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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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9 ЖНІЎ НЯ

1917 год — 102 га ды та му ў Мін-

ску вый шаў пер шы ну мар 

га зе ты «Звяз да». Сён ня рэ дак цыя вы пус-

ці ла 29016-ы ну мар.

1944 год — у Мін ску ар га ні за-

ва ны аў та збо рач ны за-

вод (паз ней на яго ба зе ство ра ны Мін скі аў та ма біль ны 

за вод — МАЗ).

1984 год — ад крыў ся Мін скі заа парк на ву лі цы 

Таш кенц кай. Яго па пя рэд ні кам быў жы вы 

ку ток, ство ра ны ра ней з іні цы я ты вы ра бот ні каў Мінск ага 

аў та за во да, у якім зна хо дзі лі пры ту лак жы вё лы і птуш кі, 

што тра пі лі ў бя ду.

Між на род ны дзень ка рэн ных на ро даў 

све ту. Упер шы ню ўста ноў ле ны Ге не раль-

най Асамб ле яй ААН у рам ках аб вя шчэн ня 

9 жніў ня 1994 го да Між на род на га Дзе ся ці-

год дзя ка рэн ных на ро даў све ту. У све це 

на ліч ва ец ца ка ля 370 міль ё наў прад стаў-

ні коў ка рэн ных на ро даў, якія жы вуць у 90 кра і нах. Ка рэн-

ныя на ро ды з'яў ля юц ца нось бі та мі ўні каль ных куль тур, 

тра ды цый, атры ма ных у спад чы ну ад прод каў, і пе ра-

важ най боль шас ці су свет ных моў, агуль ная коль касць 

якіх скла дае пры бліз на сем ты сяч. Ня гле дзя чы на ўсе 

куль тур ныя ад роз нен ні, пе рад ка рэн ны мі на ро да мі пла-

не ты ста яць агуль ныя праб ле мы, звя за ныя з аба ро най 

улас ных пра воў як са ма быт ных на ро даў.

1173 год — на Ка фед раль най пло шчы Пі зы быў 

за кла дзе ны пер шы ка мень зва ні цы са бо-

ра Сан та-Ма рыя Асу нта, якая ўвай шла ў гіс то рыю пад 

наз вай Пі зан скай ве жы. Бу даў ніц твам зва ні цы зай ма-

лі ся май стры Гуль ель-

ма з Ін сбру ка і Ба на на. 

Ад нак, па бу да ваў шы 

пер шы па верх вы шы-

нёй 11 мет раў, Ба на на 

па ба чыў, што зва ні ца 

ад хі лі ла ся ад вер ты ка лі 

на ча ты ры сан ты мет ры. 

Май стар спы ніў ра бо ту 

і па спя шаў ся па кі нуць 

го рад. Час ад ча су бу-

даў ніц тва ад наў ля лі. Да 1233 го да бы ло па бу да ва на 

ўся го ча ты ры па вер хі. Толь кі праз сто з ліш нім га доў 

пас ля па чат ку бу даў ніц тва, у 1275 го дзе, га рад скія ўла-

ды знай шлі но ва га ар хі тэк та ра — Джа ва ні дзі Сі мо ні, які 

ры зык нуў пра цяг нуць уз вя дзен не зва ні цы. Да 1360 го да 

бу даў ніц тва ве жы на рэш це бы ло за вер ша на. Ця пе раш-

няя вы шы ня Пі зан скай ве жы — 56,7 мет ра, ад хі лен не 

вер ха ві ны ад вер ты ка лі — ка ля 4,8 мет ра, і яно пра цяг-

вае па вя ліч вац ца.
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Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Анфісы, Марфы, 
Клімента, Мікалая, 
Навума.

К. Ірыны, Клары, 
Тэрэзы, Эдзіты, Рамана, 
Рамуальда.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.36 20.53 15.17

Вi цебск — 5.21 20.47 15.26

Ма гi лёў — 5.26 20.43 15.17

Го мель — 5.29 20.34 15.05

Гродна — 5.52 21.07 15.15

Брэст — 5.59 21.02 15.03

Месяц
Першая квадра 7 жніўня.

Месяц у сузор’і Стральца.

УСМІХНЕМСЯ
— Што бу дзеш ра біць у 

ад па чын ку?

— А што, і ў ад па чын ку 

так са ма трэ ба неш-

та ра біць?..

Адзі нае, што маг-

ло зла мац ца ў са вец-

кай мя са руб цы, — гэ-

та стол, да яко га яна 

ма ца ва ла ся.

— Пят ро віч, ты 

мо жаш пра ца ваць? 

Ужо вый шаў з за-

пою?

— Я ма гу пра ца-

ваць пра ма ад туль.

Спіс важ ных спраў на 

сён ня:

1. Не сён ня.

