
АВЕН. На гэ тым тыд ні 

мо жа це стаць па пу ляр-

най асо бай, апы нуў шы-

ся ў цэнт ры па дзей. Пра 

вас бу дуць рас каз ваць, на вас бу дуць 

звяр таць ува гу, праў да, тут і да плё так 

не да лё ка. Ад кры ва юц ца но выя перс-

пек ты вы і маг чы мас ці, як у пра цы, 

так і ў твор час ці. У па ня дзе лак мо-

гуць ад быц ца па дзеі, якія па леп шаць 

на строй. У пят ні цу кан так ты з кі раў ніц-

твам пры ня суць ка рысць і вы ра шаць 

не ка то рыя жыц цё ва важ ныя пы тан ні. 

У су бо ту па спра буй це пра явіць цяр-

 пен не і стры ма насць, па збег нуць ся-

мей ных сва рак.

ЦЯ ЛЕЦ. Не аб ход на 

цвёр да стаць на но гі і па-

чаць маш таб нае на ступ-

лен не прак тыч на па ўсіх 

фран тах. Пад трым ка на чаль ства да-

зво ліць па зба віц ца ад ва ро жас ці і інт-

рыг ка лег. У чац вер па ра ду юць на ві-

ны ў аса біс тым жыц ці. У су бо ту зор кі 

прад каз ва юць та таль ную за ня тасць: 

вы са мі не па кі не це са бе ні хві лі ны 

воль на га ча су.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На гэ тым 

тыд ні вас ча кае ра ман тыч-

нае спат кан не. Па доб на 

на тое, што ў вас у са мым 

раз га ры га ла ва круж ны 

ра ман. У чац вер, ка лі эма цы я наль ны 

на пал спа дзе, мо жа па сту піць ін фар-

ма цыя, якая ад крые пе рад ва мі но-

выя перс пек ты вы і га ры зон ты. Су бо-

та — са мы на сы ча ны па дзея мі дзень 

тыд ня. Сяб ры па ра ду юць ува гай, вы-

дат на бу дуць склад вац ца лю боў ныя 

ад но сі ны.

РАК. Вас ча кае пос-

пех і па пу ляр насць. На 

гэ тым тыд ні ве ра год ная 

ка ман дзі роў ка або да лё кая па езд-

ка. У чац вер, апы нуў шы ся ў цяж кім 

ста но ві шчы, па спра буй це да ве рыц-

ца ін ту і цыі, так вы з боль шай ве-

ра год нас цю па збег не це па мы лак. 

А вось на ло гі ку раз ліч ваць не вар та. 

Не трэ ба хва ля вац ца з-за чы ёй сьці 

пус той бал бат ні. Ні што не па він на 

ад цяг ваць ад вы зна ча на га пла на, і 

вы да сяг ня це мэ ты.

ЛЕЎ. Зда ец ца, у глы бі ні 

ду шы вы ра зу ме е це, што 

са мі ся бе ўво дзі це ў зман. 

Пры гледзь це ся больш 

уваж лі ва да дзе ла вых парт нё раў і ка-

лег: ці не за над та вы ім да вя ра е це?

Ня гле дзя чы на цяж кас ці, атры ма-

 ец ца ру хац ца на пе рад, на мац ваць і 

абы хо дзіць схаваныя пе ра шко ды. 

У пят ні цу не вар та мі ту сіц ца і зай мац ца 

скла да ны мі спра ва мі. Будзь це больш 

цярп лі вы мі да па мы лак і не да хо паў 

на ва коль ных, шу кай це кам пра мі сы, 

хоць ча сам гэ та бу дзе ня лёг ка.

ДЗЕ ВА. На гэ тым тыд-

ні не аб ход на бу дзе ўтры-

маць вы со кі пра фе сій ны 

ўзро вень, на ват ка лі ва шы 

дум кі на кі ра ва ныя зу сім у ін шае рэ чы-

шча. Упэў не насць у сва іх маг чы мас цях 

і пас ля доў насць у дзе ян нях да па мо-

гуць за ва я ваць сім па тыю на ва коль-

ных і ўма ца ваць доб рыя ад но сі ны з 

на чаль ствам. Па спра буй це не гру зіць 

сяб роў сва і мі праб ле ма мі. У дру гой 

па ло ве тыд ня бу дзе це ў доб рай фор-

ме і змо жа це па спя хо ва за вяр шыць 

па ча тыя ра ней спра вы.

