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26 ліпеня 2018 года.

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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27 ЛІ ПЕ НЯ

1898 год — на ра дзіў ся (По лац кі 
ра ён) Сця пан Пят ро віч Ся-

маш ка, бе ла рус кі пісь мен нік. У 1926—1929 
га дах — рэ дак тар га зе ты «Чыр во ная По-
лач чы на», з 1930-га — су пра цоў нік ча со пі-
са «Шля хі ка лек ты ві за цыі», га зет «Кал гас-

нік Бе ла ру сі», «Звяз да». У 1945—1946-м быў ад каз ным сак-
ра та ром Ка мі сіі па гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны. Аў тар 
вер шаў, апа вя дан няў, апо вес цяў. Па мёр у 1965 го дзе.

1938 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ра чэнь Лю бан ска га 
ра ё на) Ле а нід Ва сі ле віч Кук раш, бе ла рус кі 

ву чо ны ў га лі не рас лі на вод ства, се лек цы я нер, ака дэ мік 
НАН Бе ла ру сі, док тар сель ска гас па дар чых на вук, пра-
фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. Аў тар больш як 
180 на ву ко вых прац у га лі не се лек цыі, зем ля роб ства і рас лі-
на вод ства. Унёс уклад у рас пра цоў ку тэх на ло гіі вы рошч ван-
ня зер не ба бо вых куль тур, вы ра шэн не праб лем вы твор час ці 
рас лін на га бял ку, па вы шэн не пра дук цый нас ці збож жа вай 
гас па дар кі. Пад яго кі раў ніц твам і пры не па срэд ным удзе-
ле ў кра і не шы ро ка раз гор ну ты ра бо ты па се лек цыі га ро ху 
і яра вой ві кі.

1990 год — Вяр хоў ны Са вет БССР пры няў Дэк ла ра-
цыю аб дзяр жаў ным су ве рэ ні тэ це Бе ла рус кай 

Са вец кай Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі кі. У Дэк ла ра цыі га во-
рыц ца, што Вяр хоў ны Са вет аб вяс ціў «поў ны дзяр жаў ны 
су ве рэ ні тэт БССР як вяр шэн ства, са ма стой насць і паў на ту 
дзяр жаў най ула ды ў ме жах яе тэ ры то рыі, пра ва моц насць 
яе за ко наў, не за леж насць рэс пуб лі кі ў знеш ніх ад но сі нах» 
і за явіў аб імк нен ні ства рыць пра ва вую дзяр жа ву. Та кім 

чы нам Кан сты ту цыя і за ко ны рэс пуб лі кі на бы лі пры яры тэт 
над за ка на даў ствам СССР, хоць не ад прэч ва лі зна хо джан не 
Бе ла ру сі ў яго скла дзе.

1853 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір 
Ка ра лен ка, рус кі пісь мен нік, 

пуб лі цыст, гра мад скі дзе яч, га на ро вы ака-
дэ мік Пе цяр бург скай АН (у 1902 го дзе ад-
мо віў ся ад зван ня). 
З 1894 го да член 
рэ дак цыі, рэ дак тар 

на род ніц ка га ча со пі са «Рус ское бо га-
тство». Аў тар на ры саў і апа вя дан няў 
«Сон Ма ка ра», «У дур ным гра мад-
стве», апо вес ці «Сля пы му зы ка», ме-
му а раў «Гіс то рыя май го су час ні ка», 
лі та ра тур на-кры тыч ных ар ты ку лаў. 
Быў зна ё мы з Я. Ку па лам. Яго тво ры 
дру ка ва лі ся ў бе ла рус кіх га зе тах. У 
1922 го дзе ў тэ ат ры імя Я. Ку па лы (БДТ-1) ін сцэ ні ра ва ны 
яго твор «Лес шу міць». Па мёр у 1921 го дзе.

1918 год — СНК РСФСР пры няў Дэ крэт аб не-
да пу шчаль нас ці су мес най служ бы сва я коў у 

са вец кіх уста но вах.

