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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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6 ВЕ РАС НЯ

1563 год — 4—6 ве рас ня з Брэсц кай 

дру кар ні вый шла Біб лія, у 

якой бы лі зме шча ны ўсе тэкс ты Ста ро-

га і Но ва га за па ве таў. Лі чыц ца ад ным з 

са мых поў ных і леп шых вы дан няў та го 

ча су; вя до мая як «Брэсц кая Біб лія» ці 

«Ра дзі ві лаў ская Біб лія». Гэ тая са мая вя лі кая і ба га та 

аформ ле ная бе ла рус кая дру ка ва ная кні га XVІ ста год-

дзя. У пе ра плё це са ску ры, з цу доў ны мі ілюст ра цы я мі 

і прад мет ным па ка заль ні кам, што бы ло ўпер шы ню ў 

бе ла рус кім кні га дру ка ван ні. Лёс Біб ліі ака заў ся тра гіч-

ным. Пас ля смер ці Ра дзі ві ла Чор на га яго сын, Мі ка лай 

Ра дзі віл Сі рот ка, пас ля пе ра хо ду ў ка та ліц тва па тра ціў 

5000 зло тых для вы ку пу і пуб ліч на га спа лен ня ўсіх эк-

зэмп ля раў Брэсц кай Біб ліі, што і бы ло зроб ле на ў два-

ры Ня свіж ска га зам ка. Да на ша га ча су дай шло толь кі 

не каль кі асоб ні каў.

1934 год — на ра дзіў ся 

(вёс ка Ба гу шэ ві чы 

Бя рэ зін ска га ра ё на) Ва лян цін Бе-

ла хвос цік, бе ла рус кі ак цёр, на-

род ны ар тыст Бе ла ру сі. Слу жыў у 

На цы я наль ным ака дэ міч ным тэ-

 ат ры імя Я. Ку па лы. Яго  твор чай 

ма не ры бы лі ўлас ці выя спа лу чэн не 

жыц цё вай дак лад нас ці з яр кім тэм-

пе ра мен там, ба га тая га ла са вая га ма, 

плас тыч насць і ўмен не ад ця ніць у воб ра зе ню ан сы ўнут-

ра ных пе ра жы ван няў. Больш за со рак філь маў з удзе-

лам ар тыс та зня ты на сту ды ях «Бе ла русь фільм», імя А. 

Даў жэн кі, імя М. Гор ка га, «Мас фільм» і «Лен фільм». Ся-

род най леп шых філь маў — «Ап ты міс тыч ная тра ге дыя», 

«Воў чая зграя», «Трэ ця га не да дзе на» і ін шыя. Вы сту паў 

у тэ ле- і ра дыё па ста ноў ках. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

Бе ла ру сі. Па мёр у 2003 го дзе.

1954 год — у Мін ску на ба зе ад дзя лен ня Бе ла-

рус ка га по лі тэх ніч на га ін сты ту та за сна ва-

ны Бе ла рус кі ін сты тут ме ха ні за цыі сель скай гас па дар кі 

(з 1992 го да —Бе ла рус кі аграр ны тэх ніч ны ўні вер сі тэт).

1959 год — па чаў сваю гіс то рыю Мін скі за вод ха-

ла дзіль ні каў, вя до мы сён ня як вы твор чае 

аб' яд нан не «Ат лант». У 1962 го дзе вы пу шча ны пер шы 

ха ла дзіль нік ХКС-125 «Мінск-І». У 1973-м — ха ла дзіль-

ні кам прад пры ем ства «Мінск-5» і «Мінск-6» пры свое ны 

дзяр жаў ны Знак якас ці. Ха ла дзіль ні кі МЗХ экс пар та ва-

лі ся ў Грэ цыю, Фран цыю, Анг лію, Іта лію, Бель гію, ФРГ, 

Аў стра лію. У 1977 го дзе ство ра на вы твор чае аб' яд нан не 

«Ат лант», у склад яко га ўвай шлі Мін скі, Сма лен скі, Алі-

тус кі за во ды ха ла дзіль ні каў і Ма жэй кяй скі за вод кам-

прэ са раў. У па чат ку 1990-х га доў, пас ля рас па ду СССР, 

прад пры ем ствы, якія ўва хо дзі лі ў склад ВА «Ат лант», 

ста лі пра ца ваць са ма стой на.

2000 год — у Ар га ні за цыі Аб'-

яд на ных На цый (Нью-Ёрк) 

прай шоў «Са міт ты ся ча год дзя» кі раў-

ні коў дзяр жаў — чле наў ААН — са мая 

вя лі кая су стрэ ча на цы я наль ных лі да раў 

у гіс то рыі ча ла вец тва, на якой бы лі вы-

зна ча ны мэ ты на на ступ ныя 20 га доў.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Калініка, Мікалая, 
Паўла, Яфрэма.