ША ЛІ. Мо жа це ака зац-

ца аб' ек там па вы ша най

ува гі, не да зва ляй це ня-

сме лас ці і за ліш няй сціп-

лас ці пе ра шко дзіць атры маць з гэ-

та га ўсю маг чы мую вы га ду. Але не 

ста рай це ся ўказ ваць ін шым, што ім 

ра біць. Маг чы ма, у се ра ду пад ціс кам 

аб ста він вы зме ні це свой пункт гле-

джан ня. Сям'я мо жа за шмат ча каць 

ад вас, але не пры май це ўсё бліз ка 

да сэр ца.

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым 

тыд ні мо жа рэз ка ўзрас ці 

ва ша ак тыў насць, што не 

пра мі не ста ноў ча ад біц ца 

на ўсіх спра вах. Для та го каб больш 

па спя хо ва спраў ляц ца са скла да ны мі 

за да ча мі, па спра буй це за га дзя іх рас-

пла на ваць на ўвесь ты дзень на пе рад. 

У па ня дзе лак па жа да на па збя гаць 

мі тус ні. У се ра ду доб ра бы ло б упа-

рад ка ваць свой лад жыц ця, не ўцяг-

вац ца ў кру га зва рот чу жых праб лем. 

Вы хад ныя бу дуць уда лымі для па ез-

дак і па да рож жаў.

СТРА ЛЕЦ. На гэ тым 

тыд ні вам мо жа быць скла-

да на пе ра клю чац ца з вы-

ра шэн ня сва іх праб лем на праб ле мы 

на ва коль ных лю дзей. Не вар та блы-

таць ра бо ту і сяб роў ства: мож на лёг ка 

за стац ца і без біз не су, і без сяб роў. 

У аў то рак па ста рай це ся не кан так та-

ваць з людзь мі, якія не вы клі ка юць у 

вас сім па тыі. У вы хад ныя пра вя дзі це 

больш ча су з сям' ёй.

КА ЗЯ РОГ. Па ча так 

тыд ня мо жа быць вель мі 

на пру жа ны, назапасьце 

цярплівасць і не ра бі це 

ні я кіх ра шу чых кро каў. Се ра да — 

спры яль ны час для за вяз ван ня но-

вых зна ём стваў. Вя лі кі шанц знай сці

срод кі для рэа лі за цыі сва іх ідэй. 

У пят ні цу бу дзе це ад чу ваць пад-

трым ку на ва коль ных. Ве ра год ныя 

па зі тыў ныя пе ра ме ны на ра бо це. 

У вы хад ныя па спра буй це ад на віць 

за тра ча ныя сі лы.

ВА ДА ЛІЎ. На гэ тым 

тыд ні з'я віц ца шанц вы ра-

шыць не ка то рыя су пя рэч-

нас ці, якія хва ля ва лі. Але 

для гэ та га спат рэ біц ца ра зум ны кам-

пра міс з ва ша га бо ку. У се ра ду вар та 

па ка заць ва шы та лен ты і здоль нас ці 

ва ўсім харастве. Іх не змо гуць не 

за ўва жыць. Чац вер мо жа за сму ціць 

дроб ны мі не пры ем нас ця мі, але гэ та 

пла та за ад сут насць буй ных праб лем. 

У вы хад ныя па спра буй це на вес ці па-

ра дак і рас клас ці ўсё па па лі чках — як 

у лю бі мым до ме, так і ў сва іх дум ках 

і па чуц цях.

РЫ БЫ. Не па жа да-

на мі ту сіц ца і спя шац ца, 

плы ву чы су праць плы ні, 

вы толь кі дар ма вы дат-

ку е це сі лы. На ра бо це вя дзі це спра-

вы пісь мен на, пра дум вай це кож ную

дро бязь, і та ды ўсё атры ма ец ца. 

