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НАПРЫКАНЦЫ

23 мая 2020 г.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень
А В Е Н . На гэ тым тыд нi
вы зможаце падвесцi вынiк, хоць бы прамежкавы,
у якой-не будзь з аб ласцей сваёй дзейнасцi. Альбо вас настойлiва папросяць гэта зрабiць. Лёс
падорыць нейкi шанц, магчыма, гэта
будзе новая работа цi верагоднасць
памяняць месца жыхарства. У любым вы пад ку, на будзе це штось цi
каштоўнае для сябе. У чацвер будзьце асцярожныя з новымi знаёмымi,
не ўсiм варта верыць. У выхадныя
паспрабуйце аддаць больш часу сабе i сваёй сям'i.
ЦЯЛЕЦ. Надышоў важны
перыяд, якi дазволiць раскрыць здольнасцi ў прафесiйным плане. Не трэба сумнявацца, ленавацца, сыходзiць ад
адказнасцi. Не марнуйце свае сiлы па
дробязях. Пазбягайце канфлiктаў i на
рабоце, i ў сям'i. Памятайце, што ва
ўсiх свая праўда. Шукайце кампрамiс.
Здабыўшы душэўны спакой, адчуеце
сябе гаспадаром становiшча.
БЛIЗ НЯ ТЫ. Вы зможаце дамагчыся выдатных
вынiкаў i рэалiзаваць лёсавызначальныя планы.
Для вас будуць створаны
самыя спрыяльныя ўмовы: i на рабоце, i ў асабiстым жыццi. Паспрабуйце
змянiць свет. Менавiта цяпер вы зможаце многае. Выкарыстоўвайце гэты
шанц. У любоўных справах вас чакаюць прыемныя падзеi: прапанова рукi
i сэрца або папаўненне ў сям'i.
РАК. Пача так тыдня —
час, надзвычай спрыяльны
для бiзнесу. Хоць не выключаны некаторыя непаразуменнi,
але вам удасца iх спакойна i карэктна
вырашыць. У спрэчках, як вядома, нараджаецца iсцiна. Так што не бойцеся пярэчыць калегам або сябрам. Не
давайце нагоды лiчыць сябе слабай
асобай. У чацвер вам усмiхнецца ўдача i зможаце проста горы звярнуць.
У выхадныя днi паспрабуйце забяспечыць сабе максiмальны спакой i
адпачынак.

