
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Васіля, Нікадзіма, 
Платона, Сцяпана.

К. УНЕБАЎЗЯЦЦЕ 
НАЙСВЯЦЕЙШАЙ 
ДЗЕВЫ МАРЫІ. Сцяпана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.48 20.38 14.50

Вi цебск — 5.34 20.32 14.58

Ма гi лёў — 5.38 20.28 14.50

Го мель — 5.40 20.20 14.40

Гродна — 6.04 20.53 14.49

Брэст — 6.09 20.49 14.40

Месяц
Апошняя квадра 

11 жніўня.

Месяц у сузор’і Рака.

УСМІХНЕМСЯ
— Ні нач ка, уяў ля еш, мой 

Ва сіль, гэ ты пры ду рак, каб 

не мыць та лер кі, на дзя вае 

на іх цэ ла фа на вы па ке цік 

пе рад ядой, пас ля зні мае і 

вы кід вае ў смет нік, і ўсё — 

та лер ку мыць не трэ ба!

— Слу хай, Ва ля, ды ён 

ге ній!

Я ку пі ла ну вель мі да-

ра гія туф лі! Уя ві са бе, яны 

на ват ціс нуць пры ем на!

За час ся мей на га жыц ця 

слоў ні ка вы за пас Лю бач кі 

ска ра ціў ся да за кат ван ня 

ва чэй.

— Шо вы ду ма е це пра 

жа но чую пры га жосць? Шо 

та кі ў ёй га лоў нае?

— Рот!

— Фор ма, ко лер, ве лі-

чы ня?

— Не! Га лоў нае — каб 

ён быў за кры ты!
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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1840 год — у мяс тэч ку Гор кi 

Ма гi лёў скай воб лас цi бы-

ла ад кры та зем ля роб чая шко ла для пад-

рых тоў кi кi раў нi коў ка зён ных i пры ват ных 

ма ёнт каў. Ця пер — Бе ла рус кая дзяр жаў-

ная сель ска гас па дар чая ака дэ мiя.

1865 год — на ра дзiў ся Вац лаў Аляк санд ра вiч 

Буб ноў скi, бе ла рус кi скульп тар i ке ра мiст. 

Скон чыў Мас коў скае ву чы лi шча жы ва пi су, скульп ту ры i 

дой лiд ства, ву чыў ся ў Кра каў скай ака дэ мii мас тац тваў. 

Пра ца ваў у жан ры парт рэ та, вы раб ляў ста ту эт кi, дэ ка-

ра тыў ныя кам па зi цыi i ва зы ў сты лi ма дэрн. Ке ра мiч ныя 

вы ра бы, пры зна ча ныя для ўпры гож ван ня ся дзiб i па ла-

цаў, ка рыс та лi ся по пы там так са ма ў Вар ша ве, Бер лi не, 

Лон да не.

1915 год — на ра дзiў ся Фрол 

Анд рэ е вiч Ер ма коў, 

удзель нiк вы зва лен ня Бе ла ру сi ад 

ня мец ка-фа шысц кiх за хоп нi каў у 

га ды Вя лi кай Ай чын най вай ны, Ге-

рой Са вец ка га Са ю за (1943). З мая 

1942-га ва я ваў на Паўд нё ва-За ход-

нiм, Цэнтраль ным фран тах. Ка ман дзiр 

ро ты лей тэ нант Ер ма коў вы зна чыў ся 

пры фар сi ра ван нi Дняп ра ў Ло еў скiм 

ра ё не. За гi нуў у баi ў 1943-м.

1940 год — на ра дзiў ся Ула дзi мiр Кi ры ла вiч Яра-

шэ вiч, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не тэх на ло гii 

ма шы на бу да ван ня i ра мон ту аў та транс парт ных срод-

каў, док тар тэх нiч ных на вук, пра фе сар. Аў тар на ву ко вых 

прац па па раш ко вай ме та лур гii, кам па зi т ных ма тэ ры я лах, 

тэхнiч най экс плу а та цыi i ра мон це аў та ма бi ляў.

1995 год — у Мiн ску ство ра ны Цэнтр ка ар ды на-

цыi i за бес пя чэн ня па лё таў для ар га нi за цыi 

ру ху ў па вет ра най пра сто ры кра i ны.

1925 год — на ра дзiў ся Ос кар 

Эма ну эль Пi тэр сан, ка над-

скi джа за вы пi я нiст, кам па зi тар, кi раў нiк 

трыа, вы клад чык i адзiн з са мых вы дат-

ных вiр ту о заў джа за.

1930 год — на ра дзi ла ся 

Люд мi ла Iва наў на 

Хi ця е ва, ра сiй ская акт ры са тэа-

т ра i кi но, на род ная ар тыст ка 

РСФСР. Зды ма ла ся ў фiль мах 

«Ка ця ры на Ва ро нi на», «Цi хi Дон», 

«Ка чу бей», «Пад ня тая ца лi на», 

«Еў да кiя» i iн шых.

