
АВЕН.  На гэ тым тыд ні 

не вар та кі дац ца ў край-

нас ці. Пры слу хай це ся да 

свай го ўнут ра на га го ла су, 

ён абя цае пад ка заць пра віль нае ра-

шэн не па са мых скла да ных пы тан нях. 

У па ня дзе лак і аў то рак рэ ка мен ду ец-

ца за ся ро дзіц ца на ру цін ных за да чах. 

У чац вер вар та пра дэ ман стра ваць на-

чаль ству ва ша ўмен не пра ца ваць, ме-

на ві та ў гэ ты дзень яно бу дзе схіль нае 

аца ніць ва шу ста ран насць. У пят ні цу 

аб ста ві ны мо гуць стац ца за над та су-

пя рэч лі вы мі, каб пры маць ней кія ра-

шэн ні. Зма гац ца не вар та, ёсць сэнс 

да ве рыц ца бе гу па дзей. У вы хад ныя 

дні ўсё ста не на свае мес цы.

ЦЯ ЛЕЦ. За раз спры яль-

ны час для па вы шэн ня па 

служ бе або по шу ку больш 

да ход най ра бо ты. Ва ша 

доб ра сум лен насць да зво ліць да маг чы ся 

прак тыч на ўсіх па стаў ле ных мэт. У се-

ра ду па спра буй це не на вяз ваць сям'і 

сваё мер ка ван не, гэ та мо жа пры вес ці 

да кан флікт най сі ту а цыі. У вы хад ныя дні 

аб ста ноў ка до ма бу дзе су па кой ваць.

Б Л І З  Н Я  Т Ы .  На ды хо-

дзя чы ты дзень пры ня се 

вы дат ны на строй і за бяс-

пе чыць маг чы масць для 

са ма рэа лі за цыі. У аў то рак 

мо жа склас ці ся спры яль ная сі туа цыя 

для ажыц цяў лен ня біз нес-пла наў. 

У чац вер будзь це ўваж лі выя, каб не 

вы пус ціць ці ка выя ідэі і на дзей ных 

дзе ла вых парт нё раў. Лю бы ча ла век 

здо лее па ра да ваць, вы бу дзе це ім га-

на рыц ца. У вы хад ныя ат мас фе ра ў 

до ме бу дзе прак тыч на ідэа льная.

РАК. Не ад кла дай це спра-

вы на по тым, бо мо жа це 

з імі з лёг кас цю спра віц-

ца як раз на гэ тым тыд ні. 

У вас уда лы пе ры яд. Бу дуць усе шан-

цы да маг чы ся ад лю бо га су раз моў ні ка 

ра зу мен ня. Змо жа це ска рыць сэр ца 

прад стаў ні ка су праць лег ла га по лу. 

У вы хад ныя не за бы вай це вы лу чыць 

час для ад па чын ку.

ЛЕЎ.  Па ня дзе лак не абя-

цае асаб лі вай лас кі зо рак, 

так што па жа да на зні зіць 

тэмп дзе ла во га жыц ця. 

За тое змо жа це ўзяць рэ ванш у на-

ступ ныя дні, ка лі пе рад на по рам ва-

шай энер гіі не змо гуць уста яць усе 

аб ме жа ван ні і пе ра шко ды. У се ра ду не 

вар та ба яц ца пе ра ме наў у аса біс тым 

жыц ці, хоць раз ліч ваць да вя дзец ца 

толь кі на ўлас ныя сі лы.

Д З Е  В А .  На ды хо дзіць 

час су мнен няў. Па доб на 

на тое, вы не ве да е це, як 

пра віль на зра біць. Пра-

яві це муд расць і абач лі васць у ра шэн-

нях, ад гэ та га мо жа за ле жаць ваш 

лёс і лё сы ін шых лю дзей. Гэ та час 

для но вых ідэй і пла наў. Зай мі це ся са-

ма раз віц цём і са ма ўдас ка на лен нем. 

Толь кі не рас трач вай це ад ра зу ўвесь 

рэ сурс сіл, яны яшчэ спат рэ бяц ца ў 

бу ду чы ні.

Ш А  Л І .  Для вас мо жа 

стаць ак ту аль ным фі ла-

соф скае пы тан не пра сэнс 

жыц ця, толь кі не за мы кай-

це ся ў сва ім унут ра ным све це. Аб-

мяр куй це з бліз кі мі людзь мі тое, што 

вас хва люе. На гэ тым тыд ні мо жа це 

апы нуц ца ў не зна ё май аб ста ноў цы, 

і зноў да вя дзец ца за ва ёў ваць мес ца 

пад сон цам. Але ка лі та кіх зме наў не 

прад ба чыц ца, то гэ ты час спры яль ны 

для пра вя дзен ня важ ных пе ра моў, за-

клю чэн ня вель мі вы гад ных здзе лак. 

У ся рэ дзі не тыд ня будзь це асця рож-

ныя, па спра буй це прад чу ваць не пры-

ем нас ці і абы хо дзіць іх бо кам.

