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Усходні гараскоп на наступны тыдзень
А В Е Н . На гэтым тыдні
на свеце не знойдзецца
больш мэтанакіраваных
людзей, чым прадстаўнікі вашага знака. Зможаце справіцца
з любой справай, калі будзеце мець
хоць мінімальнае ўяўленне, як гэта робіцца. З сабой змагацца цяжка, але
памятайце, што павышаная агрэсіўнасць можа перашкодзіць ажыццяўленню планаў. Дапаможа адзінота,
шпацыры і адпачынак.
Ц Я Л Е Ц . На ды хо дзя чы
тыдзень запатрабуе асцярожнасці ў думках і дзеяннях. У аўторак лепш мець
справу з праверанымі партнёрамі.
У чацвер імкніцеся пазбягаць людных
месцаў і шумных кампаній. У нядзелю
ўлічвайце дробязі і дэталі, яны могуць
паказаць шмат цікавага.
Б Л І З Н Я Т Ы . На гэтым
тыдні будзеце і працаваць,
і адпачываць з задавальненнем. Адчуеце любоў,
радасць і паўнату жыцця.
Прыслухайцеся да сябе і даверцеся
інтуіцыі, вам будзе шанцаваць, зможаце ўвасобіць у рэальнасць амаль
усё задуманае.
РА К . На гэ тым тыд ні
на мя ча юц ца ня дрэн ныя
перспек тывы на рабоце,
кар' ер ны рост і прэ мія.
У чацвер добра было б не ўмешвацца
ў чужыя канфлікты: вырашыць іх вы
ўсё роўна не зможаце. У пятніцу вас
чакае радасная навіна. У выхадныя галоўныя клопаты і асноўныя дасягненні
будуць чакаць дома.
ЛЕЎ. На гэтым тыдні зможаце ўшчыльную заняцца
эканамічнымі пытаннямі і
ўнесці канструктыўныя пераўтварэнні ў сваю справу або быт.
Першая палова тыдня схіляе да заключэння выгадных кантрактаў і пачат-

