
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Васіля, Ісака.

К. Антаніны, Антона, 
Бенядзікта, Вацлава.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.34 19.52 13.18

Вi цебск — 6.22 19.43 13.21

Ма гi лёў — 6.24 19.42 13.18

Го мель — 6.23 19.37 13.14

Гродна — 6.50 20.06 13.16

Брэст — 6.52 20.05 13.13

Месяц
Першая квадра

 1 красавіка.

Месяц у сузор’і Льва.

УСМІХНЕМСЯ

Пай шоў на ры бал ку. 

Але ры бу за быў ся па пя-

рэ дзiць пра свой вi зiт. 

Та му па ба чыц ца з ёй не 

ўда ло ся.

На вя сел лi за мест «Гор-

ка», та та кры чаў: «Ну, дзя-

куй бо гу», а ма ма: «Ну, на-

рэш це».

Пла ны на чэр вень? Па-

куль не ве даю. У за леж-

нас цi ад та го, якая бу дзе 

па ра го да.

— Бi ё ла-

гi да ка за лi, 

што пру са кi 

мо гуць жыць 

без га ла вы!

— Мо-

гуць. Але ў 

га ла ве iм 

утуль ней.

У шко-

ле за да лi 

са чы нен не на тэ му «Мае 

баць кi». Дзе вя цi га до вы 

хлоп чык на пi саў: «Баць-

кi нам да ста юц ца ў та кiм 

уз рос це, што ад шмат лi кiх 

шкод ных звы чак нам ужо 

не ўда ец ца iх ад ву чыць».

Да мам на за мет ку. Доб-

рых му жы коў ра за бра лi 

яшчэ шча ню ка мi, а браць 

да рос ла га са ба ку ў ха ту, не 

ве да ю чы яго звы чак, — не-

бяс печ на.
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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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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by
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Фота Максіма ШАСТАКОВА.

АВЕН. На гэ тым тыд ні ў 

спра вах вам мо жа спа да-

рож ні чаць пос пех, ад нак, 

як ні дзіў на, пе ра шко дзіць 

яму па гра жае ва ша ж улас ная дып ла-

ма тыч насць. Грэ буй це ўмоў нас ця мі, 

не спра буй це за ву а ля ваць вост рыя 

вуг лы, га ва ры це шчы ра — і ўсё ў вас 

атры ма ец ца. У дру гой па ло ве тыд ня 

не вы клю ча ны не па ра зу мен ні з бліз-

кі мі людзь мі.

ЦЯ ЛЕЦ. Ка лі рэз кае 

сло ва бу дзе га то ва са-

рвац ца з язы ка, па ду-

май це пра маг чы мыя на-

ступ ствы. Толь кі вы трым ка змо жа 

ўтры маць па дзеі ў мір ным рэ чы шчы. 

Здо ле е це па вяр нуць ня вы гад ную сі-

ту а цыю ў ка рыс ную для ся бе, ка лі 

зной дзе це час тро хі па ду маць. Ва ша 

энер гіч насць да зво ліць атры маць 

пос пех у мно гіх спра вах. Па спра-

буй це больш ча су пра во дзіць до ма, 

з сям' ёй.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вас ча ка-

юць пры ем ныя, хва лю ю-

чыя па дзеі і доб рыя на ві-

ны. Той ча ла век, які вам 

па трэ бен, бу дзе по бач і 

здо лее ажыц ця віць ва шы ма ры і жа-

дан ні, бо вы яго на тхня е це на подз ві гі. 

Мо гуць тур ба ваць дро бя зі — па спра-

буй це не раз драж няц ца і ўсвя до міць, 

што ча сам з дро бя зяў па чы на юц ца 

вя лі кія спра вы. Спа да ры ня Фар ту на 

аба вяз ко ва ўсміх нец ца, яна вас амаль 

ні ко лі не за бы вае.

РАК. Пра ду ма насць у 

дзе ян нях пой дзе толь кі 

на ка рысць кар' е ры. Не-

тра ды цый ны па ды ход да па мо жа пры 

вы ра шэн ні твор чых за дач, ажыц цяў-

лен ні за дум і пла наў. Ра бо ты бу дзе 

ня ма ла, але за тое вы змо жа це ўма-

ца ваць сваю рэ пу та цыю вы дат на-

га спе цы я ліс та. У аў то рак лепш не 

раз гля даць дзе ла выя пра па но вы, бо 

мо жа пад вес ці аб ме жа ва ная ін фар-

ма цыя. У чац вер ва шы пра па но вы вы-

клі ка юць ста ноў чыя эмо цыі ў ка лег па 

служ бе і ў на чаль ства. За пла нуй це на 

вы хад ныя дні штось ці не звы чай нае і 

ары гі наль нае.

