
АВЕН. На гэ тым тыд ні 

не спра буй це вы ра шаць 

усё з да па мо гай сі лы і не 

пе ра боль швай це зна чэн не 

во лі, бо гэ тым вы толь кі на жы вя це са бе 

во ра гаў. За тое ра зу мен не і гнут касць 

да дуць маг чы масць на быць у асо бе 

сён няш ніх парт нё раў са праўд ных ад-

на дум цаў на доў га. У ся рэ дзі не тыд ня 

мо жа це апы нуц ца пе рад не аб ход нас цю 

зра біць вы бар, дзей ні чай це спа кой на, 

аб ду ма на і без па спе ху. Па спра буй це 

на вы хад ныя доб ра па ве ся ліц ца, але 

не вар та вель мі эма цы я наль на рэ ага-

ваць на па дзеі, што ад бы ва юц ца.

ЦЯ ЛЕЦ. Спат рэ біц ца 

дак лад ны план, каб па-

спець усё зра біць да свят. 

Не ад кла дай це на апош нія 

дні. У чац вер па жа да на на огул па менш 

кан так та ваць з людзь мі. Пят ні ца спры-

яль ная для пе рад на ва год ніх ве ча ры-

нак або на быц ця па да рун каў. На гэ тым 

тыд ні вы дак лад на вы зна чы це ся, дзе 

ме на ві та і з кім су стрэ не це Но вы год. 

У вы хад ныя па спра буй це не пе ра гру-

жаць ся бе хат ні мі кло па та мі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. У па чат ку 

тыд ня да вя дзец ца доб ра па-

пра ца ваць, каб да маг чы ся 

жа да на га вы ні ку. Ад нак вы 

ад чу е це азарт і ці ка васць ад 

сва ёй дзей нас ці. Ме на ві та ця пер мо гуць 

за ра дзіц ца вы дат ныя, прос та ге ні яль-

ныя ідэі, у ажыц цяў лен ні якіх да па мо гуць 

бліз кія лю дзі і сяб ры. На огул на стае час 

за гад ваць за па вет ныя жа дан ні, якія дак-

лад на здзейс няц ца.

РАК. На гэ тым тыд ні 

цал кам ве ра год ная до-

сыць рэз кая зме на дзей-

нас ці. Пры гэ тым зу сім не аба вяз ко вая 

зме на ра бо ты — прос та з'я віц ца ін шая 

тэ ма ці на ват цэ лы кі ру нак, у якім вы 

да сяг не це пос пе ху. Пры мі це да па мо-

 гу ка лег, яна бу дзе вель мі да рэ чы. 

У кан цы тыд ня ад чу е це рап тоў ную зме ну 

рыт му — за мест на пру жан ня прый дзе 

лёг касць, ад кры ец ца дру гое ды хан не. 

У вы хад ныя дні мо гуць рас крыц ца та-

ям ні цы ва ша га даў ня га мі ну ла га.

ЛЕЎ. На вас мо жа аб-

ры нуц ца ма са кло па таў і 

на за па ша ныя спра вы. 

У се ра ду з'я віц ца шанц да-

маг чы ся больш важ ка га ста но ві шча 

і ўма ца ваць свае да сяг нен ні. Вы на-

ход лі васць і аса біс тая ак тыў насць 

да па мо гуць доб ра пад рых та вац ца да 

на ды хо дзя чых свят. Па спра буй це не 

за хап ляц ца са ма кры ты кай і не ба чыць 

ні чо га ва кол, вы мо жа це за сму ціць па-

про ка мі ка ха на га ча ла ве ка. У су бо ту 

не да вя дзец ца скар дзіц ца на на строй і 

са ма ад чу ван не. У ня дзе лю па спра буй-

це не раз драж няц ца з-за на ва коль ных, 

яны та го не вар тыя.