ку ўдалых паездак. У другой палове
тыдня лепш менш размаўляць, больш
думаць і аналізаваць. Не саромейцеся пры выпадку карэктна падкрэсліць
вашу незаменнасць на працы.
Д З Е В А . Настае ўдалы
час для далёкіх паездак
і планавання хуткага адпачынку на святы. Серада небяспечная канфліктамі, будзьце
асцярожныя, бо не выключаны рознага кшталту страты. У пятніцу ўспомніце пра сяброў, з якімі даўно не сустракаліся, і паспрабуйце выправіць гэта
пакуль яны на вас не пакрыўдзіліся.
Ш А Л І . На гэтым тыдні
магчыма далёкая камандзіроўка, цікавыя новыя
зна ём ствы. У чац вер
пастарайцеся стрымліваць эмоцыі,
уважліва сачыце за сваімі словамі і
паводзінамі суразмоўцаў. Магчыма,
такім чынам вы пазбегнеце буйных
непрыемнасцяў. У пятніцу можаце адчуць у сабе ўсплёск ініцыятыўнасці і
прадпрымальнасці. Паспрабуйце злавіць момант і прымяніць гэтыя якасці
з максімальнай карысцю. У выхадныя
адпачніце і расслабцеся.
С КА Р П І Ё Н . Тыдзень садзейнічае кантак там, супрацоўніцтву, цікавым паездкам. Сямейныя праблемы пачнуць неўзаметку знікаць. Ваша
працаздольнасць дазволіць праявіцца
з лепшага боку і будзе па заслугах
ацэнена начальствам. Чакае значны
прыбытак. Больш часу аддайце асабістаму жыццю, у гэтай сферы адбываюцца важныя перамены.
С Т РА Л Е Ц . Ад таго, як
сплануеце тыдзень, залежыць, ці паспееце завяршыць важныя справы. Неабходна разумна падысці да рашэння
праблем, паспрабуйце адмовіцца ад
эмоцый — у дадзены момант яны бу-
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год — 4—5 снежня адбыўся
бой пры вызваленні горада
Маладзечна ад французаў. Расійскія войскі
наступалі на Маладзечна з поўначы праз
Вілейку (авангард войск генерал-маёра
П. В. Галянішчава-Кутузава) і з усходу (атрады войск
генералаў М. І. Платава і Я. І. Чапліца). 4 снежня Напалеон адступіў у вёску Беніца, дзе яго часці ўмацаваліся і
ўзарвалі мост праз раку Уша. На дапамогу расійскім войскам падышлі асноўныя сілы Дунайскай арміі П. В. Чычагава і войскі генерала А. П. Ярмолава. Раніцай 5 снежня
яны ўварваліся ў горад і акружылі частку французскага
ар'ергарда, якая здалася. У той жа дзень Напалеон прыбыў у Смаргонь, дзе перадаў камандаванне маршалу
І. Мюрату, а сам накіраваўся ў Парыж. У гонар перамогі
ў Маладзечне ў 1977 годзе пастаўлены помнік.
год — нарадзіўся Рыгор Філіпавіч Клікушын, беларускі графік. У 1959—1970 гадах выкладаў у Віцебскім педагагічным інстытуце. Аўтар станковых серый «Віцебск, любоў мая», «Сельскія
краявіды», «Успаміны пра малую радзіму». Аформіў кнігі
твораў К. Крапівы, Ч. Дзікенса, А. Дзюма, К. Паўстоўскага і іншых.
год — нарадзіўся Міхаіл Аляксандравіч
Кузьмін, удзельнік вызвалення Беларусі ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай
вайны, Герой Савецкага Саюза. На фронце з 1942 года.
Камандзір танкавай роты старшы лейтэнант Кузьмін вызначыўся пры вызваленні Віцебскай вобласці. У складзе
разведвальнай групы яго рота 25 чэрвеня 1944 года выйшла да Заходняй Дзвіны, гарматна-кулямётным агнём
прымусіла ворага адступіць, чым забяспечыла паспяховае фарсіраванне ракі. У раёне г. п. Ушачы 29 чэрвеня
з ходу фарсіравала водную перашкоду і, разграміўшы
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дуць толькі перашкаджаць. Накіруйце
сваю энергію на вырашэнне самага актуальнага ў дадзены момант пытання.
У выхадныя пастарайцеся не перашчыраваць з выхаваннем і крытыкай.
К А З Я Р О Г . Вы за надта шмат на сябе ўзвалілі, гран ды ёз ныя пла ны
цяжка ажыццявіць, можа
быць, лепш іх скараціць, аб'ектыўна
ацаніўшы сілы. Верагодныя камандзіроўкі ў панядзелак ці ў суботу, якія
дазволяць адцягнуцца ад некаторых
праблем. Вашы дасціпныя, але не занадта карэктныя выказванні могуць
справакаваць канфліктную сітуацыю,
таму сачыце за сваімі словамі. У нядзелю, вырашаючы важныя пытанні,
прыслухайцеся да парад блізкіх і не
адпрэчвайце іх дапамогу.
В А Д А Л І Ў . Скарыс тайцеся дапамогай і парадамі сяброў і калег. Не варта захапляцца містыкай і
разгадваннем чужых сакрэтаў, гэта
можа справакаваць плёткі і інтрыгі
вакол вас. У сераду пастарайцеся не
мітусіцца па дробязях, інакш можаце
дапусціць промах у сур'ёзнай справе. Пятніца дасць магчымасць разбурыць старое, вызваліўшы месца для
стварэння новага. Для камфортных
стасункаў з навакольнымі ў нядзелю
вам спатрэбіцца паблажлівасць і адмова ад іранічных каментарыяў.
Р Ы Б Ы . У першую палову тыдня давядзецца добра папрацаваць, выконваючы пастаўленыя вамі ж
задачы. Затое з'явяцца выдатныя
перспектывы, якія дазволяць дабіцца
добразычлівасці начальства. У аўторак давядзецца шмат часу ўдзяліць
назапашанай рабоце, у гэты дзень
можаце многае паспець завяршыць.
Пятніца парадуе шумнай вечарынкай
і сустрэчай з блізкімі сябрамі.

