
АВЕН. Па ня дзе лак уда-

лы для па ез дак і ка ман дзі-

ро вак. У аў то рак не па жа-

да на ўсту паць у спрэч кі з 

на чаль ствам. Ты дзень бу дзе поў ны 

су мнен няў і праб лем, не да зва ляй це 

эмо цы ям кі ра ваць ва мі. Не вы клю ча-

ны пе ра ме ны і расс тан ні ў аса біс тым 

жыц ці. Што ж, ка лі ва шы шля хі ра зы-

дуц ца, то не вар та шка да ваць пра гэ-

та. Вы хад ныя абя ца юць быць уда лы мі, 

ка лі вы пра ве дзя це іх з сяб ра мі.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд ні 

ўсё прой дзе роў на і спа-

кой на, на ват кры ху сум на. 

Ка ле гі ады гра юць важ ную 

ро лю ў ва шай кар' е ры. Не па жа да на 

нер ва вац ца і раз драж няц ца па дро-

бя зях, та ды пра ца бу дзе спо рыц ца і 

ты дзень ста не вель мі плён ным. Гро шы 

бу дуць ва дзіц ца ў ва шым ка шаль ку, 

але і тра ты бу дуць вя лі кія, асаб лі ва 

ка лі лю бі це мод ныя брэн ды. У се ра ду 

мо жа це раз ліч ваць на пад трым ку сяб-

роў. Хат нія спра вы ў вы хад ныя мо гуць 

вы ра шац ца за ліш не эма цы я наль на. 

Дзе цям спат рэ біц ца да па мо га.

БЛІЗ НЯ ТЫ. У най блі-

жэй шыя дні вы бліс не це 

та лен та мі і крэ а тыў ны мі 

ідэ я мі, усе ва шы кан ку-

рэн ты за ста нуц ца да лё ка 

зза ду. Не звяр тай це ўва гі на дро бя-

зі, ра бі це сваю спра ву і дай це ін шым 

маг чы масць зай мац ца сва і мі пы тан-

ня мі. Ва шы пра ек ты ака жуц ца за па-

тра ба ва ны мі, што да зво ліць пра ца-

ваць з яшчэ боль шай за хоп ле нас цю. 

Аса біс тае жыц цё па ра дуе сі лай па-

чуц цяў і ра ман ты кай. Не вы клю ча-

на, што па чу е це пал кае пры знан не 

ў ка хан ні.

РАК. Рас слаб це ся і 

пры мі це ўсе па дзеі та кі мі, 

якія яны ёсць. Вы на ўрад 

ці здоль ныя неш та змя ніць 

ця пер. Але ўсё ака жац ца да леп ша га. 

За ся ро джа насць і шпар касць рэ ак цыі 

да зво ляць спра віц ца з па стаў ле ны мі 

за да ча мі. У па чат ку тыд ня не па жа-

да на дзя ліц ца з на ва коль ны мі сва і мі 

пла на мі. Се ра да — вель мі спры яль-

ны дзень для па ез дак і па да рож жаў. 

У вы хад ныя вас мо жа аха піць твор чы 

па рыў, які важ на ўва со біць у жыц цё 

ад ра зу ж.

ЛЕЎ. Ты дзень да стат-

ко ва ста біль ны і гар ма-

ніч ны, але ў аў то рак вас 

мо гуць на ве даць ту га і 

дур ны на строй. Не пад да-

вай це ся за сму чэн ню, не вя дзі це ся на 

эма цы я наль ныя пра ва ка цыі. У чац вер 

будзь це асця рож ны мі са здзел ка мі, 

асаб лі ва ка лі іх пра па ну юць но выя 

парт нё ры. Па спра буй це не вы пус каць 

з по ля зро ку на ват ня знач ныя дро бя зі. 

Най больш спры яль ным для вас днём 

бу дзе па ня дзе лак.

ДЗЕ ВА. Ты дзень абя-

цае ўда лыя па езд кі, асаб-

лі ва ў па ня дзе лак і ня дзе-

лю, пры чым ад са мых ка-

рот кіх да да лё кіх. На пра цы пра яві це 

прад бач лі васць, хай пра ва шы пос пе хі 

па куль не ве да юць ка ле гі. Маг чы мы 

не прад ба ча ныя зме ны ў пла нах, рап-

тоў ныя су стрэ чы і скла да ныя пе ра га-

во ры. У пят ні цу мо гуць быць стрэ са-

выя сі ту а цыі, па спра буй це тры маць 

эмо цыі пад кант ро лем. У сям'і зной-

дзе це той сэнс, дзе ля яко га вар та змя-

няц ца, удас ка наль вац ца, жыць.