1953 год — у мяс тэч ку Пхан мун джом га лоў на ка-
ман ду ю чым Ка рэй скай на род най ар міі і ка-

ман ду ю чым кі тай скі мі на род ны мі доб ра ах вот ні ка мі, з ад на го 
бо ку, і га лоў на ка ман ду ю чым вой ска мі ЗША ад імя ўзбро е-
ных сіл 16 дзяр жаў, якія ўдзель ні ча лі ў агрэ сіі су праць КНДР, 
бы ло пад пі са на Па гад нен не аб пе ра мір'і. Дзень за кан чэн ня 
Ка рэй скай вай ны 1950—1953 га доў.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Антона, Гаўрылы, 
Івана, Сцяпана, Юльяна.

К. Ганны, Гражыны, 
Міраславы, Аўхіма, 
Лаўрэнція.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.15 21.17 16.02

Вi цебск — 4.58 21.12 16.14

Ма гi лёў — 5.05 21.07 16.02

Го мель — 5.08 20.56 15.48

Гродна — 5.31 21.31 16.00

Брэст — 5.39 21.24 15.45

УСМІХНЕМСЯ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Першая квадра

19 ліпеня.

Месяц у сузор’і

Вадаліва.

Му жык пас ля доў гай 

спрэч кі з це шчай звяр та ец-

ца да сы на:

— Сы нок, пры ня сі, ка лі 

лас ка, ба бу лі крэм для вус-

наў.

— Які крэм?

— Та кі ў цю-

бі ку, на ім «Мо-

мант» на пі са на.

Каб па ху-

дзець, вы ра-

шы ла не ес ці 
тлушч, ма я нэз, 
каў ба су, сыр і 
дэль фі наў.

Па куль уда-
ло ся цал кам 
вы клю чыць з 
ра цы ё ну толь кі 
дэль фі наў.

Ві ця і На дзя 

ад пра ві лі свае 

імёны для тэс ту на 

су мя шчаль насць, 

і ім прый шоў ад-

моў ны ад каз. 

Вы ра шы лі раз во-

дзіц ца, хоць іх ад га вор ва лі 

і дзе ці, і ўну кі, і праў ну кі.

Як мож на лі чыць мя не 

ба яз ліў цам, ка лі я п'ю ле-

кі, пра чы таў шы пра ўсе іх 

па боч ныя эфек ты?!

АВЕН. Лепш за ўсё пай-

сці ў ад па чы нак ці хоць бы 

зні зіць на груз ку і тэмп пра-

цы. Вам бу дзе ўласцівая 

залішняя прос та лі ней насць, але па-

спра буй це ўсё ж та кі не па сва рыц ца 

з сяб ра мі і ка ле га мі. Аб вост рыц ца па-

чуц цё гу ма ру. Ка лі не бу дзе це за ліш не 

прын цы по выя, то ва ўсіх біт вах з апа-

не нта мі атры ма е це пе ра мо гу. Па езд ка 

на да чу ці ў лес па гры бы да зво ліць 

раз ве яц ца і ўба чыць сі ту а цыю, якая 

скла ла ся, збо ку.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд ні 

мо жа па ўстаць толь кі ад на 

праб ле ма, якая ўсклад няе 

ўза е ма ад но сі ны з на ва-

коль ным све там, — імк нен не аха піць 

не аб сяж нае. Прак тыч на ў лю бой сфе-

ры вас ча ка юць зме ны ў бок па ве лі чэн-

ня. Па шы рыц ца ко ла зно сін, уз нік нуць 

но выя аба вяз кі і даў гі. Маг чы ма, з'я віц-

ца пры чы на, якая па клі ча ў да ро гу. Не 

вы клю ча на, што ў пят ні цу да вя дзец ца 

па тра ціць час і гро шы, каб да па маг чы 

сяб рам. У ня дзе лю ста рай це ся за хоў-

ваць раз важ лі васць і спа кой пад час 

ся мей ных роз на га лос сяў.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вы бу дзе-

це асаб лі ва мі лыя і вы тан-

ча ныя. За хо чац ца больш 

пры га жос ці, мас тац тва, 

му зы кі і менш про зы жыц-

ця. Су вы мя рай це свае сі лы і маг чы-

мас ці, а так са ма свае ам бі цыі і пла ны 

па за ва я ван ні но вых вяр шынь у кар' е-

ры, твор час ці або ў біз не се. У се ра ду 

на рэш це змо жа це вы ра шыць не каль-

кі са мых роз ных спраў ад ным ма хам. 

