
Пра за над та ад кры тую 

су кен ку з глы бо кім дэ-

каль тэ: «Ма дам, у вас жа 

сэр ца на двор!»

Спро ба пра ціс нуц ца да вы-

ха ду з тра лей бу са ў час пік:

— Вы хо дзі це?

— Не.

— Да вай це мя няц ца.

— А што ў вас ёсць?

— Ой, не трэ-

ба мя не ўга вор-

ваць, я і так па-

га джу ся!

— Ка ха ны, ці 

па дзя ля еш ты маё 

мер ка ван не?

— Так, да ра гая, 

яшчэ як па дзя ляю, 

аж на дзве част кі. 

Част ку пер шую 

ад прэч ваю цал-

кам, ну а з дру-

гой ка тэ га рыч на 

не зго дзен!

— А дзе мой ве ла трэ-

на жор?

— Вы кі нуў яго! За му чы-

ла ту пая ілю зія та го, што 

ты з'яз джа еш...

Шлюб ная цы ры мо нiя:

— Цi згод ныя вы ўзяць у 

жон кi гэ тую жан чы ну?

— А што, вы мо жа це пра-

па на ваць штось цi леп шае?

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Дзяміда.

К. Сабіны, Віталя, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.13 20.06 13.53

Вi цебск — 6.00 19.59 13.59

Ма гi лёў — 6.03 19.57 13.54

Го мель — 6.03 19.50 13.47

Гродна — 6.28 20.21 13.53

Брэст — 6.32 20.18 13.46

Месяц
Першая квадра 

25 жніўня.

Месяц у сузор’і

Казярога.
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1890 год — на ра дзiў ся Вiль-

гельм Ге ор гi е вiч Кно рын, 

пар тый ны i дзяр-

жаў ны дзе яч, гiс-

то рык, пуб лi цыст, 

лi та ра тур ны кры тык, док тар гiс-

тарыч  ных на вук. У га ды Пер шай су-

свет най вай ны ва я ваў на За ход нiм 

фрон це. Адзiн з кi раў нi коў ба раць-

бы за са вец кую ўла ду ў Бе ла ру сi. 

У 1917-м сак ра тар Мiнск ага Са ве та 

ра бо чых i сал дац кiх дэ пу та таў, член 

ВРК За ход няй воб лас цi i фрон ту, адзiн з рэ дак та раў га зе-

ты «Звяз да». 31 лi пе ня 1920-га пад пi саў Дэк ла ра цыю аб 

аб вя шчэн нi не за леж нас цi Бе ла рус кай ССР. Аў тар прац 

па гiс то рыi пар тыi i лi та ра тур на-кры тыч ных ар ты ку лаў. 

У 1938-м рэ прэ са ва ны. Рэ абi лi та ва ны ў 1955-м. Яго iмем 

на зва на ву лi ца ў Мiн ску.

1925 год — на ра дзi ла ся Ган на Паў лаў на Рыж-

ко ва, ар тыст ка эст ра ды, за слу жа ная ар-

тыст ка Бе ла ру сi.

1945 год — на ра дзiў ся Iо сiф Iо сi фа вiч Клi мо вiч, 

бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не хi рур гii, док тар 

ме ды цын скiх на вук, пра фе сар.

1975 год — у Жо дзi не ад кры ты ма ну мент у го нар 

ма цi-па тры ёт кi. Пры све ча ны бе ла рус кай 

жан чы не На стас сi Куп ры я на вай, пяць сы ноў якой ад да лi 

жыц цё за Ра дзi му ў ба раць бе су праць ня мец ка-фа шысц-

кiх за хоп нi каў у Вя лi кую Ай чын ную вай ну.

1780 год — на ра дзiў ся Жан 

Агюст Да мi нiк Энгр, фран-

цуз скi мас так, жы ва пi сец i гра фiк, агуль на-

пры зна ны лi дар еў ра пей ска га ака дэ мiз му 

XIX ста год дзя.

1885 год — ня мец кi iн жы нер Гот лiб Дай млер 

запатэнтаваў ма та цыкл, якi быў упер шы ню 

пра дэ ман стра ва ны ў лiс та па дзе.

1905 год — на ра дзiў ся Анд рэй Мi ка ла е вiч Бе ла-

зер скi, ра сiй скi бiя хi мiк, ака дэ мiк АН СССР, 

Ге рой Са цы я лiс тыч най Пра цы. Адзiн з за сна валь нi каў 

ма ле ку ляр най бiя ло гii ў СССР. Ад крыў ДНК у вы шэй-

шых рас лi нах.

У гэ ты ж дзень на ра дзiў ся Леў Ава лаў (са праўд нае iмя 

Леў Сяр ге е вiч Ша па ва лаў), са вец кi пiсь мен нiк, шы ро ка 

вя до мы як аў тар дэ тэк тыў ных тво раў пра чэ кiс та-контр-

раз вед чы ка ма ё ра Про нi на.