ША ЛІ. Час тро хі змен-

шыць тэмп. Су па кой це ся 

і хоць тро хі ад пач ні це ад 

лю бі май пра цы. Доб ра бы-

ло б узяць ад па чы нак або 

не каль кі ад гу лаў. На пру жа ная пра ца 

на гэ тым тыд ні су праць па ка за на. Ка-

лі ж гэ та не маг чы ма, то па спра буй це 

хоць бы ска ра ціць на груз ку. У па ня-

дзе лак спра ба ваць да ма гац ца пры-

знан ня слуш нас ці ва шых мер ка ван няў 

бес перс пек тыў на. Але ўжо па чы на  ючы 

з се ра ды змо жа це з лёг кас цю вес ці 

пе ра га во ры. Па сту піць шмат ка рыс-

най ін фар ма цыі, бу дуць уда лыя дзе-

ла выя су стрэ чы.

СКАР ПІ ЁН. На ды хо-

дзіць час вы со кай твор-

чай і дзе ла вой ак тыў нас ці 

і рос ту да хо даў. Па кліч це 

на да па мо гу сваю пра ца здоль насць 

і ін ту і цыю. У чац вер маг чы мая рэа лі-

за цыя ары гі наль ных пра ек таў. Дзе ла-

выя парт нё ры не пад вя дуць, толь кі не 

пры спеш вай це па дзеі. Не хва люй це ся! 

Аса біс тае жыц цё пры ня се за да валь-

нен не.

СТРА ЛЕЦ. Спры яль ны 

мо мант для зме ны свай го 

жыц ця ў леп шы бок. Ад чу-

е це пры ліў све жых сіл і з 

но вым за па лам пры сту пі це да пра цы. 

Па жа да на па кі нуць у спа коі ста рыя 

праб ле мы і скан цэнт ра вац ца на но-

вых ідэ ях. Пра явіў шы са бра насць і 

цяр пен не, змо жа це да біц ца знач на га 

пос пе ху. Імк ні це ся да са ма стой нас ці 

ў спра вах і да сва бо ды ў твор час ці. 

У су бо ту бу дуць уда лы мі па езд кі і па-

да рож жы ўсёй сям' ёй.

КА ЗЯ РОГ. Вы за над та 

на пру жа ныя і па глы ну тыя 

дум кай: а як там у ін шых? 

Вар та рас сла біц ца і прос та 

доб ра сум лен на вы кон ваць сваю ра-

бо ту. Не ства рай це для ся бе ліш ніх 

праб лем з-за сва ёй гі пер ад каз нас ці і 

праз мер на га імк нен ня кант ра ля ваць 

усё на све це. Кож на му не да па мо-

жаш. Вас мо гуць вы ка рыс тоў ваць, а 

по тым кі нуць. Будзь це ўваж лі выя ў 

фі нан са вых спра вах і пры ства рэн ні 

но вых пра ек таў. Ад да вай це больш 

ува гі бліз кім лю дзям.

ВА ДА ЛІЎ. У па чат ку 

тыд ня важ на на ла дзіць па-

ра зу мен не з на ва коль ны мі 

людзь мі, і ў ва шым жыц ці 

з'я віц ца больш кам фор ту і па рад ку. У 

аў то рак вы здоль ныя на браць доб ры 

пра цоў ны тэмп, па спра буй це за ха ваць 

яго да кан ца тыд ня. У чац вер не вар та 

збі раць гас цей, па коль кі гэ та не пры-

ня се ні чо га, акра мя кло па таў. У ня-

дзе лю, пры на яў нас ці ад па вед на га на-

строю, з'я віц ца маг чы масць за няц ца 

сур' ёз най да след чай дзей нас цю.

РЫ БЫ. На гэ тым тыд ні 

на ва коль ныя бу дуць пры-

слу хоў вац ца да ва ша га 

мер ка ван ня, не ўпус ці це 

маг чы масць паў плы ваць на сі ту а цыю, 

але не на га ва ры це ліш ня га. У се ра ду 

вы ка рыс тоў вай це толь кі пра ве ра ныя 

ме та ды, но ва ўвя дзен ні па ча ка юць. 

Бу дзе ня ліш не пры трым лі вац ца па рад 

ста рэй шых, не са ро мей це ся звяр тац ца 

да іх па да па мо гу. У пят ні цу важ на за-

ха ваць у сак рэ це свае і чу жыя тай ны.
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1563 год — Пётр Мсці сла вец, 

бе ла рус кі пер ша дру кар і 

гра вёр, у Мас-

коў скай дру-

кар ні Іва на 

Фё да ра ва па-

чаў дру ка ваць пер шую дак лад-

на да та ва ную кні гу «Апост ал» 

(на цар коў на сла вян скай мо ве 

ў рус кай рэ дак цыі, за ха ваў ся 

61 эк зэмп ляр).

