
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана, Мікіты, 
Сцяпана, Сямёна, 
Фёдара.

К. Марыі, Паўліны, 
Лаўрэнція, Нікіфара, 
Сымона.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.40 21.37 16.57

Вi цебск — 4.22 21.35 17.13

Ма гi лёў — 4.30 21.27 16.57

Го мель — 4.36 21.14 16.38

Гродна — 4.57 21.50 16.53

Брэст — 5.07 21.42 16.35

Месяц
Поўня 5 чэрвеня.

Месяц у сузор’і 

Казярога.

УСМІХНЕМСЯ
— Вы та кі пры га жун, 

і яшчэ не жа на ты?

— Та кое маё шчас це! 

Кож ны раз, ка лі я су стра-

каю дзяў чы ну, якая га туе 

як мая ма ма, яна вы гля дае 

як мой та та.

У кож най жан чы ны ў ша-

фе ёсць ад дзел «А рап там я 

па ху дзею?»

— Ка ха-

ная! А ча-

му кат ле ты 

роз на га па-

ме ру?

— Ну ты ж 

сам ха цеў 

раз на стай-

нас ці ў ежы!

Н а д  п і с 

на ас фаль-

це «Я люб лю 

тваю жон-

ку» ўзру шыў 

увесь дом...

Ко рат ка пра ся бе... 

На ама та ра.

Са мая ра зум ная рас лі на 

ў све це — гэ та хрэн. Ён усё 

ве дае.

Праў ду вар та па да ваць 
так, як па да юць па лi то, 
а не кi даць у твар, як мок-
ры руч нiк.
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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 Анатоля КЛЕШЧУКА.

АВЕН.  Ты дзень у цэ лым 

бу дзе спа кой ны i па спя хо-

вы, але за лiш не так са ма 

рас слаб ляц ца не вар та. 

На ва коль ныя бу дуць пад трым лi ваць, 

сяб ры створаць кам па нiю, толь кi ра-

бi це што-не будзь важ нае i па трэб нае. 

Не будзь це па сiў ныя: ле жа чы на ка на-

пе, вы нi чо га не бу дзе це мець, у той час 

як ак тыў насць пры ня се са праўд ны пос-

пех. Пра ца ста не вы дат ным рэ цэп там 

ад дрэн на га на строю не толь кi для вас, 

але так са ма i для тых, ка го вы змо жа це 

ўга ва рыць да вас да лу чыц ца.

ЦЯ ЛЕЦ.  На гэ тым тыд-

нi спат рэ бяц ца раз важ лi-

васць i стры ма насць: толь кi 

гэ тыя якас цi змо гуць хоць 

не як змяк чыць ва шу iм пуль сiў насць. 

Зы ход сi ту а цыi, якая скла ла ся на ра бо-

це, бу дзе за ле жаць толь кi ад вас. У пер-

шай па ло ве тыд ня спры яль ныя па езд кi, 

дзе ла выя вi зi ты i па хо ды ў гос цi. Пят нi-

ца мо жа ака зац ца са мым скла да ным 

днём тыд ня: вас мо гуць вы пра боў ваць 

на тры ва ласць. У су бо ту маг чы ма шчы-

рая раз мо ва.

БЛIЗ НЯ ТЫ.  Вы мо жа це 

го ры звяр нуць i ажыц ця вiць 

свае са мыя сме лыя ма ры. 

Па больш упэў не нас цi ў 

са бе! Вы ка рыс тоў ва ю чы 

аба ян не i дып ла ма тыч ныя здоль нас-

цi, мо жа це да сяг нуць мэ ты i атры маць 

знач ны пры бы так. У раз га ры га ла ва-

круж ны ра ман, якi пры ня се ма су ра дас-

цi i па зi тыў ныя зме ны ў жыц цi. Жа дан нi 

ажыц ця вяц ца ней кiм дэ ман стра тыў на 

цу доў ным чы нам. Ва ша за да ча — за-

ха цець, ас тат няе да дас ца.

РА К .  Ты дзень абя цае 

шмат доб ра га i па зi тыў на-

га, ад нак гэ та трэ ба ўмець 

за ўва жыць. Пра яў ляй це 

iнi цы я ты ву ў пра фе сiй ных спра вах, не 

ча кай це, па куль усё са мае скла да нае 

да ста нец ца iн шым. У чац вер рэ ка мен-

ду ец ца быць на па га то ве. Маг чы ма, 

па сту пiць пра па но ва но вай ра бо ты, 

вель мi перс пек тыў ная. У аса бiс тым 

жыц цi ўсё доб ра. Гэ та для вас цi хая 

га вань.

ЛЕЎ.  За лiш няя раз важ лi-

васць ро бiць вас за над та 

асця рож ным ча ла ве кам, 

пе ра шка джае чымсь цi за-

ха пiц ца i на ра бiць вы дат ных глуп стваў. 

Маг чы ма, вар та асла бiць кант роль? 