ЛЕЎ. Па спра буй це па-

збя гаць кар ды наль ных 

пе ра мен у лю бых га лі нах 

сва ёй дзей нас ці. Мэ та-

на кі ра ва насць да зво ліць да сяг нуць 

не маг чы ма га, але дзей ні чаць трэ ба 

стро га па пла не. Су тык нен не з ня-

знач ны мі цяж кас ця мі толь кі да дасць 

унут ра най упэў не нас ці ў са бе і ра шу-

час ці, што да зво ліць з лёг кас цю іх пе-

ра адо лець. Блі жэй да вы хад ных лепш 

тро хі пры ці шыць свой ра бо чы тэмп, 

ус пом ніў шы пра тое, што ўсіх гро шай 

усё роў на не за ро біш, а вось зда роўе 

мож на па да рваць.

ДЗЕ ВА. Па ду май це 

над пы тан ня мі аду ка цыі і 

па вы шэн ня ўзроў ню пра-

фе сі я на ліз му. Не вы клю-

ча на, што ра бо та за па тра буе но вых 

ве даў і на вы каў. Вас мо жа ча каць вы-

пра ба ван не на тры ва ласць. Шмат сіл 

і энер гіі за па тра бу юць фі нан са выя 

спра вы і парт нёр скія ад но сі ны. Не 

са мы леп шы час уклад ваць буй ныя 

су мы і ра біць да ра гія па куп кі. Ка лі вы 

схіль ныя да ры зы кі, то ця пер лепш 

па збя гаць та кіх сі ту а цый.

ША ЛІ. На гэ тым тыд-

ні мо гуць ад быц ца па-

дзеі, якія зме няць жыц цё 

ў леп шы бок і ад кры юць 

вы ключ ныя маг чы мас ці. 

І ў вас як раз бу дзе да стат ко ва энер гіі, 

каб ажыц ця віць свае сла ва люб ныя 

ма ры і за ду мы. Толь кі не га ва ры це 

ліш ня га — ня хай пла ны спа чат ку рэа-

лі зу юц ца. Вы ця пер не вель мі пра нік-

лі выя і мо жа це не за ўва жыць, што вас 

вы ка рыс тоў ва юць або вам на хаб на 

хлу сяць.

СКАР ПІ ЁН. На ды хо-

дзіць спры яль ны час для 

па зі тыў ных змен у аса біс-

тым жыц ці. Вам прос та 

не аб ход на ад чуць ра дасць жыц ця. 

І та кая маг чы масць бу дзе. Вам па-

шан цуе і ў спра вах, і ў ка хан ні. Пра яві-

це іні цыя  ты ву, на по рыс тасць і ра шу-

часць. Ад кры та пры знай це ся ў сва іх 

па чуц цях, і вам ад ка жуць уза ем нас цю. 

Так са ма зор кі абя ца юць ад чу валь ныя 

гра шо выя па ступ лен ні.

СТРА ЛЕЦ. Не аб ход на 

спус ціц ца з ня бёс на зям-

лю, каб вы зна чыць свае 

да лей шыя пла ны і да маг чы ся пос-

пе ху. На ра бо це лепш пры цяг ваць да 

ся бе менш ува гі. Ваш дэ віз — «сціп-

ласць і так тоў насць». З'я віц ца маг-

чы масць атры маць да дат ко вы да ход. 

Зор кі ўпэў не ныя, што ва шы на ма ган-

ні бу дуць уз на га ро джа ны. Так што 

ця пер са мы час шмат пра ца ваць і 

шмат за раб ляць.

КА ЗЯ РОГ. Ты дзень 

бу дзе да во лі на пру жа ны, 

так што па жа да на зні зіць 

тэмп дзе ла во га жыц ця. 

За тое вы змо жа це ўзяць рэ ванш 

паз ней, ка лі пе рад на по рам ва шай 

энер гіі бу дуць зні каць ўсе аб ме жа-

ван ні. Аў то рак вель мі спры яль ны для 

кан так таў са сва я ка мі, асаб лі ва аса-

біс тых, не тэ ле фон ных — знай дзі це 

час для зно сін. У пы тан нях, звя за-

ных з не ру хо мас цю, маг чы мыя ней кія 

пры ем ныя на ві ны і пра па но вы.

