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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

31 ЖНІЎ НЯ

1883 
год — у Мін ску па бу да ва на 

ты ту нё вая фаб ры ка куп чы-

хі Р. М. Цу кер ман-Да ві дзон. Вы пус ка ла 

ма хор ку, ба кун (най ні жэй шы га ту нак ты-

ту ню), ню халь ны ты тунь. У 1895 годзе на 

фаб ры цы пра ца ва лі 28 ра бо чых, дзей ні чаў га за вы ру ха вік 

ма гут нас цю шэсць кон скіх сіл, вы пу шча на пра дук цыі на 

35 ты сяч руб лёў. У 1913 годзе пра ца ва лі 40 ра бо чых, бы ла 

ды на ма-ма шы на і га за вы ру ха вік, вы пу шча на пра дук цыі на 

165,5 ты ся чы руб лёў. Зна хо дзі ла ся ў ра ё не Ня мі гі.

1908 
год (дак лад ная да та не вя до мая) — у Ві цеб-

ску на ра дзіў ся Аляк сандр Ар лоў, скульп тар. 

Удзель ні чаў у скульп тур ным афарм лен ні До ма ўра да, Цэнт-

раль на га До ма афі цэ раў, Па ла ца пі я не раў у Мін ску, бе ла рус-

ка га па віль ё на на Усе са юз най сель ска гас па дар чай вы стаў цы 

ў Маск ве. За гі нуў у 1942 го дзе ў фа шысц кім канц ла ге ры.

1908 
год — на ра дзіў ся Ле а нід Ся мё на віч Пер сі я -

ні наў (Сма лен ская воб ласць, Ра сія), бе -

ла рус кі і ра сій скі ву чо ны ў га лі не аку шэр ства і гі не ка ло гіі, 

ака дэ мік АМН СССР, Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы, за-

слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. Аў тар на ву ко вых ра бот па 

вы ву чэн ні ро да вой дзей нас ці, ба раць бе з траў ма тыз мам 

жан чын пад час ро даў, абяз боль ван ні ў аку шэр ска-гі не ка-

ла гіч най прак ты цы, пра фі лак ты цы смя рот нас ці. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мёр у 1978 го дзе.

1948 
год — на ра дзіў ся Ва сіль Аляк санд ра віч 

Шыр ко (вёс ка Чу ры ла ва Уз дзен ска га ра-

ё на Мін скай воб лас ці), бе ла рус кі пісь мен нік. Аў тар кніг 

«Зям лі баць коў скай пры цяг нен не», 

«Сця жы на да лю дзей», «Да ра гія мае 

зем ля кі», «Дзед Ма ню кін і ўну кі». На-

пі саў кі на сцэ на рый «Пес ня пша ніч на-

га по ля». Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

Бе ла ру сі.

1963 
год — на ра дзіў ся Вя-

ча слаў Іва на віч Чар-

ну ха (вёс ка Свя тая Во ля Іва цэ віц ка га 

ра ё на Брэсц кай воб лас ці), бе ла рус кі 

ды ры жор. Пад яго му зыч ным кі раў-

ніц твам у На цы я наль ным ака дэ міч ным Вя лі кім тэ ат ры 

опе ры і ба ле та Бе ла ру сі ажыц цёў ле ны прэм' е ры опер «Ту-

ран дот» Дж. Пу чы ні, «Ба рыс Га ду ноў» М. Му сарг ска га, 

«Юбі лей» С. Кар тэ са і інш.

1787 год — на ра дзіў ся Мі ха іл 

Фан ві зін, мыс лі цель, дзе-

каб рыст, прад стаў нік рус ка га ўта піч на га 

са цы я ліз му.

1900 
год — па ча лі ся про да жы 

«Ко ка-Ко лы» ў Бры та ніі.

1909 
год — арыш та ва ны за рэ ва лю цый ную дзей-

насць 16-га до вы Ула дзі мір Ма я коў скі пе ра-

ве дзе ны ў Бу тыр скую тур му, дзе ён і па чаў пі саць вер шы.

1998 
год — на тэ ры то рыі Лат віі спы ніў ра бо ту 

апош ні ва ен ны аб' ект Ра сіі — Цэнтр на зі-

ран ня за кас міч ны мі аб' ек та мі ў Скрун дэ, а ка лі пра сцей, 

ра дыё ла ка цый ная стан цыя су праць ра кет най аба ро ны. 

Пра ца ваў з 1969 го да.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Георгія, Дзяніса, 
Емяльяна, Івана, 
Іларыёна, Міхаіла, 
Рыгора, Яўгена.

К. Ізабелы, Паўліны, 
Багдана, Марка, 
Раймунда.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.15 20.03 13.48

Вi цебск — 6.03 19.55 13.52

Ма гi лёў — 6.06 19.53 13.47

Го мель — 6.05 19.47 13.42

Гродна — 6.31 20.17 13.46

Брэст — 6.35 20.15 13.40

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Поўня 26 жніўня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

Скан дал у сям'і ве гета-

ры ян цаў.

