
АВЕН. На гэ тым тыд ні 

не вар та здзяйс няць ге-

раіч ных учын каў. Не ацэ-

няць. Лепш па спра буй це 

спра віц ца з на за па ша ны мі дроб ны-

мі праб ле ма мі. Ужо ў па ня дзе лак на 

вас мо жа на хлы нуць па ток су стрэч, 

зван коў і па пя ро вай пра цы, ве ра год-

ныя і да дат ко выя кло па ты, звя за ныя 

з ар га ні за цый ны мі ме ра пры ем ства мі. 

У пят ні цу асце ра гай це ся блы та ні ны ў 

спра вах і скла да нас цяў у аса біс тым 

жыц ці.

ЦЯ ЛЕЦ. Па ра за ду мац-

ца аб пра фе сій ным рос це 

і ўма ца ван ні аў та ры тэ ту. 

Не па жа да на ад маў ляц ца ад пра па ноў 

ча мусь ці па ву чыц ца. Ля но та, ня дбай-

насць і без уваж лі васць — гэ та не тое, 

што вы за раз мо жа це са бе да зво ліць. 

У чац вер і пят ні цу кант ра люй це свае 

эмо цыі, не пра ва куй це кан флікт ныя сі-

ту а цыі. У вы хад ныя па ду май це аб кан-

струк тыў ных зме нах у до ме і ў сям'і.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Аб' ёмы 

пра цы мо гуць уз рас ці, але 

вы спра ві це ся, та му што 

вам па да ба ец ца тое, што 

ро бі це. Да та го ж ёсць на-

дзей ны тыл — ка ха ны ча ла век ра дуе 

і дае па чуц цё аба ро не нас ці. У се ра ду 

лепш не фар сі ра ваць па дзеі. У кан цы 

тыд ня бліз кія на рэш це зра зу ме юць, 

хто ў ха це са праўд ны гас па дар, і бу-

дуць слу хац ца вас прак тыч на ва ўсім.

РАК. Ва шы спро бы 

адасо біц ца ад на ва коль-

на га све ту ці хоць бы на 

не ка то ры час ад на ва коль-

ных лю дзей не пры вя дуць да жа да на га 

вы ні ку. Да вя дзец ца мець шмат зно сін. 

За тое ёсць шанец за вя заць па трэб нае 

зна ём ства. Ва шы ве ды бу дуць за па тра-

ба ва ныя, а гу мар да рэ чны. Маг чы ма 

ава ло дан не но вы мі пра фе сій ны мі на-

вы ка мі. Не бя ры це на ся бе вя лі кі аб' ём 

пра цы. У кан цы тыд ня мо гуць ад быц ца 

па дзеі, якія да зво ляць атры маць но выя 

маг чы мас ці і перс пек ты вы.

ЛЕЎ. Доб ры ты дзень 

для пра гу лак, па чат ку па-

да рож жаў, зна ём ства з 

но вы мі людзь мі і раз на-

стай ны мі га лі на мі ве даў. Пра яві це та-

кія якас ці, як ра шу часць і ак тыў насць, 

і яны не за ста нуц ца не за ўва жа ны мі. 

Але пад трым лі вай це толь кі тых, хто 

для вас са праў ды важ ны і ці ка вы, па-

спра буй це не рас пы ляць час і сі лы. 

Інакш мар насць і кло па ты па глы нуць. 

Па спра буй це быць уваж лі вы мі і па-

блаж лі вы мі да бліз кіх лю дзей, пра бач-

це ім іх ма лень кія не да хо пы і сла бас ці 

і не крыў дзі це іх. Да зволь це са бе ад-

па чыць у вы хад ныя.