Будзь це га то выя ўдзель нi чаць у вы-

ра шэн нi чу жых праб лем, ка лi, вя до ма, 

гас па да ры праб лем не бу дуць за над та 

ак тыў на пя рэ чыць. На ды хо дзiць спры-

яль ны час для са ма ўдас ка на лен ня i 

рас крыц ця но вых здоль нас цяў. У кан-

цы тыд ня па жа да на ска ра цiць ра бо ту 

да ра зум на га мi нi му му i не па чы наць 

нi чо га но ва га.

ДЗЕ ВА.  Маг чы мыя ка-

рыс ныя i кан струк тыў ныя 

су стрэ чы са ста ры мi парт-

нё ра мi па бiз не се i сяб ра мi. 

На ра бо ту, хут чэй за ўсё, вы бу дзе це 

пры хо дзiць у пры ўзня тым на строi i з 

доб рым за па сам сiл. Ся рэ дзi на тыд ня 

за поў нiц ца пры ем най мi тус нёй i кло па-

та мi. Ад ва ша га эма цы я наль на га ста-

ну i на строю бу дзе за ле жаць на строй 

блiз кiх лю дзей. Вы хад ныя лепш за ўсё 

пра вес цi за го ра дам.

ША ЛI.  На гэ тым тыд нi на 

ваш све та по гляд мо жа сур'-

ёз на паў плы ваць фi нан са-

вы ас пект, маг чы масць 

год на за раб ляць i пры маць ра шэн нi аб 

рас хо дах са ма стой на. Аў то рак — уда лы 

дзень для па чат ку но ва га пра ек та або 

зме ны ра бо ты. У пят нi цу не iмк нi це ся 

асяг нуць не аб сяж нае, бо жа дан не пе-

ра ра бiць ад на ча со ва вя лi кую коль касць 

спраў мо жа пры вес цi да пе ра там лен ня i 

нер во вых зры ваў. Су бо та — доб ры час 

для зно сiн з сяб ра мi.

СКАР П I  ЁН .  На гэ тым 

тыд нi доб ры на строй i ду-

шэў ны ўздым да зво ляць 

хут ка i лёг ка вы ра шаць 

скла да ныя пра фе сiй ныя пы тан нi. Уда-

ча бу дзе асаб лi ва доб ра зыч лi вая да 

юрыс таў i пра ва аба рон цаў. Ча кай це 

са лiд ны пры бы так. Ваш аў та ры тэт 

бу дзе рас цi, па воль на, але без упын-

на. Вы хад ныя для ад чу ван ня паў на ты 

жыц ця пра вя дзi це з ка ха ным ча ла ве-

кам.

С Т РА  Л Е Ц .  Па жа да на 

не спы няц ца на да сяг ну-

тым. Ка лi бу дзе це праз-

мер на кла па цiц ца аб ма-

мен таль ным кам фор це i даб ра бы це, то 

мо жа це пры нес цi ў ах вя ру рэа лi за цыю 

вель мi цi ка вых i перс пек тыў ных пла наў. 

У чац вер лепш не ўсту паць у спрэч-

кi з на чаль ствам. У пят нi цу ад ва шых 

доб рых уза е ма ад но сiн з ка ле га мi бу дзе 

мно гае за ле жаць.

КА ЗЯ РОГ.  На гэ тым тыд-

нi мож на ўз дых нуць з па-

лёг кай, усё ўстае на свае 

мес цы, i спра вы, па доб на, 

на ладж ва юц ца. Пры май це пра па но вы 

ка лег i сяб роў, гэ та змо жа змя нiць ва-

ша жыц цё. У чац вер трэ ба стрым лi ваць 

эмо цыi i не да ваць во лi гне ву i раз драж-

нен ню. У пят нi цу па жа да на не ўблыт-

вац ца ў аван тур ныя або су мнiў ныя 

гiс то рыi. Су бо та — уда лы дзень для 

па ез дак, па да рож жаў, як блiз кiх, так i 

да лё кiх.

ВА ДА ЛIЎ. Ты дзень абя-

цае быць да стат ко ва ак-

тыў ны i на пру жа ны. За тое 

пры жа дан нi, ска рыс таў-

шы ся аб ста вi на мi, бу дзе шанц мно га-

га да сяг нуць. Вам спат рэ бяц ца та кiя 

якас цi, як дып ла ма тыч насць i ўмен не 

ана лi за ваць учын кi iн шых. Вы яў ляй це 

на стой лi васць пры ад стой ван нi сва iх 

iн та рэ саў, асаб лi ва ў се ра ду. Ра бо чая 

аб ста ноў ка абя цае быць спа кой най, 

што да зво лiць вам злёг ку рас сла бiц ца. 

Не ўзваль вайце на свае пле чы за лiш нi 

груз, на да рвя це ся.

