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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 Соф'і Фота Соф'і КУСЯНКОВАЙКУСЯНКОВАЙ..

12 ЛІ ПЕ НЯ

1904 год — на ра дзі ла ся Аляк-

санд ра Іва наў на Алек санд-

ро віч, бе ла рус кі пе да гог і лі та ра ту раз наў-

ца. Вя до мая як пер шая вы ка наў ца ро лі 

Але сі ў му зыч най дра ме М.Ча ро та «На 

Ку пал ле» ў БДТ-1. Аў тар ар ты ку лаў пра 

твор часць Я. Ку па лы, З. Бя ду лі, Ф. Ба гу шэ ві ча, М. Тан ка 

і ін шых. Скла даль нік пад руч ні каў і хрэс та ма тый для ся-

рэд ніх школ. Пе ра кла да ла на бе ла рус кую мо ву кні гі для 

дзя цей. Па мер ла ў 1947 го дзе.

1909 год — на ра дзіў ся Па вел Іва на віч Іва ноў, бе-

ла рус кі ак цёр, рэ жы сёр, за слу жа ны ар тыст 

Бе ла ру сі (1940). З 1929-га — на сцэ не Бе ла рус ка га тэ ат ра 

імя Я. Ко ла са, з 1945-га — у Бе ла рус кім тэ ат ры імя Я. Ку-

па лы, у 1964—1969 га дах — рэ жы сёр Мінск ага на род на га 

тэ ат ра Па ла ца куль ту ры і тэх ні кі МАЗ. Вы ка наў шэ раг ха-

рак тар ных і ка ме дый ных ро ляў у па ста ноў ках ай чын ных і 

за меж ных дра ма тур гаў. Па мёр у 1989 го дзе.

1914 год — на ра дзіў ся (вёс ка Кры вель Шклоў-

ска га ра ё на) Пётр Мар ты на віч Алей ні каў, 

(са вец кі кі на ак цёр. З улас ці вы мі 

яму аба ян нем, пра ста той і на ту-

раль нас цю іг ры ўва со біў на эк ра не 

тып ма ла до га су час ні ка — вя сё ла-

га, жыц ця ра дас на га хлоп ца. Зды-

маў ся ў філь мах «Ся мё ра сме лых», 

«Трак та рыс ты», «Вя лі кае жыц цё», 

«Не ба Маск вы» і ін шых. Па мёр у 1965 го дзе.

1929 год — на ра дзіў ся Пётр Іо сі фа віч Лаб ко, бе-

ла рус кі ву чо ны ў га лі не ана то міі, док тар 

ме ды цын скіх на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву кі 

Бе ла ру сі. У 1951 го дзе скон чыў Мін скі ме ды цын скі ін сты-

тут, пра ца ваў у ім. Аў тар на ву ко вых прац па ве ге та тыў най 

нер во вай сіс тэ ме, уплы ве не спры яль ных фак та раў на ва-

коль на га ася род дзя на стан нер во вай сіс тэ мы і ўнут ра ных 

ор га наў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр у 

2011 го дзе.

100 год да н. э. — на ра дзіў ся Гай 

Юлій Цэ зар, рым скі ім пе ра тар. 

Ён па хо дзіў з па тры цы ян ска га ро ду Юлі-

яў, ста ра жыт на га, але бед на га. Атры маў 

вы дат ную аду ка цыю, якая ў тыя ча сы за-

клю ча ла ся ў вы ву чэн ні грэ час кай мо вы, 

лі та ра ту ры, фі ла со фіі, гіс то рыі і кра са моў ства. Цэ зар вы-

лу чаў ся зайз дрос ны мі здоль нас ця мі, а та му хут ка да сяг нуў 

вы датных пос пе хаў у вы шэй пе ра лі ча ных прад ме тах. Сам 

Цы цэ рон быў на столь кі вы со кай дум кі аб пра моў ніц кім 

мас тац тве Цэ за ра, што ў ад ным з ліс тоў пі саў: «Хто васт-

рэй шы за яго, хто ба га цей шы дум ка мі! Хто пыш ней шы і 

знач на леп шы ў вы ра зах!»

