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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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11 МАЯ

1534 год — мер ка ва ная да та на-
ра джэн ня Цып ры я на Ба зы-

лі ка, паэ та, пе ра клад чы ка, кам па зі та ра, 
кні га вы даў ца. З 1556 (?) го да — пры двор-
ны му зы кант, адзін з кі раў ні коў ка пэ лы 
ў канц ле ра ВКЛ М. Ра дзі ві ла Чор на га. 

Скла даў рэ лі гій ныя спе вы, якія вы да дзе ны асоб ны мі кні га-
мі ў Брэс це (1556, 1558, 1559), а так са ма ўвай шлі ў збор нік 
«Пес ні хвал бос кіх». У 1560—1570-я гады — ула даль нік 
і кі раў нік Брэсц кай дру кар ні, дзе на дру ка ваў Брэсц кую 
біб лію (1563), «Раз мо ву па ля ка з ліц ві нам» (ка ля 1564) і 
інш. Па мёр пас ля 1600 года.

1894 год — на ра дзіў ся (в. Сла ба да, ця пер Уз дзен-
скі ра ён) Сця пан Ге ра сі ма віч Бу лат, бе ла-

рус кі дзяр жаў ны і пар тый ны дзе яч, жур на ліст. Ву чыў ся ў 
Мін скім на стаў ніц кім ін сты ту це. З 1918 го да — член ар-
га ні за цыі «Ма ла дая Бе ла русь». У 1920-м, у час поль скай 
аку па цыі, — член Бе ла рус кай ка му ніс тыч най ар га ні за цыі і 
Паў станц ка га ка мі тэ та; ар га ні за тар пар ты зан скіх атра даў 
на Мін шчы не. З лі пе ня 1920-га — у Мін скім гу берн скім 
ад дзе ле на род най асве ты, за гад чык ад дзе ла ЦК КП(б)
Б, ад на ча со ва рэ дак тар га зе ты «Са вец кая Бе ла русь», 
за сна валь нік і рэ дак тар га зе ты «Бе ла рус кая вёс ка». З 
лю та га 1921 го да — член ЦБ КП(б)Б, сак ра тар і за гад чык 
ад дзе ла ЦК КП(б)Б. Па мёр у 1921 го дзе.

1899 год — на ра дзіў ся (г. Ваз ня сенск Мас коў скай 
гу бер ні) Глеб Паў ла віч Гле баў, бе ла рус кі ак-

цёр, на род ны ар тыст Бе ла ру сі і СССР. Сцэ-
ніч ную дзей насць па чаў у ама тар скім гурт ку, 
ар га ні за ва ным яго баць кам. З 1926 го да ў 
Бе ла рус кім тэ ат ры імя Ян кі Ку па лы (у 1943—
1947 гг. — мас тац кі кі раў нік). Бліс ку чы ка-
ме дый ны ак цёр, май стар пе ра ўва саб лен ня. 
Да ваў дак лад ную і па-тэ ат раль на му яр кую 

ха рак та рыс ты ку воб ра за, ва ло даў ім пра ві за цый ным да-
рам, плас ты кай, вы ключ ным ка ме дый ным май стэр ствам. 
Най леп шыя ро лі ў бе ла рус кай і кла січ най дра ма тур гіі: Па-
вел Ня мі ра («Ай чы на» К. Чор на га), Ха лі мон («Пар ты за ны» 
К. Кра пі вы), Хар ке віч («Па гі бель воў ка» Э. Са муй лен ка), 
Ту ля га («Хто смя ец ца апош нім» К. Кра пі вы ) і інш. Зды-
маў ся ў кі на філь мах: «Кан стан цін За сло наў», «Не сцер ка», 
«Па лес кая ле ген да», «Пер шыя вы пра ба ван ні» і інш. Шы-
ро кую па пу ляр насць на быў як чы таль нік на ра дыё. Двой чы 
лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мёр у 1967 го дзе.