— Ты што та кое мне пры-

га та ва ла?!

— Гэ та вель мі ка рыс ная 

са ла та з пра рост ка мі кі ноа...

— Я тут пра цую цэ лы 

дзень, каб есці ней кую чор-

та ву са ла ту? Я му жык, мне 

па трэб ныя со е выя кат ле ты!

Ні ко лі я не ба чыў столь-

кі пры го жых жан чын, як 

на дру гім го дзе служ бы 

ў вой ску.

Дзя ку ю чы сва ёй дзяў чы-

не я за быў ся, што та кое га-

та ван не. Яна лепш за ўсіх 

за каз вае ежу.

Пры ра мон це ў ка бі не-

це дэ ка на мех ма та ста ляр 

Пят роў упус ціў на на гу ма-

ла ток і тым са мым ска заў 

сваё сло ва ў на ву цы.

АВЕН. На пра цы спра-

вы ідуць доб ра, ёсць маг-

чы масць за клю чэн ня ўда-

лых кан так таў з за меж ны-

мі парт нё ра мі. Ад нак ваш на строй ра-

дас ным не на за веш. Ка лі спат рэ біц ца 

эма цы я наль ная пад трым ка, мо жа це 

раз ліч ваць на сяб роў. А вось ад не па-

трэб ных су стрэч са ста рон ні мі людзь мі 

лепш ад мо віц ца, яны мо гуць не спры-

яль на ад біц ца на ва шай энер ге ты цы. 

ЦЯ ЛЕЦ. Ты дзень абя-

цае па чац ца з доб рых на-

він, якія ад кры юць пе рад 

ва мі но выя га ры зон ты ў 

аса біс тым жыц ці. Па ня дзе лак ака-

жац ца пры ем ным і гар ма ніч ным днём. 

У се ра ду на пра цы і до ма маг чы мыя 

кан флікт ныя сі ту а цыі, та му будзь це 

асаб лі ва асця рож ныя ў сло вах і ўчын-

ках. Кант ра люй це кож ны крок, інакш 

ус плёск эмо цый з на ступ ны мі раз бор-

ка мі прак тыч на не мі ну чы. 

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вы бу дзе-

це шмат пра ца ваць, зай-

мац ца твор чы мі пра ек та мі, 

якія абя ца юць пры бы так і 

пос пех. Ко ла зна ём стваў 

па шы рыц ца. Бу дзе це раз маў ляць на 

ці ка выя тэ мы, атры ма е це не звы чай-

ную пра па но ву. Вы хад ныя дні зор кі 

ра яць пра вес ці на лю дзях.

РАК. Ваш аза ртны на-

строй у па чат ку тыд ня мо-

жа змя ніц ца на дзе ла вы ў 

яго ся рэ дзі не. У се ра ду і чац вер лепш 

з год нас цю са сту піць на чаль ству, чым 

спра чац ца і ўпар ціц ца. Вы хад ныя дні 

ака жуц ца ўда лы мі, ка лі вы не за бу дзе-

це ся пра ін та рэ сы бліз кіх лю дзей.

ЛЕЎ. На гэ тым тыд ні 

дзей ні чай це не спя ша -

ю чы ся, на стой лі ва пра соў-

 ва ю чы ся да па стаў ле най 

мэ ты. У па ня дзе лак не вар та асаб лі ва 

пе ра жы ваць за ін шых і ўзваль ваць на 

пле чы чу жы кло пат. У кож на га свае 

праб ле мы і спо са бы іх вы ра шэн ня. 

Інакш вы бу дзе це па праў ляць свеч-

кі ў чу жой царк ве. У се ра ду і чац вер 

вар та на га даць на чаль ству пра свае 

та лен ты і да сяг нен ні. У пят ні цу маг-

чы ма пра па но ва аб пе ра хо дзе на но-

вую пра цу, але ва ша ра шэн не па він на 

быць пра ду ма ным. Пас ля да стат ко ва 

на пру жа на га тыд ня вар та доб ра ад па-

чыць у за кон ныя вы хад ныя дні.

ДЗЕ ВА. На гэ тым тыд ні 

не вар та рас слаб ляц ца на 

пра цы, інакш вас аб ві на-

ва цяць у ля но це, маг чы-

мы кан флікт ныя сі ту а цыі. Не аб ход на 

за ся ро дзіц ца на са мым га лоў ным, 

па кі нуў шы ў спа коі не та кія знач ныя 

дро бя зі. Спат рэ бяц ца сі лы і энер гія 

для рэа лі за цыі ва шых ідэй і пла наў. 

У се ра ду бу дзе не аб ход на за дзей-

ні чаць та кія якас ці, як ак тыў насць і 

ра шу часць. У чац вер мо жа зда рыц ца 

не бы ва лы ўздым пра ца здоль нас ці, 

мно гае па спе е це. Не пра пус ці це гэ ты 

за ла ты час. У вы хад ныя не ся дзі це до-

ма, вы бі рай це ся ў гос ці да сяб роў.

