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6 верасня 2018 года.

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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7 ВЕ РАС НЯ

1805 год — на ра дзіў ся (мяс тэч ка 

Смі ла ві чы) Ян Ба ра ноў скі, 

фі нан сіст, вы на ход нік. Скон чыў Мін скую 

кла січ ную гім на зію, за тым Ві лен скі ўні-

вер сі тэт са сту пен ню кан ды да та пра ва. 

Слу жыў у Поль скім бан ку, паз ней — у 

бан ках Фран цыі, з 1843 го да ін спек тар бух гал тэ рыі чы-

гун кі Па рыж — Ру ан — Гаўр. На су свет ных вы стаў ках 

уз на га ро джа ны: ме да лём за такс-ма шы ну для кант ро-

лю пра яз ных бі ле таў (Па рыж, 1849 год), у Лон да не ў 

1851 го дзе — вя лі кім ме да лём за ма шын ку для дру-

ка ван ня і кант ро лю чы гу нач ных бі ле таў. Рас пра ца ваў 

сіс тэ му аў та ма тыч най сіг на лі за цыі на чы гун цы. Па мёр 

у 1888 го дзе.

1938 год — на ра дзіў ся (г. Слуцк) Ге надзь Сця-

па на віч Го рын, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не 

трак та ра бу да ван ня, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар. 

Аў тар на ву ко вых прац па аб грун та ван ні ця га ва-энер ге-

тыч ных па каз чы каў па ва роч валь нас ці і ўстой лі вас ці ру ху 

ма шын на-трак тар ных агрэ га таў.

1870 год — на ра дзіў ся Аляк сандр 

Куп рын (1870—1938), рус-

кі пісь мен нік. У 1903 го дзе зблі зіў ся з 

М. Гор кім, су пра цоў ні чаў у яго вы да вец-

тве «Знание». У 1919 го дзе эміг ры ра ваў 

у Фран цыю, але ў 1937-м вяр нуў ся на ра-

дзі му. Пас ля па езд кі на Па лес се ў 1897 го дзе на пі саў цыкл 

апа вя дан няў «У ляс ной глу шы», «На глуш цоў», апо весць 

«Але ся». Аў тар апо вес цяў «Яма», «Вад кае сон ца», цык ла 

на ры саў «Кі еў скія ты пы», ра ма на «Юн ке ры». Мно гія тво ры 

пісь мен ні ка эк ра ні за ва ны. Ся род іх: «Але ся», «Па яды нак» 

і ін шыя.

1908 год — на ра дзіў ся Майкл Дэ бей кі (1908—

2008), аме ры кан скі кар дыя хі рург, рас пра-

цоў шчык шмат лі кіх важ ных ме та даў ля чэн ня за хвор ван няў 

сэр ца, у тым лі ку аор та ка ра нар на га шун ці ра ван ня (1964). 

У 1953 го дзе пер шым у све це зра біў па спя хо вую апе ра цыю 

на сон най ар тэ рыі, ад крыў шы маг чы масць хі рур гіч на га 

ля чэн ня ін суль таў.

1923 год — на між на род ным кан грэ се ў Ве не бы ла 

ство ра на Між на род ная ка мі сія кры мі наль най 

па лі цыі, з 1956 го да — Ін тэр пол.

1945 г о д  —  з 

н а  г о  д ы 

пе ра мо гі ў Дру гой су-

свет най вай не ў Бер лі-

не ад быў ся па рад са юз-

ных вой скаў СССР, Вя-

лі ка бры та ніі, Фран цыі і 

ЗША. Ідэя пра вя дзен ня 

гэ та га па ра да на ле жа ла мар ша лу Жу ка ву.

1953 год — пле нум ЦК КПСС вы браў пер шым 

сак ра та ром ЦК КПСС бы ло га сак ра та ра МГК 

і МК КПСС М. С. Хру шчо ва (кі ра ваў пар ты яй і кра і най да 

каст рыч ні ка 1964 го да).

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Варфаламея, Міны, 
Уладзіміра.

К. Рэгіны, Марка, 
Рычарда, Сцяпана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.28 19.46 13.18

Вi цебск — 6.16 19.38 13.22

Ма гi лёў — 6.18 19.36 13.18

Го мель — 6.17 19.31 13.14

Гродна — 6.43 20.01 13.18

Брэст — 6.46 19.59 13.13

Месяц
Апошняя квадра 

3 верасня.

Месяц у сузор’і Льва.

АВЕН. Па жа да на рэа-

ліс тыч на аца ніць свае сі лы 

і маг чы мас ці, па ве лі чэн не 

аб' ёму пра цы мо жа не-

га тыў на ад біц ца на ва шым зда роўі. 

У се ра ду ёсць ры зы ка ад чуць ся бе не 

ў сва ёй та лер цы на ват у кам па ніі бліз-

кіх сяб роў. Але да пят ні цы гэ та прой-

дзе, дзень пры ня се пры ем ную вест ку. 

У вы хад ныя не па жа да на аб васт раць 

ад но сі ны са сва я ка мі, па спра буй це 

быць дып ла ма тыч ны мі.