1915 год — на ра-

дзi ла ся Iн грыд 

Берг ман, швед ская акт ры са 

кi но i тэ ат ра.

1920 год — на ра-

дзiў ся Чар лi 

(Чарльз) Пар кер, сла ву ты аме ры кан скi джа за вы сак са-

фа нiст i кам па зi тар, адзiн з за сна валь нi каў сты лю бi боп. 

Па пра ве лi чыц ца ад ным з са мых уплы во вых му зы кан таў 

у гiс то рыi джа за.

ВАЛЬ ТЭР:

«Хто вы ба чае зла чын ства, ста но віц ца яго 
са ўдзель ні кам».

АВЕН. На гэ тым тыд нi, 

вы браў шы пры яры тэт ны 

кi ру нак, не зва роч вай це са 

шля ху, iнакш усе на ма ган нi 

пой дуць пра хам. Не аб ход на пра явiць 

жорст касць ва ўсiм, што да ты чыц ца 

тэр мi наў вы ка нан ня ра бот. Але не вар-

та за хап ляц ца ба раць бой з на ва коль-

ны мi i па да зра ваць, што вас атачаюць 

ад ны во ра гi. У се ра ду з'я вiц ца вы дат ны 

шанц па спя хо ва злу чыць iдэi з прак ты-

кай, а ма ры ўва со бiць у рэ аль насць. 

У су бо ту не вар та звяз вац ца з ры зы-

коў ны мi пра ек та мi. Да вы хад ных мно гiя 

па зi цыi бу дуць ад ва я ва ны, i вы ад чу е це 

ся бе гас па да ром ста но вi шча.

ЦЯ ЛЕЦ.  Не вар та ад-

хi ляць перс пек тыў ныя 

пра па но вы, атры ма ныя ў 

па ня дзе лак. Зор кi лi чаць, 

што вы за над та па да зро ныя. Се ра да 

ўда лая для кан струк тыў ных раз моў 

з на чаль ствам i дзе ла вых су стрэч. 

У пят нi цу не вар та пра яў ляць не га тыў i 

раз драж няль насць. У гэ ты дзень не па-

жа да ныя но выя зна ём ствы. Най боль-

шую ця гу да пра цоў най дзей нас цi вы 

ад чу е це, як нi дзiў на, у вы хад ныя — 

не су пра цiў ляй це ся, лепш на кi руй це 

энер гiю ў мiр нае рэ чы шча.

БЛIЗ НЯ ТЫ. Ва шы энер гiя 

i на пор ака жуць вя лi кi ўплыў 

на ўсiх, з кiм бу дзе це мець 

зно сi ны. Атры ма е це тое, 

да ча го даў но iмк ня це ся, — 

аб ста вi ны скла дуц ца на ва шу ка рысць. 

Пра па но вы на конт ра бо ты бу дуць сы-

пац ца як з ро га да стат ку. Па кi даць ста-

рое, звык лае мес ца пры гэ тым не вар та, 

але вось да нес цi да на чаль нi ка дум ку 

пра тое, якi вы бяс цэн ны i та ле на вi ты 

су пра цоў нiк, бу дзе вель мi да рэ чы.

РАК. На гэ тым тыд нi вар-

та асаб лi вую ўва гу звяр-

нуць на пра фе сiй ныя пра-

па но вы, вас ча ка юць кар' ер ны рост 

i пос пех у спра вах. Каб да маг чы ся 

пос пе ху, трэ ба прос та пра дэ ман стра-

ваць свае здоль нас цi. Iх у вас ня ма-

ла. Зор кi абя ца юць па зi тыў ны пе ры яд, 

вы бу дзе це вы дат на ся бе ад чу ваць i 

без на пру жан ня вы ра шы це шмат лi кiя 

праб ле мы i за да чы.

ЛЕЎ.  Ты дзень спры яль-

ны для пра цы i твор час цi. 

У мно гiх га лi нах жыц ця на-

спя ва юць важ ныя пе ра ме-

ны. Ад нак па куль не вар та рас каз ваць 

пра iх. У аса бiс тым жыц цi не трэ ба пе-

ра сле да ваць ка рыс лi выя мэ ты i па тра-

ба ваць ад вы бран нi ка гро шай i да ра гiх 

па да рун каў. У дру гой па ло ве тыд ня ваш 

аў та ры тэт пры кмет на ўзрас це, не трэ ба 

бу дзе ўзгад няць кож ны крок з кi раў нiц-

твам, сва бо да вы ба ру за ста нец ца за 

ва мi. Пят нi ца мо жа стаць днём па да-

рож жаў i пры год.

ДЗЕ ВА.  Ты дзень мо жа 

ака зац ца не ад на знач ным, 

з пад вод ны мi ка мя ня мi i 

пад ды ван ны мi гуль ня мi. 

