
АВЕН.  У па ня дзе лак не-

па жа да на да зва ляць са бе 

за над та рас слаб ляц ца. 

Лепш са брац ца і па чаць 

пра цоў ны ты дзень з дак лад на га пла-

на ван ня. У се ра ду перш чым узяц ца за 

но вую спра ву, пра віль на аца ні це свой 

па тэн цы ял, бо лепш зра біць менш, але 

больш якас на. У вы хад ныя па спра-

буй це знай сці да стат ко ва ча су для 

вы ра шэн ня праб лем бліз кіх лю дзей, 

ім ця пер ві да воч на па трэб на ва ша да-

па мо га.

ЦЯ ЛЕЦ.  На гэ тым тыд-

ні ве ра год ныя пе ра ме ны, 

якія ста ноў ча паў плы ва-

юць на мно гія сфе ры ва-

ша га жыц ця, маг чы мы на ват пе ра езд 

на но вае мес ца жы хар ства, вы клі ка-

ны но вы мі аб ста ві на мі. Доб ры час 

для ачы шчэн ня ад уся го ліш ня га, ад-

жы ла га. У пят ні цу трэ ба ад кры та па-

га ва рыць са ста ры мі сяб ра мі, толь кі 

не пе ра шчы руй це ў ад стой ван ні сва іх 

по гля даў.

БЛІЗ НЯ ТЫ.  Вы ця пер у 

цэнт ры ўва гі, поў ныя сіл і 

энер гіі. А га лоў нае — лю-

бі мыя і ка ха ныя. Вас ча кае 

вель мі га ра чае спат кан не. 

У се ра ду за ду ма нае ўдас ца ажыц ця-

віць, ка лі пе ра тво ры це сваё абу рэн не 

ў дзе ла вую ак тыў насць. Па мя тай це, 

што ча со выя ня ўда чы — след ства ва-

шых спроб вый сці на но вы ўзро вень 

жыц ця. Гэ та нар маль на і азна чае, што 

вы па сту по ва пра соў ва е це ся ў па трэб-

ным кі рун ку. Да зволь це са бе паў на-

вар тас ны ад па чы нак у вы хад ныя.

РАК.  Час свят скон чыў ся, 

на ды шоў пе ры яд на пру-

жа най пра цы. Не аб ход на 

бу дзе ма бі лі за ваць усе 

свае сі лы і маг чы мас ці для ра шу ча га 

рыў ка. Не звяр тай це ўва гі на дроб ныя 

ня ўда чы, яны не змо гуць паў плы ваць 

на ваш пос пех, які ўжо не за га ра мі. 

На ва коль ныя бу дуць доб ра зыч лі ва 

ста віц ца да ва шых па чы нан няў. Вар-

та быць вы бі раль ны мі ў зно сі нах і як 

ма га больш са бра ны мі.

ЛЕЎ.  На гэ тым тыд ні ўда-

ча бу дзе доб ра зыч лі вая 

да вас. Мно гія спра вы за-

вер ша цца ўда ла і на ва шу 

ка рысць. Не па збя гай це зно сін і но вых 

зна ём стваў. Аў то рак мо жа па гра жаць 

кла пат лі вы мі гас па дар чы мі спра ва мі, 

зболь ша га на да куч лі вы мі, але па вы ні-

ках ура жаль ны мі. Се ра да злёг ку збян-

тэ жыць сва ёй мі тус нёй. У пят ні цу не 

вар та па каз ваць на ва коль ным сту пень 

сва ёй ураз лі вас ці, ва шай сла бас цю 

мо гуць ска рыс тац ца.

ДЗЕ ВА.  У пер шай па ло-

ве тыд ня цяр пен не і такт 

да па мо гуць за ха ваць па зі-

цыі ў ад но сі нах — як до ма, 

так і на ра бо це. У чац вер у сяб роў скіх 

ад но сі нах мо жа склас ці ся не ад на знач-

ная сі ту а цыя, мно гае бу дзе за ле жаць 

ад ва шых дзе ян няў. У су бо ту ўве ча ры 

бы ло б да рэ чы зла дзіць ма лень кае 

ся мей нае свя та. У ня дзе лю па жа да-

на па збя гаць шум ных ве ча ры нак, бо 

яны пры ня суць толь кі рас ча ра ван не і 

стом ле насць.

ША ЛІ .  Вы да ве да е це ся 

шмат но ва га пра ся бе, 

але па спра буй це не мя-

няць ні чо га на во кал. Стан 

ня вы зна ча нас ці мо жа 

пра цяг нуц ца не каль кі дзён, і па куль 

не на сту пі ла яс насць, не пры май це 

ні чый бок. У кан цы тыд ня маг чы ма 

на пру жан не ў ад но сі нах з ка ле га мі, 

на чаль ствам або ста рэй шы мі сва я-

ка мі. Гэ та, хут чэй за ўсё, вы нік не-

па ра зу мен ня, шчы ра па га ва ры це і 

раз вей це ўсе су мне вы.