1884 год — на ра дзіў ся Ама дэа Ма дыль я ні, адзін 

з са мых вя до мых мас та коў кан ца ХІХ — па-

чат ку ХХ ста год дзя, яр кі прад стаў нік экс прэ сі я ніз му. Па мёр 

у 1920 го дзе.

1894 год — на ра дзіў ся Юрый Аляк санд ра віч За-

вад скі, ра сій скі ак цёр і рэ жы сёр, пе да гог, 

на род ны ар тыст СССР. Лаў рэ ат Ле нін скай і дзвюх Ста-

лін скіх прэ мій. Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. Па мёр у 

1977 го дзе.

1904 год — на ра дзіў ся Па бла Не ру да, чы лій скі 

па эт, гра мад скі дзе яч. Лаў рэ ат Но бе леў скай 

прэ міі па лі та ра ту ры «за паэ зію, якая са звыш на ту раль-

най сі лай ува со бі ла ў са бе лёс цэ ла га кан ты нен та». Аў тар 

паэ тыч ных збор ні каў «Іс па нія ў сэр цы», «Оды пер ша па чат-

ко вым рэ чам» і ін шых. Па мёр у 1973 го дзе.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Пятра, Паўла, 
Рыгора.

К. Веранікі, Веры, Яніны, 
Андрэя, Брунона, Васіля, 
Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.53 21.37 16.44

Вi цебск — 4.34 21.34 17.00

Ма гi лёў — 4.43 21.27 16.44

Го мель — 4.48 21.15 16.27

Гродна — 5.09 21.51 16.42

Брэст — 5.19 21.43 16.24

Месяц
Першая квадра 9 ліпеня.

Месяц у сузор’і

Стральца.

УСМІХНЕМСЯ
— Гэ та служ ба пад трым-

кі?

— Так.

— Я ха чу вы піць.

— Пад трым лі ваю!

Не бы ва лае зда рэн не 

ад бы ло ся ў вёс цы Ніж нія 

Скі ві цы. П'я ная бой ка тут 

пе ра рас ла ў вя сел ле.

Двое сяб роў.

— Якая яна, жан чы на 

тва ёй ма ры?

— Га доў за со рак, злёг-

ку паў на ва-

тая, у аку ля-

рах і стро гім 

кас цю ме, не 

вель мі пры-

го жая, але 

да гле джа ная.

— Штось-

ці дзіў на, усе 

ма раць пра 

м а  л а  д ы х , 

с т р о й  н ы х , 

пры го жых...

— Я пра цяг ну? Пра цуе 

на та ры у сам. І вось ад ной чы 

яна мне тэ ле фа нуе і ка жа: 

«Па мёр міль яр дэр, і вы яго 

адзі ны спад чын нік».

Лю дзі дзе ляц ца на жаў-

ру коў і соў, па куль у іх не 

на ро дзяц ца дзе ці.

— Са ня, ён ска заў, што 

нам трэ ба на поў нач. Дзе на 

гэ тай кар це поў нач?

— Лё ша, мы ў мет ро... 

Поў нач за ста ла ся на вер се!

АВЕН. Не па чы най це 

ак тыў ных дзе ян няў, не 

вы зна чыў шы ся з мэ та мі, 

інакш час і сі лы бу дуць 

вы дат ка ва ныя мар на. Ка лі ва ша 

ін туі  цыя пя рэ чыць пры няц цю, зда-

ва ла ся б, ві да воч на га ра шэн ня, тут 

неш та не так, і да яе вар та пры слу хац-

ца. На гэ тым тыд ні над звы чай вя лі кія 

шан цы вы рвац ца з ру ці ны і ад пра віц-

ца ў ад па чы нак.

ЦЯ ЛЕЦ. Бу дуць уда-

лы мі па езд кі і кан так ты. 

