
АВЕН. У па ня дзе лак па-

жа да на не па чы наць ні чо га 

но ва га, за тое мож на з пос-

пе хам спы ніць тое, што вас 

гня це. Га ні це ад ся бе не га тыў ныя дум кі, 

не пры ем ных лю дзей і не ўвяз вай це ся 

ў спра вы, якія чымсь ці вас бян тэ жаць. 

У се ра ду мо жа за тры мац ца або зу сім 

не ад быц ца за пла на ва ная па езд ка. 

У вы хад ныя ёсць шанец су стрэць но вых 

і ці ка вых лю дзей у ко ле сяб роў.

ЦЯ ЛЕЦ. На ды хо дзіць 

час сур' ёз ных пе ра мен, і 

вам не аб ход на быць да іх 

пад рых та ва ны мі. Не тры-

май це ся за са ста рэ лае, яно больш не 

спат рэ біц ца. Пос пех бу дзе спа да рож-

ні чаць у па чы нан нях, звя за ных з кар'-

ер ным рос там. У гэ тай спра ве нель га 

губ ляць каш тоў ны час да рам, вы яві це 

мак сі мум пра ца ві тас ці і пра ца здоль нас-

ці. У се ра ду да вя дзец ца па зма гац ца за 

свае ідэі. У су бо ту аса біс тае жыц цё мо-

жа рас ча ра ваць.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Па спра буй-

це аб' ек тыў на аца ніць ся бе, 

не пры ні жай це сваю са ма-

ацэн ку. У вас у раз га ры 

га ра чы ра ман. Па доб на на 

тое, што ваш вы бран нік га то вы стра-

ціць га ла ву ад ка хан ня. Да зволь це яму 

гэ та, ды і са бе так са ма. Бо вы так са ма 

сур' ёз на за хоп ле ныя. І гэ тыя ад но сі ны 

ма юць доб рую перс пек ты ву. У су бо ту 

не ўпус ці це маг чы мас ці су стрэц ца з 

сяб ра мі. Да ве да е це ся шмат ка рыс най 

ін фар ма цыі і ці ка ва пабавіце час.

РАК. У па чат ку тыд ня 

вас, маг чы ма, са б'е з пан-

та лы ку ней кая на ві на. Але 

яна, хут чэй за ўсё, ака жац ца 

звы чай най «кач кай». А вось у се ра ду 

лю бая ін фар ма цыя бу дзе так ці інакш ка-

рыс ная для вас. У гэ ты дзень вар та аб ду-

маць атры ма ныя пра па но вы і ства рыць 

не аб ход ную плат фор му для пра соў ван ня 

на пе рад па кар' ер най лес ві цы. На ват са-

мыя ам бі цый ныя пла ны ў чац вер зной-

дуць цвёр дую пад трым ку на чаль ства або 

спон са раў. У пят ні цу ж лепш аб ме жа вац-

ца толь кі ру цін ны мі спра ва мі. Не вар та 

раз драж няц ца па дро бя зях.

ЛЕЎ. На гэ тым тыд ні бу-

дзе це ўда члі выя як ні ко лі. 

На ват ка лі ка мусь ці прый-

дзе ў га ла ву пе ра шко дзіць 

вам у да сяг нен ні мэ ты — ні чо га не 

вый дзе. На ма ган ні па дыс крэ ды та цыі 

толь кі пад во яць ва шу па пу ляр насць. 

Не вы клю ча ны праб ле мы, звя за ныя 

з вост рым не да хо пам ча су. Ад нак не 

спра буй це эка но міць час на ана лі зе, не 

пры май це па спеш лівых ра шэн няў, каб 

по тым не шка да ваць пра гэ та. І па ста-

рай це ся не вель мі вы хва ляц ца сва і мі 

маг чы мас ця мі і вар тас ця мі, бы ва юць 

мо ман ты, ка лі сціп ласць ста но віц ца га-

лоў ным упры га жэн нем.

