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7 чэрвеня 2019 г.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень
вата пільная цікавасць з боку партнёраў і калег. Не выключана, што
нядобразычліўцы паспрабуюць справакаваць вас на канфлікт. Праявіце
цярпенне і такт. У пятніцу адбудзецца
падзея, якая можа адкрыць перад вамі
новыя магчымасці ў кар'еры.
ДЗЕВА. На гэтым тыдні
вашы славалюбныя задумы могуць увасобіцца
ў жыццё, калі атрымаецца дзейнічаць вельмі акуратна і прытрымліваць язык на людзях. У сераду
не перакладайце рашэнне важных пытанняў на чужыя плечы. Калі будзеце
дзейнічаць дыпламатычна, то ў чацвер зможаце ўгаварыць начальства на
што заўгодна. Загадзя падрыхтуйцеся
да верагодных няўдач у суботу, сустракайце іх без панікі і істэрыкі.
ШАЛІ. Давядзецца вырашаць чу жыя праблемы,
кагосьці мірыць, даваць
грошай у доўг. Калегі чакаюць ад вас ініцыятывы. У адносінах
з блізкімі людзьмі ў канцы тыдня могуць узнікнуць пэўныя цяжкасці. Разбірацца, хто вінаваты, будзеце пазней,
пакуль важна прыдумаць, як выйсці з
сітуацыі, якая склалася. Паспрабуйце
аддаць дастаткова ўвагі дзецям. У выхадныя варта выбрацца на прыроду,
пакатацца на ровары.
СКАРПІЁН. У першай палове тыдня вас пацешаць
поспехі ў справах і дадатковы прыбытак. Прычым
нават складаныя задачы вырашацца
хутка і без асаблівых намаганняў. Вы
абаяльныя, вам няма роўных у мастацтве пераканання, да таго ж поўныя энергіі і сіл. Дык падзяліцеся
сваім пазітыўным настроем з блізкімі
людзьмі!
СТРА ЛЕЦ. Па спра буй це
быць вытрыманымі і разважлівымі, не дазваляйце
ўцягнуць сябе ў авантуру.
Вашы ідэі і пачынанні знойдуць пад-
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год — вялікі князь ВКЛ Жыгімонт ІІ Аўгуст падпісаў новы прывілей аб ураўноўванні ў правах праваслаўных і католікаў у дзяржаве; тэкст
прывілею ўключаны ў якасці прэамбулы
ў Статут Вялікага Княства Літоўскага 1566 года.
год — упершыню апублікаваны тэкст «Слова
пра паход Ігараў». Сярод першых беларускіх
даследчыкаў «Слова» быў З. Даленга-Хадакоўскі. У 1910
годзе паэтычны пераклад ўрыўка пра смерць полацкага князя Ізяслава зрабіў М. Багдановіч. Першыя поўныя
празаічныя пераклады на беларускую мову належаць
Я. Купалу (1919) і М. Гарэцкаму (1920), у 1921 годзе Я. Купала
зрабіў адзін з найлепшых вольных перакладаў твора. Сярод апошніх беларускіх перакладаў — вольны пераклад
Я. Крупенькі, дакладны і паэтычны пераклад Р. Барадуліна.
год — нарадзіўся Эдвард Францавіч Паўловіч, мастак, мемуарыст. Вучыўся ў Жыровічах, Слоніме, Слуцку, затым скончыў Пецярбургскую
акадэмію мас тацтваў. Шмат падарожнічаў па Еўропе.
Выдаў у Парыжы брашуру «Колькі слоў літвіна», у якой
адстойваў правы беларускіх сялян на адукацыю. З 1859
года выкладаў у Навагрудскай гімназіі. У гэты час зрабіў
шмат замалёвак Навагрудка і наваколля. Заснаваў жаночы пансіён, нядзельную школу для сялян і рамеснікаў,
самадзейны тэатр, у якім быў рэжысёрам, дэкаратарам,
акцёрам. Удзельнік паўстання 1863—1864 гадоў, за што
быў сасланы. Сабраў каштоўныя звесткі пра культурнае і
літаратурнае жыццё беларусаў і пра іх побыт. Як мастак
праявіў сябе ў жанры партрэта і пейзажных замалёвак,
пісаў іконы. Памёр у 1909 годзе.
год — нарадзіўся (г. Віцебск) Уладзімір Скарынкін, беларускі паэт і перакладчык. Пасля
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