У пят ні цу ва ша на стой лі васць па спры-

яе ста ноў чым зру хам. Ча кай це пры-

быт ку і пос пе ху.

РАК. Не пе ра ацэнь вай-

це сва ёй знач нас ці, каб не 

па ру шыць ба ланс з на ва-

коль ным све там. Асаб лі ва 

вя лі кая не бяс пе ка са пса ваць ад но сі-

ны з ка ле га мі. Ка лі зной дзец ца маг-

чы масць ад пра віц ца ў па да рож жа, ёй 

аба вяз ко ва трэ ба с ка рыс тацца — яно 

ака жац ца пры ем ным і зай маль ным. 

У аса біс тым жыц ці пра яві це ўсю сваю 

дып ла ма тыч насць. Будзь це ўваж лі-

выя, кла пат лі выя, на ву чы це ся слу-

хаць.

ЛЕЎ. Най вы шэй шую 

каш тоў насць на гэ тым 

тыд ні на бу дуць бес ка рыс-

лі васць і чыс ці ня на ме раў. 

Вам прак тыч на ні чо га не ўдас ца зра-

біць для ся бе, ад нак дзе ян ні аль труісц-

ка га ха рак та ру бу дуць мець аша лам-

ляль ны пос пех. У аў то рак вар та як ма га 

менш трап ляц ца на во чы на чаль ству, 

вам жа не па трэб ныя но выя за дан ні і 

да дат ко вая на груз ка? Су бо та — пры-

дат ны дзень для на вя дзен ня па рад ку 

як у спра вах, так і ў дум ках.

ДЗЕ ВА. Не пе ра гру жай-

це ся бе звыш уроч най пра-

цай, яна ўсё роў на не ўця чэ 

ад вас. А вось ле та трэ ба 

ла віць за хвост. Мо жа це апы нуц ца пе-

рад вы ба рам, па якой да ро зе пай сці, але 

які б шлях вы не вы бра лі, ён пры вя дзе 

да вы зна ча най мэ ты, толь кі, маг чы ма, 

не хут ка. У па ня дзе лак і аў то рак на вас 

аб ры нец ца ла ві на раз на стай ных спраў 

і кло па таў. Ка лі не бу дзе це з імі спраў-

ляц ца, то па пра сі це да па мо гі ў сяб роў. 

У чац вер ча ка ец ца кан струк тыў ная раз-

мо ва з на чаль ствам, вас па чу юць і ацэ-

няць па за слу гах. Вы хад ныя па жа да на 

пра вес ці ў ко ле бліз кіх лю дзей. 

ША ЛІ. На гэ тым тыд ні 

цэнтр су све ту бу дзе зна хо-

дзіц ца дзесь ці ў не па срэд-

най бліз ка сці. Вы пры цяг-

ва е це да ся бе ўва гу, час та по зіркі за-

хап лен ня. Ад нак ад гэ та га мож на хут ка 

ста міц ца. У чац вер мо жа це ад крыць 

для ся бе штось ці но вае і вы гад нае ў 

дзе ла вым парт нёр стве, атры маць да-

па мо гу і вы зва лен не ад мі ну лых даў-

гоў, як фі нан са вых, так і кар міч ных. 

Га ні це прэч ня ўпэў не насць і су мнен ні, 

бо на сту піў час, ка лі вы мо жа це мно-

гае па спець рэа лі за ваць і ўва со біць у 

жыц цё.

