
АВЕН. Па жа да на не 

пры спеш ваць па дзеі, інакш 

не змо жа це аб' ек тыў на 

раз лі чыць сі лы. Ад дай це 

да стат ко ва ча су вы ра шэн ню ста рых 

праб лем у аса біс тым жыц ці. Са мі яны 

не знік нуць. У се ра ду маг чы мая ці ка-

вая дзе ла вая су стрэ ча, якая шмат што 

зме ніць. У пят ні цу на чаль ства бу дзе 

чап ляц ца да вас па дро бя зях, але гэ та 

хут ка прой дзе. Са мы час спла на ваць 

зі мо выя свя ты. Ка лі не атры ма ец ца 

з'е хаць да лё ка і на доў га, аба вяз ко ва 

ад праў ляй це ся за го рад хоць бы на 

па ру дзён.

ЦЯ ЛЕЦ. Пра ца ды пра-

ца, так мож на ўпа сці ду-

хам. Вар та хоць бы па ру 

ве ча роў пры свя ціць сям'і 

або сяб рам. Зор кі ка жуць, што лю-

дзі, якія ўвай шлі ў ва ша жыц цё на гэ-

тым тыд ні, пра па ну юць све жыя ідэі і 

ад кры юць но выя перс пек ты вы. Ваш 

аў та ры тэт пры кмет на ўма цу ец ца, што 

ство рыць асно ву для ста ноў чых змя-

нен няў у служ бо вым або гра мад скім 

ста но ві шчы. Ты дзень абя цае быць 

на рэд касць плён ным і шчод рым на 

пры ем ныя сюр пры зы. Вы ка рыс тоў-

вай це сваю пры ваб насць у ін та рэ сах 

спра вы.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Па больш 

упэў не нас ці ва ўлас ных сі-

лах, і, што вель мі важ на, 

за хоў вай це эма цы я наль-

ную раў на ва гу. Вас ча кае 

бур нае аса біс тае жыц цё і ці ка вая твор-

чая дзей насць. Да вя дзец ца пра ца ваць 

не па кла да ю чы рук, але гэ та пры ня се 

пос пех і пры бы так. Аў то рак па ра дуе 

ці ка вы мі на ві на мі і кан струк тыў ны мі 

пра па но ва мі. У чац вер аб мяр куй це з 

сяб ра мі праб ле му, якая ўзнік ла, — яны 

да па мо гуць вам муд рай па ра дай або 

ра шу чы мі дзе ян ня мі. У пят ні цу вам 

ўсміх нец ца Фар ту на.

РАК. Ад но сі ны з ка ле га-

мі па ра бо це бу дуць асаб-

лі ва моц на за ле жаць ад 

ва шых па во дзі наў, ак тыў-

нас ці і здоль нас ці пра явіць іні цы я ты ву. 

Будзь це абач лі выя ў пер шай па ло ве 

тыд ня, бо ў гэ ты час маг чы мы не ча ка-

ныя кан флік ты, якіх па жа да на бы ло б 

па збег нуць. У се ра ду вас ча ка юць пры-

ем ныя на ві ны. У чац вер прагназуецца 

як рэз кі ўздым, так і спад дзе ла вой 

ак тыў нас ці.

ЛЕЎ. Па ня дзе лак спры-

яль ны для на ву ко вых да-

сле да ван няў, раз ва жан няў 

і ад крыц цяў. Чым менш 

ам бі цый у кар' ер ным пы-

тан ні вы вы яві це на гэ тым тыд ні, тым 

больш па спя хо выя бу дуць да сяг нен ні 

пры мі ні маль ным вы дат ку сіл і нер ваў. 

У чац вер да вя дзец ца па пра ца ваць, 

але вы нік аку піць за тра ча ныя сі лы. 

У ня дзе лю не рэ ка мен ду ец ца зай мац-

ца спра ва мі, якія па тра бу юць вя лі кай 

ад каз нас ці. У гэ ты дзень лепш прос та 

ад па чыць у ко ле сям'і.

ДЗЕ ВА. На гэ тым тыд ні 

не вар та спра ба ваць фар-

сі ра ваць па дзеі. Прос та не 

звяр тай це ўва гі на праб-

ле мы, і яны вы ра шац ца са мі са бой. 

З'я віц ца маг чы масць па да рож ні чаць 

і ўзба га ціць ся бе но вы мі ўра жан ня мі. 

У па ня дзе лак вы здоль ныя апы нуц ца 

зу сім бліз ка да жа да на га і на ват яго 

атры маць, ка лі не бу дзе це раз мень-

вац ца на дро бя зі. У се ра ду пе ра шко-

дай на шля ху да пос пе ху мо жа стаць 

не ча ка ная праб ле ма ў асо бе парт нё-

раў або кан ку рэн таў. У вы хад ныя лепш 

не аб васт раць жыц цё не па трэб ны мі 

спрэч ка мі.

