
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Таісіі, Анісіма, 
Купрыяна, Сямёна.

К. Івоны, Рэнаты, Міхала, 
Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.54 21.19 16.25

Вi цебск — 4.37 21.06 16.29

Ма гi лёў — 4.44 21.09 16.25

Го мель — 4.49 20.58 16.09

Гродна — 5.11 21.33 16.22

Брэст — 5.20 21.26 16.06

Месяц
Маладзік 22 мая.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ
— Зі на і да, як вы ста ві це-

ся да сек су за гро шы?

— Коль кі?

— 200 до ла раў за да во-

ліць?

— Ой, у мя не столь кі 

няма...

— Аў гін ня, з ча го вы 

сён ня та кая за ду мен-

ная?

— Ой, Ся мён Мар ка-

віч, і не пы тай це! Гэ тыя 

мат чы ны кло па ты з не за-

муж ні мі доч ка мі!..

— Не бя ры це ў га ла ву! 

У не ка то рых не за муж нія 

доч кі з мат чы ны мі кло па-

та мі — вось у іх то так!

— Ві таю! Я так ра ды з 

ва мі на рэш це па зна ё міц ца! 

Мне столь кі пра вас рас каз-

ва лі!

— Ха! Хай па спра бу юць 

гэ та да ка заць!
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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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Фота Максіма ШАСТАКОВА.

АВЕН.  На гэ тым тыд нi 

вы змо жа це пад вес цi вы-

нiк, хоць бы пра меж ка вы, 

у якой-не будзь з аб лас-

цей сва ёй дзей нас цi. Аль бо вас на-

стой лi ва па про сяць гэ та зра бiць. Лёс 

па до рыць ней кi шанц, маг чы ма, гэ та 

бу дзе но вая ра бо та цi ве ра год насць 

па мя няць мес ца жы хар ства. У лю-

бым вы пад ку, на бу дзе це штось цi 

каш тоў нае для ся бе. У чац вер будзь-

це асця рож ныя з но вы мi зна ё мы мi, 

не ўсiм вар та ве рыць. У вы хад ныя 

па спра буй це ад даць больш ча су са-

бе i сва ёй сям'i.

ЦЯ ЛЕЦ. На ды шоў важ ны 

пе ры яд, якi да зво лiць рас-

крыць здоль нас цi ў пра фе-

сiй ным пла не. Не трэ ба су-

мня вац ца, ле на вац ца, сы хо дзiць ад 

ад каз нас цi. Не мар нуй це свае сi лы па 

дро бя зях. Па збя гай це кан флiк таў i на 

ра бо це, i ў сям'i. Па мя тай це, што ва 

ўсiх свая праў да. Шу кай це кам пра мiс. 

Зда быў шы ду шэў ны спа кой, ад чу е це 

ся бе гас па да ром ста но вi шча.

БЛIЗ НЯ ТЫ. Вы змо жа-

це да маг чы ся вы дат ных 

вы нi каў i рэа лi за ваць лё-

са вы зна чаль ныя пла ны. 

Для вас бу дуць ство ра ны 

са мыя спры яль ныя ўмо вы: i на ра бо-

це, i ў аса бiс тым жыц цi. Па спра буй це 

змя нiць свет. Ме на вi та ця пер вы змо-

жа це мно гае. Вы ка рыс тоў вай це гэ ты 

шанц. У лю боў ных спра вах вас ча ка-

юць прыем ныя па дзеi: пра па но ва ру кi 

i сэр ца або па паў нен не ў сям'i.

РАК. Па ча так тыд ня — 

час, над звы чай спры яль ны 

для бiз не су. Хоць не вы-

клю ча ны не ка то рыя не па ра зу мен нi, 

але вам удас ца iх спа кой на i ка рэкт на 

вы ра шыць. У спрэч ках, як вя до ма, на-

ра джа ец ца iс цi на. Так што не бой це-

ся пя рэ чыць ка ле гам або сяб рам. Не 

да вай це на го ды лi чыць ся бе сла бай 

асо бай. У чац вер вам усмiх нец ца ўда-

ча i змо жа це прос та го ры звяр нуць. 

У вы хад ныя днi па спра буй це за бяс-

пе чыць са бе мак сi маль ны спа кой i 

ад па чы нак.

ЛЕЎ. За паль чы васць i раз-

драж няль насць — ва шы 

га лоў ныя во ра гi на гэ тым 

тыд нi. Са чы це за сва i мi 

сло ва мi. У вы хад ныя па спра буй це раз-

гля дзець за ўлас най рас слаб ле нас цю i 

за да во ле нас цю маг чы мыя пад вод ныя 

ка мя нi i граб лi. Iх, зра зу ме ла, лепш 

па кi нуць уба ку. Не раз лiч вай це на 

хут кае ра шэн не праб лем. На ват ка лi 

поў на па моч нi каў, па ста рай це ся, каб 

стра тэ гiя дзе ян няў бы ла рас пра ца ва-

на аса бiс та ва мi.

