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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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

5 ЛІ ПЕ НЯ

1789 год — на ра дзіў ся (ма ён так 

Пы ра та ва, ця пер у Уз дзен-

скім ра ё не) Фа дзей Ве ня дзік та віч Бул га-

рын, рус кі жур на ліст, пісь мен нік. Вы да ваў 

га зе ту «Се вер ная пче ла», ча со піс «Сын 

оте чест ва». Як лі та ра тур ны кры тык вы сту паў су праць 

рэа ліс тыч на га кі рун ку ў лі та ра ту ры. У ра ма не «Іван Вы-

жы гін», ва ўспа мі нах і не ка то рых на ры сах ад люст ра ваў 

по быт бе ла ру саў. Па мёр у 1859 го дзе.

1899 год — на ра дзіў ся Анд рэй Фё да ра віч Печ ку-

роў, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ме лі я ра цыі, 

док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на-

ву кі Бе ла ру сі. Рас пра ца ваў ме та ды рэ гу ля ван ня рэк — 

во да пры ём ні каў, асу шаль ных сіс тэм, удас ка на ліў раз лі кі 

рэ чы шчаў рэк і ка на лаў. Па мёр у 1996 го дзе.

1949 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Афа нась е віч 

Стаў роў, бе ла рус кі фі зік, док тар фі зі ка-ма тэ-

ма тыч ных на вук. Рас пра ца ваў ме та ды ўлі ку ха рак та рыс тык 

ат мас фе ры пры ла зер най ла ка цыі па вет ра на-кас міч ных 

аб' ек таў, ме то ды кі ап ты мі за цыі па ра мет раў оп ты ка-ла ка-

цый ных комп лек саў і іх ін фар ма цый ных ка на лаў.

1954 год — на ра дзіў ся Вік тар Сяр ге е віч Аве рын, бе-

ла рус кі ву чо ны ў га лі не ра дые бія ло гіі і ра дые-

эка ло гіі, док тар бія ла гіч ных на вук. З 1990 го да — на мес нік 

ды рэк та ра Ін сты ту та ра ды я ло гіі НАН Бе ла ру сі, з 2005-га — 

за гад чык ад дзе ла Рэс пуб лі кан ска га на ву ко ва-прак тыч на га 

цэнт ра ра ды я цый най ме ды цы ны і эка ло гіі ча ла ве ка (Гомель). 

Аў тар на ву ко вых прац па ап ты мі за цыі аг ра пра мыс ло вай вы-

твор час ці, вя дзен ні аса біс тай да па мож най гас па дар кі ва 

ўмо вах ра дые ак тыў на га за брудж ван ня.

1969 год — на Ла гой шчы не ад бы ло ся ад крыц цё 

ме ма ры яль на га ар хі тэк тур на-скульптур нага 

комп лек су «Ха тынь». 

Аў та ры — ар хі тэк та ры 

Юрый Гра даў, Ва лян цін 

За нко віч, Ле а нід Ле він, 

скульп тар Сяр гей Се лі-

ха наў — за ства рэн не 

гэ та га пом ні ка най вя лік-

ша га эма цы я наль на га і 

па тры я тыч на га гу чан ня 

бы лі ўда сто е ны ў 1970 го дзе Ле нін скай прэ міі. У гэ ты ж 

дзень ад кры ты Ві цеб скі аб лас ны му зей Ге роя Са вец ка га 

Са ю за М. П. Шмы ро ва.

1889 год — на ра дзіў ся Жан Как-

то, фран цуз скі пісь мен нік-

аван гар дыст, кі на рэ жы сёр, ак цёр і мас-

так. Па мёр у 1963 го дзе.

1954 
год — у Мем фі се 19-га до вы 

Эл віс Прэс лі за пі саў сваю 

пер шую пес ню, якая на зы ва ла ся «That's All Rіght, Mama» 

(«Усё ў па рад ку, ма ма»). Мно гія лі чаць гэ тую да ту не 

прос та па чат кам твор ча га шля ху спе ва ка, але і днём на-

ра джэн ня рок-н-ро ла. Прэс лі з'я віў ся на за піс у ру жо вым 

гар ні ту ры, бе лых туф лях і з вя ліз ным чу бам. Ка лі за піс быў 

вы ка на ны, адзін з му зы каў вы ма віў: «Лю дзі нас лін чу юць, 

ка лі гэ та па чу юць».

1959 год — на ра дзіў ся Ігар Юр' е віч Вол каў, ра-

сій скі ак цёр. Зды маў ся ў мно гіх філь мах, 

ся род якіх — «Мі хай ла Ла ма но саў», «Глу шэц», «Трэ цяя 

су свет ная».
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ульяны, Генадзя, 
Яўсея.

К. Зоі, Караліны, Марыі, 
Антона, Апанаса, Міхала, 
Якуба.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.45 21.43 16.58

Вi цебск — 4.26 21.40 17.14

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
Маладзік 2 ліпеня.