СКАР П І  ЁН .  Тэр мі но ва 

па чы най це но выя пра ек ты, 

вы ка рыс тоў вай це ўсю сваю 

ін тэ ле кту аль ную энер гію, 

на шчас це, яна не ве дае ме жаў. На 

гэ тым тыд ні вы пад зе спры яль ная маг-

чы масць доб ра за рэ ка мен да ваць ся бе 

і пад няц ца па кар' ер най лес ві цы. Гэ ты 

мо мант уда лы для са ма рэа лі за цыі і 

пра явы та лен таў. Не ха вай це свае па-

чуц ці, ка лі за ка ха ныя.

СТРА ЛЕЦ.  Вы жы вя це 

ад чу ван нем знач нас ці пе-

ра мен, ад нак не імк ні це ся 

рас ста віць усё па сва іх мес цах, сі туа-

цыя ста бі лі зу ец ца не ад ра зу. Але ў 

рэш це рэшт плынь пра ця гу жыц ця вы-

не се вас у пра віль ным на прам ку. Пра-

яві це сяб роў скія па чуц ці, і вы ад чу е це 

пад трым ку ў ад каз. Важ на ад дзя ліць 

га лоў нае ад дру га рад на га, інакш ру-

ці на па гра жае па глы нуць вас, а вы ні кі 

мо гуць не ад па вя даць ча кан ню.

КА ЗЯ РОГ.  У па ня дзе-

лак ус тры май це ся ад ак-

тыў най дзей нас ці, мі тус ні 

і бал бат ні. Не раз мень вай-

це ся па дро бя зях, да вя рай це сва ёй ін-

ту і цыі, та ды спа да ры ня Фар ту на бу дзе 

ўсмі хац ца вам. Се ра да — спры яль ны 

дзень для рэа лі за цыі су мес ных з дзе-

ла вы мі парт нё ра мі пла наў. У чац вер 

не вы клю ча ны скла да нас ці і не па ра-

зу мен ні з ка ле га мі. У вы хад ныя дні 

да вя дзец ца ад ка рэк та ваць свае фі-

нан са выя пла ны.

В А  Д А  Л І Ў .  На гэ тым 

тыд ні вы мо жа це ад чуць 

ханд ру. Свя ты скон чы лі ся, 

на пе ра дзе — шэ рыя буд ні. 

Ад нак ка лі ўсё ж успом ні це пра ап ты-

мізм, то змо жа це ак тыў на ўклю чыц ца 

ў рэа лі за цыю перс пек тыў ных пла наў, 

ска рыць но выя вяр шы ні. І гэ та шлях 

да пос пе ху. Па спра буй це не вы пус ціць 

спры яль ны мо мант.

РЫ БЫ.  Усё ідзе па спя-

хо ва, ка лі не лі чыць ад ной 

зу сім ня знач най, але вель мі 

не пры ем ная дэ та лі, і імя ёй — ля но та. 

Ка лі вы яе пе ра адо ле е це, то ўсё бу-

дзе вы дат на. Пра па нуй це на чаль ству 

і парт нё рам свае ідэі, пла ны і пра ек ты, 

яны рэа ліс тыч ныя, а зна чыць, хут ка 

ўва со бяц ца ў жыц цё. Ад кры е це для 

ся бе штось ці но вае і ад чу е це, што ру-

ха е це ся ў пра віль ным на прам ку.
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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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

11 СТУ ДЗЕ НЯ

1890 год — на ра дзіў ся (г. Маск-

ва) Мі ха іл Іва на віч Бар су-

коў, ву чо ны ў га лі не гіс то рыі ме ды цы ны, 

док тар ме ды цын скіх на вук, пра фе сар. 

За сна валь нік са цы яль най гі гі е ны ў Бе ла-

ру сі, адзін з ар га ні за та раў ахо вы зда роўя 

ў СССР, дзяр жаў ны дзе яч Бе ла ру сі. У 1924—1930 га-

дах — нар кам ахо вы зда роўя БССР, ад на ча со ва за гад-

чык ка фед ры ме ды цын ска га фа куль тэ та БДУ, у 1924—

1929-м — рэ дак тар ча со пі са «Бе ла рус кая ме ды цын ская 

дум ка». У 1930—1939 га дах уз на чаль ваў сек тар ахо вы 

зда роўя Дзярж пла на СССР. Аў тар на ву ко вых прац па 

гіс то рыі ме ды цы ны, а так са ма шы ро ка маш таб ных са ні-

тар ных ме ра пры ем стваў. Па мёр у 1974 го дзе.