трымку і прынясуць прыбытак. У сераду лепш не прымаць сур'ёзных рашэнняў, непажадана планаваць дзелавыя
сустрэчы і перамовы. Другую палову
тыдня можна прысвяціць сямейным
справам. Дзецям або бацькам спатрэбіцца ваша дапамога.
КАЗЯРОГ. На гэтым тыдні
не варта прымаць катэгарычных рашэнняў і рваць
сувязі. Пазбягайце канфліктаў. Абапірайцеся толькі на добра
правераных і надзейных людзей і на
ўласныя напрацоўкі. Не шкадуйце часу на адукацыю і развіццё. Пажадана
не афішаваць свае намеры, тады яны
хутчэй ажыццявяцца. У канцы тыдня, верагодна, давядзецца займацца
выпраўленнем памылак, дапушчаных
у нядаўнім мінулым, прычым не абавязкова вамі.
ВАДАЛІЎ. На гэтым тыдні непажадана праяўляць
актыўнасць і ініцыятыву.
Плыві це па плыні, гэта
самае простае і надзейнае. У адносінах з навакольнымі праявіце вытрымку і спакой: паспрабуйце не гаварыць
лішняга, не прыдзірайцеся да чужых
недахопаў і не лезьце з парадамі, калі
вас пра гэта не просяць. У пятніцу варта сабрацца з сіламі і давесці пачатую
справу да канца, якой бы працаёмкай
яна ні здавалася.
РЫБЫ. На гэтым тыдні вы
будзеце з дзіўнай упартасцю наступаць на адны
і тыя ж граблі. Ці не час вучыцца на
сваіх памылках? У аўторак будзеце
вымушаны хутка прымаць рашэнне
на свой страх і рызыку. Падзеі пагражаюць разгортвацца зусім не так, як
вы задумалі. Аднак гэта не падстава
для трывог і страхаў. Энергія, якая перапаўняе вас, можа быць не заўсёды
канструктыўнай, таму асцярожнасць
не пашкодзіць. Асабліва сачыце за
вострым языком.

заканчэння Рыжскага інстытута інжынераў грамадзянскай
авіяцыі працаваў у Мінскім аэрапорце, у Беларускім упраўленні грамадзянскай авіяцыі. Аўтар шматлікіх зборнікаў
лірыкі: «Гукавы бар'ер», «Дазвольце ўзлёт», «Буслы над
аэрадромам», паэм і іншага. Аўтар кніг для дзяцей. Пераклаў на беларускую мову паэму Дж. Байрана «Прароцтва
Дантэ», паэму Дантэ «Боская камедыя». Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі.
год — нарадзіўся Пётр Чаа да еў, рус кі мыс лі цель
і публіцыст. З 1819 года член «Союза
благоденствия», з 1821-га — Паўночнага таварыства дзекабрыстаў. Аўтар «Філасафічных ліс тоў», «Апалогіі вар'ята».
Памёр у 1856 годзе.
год — нарадзіўся Поль
Гаген, французскі жывапісец, адзін з галоўных прадстаўнікоў постімпрэсіянізму. «Адзіны
спосаб стаць Богам — гэта рабіць
як Ён: тварыць», — казаў у свой час
мастак. Памёр у 1903 годзе.
год — нарадзіўся Кірыл Афанасьевіч Мерацкоў, вядомы савецкі
военачальнік, Герой Савецкага Саюза, Маршал Савецкага
Саюза. Удзельнік Грамадзянскай вайны ў Іспаніі (1936—
1937), у савецка-фінскую вайну камандаваў арміяй. З 1940
года начальнік Генеральнага штаба, з 1941-га — намеснік
наркама абароны СССР. У гады Вялікай Айчыннай вайны
камандаваў войскамі шэрагу армій і франтоў, удзельнічаў
у разгроме японскіх войскаў у Маньчжурыі і Паўночнай
Карэі. Пасля вайны камандаваў войскамі шэрагу ваенных
акруг. Узнагароджаны найвышэйшым ваенным ордэнам
«Перамога». Памёр у 1968 годзе.
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Месяц
Маладзік 6 чэрвеня.
Месяц у сузор’і Льва.

