
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Георгія, Максіма, 
Паўла, Юльяна.

К. Альжбеты, Мальвіны, 
Андрэя, Інакенція, 
Тодара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.45 21.43 16.58

Вi цебск — 4.26 21.41 17.15

Ма гi лёў — 4.35 21.33 16.58

Го мель — 4.41 21.20 16.39

Гродна — 5.02 21.56 16.54

Брэст — 5.12 21.48 16.36

Месяц
Першая квадра 

28 чэрвеня.

Месяц у сузор’і

Казярога.

УСМІХНЕМСЯ
— Як ты па зна ё міў ся са 

сва ёй жон кай?

— А, вы пад ко ва... Ві на ва-

ціць ня ма ка го...

— Ма ры на, рас ка жы це 

пра ся бе ў двух сло вах?

— Уся кае бы ва ла...

Ад на блан дзін ка дру гой:

— Я зра бі ла са бе дру гую 

дзір ку ў ву ху!

— Ну і як, ця пер лепш чу-

ваць?

Трэ ці дзень ся джу на 

ды е це... Ой, дзяў ча ты... 

не маё гэ та, не маё...

Ма ні кюр... Пе ды кюр... 

Ма кі яж... Эпі ля цыя...

Ээ эх, а ў дзя цін стве за-

вя жы сту жач ку — і пры га-

жу ня!
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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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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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4 ЛI ПЕ НЯ

1903 год — на ра дзi ла ся Воль га 

Мi хай лаў на Ба ры се вiч, бела-

рус кi рэ жы сёр опе ры. У 1926—1931 га-

дах — ар тыст ка БДТ-2. З 1931-га — рэ-

жы сёр-асiс тэнт Бе ла рус кай сту дыi опе ры 

i ба ле та, у 1933—1947 га дах — рэ жы сёр Дзяр жаў на га 

тэ ат ра опе ры i ба ле та Бе ла ру сi. Удзель нi ча ла ў ства рэн нi 

на цы я наль на га рэ пер ту а ру.

1920 
год — у хо дзе са вец ка-поль скай вай ны па-

ча ла ся лi пень ская апе ра цыя вой скаў За-

ход ня га фрон ту, у вы нi ку якой да 1 жнiў ня ад поль скiх 

вой скаў бы ла вы зва ле на амаль уся тэ ры то рыя Бе ла ру сi.

1940 
год — ука-

зам Прэ зi-

ды у ма Вяр хоў на га Са ве та 

БССР уста ноў ле ны га на-

ро выя зван нi «За слу жа ны 

ўрач Бе ла рус кай ССР», 

«За слу жа ны на стаў нiк Бе-

ла рус кай ССР», «Заслу-

жа ны дзе яч на ву кi Бе ла рус кай ССР» (з 13 кра са вi ка 

1995-га ад па вед на «За слу жа ны ўрач Рэс пуб лi кi Бе ла-

русь», «За слу жа ны на стаў нiк Рэс пуб лi кi Бе ла русь», «За-

слу жа ны дзе яч на ву кi Рэс пуб лi кi Бе ла русь»).

1954 год — у Мiн ску на пло шчы Пе ра мо гi ад кры-

ты ма ну мент Пе ра мо гi — пом нiк у го нар 

воi наў Са вец кай Ар мii i бе ла рус кiх пар ты зан, якiя за гi-

ну лi ў га ды Вя лi кай Ай чын най вай ны. Ён стаў сiм ва лам 

ста лi цы Бе ла ру сi. 3 лi пе ня 1961 го да ка ля пад нож жа 

ма ну мен та за па ле ны Веч ны агонь.

1790 год — на ра дзiў ся Джордж 

Эве рэст, бры тан скi геа дэ-

зiст. Вы ка наў та па гра фiч ную здым ку тэры-

то рыi Iн дыi i пер шы вы зна чыў вы шы ню най-

вя лiк шай вяр шы нi све ту — Эве рэс та, якая 

i бы ла на зва ная ў яго го нар.

1815 год — на ра дзiў ся Па вел Анд рэ е вiч Фя до-

таў, рус кi жы ва пi сец i гра фiк, ро да па чы-

наль нiк кры тыч на га рэа лiз му ў рус кiм вы яў лен чым мас-

тац тве. Аў тар кар цiн «Раз бор лi вая ня вес та», «Сва таў ство 

ма ё ра», «Све жы ка ва лер».

1910 год — на ра дзi ла ся Гло рыя Сцю арт, аме ры-

кан ская акт ры са. За сваю ак цёр скую кар'е-

ру, якая доў жы ла ся больш за 70 га доў, Сцю арт па спе ла 

па пра ца ваць у тэ ат ры, у кi но, а так са ма на тэ ле ба чан нi.