РЫ БЫ. На гэ тым тыд нi на 

пер шы план мо гуць вый сцi 

аса бiс тыя спра вы, пы тан нi, 

звя за ныя з сям' ёй, па гра жа юць за няць 

увесь час i дум кi. Маг чы ма, бу дзе шмат 

мi тус нi, тур бот, скла да нас цяў у пры няц цi 

кан крэт ных ра шэн няў. Не на стой вай це 

на сва iм, па чуй це до ва ды iн шых. У дзе-

ла вой сфе ры спры яль ныя но выя доў га-

тэр мi но выя пра ек ты. Па шы рэн не кру га 

зна ём стваў пры ня се но выя маг чы мас цi, 

але ўсё ж та кi больш праб лем i не раз бя-

ры хi. У вас ёсць шанц за вес цi на ва коль-

ных сва i мi iдэ я мi i знай сцi пад трым ку.
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6 ЧЭР ВЕ НЯ

1895 год — на ра дзiў ся Ся мён 

Iва на вiч Ня дзвi гiн, удзель-

нiк ба ёў су праць ня мец ка-фа шысц кiх 

за хоп нi каў на тэ ры то рыi Бе ла ру сi ў га-

ды Вя лi кай Ай чын най вай ны, ге не рал-

маёр.

1910 год — на ра дзiў ся Ан тон Кан стан цi на вiч Ан-

та но вiч, бе ла рус кi мо ва зна вец, док тар фi ла-

ла гiч ных на вук. Вы явiў 24 ру ка пiс ныя кнi гi XVII — па чат ку 

XX ста год дзя на бе ла рус кай мо ве араб скiм пiсь мом.

1945 год — ство ра ны Брэсц кi дзяр жаў ны ўнi вер-

сi тэт iмя А. С. Пуш кi на.

1950 год — на ра дзiў ся 

Аляк сей Ануф ры е вiч 

Ду да раў, бе ла рус кi дра ма тург, тэ ат-

раль ны дзе яч, за слу жа ны дзе яч мас-

тац тваў Бе ла ру сi (1991). Па яго сцэ-

на ры ях па стаў ле ны ка рот ка мет раж-

ныя i мас тац кiя фiль мы «Су се дзi», 

«Бе лыя ро сы». Аў тар п'ес «Ве чар», 

«Ра да выя», «Чор ная пан на Ня свi-

жа», «У пры цем ках» i iн шых. Лаў рэ ат прэ мii Ле нiн ска га 

кам са мо ла Бе ла ру сi (двой чы), Дзяр жаў най прэ мii СССР, 

прэ мii «За ду хоў нае ад ра джэн не».

1875 
год — на ра дзiў ся То мас 

Ман, ня мец кi пiсь мен нiк, 

кла сiк су свет най лi та ра ту ры XX ста год-

дзя. Аў тар ра ма наў «Ча роў ная га ра», 

«Док тар Фа ус тус» i iн шых. Лаў рэ ат Но-

бе леў скай прэ мii па лi та ра ту ры.

1895 год — на ра дзiў ся Мi ка лай 

Аляк санд ра вiч Шчорс, 

ле ген дар ны во е на чаль нiк ча соў Гра ма-

дзян скай вай ны. Iмем Шчор са на зва ны 

ву лi цы ў мно гiх га ра дах на шай кра i ны. 

У га ды Вя лi кай Ай чын най вай ны яго 

iмя бы ло пры свое на тром пар ты зан скiм 

бры га дам i 16 пар ты зан скiм атра дам, 

якiя дзей нi ча лi на аку па ва най тэ ры то-

рыi Бе ла ру сi.

1905 год — на ра дзiў ся Мi ха iл Фё да ра вiч Шас та-

коў скi, ра сiй скi ву чо ны-хi мiк, член-ка рэс-

пан дэнт АН СССР. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii СССР.

1945 год — ука зам Прэ зi ды у ма Вяр хоў на га Са-

ве та СССР за сна ва ны ме даль «За доб лес-

ную пра цу ў Вя лi кай Ай чын най вай не 1941—1945 гг.».

1985 год — у СССР ажыц цёў ле ны па лёт кас-

мiч на га ка раб ля «Са юз Т-13», пi ла ту е ма га 

экi па жам у скла дзе ка ман дзi ра ка раб ля, двой чы Ге роя 

Са вец ка га Са ю за лёт чы ка-кас ма на ўта Ула дзi мi ра Джа-

нi бе ка ва i бор тiн жы не ра, Ге роя Са вец ка га Са ю за Вiк-

та ра Са вi ных. У хо дзе па лё ту 8 чэр ве ня ажыц цёў ле на 

сты коў ка кас мiч на га ка раб ля з ар бi таль най стан цы яй 

«Са лют-7». 2 жнiў ня ўпер шы ню ў све це вы ка на на сты коў-

ка з не пра цу ю чай ар бi таль най стан цы яй i ажыц цёў ле ны 

ман таж ва ўмо вах ад кры та га кос ма су буй на га ба рыт ных 

кан струк цый.

БЕХ ЦЕ РАЎ:

«Ка лi хво ра му пас ля раз мо вы з док та-
рам не ста но вiц ца ляг чэй, то гэ та не док-
тар».