ША ЛІ. Ад кінь це ўсе ам-

бі цыі і па ста рай це ся па во-

дзіць ся бе сціп ла. Па спра-

буй це зра зу мець пункт 

гле джан ня апа не нтаў. 

Доб ра бы ло б зра біць тыя спра вы, 

якія важ ныя для вас у пер шую чар гу, 

інакш мо жа це за ха піц ца ра шэн нем чу-

жых праб лем. Ра бо та мо жа за па тра-

ба ваць да стат ко ва шмат ча су, але па 

знач нас ці яна зой ме да лё ка не пер шае 

мес ца на гэ тым тыд ні. Не за бы вай це 

пра свой дом. На вя дзен не па рад ку і 

ства рэн не кам фор ту ў ім — так са ма 

не ма ла важ ная для вас за да ча.

СКАР ПІ ЁН. Сва ёй энер-

гіч нас цю і ак тыў нас цю змо-

жа це ўма ца ваць па зі цыі ў 

пра фе сій най сфе ры. Ваш 

жыц цё вы па тэн цы ял бу дзе на вы шы ні. 

У се ра ду, маг чы ма, да вя дзец ца пе ра-

гля даць не ка то рыя свае прын цы пы і 

змя ніць ус пры ман не рэ ча іс нас ці. Але 

ўсё павернецца да леп ша га. Пас ля су-

бо ты вы ад чу е це, што боль шая част ка 

кло па таў зва лі ла ся з пля чэй.

СТРА ЛЕЦ. Свае пла ны 

і за ду мы лепш за хоў ваць у 

сак рэ це, та ды бу дзе больш 

шан цаў рэа лі за ваць іх. Па-

ду май це пра па вы шэн не пра фе сій на га 

ўзроў ню, не за шко дзіць на ве даць па ру 

лек цый або май стар-кла саў. У па чат ку 

тыд ня мо жа це сме ла іс ці на ры зы ку, 

ве ра год насць да сяг нен ня пос пе ху до-

сыць вя лі кая.

КА ЗЯ РОГ. Мо жа це 

атры маць пры ваб ныя дзе-

ла выя пра па но вы, але 

ўсё ж вар та раз гле дзець 

іх з усіх ба коў, а не ад ра зу 

ж пры маць. У аў то рак мусяць адбыцца 

зна ём ствы з ка рыс ны мі людзь мі. Ка лі 

на мі ну лым тыд ні вы бы лі да стат ко ва 

скан цэнт ра ва ныя і ўваж лі выя, то ця-

пер вам за бяс пе ча ны пос пех, яко га вы 

зу сім не ча ка лі. На мя ча ец ца ра шэн не, 

хоць і не каль кі хва ра ві тае, ва шай сур'-

ёз най праб ле мы, якая даў но хва люе. 

Маг чы ма, з'я віц ца шанц знай сці кры-

ні цу да дат ко ва га да хо ду.

ВА ДА ЛІЎ. Умен не ім-

гнен на ары ен та вац ца ў 

скла да най сітуацыі ста не 

вы зна чаль ным фак та рам 

на гэ тым тыд ні. Ка лі фі-

нан са выя спра вы за па тра бу юць хут кіх 

ра шэн няў, па спра буй це быць на вы-

шы ні. У ся рэ дзі не тыд ня пра яві це ра-

зум ную асця рож насць і не вер це та му, 

хто вам ліс лі віць. У се ра ду і ў чац вер 

ва кол вас мо жа склас ці ся дыс гар ма-

ніч ная ат мас фе ра. Маў чан не ў та кім 

ста но ві шчы бу дзе са праў ды за ла тым, 

спрэч кі ж па ста вяць ад но сі ны на мяжу 

раз ры ву.

РЫ БЫ. Вы дат ны ты-

дзень для на ра джэн ня но-

вых ідэй і па чат ку сме лых 

пра ек таў. Не за пла на ва-

ная, ці ка вая су стрэ ча мо жа пры вес ці 

да за клю чэн ня вы гад на га дзе ла во га 

па гад нен ня. Доб ры час для ра ма на 

і ства рэн ня сям'і. Ка лі яна ў вас ужо 

ёсць, ад дай це больш ува гі дзе цям. Уз-

рас це ваш аў та ры тэт, да вас пач нуць 

пры слу хоў вац ца ка ле гі па ра бо це і на-

чаль ства. У вы хад ныя доб ра бы ло б 

ад пра віц ца ў ра ман тыч нае па да рож жа, 

якое па до рыць не за быў ныя ўра жан ні.
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7 СНЕЖ НЯ

1878 год — на ра дзіў ся (в. На ва-

ся ды, ця пер у Ашмян скім 

ра ё не) Анд рэй Зя зю ля (Аляк сандр Сця-

па на віч Аст ра мо віч), бе ла рус кі па эт. Аў-

тар збор ні ка вер шаў «З род на га за го ну», 

паэ мы «Ален чы на вя сел ле». За піс ваў і 

апра цоў ваў фальк лор ныя тво ры, удзель ні чаў у вы дан-

ні збор ні ка «Бе ла рус кія пес ні з но та мі» (т. 2). Па мёр у 

1921 го дзе.