1905 год — на ра дзі ла ся (вёс ка Лош ні ца, ця пер 

у Ба ры саў скім ра ё не) Тац ця на Ва сі леў на 

Бірыч, бе ла рус кі аф таль мо лаг, док тар ме ды цын скіх на-

вук, пра фе сар, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі, за слу-

жа ны ўрач Бе ла ру сі, за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі, 

Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. Асноў ныя на ву ко выя пра-

цы ў га лі не хва роб ва чэй, ля чэн ня ту бер ку лё зу і апё каў 

ва чэй, вы да лен ня ка та рак ты з да па мо гай ніз кіх тэм пе-

ра тур. Аў тар больш чым 150 на ву ко вых прац, у тым лі ку 

трох ма на гра фій. Па мер ла ў 1993 го дзе.

1929 год — на ра дзіў ся (Укра і на) Вік тар Сця па-

на віч Ша вя лу ха, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не 

фі зі я ло гіі рас лін, дзяр жаў ны дзе яч Бе ла ру сі, ака дэ мік 

УАСГНІЛ, ака дэ мік Аграр най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, 

док тар бія ла гіч ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч 

на ву кі Бе ла ру сі, за слу жа ны дзе яч на ву кі Ра сіі. Аў тар на-

ву ко вых прац па рас лі на вод стве, па вы шэн ні пра дук цый-

нас ці збож жа вых і ін шых куль тур. Па мёр у 2018 го дзе.

1944 год — у хо дзе Ка лін ка віц ка-Ма зыр скай 

апе ра цыі быў вы зва ле ны Ель скі ра ён. 

У вы зва лен ні ра ё на ўдзель ні ча лі: 415-я страл ко вая ды-

ві зія 61-й ар міі Бе ла рус ка га фрон ту і 37-я Ель ская пар-

ты зан ская бры га да (ка ман дзір А. С. Мі шчан ка).

1959 год — на ба зе май стэр няў па вы ра бе та-

ва раў хат ня га ўжыт ку за сна ва ны Мін скі 

за вод ха ла дзіль ні каў.

1875 год — на ра дзіў ся Рэйн-

гольд Мо ры ца віч Глі эр, 

рус кі кам па зі тар, ды ры жор, му зыч ны 

дзе яч, пе да гог, на род ны ар тыст СССР, 

док тар мас тацт ва знаў ства, пра фе сар. 

Аў тар ба ле таў «Чыр во ны ма як», «Мед ны 

кон нік», опер і ін шых тво раў. Трой чы лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі СССР. Па мёр у 1956 го дзе.

1919 год — Саў нар кам Са вец кай Ра сіі пры няў 

дэ крэт аб увя дзен ні ў кра і не харч раз вёрст-

кі — сіс тэ мы на рых то вак 

сель ска гас па дар чых пра-

дук таў. За клю ча ла ся ў 

аба вяз ко вай зда чы ся ля-

на мі дзяр жа ве па цвёр дых 

цэ нах усіх ліш каў хле ба і 

ін шых пра дук таў звыш 

уста ноў ле ных нор маў на 

аса біс тыя і гас па дар чыя 

па трэ бы. Да рэ чы, упер шы ню харч раз вёрст ка бы ла ўве-

дзе на ў Ра сій скай ім пе рыі 2 снеж ня 1916 го да, але ў той 

жа час за хоў ва ла ся сіс тэ ма дзяр жаў ных за ку пак на сва-

бод ным рын ку, якая дзей ні ча ла ра ней.

1960 год — за га дам Га лоў на ка ман ду ю ча га ВПС 

К. А. Вяр шы ні на бы ла ар га ні за ва на спе цы-

яль ная вай ско вая часць, за да чай якой бы ла пад рых тоў ка 

кас ма на ўтаў. Пас ля гэ тая часць, раз ме шча ная ў Зор ным 

га рад ку ў Пад мас коўі, бы ла пе ра ўтво ра на ў Цэнтр пад-

рых тоў кі кас ма на ўтаў ВПС СССР.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Варвары, Ганны, 
Івана, Марка, Наталлі.

К. Аляксандра, Марты, 
Фелікса.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.24 17.12 7.48

Вi цебск — 9.20 16.54 7.34

Ма гi лёў — 9.14 17.01 7.47

Го мель — 9.03 17.06 8.03

Гродна — 9.38 17.28 7.50

Брэст — 9.31 17.37 8.06

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Маладзік 6 студзеня.

Месяц у сузор’і Рыб.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень
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Знай шла эс кі зы та ту і ро-

вак, якія за хоў ва ла яшчэ ва 

ўні вер сі тэ це. Упер шы ню ра-

ду ю ся та му, што ў мя не не 

бы ло гро шай.

Дзе ці — квет кі жыц ця :)

Сын па гладж вае кош ку 

і пры га вор вае:

— Му сеч ка, ты ве да еш, 

у ча ла ве чым све це жан-

чы ны з ву са мі не вель мі 

і цэ няц ца!

Ча ла век, які раз да ваў 

фла е ры ў кас цю ме ва вёр кі, 

вы веў з за пою 167 му жы коў.

— Ча му ты не за стаў ся 

ў яе на ча ваць?

— У яе проз ві шча Ба га-

мол...

— Да ра гая, 
я па ка жу та бе 
зор нае не ба!


