
Фота Максіма ШАСТАКОВА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Праскоўі, Ермалая, 
Майсея.

К. Дамініка, Цыпрыяна, 
Эміліяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.36 20.53 15.17

Вi цебск — 5.21 20.48 15.27

Ма гi лёў — 5.26 20.43 15.17

Го мель — 5.28 20.34 15.06

Гродна — 5.52 21.08 15.16

Брэст — 5.58 21.03 15.05

Месяц
Поўня 3 жніўня.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ
— Доб ры ве чар, Іры на 

Ва сі леў на! Як ваш га лаў ны 

боль?

— Ой, сы шоў гу ляць у 

кар ты...

— Ты што, за хва рэў?

— Не.

— А ча го таб лет кі ясі?

— Дык тэр мін пры дат-

нас ці кан ча ец ца.

— Як вам уча раш ні 

абед?

— Што вам ска заць? 

Калі б суп быў та кі ж цёп лы, 

як ві но, віно такое ж ста рое, 

як гусь, а гусь та кая ж тлус-

тая, як гас па ды ня, абед быў 

бы зу сім ня дрэн ны.

Ста ры пры хо дзіць на 

кан суль та цыю да ўра ча. 

Той ра іць:

— Менш ку рыць, менш 

піць і менш сіл мар на ваць 

на жан чын.

Дзя док, усмі ха ю чы ся, 

па гра жае ле ка ру паль цам:

— Ну вы і ліс лі вец!

— Не ве да е це, дзе сё ле та 

мож на ня до ра га ад па чыць?

— Ве даю — на ка на пе.
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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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8 ЖНІЎ НЯ

1935 год — на ра дзіў ся Макс 

Са му і ла віч Ку няў скі, бе ла-

рус кі ву чо ны-эка на міст, 

док тар эка на міч ных на-

вук, пра фе сар, за слу жа-

ны эка на міст Бе ла ру сі. Аў тар на ву ко вых 

прац па праб ле мах ма дэ ля ван ня пра цэ-

су па вы шэн ня эфек тыў нас ці вы твор час-

ці, па вы шэн ня якас ці, на дзей нас ці і доў-

га тэр мі но вас ці пра дук цыі. Удзель ні чаў 

у рас пра цоў цы асноў ных дзяр жаў ных 

пра грам па ста наў лен ні і фар мі ра ван ні 

рын ка вай эка но мі кі ў Бе ла ру сі.

1940 год — на ра дзіў ся Алег Ар сенць е віч Вы-

соц кі, бе ла рус кі ву чо ны-эка на міст, док тар 

эка на міч ных на вук. Аў тар на ву ко вых прац па праб ле мах 

кі ра ван ня мік ра эка на міч ны мі сіс тэ ма мі, ін фар ма цый ных 

тэх на ло гій вы твор час ці.

1945 год — па ста но вай СНК БССР на ба зе Ця-

луш скай МТС ство ра на Баб руй ская ма-

шын на-трак тар ная май стэр ня (ця пер гэ та Баб руй скі за-

вод трак тар ных дэ та ляў і агрэ га таў).

1965 год — на ра дзі ла ся Жан на Вік та раў на Ле-

бе дзе ва, ар тыст ка ба ле та, за слу жа ная ар-

тыст ка Бе ла ру сі.

2005 год — Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пад пі саў Указ «Аб пра-

ду хі лен ні на ступ стваў ганд лю людзь мі».

1895 год — на ра дзіў ся Мі ка лай 

Мі ка ла е віч Ні кі цін, ра сій скі 

пісь мен нік. Аў тар ра ма на «Паў ноч ная Аў-

ро ра», апа вя дан няў, п'ес. Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ міі СССР.

1900 год — у Бо ста не па іні цы я ты ве сту дэн та 

Гар вард ска га ўні вер сі тэ та Ду ай та Дэ ві са 

ад быў ся пер шы Між на род ны тэ ніс ны тур нір — матч тэ ні-

сіс таў ЗША і Анг ліі. Да та на ра джэн ня Куб ка Дэ ві са — не-

афі цый на га чэм пі я на ту све ту ся род муж чын скіх тэ ніс ных 

ка ман даў.

1905 год — на ра дзіў ся Анд рэ Жа лі вэ, фран цуз-

скі кам па зі тар, ды ры жор, адзін з за сна-

валь ні каў твор ча га аб'яд нан ня кам па зі та раў «Ма ла дая 

Фран цыя».

1935 год — на ра дзі ла ся Мая 

Ге ор гі еў на Менг лет, ра-

сій ская ар тыст ка тэ ат ра і кі но.

1945 год — у ад па вед нас ці 

з ра шэн ня мі Крым скай 

і Патс дам скай кан фе рэн цый і пас ля 

ад мо вы Япо ніі вы ка наць па тра ба ван ні 

са юз ні каў СССР па ан ты фа шысц кай 

ка а лі цыі аб без умоў най ка пі ту ля цыі 

Са вец кі Са юз аб вяс ціў вай ну Япо ніі.