1990 год — ство ра ны Ма зыр скі дра ма тыч ны тэ-
атр імя І. Ме ле жа. За сна валь нік і пер шы 

кі раў нік — М. Ко лас. У рэ пер ту а ры тэ ат ра — па ста ноў кі 
тво раў бе ла рус кай, рус кай і су свет най кла сі кі, а так са ма 
су час ных аў та раў: «Пры ма кі» Я. Ку па лы, «Кош кін дом» 

С. Мар ша ка, «Тры бу нал» А. Ма ка ён ка і ін шыя.

1864 год — на ра дзі ла ся Этэль 

Лі лі ян Вой ніч, анг лій ская 

пісь мен ні ца, пе ра клад чы ца. Аў тар ра ма на 

«Ава дзень», «Зды мі абу так твой», «Пе ра-

рва ная друж ба» і ін шых тво раў. Па мер ла 

ў 1960 го дзе.

1900 год — быў спу шча ны на ва ду бро не па луб ны 

крэй сер пер ша га ран гу Бал тый ска га фло-

ту «Аў ро ра». За кла дзе ны ў маі 1897-га. У 1948 го дзе 

па стаў ле ны на веч ную ста ян ку ка ля Пет ра град скай на-

бя рэж най.

1904 год — на ра дзіў ся Саль ва дор Да лі, іс пан скі 

жы ва пі сец, гра фік, скульп тар, рэ жы сёр, вя-

ду чы прад стаў нік сюр рэа ліз му. Па мёр у 1989 го дзе.

1939 год — па чаў ся ўзбро е ны кан флікт па між 

СССР і Япо ні яй ка ля ра кі Хал хін-Гол на тэ-

ры то рыі Ман го ліі. За ключ ныя баі ад бы лі ся ў апош ніх чыс-

лах жніў ня і за вяр шы лі ся поў ным раз гро мам 6-й асоб най 
ар міі Япо ніі.

Фота Ганны КУРАК.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ганны, Жанны, 
Марыі, Яны, Аўсея, 
Віталя, Кірылы, Максіма.

К. Міры, Ігната, Кірылы, 
Францішка, Якуба.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.15 20.58 15.43

Вi цебск — 4.59 20.53 15.54

Ма гi лёў — 5.05 20.48 15.43

Го мель — 5.11 20.35 15.24

Гродна — 5.31 21.12 15.41

Брэст — 5.38 21.06 15.28

Месяц
Маладзік 5 мая.

Месяц у сузор’і Льва.

УСМІХНЕМСЯ
Як цяж ка вы хоў ваць 

сы на... Яко га на ра дзі ла 

та бе свяк роў.

— Мі лая, а ча му ты пла-

ка ла пад час сек су?

— Мне сон страш ны пры-

сніў ся.

Не ем пас ля шас ці ве-

ча ра ўжо тры дні. Сыш лі: 

жы вот — на 0,001 %, ба-

кі — на 0,001 %, жа дан не 

жыць — на 95 %.

Урок сек су аль на га вы ха-

ван ня. На стаў ні ца:

— Дзе ці, мы па чы на ем 

вы ву чаць ці ка вы прад мет. 

Вель мі хут ка ў на шым кла-

се хлоп чы кі за ці ка вяц ца 

дзяў чын ка мі, а дзяў чын кі — 

хлоп чы ка мі...

Во вач ка:

— Мар'я Іва наў на, а мож-

на тыя, хто ўжо сек сам зай-

маў ся, пой дуць гу ляць у 

фут бол?

АВЕН. Ваш дэ віз — 

больш слу хай це і менш 

га ва ры це. Вам не аб ход-

ная гнут касць у сі ту а цы ях, 

якія па ста ян на змя ня юц ца, ву чы це ся 

кі ра ваць сва і мі эмо цы я мі. Да вя дзец ца 

за клі каць на да па мо гу ін ту і цыю і муд-

расць. Па жа да на пе ра гле дзець свой 

рас па ра дак дня, па спра буй це ўраў на-

ва жыць ра бо чы час і час, пры све ча ны 

до му і хат нім спра вам.