ДЗЕ ВА. Пер шая па ло ва 

тыд ня больш за ўсё па суе 

для за вяр шэн ня і вы праў-

лен ня па мы лак і не да ро бак 

у лю бой сфе ры. Чым больш аль тру із му 

і пад трым кі вы вы яві це ў ад но сі нах да 

на ва коль ных, тым больш па зі тыў ны мі 

бу дуць пе ра ме ны ў ва шым жыц ці. З'я-

вяц ца но выя пра ек ты і пла ны, якія па-

спя хо ва рэа лі зу юц ца ўжо вель мі хут ка. 

У чац вер мо гуць па сту піць пра па но вы і 

па ра ды, якія зда дуц ца вам дзіў ны мі. Але 

не ад маў ляй це ся ад ра зу, спа чат ку вар-

та ўзва жыць усе «за» і «су праць».

ША ЛІ. На гэ тым тыд-

ні ва шы ста но ві шча і стан 

знач на па леп шац ца, з'я віц-

ца шанец ад на віць па зі цыі 

і плён на пра ца ваць. Трэ ба 

толь кі па зба віц ца ад ля но ты і су мне ваў. 

Змо жа це пе ра адо лець шмат лі кія пе ра-

шко ды, але не пе ра аца ні це свае маг чы-

мас ці, інакш вель мі хут ка сіл не за ста-

нец ца. У аў то рак пры чы най кан флік ту 

з ка ле га мі па пра цы мо гуць стаць ва шы 

ка тэ га рыч ныя вы каз ван ні. Да вя дзец ца 

ад каз ваць за свае па мыл кі са ма стой на, 

пры чым па па двой ным та ры фе. Не зай-

май це ся са ма пад ма нам. Ка лі ба чы це, 

што неш та ідзе не так, па чы най це пе ра-

раб ляць, як толь кі за ўва жы лі брак.

СКАР ПІ ЁН. Спро ба іг на-

ра ваць улас ныя праб ле мы 

мо жа ўзвес ці іх у квад рат. 

Але вы змо жа це ўсё хут ка 

вы ра шыць, як толь кі пры зна е це. Не са-

ро мей це ся пра явіць па чуц ці, які мі за раз 

поў ная ва ша ду ша. Се ра да спры яль ная 

для но вых па чы нан няў і вы ня сен ня на 

прад стаў лен не на чаль ству сва іх пла наў 

і пра ек таў. У ня дзе лю да вя дзец ца раз бі-

рац ца ў скла да ных ўза е ма ад но сі нах са 

сва я ка мі, па спра буй це не да ваць во лі 

эмо цы ям.

СТРА ЛЕЦ. Будзь це га то-

выя да ба раць бы, ад вы зна-

ча на га не вар та ад сту паць 

пры пер шай жа су стрэ чы з 

пе ра шко да мі. На гэ тым тыд ні та кіх бу-

дзе ня ма ла. У вы пад ку не аб ход нас ці 

лепш звяр нуц ца не да да па мо гі сяб роў, 

а да па рад кам пе тэнт ных спе цы я ліс таў. 

У чац вер па ста рай це ся зні зіць на грузкі, 

бо ў гэ ты дзень вам бу дзе ўлас ці вая па-

вы ша ная стам ляль насць. Па збя гай це 

сва рак у сям'і, хоць і бу дзе це больш 

звы чай на га схіль ныя да раз драж няль-

нас ці.

КА ЗЯ РОГ. Не аб ход на 

скан цэнт ра ваць свае на-

ма ган ні на да сяг нен ні па-

стаў ле ных мэт. Не бой це ся 

кры ты кі, ка лі яна бу дзе кан струк тыў най. 

У па ня дзе лак рэа лі за цыю пла наў мае 

сэнс па чаць ужо ў пер шай па ло ве дня — 

не мар нуй це час дар ма. На аў то рак, на ад-

ва рот, па жа да на не пры зна чаць важ ных 

ме ра пры ем стваў і су стрэч. У вы хад ныя 

трэ ба ад па чыць і ад на віць за тра ча ныя 

сі лы. Па спра буй це быць больш па мяр-

коў ны мі ў ад но сі нах да бліз кіх лю дзей, 

стрым лі вай це свае бур ныя эмо цыі.