СКАР ПІ ЁН. Ка лі па ве-

ры це ў ся бе і ва ўлас ныя 

маг чы мас ці, атры ма ец ца 

ажыц ця віць свае жа дан ні і 

ма ры. Час ха а тыч нас ці і не раз бя ры хі 

па ды шоў да кан ца, яму на зме ну пры-

хо дзіць сі ту а цыя, якая да зва ляе на вес-

ці па ра дак у дум ках, спра вах і ўчын ках. 

Пра фе сій ныя зно сі ны і кан так ты ака-

жуц ца вель мі ка рыс ны мі. Вас ча ка юць 

ра дас ныя па дзеі і пры ем ныя на ві ны.

СТРА ЛЕЦ. Дзе ля да-

сяг нен ня мэ ты да вя дзец-

ца ах вя ра ваць воль ным 

ча сам і пла на мі. Але вас 

па він на пад тры маць тая ака ліч насць, 

што ўсё, што вы ро бі це, мо жа абяр-

нуц ца да бром. У се ра ду вар та ўзяць 

ад каз насць на ся бе, у вас бу дзе шмат 

маг чы мас цяў бліс нуць та лен та мі. 

У пят ні цу лепш вес ці спра вы сум лен на 

і ад кры та: толь кі та кім чы нам змо жа це 

па збег нуць праб лем. У ня дзе лю, ка лі 

бліз кія лю дзі бу дуць сва рыц ца, за хоў-

вай це нейт ра лі тэт, і та ды пе ра мір'е на-

сту піць знач на хут чэй, чым звы чай на.

КА ЗЯ РОГ. Усе па дзеі 

тыд ня бу дуць пра хо дзіць 

да во лі мяк ка і па воль на. 

Вам жа важ на плыць па ця-

чэн ні і не шу каць для ся бе 

да дат ко вай на груз кі. У аў то рак лепш за-

няц ца паў ся дзён ны мі спра ва мі, у чац вер 

не вар та пры маць па спеш лі вых ра шэн-

няў, перш не аб ход на ўсё ста ран на пра-

ду маць. Зно сі ны з сяб ра мі і ад на дум ца мі 

па ра ду юць но вы мі ідэ я мі і ня дрэн ны мі 

перс пек ты ва мі ў вы хад ныя.

ВА ДА ЛІЎ. Маг чы мыя 

не стан дарт ныя сі ту а цыі, 

спра віц ца з якім змо жа це 

дзя ку ю чы зна ход лі вас ці і 

ра шу час ці. Іма вер ны пос пех у твор чай 

і на ву ко вай дзей нас ці. Ста рай це ся сум-

лен на вы кон ваць служ бо выя аба вяз кі. 

Спрэч кі і раз бор кі ў сям'і не пры ня суць 

вы ні каў, лепш прос та на час за быц ца 

пра праб ле му. У кан цы тыд ня да ва шых 

слоў мо жа пры слу хац ца на чаль ства, але 

толь кі ў тым вы пад ку, ка лі яны бу дуць 

ка рэкт на сфар му ля ва ны. Вы хад ныя 

пры свя ці це до му і дзе цям, але вы лу чы-

це да стат ко ва ча су для ад па чын ку.

РЫ БЫ. Па жа да на су-

вы мя раць свае жа дан ні з 

маг чы мас ця мі і не абя цаць 

та го, ча го вы не змо жа це 

зра біць. Гэ тыя дні мо гуць пры нес ці 

шмат праб лем і не па ра зу мен няў тым, 

хто не схіль ны ду маць пра на ступ ствы 

сва іх дзе ян няў. Па спра буй це за ся ро-

дзіц ца на са мым га лоў ным, а не рас-

пы ляц ца і не мар на ваць ча с на пус тыя 

раз мо вы. На ды хо дзіць но вы этап ва-

ша га ду хоў на га раз віц ця. Не вы клю-

ча на ра ман тыч нае зна ём ства.
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