Неаба вяз ко ва ўсе праб ле мы вы ра шаць 

са ма стой на, у не ка то рых сi ту а цы ях вы 

па збег не це пе ра гру зак дзя ку ю чы да па-

мо зе або па ра дзе сяб роў. У аў то рак за-

га дзя пра ду май це план дзе ян няў, каб не 

ўзнiк лi свар кi з блiз кi мi людзь мi. Се ра да 

мо жа стаць ад ным з са мых уда лых дзён 

тыд ня — па спра буй це мак сi маль на вы-

ка рыс таць гэ ты спры яль ны мо мант. Па-

куль ваш iмiдж пра цуе на вас, на кi руй це 

энер гiю ў сфе ру аса бiс тых ад но сiн.

ША ЛI. Спры яль ны пе ры яд 

для на быц ця но вых ве даў 

i зме ны ра бо ты. Шум ныя 

кам па нii ў па чат ку тыд ня 

не пры ня суць нi чо га, акра мя сто мы, — 

вы бу дзе це ад чу ваць ся бе кам форт-

на толь кi ў ася род ку блiз кiх сяб роў. 

У дру гой па ло ве тыд ня iн ту i цыя бу дзе 

пад каз ваць вер ныя ра шэн нi: на ват у 

сi ту а цы ях больш чым ня звык лых вы 

бес па мыл ко ва вы бе ра це пра вiль ную 

лi нiю па во дзiн.

СКАР ПI  ЁН.  На гэ тым 

тыд нi па спра буй це вы зна-

чыць пры яры тэт ныя за да-

чы — i да сяг не це жа да най 

мэ ты, ка лi, вя до ма, не пе ра ста ра еце ся 

ў ба раць бе з эмо цы я мi. Уда лае вы ра-

шэн не важ най праб ле мы да зво лiць ад-

чуць го нар за ўлас ную пер со ну i абя цае 

пры нес цi знач ныя гро шы. У чац вер па-

ра ду юць блiз кiя лю дзi, маг чы мы пры бы-

так у ся мей стве. Вер це ў леп шае, i ўсё 

збу дзец ца.

С Т РА  Л Е Ц .  На гэ тым 

тыд нi са мы час вы свет лiць 

ад но сi ны i па ду маць пра 

перс пек ты вы. Вы зна чыў-

шы ся, вар та па чы наць спа кой на дзей-

нi чаць. У вас ёсць рэ аль ны шанц стаць 

са праўд ным гас па да ром ста но вi шча. 

Твор чы на строй у аў то рак да зво лiць 

здзi вiць све жы мi iдэ я мi сяб роў i ка лег. 

У ся рэ дзi не тыд ня на аса бiс тым фрон-

це маг чы мыя ба та лii, але да вы хад ных 

хма ры рас се юц ца, i вы вы дат на пра-

ве дзя це час у ся мей ным ко ле.

КА ЗЯ РОГ.  Мо жа це ад-

чуць пры лiў сiл i энер гii, 

ханд ра ад сту пiць, сы дуць 

у мi ну лае не пры ем нас цi 

i стра ты. Дзя ку ю чы ап ты мiз му, пад-

трым цы блiз кiх лю дзей i iн вес та раў 

вы мо жа це ак тыў на ўклю чыц ца ў рэа-

лi за цыю но вых вель мi перс пек тыў ных 

пла наў, асво iць но вую спра ву. Уда-

лыя бу дуць зна ём ствы па iн тэр нэ це, 

у вас зной дзец ца шмат агуль на га. 

Па спра буй це не ўпус цiць спры яль ны 

мо мант.

ВА ДА Л IЎ .  Ва шы на-

ма ган нi на гэ тым тыд нi 

па жа да на на кi ра ваць на 

за ха ван не раў на ва гi з на-

ва коль ным све там. Не ча кай це, што 

бу дзе лёг ка i прос та. Не ду май це, што 

вам усе вiн ныя. Неш та ня ўлоў нае зме-

нiц ца ў се ра ду, i жыць ста не знач на 

пры ем ней i спа кай ней. А не па ра зу мен-

нi, якiя з'я вяц ца ў чац вер, хут ка ўла-

дзяц ца i не паў плы ва юць на па спя хо вы 

вы нiк спра вы. У пят нi цу не вы клю ча ныя 

вя лi кая на груз ка, стом ле насць, блы та-

нi на ў спра вах i праб ле мы.

РЫ БЫ.  Па спра буй це не 

звяр таць ува гi на мi тус ню 

i не па роць га рач ку. Усе 

ра шэн нi не аб ход на пры маць на цвя-

ро зую га ла ву, не да зва ля ю чы эмо цы-

ям умеш вац ца ў пра цэс. У ся рэ дзi не 

тыд ня маг чы мыя пэў ныя праб ле мы 

ва ўза е ма ад но сi нах у сям'i. У пят нi-

цу можа з'явіцца не ча ка нае жа дан не, 

якое лепш не рэа лi зоў ваць. У су бо ту 

не па чы най це нi я кай спра вы з дрэн-

ным на стро ем — па спра буй це спа чат-

ку яго па леп шыць.
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