К. Дароты, Ваўжынца, 
Лаўрэна, Станіслава, 
Тодара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.26 19.49 13.23

Вi цебск — 6.13 19.41 13.28

Ма гi лёў — 6.16 19.39 13.23

Го мель — 6.15 19.34 13.19

Гродна — 6.41 20.04 13.23

Брэст — 6.44 20.02 13.18

Месяц
Першая квадра ў 6.10.

Месяц у сузор’і Стральца.

УСМІХНЕМСЯ

Най леп шыя рэ чы па чы-

на юц ца на лі та ру П:

пель ме ні,

пі ва,

пят ні ца.

— У Ста ра жыт ным Ры ме 

не ка то рым ра бам да зва ля-

ла ся мець сва іх ра боў.

— Ця пер гэ та на зы ва ец ца 

ме не джар ся рэд ня га звя на.

Учо ра ў рэ ста ра не за-

мо віў па сту «Фар фе ле» 

ў сме тан ко вым соў се з 

ла со сем.

Та ко га да ра го га «Рол та-

на» я яшчэ не еў.

На су моўі:

— Як бы вы ад мо ві лі са бе 

ў пры ёме на ра бо ту, ка лі б 

бы лі на ма ім мес цы?

АВЕН. На гэ тым тыд ні 

лю бая пра ява ары гі наль-

нас ці з ва ша га бо ку бу дзе 

ўспры мац ца на ва коль ны мі 

не ад на знач на. У се ра ду вы бліс ку ча

пра дэ ман стру е це пра фе сі я на лізм. 

У вас атры ма ец ца вы цяг нуць на ват без -

на дзей ныя, з пунк ту гле джан ня ка лег 

па ра бо це, пра ек ты, вы клі каў шы на-

во кал шэпт за хап лен ня і здзіў лен ня. 

У вы хад ныя дні вар та за няц ца доб ра-

ўпа рад ка ван нем ква тэ ры або да чы.

ЦЯ ЛЕЦ. На ра бо це спра-

вы бу дуць пра соў вац ца 

па спя хо ва, але не па руш-

це ўсё па спеш лі вас цю або 

раз драж няль нас цю. Вы шмат мо жа-

це па спець, бы ло б жа дан не. Сваю 

энер гію на кі руй це на но выя пра ек ты 

і атры ман не да дат ко вых ве даў. Ву-

чы це ся слу хаць, чуць і чы таць па між 

рад коў і атры ма е це ін фар ма цыю, 

якая да зво ліць змя ніць ус пры ман не 

све ту.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ты дзень 

спры яль ны ў мно гіх кі рун-

ках, па чы на юць рэа лі зоў-

вац ца ва шы за па вет ныя 

пла ны і за ду мы. Знач ныя 

пе ра ме ны, якія ад бу дуц ца з ва мі, па-

він ны паў плы ваць на ва ша жыц цё на 

доў гія ме ся цы на пе рад. Да се ра ды 

вы на бе ра це доб ры пра цоў ны тэмп — 

па спра буй це не збі вац ца з яго як ма га 

даў жэй. Гэ та абя цае пры бы так. Са мы 

час за няц ца спра вай, якая даў но ад-

кла да ла ся. Блі жэй да вы хад ных па ра-

дуе кож ны ча ла век.

РАК. Ты дзень бу дзе пра-

ця каць без асаб лі вых уз-

ру шэн няў. Спры яль ны час 

для пра дук тыў най пра цы і дзе ла вых 

су стрэч. Ідэі, якія прый шлі вам у га ла-

ву, мо гуць стаць па чат кам са праў ды 

гран ды ёз ных здзяйс нен няў у бу ду-

чым. У чац вер не вар та ста віць на 

кар ту ўсё, што ў вас ёсць, на ват ка лі 

рап там здас ца, што надышоў час пе ра -

мен. Звяр ні це ўва гу на па дзеі, якія 

ад бу дуц ца ў ня дзе лю: яны не вы пад-

ко выя.

ЛЕЎ. На ва коль ныя пач-

нуць ра зу мець, ча го вы 

на са май спра ве вар тыя. 

Не рас ча руй це іх, вы яві-

це свае сха ва ныя та лен ты. Асаб лі ва 

на пру жа ны мі мо гуць стаць па ня дзе-

лак і чац вер. У гэ тыя дні па жа да-

на пра яў ляць асця рож насць ва ўсіх 

спра вах. У аў то рак мо гуць ад быц-

ца доў га ча ка ныя пры ем ныя па дзеі. 

Вы хад ныя дні пры свя ці це хат нім 

спра вам.