ДЗЕ ВА. Упэў не насць 

у сва іх сі лах ад крые вам 

мно гія дзве ры і за бяс пе-

чыць пос пех. Па леп шац ца 

ад но сі ны з ка ле га мі і на чаль ствам, што 

ста ноў ча ада б'ец ца на пра дук цый нас ці 

пра цы, хоць і мо жа не каль кі над та чыць 

пра цяг ласць ра бо ча га дня. Па спра буй-

це не вель мі ку саць апа не нтаў у спрэч-

цы, да каз ва ю чы сваю праў ду, ка лі не 

хо ча це на жыць во ра гаў. Сяб ры і бліз кія 

лю дзі пад тры ма юць вас у лю бых па чы-

нан нях. Ад кінь це ўсе не па трэб ныя дро-

бя зі, за ся родзь це ся на са мым га лоў-

ным, і ўсё аба вяз ко ва атры ма ец ца.

ША ЛІ. Ты дзень бу дзе 

на поў не ны раз на стай ны мі 

па дзея мі, толь кі не імк ні це-

ся пры маць па спеш лі выя 

ра шэн ні. Мо жа здац ца, што вы за блы-

та лі ся ў сі ту а цыі, якая скла ла ся, ад нак 

ва ша не ра шу часць толь кі ўсклад ніць 

спра ву. Па мя тай це, свой свет шмат у 

чым вы ства ра е це са мі, па стаў це ся да 

яго больш бе раж лі ва і больш уваж лі-

ва. У кан цы тыд ня мож на рас сла біц ца 

і доб ра па ве ся ліц ца.

СКАР ПІ ЁН. Ты дзень на-

сы ча ны пры ем ны мі па дзея-

мі, якія звя за ны з пра фе сій-

най дзей нас цю. Па жа да на 

са сва і мі праб ле ма мі спраў ляц ца ўлас-

ны мі сі ла мі, сяб ры і бліз кія на ўрад ці 

змо гуць вам чым-не будзь да па маг чы. 

Ад чу е це, што не аб ход ныя на чаль ству і 

ка ле гам, ва ша мер ка ван не для іх каш-

тоў нае. Мож на ча каць са лід ную прэ мію 

па вы ні ках го да. І гэ та да зво ліць доб ра 

ад па чыць на свя ты.

СТРА ЛЕЦ. Асця рож ней 

з пе ра груз ка мі, хоць ва ша 

імк нен не ў імя ра бо ты вель-

мі па хваль нае. Пра фе сій ныя спра вы 

пра ця ка юць вель мі па спя хо ва, вы ўпэў-

не на ста і це на на гах. Пла ну ю чы но вае, 

не за бы вай це ся пра ста рыя аба вя за-

цель ствы. У па ня дзе лак уклю чай це-

ся ў ра бо ту, аб' ек тыў на ацэнь ва ю чы 

свае сі лы, і вы па спя хо ва спра ві це ся 

з праб ле ма мі. У се ра ду ак тыў насць і 

ін ту і цыя мо гуць да па маг чы да сяг нуць 

вы со кіх вы ні каў. Ня дзе ля — дзень 

асаб лі вы для вас, ка лі ва ўсім бу дзе 

шан ца ваць.

КА ЗЯ РОГ. Га лоў ная за-

да ча і мэ та на гэ тым тыд-

ні — знай сці па ра зу мен не 

з на ва коль ны мі людзь мі. 

Апы нуў шы ся ў ста не кан-

флік ту, вы на ўрад ці змо жа це зра біць 

хоць штось ці ка рыс нае для ся бе. Ты-

дзень бу дзе ба га ты па дзея мі, да зво-

ліць на за па сіц ца яр кім ура жан ням і па-

спры яе ажыц цяў лен ню са мых сме лых 

пла наў. Но выя спра вы лепш па чы наць 

у се ра ду, та ды вам бу дзе спа да рож ні-

чаць пос пех. Па спра буй це не да ваць 

абя цан няў: вы ка наць іх бу дзе да стат-

ко ва скла да на. Най леп шым ад па чын-

кам у вы хад ныя бу дзе не пра цяг лае 

па да рож жа з сям' ёй.

