
АВЕН. Ста рай це ся не 

мар на ваць каш тоў ны час. 

Плёт кі і бал бат ня, ка мен-

та ры ў сац сет ках — та ко га 

ў ва шым рас кла дзе па він на быць як 

ма га менш. А вось па чы таць доб рую 

кні гу, па ка тац ца з дзець мі на ро ва-

рах, су стрэц ца з даў ні мі сяб ра мі не 

пе ра шко дзіць. Па чуц цё так ту і пры-

ваб насць да зво ляць вам вір ту оз на

спра віц ца з па стаў ле ны мі за да ча мі. 

У вы хад ныя лепш з'е хаць за го рад.

ЦЯ ЛЕЦ. Аб ста ві ны мо-

гуць за па тра ба ваць ад вас 

цвя ро зас ці ро зу му і ад ва-

гі ду мак. Не да зва ляй це 

ханд ры вы ра шаць штось ці за вас. Не 

вар та за цык лі вац ца на праб ле мах і 

ня ўда чах, на ват ка лі та кія ма юць мес-

ца. Вас ча кае ад каз ная і ці ка вая пра-

ца. Мо жа з'я віц ца ма са ідэй і но вых 

зна ё мых. Сце ра жы це ся не да мо вак і 

не па ра зу мен няў у ад но сі нах з бліз кі мі 

людзь мі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На гэ тым тыд-

ні вы бу дзе це за бяс пе ча ны 

сім па ты яй і пад трым кай 

сяб роў і ад на дум цаў. Зор кі 

ра яць спа кай ней ста віц ца 

да не да хо паў ін шых. Для вас ця пер 

час ажыц цяў лен ня сме лых пла наў і 

гла баль ных за дум. Па да рож жы прой-

дуць уда ла і за пом няц ца. Вы ад чу е це 

гар мо нію з са бой і све там.

РАК. На гэ тым тыд ні фар-

ту на ўсмі ха ец ца вам і 

апя куе ў мно гіх спра вах. 

Ува саб ляй це ў жыц цё даў нія пра ек ты, 

яны мо гуць пры нес ці пос пех. У се ра ду 

па жа да на не ўзваль ваць на свае пле-

чы за шмат пра цы. Ад па чы нак так са ма 

важ ны — інакш ста не це ня ўваж лі выя і 

раз драж нё ныя. Не ха вай це сва ёй ра-

дас ці ці за сму чэн ня ад бліз кіх, і яны з 

ра зу мен нем па ста вяц ца да вас. Іх пад-

трым ка пад ба дзё рыць і на дасць сіл.

ЛЕЎ. Мо жа це мно га га да-

сяг нуць, ка лі пры зна е це 

свае па мыл кі і вы пра ві це 

іх. Вам мо жа быць цяж ка-

ва та піль ная ці ка васць з бо ку парт-

нё раў і ка лег. Не вы клю ча на, што 

ня доб ра зыч ліў цы па спра бу юць спра-

ва ка ваць вас на кан флікт. Пра яві це 

цяр пен не і такт. У пят ні цу ад бу дзец ца 

па дзея, якая мо жа ад крыць пе рад ва мі 

но выя маг чы мас ці ў кар' е ры.

ДЗЕ ВА. На гэ тым тыд ні 

ва шы сла ва люб ныя за-

ду мы мо гуць ува со біц ца 

ў жыц цё, ка лі атры ма ец-

ца дзей ні чаць вель мі аку рат на і пры-

трым лі ваць язык на лю дзях. У се ра ду 

не пе ра кла дай це ра шэн не важ ных пы-

тан няў на чу жыя пле чы. Ка лі бу дзе це 

дзей ні чаць дып ла ма тыч на, то ў чац-

вер змо жа це ўга ва рыць на чаль ства на 

што за ўгод на. За га дзя пад рых туй це ся 

да ве ра год ных ня ўдач у су бо ту, су-

стра кай це іх без па ні кі і іс тэ ры кі.

ША ЛІ. Да вя дзец ца вы ра-

шаць чу жыя праб ле мы, 

ка гось ці мі рыць, да ваць 

гро шай у доўг. Ка ле гі ча-

ка юць ад вас іні цы я ты вы. У ад но сі нах 

з бліз кі мі людзь мі ў кан цы тыд ня мо-

гуць уз нік нуць пэў ныя цяж кас ці. Раз-

бі рац ца, хто ві на ва ты, бу дзе це паз ней, 

па куль важ на пры ду маць, як вый сці з 

сі ту а цыі, якая скла ла ся. Па спра буй це 

ад даць да стат ко ва ўва гі дзе цям. У вы-

хад ныя вар та вы брац ца на пры ро ду, 

па ка тац ца на ро ва ры.

СКАР ПІ ЁН. У пер шай па-

ло ве тыд ня вас па це шаць 

пос пе хі ў спра вах і да дат-

ко вы пры бы так. Пры чым 

на ват скла да ныя за да чы вы ра шац ца 

хут ка і без асаб лі вых на ма ган няў. Вы 

аба яль ныя, вам ня ма роў ных у мас-

тац тве пе ра ка нан ня, да та го ж поў-

ныя энер гіі і сіл. Дык па дзя лі це ся 

сва ім па зі тыў ным на стро ем з бліз кі мі 

людзь мі!