Месяц у сузор’і Льва.

УСМІХНЕМСЯ
— Сён ня ўба чы ла, як 

дзяў чын ка га доў 15-ці куп-

ляе ама ла джаль ны крэм. Ну 

зу сім ужо, мне та ды ў свае 

30 са мы час на пен сію!

— Мо жа, ёй 40, прос та 

крэм доб ры.

Са мая страш ная фра за 

ў сац сет ках пас ля гу лян кі: 

«Ваш ся бар ад зна чыў вас на 

фа та гра фіі».

— Сы хо дзіць кры ху ра-

ней з ра бо ты — дрэн ная 

пры кме та.

— Ча му?

— Вось Ва ся пай шоў і 

раз вёў ся.

Ад крыц цё ма ла до га бацькі.

Аказ ва ец ца, апра наць 

ма лень кіх дзяў чы нак знач на 

скла да ней, чым рас пра наць 

вя лі кіх.

АВЕН.  На гэ тым тыд ні 

вас мо гуць па ра да ваць 

пры ваб ныя дзе ла выя 

пра па но вы. Ад нак у гэ та-

га ёсць і ад моў ны бок: з ра дас ці вы 

мо жа це ўзва ліць на ся бе не па сіль ную 

но шу. У вы ні ку атры ма е це пшык, а вы-

ма тае це ся моц на. Так што лепш не 

га рэць на пра цы і не за бы ваць пра 

аса біс тае жыц цё. Раз ліч ваць да вя-

дзец ца, як заў сё ды, толь кі на ся бе. На 

шчас це, на ад сут насць сіл скар дзіц ца 

не вы па дае.

Ц Я  Л Е Ц .  Ва шы сі лы, 

умен ні і здоль нас ці бу-

дуць у поў най ме ры за па-

тра ба ва ны. Раз бі рай це ся 

ў спра вах па сту по ва, не вар та ла дзіць 

ня змен ныя пра цоў ныя вах ты. Мо жа 

па цяг нуць на лю боў ныя подз ві гі — гэ-

тыя па ры вы лепш стры маць. Па ча тае 

ў пят ні цу па він на быць у пят ні цу ж і 

за кон ча на. Тое, што не маг чы ма змяс-

ціць у адзін дзень, лепш ад клас ці на 

бу ду чы ню. Хат нія кло па ты толь кі па-

леп шаць на строй.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ты дзень мо-

жа пры нес ці но вы ўсплёск 

па чуц цё вас ці, энер гію, 

зда роўе і пос пех. Ча кай це 

пры ем ных сюр пры заў. Вас 

акру жаць лю боўю і кло па там. Толь-

кі па ста рай це ся спра віц ца са сва ёй 

эма цы я наль нас цю і на стро іц ца на леп-

шае — і яно аба вяз ко ва зда рыц ца. Мо-

гуць ад на віц ца важ ныя стра ча ныя кан-

так ты і су вя зі. Вы пад ко выя су стрэ чы 

ад кры юць но выя перс пек ты вы. Дзе ці 

пара дуюць. А ка лі ў вас іх па куль ня ма, 

то хут ка бу дуць.

РАК.  Мо жа атры мац ца 

прос та ка зач ны ты дзень. 

Зда роўе, кар' е ра і свец кае 

жыц цё бу дуць ра да ваць. Ця жар не па-

трэб ных аба вя за цель стваў спа дзе з 

ва шых пля чэй. Праў да, у се ра ду па-

дзеі мо гуць пры няць не той аба рот, 

яко га вы ча ка лі. Най больш знач ным 

днём тыд ня мо жа ака зац ца аў то рак, 

толь кі дак лад на вы знач це, ча го вы хо-

ча це да сяг нуць у най блі жэй шы час, і 

на стой лі ва пра соў вай це ся да мэ ты, 

ня гле дзя чы на цяж кас ці. У кан цы тыд-

ня мож на раз ліч ваць на ак тыў ны ад-

па чы нак і пры го ды.

ЛЕЎ. На ра бо це мо гуць 

уз нік нуць праб ле мы, якія 

нека му бу дзе вы ра шыць, 

акра мя вас. Пры гэ тым 

ста но ві шча ў ка лек ты ве мо жа лёг ка 

рас па лі цца, і больш за ўсё шан цаў 

яго раз ра дзіць — зноў жа ў вас. Зор кі 

абя ца юць, што ва шы ста ран ні бу дуць 

ацэ не ны на леж ным чы нам. У аў то рак 

мож на спа дзя вац ца на сваю ін ту і цыю, 

але па мя тай це, што са сту па ю чы і зга-

джа ю чы ся вы больш на бу дзе це, чым 

стра ці це. У ня дзе лю па спра буй це 

доб ра ад па чыць, каб скі нуць на пру-

жан не.