ВА ДА ЛІЎ. На гэ тым 

тыд ні вар та ары ен та вац ца 

на ўлас ныя сі лы і маг чы-

мас ці. «Хо чаш, каб бы ло 

зроб ле на доб ра, зра бі сам». Ме на ві та

гэ та для вас як ні ко лі ак ту аль нае. 

У се ра ду бліз кія лю дзі мо гуць ад мо віц ца 

вам бес пя рэч на пад па рад коў вац ца, та-

му вар та за па сці ся важ кі мі ар гу мен та-

мі і ўга вор ваць, а не за гад ваць. У пят-

ні цу ней кая пры ем ная на ві на зме ніць 

ва шы пла ны — зра зу ме ла, да леп ша-

га. У вы хад ныя дні са мы час за няц ца 

пад рых тоў кай да свя та.

РЫ БЫ. У па чат ку тыд-

ня ваш даў ні ся бар мо жа 

даць каш тоў ную па ра ду 

або ака заць важ ную па-

слу гу. Ка ле гі па ра бо це бу дуць пад-

трым лі ваць ва шы пра па но вы, а на-

чаль ства мо жа ўзна га ро дзіць прэ мі яй. 

Чац вер — вель мі пры дат ны дзень для 

пры няц ця ад каз ных ра шэн няў, аца ні-

це бя гу чыя спра вы і ад ка рэк туй це ўсё 

так, як лі чы це па трэб ным. У дру гой 

па ло ве тыд ня спат рэ біц ца паў на вар-

тас ны ад па чы нак ад кло па таў.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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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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1796 год — на ра дзіў ся (в. Мя са та, 

ця пер у Ма ла дзе чан скім ра ё-

 не) Та маш Зан, па эт-ра ман тык, удзель нік

на цы я наль на-вы зва лен ча га ру ху. Адзін з 

ар га ні за та раў і кі раў ні коў ві лен скіх тай-

ных та ва рыст ваў і сту дэнц кай мо ла дзі. 

У 1823 го дзе арыш та ва ны і вы сла ны ў Арэн бург, дзе вёў 

дзён нік, да сле да ваў пры ро ду Ура ла, ства рыў мі не ра ла гіч-

ны му зей. З 1841 го да жыў у Бе ла ру сі. Вы ву чаў бе ла рус кі 

фальк лор. Аў тар па эм «Ко шач ка», «Мёд», ба лад «Твар-

доў скі», «Сві цязь-во зе ра» і інш. Сяб ра ваў з А. Міц ке ві чам, 

аказ ваў уплыў на яго твор часць. Па мёр у 1855 го дзе.

1886 год — на ва да кач цы Лі ба ва-Ро мен скай 

чы гун кі ў Ніж няй Ля хаў цы тэх нік Ка бя коў 

ажыц ця віў пер шую ў Мін ску спро бу элект ра асвят лен ня, 

якая са бра ла мност ва ці каў ных га ра джан і спе цы я ліс таў. 

Элект ра ма шы ну для вы пра цоў кі то ку Ка бя коў пад клю чыў 

да па ра во га ру ха ві ка ва да кач кі.