ДЗЕ ВА. Ты дзень поў ны 

раз на стай ных па дзей, 

кло па таў i мi тус нi. У не-

ка то рых сi ту а цы ях ра за-

брац ца бу дзе ня лёг ка. Маг чы ма, вар та 

ад клас цi гэ тыя спро бы? I праб ле мы 

пач нуць не за ўваж на са мi знi каць. Блi-

жэй да вы хад ных ста не шмат но вых 

кан так таў i не ча ка ных су стрэч. Iн туi-

цыя i па чуц цё так ту да зво ляць вам 

зра бiць най леп шае ўра жан не. Вы хад-

ныя пра вя дзi це на да чы.

ША ЛI .  На ды хо дз iць 

спрыя ль ны пе ры яд. Вам 

на ват кры ху не па са бе ад 

дабра  бы ту, якi зва лiў ся на 

вас. Важ ныя па дзеi мо гуць ад быц ца ў 

дзе ла вым жыц цi. Ча кай це кар' ер на га 

рос ту. Але не за бы вай це i пра паў ся-

дзён ныя ся мей ныя спра вы. Ка ха ны 

ча ла век па ра дуе да ра гiм па да рун кам. 

Не за ста вай це ся ў даў гу, устрой це ра-

ман тыч ную вя чэ ру.

СКАР ПI ЁН. На гэ тым тыд-

нi вы бу дзе це пад свя до ма 

iмк нуц ца да та го, каб скi-

нуць кай да ны доў гу i жыць 

так, як хо чац ца. Вы за слу жы лi шчас це. 

I лёс дасць шанц усё па мя няць i ар га-

нi за ваць най леп шым чы нам. У ка хан нi 

ўсё ўза ем на i го ра ча, га ран та ва на бу-

ра не за быў ных па чуц цяў i за да валь-

нен няў. Вы ця пер здоль ныя згла дзiць 

прак тыч на лю быя кан флiкт ныя сi ту а-

цыi i атрым лi ваць аса ло ду ад жыц ця.

СТРА ЛЕЦ. З'я вiц ца шанц 

да маг чы ся пос пе ху, атры-

маць пры бы так, за ма ца-

ваць свае да сяг нен нi. 

Паспра буй це не за хап ляц ца са ма кры-

ты кай. Ды i да iн шых не пры дзi рай це-

ся, вы мо жа це за сму цiць па про ка мi ка-

ха на га ча ла ве ка, а за ад но i са пса ваць 

ад но сi ны з блiз кi мi людзь мi. У пер шай 

па ло ве тыд ня маг чы мыя пе ра груз кi на 

ра бо це, зрэш ты, iх доб ра апла цяць. 

У вы хад ныя не да вя дзец ца скар дзiц ца 

на на строй i са ма ад чу ван не.

КА ЗЯ РОГ.  Па жа да на 

не пе ра адоль ваць за раз 

бур ныя па ро гi, а спа кой на 

плыць па ра цэ цi за ста вац-

ца ў цi хай за то цы. Вам не па трэб ныя 

пе ра ме ны, аван тур ныя гiс то рыi i ры-

зы коў ныя пра ек ты. У па ня дзе лак на 

ра бо це мо гуць уз нiк нуць не прад ба ча-

ныя праб ле мы. На аў то рак пла нуй це 

кан струк тыў ную раз мо ву з на чаль-

ствам, агуч це на на ра дзе свае iдэi. 

У чац вер не ча ка ныя гос цi пры ня суць 

кло па ты, але пры гэ тым да ста вяць 

ня ма ла ра дас цi. Блi жэй да вы хад ных 

маг чы мыя свар кi ў сям'i, пра явi це 

цяр пен не.

ВА ДА ЛIЎ. Зда ец ца, у мас-

тац тве зна хо джан ня кам-

пра мi саў роў ных вам не бу-

дзе. Так што па спра буй це 

не ады хо дзiць ад цяж кай раз мо вы, яна 

да па мо жа ўнес цi яс насць у ад но сi ны. 

У дру гой па ло ве тыд ня вас, маг чы ма, 

па спра бу юць пад ма нуць. Будзь це на-

па га то ве, па спра буй це не тра пiц ца на 

кру чок. Доб ра бы ло б пры цi шыць ам бi-

цыi, iнакш ваш аў та ры тэт мо жа сур'ёз-

на па хiс нуц ца. У вы хад ныя будзь це 

раз важ лi выя ў сва iх рас хо дах.

РЫ БЫ. Ты дзень на пру-

жа ны, але кан струк тыў ны. 