ЛЕЎ. Запальчывасць i раздражняльнасць — вашы
галоўныя ворагi на гэтым
тыднi. Сачыце за сваiмi
словамi. У выхадныя паспрабуйце разглядзець за ўласнай расслабленасцю i
задаволенасцю магчымыя падводныя
камянi i граблi. Iх, зразумела, лепш
пакiнуць убаку. Не разлiчвайце на
хуткае рашэнне праблем. Нават калi
поўна памочнiкаў, пастарайцеся, каб
стратэгiя дзеянняў была распрацавана асабiста вамi.
ДЗЕВА. Тыдзень поўны
раз на стай ных па дзей,
клопатаў i мiтуснi. У некаторых сiтуацыях разабрацца будзе нялёгка. Магчыма, варта
адкласцi гэтыя спробы? I праблемы
пачнуць незаўважна самi знiкаць. Блiжэй да выхадных стане шмат новых
кантактаў i нечаканых сустрэч. Iнтуiцыя i пачуццё такту дазволяць вам
зрабiць найлепшае ўражанне. Выхадныя правядзiце на дачы.
ШАЛI.
Н а д ы хо д з i ц ь
спрыяльны перыяд. Вам
нават крыху не па сабе ад
дабрабыту, якi звалiўся на
вас. Важныя падзеi могуць адбыцца ў
дзелавым жыццi. Чакайце кар'ернага
росту. Але не забывайце i пра паўсядзённыя сямейныя справы. Каханы
чалавек парадуе дарагiм падарункам.
Не заставайцеся ў даўгу, устройце рамантычную вячэру.
СКАРПIЁН. На гэтым тыднi вы будзеце падсвядома
iмкнуцца да таго, каб скiнуць кайданы доўгу i жыць
так, як хочацца. Вы заслужылi шчасце.
I лёс дасць шанц усё памяняць i арганiзаваць найлепшым чынам. У каханнi
ўсё ўзаемна i горача, гарантавана бура незабыўных пачуццяў i задавальненняў. Вы цяпер здольныя згладзiць
практычна любыя канфлiктныя сiтуацыi i атрымлiваць асалоду ад жыцця.
СТРАЛЕЦ. З'явiцца шанц
дамагчыся поспеху, атрымаць прыбытак, замацаваць свае да сяг нен нi.
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год — нарадзiўся Юрый
Аляксеевiч Ягораў, беларускi архiтэктар i даследчык архiтэктуры, педагог, доктар мастацтвазнаўства,
прафесар. У 1944—1948 гадах быў галоўным архiтэктарам Мiнска, у 1949—
1954-м кiраваў архiтэктурна-будаўнiчым сектарам АН
Беларусi, выкладаў у БПI. Адзiн з удзельнiкаў распрацоўкi
праектаў планiроўкi i забудовы цэнтра Мiнска i яго галоўнага праспекта (цяпер праспект Незалежнасцi). Аўтар
даследаванняў па горадабудаўнiцтве Беларусi.
год — нарадзiлася Iрына Мiкалаеўна Сарокiна, артыстка балета, заслужаны дзеяч культуры Беларусi. У 1958—1974-м i 1978—2001 гадах — у Дзяржаўным тэатры оперы i балета Беларусi
(у 1978—1991 гадах — рэжысёр, з 1996-га — памочнiк
мастацкага кiраўнiка), з 1974-га — артыстка балета Беларускай фiлармонii.
год — на ваеннай базе «Лясная» ў Баранавiцкiм раёне лiквiдаваная апошняя ракета
тыпу Р-12 (СС-4).
год — беларускi ваенны лётчык Уладзiмiр Карват здзейснiў подзвiг, цаной
свайго жыцця прадухiлiўшы падзенне самалёта, што пацярпеў аварыю, на населеныя пункты. Указам
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад
21 лiстапада 1996 года ураджэнцу
Брэста ваеннаму лётчыку 1-га кла-
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года,
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

СЁННЯ

Паспрабуйце не захапляцца самакрытыкай. Ды i да iншых не прыдзiрайцеся, вы можаце засмуцiць папрокамi каханага чалавека, а заадно i сапсаваць
адносiны з блiзкiмi людзьмi. У першай
палове тыдня магчымыя перагрузкi на
рабоце, зрэшты, iх добра аплацяць.
У выхадныя не давядзецца скардзiцца
на настрой i самаадчуванне.
КА ЗЯ РОГ. Па жа да на
не пераадольваць зараз
бурныя парогi, а спакойна
плыць па рацэ цi заставацца ў цiхай затоцы. Вам не патрэбныя
перамены, авантурныя гiсторыi i рызыкоўныя праекты. У панядзелак на
рабоце могуць узнiкнуць непрадбачаныя праблемы. На аў торак плануйце
канструк тыўную размову з начальствам, агучце на нарадзе свае iдэi.
У чацвер нечаканыя госцi прынясуць
клопаты, але пры гэтым даставяць
нямала радасцi. Блiжэй да выхадных
магчымыя свар кi ў сям'i, пра явiце
цярпенне.
ВАДАЛIЎ. Здаецца, у мастацтве знаходжання кампрамiсаў роўных вам не будзе. Так што паспрабуйце
не адыходзiць ад цяжкай размовы, яна
дапаможа ўнесцi яснасць у адносiны.
У другой палове тыдня вас, магчыма,
паспрабуюць падмануць. Будзьце напагатове, паспрабуйце не трапiцца на
кручок. Добра было б прыцiшыць амбiцыi, iнакш ваш аўтарытэт можа сур'ёзна пахiснуцца. У выхадныя будзьце
разважлiвыя ў сваiх расходах.
РЫ БЫ. Ты дзень на пружаны, але канструктыўны.
Мно гае можа це па спець
зрабiць. Вось толькi выкананне службовых планаў пагражае перашкодзiць
ажыццяўленню асабiстых задум. Сустрэ чы, маг чы ма, прый дзец ца адмянiць. У чацвер лепш не душыць
творчыя парывы, а пастарацца ажыццявiць iх. Верагодна, у канцы тыдня давядзецца вырашаць праблемы
сваякоў. Iм патрэбны ваша падтрымка i дапамога, паспрабуйце не расчараваць.

