
АВЕН. Да вя дзец ца на-

пру жа на пра ца ваць, каб 

да сяг нуць жа да на га пос-

пе ху. Не са ро мей це ся 

пра яў ляць сме ласць і на стой лі васць. 

Вы зна хо дзі це ся ў вы дат най фі зіч най 

і ін тэ ле кту аль най фор ме, так што мак-

сі маль на ска рыс тай це ся гэ тай сі ту а цы-

яй. У кан цы тыд ня ўва гі за па тра бу юць 

спра вы ся мей ныя. І яны мо гуць іс ці 

ўраз рэз з ва шы мі пла на мі і ча кан ня мі. 

Са мае га лоў нае — за хоў ваць спа кой і 

не ра біць па спеш лі вых вы сноў.

ЦЯ ЛЕЦ. Вы схіль ныя 

мер ка ваць, што свет не 

аца ніў усе ва шы та лен ты і 

здоль нас ці на леж ным чы-

нам. Вель мі мо жа быць, што так яно 

і ёсць, але гэ та яшчэ не пад ста ва за-

цык лі вац ца на сва іх прэ тэн зі ях. Да маг-

чы ся пры знан ня і па ва гі да па мо жа не 

дэ ман стра цыя крыў ды, а ка рэкт насць, 

цяр пен не і па зі тыў. За ся родзь це ся на 

га лоў ным, інакш з-за дру га рад ных 

дро бя зяў мо жа це ўпус ціць за ла тую 

рыб ку.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Раз мя-

шчэн не зо рак дасць вам 

маг чы масць пра явіць свае 

са мыя леп шыя якас ці і 

ажыц ця віць ма ры. Пе ра-

ме ны на пра цы ака жуц ца да леп ша га. 

Прад стаў нік су праць лег ла га по лу, які 

ві да воч на ў вас за ка ха ны, пры зна ец ца 

ў сва іх па чуц цях. Па ста рай це ся за га-

дзя за вяр шыць па ча тыя спра вы і доб ра 

ад па чыць у доў гія вы хад ныя. Па езд кі 

ста нуц ца ўда лы мі. Менш хва люй це ся, 

больш вер це ў свае сі лы.

РАК. Па спра буй це не 

стро іць гран ды ёз ных пла-

наў на гэ ты ты дзень. Уда ча 

бу дзе спа да рож ні чаць у ма-

лых спра вах. Ня дрэн на бы ло б за няц ца 

са ма аду ка цы яй і са ма ўдас ка на лен нем. 

На чаль ства бу дзе ва мі за да во ле на і 

на ват пра па нуе но вую па са ду або да-

ру чыць перс пек тыў ны пра ект. За ся ро-

джа насць і пунк ту аль насць да зво ляць 

па збег нуць вы пад ко вых па мы лак.

ЛЕЎ. На гэ тым тыд ні 

вам бу дуць асаб лі ва ўда-

вац ца та кія су праць лег лыя 

па ду ху рэ чы, як цал кам 

но выя пра ек ты і, на ад ва рот, вяр тан не 

да ста рых, ня скон ча ных і даў но за бы-

тых спраў. Шмат ча су пой дзе на аб-

мер ка ван не пла наў, але гэ та спо саб 

знай сці ад на дум цаў. У пят ні цу мо гуць 

уз нік нуць не прад ба ча ныя аб ста ві ны. 

Па доб на на тое, што вас ча ка юць ра-

дас ныя па дзеі ў сям'і.

ДЗЕ ВА. На гэ тым тыд ні 

на тое, што ад бы ва ец ца, 

вар та гля дзець па-фі ла-

соф ску. Мо жа це атры маць 

штось ці ка рыс нае для ся бе, прос та на-

зі ра ю чы за раз віц цём па дзей. Ак тыў на 

ўдзель ні чаць у пра цэ се не вар та. Усе 

спро бы неш та змя ніць бу дуць мар ны-

мі. Так што прос та плы ві це па плы ні. 

Ру цін ная пра ца мо жа не ча ка на ад-

зна чыц ца кар' ер ным уз лё там. Ня дзе-

ля — вы дат ны дзень для ад асоб ле на га 

ад па чын ку.

ША ЛІ. Гэ ты ты дзень 

не спры яль ны для на быц-

ця ква тэ ры або пе ра ез ду. 

Па спра буй це больш ува-

гі ад даць хат нім спра вам. 

Аў то рак мо жа быць мі тус лі вым, але 

пры быт ко вым. Се ра да доб рая для 

па ез дак, ад па чын ку, су стрэч з сяб-

ра мі. У кан цы тыд ня не аб ход на за ся-

ро дзіц ца на пра цоў ных спра вах, якія 

раз лі ча ны на перс пек ты ву. Бу дзе це 

імк лі ва пра соў вац ца да вы зна ча ных 

мэт.

СКАР ПІ ЁН. Спры яль ны 

час для рэа лі за цыі твор-

чых за дум. Мно гія пы тан ні 

атры ма ец ца вы ра шыць, не 

су стра ка ю чы на сва ім шля ху асаб лі-

вых пе ра шкод. Ва шы за слу гі ацэ няць 

на леж ным чы нам, мо жа це раз ліч ваць 

на пры бы так, но выя за ка зы і пра ек ты. 

