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Усходні гараскоп
на наступны тыдзень
АВЕН. Тыдзень спрыяльны для адпачынку на прыродзе i асабiс тага жыцця. Зрэшты, пра работу
таксама забываць не варта, важна
не спазняцца. Аднак не трэба спрабаваць заваяваць рэпутацыю працаголiка: вашы намаганнi не ацэняць.
Арыгiнальнасць, спрыт i дыпламатычнасць дазволяць справiцца з многiмi
праблемамi. У чацвер будуць удала
складвацца справы, якiя патрабуюць
творчага падыходу. У суботу прымiце
да ўвагi планы навакольных.
ЦЯ ЛЕЦ. Непажадана брацца за новыя праекты або даваць
згоду на ўдзел у нейкiх
авантурах. Будзьце больш
асцярожныя: ёсць небяспека ў пэўных сiтуацыях пераацанiць
свае сiлы. Паспрабуйце не ўцякаць ад
адказнасцi ў рабочых пытаннях. Вам
нiхто не прапаноўвае вырашаць iх у
адзiночку, ад вас патрабуецца толькi адно: не звальваць на iншых тое,
што будзе ўскладзена на вас. Блiжэй
да сярэдзiны тыдня магчымыя пераацэнка каштоўнасцяў i расчараванне
ў любiмым чалавеку.
БЛ IЗ НЯ ТЫ. У вас велiзарная колькасць цiкавых iдэй i новых
планаў, але неабходна засяродзiцца на найбольш
перс пек тыў ных, та ды
атрымаецца ўвасобiць iх
у жыццё. У вас з'явiцца новая крынiца
даходу. Ёсць iмавернасць, што давядзецца заняцца жыллёвым пытаннем.
Не забывайце пра асабiстае жыццё, у
гэтай сферы будуць грандыёзныя перамены, прычым да лепшага.
РАК. Вам неабходна звярнуць на работу пiльную ўвагу, ёсць шанц умацаваць свой аў тарытэт.
Шмат ча су да вя дзец ца
пры свя цiць вы ра шэн ню
сямейных праблем, у вас
будзе ак тыўнае асабiс тае жыццё.
У панядзелак пажадана не планаваць нiчога сур'ёзнага. Пятнiца i выхадныя — добрыя днi, калi магчымыя
сустрэчы з прыемнымi людзьмi, забавы i паходы ў госцi.

Л Е Ў . Кар'ерныя магчымасцi, якiя адкрываюцца
перад вамi, радуюць, але
не варта дэманстраваць
перавагу перад калегамi. У панядзелак плённа пройдуць дзелавыя сустрэчы i перамовы. У сераду вы будзеце
занадта запальчывыя. У выхадныя не
адмаўляйцеся ад прапановы пайсцi
ў госцi: сустрэча з новымi, цiкавымi
людзьмi дапаможа расслабiцца i дазволiць павесялiцца ад душы, а гэта
вам неабходна.
ДЗЕ ВА. На гэтым тыднi
можа завяршыцца важны
этап у вашай кар'еры, не
варта спяшацца з прыняццем рашэнняў. Старанна ўзважце
ўсе шанцы. Не рэкамендуецца рэзка
рэагаваць на негатыўныя выказваннi ў
ваш адрас, нават на зусiм недарэчныя.
Дапамогi i падтрымкi на гэтым тыднi
чакаць не варта, разлiчвайце толькi на
сябе. У чацвер магчымыя рэзкiя перапады настрою. У суботу могуць паўстаць праблемы ў асабiстым жыццi,
можаце даведацца пра здраду.
ША ЛI. Вы не проста павiнны, вы будзеце вымушаныя даводзiць да завяршэння практычна ўсе
пачатыя справы. У аў торак прыток
сiл дазволiць лiтаральна зрынуць горы, могуць увасобiцца ў жыццё нават
самыя нязбытныя мары. Галоўнае —
не сумнявайцеся, бо ўсё залежыць ад
вас. Выхадныя днi лепш правесцi за
горадам, на дачы, у месцах, далёкiх
ад мiтуснi.
СКАР ПI ЁН. Па магчымасцi звядзiце аб'ём работы да
разумнага мiнiмуму i больш
адпачывайце — вы i так
атрымаеце салiдны прыбытак. У сераду
важная справа запатрабуе ад вас рэдкай засяроджанасцi i хуткасцi дзеянняў.
Аднак потым добра было б расслабiцца
i заняцца асабiстым жыццём. Гэта абяцае нямала задавальненняў.
СТРА ЛЕЦ. На гэтым тыднi на вашы плечы ляжа мiсiя мiратворца — на рабоце, сярод блiзкiх людзей
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i сяброў. У панядзелак прыслухайцеся
да голасу iнтуiцыi — магчыма, менавiта яна падкажа, як дзейнiчаць далей i якую мэту паставiць. У сераду
не варта спяшацца з новаўвядзеннямi:
яны, вядома, карысныя, але пакуль нясвоечасовыя. У пятнiцу пастарайцеся
хоць iмiтаваць бурную дзейнасць, бо
вы апыняцеся ў полi зроку начальства.
Суботу правядзiце на пляжы.
К А З Я Р О Г . Спрыяльная
ўсякая працоўная дзейнасць, а вось у адпачынак
адпраўляцца не варта. Гэты
тыдзень пройдзе ў клопатах па падрыхтоўцы да нечага важнага. Упарадкуйце
свае дзеяннi, выдаткаваўшы пэўны час
на планаванне, i вам удасца справiцца
з усiм без мiтуснi i спазнення. Работа
будзе плённая, што выдатна адаб'ецца на настроi i ўмацуе ваш аўтарытэт.
У занятках i адносiнах, якiя вы не хацелi б выстаўляць на ўсеагульны агляд,
неабходна праявiць няспешнасць i разважлiвасць.
ВА ДА ЛIЎ. На гэтым тыднi вы будзеце прыцягваць
навакольных дабрынёй,
мудрасцю i шчырым жаданнем прыйсцi на дапамогу ў цяжкую
хвiлiну. Аднак не дазваляйце садзiцца
сабе на шыю. Чацвер — самы спрыяльны дзень для прызнання ў каханнi.
Пятнiца — удалы дзень для актыўных
дзеянняў, ваша працаздольнасць сябе апраўдае. У суботу лепш не лезцi ў
дыскусiю блiзкiх людзей, якая перарасце ў спрэчку, бо ўсё роўна ваш голас
не стане вырашальным.
Р Ы Б Ы . На гэтым тыднi
вам, хутчэй за ўсё, давядзецца цэлымi днямi разгра баць на за па ша ныя праб ле мы.
Галоўнае — не запускаць бягучыя
справы, iнакш да канца тыдня груз
стане непасiльны. Пачатак тыдня можа зблытаць усе планы i задумы, але
ўжо да серады сiтуацыя стане больш
зразумелай. У чацвер магчымыя падман i хлусня. Не верце малазнаёмым
людзям, ды i даўнiя прыяцелi могуць
аказацца ненадзейнымi: давярай, але
правярай.