групоўку ворага, вызваліла Ушачы. А на наступны дзень,
30 чэрвеня 1944 г., рота захапіла пераправу праз раку
Дзісну, першай уварвалася ў горад Дзісна і вызваліла
яго. Загінуў у баі ў 1944 годзе.
год — нарадзіўся Алег Аляксандравіч Лосік, савецкі ваенны дзеяч, маршал бранятанкавых войск, удзельнік
баёў у Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага
Саюза. Удзельнік савецка-фінляндскай
вайны 1939—40 гадоў. З 1941 г. ваяваў на Паўночна-Заходнім, Сталінградскім, Данскім, Заходнім, 3-м Беларускім
франтах. 2 ліпеня 1944 года танкавая
брыгада на чале з палкоўнікам Лосікам зламала супраціўленне праціўніка пад Мінскам (у раёне в. Гарадзішча)
і раніцай 3 ліпеня адной з першых увайшла ў горад. Пасля
вайны быў на камандных і кіруючых пасадах у Савецкай
Арміі, выкладчыкам ваенных акадэмій.
год — на пленуме ЦК ВКП(б) кіраўнік НКУС
М. І. Яжоў абвінавачвае М. І. Бухарына
і А. І. Рыкава ў датычнасці да антысавецкай арганізацыі. Неўзабаве гэтыя вядомыя дзеячы бальшавіцкай
партыі будуць арыштаваны. У якасці адных з галоўных
абвінавачаных прыцягнуты да адкрытага працэсу (Трэці
Маскоўскі працэс) па справе «Праватрацкісцкага антысавецкага блока». 13 сакавіка 1938 былі прыгавораны
да смяротнага пакарання і 15 сакавіка расстраляны на
Камунарскім палігоне.
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Месяц
Маладзік у 10.43.
Месяц у сузор'і Цяльца.

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

Усход

Захад Даўжыня
дня

9.09
9.06
8.59
8.48
8.49
9.16

16.50
16.32
16.40
16.44
16.44
17.15

7.41
7.26
7.41
7.56
7.55
7.59

Iмянiны
Пр. УВЯДЗЕННЕ Ў ХРАМ
НАЙСВЯЦЕЙШАЙ
БАГАРОДЗІЦЫ.
Марыі, Адама.
К. Барбары, Хрысціны,
Бярнарда, Яна.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
Хлопец гаворыць пры
сустрэчы сваёй дзяўчыне:
— Паслухай, у нашых
адносінах з'явілася праблема.
— Якая?
Паўза.
— Я забыўся тваё імя.
Сён ня я рас ка жу вам
дзве навіны. Добрую і дрэн ную!
Добрая — гэта тое,
што я не скажу вам
дрэнную, а дрэнная — што не скажу добрую!

— Хопіць вылуплівацца
ў халадзільнік, зачыні яго
нарэшце. Там лямпачка
наматала ўжо больш, чым
ты зарабляеш!
— Якія ў вас недахопы?
— Я негаваркі.
— А якія добрыя якасці?
— Я не балбатлівы.

Як адрозніць
грыб ад ягады?
Паспрабуйце яго
зва рыць. Ка лі
атрымаецца суп, то
гэта грыб, калі кампот — то ягада.

АНТУАН ДЭ РЫВАРОЛЬ:

«Палітыка падобная да сфінкса з казкі:
яна з'ядае ўсіх, хто не можа разгадаць
яе загадак».
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