ДЗЕ ВА. На гэ тым тыд ні 

доб ра не толь кі бу да ваць 

пла ны на бу ду чы ню, але і 

па во лі па чы наць іх рэа лі-

зоў ваць. Пры гэ тым не вар та мя няць 

свой пункт гле джан ня, каб да га дзіць 

ка му-не будзь, бо гэ тым вы мо жа це 

па да рваць свой аў та ры тэт. У чац вер 

не вы клю ча ны хва ля ван ні і стрэ сы. Не 

пад да вай це ся не га тыў ным эмо цы ям. 

Па спра буй це пра вес ці важ ныя пе ра-

мо вы ў пят ні цу. У ня дзе лю на ве дай це 

сяб роў або за пра сі це іх у гос ці.

ША ЛІ. У па чат ку тыд ня 

не вар та ла дзіць ні чо га но-

ва га — прос та пры вя дзі-

це ў па ра дак усё ста рое, 

па збаў це ся дур ных ду мак 

пра лю дзей і жыц цё ў цэ лым. Па спра-

буй це не раз драж няц ца і не крыў дзіць 

ін шых, інакш вам зга да юць ста рыя 

крыў ды. Жы ві це сціп ла, але з гус там. 

Ста рай це ся менш рас па вя даць пра 

свае пла ны, бо доб ра зыч ліў цы шчы-

ра за хо чуць да па маг чы, але мо гуць 

са пса ваць усю спра ву. Упэў не насць у 

сва іх сі лах і ад сут насць спеш кі — вось 

сак рэт пос пе ху.

СКАР ПІ ЁН. У вас за раз 

вель мі па спя хо вы і плён ны 

пе ры яд. Зор кі рэ ка мен ду-

юць ува саб ляць у жыц цё 

свае ма ры і жа дан ні. Усё ў ва шых ру-

ках. На ды хо дзіць час пра дэ ман стра-

ваць та лен ты, якія даў но ха ва юц ца. 

Ва мі бу дуць за хап ляц ца, у вас за ка ха-

юц ца. У су бо ту не вар та бур на рэ ага-

ваць на ня знач ныя, але аб' ек тыў ныя 

за ўва гі з бо ку бліз кіх лю дзей. У ня-

дзе лю не бой це ся пры знац ца ў сва іх 

па чуц цях.

СТРА ЛЕЦ. Па чуц цё ня-

ўпэў не нас ці бу дзе пе ра шка-

джаць за ся ро дзіц ца на пра-

цы. Па вер це, у вас больш сіл 

і ве даў, чым вы ду ма е це. Па чы на ю чы 

з се ра ды вас ча кае пос пех у спра вах і 

пры бы так. На ват у больш чым ня звык-

лых сі ту а цы ях вы бес па мыл ко ва ўга дае-

це пра віль ную лі нію па во дзін. У кан цы 

тыд ня па ся род усе агуль най нер воз нас ці 

і мі тус ні вы бу дзе це ўзвыш ацца, як ня-

злом ная ска ла, ва ша спа чу ван не і ап ты-

мізм да па мо гуць мно гім. Толь кі ўзгад ні-

це свае пла ны з бліз кі мі людзь мі.

КА ЗЯ РОГ. Доб ры ты-

дзень для па вы шэн ня 

энер ге тыч на га па тэн цы я лу 

і ўма ца ван ня ўлас на га зда-

роўя. Змо жа це рас крыць свае здоль-

нас ці і яр ка і та ле на ві та пра явіць сваю 

на ту ру. За слу жы це па хва лу і атры ма е-

це вы гад ную пра па но ву. Ад чу е це пры-

ліў сіл і ак тыў нас ці, а та му спра ві це ся 

з уся кай пра цай, за якую возь ме це ся. 

Адзі нае, ад ча го вар та ўстры мац ца, 

дык гэ та ад удзе лу ў інт ры гах і кан-

флік тах. Ня дзе ля — вы дат ны дзень для 

раз бу рэн ня ўся го не па трэб на га і са ста-

рэ ла га, а таксама ства рэн ня но ва га.