ЦЯ ЛЕЦ. Важ на ве рыць 

у ся бе, але не стаць на-

пыш лі вым і га на рыс тым 

ча ла ве кам. Пра ліч ваць 

кож ны свой крок за га дзя. Удзя лі це 

на леж ную ўва гу бліз кім лю дзям і іх 

ін та рэ сам. Аў то рак мо жа ака зац ца 

важ ным днём для па чат ку ўва саб лен-

ня ў жыц цё но вых пра ек таў. На се-

ра ду не вар та пла на ваць важ ныя пе-

ра га во ры, па спра буй це кант ра ля ваць 

не га тыў ныя эмо цыі. Пят ні ца абя цае 

па ра да ваць энер ге тыч ным уз ды мам, 

доб рым на стро ем і ўва гай з бо ку на-

ва коль ных.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Для пос-

пе ху на гэ тым тыд ні вель-

мі важ ныя но выя твор чыя 

ідэі. Да лей па ла са шан-

ца ван ня па шы рыц ца, і 

вы атры ма е це но вы ці ка вы во пыт 

і пры бы так. Ду шэў ную раў на ва гу 

мо жа па ру шыць ад чу ван не, што вы 

ўпус ці лі ней кі бліс ку чы шанц. Ні чо га 

па доб на га, на ад ва рот, вар та па дзя-

ка ваць лё су за тое, што вы шчас лі ва 

па збег лі праб лем, з гэ тым шан цам 

звя за ных.

РАК. Ад на стай насць 

і спа кой на гэ тым тыд ні 

мо жа злёг ку на да ку чыць. 

Але не вар та ўпа даць у 

рос пач, па ду май це пра па вы шэн не 

ўзроў ню аду ка цыі. У кан цы тыд ня па-

спра буй це як ма га больш па важ лі ва 

раз маў ляць з на чаль ствам, не вар та 

да зва ляць са бе ні най мен ша га на мё-

ку на сва бо ду ад но сін, на ват ка лі ў 

вас усё вель мі дэ ма кра тыч на. Не вы-

клю ча на, што бліз кія ма юць па трэ бу ў 

ва шай да па мо зе, пра па нуй це яе.

ЛЕЎ. У па ня дзе лак 

бу дзе ня ма ла мі тус ні. 

У аў то рак зной дзец ца 

пры мя нен не ва ша му ін тэ-

ле кту аль на му па тэн цы я лу, ён да па-

мо жа да маг чы ся пос пе ху і пры знан ня 

на ва коль ных. У чац вер па жа да на не 

спра чац ца з на чаль ствам і не ства-

раць кан флікт най сі ту а цыі ў ка лек ты-

ве. Па спра буй це рэ аль на ацэнь ваць 

свае маг чы мас ці і не за сму чац ца па 

дро бя зях. У вы пад ку ня ўда чы прос та 

вы праў це да пу шча ныя па мыл кі, і да-

сяг ня це мэ ты. Да вай це па менш абя-

цан няў: вы ка наць іх бу дзе цяж ка.

ДЗЕ ВА. На гэ тым тыд-

ні вас мо гуць па ра да ваць 

дзе ці або ка ха ны ча ла-

век. На пра цы маг чы мая 

да дат ко вая на груз ка, якая на ўрад ці 

пры ня се пры бы так. У вы ні ку атры-

ма е це пшык, а вы ма та е це ся моц на. 

Тры май це ў тай не ва шы на ме ры, па-

менш ка жы це пра тое, што збі ра е це ся 

ра біць. З па ня дзел ка па се ра ду мо жа 

па сту піць ці ка вая ін фар ма цыя, звя за-

ная з но вай пра цай. У пят ні цу доб ра 

бы ло б кант ра ля ваць не толь кі свае 

дзе ян ні, але і дум кі, каб не ўпа сці ў 

рос пач.

ША ЛІ. Вы па він ны быць 

ад кры тыя для дзе ла вых 

пра па ноў, і яны пач нуць 

па сту паць у на рас таль-

ным тэм пе. У ра шэн ні аса біс тых пы-

тан няў больш спа дзя вай це ся на ін-

туі цыю, ло гі ка на ўрад ці пры вя дзе да 

жа да ных вы ні каў. У аў то рак бу дуць 

уда лы мі дзе ла выя па езд кі і пе ра га во-

ры. У чац вер не вар та іс ці на по ва дзе 

ў эмо цый, губ ляць га ла ву ад гне ву або 

лю бо ві. Маг чы мыя пе ра па ды на строю. 

Вы хад ныя пра вя дзі це ў ко ле сям'і.

СКАР ПІ ЁН. Ты дзень 

абя цае быць на поў не ны 

раз на стай ны мі пры ем ны-

мі па дзея мі. Ужо ў па ня-

дзе лак мож на раз ліч ваць на пос пе хі 

ў спра вах, ра зу мен не і пры знан не з 

бо ку кі раў ніц тва. У пят ні цу змо жа це 

рас сла біц ца і з па чуц цём вы ка на-

на га аба вяз ку пай сці на вы хад ныя. 

У су бо ту вам абя ца ная гар мо нія 

са све там, з са бой і з ка ха ным ча-

ла ве кам.