ЦЯ ЛЕЦ. Ты дзень мо жа 

стацца спры яль ным у пла-

не ўрэ гу ля ван ня ад но сін з 

парт нё ра мі па ра бо це і ў 

аса біс тым жыц ці. Зно сі ны з ці ка вы мі 

людзь мі да зво ляць зда быць кры ні цу 

да дат ко ва га за роб ку. У аў то рак мэ-

та на кі ра ва насць і ста ран насць на ра-

бо це ад зна чац ца вы дат ны мі вы ні ка мі. 

У се ра ду га ні це прэч ад ся бе ту гу і сум-

ныя дум кі. У су бо ту не рас каз вай це 

на ва коль ным пра свае пос пе хі і гран-

ды ёз ныя пла ны, бо гэ та мо жа стаць 

пры чы най зайз драс ці.

БЛІЗ НЯ ТЫ. За ся родзь-

це ся на ра бо це, яна пры ня-

се за да валь нен не і пры бы-

так. Ад нак і пра ад па чы нак 

не за бы вай це. Вас ча кае ці-

ка вае па да рож жа ў пры ем най кам па ніі. 

Атры ма е це ма су ўра жан няў, ад чу е це 

рас слаб лен не і спа кой. Па спра буй це 

быць больш цярп лі вы мі да ня знач ных 

не да хо паў на ва коль ных. Вас лю бяць і 

ша ну юць, па вер це ў гэ та. Асця рож ней з 

жа дан нем быць за ліш не эк стра ва гант-

ны мі і імк нен нем усё змя ніць.

РАК. Пра фе сій ная сфе-

ра за па тра буе ад вас піль-

най ува гі і не па срэд на га 

ўдзе лу. Важ на ўці ха мі рыць 

га на рыс тасць і не сва рыц ца з на ва коль-

ны мі. Аў то рак — спры яль ны дзень для 

мак сі маль най ак тыў нас ці на ра бо це і ра-

шу чых дзе ян няў на лю боў ным фрон це. 

Су бо та ста нец ца пры дат ным днём для 

ві зі ту да род ных і ся мей на га абе ду.

ЛЕЎ. Ты дзень абя цае 

быць на сы ча ным па дзея мі. 

Ва шы пла ны бу дуць ува-

саб ляц ца ў жыц цё імк лі вы-

мі тэм па мі. Па леп шац ца ад но сі ны з 

на ва коль ны мі, бу дуць вы ра ша ны прак-

тыч на ўсе кан флікт ныя сі ту а цыі. Мо-

жа це раз ліч ваць на пад трым ку і да па-

мо гу сяб роў. І вы па спра буй це ні ко му 

не ад маў ляць у да па мо зе і вы кон ваць 

не аб ход ную ра бо ту свое ча со ва. І та ды 

мо жа це раз ліч ваць на пос пех.

ДЗЕ ВА. Спат рэ бяц ца 

ар га ні за тар скія здоль нас-

ці і но выя ідэі. Каб да сяг-

нуць ста ноў ча га вы ні ку ў 

дзе ла вым су пра цоў ніц тве, да вя дзец ца 

пры клас ці мак сі мум на ма ган няў. За-

тое і ўзна га ро джа ныя яны бу дуць па 

за слу гах. Па спра буй це не ад кла даць 

спра вы на по тым, вы ра шай це іх ад-

ра зу. У кан цы тыд ня ўпэў не насць ва 

ўлас ных сі лах да па мо жа ра за брац ца 

са скла да нас ця мі, так што не вар та 

да зва ляць са бе ўпа даць у рос пач.

ША ЛІ. Па менш ча су 

пра вод зьце за кам п'ю та-

рам, са цы яль ныя сет кі не 

за ме няць аса біс тых зно сін. 

У аў то рак не вар та су мня-

вац ца ва ўлас ных сі лах — гэ тым ра зам 

вы змо жа це ўва со біць у жыц цё свае 

за ду мы. Ка лі хо ча це доб ра за ра біць, 

са чка ваць не вар та. Вы хад ныя па жа-

да на пра вес ці за го ра дам.