У гэ ты ж дзень у ад па вед нас ці з Лон дан скім па гад нен-

нем СССР, ЗША, Вя лі ка бры та ніі і ча со ва га ўра да Фран-

цыі (да яго да лу чы лі ся яшчэ 19 дзяр жаў) бы ло вы ра ша на 

за сна ваць Між на род ны ва ен ны тры бу нал па пе ра сле ду і 

па ка ран ні га лоў ных ва ен ных зла чын цаў Дру гой су свет-

най вай ны (ста тут яго за цвер джа ны 20 снеж ня).

1955 год — 8—20 жніў ня ў Жэ не ве ад бы ла ся 

Пер шая між на род ная на ву ко ва-прак тыч-

ная кан фе рэн цыя па мір ным вы ка ры стан ні атам най 

энер гіі.

ВЕ РА ВЯР БА:

«Ад шчас ця мож на ад ку піц ца,

А смерць ні хто не пад ма нуў».

АВЕН. Не бой це ся ак тыў-

ных дзе ян няў для да сяг-

нен ня па стаў ле ных пе рад 

са бой мэт: пры кла дзе ныя 

на ма ган ні пры ня суць вы нік. На ра бо-

це ве ра год ныя зме ны да леп ша га. 

Не будзь це кан сер ва та рам, пра яві-

це ад кры тасць да но ва га, ка му ні ка-

бель насць, і вы да мо жа це ся пос пе ху. 

У вы хад ныя па спра буй це ад су нуць усе 

свае кло па ты і па ве ся ліц ца ад ду шы ў 

ко ле сяб роў або род ных.

Ц Я  Л Е Ц .  Вы змо жа це 

пе ра адо лець пе ра шко ды, 

ка лі бу дзе це пра яў ляць 

эма цы я наль ны спа кой і 

на стой лі васць. Вам не аб ход на пры-

клас ці мак сі мум сіл і цяр пен ня, каб 

не апраў даць ча кан ня ня доб ра зыч-

ліў цаў. Вы хад ныя па спра буй це пра-

вес ці з па чуц цём унут ра най сва бо ды. 

Не вар та да ваць абя цан ні да па маг чы 

і вы ра шыць чу жыя праб ле мы. Па спра-

буй це не ра біць па спеш лі вых вы сноў 

ад нос на ка ха на га ча ла ве ка.

БЛІЗ НЯ ТЫ.  Па дзеі, якія 

ад бы ва юц ца ва кол вас, 

свед чаць пра зме ны ў ва-

шым жыц ці. І гэ та пе ра-

ме ны да леп ша га. Не вы-

клю ча на, што атры ма е це вы гад ную 

дзе ла вую пра па но ву, аль бо вам пры-

зна юц ца ў ка хан ні і ку пяць за ру чаль ны 

пярс цё нак. У вы хад ныя сяб ры за про-

сяць на ве ча ры ну, вя сё лая кам па нія 

раз вее сум ныя дум кі.

РАК. На гэ тым тыд ні на 

тое, што ад бы ва ец ца, вар-

та гля дзець па-фі ла соф-

ску. Ак тыў на ўдзель ні чаць у чу жых 

спра вах і спрэч ках дак лад на не вар-

та. Ка лі ў аў то рак яшчэ да пу шчаль ны 

апош ні ўсплёск ак тыў нас ці, то ў дру гой 

па ло ве тыд ня гэ та мо жа пры вес ці да 

кан флікт ных сі ту а цый з на ва коль ны мі, 

стра тай сіл і гро шай. А вось спа кой-

ная, ру цін ная пра ца абя цае не ча ка на 

ад зна чыц ца кар' ер ным уз лё там.

ЛЕЎ.  Вы, па доб на, зноў 

здзі ві це на ва коль ных, па-

спра буй це толь кі, каб здзіў-

лен не іх бы ло па зі тыў нае. 

У се ра ду ва шы тай ны мо гуць ад крыц ца, 

так што рых туй це ся да ваць тлу ма чэн ні. 

У чац вер з'я віц ца шанц пад няць свой 

аў та ры тэт і знай сці агуль ную мо ву на-

ват з са мы мі не зга вор лі вы мі людзь мі.

ДЗЕ ВА.  Звя дзі це да мі-

ні му му кан так ты з прад-

стаў ні ка мі ўла ды, пад-

атко вых і фі нан са вых ор-

га наў, ад кла дзі це ўсё гэ та на во сень. 

На пра ця гу тыд ня ве ра год ныя пе ра-

па ды на строю, якія мо гуць пры вес ці 

да твор ча га і псі ха ла гіч на га кры зі су. 