У пер шай па ло ве тыд ня 

вар та раз ліч ваць толь кі 

на ся бе і ўлас нае ўмен не да маў ляц ца 

з апа не нта мі. Ка лі род ныя за хо чуць 

да па маг чы, мяк ка ад моў це ся, бо ка-

рыс ці ад гэ та га бу дзе ма ла, а ча су яны 

зой муць шмат. Чац вер мо жа ака зац ца 

скла да ным днём, ка лі ад пры крых вы-

пад ко вас цяў бу рац ца пла ны. Зрэш ты, 

па дзеі, што ад бы ва юц ца, вар та раз гля-

даць як зна кі лё су.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На ды хо-

дзіць спры яль ны мо мант 

для ак тыў най дзей нас ці. 

Ме на ві та ця пер ва шы ма-

ры ма юць шанц рэа лі за-

вац ца. Не аб ход на са брац ца з сі ла мі 

і не да зва ляць са бе рас слаб ляц ца і 

ўпа даць у рос пач. У са мых ак тыў ных 

і ра шу чых прад стаў ні коў зна ка мо жа 

з'я віц ца шанц ства рыць сям'ю або 

ад крыць улас ную спра ву. Вы хад ныя 

лепш пра вес ці на пры ро дзе.

РАК. На гэ тым тыд ні 

ста рай це ся больш ча су 

пра во дзіць на пры ро дзе, 

аб мя жуй це зно сі ны з га-

рад скі мі з'я ва мі да не аб ход на га мі ні му-

му. Па жа да на ўліч ваць ін та рэ сы ка лег 

і пра яў ляць іні цы я ты ву, іду чы на кам-

пра міс. Пры слу хай це ся да па рад сяб-

роў і сва я коў, бо не ка то рыя мо ман ты 

мо жа це са мі не за ўва жаць, а ім збо ку 

бач ныя ва шы пра маш кі.

ЛЕЎ. З'я віц ца больш 

маг чы мас цяў, але па вя лі-

чыц ца і коль касць аба вяз-

каў, асаб лі ва гэ та да ты-

чыц ца ра бо ты. У па ня дзе лак не вар та 

ўсту паць у дыс ку сію з на чаль ствам — 

акра мя не пры ем нас цяў раз мо ва ні чо га 

не пры ня се. У се ра ду пра яві це ра шу-

часць і ак тыў насць лі та раль на ва ўсім, 

і та ды спа да ры ня Фар ту на бу дзе да 

вас вель мі доб ра зыч лі вая. У пят ні цу 

лепш ад па чыць і не па чы наць ні чо га 

важ на га, бо пла ны мо гуць спраў дзіц ца 

з дак лад нас цю да на ад ва рот.

ДЗЕ ВА. На гэ тым тыд-

ні цал кам ве ра год на вы ка-

нан не за па вет ных жа дан-

няў, абы яны ме лі больш-

менш рэ аль ныя аб ры сы. Вы ні кі ва шай 

дзей нас ці абя ца юць быць за ўваж ны мі 

і важ кі мі. Не за мы кай це ся ў са бе, не 

грэ буй це маг чы мас цю за вес ці но выя 

зна ём ствы — яны абя ца юць ад крыць 

пе рад ва мі ін шыя да ля гля ды. Бу дзе це 

поў ныя сіл і энер гіі — і змо жа це па-

спець зра біць мно гае.

ША ЛІ. Вы — твор ца 

свай го шчас ця, не ўпус-

ці це гэ ты за ла ты час. Не 

рас пы ляй це ся, па стаў це 

са бе пэў ную мэ ту і імк ні це ся да яе 

да сяг нен ня. У аў то рак ве ра год ная су-

стрэ ча з сяб рам, яко му спат рэ біц ца 

ва ша да па мо га і пад трым ка. Да вы-

хад ных ва мі мо жа ава ло даць ах во та 

да зме ны мес цаў, та му бу дзе ка рыс на 

тро хі па ванд ра ваць.