ВА ДА ЛІЎ. Зор кі — на 

ва шым ба ку, ка лі вы бу дзе-

це ўваж лі выя і пра ца ві тыя. 

За ва юй це да вер на чаль-

ства, да ка жы це сваю на дзей насць, і пе-

рад ва мі ад кры юц ца но выя маг чы мас ці. 

А вось лег ка дум нае стаў лен не да пра-

цы, спаз нен ні і хлус ню вам не да ру юць. 

Не за бы вай це пра на за па ша ныя хат нія 

спра вы і праб ле мы. Маг чы мыя роз на-

га лос сі з дзець мі, якія, зрэш ты, лёг ка 

ўла дзіць, ка лі ўсё аб мер ка ваць.

РЫ БЫ. На гэ тым тыд ні 

ад вас спат рэ біц ца ад каз-

насць і ра шу часць. На пра цы 

пра яві це асця рож насць, няхай пра ва шы 

пос пе хі па куль не ве да юць ка ле гі, інакш 

гэ та мо жа ства рыць пэў ную праб ле му ў 

ад но сі нах. Скан цэнт руй це ся на га лоў най 

мэ це, сіл для яе рэа лі за цыі ў вас па він на 

ха піць. Праў да, да ро га да пос пе ху мо-

жа ака зац ца кру той і зві ліс тай. У су бо ту 

доб ра бы ло б ад пра віц ца на пік нік, у па-

ход, у па езд ку або на эк скур сію.
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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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17 МАЯ

1845 год — на ра дзіў ся Мі ка лай 

Якаў ле віч Ні кі фа роў скі, бе-

ла рус кі эт ног раф, фальк ла рыст, пра ва-

дзей ны член Та ва рыст ва ама та раў пры-

ро да знаў ства, ант ра па ло гіі і эт на гра фіі 

Мас коў ска га ўні вер сі тэ та, Рус ка га геа-

гра фіч на га та ва рыст ва. Пра ца ваў на стаў ні кам на род ных 

ву чы лі шчаў і гім на зіі, вы кла даў у Свіс лац кай і Ма ла дзе чан-

скай на стаў ніц кіх се мі на ры ях. Вы ву чаў тра ды цый ную ма-

тэ ры яль ную, са цы яль ную і ду хоў ную куль ту ру бе ла ру саў. 

Вы даў ка ля 20 ра бот па фальк ло ры, эт на гра фіі і гіс то рыі 

Ві цеб шчы ны, якія з'яў ля юц ца каш тоў най кры ні цай для 

вы ву чэн ня ма тэ ры яль най і ду хоў най куль ту ры бе ла ру саў. 

Па мёр у 1910 го дзе.

1985 год — апуб лі ка ва на па ста но ва ЦК КПСС і 

Са ве та Мі ніст раў СССР «Аб ме рах па пе ра-

адо лен ні п'ян ства і ал ка га ліз му». Па ча так ан ты ал ка голь-

най кам па ніі ў Са вец кім Са ю зе.

1995 год — на ба зе Мінск ага вы шэй ша га ва ен на-

ін жы нер на га ву чы лі шча і Мінск ага вы шэй-

ша га ва ен на га ка манд на га ву чы лі шча ство ра на Ва ен ная 

ака дэ мія Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ве сак — дзень, які з'яў ля ец ца са мым 

свя тым днём для міль ё наў бу дыс таў ва 

ўсім све це. Ме на ві та ў дзень Ве сак два з 

па ло вай ты ся ча год дзі та му, у 623 го дзе 

да на шай эры, на ра дзіў ся Бу да. Так са ма 

ў гэ ты ж дзень Бу да да сяг нуў пра свят лен-

ня і ў гэ ты ж дзень Бу да па кі нуў гэ ты свет на 80-м го дзе 

жыц ця. Між на род нае пры знан не дня Ве сак Ге не раль най 

Асамб ле яй ААН у рэ за лю цыі ад 8 лю та га 2000 го да азна-

чае пры знан не ўкла ду, які бу дызм — ад на з най ста рэй шых 

рэ лі гій у све це — унёс на пра ця гу двух з па ло вай ты ся-

ча год дзяў і пра цяг вае ўно сіць сён ня ў ду хоў нае раз віц цё 

ча ла вец тва.