ДЗЕ ВА. Ва шы жа дан ні і 

за ду мы бу дуць вы кон вац-

ца ў той ме ры, у якой яны 

шчы рыя і не су пя рэ чаць ін-

та рэ сам ін шых лю дзей. Па спра буй це 

не па ні ка ваць, а свое ча со ва вы праў-

ляць да пу шча ныя па мыл кі. Не вар та 

раз драж няц ца па дро бя зях і звяр таць 

ува гу на не да рэ чныя за ўва гі. Змя ні це

гнеў на мі ласць ды больш кан струк тыў-

на па ды дзі це да вы ра шэн ня на спе лых 

праб лем. Па жа да на не слу хаць плё-

так і не ўдзель ні чаць у інт ры гах.

ША ЛІ. Груз не за вер ша ных 

спраў на гэ тым тыд ні бу-

дзе да во лі цяж кі. Ня ма ла 

сіл мо жа спат рэ біц ца, каб 

урэ гу ля ваць хоць част ку на дзён ных 

праб лем. Не вар та за сму чац ца, ка лі ў 

па чат ку тыд ня да вя дзец ца су тык нуц-

ца з пэў ны мі пе ра шко да мі ў аса біс-

тай або пра фе сій най сфе ры. Блі жэй 

да вы хад ных маг чы мыя пе ра ме ны, 

якія пой дуць вам на ка рысць. Удзя лі-

це дзе цям больш ча су, ім не аб ход на 

ва ша ўва га.

СКАР ПІ ЁН. Гэ та ты дзень 

кам форт на га жыц ця. Па-

спра буй це ўдзя ліць больш 

ува гі са бе і свай му лю бі-

 ма му ча ла ве ку. На ды хо дзіць пе ры яд 

зме ны све та ад чу ван ня, маг чы мая

пе ра ацэн ка ду хоў ных каш тоў нас цяў, 

якая ада б'ец ца на ва шым лё се. Не 

пад пус кай це да ся бе рос пач, дзя лі-

це ся па зі ты вам і энер гі яй — вель мі 

хут ка вас ча ка юць вя лі кая ра дасць і 

ад чу валь ны пры бы так.

СТРА ЛЕЦ. Да вя дзец ца 

шмат ча су пры свя ціць ра-

бо це, ця пер не час ле на-

вац ца і па збя гаць ад каз нас ці. Па жы-

на ю чы пла ды сва ёй пра цы, па спра-

буй це не рас слаб ляц ца, інакш ва шы 

пла ны ака жуц ца па бу да ва ны мі на 

пяс ку. Пра яві це цяр пен не і па спра-

буй це не спра чац ца з на чаль ствам, ад 

гэ та га вы толь кі вый гра е це. У чац вер, 

перш чым пры няць но вую пра па но ву, 

пе ра ка най це ся, што гэ та не пад ман. 

Па леп шац ца ад но сі ны ў сям'і.

КА ЗЯ РОГ. Вы дат ны ты-

дзень для сме лых і энер-

гіч ных дзе ян няў, а вось 

тап тац ца на мес цы не вар-

та. Ця пер спры яль нае ста но ві шча для 

твор чых да сяг нен няў у пра фе сій най 

сфе ры. Не да вя дзец ца асаб лі ва за-

дум вац ца над тым, што ра біць і як ся бе 

па во дзіць, — вы вы дат на ўсё ве да е це.

Трэба склас ці план на дзень і ўсё за пі-

саць, бо ў се ра ду ёсць ры зы ка за быць 

штось ці важ нае. У вы хад ныя дні маг чы-

мыя ці ка выя зна ём ствы, зоркі не раяць 

пра во дзіць гэ ты час у адзі но це.

ВА ДА ЛІЎ. Па бе ра жы це 

свае сі лы, дай це на ва-

коль ным са мім вы ра шыць 

свае праб ле мы. Маг чы-

мыя зме ны пла наў і зрыў да моў ле-

нас цяў, што па цяг не да дат ко выя кло-

па ты. Пра ек ты, якія бы лі пры пы не ны, 

пач нуць па сту по ва раз ві вац ца. У пят-

ні цу ў спра вах бу дзе спа да рож ні чаць 

пос пех, на ма ган ні пры ня суць вы ні кі. 

У ня дзе лю маг чы мыя кан флік ты на 

бы та вой гле бе, па спра буй це не вы-

плюх ваць эмо цыі, тры май це іх пад 

кант ро лем.

РЫ БЫ. Па ду май це пра 

ся бе. У вас ёсць ня ма-

ла спраў і ня вы ра ша ных 

праб лем, якія ад кла даць ужо нель га. 

Але не спра буй це зра біць усё ад ра зу, 

па чы най це з са ма га га лоў на га. Сяб-

ры да па мо гуць пе ра адо лець мно гія 

цяж кас ці. У ра бо це вы зна ча юц ца но-

выя ці ка выя перс пек ты вы, не ўпус ці це

шанц. Ва ша асноў ная за да ча на гэ-

тым тыд ні — апы нуц ца ў па трэб ны 

час у па трэб ным мес цы.
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— Аса біс та я 
не ве ру ў прад ка зан ні 

пра гла баль нае 
па цяп лен не...