ДЗЕ ВА. У се ра ду лю бая 

спра ва бу дзе атры моў вац-

ца і прак тыч на лю бая ма-

ра мае шанц спраў дзіц ца, 

ка лі, вя до ма, для гэ та га не да вя дзец ца 

ўшча міць ін та рэ сы ін шых. У чац вер 

мо жа з'я віц ца не пе ра адоль нае жа дан-

не змя ніць ко ла зно сін. Ёсць вя лі кая 

ве ра год насць з'яў лен ня бліз кіх па ду ху 

сяб роў, ад нак сце ра жы це ся ня доб ра-

на дзей ных лю дзей, яны мо гуць пад-

вес ці. У су бо ту на кі руй це сваю энер гію 

на ра шэн не хат ніх спраў.

ША ЛІ.  Пра ца — пры яры-

тэт гэ та га тыд ня. Ад яе 

вы ні ку мо гуць за ле жаць 

на строй, кар' е ра і пры-

бы так. Не ка то рыя пла ны да вя дзец ца 

змя ніць, жыц цё бу дзе ка рэк та ваць іх 

па-свой му. Мо жа це ад пра віц ца ў да-

лё кую па езд ку. Па спра буй це да ваць 

па ра ды ка ле гам і сяб рам не на вяз лі-

ва — та ды вас ацэ няць і бу дуць пры-

слу хоў вац ца.

СКАР ПІ ЁН.  Бу дуць шан-

цы да маг чы ся пос пе ху. Вы 

ў лі ку пер шых да ве да е це ся 

пра важ ныя на ві ны. Мно гія 

спра вы і пра ек ты за вер ша цца ўда ла і 

пры быт ко ва. Не бой це ся рас ста вац ца 

з не па трэб ны мі рэ ча мі і ста ры мі прын-

цы па мі — бу дзе маг чы масць аб за вес-

ці ся но вы мі. Уя даць ка гось ці на гэ тым 

тыд ні не рэ ка мен ду ец ца, лепш ка заць 

сур' ёз на і шчы ра. Лю боў нае спат кан не 

за пом ніц ца на доў га.

СТРА ЛЕЦ. Са мае важ нае — за ся-

ро дзіц ца і ні чо га не за быц ца. Мо жа 

спат рэ біц ца здоль насць хут ка пе ра-

мя шчац ца і змя няць пла ны. 

Маг чы мыя ка ман дзі роў кі, 

якія бу дуць спры яць па ляп-

шэн ню ма тэ ры яль на га ста но ві шча. 

Па спра буй це не ле на вац ца і не ад-

клад ваць на за па ша ныя спра вы, а па 

маг чы мас ці вы ра шаць іх ад ра зу. Пят-

ні ца — доб ры дзень для аб мер ка ван ня 

но вых ідэй з на чаль ствам.

К А  З Я  Р О Г .  Вы со кая 

іма вер насць кан флік таў 

і спрэ чак на пус тым мес-

цы, пры чым як на ра бо це, 

так і до ма. Лепш стры маць свой гнеў 

і раз драж няль насць. У чац вер пач нуць 

рэа лі зоў вац ца за па вет ныя жа дан ні. Не 

за будзь це ся на ве даць сва я коў, ім не аб-

ход на ва ша ўва га. Па спра буй це су раз-

мер на вы ка рыс тоў ваць свае сі лы, каб 

не вель мі ста міц ца да кан ца тыд ня.

В А  Д А  Л І Ў .  Шмат лі кія 

пе ра шко ды і аб ме жа ван-

ні на ва шым шля ху прос та 

знік нуць. Дзей ні чай це, ру-

хай це ся на пе рад. У па ня дзе лак уда-

ча бу дзе спа да рож ні чаць вам, мно гія 

спра вы па спя хо ва вы ра шац ца, але 

не вар та спя шац ца з па чат кам но вых 

пра ек таў. У се ра ду не аб ход на ста-

ран на ўсё пе ра гле дзець, пры знац ца ў 

да пу шча ных па мыл ках і па ста рац ца 

за няц ца іх вы праў лен нем. У вы хад ныя 

ад вас бу дзе за ле жаць ся мей ны даб-

ра быт, не сы ходзь це ад ад каз нас ці.

РЫ БЫ. Не аб ход на на ву-

чыц ца жыць у зго дзе з са мім 

са бой і на ва коль ны мі. Не па-

жа да на ў па ры ве пра вед на га гне ву сва-

рыц ца з бліз кі мі людзь мі. Ва шы энер гія 

і на пор зро бяць вя лі кі ўплыў на ўсіх, з 

кім трэ ба бу дзе мець зно сі ны. Ся рэ дзі на 

тыд ня доб рая для ра шу чых дзе ян няў у 

аса біс тым жыц ці. Блі жэй да кан ца тыд ня 

зай мі це ся доб ра ўпа рад ка ван нем до ма 

або да чы. Дзя ку ю чы не вя лі кім зме нам, 

ство ра ным ва шы мі ру ка мі, усё ста не 

яшчэ больш утуль ным.
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