1945 год — на ра дзi ла ся Ка ця ры на Сяр ге еў на 

Ва сiль е ва, ра сiй ская акт ры са тэ ат ра i кi но, 

на род ная ар тыст ка РСФСР. Зды ма ла ся ў фiль мах «Ключ 

без пра ва пе ра да чы», «Двац цаць дзён без вай ны», «Бум-

ба раш», «Звы чай ны цуд», «Вi зiт да мы» i iн шых.

У гэ ты ж дзень iм пе ра тар Хi ра хi та аб вяс цiў аб без-

умоў най ка пi ту ля цыi япон скай Кван тун скай ар мii ў Дру гой 

су свет най вай не.

1965 год — ле ген дар ны гурт The Beatles, якi са-

браў 60 ты сяч сва iх пры хiль нi каў на Shea 

Stadium у Нью-Ёр ку, па клаў па ча так кан цэр там рок-гур-

тоў на ста ды ё нах.

ГОТ ХАЛЬД ЛЕ СІНГ:

«Са мы страш ны зла чы нец ста ра ец ца 

апраў даць ся бе і да вес ці, што зроб ле нае 

ім зла чын ства не вель мі знач нае і вы клі ка на 

не аб ход нас цю».

АВЕН.  Ад па чы нак па-

до рыць вам пры ўзня ты 

на строй, якi вы бу дзе це 

пе ра да ваць сва iм блiз кiм. 

I гэ та пра вiль на. У ад но сi нах з ка ле га мi 

вар та ўсвя до мiць, што iс цi на вя до мая 

не толь кi вам. Упар тасць i праз мер-

ная прын цы по васць мо гуць пры вес цi 

да кан флiкт най сi ту а цыi. У чац вер да 

ва шых iдэй пры слу ха юц ца.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд нi 

маг чы мы ак тыў ны ўдзел 

сяб роў i род ных ва ўсiх 

ва шых спра вах. На ват за-

над та ак тыў ны. Па мя тай це, што ра-

шэн не пры маць усё ж та кi вам. Се ра да 

ака жац ца спры яль ным днём для пуб-

лiч ных вы ступ лен няў. У пят нi цу iма-

вер ныя пэў ныя спрэч кi з на чаль ствам 

з-за роз ных па ды хо даў да вы ра шэн ня 

не ад клад на га пы тан ня. У вы хад ныя 

днi ўдзя лi це ўва гу дзе цям.

Б Л I З  Н Я  Т Ы .  Ты дзень 

абя цае быць яр кiм i на сы-

ча ным роз ны мi ўра жан ня-

мi i па дзея мi, су стрэ ча мi 

i зна ём ства мi. Мо гуць па чаць спраў-

джвац ца за па вет ныя жа дан нi. Не за-

бы вай це пра ад па чы нак. Вам бы не 

пе ра шко дзi ла ад пра вiц ца ў па да рож-

жа. I вы на рэш це зда бу дзе це шчас це 

ў ка хан нi.

РАК.  На гэ тым тыд нi вар-

та пад во iць эн ту зi язм на 

ра бо це. На чаль ства ча кае 

ад вас ад каз на га кро ку — не рас ча-

руй це яго. Ме на вi та ця пер ва ша кар'е-

ра мо жа пай сцi ўга ру. У пят нi цу мо-

жа це атры маць не аб ход ную для ся бе 

iн фар ма цыю, ад ка зы на за да дзе ныя 

ка лiсь цi пы тан нi — па спра буй це ра-

зум на гэ тым рас па ра дзiц ца.

ЛЕЎ.  На гэ тым тыд нi мо-

жа це ня пра вiль на аца нiць 

сi туа цыю i ўчын кi блiз кiх 

лю дзей. Асця рож ней з 

но вы мi пры ваб ны мi пра ек та мi, яны 

мо гуць вас ад цяг нуць ад праў дзi ва га 

шля ху. У се ра ду бу дуць па спя хо вы мi 

пе ра мо вы i дзе ла выя су стрэ чы, ра-

шэн не юры дыч ных пы тан няў. У пят-

нi цу вас ча кае рост пра ца здоль нас цi, 

та му мно гае змо жа це па спець. У ня-

дзе лю спры яль ны па сiў ны ад па чы нак 

у цi хай i спа кой най аб ста ноў цы.

ДЗЕ ВА.  Ра бо та мо жа за-

па тра ба ваць да дат ко вых 

на ма ган няў, та му лепш ад-

ра зу вы ра шыць для ся бе, 

з якiм яе аб' ёмам вы мо жа це рэ аль на 

спра вiц ца, i нi ў якiм ра зе не зга джац ца 

на па ве лi чэн не гэ та га лi мi ту. Не за хра-

сай це на дроб ных за да чах, за ся родзь-

це ся на са мым га лоў ным. Не шка дуй-

це ча су i сiл на пра вер ку на дзей нас цi 

но вых парт нё раў i кры нiц iн фар ма цыi. 

