
АВЕН.  На гэ тым тыд ні 

вель мі па жа да на бу дзе 

спа чат ку пра ве рыць ін-

фар ма цыю, а ўжо по тым 

ра біць вы сно вы. Інакш ры зы ку е це на-

ла маць дроў толь кі та му, што неш та не 

так зра зу ме лі. Доб ра бы ло б стры маць 

ам бі цыі, і ста рай це ся не да пус каць не-

га тыў ных ду мак: ва ша энер ге ты ка бу-

дзе на столь кі моц ная, што яны мо гуць 

амаль ма тэ ры я лі за вац ца. У се ра ду ні 

ў якім ра зе не да зва ляй це са бе рэз кіх 

ацэ нак у ад но сі нах да на ва коль ных. 

ЦЯ ЛЕЦ.  Змо жа це па ра-

да вац ца сва ім кар' ер ным 

пос пе хам. Вы акру жа-

ны людзь мі, якія га то выя 

шмат што зра біць для вас і ра зам з ва-

мі. У се ра ду спат рэ бяц ца та кія якас ці, 

як цярп лі васць, стры ма насць і раз важ-

лі васць. Дру гая па ло ва тыд ня бу дзе 

больш спа кой най і гар ма ніч най.

БЛІЗ НЯ ТЫ.  На гэ тым 

тыд ні тра ды цый ны па ды-

ход да вы ра шэн ня праб-

лем не заў сё ды бу дзе 

ўда лым, маг чы ма, вар та 

пе ра гле дзець не ка то рыя свае по гля-

ды. Да вер це ся эмо цы ям, да зволь це 

страс ці вас за ха піць. У спра вах вар та 

аба пі рац ца на ро зум, але ў ка хан ні 

мож на і га ла ву стра ціць, тым больш 

што ва шы па чуц ці ўза ем ныя.

РАК.  Най вы шэй шыя сі лы 

бу дуць пад трым лі ваць вас, 

па мя тай це пра гэ та і да вя-

рай це сва ёй ін ту і цыі. У аў то рак бу дзе 

вя лі кая спа ку са ка го-не будзь па кры ты-

ка ваць, але лепш усё ж та кі па хва ліць. 

У се ра ду не ўвіль вай це ад ад ка зу, ка-

жы це толь кі тое, што вы са праў ды ду-

ма е це, у чым дак лад на ўпэў не ны. У ня-

дзе лю вы ўжо бу дзе це поў ныя энер гіі і 

га то выя да но вых пры год.

ЛЕЎ.  Цал кам маг чы ма, 

што прый дзец ца з га ла вой 

улез ці не ў сваю спра ву, 

па коль кі вы так са ма за ці-

каў ле ны ў тым ці ін шым яе зы хо дзе. 

Пад рых туй це ся да та го, што да вя дзец-

ца аба ра няць свае пра вы і тлу ма чыць, 

што вы ўво гу ле тут ро бі це. У се ра ду 

і чац вер не вы клю ча ны кан флік ты на 

пра цы і не ра зу мен не ў сям'і. Пра яві-

це цяр пен не і такт. У пят ні цу па ста-

рай це ся за вяр шыць боль шую част ку 

па ча тых спраў.

ДЗЕ ВА. Ты дзень бу дзе 

на поў не ны раз на стай ны-

мі па дзея мі і пры ем ны мі 

су стрэ ча мі. Мо жа шмат у 

чым па шан ца ваць, усё за ле жыць ад 

та го, да ча го вы імк ня це ся ў да дзе ны 

мо мант. Не ля нуй це ся, па спра буй це 

рас крыць свой твор чы па тэн цы ял. Ка лі 

ўзнік не па чуц цё ўнут ра на га пра тэс ту, 

па жа да на ад мо віц ца ад та кой пра па-

но вы. Па спра буй це не раз драж няц ца 

па дро бя зях, а ўпар та іс ці на пе рад і 

ра біць сваю спра ву.

Ш А  Л І .  Не вы клю ча на 

рас ча ра ван не ў кім-не-

будзь з бліз кіх лю дзей, 

але гэ та не пад ста ва для 

рас строй ства. Рап тоў ны зва нок, і вы 

ўжо ззя е це ад шчас ця. Чац вер і пят-

ні ца — амаль ідэа льныя дні для та го, 

каб за няц ца пад рых тоў кай і рэа лі-

за цы яй сур' ёз ных дзе ла вых пла наў. 

Асаб лі ва ці ка выя ідэі мо гуць на ве даць 

у пят ні цу, па спра буй це за пі саць іх, каб 

не вы пус ціць з-пад ува гі.

СКАР ПІ  ЁН.  Уда лы ты-

дзень, вы апы ня це ся ў па-

трэб ны час у па трэб ным 

мес цы, доб ра па пра цу е це 

і ад чу е це эма цы я наль ны ўздым. У аў-

то рак ці се ра ду маг чы мы важ кі пры бы-

так ад су мес на га біз не су з энер гіч ны мі 

парт нё ра мі. Пры свя ці це больш ча су 

аса біс та му жыц цю, не бой це ся быць 

ад кры ты мі і пры знац ца ў ка хан ні, вас 

ча кае ня ма ла ра ман тыч ных і эра тыч-

ных за да валь нен няў.