Сонца
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

4.40
4.22
4.30
4.36
4.57
5.07

21.37
21.35
21.27
21.15
21.51
21.42

16.57
17.13
16.57
16.39
16.54
16.35

Iмянiны
Пр. Івана, Мікіты,
Сцяпана, Сямёна,
Фёдара.
К. Марыі, Паўліны,
Лаўрэнція, Нікіфара,
Сымона.

Фота Максіма ШАСТАКОВА.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
— Сустрэнемся ў парку.
— Як я цябе пазнаю?
— Я буду адзіным, хто не
глядзеў «Гульні тронаў».
Фінансавыя аналітыкі рэкамендуюць ужо зараз пачаць ствараць фінансавую
падушку на восень, шляхам
адкладвання 100 рублёў у кішэню восеньскай курткі.
— Мар'я Іванаўна, ды
навошта мне ваша алгеб-

ра, дзе яна мне ў жыцці
спатрэбіцца можа?
— Вой, Пятроў, ты яшчэ
ўспомніш мяне, калі будзеш у 35 гадоў рабіць
урокі са сваімі дзецьмішасцікласнікамі!
Сёння спатрэбіліся электраінструменты. Абзвоньваў
усіх хлопцаў з кантактаў тэлефона.
Шру ба вёрт па зы чы ла
Алена, лобзік — Ганна.
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
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А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
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апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.
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АВЕН. Ста рай це ся не
марнаваць каштоўны час.
Плёткі і балбатня, каментары ў сацсетках — такога
ў вашым раскладзе павінна быць як
мага менш. А вось пачытаць добрую
кнігу, пакатацца з дзецьмі на роварах, сустрэцца з даўнімі сябрамі не
перашкодзіць. Пачуццё такту і прывабнасць дазволяць вам віртуозна
справіцца з пастаўленымі задачамі.
У выхадныя лепш з'ехаць за горад.
ЦЯ ЛЕЦ. Аб ста ві ны могуць запатрабаваць ад вас
цвярозасці розуму і адвагі думак. Не дазваляйце
хандры вырашаць штосьці за вас. Не
варта зацыклівацца на праблемах і
няўдачах, нават калі такія маюць месца. Вас чакае адказная і цікавая праца. Можа з'явіцца маса ідэй і новых
знаёмых. Сцеражыцеся недамовак і
непаразуменняў у адносінах з блізкімі
людзьмі.
БЛІЗНЯТЫ. На гэтым тыдні вы будзеце забяспечаны
сімпатыяй і падтрымкай
сяброў і аднадумцаў. Зоркі
раяць спакайней ставіцца
да недахопаў іншых. Для вас цяпер
час ажыццяўлення смелых планаў і
глабальных задум. Падарожжы пройдуць удала і запомняцца. Вы адчуеце
гармонію з сабой і светам.
РАК. На гэтым тыдні фарту на ўсмі ха ец ца вам і
апякуе ў многіх справах.
Увасабляйце ў жыццё даўнія праекты,
яны могуць прынесці поспех. У сераду
пажадана не ўзвальваць на свае плечы зашмат працы. Адпачынак таксама
важны — інакш станеце няўважлівыя і
раздражнёныя. Не хавайце сваёй радасці ці засмучэння ад блізкіх, і яны з
разуменнем паставяцца да вас. Іх падтрымка падбадзёрыць і надасць сіл.
ЛЕЎ. Можаце многага дасягнуць, калі прызнаеце
свае памылкі і выправіце
іх. Вам можа быць цяжка-
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