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым 

тыд ні вас ча ка юць яр кія 

і ці ка выя па дзеі. Ула ві-

це на пра мак вет ру пе ра-

мен, каб мак сі маль на ска рыс тац ца 

спры яль ны мі маг чы мас ця мі. Будзь це 

сум лен ныя, і та ды ні я кія чут кі не змо-

гуць на шко дзіць. У аў то рак мо жа це 

ад чуць, што на за па ша ныя спра вы не 

цер пяць ад кла ду. Вы раз на спла нуй це 

гэ ты дзень: та ды атры ма ец ца зра біць 

усё, што не аб ход на. Сфе ра аса біс та га 

жыц ця вель мі важ ная для вас, не бой-

це ся пры знац ца ў гэ тым са бе і ва ша му 

вы бран ні ку.

СТРА ЛЕЦ. Па стаў це ся з 

ува гай да но вых зна ё мых і 

да іх пра па ноў, яны мо гуць 

быць вы гад ныя. Се ра да — 

доб ры дзень для та го, каб да ве дац ца 

штось ці но вае або па чаць ву чыц ца. 

У чац вер па ста рай це ся стрым лі ваць 

эмо цыі, уваж лі ва са чы це за сва і мі 

сло ва мі і па во дзі на мі су раз моў ні каў. 

Маг чы ма, та кім чы нам па збег не це буй-

ных не пры ем нас цяў. У пят ні цу мо жа це 

ад чуць у са бе ўсплёск іні цы я тыў нас ці і 

прад пры маль нас ці. Па спра буй це зла-

віць мо мант і пры мя ніць гэ тыя якас ці 

з мак сі маль най ка рыс цю. У ня дзе лю 

ад пач ні це ад спраў.

КА ЗЯ РОГ. На ды хо дзіць 

спры яль ны ты дзень для 

ўста наў лен ня ка рыс ных і 

вы гад ных зна ём стваў, по-

шу ку да дат ко вых за роб каў. Да рэ чы, 

за раз той час, ка лі вар та да вя раць 

пер ша му ўра жан ню аб лю дзях. У па-

ня дзе лак будзь це вель мі ўваж лі выя да 

пра цоў ных спраў: лепш усё пра вер це, 

ка лі не хо ча це по тым вы праў ляць да пу-

шча ныя па мыл кі. У се ра ду не вар та ні-

чо га вы ра шаць і з кімсь ці рас ста вац ца. 

У вы хад ныя доб ра б на ве даць сва я коў 

і з'ез дзіць за го рад.

ВА ДА ЛІЎ. Не пе ра-

ацэнь вай це сва ёй знач-

нас ці, каб не па ру шыць 

ба лан су ў ка лек ты ве. 

Асаб лі ва вя лі кая не бяс пе-

ка са пса ваць ад но сі ны з ка ле га мі. Ка лі 

зной дзец ца маг чы масць ад пра віц ца ў 

па да рож жа, яе аба вяз ко ва трэ ба вы-

ка рыс тоў ваць. У се ра ду пра яві це ўсю 

сваю дып ла ма тыч насць. У пят ні цу ад 

вас спат рэ біц ца больш ува гі і кло па ту 

да бліз кіх лю дзей. Ня дзе лю лепш пра-

вес ці ў адзі но це, у ад ва рот ным вы пад-

ку ры зы ку е це па сва рыц ца з сяб ра мі.

РЫ БЫ. Па спра буй це не 

нер ва вац ца і не спра ба ваць 

па спець усё і ад ра зу. Будзь-

це пра сцей шыя і менш раз-

ва жай це над тым, хто і што мо жа пра 

вас ска заць, на строй вай це ся на ста-

ноў чыя эмо цыі. Пра ду май це свае дзе-

ян ні да дро бя зяў — так бу дзе пра сцей 

рэа лі зоў ваць вя лі кія пла ны. У вы хад-

ныя кан так туй це з сяб ра мі і сяб ра мі 

сяб роў, ка рыс тай це ся спрыяль  ным для 

ўста наў лен ня кан так таў мо ман там. Ну 

і, вя до ма, ад па чы вай це, ра дуй це ся, ве-

ся лі це ся.
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Ліса, 
табе хтосьці 
смайлік паслаў!