1930 год — на ра дзiў ся Фрун зiк Му шэ га вiч 

Мкртчан, ар мян скi ак цёр, на род ны ар тыст 

СССР. Зды маў ся ў фiль мах «Ай ба лiт-66», «Каў каз ская 

па лон нi ца, цi Но выя пры го ды Шу ры ка», «Мi мi но». Лаў-

рэ ат Дзяр жаў най прэ мii СССР.

ШЭКС ПІР:

«Я ба чу, што мо да знош вае больш адзен-
ня, чым ча ла век».

АВЕН.  Ты дзень спры яль-

ны для ад па чын ку на пры-

ро дзе i аса бiс та га жыц-

ця. Зрэш ты, пра ра бо ту 

так са ма за бы ваць не вар та, важ на 

не спаз няц ца. Ад нак не трэ ба спра-

ба ваць за ва я ваць рэ пу та цыю пра ца-

го лi ка: ва шы на ма ган нi не ацэ няць. 

Ары гi наль насць, спрыт i дып ла ма тыч-

насць да зво ляць спра вiц ца з мно гi мi 

праб ле ма мi. У чац вер бу дуць уда ла 

склад вац ца спра вы, якiя па тра бу юць 

твор ча га па ды хо ду. У су бо ту пры мi це 

да ўва гi пла ны на ва коль ных.

ЦЯ ЛЕЦ. Не па жа да на брац ца за но-

выя пра ек ты або да ваць 

зго ду на ўдзел у ней кiх 

аван ту рах. Будзь це больш 

асця рож ныя: ёсць не бяс-

пе ка ў пэў ных сi ту а цы ях пе ра аца нiць 

свае сi лы. Па спра буй це не ўця каць ад 

ад каз нас цi ў ра бо чых пы тан нях. Вам 

нi хто не пра па ноў вае вы ра шаць iх у 

адзi ноч ку, ад вас па тра бу ец ца толь-

кi ад но: не зваль ваць на iн шых тое, 

што бу дзе ўскла дзе на на вас. Блi жэй 

да ся рэ дзi ны тыд ня маг чы мыя пе ра-

ацэн ка каш тоў нас цяў i рас ча ра ван не 

ў лю бi мым ча ла ве ку.

БЛIЗ НЯ ТЫ. У вас ве лi зар ная коль-

касць цi ка вых iдэй i но вых 

пла наў, але не аб ход на за-

ся ро дзiц ца на най больш 

перс пек тыў ных, та ды 

атры ма ец ца ўва со бiць iх 

у жыц цё. У вас з'я вiц ца но вая кры нi ца 

да хо ду. Ёсць iма вер насць, што да вя-

дзец ца за няц ца жыл лё вым пы тан нем. 

Не за бы вай це пра аса бiс тае жыц цё, у 

гэ тай сфе ры бу дуць гран ды ёз ныя пе-

ра ме ны, пры чым да леп ша га.

РАК.  Вам не аб ход на звяр нуць на ра-

бо ту пiль ную ўва гу, ёсць шанц ума-

ца ваць свой аў та ры тэт. 

Шмат ча су да вя дзец ца 

пры свя цiць вы ра шэн ню 

ся мей ных праб лем, у вас 

бу дзе ак тыў нае аса бiс тае жыц цё. 

У па ня дзе лак па жа да на не пла на-

ваць нi чо га сур' ёз на га. Пят нi ца i вы-

хад ныя — доб рыя днi, ка лi маг чы мыя 

су стрэ чы з пры ем ны мi людзь мi, за ба-

вы i па хо ды ў гос цi.

ЛЕЎ. Кар' ер ныя маг чы-

мас цi, якiя ад кры ва юц ца 

пе рад ва мi, ра ду юць, але 

не вар та дэ ман стра ваць 

пе ра ва гу пе рад ка ле га мi. У па ня дзе-

лак плён на прой дуць дзе ла выя су стрэ-

чы i пе ра мо вы. У се ра ду вы бу дзе це 

за над та за паль чы выя. У вы хад ныя не 

ад маў ляй це ся ад пра па но вы пай сцi 

ў гос цi: су стрэ ча з но вы мi, цi ка вы мi 

людзь мi да па мо жа рас сла бiц ца i да-

зво лiць па ве ся лiц ца ад ду шы, а гэ та 

вам не аб ход на.

ДЗЕ ВА.  На гэ тым тыд нi 

мо жа за вяр шыц ца важ ны 

этап у ва шай кар' е ры, не 

вар та спя шац ца з пры-

няц цем ра шэн няў. Ста ран на ўзваж це 

ўсе шан цы. Не рэ ка мен ду ец ца рэз ка 

рэа га ваць на не га тыў ныя вы каз ван нi ў 

ваш ад рас, на ват на зу сiм не да рэ чныя. 

