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12 чэрвеня 2021 г.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень
А В Е Н . Улетку хочацца
загараць і гуляць па лесе,
а не працаваць. Але вам,
падобна, трэба сабраць
волю ў кулак і завяршыць важны праект. Затое вы зможаце добра зарабіць.
Надыходзіць спрыяльны момант для
канкрэтных дзеянняў, адказных крокаў
і іншых лёсавызначальных дзей. У сераду можа сарвацца важная дзелавая
сустрэча — калі магчыма, адразу назначце яе на іншы дзень.
ЦЯ ЛЕЦ. Каб вашы праблемы з дзелавымі партнёра мі не паў тарыліся,
неабходна вынесці ўрокі з
мінулых памылак. Пачуццё ўласнай перавагі пагражае перашкаджаць паўнавартасным зносінам з калегамі. У чацвер не згубіце моманту для прасоўвання па кар'ернай лесвіцы. Няясныя
думкі пра будучыню змогуць нарэшце
здабыць форму, і ўсё стане на свае
месцы. У нядзелю займіцеся асабістым
жыццём, тым больш што дамаўляцца
стане значна лягчэй.
Б Л І З Н Я Т Ы . Гэ ты тыдзень вельмі ўдалы ў плане кар'еры і любові. Могуць паступіць прыемныя
дзелавыя прапановы. Калі
вы сканцэнтраваныя і ўважлівыя, то
забяспечаны поспех, прычым такі, на
які нават не разлічвалі. Цяпер час выканання жадання, вырашэння праблемы, якая хвалюе даўно. Да канца тыдня
прыйдзе адчуванне радасці, спакою і
гармоніі.
РАК. На гэтым тыдні можа
завяршыцца важны этап
у кар'еры, і вы атрымаеце выгадную
прапанову аб павышэнні па службе.
Дапамогі і падтрымкі ад іншых цяпер
чакаць не варта — разлічвайце толькі
на сябе. Тым больш што вы поўныя сіл
і энергіі і самі вырашыце любую праблему. У чацвер магчымы рэзкія змены
настрою — паспрабуйце быць больш
мяккімі і стрыманымі.
ЛЕЎ. Не выключана расчараванне ў кім-небудзь з
блізкіх людзей, але гэта не
нагода для расстройства. Лепш свое-

часова зняць ружовыя акуляры. Чацвер і пятніца — амаль ідэальныя дні
для таго, каб заняцца падрыхтоўкай і
рэалізацыяй сур'ёзных планаў. Асабліва цікавыя ідэі могуць наведаць вас у
пятніцу. За гэты тыдзень вы здольныя
зрынуць горы, прычым ад вас не спатрэбіцца вялікіх намаганняў.
Д З Е В А . Магчымы пэўныя цяжкасці, перад якімі не варта адступаць.
І тады можна разлічваць
на поспех. Але лепш абапірацца на
правераныя метады, а нестандартныя
падыходы выкарыстоўваць толькі як
дадатак. Добры час для падвядзення
пэўных вынікаў і для пачатку адпачынку. У чацвер пазбягайце рамантычных
сустрэч — партнёр будзе з вамі спрачацца і раўнаваць. У выхадныя не сядзіце дома, едзьце за горад.
Ш А Л І . Вам не аб ходна ўзброіцца фантазіяй і
творча рэалізаваць свае
задумы з нагоды летняга
адпачынку. На гэтым тыдні вы лідар, і
гэта адчувальна дапаможа дамагчыся
свайго. Заплануйце паездку на прыроду, арганізуйце пікнік на беразе возера.
Тыдзень багаты падзеямі, дазваляе назапасіцца цікавымі ўражаннямі. Не забывайце пра родных, зазірніце да іх у
госці хоць бы на паўгадзіны.
С К А Р П І Ё Н . На ды ходзіць час сур'ёзных перамен, прычым да лепшага.
Не трымайцеся за састарэлае, яно вам больш не спатрэбіцца. Памятайце, што, змяняючы сваё
ўспрыманне, вы можаце змяніць і навакольны свет. Поспех будзе спадарожнічаць вам і ў кар'еры, і ў каханні.
Неабходна праяўляць цярпенне, тады
перашкоды ператворацца ў пыл, які
проста панясе ветрам. Ваш аўтарытэт расце. Не толькі супрацоўнікі, але
нават і кіраўніцтва паспрабуе пайсці
вам насустрач, стварыць спрыяльныя
ўмовы для працы.
СТРА ЛЕЦ. Любую сітуацыю на гэтым тыдні трэба
ацэнь ваць максі маль на
рэаліс тычна. Нават калі

год — нарадзіўся (фальварак Кур'янаўшчына, Лагойшчына) Леапольд Іванавіч Родзевіч,
беларускі палітычны і грамадскі дзеяч,
пісьменнік. Удзельнічаў у Беларускім музычна-драматычным гуртку, выступаў у
Першай беларускай трупе Ігната Буйніцкага. У 1921—
1923 гадах кіраваў Беларускай драматычнай майстэрняй,
рэдагаваў газеты «Беларускі звон», «Наша будучыня»,
«Наш сцяг». У 1924-м — сакратар Гродзенскага акруговага камітэта КПЗБ, затым — у прадстаўніцтве ЦК КПЗБ
пры Камінтэрне. Аўтар драм «Блуднікі», «Пакрыўджаныя», зборнікаў вершаў, апавяданняў і публіцыстычных
твораў. У 1933-м і 1938 гадах рэпрэсіраваны. Рэабілітаваны ў 1956-м.
год —
быў адкрыты мінскі стадыён
«Дынама». У той жа
дзень, але ў 1939 годзе, упер шы ню ў
Мінску на стадыёне
«Ды на ма» ад быўся
футбольны матч на
першынство СССР.
год — у Віцебску адкрылася карцінная
галерэя Ю. Пэна (дзейнічала да чэрвеня
1941 года).
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1939