Па спра буй це не ідэа лі за ваць мі ну лае, 

су стрэ ча са ста ры мі сяб ра мі — гэ та 

толь кі да ні на ўспа мі нам. Па мя тай це, 

што на пе ра дзе вас ча ка юць лё са вы-

зна чаль ныя зна ём ствы.

ША ЛІ .  З'я віц ца шанц 

знач на ру шыць на пе рад, 

трэ ба толь кі дак лад на вы-

браць кі ру нак. У па ня дзе-

лак змо жа це плён на па пра ца ваць над 

за вяр шэн нем ней кай важ най спра вы. 

У аў то рак вазь мі це свой тэм пе ра мент 

пад асаб лі вы кант роль, інакш не па-

збег нуць скан да лу. На ра бо це бу дзе 

вель мі моц ны дух са пер ніц тва.

СКАР ПІ ЁН. На ды хо дзіць 

па спя хо вы, ак тыў ны, на-

поў не ны яр кі мі па дзея мі 

ты дзень. Вас ча кае са лід-

ны пры бы так і пры ваб ныя дзе ла выя 

пра па но вы. Ва шы пла ны і за ду мы ўда-

ла рэа лі зу юц ца, аў та ры тэ т уз рас це. 

Да вас бу дуць звяр тац ца па пра фе-

сій ныя па ра ды і да па мо гу. І кан суль та-

цыі бу дуць не бяс плат ныя. У вы хад ныя 

ва шу ду шу са грэе кло пат ка ха на га ча-

ла ве ка і су стрэ чы з сяб ра мі, якія ста-

ноў ча ада б'юц ца на на строі.

СТРА ЛЕЦ.  Вы ад чу е це 

пры ліў сіл, ад нак усё ж 

не вар та мар на расхода-

ваць энер гію. Да вер це част ку спраў 

на дзей ным парт нё рам, за са бой жа 

па кінь це са мае га лоў нае. Па спра буй-

це абя цаць толь кі тое, што змо жа це 

вы ка наць. У чац вер бу дуць па спя хо-

выя па езд кі за го рад і па ча так па да-

рож жаў. У пят ні цу па сту піць ці ка вая 

ін фар ма цыя, якая вель мі спат рэ біц ца 

ў най блі жэй шы час. Ня дзе лю пра вя-

дзі це з сям' ёй.

К А  З Я  Р О Г .  На гэ тым 

тыд ні мо жа це на быць но-

вых сяб роў, ва ша ра бо та 

ста не больш ці ка вай. У аў-

то рак мо жа да стац ца ня лёг кая за да-

ча, ад нак вы вы ра шы це яе прак тыч на 

без да кор на. Гэ та за па тра буе шмат сіл, 

але і пры ня се ка рыс ны во пыт. У чац-

вер спры яль на па чы наць ра монт ква-

тэ ры або да чы. У вы хад ныя па спра-

буй це за сце раг чы ся бе ад мі тус ні і 

не па трэб ных і стом ных кан так таў.

В А  Д А  Л І Ў .  На гэ тым 

тыд ні вар та пра явіць та-

кія якас ці ха рак та ру, як 

раз важ лі васць і піль насць. 

Па жа да на са чыць за сва і мі вы каз ван-

ня мі, мо жа це стаць не ў ме ру га вар-

кі мі, а гэ та ні ко му яшчэ не пры но сі ла 

ка рыс ці. Не стан дарт ны па ды ход да 

вы ра шэн ня праб лем дасць ста ноў чы 

вы нік. У ся рэ дзі не тыд ня не вар та кры-

ты ка ваць ка лег і парт нё раў, гэ та мо жа 

пры вес ці да свар кі. Га лоў ная за да ча 

вы хад ных за клю ча ец ца ў ахо ве свай го 

пры ват на га жыц ця ад чу жых ва чэй.

РЫ БЫ. На гэ тым тыд ні 

на ра бо це спат рэ біц ца ўсё 

ва шае са ма ва ло дан не, каб 

за хоў ваць спа кой, ня гле дзя чы на аб-

ста ві ны, якія змя ня юц ца. На чаль ства 

ві да воч на ча кае ад вас іні цы я тыў нас-

ці і дзе ян няў, на кі ра ва ных на вы праў-

лен не ця пе раш няй, не са май уда лай 

сі ту а цыі. У ся рэ дзі не тыд ня маг чы ма 

ўсклад нен не ад но сін з бліз кі мі сва я-

ка мі, за тое з сяб ра мі — поў нае па ра-

зу мен не.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

Він шу ем нашу калегу Вік то рыю МІ РОН ЧЫК 

і яе абран ні ка Ра ма на са ства рэн нем сям'і!

Коль кі кве так у лет нім лу зе,

Столь кі шчас ця хай вам бу дзе!

А ка лі вам бо лей трэ ба,

Хай Гас подзь да ба віць з не ба!

Звяз доў цы.
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