо ту, то 

ажыц цяў ляй це за ду манае: па сту піць 

вель мі вы гад ная пра па но ва. У аса біс-

тым жыц ці так са ма ча ка юц ца ра ды-

каль ныя і пры ем ныя пе ра ме ны.

СТРА ЛЕЦ. Ты дзень 

прой дзе па спя хо ва, ка лі 

ўзнёс лы на строй у па ня-

дзе лак здо ле е це за ха ваць 

да ня дзе лі. У се ра ду вар та з асця рож-

нас цю па ста віц ца да кам плі мен таў ад 

лю дзей, з які мі вас зво дзяць дзе ла выя 

пы тан ні. Не да зва ляй це са бе рас сла-

біц ца і пе рай сці на да вер ны тон — гэ-

тым мо гуць ска рыс тац ца вам на шко ду. 

Ды і ў цэ лым не служ бо выя ад но сі ны з 

ка ле га мі не рэ ка мен ду юц ца. Па збя-

гай це і служ бо вых ра ма наў. У чац вер 

маг чы мыя не па ра зу мен ні пры му сяць 

вас ад сту піць. Лі чы це гэ та ма неў рам і 

не апус кай це рук, на ват ка лі да вя дзец-

ца па чы наць усё зноў .

КА ЗЯ РОГ. Доб ры ты-

дзень. Вы змо жа це рас-

крыць свае здоль нас ці, 

яр ка і та ле на ві та пра явіць 

сваю на ту ру, ад чу е це пры ліў сіл і энер-

гіі і та му спра ві це ся з уся кай ра бо тай, 

за якую возь ме це ся. Адзі нае, ад ча го 

вар та ўстры мац ца, дык гэ та ад удзе лу 

ў но вых пра ек тах і су мнеў ных здзел-

ках. У вы хад ныя ар га ні зуй це пік нік за 

го ра дам, па кліч це сяб роў.

ВА ДА ЛІЎ. На гэ тым 

тыд ні важ на не раз драж-

няц ца і не тра ціць ве ру ў 

ся бе. Не звяр тай це ўва гі 

на пад кол кі «доб ра зыч ліў цаў», у вас 

усё атры ма ец ца. У се ра ду, ад чуў шы 

смак да на віз ны, вы вы ра шы це для 

ся бе штось ці важ нае, ад нак не спя-

шай це ся аб' яў ляць пра гэ та, бо сі ту а-

цыя мо жа змя ніц ца. У пят ні цу не звяр-

тай це ўва гі на раз мо вы за спі най, а ў 

вы хад ныя зай мі це ся хат ні мі спра ва мі, 

каб ада гнаць на зой лі выя не пры ем ныя 

дум кі. Сва я кам мо жа спат рэ біц ца ва-

ша да па мо га.

РЫ БЫ. Вы яшчэ не ў 

поў най ме ры па спе е це 

атры маць аса ло ду ад да-

сяг ну та га, як тру ба па клі ча на за ва я-

ван не но вых вяр шынь. На гэ тым тыд ні 

на ўрад ці на ка на ва на ад па чыць — хут-

чэй, на ад ва рот, ён абя цае боль шую, 

чым звы чай на, ак тыў насць ва ўсіх ад-

но сі нах. Для ўва саб лен ня ў жыц цё ўсіх 

пла наў, якія вы па спе е це пры ду маць, 

спат рэ біц ца са дзей ні чан не на чаль-

ства, ін вес та раў і на дзей ных сяб роў. 

За ся родзь це ся на га лоў ным, бяз лі тас-

на ад ся ка ю чы не па трэб нае. У ня дзе лю 

за пра сі це гас цей на да чу і па ве ся лі це-

ся ад ду шы.
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1895 год — на ра дзіў ся (Брэст), 

Ана толь Фё да ра віч Дзю-

бюк, са вец кі ву чо ны-ме тэа ро лаг, за сна-

валь нік кас міч най ме тэа ра ло гіі, док тар 

фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук, пра фе сар. 

Удзель нік ме тэа ра ла гіч на га аб слу гоў-

ван ня экс пе ды цыі Іва на Па па ні на, транс па ляр ных пе ра-

лё таў са вец кіх лёт чы каў і па лё таў стра та ста таў.

1900 год — на ра дзіў ся (ця пе раш ні Кас цю ко віц кі 

ра ён) Міт ра фан Іва на віч Зінь ко віч, ге не-

рал-ма ёр тан ка вых вой скаў, Ге рой Са вец ка га Са ю за. 

За гі нуў у баі ў 1943-м.

1910 год — на ра дзіў ся Алесь (Ай зік Еве ле віч) 

Ку чар, бе ла рус кі дра ма тург, кры тык. Пра-

ца ваў у га зе це «Лі та ра ту ра і мас тац тва», «На стаў ніц кай 

га зе це», Дзяр жаў ным вы да вец тве БССР, на кі на сту дыі 

«Бе ла русь фільм».

1925 год — на ра дзі ла ся Лі-

дзія Львоў на Ара бей, 

бе ла рус кая пісь мен ні ца, кан ды дат фі-

ла ла гіч ных на вук. Пра ца ва ла ў рэ дак-

цы ях ча со пі саў «Во жык», «По лы мя», 

га зе це «Чыр во ная зме на», вы да вец-

тве «Бе ла русь».

1930 
год — на ра дзіў ся Ар-

кадзь Дзміт ры е віч 

Мас ла коў, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не бу даў ніц тва і буд ма-

тэ ры я лаў, док тар тэх ніч ных на вук, за слу жа ны вы на ход-

нік Бе ла ру сі. З яго ўдзе лам спра ек та ва ны і па бу да ва ны 

шэ раг буй ных аб' ек таў на шай кра і ны.

1990 год — за сна ва ны Шкло ўскі ра ён ны гіс то-

ры ка-края знаў чы му зей.

2000 год — на па ся джэн ні Вы шэй ша га Дзяр-

жаў на га Са ве та Са юз най дзяр жа вы за-

цвер джа ныя Ста тут і Рэг ла мент гэ та га ор га на, а так са ма 

пе ра лік пер ша чар го вых мер па вы ка нан ні Да га во ра аб 

ства рэн ні Са юз най дзяр жа вы і Пра гра мы дзе ян няў Ра-

сій скай Фе дэ ра цыі і Рэс пуб лі кі Бе ла русь па рэа лі за цыі 

яго па ла жэн няў.

1905 год — па ча ло ся паў стан не 

на бра ня нос цы «Князь Па-

цём кін-Таў ры час кі».

1940 год — 

на  ра -

дзіў ся Ба рыс Аляк-

сее віч Хмяль ніц кі, ра сій скі ак цёр 

тэ ат ра і кі но, на род ны ар тыст Ра сій-

скай Фе дэ ра цыі. Зды маў ся ў філь мах 

«Стрэ лы Ро бін Гу да», «Ба ла да пра 

доб лес на га ры ца ра Ай вен га», «У по-

шу ках ка пі та на Гран та» і ін шых.

1955 год — на ра дзі ла ся Іза-

бель Ад жа ні, фран цуз ская кі на акт ры са. 

Зды ма ла ся ў філь мах «Апля ву ха», «Гіс то рыя Ад элі Г.», 

«Пад зем ка», «Ка мі ла Кла дэль», «Рас ка ян не» і ін шых. 

Фран цуз ская ака дэ мія кі не ма та гра фіч ных мас тац тваў 

пяць ра зоў на зы ва ла яе най леп шай акт ры сай го да.

МАН ТЭСК'Е:

«Чым ме ней ду ма еш, тым бо лей га во-

рыш».
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