1890 год — на ра дзіў ся (Ра сія) Мі ка лай Іль іч Ала-

даў, кам па зі тар, пе да гог, на род ны ар тыст 

Бе ла ру сі. Адзін з ар га ні за та раў і пер шых вы клад чы каў 

Бе ла рус кай кан сер ва то рыі і Бе ла рус ка га му зыч на га тэх-

ні ку ма. У 1944—1948 га дах ды рэк тар Бел дзярж кан сер ва-

то рыі. У 1932 го дзе ўдзель ні чаў у ства рэн ні Бе ла рус ка га 

са ю за кам па зі та раў. Ува хо дзіў у Бе ла рус кую пе сен ную 

ка мі сію. За клаў асно вы жан раў бе ла рус кай пра фе сій-

най му зы кі (кан та ты, ва каль на-сім фа ніч ныя паэ мы, ка-

 мер на-ін стру мен таль ныя ан самб лі), ства рыў пер шыя 

ў бе ла рус кай му зы цы пры кла ды дра ма тыч ных і лі ры ка-

псі ха ла гіч ных сім фо ній. Аў тар больш як 260 му зыч ных 

тво раў роз ных жан раў. Па мёр у 1972 го дзе.

1773 
год — на ра дзіў ся Ро берт 

Броўн, бры тан скі ба та нік, 

мар фо лаг і сіс тэ ма тык рас лін, пер ша ад-

кры ва льнік так зва на га броў наў ска га ру ху. 

Па мёр у 1858 го дзе.

1913 
год — у ня дзель ным да дат ку аме ры кан скай 

га зе ты Nеw Yоrk Wоrld бы ла апуб лі ка ва на 

пер шая кры жа ван ка. Яе склаў Ар тур Він, які пра ца ваў 

у ад дзе ле за баў і ўвесь час шу каў для га зе ты све жыя і 

ары гі наль ныя ма тэ ры я лы.

1925 год — на ра дзі ла ся Воль га Аляк санд раў на 

Аро се ва, са вец кая і ра сій ская акт ры са тэ-

ат ра і кі но, ар тыст ка Мас коў ска га 

тэ ат ра са ты ры, на род ная ар тыст ка 

Ра сіі. Пе ра важ на ка ме дый ная, ха-

рак тар ная акт ры са, якая да бі ва ла ся 

васт ры ні сцэ ніч на га ма люн ка, ка ла-

рыт нас ці бы та вых дэ та ляў. Ся род 

ро ляў: Ку куш кі на («Пры быт ко вае 

мес ца» А. Аст роў ска га), Шар ло та 

(«Віш нё вы сад» А. Чэ ха ва) і інш. 

Зды ма ла ся ў філь мах «Сце ра жы ся 

аў та ма бі ля», «Ін тэр вен цыя», «Трэм-

бі та», «Ста рыя-раз бой ні кі» і інш. У 1970-х га дах па ста ян ная 

ўдзель ні ца тэ ле пе ра да чы «Шынок 13 крэс лаў». Па мер ла 

ў 2013 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Анфісы, Кірылы, 
Патапа.

К. Пятра, Тамаша, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.26 16.48 7.22

Вi цебск — 9.24 16.31 7.07

Ма гi лёў — 9.17 16.39 7.22

Го мель — 9.04 16.44 7.40

Гродна — 9.40 17.06 7.26

Брэст — 9.32 17.15 7.43

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Першая квадра 

15 снежня.

Месяц у сузор’і Блізнят.

Кож ны муж чы на пас ля 

ду шу мае пра ва за чэс ваць 

ва ла сы на зад, ні бы та ён 

італь ян скі ма фі ё зі.

— А ад ча го гэ тыя ле кі за 

500 руб лёў?..

— Ад ліш ніх гро шай.

Муж ха цеў сха ваць сля-

ды дра пін на спі не, але спі на 

ў ліс тах тры пут ні ка вы клі ка-

ла яшчэ больш пы тан няў.

Дзе ці — квет кі жыц ця :)

Дзі ма (4 га ды) раз горт-

вае цу кер ку, та та яму:

— Дзі ма, па дзе ліш ся са 

мной?

— Не. Я не ма гу!

— Ча му?

— Та му што я — скна ра! 

(З за да во ле ным вы гля дам.)

— А хі ба гэ та доб ра — 

быць скна рам?

— Н-у-у (да ядае цу кер ку), 

ня дрэн на!

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень
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