Удзя лі це асаб лі вую ўва гу лю бі ма му ча-

ла ве ку. Па дзя лі це ся з ім сва ёй энер гі-

яй і па зі ты вам.

СТРА ЛЕЦ. Пры слу хай-

це ся да ін ту і цыі і та ды бу-

дзе це пры маць та кія ра-

шэн ні, якія за бяс пе чаць 

вам пос пех. На пра цы маг чы мы па зі-

тыў ныя пе ра ме ны. Пра яві це ка му ні ка-

бель насць і па чуц цё гу ма ру. Вам не аб-

ход на ўвесь час быць у кур се па дзей, 

каб не пра пус ціць ней кую важ ную ін-

фар ма цыю. 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 сва іх сяб роў.

КА ЗЯ РОГ. Ваш ба я вы 

ха рак тар да зво ліць пе ра адо-

лець шмат лі кія пе ра шко ды. 

У се ра ду па спра буй це не да-

ваць абя цан няў, вы прос та за бу дзе це ся 

пра іх і не вы ка на е це. Чац вер лепш пры-

свя ціць до му або да чы. У кан цы тыд ня не 

вы клю ча на кан флікт ная сі ту а цыя з бліз-

кі мі людзь мі. Хут чэй шу кай це кам пра міс, 

які за да во ліць усе ба кі. У пят ні цу маг чы мы 

пад ман з бо ку но вых парт нё раў, са чы це 

ўваж лі ва за сва ім акру жэн нем.

ВА ДА ЛІЎ. Ка лі вы не 

бу дзе це мар на ваць каш-

тоў ны час на дро бя зі, то ў 

вас бу дзе маг чы масць мно-

гае па спець. Ад но сі ны з на чаль ствам на 

пра ця гу тыд ня мо гуць змя ніц ца ад поў-

на га ра зу мен ня, спа га ды да па тра ба-

ван ня бес пя рэч на га пад па рад ка ван ня. 

Але ў вас ёсць дар пе ра тва раць улас-

ныя не да хо пы ў пе ра ва гі. Мо жа пад вяр-

нуц ца ўда лы шанц змя ніць пра цу. Гэ ты 

крок да па мо жа па зба віц ца ад фі нан-

са вых цяж кас цяў і пры ня се ма раль нае 

за да валь нен не.

РЫ БЫ. На гэ тым тыд ні 

на рэш це скра нуц ца з мёрт-

ва га пунк та шмат лі кія ва шы 

спра вы, зной дуць пра цяг 

па дзеі, пра якія вы ўжо прак тыч на за-

бы лі ся. За раз не аб ход на за ся ро дзіц ца 

на ак тыў най дзей нас ці, за быў шы ся пра 

су мне вы і пус тую бал бат ню. Маг чы ма 

важ ная па езд ка або гла баль ны пе ра-

езд. Вы змо жа це па чаць па шы раць свой 

біз нес і ко ла зна ём стваў, пры цяг нуць 

парт нё раў з ін шых кра ін і га ра доў.
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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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1550 год — 470 га доў з ча су на-

ра джэн ня (вёс ка Пен чын, 

ця пер у Ба ра на віц кім ра ё не) Анд рэя 

Рым шы, бе ла рус ка га паэ та. За сна валь-

нік па не гі рыч най паэ зіі ў ста ра жыт най 

бе ла рус кай 

лі та ра ту ры. З 1572 го дзе быў 

на служ бе ў кня зёў Ра дзі ві-

лаў. Ра зам з К. Ра дзі ві лам 

удзель ні чаў у ва ен ных па хо-

дах (1570—1580). У 1581 го-

дзе ў Аст ро гу на Ва лы ні вы даў 

«Хра на ло гію» на ста ра бе ла-

рус кай мо ве. Аў тар па не гі рыч-

ных вер шаў на гер бы маг на таў А. Ва ло ві ча, Л. Са пе гі, 

Ф. Ску мі на, паэ мы на поль скай мо ве «Дзе ся ці га до вая 

апо весць пра ва ен ныя спра вы Крыш то фа Ра дзі ві ла». 

Па мёр пас ля 1599 го да.

1791 
год — Вя лі кі сейм Рэ чы Па спа лі тай пры-

няў но вую кан сты ту цыю, за клі ка ную са-

дзей ні чаць па лі тыч на му і эка на міч на му раз віц цю кра і ны. 

Кан сты ту цыя аб вя шча ла су ве рэ ні тэт Рэ чы Па спа лі тай 

як уні тар най дзяр жа вы, лік ві да ва ла па дзел на Ка ро ну і 

ВКЛ. У ВКЛ за ха ва ла ся асоб нае су да вод ства, свая каз-

на, пра ду гледж ва ла ся роў нае прад стаў ніц тва Ка ро ны і 

ВКЛ у сой ме і яго ка мі сі ях. Мес цам пра вя дзен ня сой маў 

вы зна ча на Вар ша ва, раз у тры га ды — Грод на.