1912 
год — на ра дзіў ся (г. По лацк) Ле а нід Прок-

ша, бе ла рус кі пісь мен нік. Аў тар збор ні каў 

апа вя дан няў і на ры саў «Кры ні ца пры га жос ці», памф ле таў 

«Ка ме ды ян ты», «След вя дзе за мя жу», «Інт ры гі прэ зі дэнц-

ка га два ра», ра ма на «Па куль жы веш на све це», тво раў 

для дзя цей. Па мёр у 1994 го дзе.

1919 
год — у Віль ні ўра дам Лі тоў ска-Бе ла рус кай 

ССР (Літ Бел) у су вя зі з на па дам на рэс-

пуб лі ку поль скіх вой скаў і цяж кім ва ен ным ста но ві шчам 

быў ство ра ны Са вет аба ро ны Літ вы і Бе ла ру сі. З 28 кра-

са ві ка 1919 го да зна хо дзіў ся ў Мін ску. Скан цэнт ра ваў 

усю дзяр жаў ную і ва ен ную ўла ду і дзей ні чаў у кан так це 

з РВС Лі тоў ска-Бе ла рус кай ар міі (з чэр ве ня 1919-га — 

16-й ар міі).

1927 
год — за сна ва ны Дзяр жаў ны ака дэ міч ны 

сім фа ніч ны ар кестр Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

адзін з най ста рэй шых ка лек ты ваў бы ло га Са вец ка га 

Са ю за. Пер шае вы ступ лен не ар кест ра ад бы ло ся пад кі-

ра ван нем ра сій ска га кам па зі та ра Р. Глі э ра пры ўдзе ле 

вя до ма га аў стрый ска га пі я ніс та Р. Гот лі ба. У 1937 го дзе 

па ча ла сваю дзей насць Бе ла рус кая дзяр жаў ная фі лар-

мо нія, і сім фа ніч ны ар кестр стаў асноў ным ка лек ты вам, 

які ўвай шоў у яе склад. Яр кі мі рад ка мі ў гіс то рыю куль-

тур на га жыц ця Бе ла ру сі ўпі са ны вы ступ лен ні ар кест ра з 

най вя лік шы мі са ліс та мі ХХ ста год дзя — Д. Ой стра хам, 

С. Рых тэ рам, М. Рас тра по ві чам, Г. Віш неў скай, В. Клі-

бер нам і мно гі мі ін шы мі.

1810 год — па ча ла ся вай на за 

не за леж насць іс пан скіх ка-

ло ній у Аме ры цы 1810—1826 га ды.

1902 год — на ра дзіў ся Ве ні я мін 

Ка ве рын, рус кі са вец кі 

пісь мен нік. Аў тар збор ні каў апа вя дан няў, 

ра ма наў «Буб но вая масць», «Два ка пі та ны», «Ад кры тая 

кні га» і ін шых. Па мёр у 1989 го дзе.

1918 — нар ка мат па ва ен ных спра вах пры няў 

эмб ле му Чыр во най Ар міі — пя ці кан цо вую 

зор ку з за ла той кай мой (на груд ны знак аса бо ва га скла-

ду).

1935 год — бы ло ар га ні за ва на доб ра ах вот нае 

фіз куль тур ны та ва рыст ва «Спар так» — 

ад на з най ста рэй шых са вец кіх фіз куль тур на-спар тыў ных 

ар га ні за цый.

1949 год — Са вет Мі ніст раў СССР пры няў па-

ста но ву з да ру чэн нем Мі ніс тэр ству су вя зі 

ар га ні за ваць глу шэн не ра дыё стан цый, якія вя дуць ан ты-

са вец кае вя шчан не на СССР.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана, Якава.

К. Эмы, Адольфа, 
Лявона.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.01 20.18 14.17

Вi цебск — 5.47 20.11 14.24

Ма гi лёў — 5.51 20.08 14.17

Го мель — 5.51 20.01 14.10

Гродна — 6.16 20.32 14.16

Брэст — 6.20 20.29 14.09

Месяц
Поўня ў 14.12.

Месяц у сузор’і

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ
— Во вач ка, не бі хлоп чы-

ка ла па тай па га ла ве, а то 

спа це еш і за сту дзіш ся!

Каб за ва я ваць па ва гу 

стар ша клас ні каў, на стаў-

ні ца зра бі ла та ту і роў ку 

са шпар гал ка мі па сва ім 

прад ме це.

— Ча му ўсе муж чы ны 

за бы ва юць пра га да ві ну вя-

сел ля, а жон кі па мя та юць?

— І ча му?

— Вось уя ві са бе. Ты зла-

віў ка лісь ці вя лі кую, ну прос-

та ве лі зар ную ры бу! Бу дзеш 

ты ўспа мі наць пра гэ та кож-

ны год?

— Ка неш не.

— А ры ба?..

Сям'я — гэ та раз маў-

ляць з ча ла ве кам, які ся-

дзіць у пры бі раль ні.
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