Да па мо гi i пад трым кi на гэ тым тыд нi 

ча каць не вар та, раз лiч вай це толь кi на 

ся бе. У чац вер маг чы мыя рэз кiя пе-

ра па ды на строю. У су бо ту мо гуць па-

ўстаць праб ле мы ў аса бiс тым жыц цi, 

мо жа це да ве дац ца пра здра ду.

ША ЛI. Вы не прос та па-

вiн ны, вы бу дзе це вы му-

ша ныя да во дзiць да за-

вяр шэн ня прак тыч на ўсе 

па ча тыя спра вы. У аў то рак пры ток 

сiл да зво лiць лi та раль на зры нуць го-

ры, мо гуць ува со бiц ца ў жыц цё на ват 

са мыя ня збыт ныя ма ры. Га лоў нае — 

не су мня вай це ся, бо ўсё за ле жыць ад 

вас. Вы хад ныя днi лепш пра вес цi за 

го ра дам, на да чы, у мес цах, да лё кiх 

ад мi тус нi.

СКАР ПI ЁН. Па маг чы мас-

цi звя дзi це аб' ём ра бо ты да 

ра зум на га мi нi му му i больш 

ад па чы вай це — вы i так 

атры ма е це са лiд ны пры бы так. У се ра ду 

важ ная спра ва за па тра буе ад вас рэд-

кай за ся ро джа нас цi i хут ка сцi дзе ян няў. 

Ад нак по тым доб ра бы ло б рас сла бiц ца 

i за няц ца аса бiс тым жыц цём. Гэ та абя-

цае ня ма ла за да валь нен няў.

СТРА ЛЕЦ. На гэ тым тыд-

нi на ва шы пле чы ля жа мi-

сiя мi ра твор ца — на ра бо-

це, ся род блiз кiх лю дзей 

i сяб роў. У па ня дзе лак пры слу хай це ся 

да го ла су iн ту i цыi — маг чы ма, ме на-

вi та яна пад ка жа, як дзей нi чаць да-

лей i якую мэ ту па ста вiць. У се ра ду 

не вар та спя шац ца з но ва ў вя дзен ня мi: 

яны, вя до ма, ка рыс ныя, але па куль ня-

свое ча со выя. У пят нi цу па ста рай це ся 

хоць iмi та ваць бур ную дзей насць, бо 

вы апы ня це ся ў по лi зро ку на чаль ства. 

Су бо ту пра вя дзi це на пля жы.

КА ЗЯ РОГ.  Спры яль ная 

ўся кая пра цоў ная дзей-

насць, а вось у ад па чы нак 

ад праў ляц ца не вар та. Гэ ты 

ты дзень прой дзе ў кло па тах па пад рых-

тоў цы да не ча га важ на га. Упа рад куй це 

свае дзе ян нi, вы дат ка ваў шы пэў ны час 

на пла на ван не, i вам удас ца спра вiц ца 

з усiм без мi тус нi i спаз нен ня. Ра бо та 

бу дзе плён ная, што вы дат на ада б'ец-

ца на на строi i ўма цуе ваш аў та ры тэт. 

У за ня тках i ад но сi нах, якiя вы не ха це-

лi б вы стаў ляць на ўсе агуль ны агляд, 

не аб ход на пра явiць ня спеш насць i раз-

важ лi васць.

ВА ДА ЛIЎ. На гэ тым тыд-

нi вы бу дзе це пры цяг ваць 

на ва коль ных да бры нёй, 

муд рас цю i шчы рым жа-

дан нем прый сцi на да па мо гу ў цяж кую 

хвi лi ну. Ад нак не да зва ляй це са дзiц ца 

са бе на шыю. Чац вер — са мы спры-

яль ны дзень для пры знан ня ў ка хан нi. 

Пят нi ца — уда лы дзень для ак тыў ных 

дзе ян няў, ва ша пра ца здоль насць ся-

бе апраў дае. У су бо ту лепш не лез цi ў 

дыс ку сiю блiз кiх лю дзей, якая пе ра рас-

це ў спрэч ку, бо ўсё роў на ваш го лас 

не ста не вы ра шаль ным.

РЫ БЫ.  На гэ тым тыд нi 

вам, хут чэй за ўсё, да вя-

дзец ца цэ лы мi дня мi раз-

гра баць на за па ша ныя праб ле мы. 

Га лоў нае — не за пус каць бя гу чыя 

справы, iнакш да кан ца тыд ня груз 

ста не не па сiль ны. Па ча так тыд ня мо-

жа зблы таць усе пла ны i за ду мы, але 

ўжо да се ра ды сi ту а цыя ста не больш 

зра зу ме лай. У чац вер маг чы мыя пад-

ман i хлус ня. Не вер це ма ла зна ё мым 

лю дзям, ды i даў нiя пры яце лi мо гуць 

ака зац ца не на дзей ны мi: да вя рай, але 

пра вя рай.
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