СКАР ПІ  ЁН.  Ваш ап ты-

мізм з'я віц ца за ло гам ду-

шэў на га спа кою для вас і 

ва шай сям'і. Так што прос-

та не губ ляй це ве ру ў леп шае, і усё 

атры ма ец ца. Аў то рак і се ра да мо гуць 

стац ца леп шы мі дня мі для твор час-

ці і па чат ку но вых пра ек таў. Ка хан не 

натхніць на но выя подз ві гі і да зво ліць 

атрым лі ваць за да валь нен не ад жыц-

ця. У пят ні цу і су бо ту ве ра год на пра-

па но ва, якая дасць маг чы масць па поў-

ніць ва шы фі нан са выя рэ сур сы.

СТРА ЛЕЦ. На гэ тым тыд-

ні для пе ра адо лен ня пе ра-

шкод, якія ўзні ка юць на ва-

шым шля ху, трэ ба ўжыць мак сі маль на 

ра зум ную так ты ку. Кож нае дзе ян не 

па він на быць ста ран на вы ве ра на, па-

спра буй це не да ваць во лю эмо цы ям. 

Су бо та — уда лы мо мант для ажыц-

цяў лен ня ідэй, якія да ты чац ца змен у 

ін тэр' еры. Толь кі спа чат ку вы дат куй це 

не ка то ры час на тлу ма чэн не ва шых 

за дум тым, хто жы ве ра зам з ва мі.

КА ЗЯ РОГ.  Ні я кіх штам-

паў! Но вы по гляд на рэ чы 

да зво ліць сфар му ля ваць 

но выя ідэі. У ва шых сі лах 

змя ніць у леп шы бок ад но сі ны з на ва-

коль ны мі. У аў то рак лепш не ўсту паць 

у спрэч кі, яны не пры ня суць ні чо га 

кан струк тыў на га. У се ра ду спры яль-

ныя па езд кі і ка ман дзі роў кі, якія бу-

дуць вель мі па спя хо выя. У вы хад ныя 

не за бы вай це пра бліз кіх лю дзей, па-

спра буй це ад даць ім больш ча су.

ВА ДА ЛІЎ.  Гэ ты ты дзень 

мо жа за па тра ба ваць ад 

вас мак сі маль на га ма раль-

на га і фі зіч на га на пру жан-

ня. На кі руй це сваю энер гію і сі лы не 

на раз бу рэн не, а на ства рэн не. Пры 

жа дан ні мож на па зма гац ца за спра вяд-

лі васць, але толь кі мір ны мі срод ка мі, 

па тра буй це свай го, але не пе ра шчы-

руй це. У пят ні цу маг чы мы пры ем ны 

сюр прыз ад бліз ка га ча ла века. Не за-

будзь це ся ска заць дзя куй.

РЫ БЫ.  Па спра буй це пры-

ці шыць свае ам бі цыі. На гэ-

тым тыд ні бу дзе це за над та 

эма цы я наль ныя і ня стры ма ныя, каб 

іх хтось ці ўспры няў сур' ёз на. У той 

жа час, у вас з'я віц ца шанц згур та-

ваць ва кол ся бе сяб роў і ад на дум цаў. 

На ра бо це бу дуць зме ны, не аб ход на 

адэ кват на аца ніць ста но ві шча, якое 

скла ла ся, і знай сці кан струк тыў ныя 

ме та ды для яго па ляп шэн ня.
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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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

18 СТУ ДЗЕ НЯ

1044 год — у пісь мо вых кры-

ні цах з'я ві лі ся пер шыя 

звест кі аб го ра дзе На ва град ку. У Іпаць-

еў скім ле та пі се го рад (Но во го род, Но-

во го ро док, Но вый Го ро док) згад ва ец ца 

ў 1252 го дзе. Быў цэнт рам Чор най Ру сі, 

На ва груд ска га княст ва, рэ зі дэн цы яй вя лі ка га кня зя лі-

тоў ска га Мін доў га (тут ён ка ра на ваў ся і атры маў ты тул 

ка ра ля). У ХІ ІІ ста год дзі На ва гру дак — ста лі ца Вя лі ка га 

Княст ва Лі тоў ска га. У 1511-м го рад атры маў маг дэ бург-

скае пра ва, а 18 мая 1595-га — афі цый ны герб: на чыр во-

ным по лі по стаць Ар хан ге ла Мі ха і ла ў чор ным узбра ен ні 

з кры ла мі за спі най. У пра вай ру цэ ён тры мае меч, у 

ле вай — ша лі.

1879 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ка мен ная, ця-

пер у Брэсц кім ра ё не) Ан тон Іва на віч 

Ла па цін, ге не рал-лей тэ нант, Ге рой Са вец ка га Са ю за. 