ВА ДА ЛІЎ. Ты дзень бу-

дзе вель мі ўда лы, ня гле-

дзя чы на не ка то рую ад на-

стай насць і ру цін ную пра цу. 

Ка лі вы ў сва іх пла нах улі чы це ін та рэ сы 

ка лег і дзе ла вых парт нё раў, то ад гэ та-

га толь кі вый гра е це. Гэ та бу дзе спры-

яць ума ца ван ню ва ша га аў та ры тэ ту. 

Па спра буй це не звяз ваць ся бе ні я кі мі 

абя цан ня мі ў аса біс тай сфе ры. Ка лі збі-

ра е це ся ў ад па чы нак, то яго доб ра бы ло 

б пра вес ці на бе ра зе ра кі, во зе ра, мо ра 

ці хоць бы ру чая.

РЫ БЫ. На спеў час ра-

шу чых дзе ян няў, а вы ўсё 

ні як не мо жа це ра за брац ца 

ў са бе. Па спра буй це ўзяць ся бе ў ру-

кі і вы зна чыць ге не раль ную лі нію раз-

віц ця кар' е ры і аса біс та га жыц ця. На 

гэ тым тыд ні вас мо жа ча каць вя лі кая 

коль касць су стрэч і пе ра га во раў. Менш 

зай май це ся ру цін най пра цай і больш 

ува гі на да вай це твор час ці, бо ім пра ві-

за цыі мо гуць ака зац ца знач на больш 

ка рыс ны мі, чым дак лад ны раз лік. У су-

бо ту будзь це асця рож ныя: вас мо гуць 

пад піль на ваць спа ку шэн не і пад ман.
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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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24 МАЯ
Дзень сла вян ска га пісь мен ства і куль-

ту ры. Ад зна ча ец ца ў го нар сла вян скіх 

асвет ні каў і пра па вед ні каў хрыс ці ян ства 

Кі ры лы і Мя фо дзія, якія да лі сла вян ска му 

све ту кі ры лі цу (863) і за кла лі пад му рак 

сла вян скіх лі та ра тур.

1512 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Ра дзі віл (мя-
нуш ка Ру ды), дзяр жаў ны і ва ен ны дзе яч 

ВКЛ, сын гет ма на Ю. Ра дзі ві ла. Асаб лі вы рост уплы ву 
Ра дзі ві ла на дзяр жаў ныя спра вы звя за ны з за клю чэн-
нем шлю бу яго сяст ры Бар ба ры з вя лі кім кня зем ВКЛ 
Жы гі мон там Аў гус там у 1547 го дзе. Мі ка лай Ра дзі віл у 
1549 го дзе атры маў у яго пра вы кня жац ка га на мес ні ка з 
рэ зі дэн цы яй у Віль ні. Быў ва я во дам троц кім і ві лен скім, 
вя лі кім гет ма нам ВКЛ, канц ле рам ВКЛ. Ка ман да ваў 
вой скам ВКЛ у пе ра мож най Уль скай біт ве (1564). Ра-
шу ча вы сту паў су праць за клю чэн ня уніі з Поль шчай. 
У 1579 го дзе ўдзель ні чаў ва ўзяц ці По лац ка і ў па хо дзе 
на Пскоў. Па мёр у 1584 го дзе.

1904 год — на ра дзіў ся Адам Ге ра сі ма віч Ру сак, 
па эт, за слу жа ны дзе яч куль ту ры Бе ла русі. 

У 1930 го дзе скон чыў Бе ла рус кі му зыч ны тэх ні кум, 
у 1934-м — Ле нін град скую кан сер ва то рыю. Пра ца ваў са-

ліс там ар кест ра Ле нін град ска га Ма ло га опер на га тэ ат ра, 

Бел дзярж фі лар мо ніі. Аў тар кніг паэ зіі «Пес ні і вер шы», 

«На род ных ні вах», кніг вер шаў для дзя цей «У Бус ла цы», 

«Доб ра ве даю ўрок». Шы ро ка вя до мыя пес ні на вер шы 

Ру са ка «Бы вай це зда ро вы», «Ляс ная пес ня», «Толь кі з 

та бою» і інш. Па мёр у 1987 го дзе.