1928 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Ра дзім Гаў ры-

ла віч Га рэц кі, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не 

геа ло гіі, геа тэк то ні кі, член-ка рэс пан дэнт, ака дэ мік НАН 

Бе ла ру сі, за меж ны член Ра сій скай АН, док тар ге о ла га-

мі не ра ла гіч ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву кі 

Бе ла русі. Аў тар больш чым 550 на ву ко вых прац па тэк то-

ні цы і геа ды на мі цы плат фор маў, уклю ча ю чы тэ ры то рыю 

Ус ход не-Еў ра пей ска га кра то на і Бе ла ру сі. Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ міі СССР, Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі, прэ міі 

Ра сій скай АН імя ака дэ мі ка М. С. Шац ка га.

1938 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Ва сіль Фё да-

ра віч Су ма раў, бе ла рус кі жы ва пі сец і пе-

да гог, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі. Пра цуе 

ў жан ры тэ ма тыч най кар ці ны, пей за жа, на цюр мор та. 

Ся род тво раў: «Мой дом», «Вя сел ле», «З ве ку ў век», 

«Сказ пра На ва гру дак» ды ін шыя. Лаў рэ ат прэ міі Ле нін-

ска га кам са мо ла Бе ла ру сі.

1963 год — зда дзе ны ў экс плу а та цыю пер шы 

элект ры фі ка ва ны ўчас так Бе ла рус кай чы-

гун кі Мінск—Алях но ві чы.

1764 год — у Санкт-Пе цяр бур гу 

за сна ва ны Дзяр жаў ны му-

зей Эр мі таж. Ка лек цыя му зея на ліч вае 

ка ля трох міль ё наў тво раў мас тац тва і 

пом ні каў су свет най куль ту ры, ся род якіх 

«Ма дон на Бе нуа» Ле а нар да да Він чы, 

«Вяр тан не блуд на га сы на» Хар мен са ван Рэй на Рэ мбран-

та і мно гія ін шыя.

1890 год — на ра дзіў ся Аляк-

сандр Мі ка ла е віч Ба ку-

леў, рус кі хі рург, адзін з за сна валь ні каў 

груд ной хі рур гіі ў СССР, ака дэ мі ка АН 

СССР, ака дэ мік і прэ зі дэнт (1953—1960) 

АМН СССР, Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра-

цы. Ар га ні за тар і пер шы ды рэк тар Ін сты-

ту та сар дэч на-са су дзіс тай хі рур гіі АМН 

(ця пер — імя Ба ку ле ва). Аў тар прац па хі рур гіі лёг кіх, 

ля чэн ні аг ня стрэль ных ра нен няў. Лаў рэ ат Ле нін скай і 

Дзяр жаў най прэ мій СССР. Па мёр у 1967 го дзе.

1910 
год — на ра дзі ла ся Ка ця ры на Аляк се еў на 

Фур ца ва — са вец кі пар тый ны і дзяр жаў-

ны дзе яч. У 1956—1960 га дах — сак ра тар ЦК КПСС, 

1960—1974 га дах — мі ністр куль ту ры СССР. Па мер ла 

ў 1974 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Кацярыны, Парфірыя, 
Сямёна.

К. Ліліі, Марыі, Амбражэя, 
Марціна, Тодара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.13 16.48 7.35

Вi цебск — 9.10 16.31 7.21

Ма гi лёў — 9.03 16.38 7.35

Го мель — 8.53 16.43 7.50

Гродна — 9.27 17.05 7.38

Брэст — 9.19 17.14 7.55

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Маладзік у 10.20.

Месяц у сузор’і

Стральца.

Сён ня ку піў сшы так у 

96 ліс тоў.

Па чаў пі саць ліст Дзе ду 

Ма ро зу.

— Дзяў чы на, будзь це 

ма ёй жон кай!

— Вось так ад ра зу? Вы ж, 

на пэў на, ужо жа на ты?

— Ну і што, бу дзе це ма ёй 

ка ха най жон кай!

Ні ко лі не вар та за да-

ваць бак сё ру пы тан няў, на 

якія ён не змо жа ад ка заць 

сло ва мі.

— А ты праў да хат няя 

гас па ды ня?

— Так.

— Файна! А ска жы што-

не будзь па-хат не гас па дынь-

ску.

— Рот за крый і еш, што 

да юць!

Бры тан скія на ву коў цы 

вы свет лі лі, што ка лі на 

Зям лі знік не ежа, лю дзі 

змо гуць яшчэ ка ля трох 

га доў хар ча вац ца адно 

ад ным.

Ве га ны вы мруць пер-

шыя!

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень
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Фота Надзеі НІКАЛАЕВАЙ.
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