АВЕН. Лепш зні зіць ак-

тыў насць і плыс ці за ва-

дой. Ёсць маг чы масць на 

гэ тым тыд ні па леп шыць 

ад но сі ны з ка ле га мі па ра бо це. Па-

спра буй це не пла на ваць ні чо га сур'-

ёз на га на се ра ду, гэ ты дзень прой дзе 

пад зна кам лег ка дум нас ці. У чац вер 

мо жа це раз ліч ваць на пад трым ку з бо-

ку на чаль ства. У дру гой па ло ве тыд ня 

ве ра год ны пэў ныя не аб грун та ва ныя 

прэ тэн зіі ад бліз кіх лю дзей.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд ні 

збя ры це ся з сі ла мі і змі-

ры це ся з тым, што ад бы-

ва ец ца. Змя ніць сі ту а цыю 

вы па куль не мо жа це. У аў то рак ня-

зроб ле ныя спра вы і не за да во ле насць 

на чаль ства мо гуць ус клад ніць вам 

жыц цё. У чац вер па спра буй це не пры-

маць сур' ёз ныя ра шэн ні, асаб лі ва на 

эмо цы ях. Каб па збег нуць праб лем у 

ся мей ным жыц ці ў вы хад ныя, за га-

дзя ска жы це са бе, што ін шы раз лепш 

пра маў чаць, а по тым спа кой на зра біць 

па-свой му, чым сы паць ар гу мен та мі і 

да каз ваць сваю пра ва ту.

БЛІЗ НЯ ТЫ. З'я віц ца рэ-

аль ны шанц атры маць ме-

на ві та тое, ча го вы моц на 

хо ча це. І ў пер шую чар гу 

гэ та да ты чыц ца аса біс-

та га жыц ця. На ват не да вя дзец ца 

пры кла даць асаб лі вых на ма ган няў: 

са мае леп шае зда рыц ца не ча ка на 

і бу дзе тым, што вам ця пер больш 

за ўсё трэ ба. Не вы клю ча на, што га-

вор ка ідзе пра пал кі лю боў ны ра ман, 

пра па но ву ру кі і сэр ца, па паў нен не 

ў сям'і. Зрэш ты, у дзе ла вой сфе ры 

ўсё так са ма склад ва ец ца вель мі па-

спя хо ва.

РАК. На строй це ся на сур'-

ёз ныя і ра шу чыя дзе ян ні, 

але ўлі чы це, што без раз-

важ ная ры зы ка мо жа па-

шко дзіць. Так што ста ран ны ана ліз 

сі ту а цыі прос та не аб ход ны. Ка лі бу-

дзе це ру хац ца ў дак лад ным кі рун ку, то 

на ва коль ныя ста нуць ва ўсім пад трым-

лі ваць і спра вы пой дуць як па мас ле. 

У се ра ду мо жа це атры маць доб рыя 

вест кі, бу дзе шан ца ваць на пры ем ныя 

і ка рыс ныя зна ём ствы. Да кан ца тыд-

ня знік нуць прак тыч на ўсе праб ле мы, 

якія не да ва лі спа кою.

ЛЕЎ. Па жа да на не ад кла-

даць за вяр шэн не важ ных 

спраў на ра бо це і на рэш-

це пры няць кан чат ко вае 

ра шэн не ў аса біс тым жыц ці. Па спра-

буй це рэ аль на ацэнь ваць свае маг-

чы мас ці і не за сму чац ца ў вы пад ку 

маг чы май ня ўда чы — прос та вы праў-

це да пу шча ныя па мыл кі, і аба вяз ко ва 

да сяг не це мэ ты. А вось ад аван тур ных 

пла наў па жа да на ад мо віц ца. Менш 

раз да вай це абя цан няў, лепш больш 

спраў, а не слоў.

ДЗЕ ВА. Мо жа быць скла-

да на пе ра клю чац ца з вы-

ра шэн ня сва іх праб лем на 

праб ле мы на ва коль ных. 

Не вар та блы таць ра бо ту і сяб роў ства: 

мож на лёг ка за стац ца і без біз не су, 

і без сяб роў. У аў то рак па ста рай це-

ся не кан так та ваць з людзь мі, якія не 

вы клі ка юць у вас сім па тыі. І на огул 

менш мар нуй це час на пус тую бал-

бат ню і са цы яль ныя сет кі. У вы хад ныя 

не вы клю ча ны праб ле мы, звя за ныя з 

пад рас та ю чым па ка лен нем.

ША ЛІ. Змо жа це да сяг нуць 

пос пе ху, хай пра меж ка ва-

га, але ён ака жац ца не 

менш каш тоў ны, чым ін-

шая буй ная пе ра мо га. Ва кол бу дзе 

шмат ам бі цый і жа дан няў пус ціць пыл 

у во чы, але лепш прос та шмат пра ца-

ваць, каб да ка заць сваю кам пе тэнт-

насць. Праў да, у па ня дзе лак па чуц цё 

ля но ты мо жа за ду шыць у вас усе ін шыя 

жа дан ні, але ў дру гой па ло ве тыд ня 

сіл і энер гіі знач на пры бу дзе. У пят ні цу 

з'я віц ца маг чы масць вы ка рыс тоў ваць 

кап ры зы лё су ў сва іх ін та рэ сах. А вось 

у вы хад ныя да вя дзец ца сур' ёз на раз бі-

рац ца з на за па ша ны мі хат ні мі спра ва мі 

і ся мей ны мі праб ле ма мі.