СТРА ЛЕЦ. Па спра буй це 

быць вы тры ма ны мі і раз-

важ лі вы мі, не да зва ляй це 

ўцяг нуць ся бе ў аван ту ру. 

Ва шы ідэі і па чы нан ні зной дуць пад-

трым ку і пры ня суць пры бы так. У се ра-

ду лепш не пры маць сур' ёз ных ра шэн-

няў, не па жа да на пла на ваць дзе ла выя 

су стрэ чы і пе ра мо вы. Дру гую па ло ву 

тыд ня мож на пры свя ціць ся мей ным 

спра вам. Дзе цям або баць кам спат-

рэ біц ца ва ша да па мо га.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым тыд ні 

не вар та пры маць ка тэ га-

рыч ных ра шэн няў і рваць 

су вя зі. Па збя гай це кан-

флік таў. Аба пі рай це ся толь кі на доб ра 

пра ве ра ных і на дзей ных лю дзей і на 

ўлас ныя на пра цоў кі. Не шка дуй це ча-

су на аду ка цыю і раз віц цё. Па жа да на 

не афі ша ваць свае на ме ры, та ды яны 

хут чэй ажыц ця вяц ца. У кан цы тыд-

ня, ве ра год на, да вя дзец ца зай мац ца 

вы праў лен нем па мы лак, да пу шча ных 

у ня даў нім мі ну лым, пры чым не аба-

вяз ко ва ва мі.

ВА ДА ЛІЎ. На гэ тым тыд-

ні не па жа да на пра яў ляць 

ак тыў насць і іні цы я ты ву. 

Плы ві це па плы ні, гэ та 

са мае прос тае і на дзей нае. У ад но сі-

нах з на ва коль ны мі пра яві це вы трым-

ку і спа кой: па спра буй це не га ва рыць 

ліш ня га, не пры дзі рай це ся да чу жых 

не да хо паў і не лезь це з па ра да мі, ка лі 

вас пра гэ та не про сяць. У пят ні цу вар-

та са брац ца з сі ла мі і да вес ці па ча тую 

спра ву да кан ца, якой бы пра ца ём кай 

яна ні зда ва ла ся.

РЫ БЫ. На гэ тым тыд ні вы 

бу дзе це з дзіў най упар-

т асцю на сту паць на ад ны 

і тыя ж граб лі. Ці не час ву чыц ца на 

сва іх па мыл ках? У аў то рак бу дзе це 

вы му ша ны хут ка пры маць ра шэн не 

на свой страх і ры зы ку. Па дзеі па гра-

жа юць раз горт вац ца зу сім не так, як 

вы за ду ма лі. Ад нак гэ та не пад ста ва 

для тры вог і стра хаў. Энер гія, якая пе-

ра паў няе вас, мо жа быць не заў сё ды 

кан струк тыў най, та му асця рож насць 

не па шко дзіць. Асаб лі ва са чы це за 

вост рым язы ком.
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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.
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Фота Максіма ШАСТАКОВА.

7 ЧЭР ВЕ НЯ

1563 год — вя лі кі князь ВКЛ Жы-

гі монт ІІ Аў густ пад пі саў но-

вы пры ві лей аб ураў ноў ван ні ў пра вах пра-

ва слаў ных і ка то лі каў у дзяр жа ве; тэкст 

пры ві лею ўклю ча ны ў якас ці прэ ам бу лы 

ў Ста тут Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га 1566 го да.

1800 год — упер шы ню апуб лі ка ва ны тэкст «Сло ва 

пра па ход Іга раў». Ся род пер шых бе ла рус кіх 

да след чы каў «Сло ва» быў З. Да лен га-Ха да коў скі. У 1910 

го дзе паэ тыч ны пе ра клад ўрыў ка пра смерць по лац ка-

га кня зя Ізя сла ва зра біў М. Баг да но віч. Пер шыя поў ныя 

пра за іч ныя пе ра кла ды на бе ла рус кую мо ву на ле жаць 

Я. Ку па лу (1919) і М. Га рэц ка му (1920), у 1921 го дзе Я. Ку па ла 

зра біў адзін з най леп шых воль ных пе ра кла даў тво ра. Ся-

 род апош ніх бе ла рус кіх пе ра кла даў — воль ны пе ра клад 

Я. Кру пень кі, дак лад ны і паэ тыч ны пе ра клад Р. Ба ра ду лі на.

1825 год — на ра дзіў ся Эд вард Фран ца віч Паў-

ло віч, мас так, ме му а рыст. Ву чыў ся ў Жы-

ро ві чах, Сло ні ме, Слуц ку, за тым скон чыў Пе цяр бург скую 

ака дэ мію мас тац тваў. Шмат па да рож ні чаў па Еў ро пе. 