са, начальнiку ваенна-агнявой i тактычнай падрыхтоўкi
авiяцыйнай базы (горад Баранавiчы) падпалкоўнiку Уладзiмiру Мiкалаевiчу Карвату першаму ў краiне прысвоена
званне Героя Беларусi (пасмяротна).
год — на ра дзiўся Жуль
Се басць ен Се зар Дзюмон-Дзюр вiль, фран цуз скi па да рожнiк, ма ра пла вец, акi я ног раф, афi цэр
ва ен на га фло ту, ву чо ны-эн цык ла педыст.
год — нарадзiўся Мiкалай Мiкалаевiч
Зубаў, рускi акiянолаг i палярны даследчык, iнжынер-контрадмiрал, доктар геалагiчных навук,
прафесар. Заснавальнiк кафедраў акіяналогii ў Маскоўскiм гiдраметэаралагiчным iнстытуце i ў МДУ. Кiраўнiк
многiх арктычных экспедыцый. Адзiн з заснавальнiкаў
навукi аб льдах. Аўтар навуковых прац па лядовых прагнозах у арктычных морах. Распрацоўваў вучэнне аб
пралiвах. У яго гонар названы залiў у Антарктыдзе.
год — нарадзiўся Арцi Шоу, амерыканскi
джазавы кларнетыст, дырыжор, кампазiтар i пiсьменнiк, адзiн з найбуйнейшых музыкантаў «эры
свiнга».
год — Указам Прэзiдыума Вярхоўнага Савета СССР кубiнскаму рэвалюцыйнаму i
палiтычнаму дзеячу Фiдэлю Кастра было прысвоена
званне Героя Савецкага Саюза.
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Сонца
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

4.54
4.37
4.44
4.49
5.11
5.20

21.19
21.06
21.09
20.58
21.33
21.26

16.25
16.29
16.25
16.09
16.22
16.06

Маладзік 22 мая.
Месяц у сузор’і Блізнят.

Iмянiны
Пр. Таісіі, Анісіма,
Купрыяна, Сямёна.
К. Івоны, Рэнаты, Міхала,
Яна.

Фота Максіма ШАСТАКОВА.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
— Зінаіда, як вы ставіцеся да сексу за грошы?
— Колькі?
— 200 долараў задаволіць?
— Ой, у мя не столь кі
няма...
— Аў гін ня, з ча го вы
сён ня та кая за ду менная?
— Ой, Ся мён Мар кавіч, і не пытайце! Гэтыя

матчыны клопаты з незамужнімі дочкамі!..
— Не бярыце ў галаву!
У некаторых незамужнія
дочкі з матчынымі клопатамі — вось у іх то так!
— Вітаю! Я так рады з
вамі нарэшце пазнаёміцца!
Мне столькі пра вас расказвалі!
— Ха! Хай паспрабуюць
гэта даказаць!

—

1963

АРЫСТОЦЕЛЬ:
«Лепш дасканала зрабіць невялікую
частку справы, чым зрабіць абы-як у дзесяць разоў больш».
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