СТРА ЛЕЦ.  Каб да маг-

чы ся пос пе ху, вам за раз 

прос та не аб ход ны дзе ла-

выя ам бі цыі. Ва шы іні цы я ты вы пад-

тры ма юць. Чац вер і пят ні ца — спры-

яль ны час для спа кой най і плён най 

пра цы. Удзя лі це па больш ча су пра фе-

сіі і толь кі вы хад ныя пры свя ці це сабе. 

Па спра буй це ра за брац ца са сва ім 

унут ра ным све там.

К А  З Я  Р О Г .  На гэ тым 

тыд ні пра яві це ра зум ную 

асця рож насць, ма ю чы зно-

сі ны з парт нё ра мі па біз не-

се. У па ня дзе лак спат рэ біц ца ім гнен-

ная рэ ак цыя і ўмен не хут ка пры маць 

ра шэн не, інакш ры зы ку е це не па спець 

за па дзея мі, якія раз ві ва юц ца во ка-

мгнен на. У се ра ду да вя дзец ца ад стой-

ваць рэа ліс тыч насць ва шых пла наў і 

за дум пе рад на чаль ствам. У чац вер 

доб рыя на ві ны ўзба дзё раць, але вар та 

пра ве рыць іх дак лад насць. Пят ні ца — 

не зу сім уда лы дзень для пад пі сан-

ня да га во раў і кант рак таў. Вы хад ныя 

дні лепш пра вес ці з сям' ёй або з сяб-

рамі.

В А  Д А  Л І Ў .  З'я віц ца 

шанц пра соў ван ня па 

кар' ер най лес ві цы, але 

пра ца ваць да вя дзец ца 

шмат. Лепш за ўсё бу дуць вы ра шац-

ца паў ся дзён на-ру цін ныя пы тан ні. Ня-

гле дзя чы на жа дан не дзей нас ці, якое 

апа ноў вае вас, па спра буй це ўтай ма-

ваць сваю ста ран насць, бо ў дру гой 

па ло ве тыд ня ўзрас це іма вер насць 

па мы лак, са ма пад ма ну, з-за ча го ры-

зы ку е це па да рваць свой аў та ры тэт. 

Вы хад ныя лепш пра вес ці ў адзі но це 

і вы спац ца.

РЫ БЫ.  Вам не аб ход на 

на гэ тым тыд ні пра явіць 

дып ла ма тыч насць і ўмен-

не стрым лі ваць эмо цыі. Ад нак у той 

жа час вар та быць на стой лі вы мі пры 

ад стой ван ні сва іх ін та рэ саў. Ра бо чая 

аб ста ноў ка ў цэ лым спа кой ная, што 

да зва ляе злёг ку рас сла біц ца. На рэш-

це вы на ве дзя це па ра дак у па пе рах, 

доб ра бу дзе пра соў вац ца ра бо та з да-

ку мен та мі. У вы хад ныя не ўзваль вай-

це на свае пле чы ліш ні груз.
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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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12 КРА СА ВІ КА

1890 год — на ра дзіў ся (вёс-

ка Шчор сы, ця пер у На-

ва груд скім ра ё не) Ян ка Нё ман скі (Іван 

Анд рэ е віч Пят ро віч), бе ла рус кі пісь мен-

нік, гра мад скі дзе яч, ака дэ мік НАН Бела-

русі (1928). У 1909 го дзе скон чыў Ня свіж-

скую на стаў ніц кую се мі на рыю, за тым ву чыў ся ў Пет ра-

град скім уні вер сі тэ це. З 1918 го да пра ца ваў у Бе ла рус кім 

на цы я наль ным ка мі са ры я це, су мес на з Ц. Гарт ным рэ да-

га ваў га зе ту «Дзян ні ца». У 1919—1921 га дах быў у Чыр-

во най Ар міі. З 1922 го да пра ца ваў у пла на ва-эка на міч ных 

ор га нах рэс пуб лі кі, быў на мес ні кам стар шы ні Дзярж пла на 

БССР. У 1929—1931 га дах — не ад мен ны сак ра тар Бе ла-

рус кай АН і ад на ча со ва ву чо ны сак ра тар Ін сты ту та эка но-

мі кі НДІ пра мыс ло вас ці. Браў удзел у ра бо це Ін бел куль та. 

Апуб лі ка ваў больш за 30 на ву ко вых і лі та ра тур ных прац. 

Аў тар ар ты ку лаў па пы тан нях эка но мі кі, гіс то рыі і куль-

ту ры Бе ла ру сі, а так са ма ра ма на «Дра пеж ні кі», апо вес ці 

«Пар ты зан», апа вя дан няў. У 1937 го дзе рэ прэ са ва ны і 

пры су джа ны да вы ключ най ме ры па ка ран ня. Рэ абі лі та-

ва ны ў 1957 го дзе.