ВА ДА ЛІЎ. Іні цы я тыў-

насць і са бра насць — 

вось якас ці, якія вам 

прос та не аб ход ныя, каб 

кі ра ваць сі ту а цы яй. Да вя дзец ца 

ву чыц ца кант ра ля ваць ся бе, свае 

эмо цыі, а гэ та бу дзе ня прос та. Трэ-

ба па ве рыць у ся бе, па ста рац ца не 

за ўва жаць дроб ных не пры ем нас цяў 

і не ба яц ца пе ра шкод. У вы хад ныя 

ры зы ку е це апы нуц ца ў па ло не ілю-

зій. Бліз кія лю дзі ві да воч на ча ка юць 

ад вас пры няц ця важ на га ра шэн ня — 

не рас ча роў вай це іх.

РЫ БЫ. На гэ тым тыд-

ні вас, хут чэй за ўсё, ацэ-

няць на леж ным чы нам, 

на ла дзяц ца ста сун кі з ка ле га мі па 

ра бо це. Бу дзе це мець шмат зно сін у 

ме сен джа рах і ін тэр нэ це. І гэ та бу дзе 

на ват больш ка рыс на, чым аса біс тыя 

су стрэ чы. У се ра ду пра па но вы, якія 

мо гуць па сту піць ад дзе ла вых парт-

нё раў, абя ца юць рэ аль ны пры бы так. 

У вы хад ныя дні не спя шай це ся ўця-

каць з до му: пра яві це кло пат і ўва гу 

да род ных, і яны ад ка жуць вам доб-

рым стаў лен нем.
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1557 год — на ра дзіў ся (ця пе-

раш няя Ві цеб шчы на) Леў 

Іва на віч Са пе га, дзяр жаў ны дзе яч Вя-

лі ка га Княст ва 

Лі тоў ска га, дып-

ла мат і мыс лі цель. Атры маў доб-

рую аду ка цыю, сва бод на ва ло даў 

пяц цю мо ва мі. У сва ёй па лі ты цы 

ад стой ваў су ве рэ ні тэт Вя лі ка га 

Княст ва Лі тоў ска га ў скла дзе фе-

дэ ра тыў най Рэ чы Па спа лі тай. Са-

дзей ні чаў раз віц цю бе ла рус ка га 

кні га дру ка ван ня.

1935 год — на ра дзіў ся Аляк сей Іо сі фа віч Га ро, 

бе ла рус кі ма тэ ма тык. Аў тар на ву ко вых 

прац у га лі не ма тэ ма тыч на га за бес пя чэн ня ЭВМ. Лаў-

рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР (1978).

1945 год — на ра дзіў ся Вік тар Іва на віч Кар зюк, 

бе ла рус кі ву чо ны-ма тэ ма тык, член-ка рэс-

пан дэнт НАН Бе ла ру сі (1996), ака дэ мік (2014), док тар 

фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук (1994), пра фе сар (1995), 

за слу жа ны ра бот нік аду ка цыі Бе ла ру сі 

(1996). Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе-

ла ру сі (1996).

1760 
год — на ра дзіў ся Пётр 

Аляк се е віч Пла віль шчы-

каў, рус кі ак цёр і дра ма тург. У 1779—1793 га дах слу жыў 

у пе цяр бург скіх, за тым у мас коў скіх тэ ат рах. Аў тар ка ме-

дый з ся лян ска га і ку пец ка га по бы ту.

1785 год — анг лій скі вы на ход нік Эд мунд Карт-

райт атры маў па тэнт на ство ра ны ім ме-

ха ніч ны ткац кі ста нок.

1910 год — на ра дзіў ся 

Юрый Паў ла віч 

Гер ман, рус кі пісь мен нік, дра ма-

тург, кі на дра ма тург, пуб лі цыст. 

Аў тар ра ма на-тры ло гіі «Спра ва, 

якой ты слу жыш», «Да ра гі мой 

ча ла век», «Я ад каз ваю за ўсё», 

гіс та рыч на га ра ма на пра эпо ху 

Пят ра І «Ра сія ма ла дая». Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

СССР (1948).

1945 год — вой скі дру го га Укра ін ска га фрон ту 

пры пад трым цы Ду най скай ва ен най фла-

ты ліі вы зва лі лі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў ста лі цу 

су час най Сла ва кіі — Бра ціс ла ву.

Сяр гей ГРА ХОЎ СКI:

«Жыц цё пра жыць —

Не по ле пе рай сцi,

А трэ ба i жыц цё

Прай сцi, як по ле,

I хоць ад ным зяр нят кам узы сцi,

А бур' я ном не за рас цi нi ко лi».