ША ЛІ. Ты дзень доб ры 

для тых, хто ад дае пе-

ра ва гу ак тыў на му ла ду 

жыц ця. Ён схі ляе да твор-

час ці, але па тра буе вя лі кай ру ха вас-

ці. Ідэі мо гуць сы пац ца з вас, ні бы з 

ро га да стат ку. Вы со кая маг чы масць 

атры ман ня па зі тыў ных на він у пра фе-

сій най сфе ры. Па спра буй це стрым-

лі ваць раз драж няль насць, інакш у 

эма цы я наль ным па ры ве мо жа це на-

ла маць дроў на па ру ацяп ляль ных се-

зо наў на пе рад. Се ра да — вы дат ны 

дзень для на быц ця но вых ве даў, па-

стаў це ся да гэ та га пра цэ су сур' ёз на. 

У су бо ту ада рві це ся ад усіх спраў і 

кло па таў і прос та па мар це пра бу ду-

чы ню, маг чы ма, у гэ ты мо мант вас 

на ве дае вы дат ная ідэя.

СКАР ПІ ЁН. Груз праб-

лем, які за стаў ся з мі ну-

ла га тыд ня, вы здо ле е це

скі нуць і бу дзеце га то вы да 

вы ра шэн ня но вых за дач, а твор чы 

на строй да зво ліць здзіў ляць сяб роў 

і ка лег све жы мі ідэ я мі. Мо жа це раз-

ліч ваць на па хва лу ад на чаль ства. 

У се ра ду не спя шай це ся дзя ліц ца сва-

і мі ге ні яль ны мі дум ка мі, па кінь це іх па-

куль у та ям ні цы. Вы хад ныя па до раць 

пры ем ныя ўра жан ні.

СТРА ЛЕЦ. Ты дзень 

мо жа ака зац ца вель мі па-

спя хо вым. Атры ма е це пра-

па но ву аб ня дрэн най пад пра цоў цы. 

І мо жа це вы ра шыць усе свае ма тэ-

ры яль ныя праб ле мы. У па ня дзе лак 

сёе-тое мо жа за стаць вас зня нац ку, 

за тое аў то рак і се ра да пры ня суць жа-

да ную ўда чу. Па больш упэў не нас ці ў 

са бе і дып ла ма тыч нас ці. Да вы хад ных 

у сям'і ад но віц ца ат мас фе ра да ве ру і 

ўза е ма ра зу мен ня.

КА ЗЯ РОГ. Гэ ты ты-

дзень бу дзе на поў не ны 

па дзея мі: зна ём ства з но-

вы мі людзь мі, су стрэ чы і 

па езд кі. Шмат бу дзе ці ка вай і раз на-

стай най пра цы. Ад нак па спра буй це не

ста міц ца і не пе ра аца ніць свае сі лы. 

У па ня дзе лак вам, маг чы ма, да вя дзец-

ца звяр нуц ца па да па мо гу да сяб роў. 

У се ра ду пра ца здоль насць бу дзе на 

не бы ва лым уз роў ні, змо жа це зры-

нуць го ры. Пят ні ца спры яль ная для 

па ез дак, ка ман дзі ро вак і па чат ку па-

да рож жаў.

ВА ДА ЛІЎ. Для вас ця-

пер ад но з са мых хва лю-

ю чых пы тан няў — гэ та 

пы тан не кар' е ры. Вам не-

аб ход на вы зна чыц ца, што вы хо ча це 

ад жыц ця. Са мы час змя ніць сіс тэ му 

каш тоў нас цяў, па зба віц ца ад ілю зій. 

Па спра буй це да па ма гаць на ва коль-

ным, але не ўзваль ваць усе праб ле мы 

на ся бе. Па ка жы це сваю пры ваб насць 

у сяб роў скай кам па ніі. На ве дай це ці-

ка вую вы стаў ку, гэ та ўзба га ціць вас.

РЫ БЫ. Доб ры час для 

вы ра шэн ня аса біс тых і 

служ бо вых праб лем. Вя лі-

кі шанц знай сці срод кі для 

рэа лі за цыі сва іх ідэй. Бу дзе це па ста-

ян на ад чу ваць пад трым ку на ва коль-

ных амаль ва ўсіх сва іх па чы нан нях. 

Маг чы мы па зі тыў ныя пе ра ме ны на 

пра цы. Чац вер бу дзе на сы ча ны зно-

сі на мі з роз ны мі людзь мі, што мо жа 

вас ста міць. Па спра буй це ўсё ж быць 

вет лі вым, ці ка вым і аба яль ным су раз-

моў ні кам. Доб ра бы ло б у вы хад ныя 

ад на віць па тра ча ныя сі лы.
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