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

Усход

Захад Даўжыня
дня

4.45
4.26
4.35
4.41
5.02
5.12

21.43
21.41
21.33
21.20
21.56
21.48

16.58
17.15
16.58
16.39
16.54
16.36

Першая квадра
28 чэрвеня.
Месяц у сузор’і
Казярога.

Iмянiны
Пр. Георгія, Максіма,
Паўла, Юльяна.
К. Альжбеты, Мальвіны,
Андрэя, Інакенція,
Тодара.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
4 ЛIПЕНЯ
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год — нарадзiлася Вольга
Мiхайлаўна Барысевiч, беларускi рэжысёр оперы. У 1926—1931 гадах — артыстка БДТ-2. З 1931-га — рэжысёр-асiстэнт Беларускай студыi оперы
i балета, у 1933—1947 гадах — рэжысёр Дзяржаўнага
тэатра оперы i балета Беларусi. Удзельнiчала ў стварэннi
нацыянальнага рэпертуару.
год — у ходзе савецка-польскай вайны пачалася лiпеньская аперацыя войскаў Заходняга фронту, у вынiку якой да 1 жнiўня ад польскiх
войскаў была вызвалена амаль уся тэрыторыя Беларусi.
год — указам Прэзiдыума Вярхоўнага Савета
БССР устаноўлены ганаровыя званнi «Заслужаны
ўрач Беларускай ССР»,
«Заслужаны настаўнiк Беларускай ССР», «Заслужаны дзеяч навукi Беларускай ССР» (з 13 красавiка
1995-га адпаведна «Заслужаны ўрач Рэспублiкi Беларусь», «Заслужаны настаўнiк Рэспублiкi Беларусь», «Заслужаны дзеяч навукi Рэспублiкi Беларусь»).
год — у Мiнску на плошчы Перамогi адкрыты манумент Перамогi — помнiк у гонар
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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.

воiнаў Савецкай Армii i беларускiх партызан, якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны. Ён стаў сiмвалам
сталiцы Беларусi. 3 лiпеня 1961 года каля падножжа
манумента запалены Вечны агонь.
год — нарадзiўся Джордж
Эверэст, брытанскi геадэзiст. Выканаў тапаграфiчную здымку тэрыторыi Iндыi i першы вызначыў вышыню найвялiкшай вяршынi свету — Эверэста, якая
i была названая ў яго гонар.
год — нарадзiўся Павел Андрэевiч Фядотаў, рускi жывапiсец i графiк, родапачынальнiк крытычнага рэалiзму ў рускiм выяўленчым мастацтве. Аўтар карцiн «Разборлiвая нявеста», «Сватаўство
маёра», «Свежы кавалер».
год — нарадзiлася Глорыя Сцюарт, амерыканская актрыса. За сваю акцёрскую кар'еру, якая доўжылася больш за 70 гадоў, Сцюарт паспела
папрацаваць у тэатры, у кiно, а таксама на тэлебачаннi.
год — на ра дзiўся Фрун зiк Му шэ га вiч
Мкртчан, армянскi акцёр, народны артыст
СССР. Здымаўся ў фiльмах «Айбалiт-66», «Каўказская
палоннiца, цi Новыя прыгоды Шурыка», «Мiмiно». Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii СССР.
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— Як ты пазнаёміўся са
сваёй жонкай?
— А, выпадкова... Вінаваціць няма каго...
— Марына, раскажыце
пра сябе ў двух словах?
— Усякае бывала...
Адна бландзінка другой:
— Я зрабіла сабе другую
дзірку ў вуху!

— Ну і як, цяпер лепш чуваць?
Трэці дзень сяджу на
дыеце... Ой, дзяўчаты...
не маё гэта, не маё...
Ма ні кюр... Пе ды кюр...
Макіяж... Эпіляцыя...
Эээх, а ў дзяцінстве завяжы стужачку — і прыгажуня!
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ШЭКСПІР:

«Я бачу, што мода зношвае больш адзення, чым чалавек».
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