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года,
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

яна зусім не ўпісваецца ў рамкі вашых
уяўленняў аб магчымым. Старайцеся
адэкватна разлічыць свае сілы, не давай це не вы ка наль ных абя цан няў.
У канцы тыдня магчымы стрэсы і канфлікты. Вам трэба адпачыць, прычым
актыўна. Схадзіце ў паход ці хоць бы
пакатайцеся на ровары. У сям'і ўсё добра. Дзеці пацешаць дасягненнямі.
К А З Я Р О Г . У пачат ку
тыдня ў вас з'явяцца выключныя здольнасці давесці работу да дасканаласці.
Так што чакайце пахвалы ад начальства. У другой палове тыдня будзьце асцярожныя ў адносінах з блізкімі
людзьмі, можа здарыцца дробнае непаразуменне. Не ўздумайце хлусіць
і хаваць штосьці важнае — таемнае
стане відавочным. У выхадныя не забудзьцеся пра адпачынак, хоць трохі
абстрагуйцеся ад праблем.
ВА ДА ЛІЎ. Паспрабуйце
вырашаць пасільныя для
вас задачы, не перанапружвайцеся. Ёсць верагоднасць, што патрабаванні да вашай
працы могуць быць завышаны — паспрабуйце знайсці кампраміс з калегамі і начальствам. У пятніцу непажадана прымаць паспешлівых рашэнняў аб
змене працы ці іншых кар'ерных зменах. Тыдзень спрыяльны для ўстанаўлення сяброўскіх кантактаў і завязвання карысных знаёмстваў. У выхадныя
чакайце гасцей.
РЫ БЫ. На гэтым тыдні верагодны прафесійны ўзлёт
і поспех. Многія набалелыя
праблемы вырашацца спакойна, нават з нейкай лёгкасцю. Кансерватыўнае стаўленне да жыцця і
планамернасць дзеянняў дапамогуць
дабіцца дапамогі, у тым ліку фінансавай, у тых, хто старэйшы або малодшы. Абапірайцеся на свой вопыт,
здольнасць пралічыць падзеі і прыняць
стратэгічна правільнае рашэнне — імправізацыі рызыкуюць быць асуджаны
на правал. У чацвер пазбягайце стрэсавых сітуацый і новых знаёмстваў.
Выхадныя лепш за ўсё правесці на дачы, на свежым паветры.

Месяц
Маладзік 10 чэрвеня.
Месяц у сузор'і Рака.

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

Усход

Захад Даўжыня
дня

4.38
4.19
4.28
4.34
4.55
5.05

21.42
21.40
21.32
21.19
21.55
21.46

17.04
17.21
17.04
16.45
17.00
16.41

Iмянiны
Пр. Ісака.
К. Антаніны, Леакадзіі,
Яніны, Андрэя, Ануфрыя,
Лявона, Яна.

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

12 ЧЭРВЕНЯ

1895

СЁННЯ

1664
1815

год — паўночнаамерыканскі
горад Новы Амстэрдам перайменаваны ў Нью-Ёрк.
год — з прычыны інтрыг
банкіра Натана Ротшыльда
лонданская газета «Морнінг кронікл» паведаміла пра
перамогу Напалеона пры Ватэрлоа на некалькі дзён раней самой бітвы (Ротшыльд, згуляўшы на паніцы, скупіў
мноства акцый і разбагацеў).
год — у Парыжы пабачыла свет першая і
адзіная навуковая праца 28-гадовага французскага ваеннага інжынера і фізіка Нікаля Леанарда Садзі Карно «Роздум аб рухальнай сіле агню і пра машыны,
здольныя развіваць гэтую сілу». Першы крок да ідэі стварэння рухавіка ўнутранага згарання і аўтамабіля.
год — нарадзіўся Міхаіл Кальцоў, савецкі
журналіст, пісьменнік, заснавальнік і рэдактар часопісаў «Огонёк», «Крокодил», «За рубежом».
год — у ноч на 12 чэрвеня па справе Тухачэўскага («антысавецкай трацкісцкай
ваеннай арганізацыі») расстраляны вядомыя савецкія
военачальнікі: М. М. Тухачэўскі, І. Э. Якір, І. П. Убарэвіч,
А. І. Корк і іншыя.
год — У СССР законам «Аб друку і іншых
сродках масавай інфармацыі» адменена
цэнзура.

1824

— На тал ля, а вы наро джа ныя ў за кон ным
шлюбе?
— Напалову.
— Як гэта?
— Мой тата быў у шлюбе, а мама — не.
— Дзень добры, я хацеў бы зняць у вас пакой.

–

1898
1937

— А вы не будзеце ладзіць п'яныя оргіі?
— Ой, што вы, не!
— Шкада...
— Як вы тут жывяце?
— Спачатку жылі добра. Цяпер яшчэ лепш. Але
вель мі хо чам, каб зноў
было добра.

–

1990

РАЛЬФ ЭМЕРСАН:
«Усялякая рэвалюцыя была спачатку думкай
у галаве аднаго чалавека».

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 311 17 13 (тэл./факс);
аддзелаў: пiсьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыi — 311 17 16.

прыём рэкламы

тэл./факс: 311 17 27,
е-mail: reklama@zviazda.by

www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by
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Адказнасць за змест рэкламы ня- 220013, Мiнск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
суць рэкламадаўцы.

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
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Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 1517.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар падпiсаны ў 19.30
11 чэрвеня 2021 года.