1844 год — аме-

ры кан скі вы-

на ход нік Са му эль Мор зэ з 

да па мо гай тэ ле граф на га 

апа ра та ўлас най кан струк-

цыі ўпер шы ню ад пра віў 

тэ ле гра му спе цы яль ным ко дам (аз бу кай 

Мор зэ). Са му эль Мор зэ, які не каль кі га доў 

пра ца ваў над ства рэн нем тэ ле гра фа, па тра ціў на свае во-

пы ты апош нія гро шы. Вы на ход нік зра зу меў, што раз бу ра-

ец ца яго ма ра. Та ды ён апус ціў ся на ка ле ні і ска заў шэп там: 

«О, Гос па дзі! Я не ве даю, што пры ня се мне заўт раш ні дзень, 

але я ве ру, што Ты да па мо жаш мне!». На на ступ ную ра ні цу 

паш таль ён пры нёс яму па ве дам лен не: «Ва ша пра шэн не 

за ці ка ві ла Кан грэс. Для па спя хо ва га за вяр шэн ня Ва шай 

пра цы вы ра ша на асіг на ваць з дзяр жаў ных срод каў 30 ты сяч 

до ла раў». І вось на дыш ло 24 мая 1844 го да, ка лі ўсе ра бо ты 

бы лі за вер ша ны і ўсё бы ло га то ва для ад праў кі па элект-

рыч ных дра тах са май пер шай тэ ле гра мы. Яе тэкст Са му эль 

Мор зэ склаў ра зам з Ган най Элз ворт, дач кой ула даль ні ка 

па тэнт на га бю ро. Тэкст утрым лі ваў уся го ча ты ры сло вы:

«Дзіў ныя спра вы Твае, Гос па дзі».

Та кой бы ла са мая пер шая ў све це тэ ле гра ма.

1905 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Аляк санд ра віч 

Шо ла хаў, са вец кі пісь мен нік, гра мад скі дзе яч. 

Ака дэ мік АН СССР. Лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі па лі та ра-

ту ры. Двой чы Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. Аў тар ра ма наў 

«Пад ня тая ца лі на», «Ці хі Дон», «Яны зма га лі ся за Ра дзі му» 

ды інш. Мно гія тво ры пісь мен ні ка эк ра ні за ва ны. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най і Ле нін скай прэ мій СССР. Па мёр у 1984 го дзе.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Іосіфа, 
Кірылы, Мяфодзія, 
Макея, Нікадзіма, 
Расціслава, Сафрона.

К. Жанны, Зузаны, 
Магдалены, Марыі, 
Вінцэнта.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.54 21.20 16.26

Вi цебск — 4.37 21.16 16.39

Ма гi лёў — 4.44 21.10 16.26

Го мель — 4.49 20.58 16.09

Гродна — 5.11 21.34 16.23

Брэст — 5.19 21.26 16.07

Месяц
Поўня 19 мая.

Месяц у сузор’і

Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ
Сум су час най мо ла дзі.

— Мне 27 га доў, а ма ма 

да гэ та га ча су спра буе лез ці 

ў маё аса біс тае жыц цё! Ну 

вось ча му нель га моўч кі да-

ваць кі шэн ныя гро шы?

Га зе ты за ва ле ныя аб'-

ява мі кштал ту «вяр ну му-

жа». А аб' яў «вяр ну жон-

ку» ня ма. Ці ка ва, ча му?

— Ма ма, гля дзі — го луб! 

Дай хле ба!

— Еш без хле ба.

— Ма ма, ма мач ка, дай 

мне гро шай, я ад дам іх 

бед най жан чы не!

— Якая ты ў мя не доб-

рая, да чуш ка! Бед ная ба-

буль ка, яна не мо жа пра-

ца ваць!

— Ча му не мо жа? Яна 

пра дае ле дзя шы.

Ка лі б яны не ха це лі, каб 

я стра саў по пел на пад ло гу, 

яны б па ста ві лі хоць бы па ру 

по пель ніц у гэ тай трэ на жор-

най за ле.
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