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым 

тыд ні вы ра шаль ную ро лю 

бу дуць іг раць ва шы су вя зі 

і зна ём ствы. Вас ча ка юць 

дзе ла выя зно сі ны, дзе кры тэ ры я мі 

па спя хо вас ці бу дуць прак тыч насць, 

за кон насць, а так са ма дак лад насць 

ін фар ма цыі. Ста рай це ся быць у кур-

се па дзей, якія ад бы ва юц ца. Ад та го, 

на коль кі вы бу дзе це да свед ча ныя, за-

ле жыць мно гае. У вас лёг ка бу дуць 

атрым лі вац ца лю быя спра вы. Але і пра 

аса біс тае жыц цё не за бы вай це ся.

СТРА ЛЕЦ. Па жа да на 

пры ці шыць за пал і больш 

уваж лі ва па ста віц ца да дзе-

ла вых пра ек таў. За ліш няя спеш ка па-

гра жае пры вес ці да сур' ёз ных фі нан са-

вых страт. У дру гой па ло ве тыд ня маг-

чы ма сха ва нае про ці дзе ян не ва шым 

пла нам. Аку рат на вя дзі це свае спра вы, 

час цей рай це ся са спе цы я ліс та мі, бо 

ёсць вя лі кая ры зы ка па мы лак. У аў-

то рак мо жа це знай сці но вую ра бо ту ці 

но вых сяб роў. У пят ні цу не ча ка ны па ва-

рот па дзей паў плы вае на ваш да лей шы 

лёс — не бой це ся пе ра мен. Ста рай це ся 

быць рэа ліс там і не па тра буй це ад бліз-

кіх лю дзей за над та шмат.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым 

тыд ні жа дан не раз і на-

заўж ды рас сек чы гор дзі-

еў ву зел лепш стры маць. 

Ця пер не час ва я ваць, лепш пры ста-

соў вац ца да скла да ных аб ста він. Ка-

рот кія па езд кі ў аў то рак бу дуць уда-

лыя і па зна ё мяць з ці ка вы мі людзь мі. 

Маг чы мыя ці ка выя пра па но вы но вай 

ра бо ты. У дру гой па ло ве тыд ня ва кол 

вас мо гуць бу ша ваць жарс ці — не дай-

це ім зай сці за над та да лё ка. Вы хад-

ныя лепш пра вес ці за го ра дам, але не 

тыр чы це ўвесь час на град ках, зра бі це 

пік нік з сяб ра мі.

ВА ДА ЛІЎ. На гэ тым 

тыд ні са мы час вы свет ліць 

сут насць праб лем, якія на-

збі ра лі ся, і па чаць іх вы ра-

шаць. У се ра ду вар та па ду маць пра 

перс пек ты вы кар' ер на га рос ту. У вас 

ёсць рэ аль ны шанц стаць са праўд ным 

гас па да ром ста но ві шча. Твор чы на-

строй у чац вер да зво ліць здзі віць све-

жы мі ідэ я мі сяб роў і ка лег па ра бо це. 

У ся рэ дзі не тыд ня ад но сі ны з бліз кі мі 

людзь мі мо гуць ака зац ца не та кі мі ўжо 

бяс хмар ны мі, але да вы хад ных хма ры 

рас се юц ца, і вы вы дат на пра ве дзя це 

час у ся мей ным ко ле.

РЫ БЫ. Ня дрэн на бы-

ло б на вес ці па ра дак і ў 

па пе рах, і ў га ла ве, і ў аса-

біс тых ад но сі нах. Па жа да на за хоў-

ваць эма цы я наль ную раў на ва гу і не 

раз драж няц ца па дро бя зях. У аў то рак 

бу дуць уда лы мі па езд кі і ка ман дзі роў-

кі, маг чы ма да лё кае па да рож жа, якое 

да зво ліць атры маць пос пех у спра вах. 

У чац вер ве ра год ныя пры ем ныя па дзеі 

ў ся мей ным жыц ці. У су бо ту лепш вы-

брац ца за го рад або на ве даць ці ка вую 

вы стаў ку, кан цэрт.
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Тата! А цябе, 
калі-небудь, 

біла твая маці?

Не, 
толькі твая!
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