У ва чах на чаль ства вар та быць як ма га 

больш не пры кмет ны мi i сцiп лы мi. У вы-

хад ныя едзь це за го рад.

ША ЛI .  Ця пер вы дат ны 

час, ка лi вы мо жа це паў-

плы ваць на сваю бу ду чы-

ню, пры ўмове што бу дзе-

це га то выя ры зык нуць i 

неш та змя нiць. Вар та па кла па цiц ца, 

каб пла ны бы лi маш таб ныя. Станеце 

за ўва жаць цi ка выя дэ та лi, дро бя зi, мi-

ма якiх ра ней пра хо дзi лi. У чац вер, 

ад стой ва ю чы свой пункт гле джан ня, 

не будзь це за лiш не ўпар тыя. У пят-

нi цу да вя дзец ца пры маць ад каз ныя 

ра шэн нi, а су бо ту лепш пры свя цiць 

ка рот ка ча со вым па езд кам.

СКАР ПI  ЁН.  Гэ та зор ны 

час для лю дзей твор чых, 

а так са ма для юрыс таў i 

эка на мiс таў. Злу чыў шы 

на тхнен не з зям ны мi за да ча мi, вы змо-

жа це да маг чы ся пос пе ху i ўма ца ваць 

ма тэ ры яль нае ста но вi шча. Аса бiс тае 

жыц цё па ра дуе. У су бо ту рад нi бу дзе 

не аб ход ная да па мо га. Ня дзе лю пры-

свя цi це ад па чын ку.

СТРА ЛЕЦ.  У па ня дзе-

лак вар та пра явiць ак тыў-

насць, але не рас кры ваць 

усiх сва iх пла наў да кан ца i не слухаць 

па рад на ва коль ных, бо ўлас нае мер ка-

ван не мо жа ака зац ца са мым пра вiль-

ным. У чац вер не вы клю ча ны ма лень кi 

хат нi скан даль чык, бо блiз кiя ча ка юць 

ад вас ува гi i цеп лы нi, а вы бу дзе це 

пра цяг ваць пры ем нае для ся бе лу нан-

не ў аб ло ках. Пят нi ца мо жа стаць днём 

ува саб лен ня ў жыц цё вя лi кiх пла наў. 

А вось су бо ту лепш пра вес цi ў адзi-

но це.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым тыд-

нi ра зум на не ўзваль ваць 

ўвесь груз кло па таў на 

ся бе. Дзе ла вая су стрэ ча 

аль бо ра ман тыч нае спат кан не ў па ня-

дзе лак цi аў то рак ака жуц ца ня ўда лы мi. 

Вы зра зу ме е це, што вас вы ка рыс тоў-

ва юць. У чац вер пос пех у дзе ла вой 

сфе ры бу дзе за ле жаць ад умен ня да-

мо вiц ца i знай сцi кам пра мiс. У пят нi цу 

з'я вяц ца ўпэў не насць ва ўлас ных сi лах 

i маг чы масць спра вiц ца з ра бо тай у 

тэр мiн. Ня дзе ля — спры яль ны дзень 

для па ез дак i па да рож жаў.

ВА ДА ЛIЎ. Бу дзе ня ма ла 

су стрэч, на вiн, па ез дак па 

спра вах. Рэз ка па леп шыц-

ца на строй, па ды мец ца 

то нус, ста не ад чу валь на больш сiл i 

з'я вiц ца мност ва но вых пла наў i iдэй. 

У аса бiс тым жыц цi мо жа це да ве дац ца 

пра пад ман. Ад нак, маг чы ма, не вар та 

су дзiць парт нё ра стро га. Цi бу дзе вам 

лепш без яго? Да вя рай це сва ёй iн туi-

цыi ў дзе ла вых i аса бiс тых пы тан нях, 

ка лi хо ча це па збег нуць пра лi каў.

РЫ БЫ. Прад ста вiц ца ўнi-

каль ны шанц пе ра тва рыць 

са пер нi каў у са юз нi каў, 

але дзей нi чаць не аб ход на асця рож на 

i дып ла ма тыч на. У аў то рак ча кай це 

важ ных для ва шай кар' е ры па дзей i 

на вiн. У чац вер не вер це нi я кiм чут кам 

i плёт кам, вы ка рыс тоў ваць iх для ней-

кiх вы сноў бы ло б вель мi не ра зум на. 

Мо жа з'я вiц ца страх за сваю рэ пу та-

цыю, якой, зрэш ты, на ўрад цi неш та 

бу дзе рэ аль на па гра жаць.
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