Вы даў у Па ры жы бра шу ру «Коль кі слоў літ ві на», у якой 

ад стой ваў пра вы бе ла рус кіх ся лян на аду ка цыю. З 1859 

го да вы кла даў у На ва груд скай гім на зіі. У гэ ты час зра біў 

шмат за ма лё вак На ва груд ка і на ва кол ля. За сна ваў жа-

но чы пан сі ён, ня дзель ную шко лу для ся лян і ра мес ні каў, 

са ма дзей ны тэ атр, у якім быў рэ жы сё рам, дэ ка ра та рам, 

ак цё рам. Удзель нік паў стан ня 1863—1864 га доў, за што 

быў са сла ны. Са браў каш тоў ныя звест кі пра куль тур нае і 

лі та ра тур нае жыц цё бе ла ру саў і пра іх по быт. Як мас так 

пра явіў ся бе ў жан ры парт рэ та і пей заж ных за ма лё вак, 

пі саў іко ны. Па мёр у 1909 го дзе.

1939 год — на ра дзіў ся (г. Ві цебск) Ула дзі мір Ска-

рын кін, бе ла рус кі па эт і пе ра клад чык. Пас ля 

за кан чэн ня Рыж ска га ін сты ту та ін жы не раў гра ма дзян скай 

авія цыі пра ца ваў у Мін скім аэ ра пор це, у Бе ла рус кім упраў-

лен ні гра ма дзян скай авія цыі. Аў тар шмат лі кіх збор ні каў 

лі ры кі: «Гу ка вы бар' ер», «Да зволь це ўзлёт», «Бус лы над 

аэ ра дро мам», па эм і ін ша га. Аў тар кніг для дзя цей. Пе ра-

клаў на бе ла рус кую мо ву паэ му Дж. Бай ра на «Пра роц тва 

Дан тэ», паэ му Дан тэ «Бос кая ка ме дыя». Лаў рэ ат Дзяр жаў-

най прэ міі Бе ла ру сі.

1794 год — на ра дзіў ся Пётр Ча-

а да еў, рус кі мыс лі цель 

і пуб лі цыст. З 1819 го да член «Со ю за 

благоденствия», з 1821-га — Паў ноч на-

га та ва рыст ва дзе каб рыс таў. Аў тар «Фі-

ла са фіч ных ліс тоў», «Апа ло гіі вар' я та». 

Па мёр у 1856 го дзе.

1848 год — на ра дзіў ся Поль 

Га ген, фран цуз скі жы-

ва пі сец, адзін з га лоў ных прад стаў-

ні коў пост ім прэ сі я ніз му. «Адзі ны 

спо саб стаць Бо гам — гэ та ра біць 

як Ён: тва рыць», — ка заў у свой час 

мас так. Па мёр у 1903 го дзе.

1897 год — на ра дзіў ся Кі-

рыл Афа нась е віч Ме рац коў, вя до мы са вец кі 

во е на чаль нік, Ге рой Са вец ка га Са ю за, Мар шал Са вец ка га 

Са ю за. Удзель нік Гра ма дзян скай вай ны ў Іс па ніі (1936—

1937), у са вец ка-фін скую вай ну ка ман да ваў ар мі яй. З 1940 

го да на чаль нік Ге не раль на га шта ба, з 1941-га — на мес нік 

нар ка ма аба ро ны СССР. У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны 

ка ман да ваў вой ска мі шэ ра гу ар мій і фран тоў, удзель ні чаў 

у раз гро ме япон скіх вой скаў у Мань чжу рыі і Паў ноч най 

Ка рэі. Пас ля вай ны ка ман да ваў вой ска мі шэ ра гу ва ен ных 

акруг. Уз на га ро джа ны най вы шэй шым ва ен ным ор дэ нам 

«Пе ра мо га». Па мёр у 1968 го дзе.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень
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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 21.15 16.39

Гродна — 4.57 21.51 16.54

Брэст — 5.07 21.42 16.35

Месяц
Маладзік 6 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Льва.

УСМІХНЕМСЯ
— Су стрэ нем ся ў пар ку.

— Як я ця бе па знаю?

— Я бу ду адзі ным, хто не 

гля дзеў «Гуль ні тро наў».

Фі нан са выя ана лі ты кі рэ-

ка мен ду юць ужо за раз па-

чаць ства раць фі нан са вую 

па душ ку на во сень, шля хам 

ад клад ван ня 100 руб лёў у кі-

шэ ню во сень скай курт кі.

— Мар'я Іва наў на, ды 

на вош та мне ва ша ал геб-

ра, дзе яна мне ў жыц ці 

спат рэ біц ца мо жа?

— Вой, Пят роў, ты яшчэ 

ўспом ніш мя не, ка лі бу-

дзеш у 35 га доў ра біць 

уро кі са сва і мі дзець мі-

шас ці клас ні ка мі!

Сён ня спат рэ бі лі ся элект-

ра ін стру мен ты. Аб звонь ваў 

усіх хлоп цаў з кан так таў тэ-

ле фо на.

Шру ба вёрт па зы чы ла 

Але на, лоб зік — Ган на.