Мно гае мо жа це па спець 

зра бiць. Вось толь кi вы ка нан не служ-

бо вых пла наў па гра жае пе ра шко дзiць 

ажыц цяў лен ню аса бiс тых за дум. Су-

стрэ чы, маг чы ма, прый дзец ца ад-

мя нiць. У чац вер лепш не ду шыць 

твор чыя па ры вы, а па ста рац ца ажыц-

ця вiць iх. Ве ра год на, у кан цы тыд-

ня да вя дзец ца вы ра шаць праб ле мы 

свая коў. Iм па трэб ны ва ша пад трым-

ка i да па мо га, па спра буй це не рас-

ча ра ваць.

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

23 МАЯ

1911 год — на ра дзiў ся Юрый 

Аляк се е вiч Яго раў, бе ла-

рус кi ар хi тэк тар i да след чык ар хi тэк ту-

ры, пе да гог, док тар мас тацт ва знаў ства, 

пра фе сар. У 1944—1948 га дах быў га-

лоў ным ар хi тэк та рам Мiн ска, у 1949—

1954-м кi ра ваў ар хi тэк тур на-бу даў нi чым сек та рам АН 

Бе ла ру сi, вы кла даў у БПI. Адзiн з удзель нi каў рас пра цоў кi 

пра ек таў пла нi роў кi i за бу до вы цэнт ра Мiн ска i яго га лоў-

на га пра спек та (ця пер пра спект Не за леж нас цi). Аў тар 

да сле да ван няў па го ра да бу даў нiц тве Бе ла ру сi.

1935 год — на ра дзi ла ся Iры на Мi ка ла еў на Са-

ро кi на, ар тыст ка ба ле та, за слу жа ны дзе-

яч куль ту ры Бе ла ру сi. У 1958—1974-м i 1978—2001 га-

дах — у Дзяр жаў ным тэ ат ры опе ры i ба ле та Бе ла ру сi 

(у 1978—1991 га дах — рэ жы сёр, з 1996-га — па моч нiк 

мас тац ка га кi раў нi ка), з 1974-га — ар тыст ка ба ле та Бе-

ла рус кай фi лар мо нii.

1990 год — на ва ен най ба зе «Ляс ная» ў Ба ра на-

вiц кiм ра ё не лiк вi да ва ная апош няя ра ке та 

ты пу Р-12 (СС-4).

1996 год — бе ла рус кi ва-

ен ны лёт чык Ула дзi-

мiр Кар ват здзейс нiў подз вiг, ца ной 

свай го жыц ця пра ду хi лiў шы па дзен-

не са ма лё та, што па цяр пеў ава-

рыю, на на се ле ныя пунк ты. Ука зам 

Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад 

21 лiс та па да 1996 го да ура джэн цу 

Брэс та ва ен на му лёт чы ку 1-га кла-

са, на чаль нi ку ва ен на-аг ня вой i так тыч най пад рых тоў кi 

авiя цый най ба зы (го рад Ба ра на вi чы) пад пал коў нi ку Ула-

дзi мi ру Мi ка ла е вi чу Кар ва ту пер ша му ў кра i не пры свое на 

зван не Ге роя Бе ла ру сi (па смя рот на).

1790 год — на ра дзiў ся Жуль 

Се басць ен Се зар Дзю-

мон-Дзюр вiль, фран цуз скi па да рож-

нiк, ма ра пла вец, акi я ног раф, афi цэр 

ва ен на га фло ту, ву чо ны-эн цык ла пе-

дыст.

1885 год — на ра дзiў ся Мi ка лай Мi ка ла е вiч 

Зубаў, рус кi акi я но лаг i па ляр ны да след-

чык, iн жы нер-контрад мi рал, док тар геа ла гiч ных на вук, 

пра фе сар. За сна валь нiк ка фед раў акія на ло гii ў Мас коў-

скiм гiд ра ме тэа ра ла гiч ным iн сты ту це i ў МДУ. Кi раў нiк 

мно гiх арк тыч ных экс пе ды цый. Адзiн з за сна валь нi каў 

на ву кi аб льдах. Аў тар на ву ко вых прац па ля до вых пра-

гно зах у арк тыч ных мо рах. Рас пра цоў ваў ву чэн не аб 

пра лi вах. У яго го нар на зва ны за лiў у Ан тарк ты дзе.

1910 год — на ра дзiў ся Ар цi Шоу, аме ры кан скi 

джа за вы клар не тыст, ды ры жор, кам па зi-

тар i пiсь мен нiк, адзiн з най буй ней шых му зы кан таў «эры 

свiн га».

1963 год — Ука зам Прэ зi ды у ма Вяр хоў на га Са-

ве та СССР ку бiн ска му рэ ва лю цый на му i 

па лi тыч на му дзея чу Фi дэ лю Каст ра бы ло пры свое на 

зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за.

АРЫС ТО ЦЕЛЬ:

«Лепш дас ка на ла зра біць не вя лі кую 

част ку спра вы, чым зра біць абы-як у дзе-
сяць ра зоў больш».
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