СКАР ПІ ЁН. Мо жа це раз-

ліч ваць на пос пех на пра ця-

гу прак тыч на ўся го тыд ня, 

пры чым у роз ных сфе рах 

жыц ця. На ды хо дзіць час твор час ці і 

вы со кай ак тыў нас ці, асаб лі ва ў ін-

тэ ле кту аль най дзей нас ці. Вас ча кае 

са лід ны пры бы так. Але па ста рай це-

ся, каб ра бо чыя пы тан ні не за сла ні лі 

аса біс тае жыц цё, яно так са ма абя цае 

ня ма ла за да валь нен няў.

СТРА ЛЕЦ. Па спра буй-

це са брац ца, бо ме на ві та 

ця пер вы змо жа це вы ра-

шыць на ват са мыя, зда ва ла ся б, не-

пе ра адоль ныя праб ле мы ў пра фе сій-

най сфе ры. Ка лі, вя до ма, не бу дзе це 

мар на ваць час і сі лы на кры ты ку на-

ва коль ных і жаль да ся бе. Спы тай це 

па ра ды спе цы я ліс та, перш чым па-

чаць ува саб ляць у жыц цё но вы план:

не вы клю ча на, што вас засце ра гуць 

ад па мыл кі. Па ча тыя ў ня дзе лю спра-

вы кі даць не вар та, лепш да вес ці іх да 

пе ра мож на га кан ца.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым тыд-

ні па спра буй це вы кі нуць з 

га ла вы ўсё, што не спры-

яе ва ша му раз віц цю. Не 

чап ляй це ся за ста рое, ад пе ра мен, у 

тым лі ку рэз кіх і не ча ка ных, вы толь кі 

вый гра е це. Тым прад стаў ні кам зна ка, 

якія зна хо дзяц ца ў ад па чын ку, зор кі 

рэ ка мен ду юць ак тыў на за баў ляц ца, 

ванд ра ваць і пры маць удзел у свец-

кім жыц ці. Ну а для тых, хто пра цуе, 

тра ды цый ны па ды ход да вы ра шэн ня 

праб лем мо жа ака зац ца ня ўда лым — 

маг чы ма, вар та пе ра гле дзець свае 

по гля ды.

ВА ДА ЛІЎ. Па чуц ці зда бу-

дуць глы бі ню, а дум кі — 

уз вы ша насць. Асаб лі ва 

ўда лы гэ ты час для тых, 

ка му ў ра бо це не аб ход ная Му за. Але 

на ват ка лі гэ та вас не да ты чыц ца, ёсць 

іма вер насць, што дзя ку ю чы пры лі ву 

твор чых сіл удас ца знай сці не стан-

дарт нае ра шэн не ў скла да най спра ве, 

пры ду маць неш та ары гі наль нае, што 

вы клі ча ад аб рэ нне на чаль ства. Час

спры яль ны для пра фе сій на га рос ту. 

У ня дзе лю ве ра год ныя су стрэ чы з сяб-

ра мі, аб мен во пы там і ўра жан ня мі.

РЫ БЫ. Пе рад ва мі мо гуць 

ад крыц ца но выя маг чы-

мас ці ў пра фе сій най сфе-

ры. Не ад маў ляй це ся ад за клю чэн ня 

здзе лак і на ладж ван ня па трэб ных і 

ка рыс ных кан так таў. У пят ні цу скінь-

це з пля чэй груз ад каз нас ці, да дай це 

лег ка дум нас ці ў свае дзе ян ні, будзь-

це бес кла пот ныя, ста рай це ся мець 

больш зно сін і не звяр тай це ўва гі на 

ня знач ныя праб ле мы. У вы хад ныя 

маг чы мы су стрэ чы са ста ры мі сяб ра-

мі або ра ней шым ка хан нем. Па доб на 

на тое, што да вя дзец ца пе ра гле дзець 

свае кан сер ва тыў ныя звыч кі і па ста-

рац ца пры ста са вац ца да змен лі вай 

сі ту а цыі.

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

caricatura.ru

З пя ці дзе ся ці год дзем су мес на га жыц ця, з за ла тым 
вя сел лем, шчы ра він шу ем су жэн цаў МАЗ ЖА РА ВЫХ! 
Зы чым вам, ша ноў ныя Ва лян ці на Ці ма фе еў на 
і Мі ка лай Ва сі ле віч, моц на га зда-
роўя, даб ра бы ту, ува гі і па ва гі з бо ку 
бліз кіх! А яшчэ — са мых пры го жых 
кве так і шчод рых ура джа яў на ва-
шай лю бі май да чы!

Звяз доў цы.