СТРА ЛЕЦ. Зме на пла-

наў, тэр мі но выя спра вы — 

ні бы ў ка лей да ско пе пра-

міль гне гэ ты ўзру шаль ны 

ты дзень. У па ня дзе лак і ў аў то рак збя-

ры це ся з сі ла мі і не ад кла дай це скла-

да ныя пы тан ні на по тым. Ка лі штось ці 

не бу дзе атрым лі вац ца, па спра буй це 

не іс ці на пра лом, пры ду май це абы-

ход ны ма неўр. Чым менш бу дзе це 

рас каз ваць пра свае на ме ры і пла ны, 

тым хут чэй яны ажыц ця вяц ца. Не да-

зва ляй це апа тыі і ля но це па да брац ца 

да вас за над та бліз ка.

КА ЗЯ РОГ. Вы бу дзе це 

бліс каць до сці пам, у вас 

ёсць усе шан цы зра біць 

ура жан не і на быць но вых 

сяб роў. У ся рэ дзі не тыд ня да вя дзец ца 

па пра ца ваць больш за звы чай нае, ад-

нак, якім бы дзіў ным гэ та ні зда ва ла ся, 

вы ўспры ме це гэ та з лёг кас цю, ка лі 

не з за да валь нен нем. Не спра буй це 

змя ніць сва іх бліз кіх, пры май це іх та-

кі мі як ёсць. Най больш спры яль ныя 

дні на гэ тым тыд ні — чац вер і пят ні ца, 

не спры яль ны — аў то рак.

ВА ДА ЛІЎ. Да вя дзец ца 

па ка заць на ва коль ным, 

на што вы здоль ныя. Трэ-

ба бу дзе ад стой ваць сваё 

мер ка ван не і, маг чы ма, зма гац ца за 

ін та рэ сы сяб роў, род ных або дзе ла вых 

парт нё раў. У па ня дзе лак не вар та ні 

спя шац ца, ні спра ба ваць зай мац ца не-

каль кі мі спра ва мі ад на ча со ва. Энер гія 

вам спат рэ біц ца паз ней, па куль трэ ба 

вы ча каць. Зруч ны мо мант для ажыц-

цяў лен ня за ду ма на га на сту піць у дру-

гой па ло ве тыд ня.

РЫ БЫ. Ты дзень мо жа 
ака зац ца стра ка тым і на-
пру жа ным, але гэ та не па-
він на па ло хаць. Больш за 

тое, спро ба іг на ра ваць улас ныя праб ле-
мы мо жа ўзвес ці іх у квад рат. У аў то рак 
не са ро мей це ся пра явіць свае ар га ні за-
тар скія і лі дар скія якас ці. У чац вер і пят-
ні цу са май важ най праб ле май мо гуць 

стаць уза е ма ад но сі ны ў сям'і. Па спра-

буй це не да ваць во лі эмо цы ям. Дзе цям 

мо жа спат рэ біц ца ўва га і пад трым ка.
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За пра шаль нікЗа пра шаль нік  

УСЁЙ СЯМ' ЁЙ — УСЁЙ СЯМ' ЁЙ — 
НА ДЗЕНЬ ТАН КІС ТАНА ДЗЕНЬ ТАН КІС ТА

У най блі жэй шую ня дзе лю, 9 ве рас ня, у мін скім пар ку 

Пе ра мо гі ад бу дзец ца гран ды ёз нае свя та — га рад скі 

ся мей ны фес ты валь «Дзень тан кіс та — 2018».

Па дзея мае быць яшчэ 

больш ці ка вая і на сы ча ная, 

чым ле тась. Ар га ні за тар — 

кам па нія Wargamіng — пры 

пад трым цы Мінск ага га рад-

ско га вы ка наў ча га ка мі тэ та 

абя цае цэ лы мех роз ных за-

баў і ці ка ві нак. Гас цей свя-

та, ад са мых ма лень кіх да 

са мых ста лых, ча ка юць: са-

праўд ныя тан кі — гіс та рыч-

ныя Т-34-85 і ІС-2, су час ны 

Т-72Б3, вя ліз ная гуль ня вая 

зо на для ама та раў World of 

Tanks, зо на па на ву чан ні і 

страль бе на спе цы яль ным 

трэ на жо ры, 55 ла ка цый з 

ак тыў ны мі гуль ня мі і спа бор ніц тва мі, 15 фо та зон і арт-аб'-

ек таў, су стрэ чы са зна ка мі ты мі бе ла рус кі мі спарт сме на мі, 

больш за 100 фуд-кор таў і г. д. На фес ты валь ар га ні за та-

ры за пра сі лі зна ка мі тыя му зыч ныя ка лек ты вы — «Тан цы 

мі нус», ІOWA, «Бум бокс», а так са ма Прэ зі дэнц кі ар кестр 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Транс ля цыя свя та бу дзе вес ці ся ў 

ін тэр нэ це на ста рон цы World of Tanks Vkontakte — vk.com/

worldoftanks. Ува ход воль ны, па ча так а 14-й га дзі не.

Іван КУ ПАР ВАС