1917 
год — у Мін ску прай шоў 1-ы з'езд ся лян скіх 

дэ пу та таў Мін скай і Ві лен скай гу бер няў. 

Удзель ні ча ла 800 дэ пу та таў, у боль шас ці — эсэ ры. Склі ка-

ны Мін скім ка мі тэ там (стар шы ня М. Фрун зэ) Усе ра сій ска га 

ся лян ска га са ю за. Аб мер ка ваў пы тан ні: зя мель нае, пра 

вай ну і мір, пра ар га ні за цыю Са ве таў ся лян скіх дэ пу та-

таў, аб ад но сі нах да Ча со ва га ўра да. Пры няў рэ за лю цыі 

эсэ раў скіх кі рун каў. Вы ка заў ся су праць дзей нас ці Бе-

ла рус ка га на цы я наль на га ка мі тэ та і аў та но міі Бе ла ру сі. 

Вы браў гу берн скі вы ка наў чы ка мі тэт ся лян скіх дэ пу та таў 

на ча ле з Фрун зэ. Пры няў па ста но ву аб вы дан ні «Кресть-

ян ской га зе ты».

1919 год — на ра дзіў ся (вёс ка Сту дзён ка Бы хаў-

ска га ра ё на) Ле а нід Ся мё на віч Да ні люк, 

удзель нік Вя лі кай Ай чын най вай ны, Ге рой Са вец ка га 

Са ю за. У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны — на Паў ноч на-

За ход нім, 2-м Укра ін скім, 1-м Бе ла рус кім фран тах. Ка ман-

дзір ар ты ле рый ска га пал ка са ма ход ных уста но вак ма ёр 

Да ні люк вы зна чыў ся ў Бер лін скай апе ра цыі. 18 кра са ві ка 

1945 го да яго полк ата ка ваў са пер ні ка ў го ра дзе Бер наў. 

Да ні люк пры няў ар ты ле рый скі агонь пра ціў ні ка на ся бе, 

на па шко джа най са ма ход най уста ноў цы пра рваў ся на 

ўскра і ну го ра да, чым са дзей ні чаў па спя хо ва му на ступ лен-

ню кор пу са. Да 1955 го да ў Са вец кай Ар міі, пад пал коў нік. 

Па мёр у 1986 го дзе.

1969 год — у Го ме лі на ба зе Го мель ска га пе да-

га гіч на га ін сты ту та імя В. П. Чка ла ва за-

сна ва ны ўні вер сі тэт (з 1988 го да — Го мель скі дзяр жаў ны 

ўні вер сі тэт імя Ф. Ска ры ны).

Су свет ны дзень сва бо ды дру ку. 

Свят ку ец ца па іні цы я ты ве Ге не раль-

най кан фе рэн цыі ЮНЕС КА, пад тры ма-

най Ге не раль най Асамб ле яй ААН. 3 мая 

1991 го да ў ста лі цы На мі біі бы ла пад пі-

са на «Вінд хук ская дэк ла ра цыя», у якой 

утрым лі ваў ся за клік да ўра даў дзяр жаў 

уся го све ту за бяс печ ваць сва бо ду прэ сы і яе дэ ма кра-

тыч ны ха рак тар.

1780 год — Ка ця ры на ІІ і аў стрый скі ім пе ра тар 

Іо сіф ІІ су стрэ лі ся ў Ма гі лё ве для аб мер ка-

ван ня пы тан ня аб дру гім па дзе ле Рэ чы Па спа лі тай.

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

8 3 мая 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, 
Гаўрылы, Рыгора, 
Фёдара.

К. Антаніны, Марыі, 
Ніны, Аляксандра, Пятра, 
Святаслава, Філіпа, 
Якуба.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.30 20.44 15.14

Вi цебск — 5.15 20.28 15.13

Ма гi лёў — 5.20 20.34 15.14

Го мель — 5.23 20.25 15.02

Гродна — 5.46 20.58 15.12

Брэст — 5.52 20.53 15.01

Месяц
Апошняя квадра  

27 красавіка.

Месяц у сузор’і Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ
— Доктар, ну як там 

мае аналізы? Я паміраю ад 

цікаўнасці!

— Не толькі  ад 

цікаўнасці.

З моманту прыезду 

на дачу ніяк не магу 

пазбавіцца адчування, што 

мы тут саджалі траву, а 

бульбу — так, выпадкова 

ветрам надзьмула.

— Гэты шампунь 

умацоўвае валасы 

знутры...

— А ў мяне ёсць 

валасы знутры?!

— Дарагая, на-

вошта ты пры-

несла мне столькі 

няшчасця, я ж 

прасіў пасаціжы?

Што рабіць, калі 

калектыў малады і 

дружны, а ты не?

Кропля нікаціну забівае 
дзесяць хвілін рабочага 
часу.

Вакзал бачыў больш 
шчырых пацалункаў, чым 
загс, а сцены бальніцы чулі 
больш шчырых малітваў, 
чым храмы...

Якую частку фразы 
«Трэба эканоміць грошы» 

ты не разумееш?

ca
ric

atu
ra

.ru