У Чыр во най Ар міі з 1918-га. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну 

з 1941 го да — ка ман ду ю чы ар мі яй на Паўд нё ва-За ход-

нім, Ста лін град скім, Паў ноч на-За ход нім, Ка лі нін скім, 1-м 

Пры бал тый скім, 3-м Бе ла рус кім фран тах. Вой скі пад яго 

ка ман да ван нем удзель ні ча лі ў вы зва лен ні Бе ла ру сі, Пры-

бал ты кі, пра вя дзен ні Ус ход не-Прус кай апе ра цыі. Пад час 

Бе ла рус кай апе ра цыі ўдзель ні чаў у акру жэн ні ві цеб скай 

гру поў кі пра ціў ні ка і вы зва лен ні Ві цеб ска. Вы зна чыў ся 

пры ўзяц ці го ра да Кё нігс бер га. Удзель нік вай ны з Япо ні яй 

на Да лё кім Ус хо дзе. Па мёр у 1965 го дзе.

1900 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Вік тар Іва на віч 

Бар коў скі, мо ва зна вец, ака дэ мік АН СССР, 

док тар фі ла ла гіч ных на вук, пра фе сар. З 1950 го да пра-

ца ваў у Ін сты ту це мо ва знаў ства СССР (у 1954—1960 га-

дах — ды рэк тар). Да сле да ваў ста ра жыт на рус кае пісь мен-

ства, гіс та рыч ную гра ма ты ку, сін так сіс і дыя лек та ло гію 

ўсход не сла вян скіх моў, гіс то рыю ай чын на га мо ва знаў-

ства. У 1930-я га ды вы сту паў па пы тан нях рэ фор мы бе-

ла рус ка га пра ва пі су. Аў тар ма на гра фіі «Сін так сіс ка зак: 

рус ка-бе ла рус кія па ра ле лі», ар ты ку ла пра Я. Кар ска га 

і іншых. Рэ да га ваў ма на гра фію Я. Кар ска га «Бе ла ру сы». 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мёр у 1982 го дзе.

1959 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Ан то на віч Са-

ла ду ха, бе ла рус кі эст рад ны спя вак. За слу-

жа ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У рэ пер ту а ры пес ні 

бе ла рус кіх і ра сій скіх кам па зі та раў.

1689 год — на ра дзіў ся Шарль 

Луі Ман тэск'ё, фран цуз скі 

асвет нік і пра ва знаў ца. Па мёр у 1755 го-

дзе.

1904 год — на ра дзіў ся (г. Са ра-

таў) Ба рыс Анд рэ е віч Ба-

бач кін, са вец кі ак цёр, рэ жы сёр, на род ны ар тыст СССР, 

Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра-

цы, пра фе сар. Вя до мым 

стаў дзя ку ю чы бе ла рус ка-

му кі но. На кі на сту дыі «Са-

вец кая Бе ла русь» Ба бач кін 

зняў ся ў трох най леп шых 

філь мах та го ча су: «Вяр-

тан не Ней та на Бе ке ра» 

(1932), дзе яго парт нё рам 

быў Са ла мон Мі хо элс, «Пер шы ўзвод» (1933) рэ жы сё-

ра Корш-Саб лі на, «Двой чы на ро джа ны» (1934). Па мёр 

у 1975 го дзе.Трой чы лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР.

1919 год — ад бы ла ся Па рыж ская мір ная кан-

фе рэн цыя, склі ка ная дзяр жа ва мі — пе ра-

мож ца мі ў Пер шай су свет най вай не для вы пра цоў кі мір-

ных да га во раў з пе ра мо жа ны мі кра і на мі. Кан фе рэн цыя 

ўхва лі ла Ста тут Лі гі На цый.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Іосіфа, Рыгора, 
Яўгеніі.

К. Пятра, Хрысціны.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.17 17.23 8.06

Вi цебск — 9.13 17.07 7.54

Ма гi лёў — 9.07 17.13 8.06

Го мель — 8.57 17.17 8.20

Гродна — 9.31 17.40 8.09

Брэст — 9.25 17.47 8.22

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Першая квадра 

14 студзеня.

Месяц у сузор’і Блізнят.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень
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— Алё, Да ша! Вы з'е ха лі 

ў бар дзве га дзі ны та му, і 

ў ця бе да гэ та га ча су ня ма 

ні ад на го па ста ў «Ін стаг ра-

ме». Вы на огул даб ра лі ся?!

Я са сва ім ка том раз маў-

ляю, як з ча ла ве кам.

Ён ужо стаў ра зу мець 

сут насць ча ла ве ча га быц ця. 

Пе ра стаў мяў каць. Гу кі, якія 

ён вы дае, усё час цей па хо-

дзяць на ла ян ку.

Адэ са, жон ка — му жу:

— Сё мач ка, я тут цу кар 

шу ка ла і знай шла ў ду ле 

тва ёй стрэль бы гро шы. 

Што ты мне ха цеў ку піць, 

да ра гі?

Кры зіс — гэ та ка лі за тры 

дні да зар пла ты за кан чва-

ец ца мы ла, зуб ная па ста і 

ка ва, рвуц ца апош нія кал-

гот кі, сы хо дзіць муж і кі дае 

па лю боў нік.