1904 год — на ра дзі ла ся (вёс ка Обаль, ця пер у 

Сен нен скім ра ё не) Соф'я Дзміт ры еў на Лі, 

бе ла рус кі жы ва пі сец, за слу жа ны ра бот нік куль ту ры Бе-

ла ру сі. Пра ца ва ла ў жан рах пей за жа, на цюр мор та, тэ ма-

тыч най кар ці ны. Знач ная част ка ра бот пры све ча на тэ ме 

ба раць бы бе ла рус кіх пар ты зан у га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны: «Пар ты зан скі ла гер», «Пар ты за ны ў да зо ры», 

«Пар ты зан ская зям лян ка» і інш. Ся род ін шых ра бот: пей-

за жы «Во сень», «На рач», на цюр мор ты «Дзень Пе ра мо гі», 

«Ма кі» і інш. Для яе па лот наў ха рак тэр ная кам па зі цый ная 

дак лад насць, ка ла рыс тыч ная гуч насць, плас тыч ная за-

вер ша насць. Па мер ла ў 1980 го дзе.

Су свет ны дзень авія цыі і кас ма на ўты кі 

(Між на род ны дзень па лё ту ча ла ве ка ў кос-

мас). Ад зна ча ец ца па ра шэн ні Між на род-

най авія цый най фе дэ ра цыі (ФАІ). 12 кра-

са ві ка 1961 го да са вец кі кас ма наўт Юрый 

Га га рын на кас міч ным ка раб лі «Ус ход» 

упер шы ню ў све це здзейс ніў ар бі таль ны аб лёт Зям лі.

1839 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Мі хай ла віч Пржа-

валь скі, рус кі па да рож нік, га на ро вы член 

Пе цяр бург скай АН, ге не рал-ма ёр. Род Мі ка лая Мі хай ла-

віча, па свед чан нях края знаў цаў, па хо дзіць з Ві цеб шчы ны. 

За 20 га доў па да рож жаў па Усу рый скім краі і Цэнт раль най 

Азіі Мі ка лай Пржа валь скі прай шоў пеш шу, на вярб лю дах 

і ко нях шлях, амаль роў ны даў жы ні зям но га эк ва та ра. 

Са браў каш тоў ныя ка лек цыі рас лін і жы вёл, упер шы ню 

апі саў дзі ка га вярб лю да, дзі ка га ка ня, на зва на га паз ней 

імем ву чо на га, і ін шыя ві ды па зва ноч ных. Свае най вы шэй-

шыя ўзна га ро ды яму пры су дзі лі ўсе вя ду чыя геа гра фіч ныя 

та ва рыст вы све ту: Санкт-Пе цяр бур га, Ве ны, Па ры жа, 

Бер лі на. Па мёр у 1888 го дзе.

1879 год — аме ры кан скі вы на ход нік То мас Эды-

сан атры маў пер шы па тэнт на ра дыё лям пу 

на паль ван ня з пла ці на вай спі рал лю.

1912 год — на ра дзіў ся (г. Рэ-

чы ца Мін скай гу бер ні) 

Яфім За ха ра віч Ка пе лян, са вец кі 

ак цёр, ар тыст Ле нін град ска га Вя лі-

ка га дра ма тыч на га тэ ат ра, на род ны 

ар тыст СССР. Зды маў ся ў філь мах 

«Час, на пе рад!», «Мі ка лай Баў ман», 

«Зла чын ства і ка ра», «Ня ўлоў ныя 

мсці ўцы», «Веч ны кліч». Яго го лас гу-

чыць за кад рам «Сям нац ца ці ім гнен-

няў вяс ны». Па мёр у 1975 го дзе.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана, Засімы, 
Сафрона.

К. Віктара, Зянона, 
Юліяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.17 20.05 13.48

Вi цебск — 6.04 19.57 13.53

Ма гi лёў — 6.07 19.55 13.48

Го мель — 6.06 19.49 13.43

Гродна — 6.32 20.20 13.48

Брэст — 6.36 20.17 13.41

Месяц
Першая квадра ў 22.05.

Месяц у сузор’і Рака.

УСМІХНЕМСЯ
«Кан цэп ту аль на» — 

най леп шы за мен нік сло-

ва «дрэнь», ка лі не хо чаш 

па крыў дзіць ка гось ці 

сва ёй ацэн кай яго твор-

часці.

— Ча му я не ма гу знай сці 

ка ха ную?

— Мо жа та му, што ты 

ўвесь час з ясе ня мі і та по-

ля мі раз маў ля еш, а не спра-

бу еш з жан чы на мі зна ё міц-

ца?..

Жан чы ны лю бяць ра-

зум ных муж чын. Вось, 

на прык лад, ка лі ў муж чы-

ны пры го жыя ру кі, вы со кі 

рост, ду жае це ла і пры ем-

ны го лас, то гэ та ра зум ны 

муж чы на.