1792 год — 24 нью-ёрк скія бро ке ры, якія зай ма лі-

ся ганд лем дзяр жаў ны мі аб лі га цы я мі ЗША і 

ак цы я мі пры ват ных кам па ній, су стрэ лі ся пад пла та нам на 

в. Ман хэ тэн і да мо ві лі ся аб «адзі ным уз роў ні ка мі сій ных» 

і вы дзя лен ні адзін ад на му льгот пры ганд лі каш тоў ны мі 

па пе ра мі. Здзел ка атры ма ла наз ву «Па гад нен не пла та-

на ва га дрэ ва», а дзень, ка лі яны са бра лі ся, — 17  мая — 

лі чыц ца днём на ра джэн ня зна ка мі тай Нью-Ёрк скай фон-

да вай бір жы.

1904 год — на ра дзіў ся Жан Га бэн, сла ву ты фран-

цуз скі ак цёр кі но і тэ ат ра. Двух ра зо вы лаў-

рэ ат прэ мій Ве не цы ян ска га і Бер лін ска га кі на фес ты ва ляў, 

прэ міі «Се зар». Зды маў ся ў філь мах «Вя лі кая ілю зія», 

«Фран цуз скі кан кан», «Моц ныя све ту гэ та га» і мно гіх ін-

шых. Па мёр у 1976 го дзе.

1910 
год — у Мас коў скім та ва-

рыст ве па вет ра пла валь-

ні каў з дак ла дам «Аб вы ба ры кан струк-

цыі на ву ко ва аб грун та ва на га рус ка га 

аэ ра пла на» вы сту піў М. Я. Жу коў скі.

1911 
год — на ра дзіў ся Кі рыл 

Іва на віч Шчол кін, са вец-

кі ву чо ны-фі зік, адзін з кі раў ні коў ра бот 

па ства рэн ні ядзер най зброі, член-ка-

рэс пан дэнт АН СССР, трой чы Ге рой 

Са цы я ліс тыч най Пра цы, трой чы Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі СССР, Ле нін скай прэ міі. Па мёр у 1968 го дзе.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Пелагеі, Ісака, 
Кірылы, Мікіты.

К. Веранікі, Веры, 
Віктара, Славаміра, 
Фелікса.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.05 21.08 16.03

Вi цебск — 4.48 21.04 16.16

Ма гi лёў — 4.54 20.59 16.05

Го мель — 4.58 20.48 15.50

Гродна — 5.21 21.23 16.02

Брэст — 5.29 21.16 15.47

Месяц
Першая квадра 12 мая.

Месяц у сузор’і

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ
— Ай, ты яшчэ дзі ця!

— Хто — я? Ды я ка се ту 

на алоў ку кру ціў!

На ву коў цы да ка за лі, 

што пяць дзя сят гра маў 

пе рад ежай не толь кі ка-

рыс на, але і ма ла.

Дзе ці — квет кі жыц ця :)

Са шу тры га ды. Та та 

пры вёз яго на пры шчэп ку 

ў дзі ця чую па лі клі ні ку. Яны 

ся дзяць, ча ка юць, па куль 

цёт ка ў бе лым ха ла це за ра-

джае шпрыц.

Рап там ма лы па ва роч ва-

ец ца да та ты і ка жа:

— Я ця бе па куль у ма шы-

не па ча каю, доб ра?..

Сту дэнц кае.

За пра сіў да ся бе дзяў-

чы ну. Рас ка жы це, якое 

ві но лепш па ды дзе да ку-

ры на га «Рол та на»?
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