У аў то рак лепш не па каз вац ца на во-

 чы на чаль ству, каб па збег нуць кан-

флікт най сі ту а цыі. Чац вер — вы дат ны 

дзень для пра явы сяб роў скіх і лю боў-

ных па чуц цяў. Мно гія па дзеі дру гой 

па ло вы тыд ня мо гуць кру ціц ца ва кол 

ся мей на га ача га, гас па дар чых і бы-

та вых кло па таў.
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14 СНЕЖ НЯ

1818 
год — бе ла рус кі ар хе о лаг, 

фальк ла рыст і эт ног раф 

За ры ян Да лен га-Ха да коў скі (Адам Чар-

ноц кі) упер шы ню атры маў ад Ві лен ска га 

ўні вер сі тэ та ад кры ты ліст на пра ва пра-

вя дзен ня ар хеа ла гіч ных рас ко пак на тэ-

ры то рыі Бе ла ру сі.

1920 
год — у Мін ску на ба зе по лі тэх ніч на га ву-

чы лі шча ство ра ны па лі тэх ні кум (з 1922 го-

да — Бе ла рус кі ін сты тут сель скай гас па дар кі, з 1933-га — 

Бе ла рус кі по лі тэх ніч ны ін сты тут, з 2002-га — Бе ла рус кі 

на цы я наль ны тэх ніч ны ўні вер сі тэт).

1922 
год — на 4-м Усе бе ла рус кім з'ез дзе Са ве-

таў ра бо чых, ся лян скіх і чыр во на ар мей скіх 

дэ пу та таў пры ня та ра шэн не аб ува хо джан ні Бе ла рус кай 

ССР на ад ноль ка вых пра вах з РСФСР, УССР і ЗСФСР 

у Са юз ССР.

1924 
год — у Мін ску на бе ла рус кай мо ве вый-

шаў пер шы ну мар што ме сяч на га ча со пі са 

для дзя цей і пад лет каў «Бя роз ка» (да ве рас ня 1929 го-

да — «Пі я нер Бе ла ру сі», да кра са ві ка 1941-га — «Іск ры 

Іль і ча», з чэр ве ня 1945 го да — «Бя роз ка»).

1963 
год — ра бо ча му па сёл ку По лац кі на да дзе-

ны ста тус го ра да аб лас но га пад па рад ка-

ван ня, які быў на зва ны На ва по лац кам.

1971 
год — на-

ра дзіў ся 

(горад Мінск) Дзміт рый 

Даў га лё нак, бе ла рус кі 

спарт смен (вес ла ван не 

на бай дар ках і ка ноэ), 

май стар спор ту СССР 

між на род на га кла са, 

за слу жа ны май стар 

спор ту СССР. Чэм пі ён 

XXV Алім пій скіх гуль няў (1992 год), чэм пі ён све ту, не ад-

на ра зо вы чэм пі ён СССР.

1985 
год — у Бе ла ру сі на ра дзіў ся 10-міль ён ны 

жы хар.

1911 
год — нар веж скі па да рож-

нік Ру аль Амунд сен да сяг-

нуў Паўд нё ва г а по лю са, на ме сяц апя рэ-

дзіў шы экс пе ды цыю Ро бер та Ско та.

1947 
год — у СССР пра ве дзе на 

гра шо вая рэ фор ма, дэ на-

мі на цыя гра шо вых зна каў і ад ме не на кар тач ная сіс тэ ма 

за бес пя чэн ня на сель ніц тва.

1958 
год — са вец кія да след чы кі да сяг ну лі По-

лю са ад нос най не да ступ нас ці ў Ан тарк-

ты дзе і за сна ва лі са вец кую на ву ко вую стан цыю «По люс 

не да ступ нас ці».

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Навума.

К. Альфрэда, Ізыдара, 
Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.21 16.47 7.26

Вi цебск — 9.18 16.29 7.11

Ма гi лёў — 9.11 16.37 7.26

Го мель — 8.59 16.42 7.43

Гродна — 9.35 17.04 7.29

Брэст — 9.27 17.13 7.46

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Маладзік 7 снежня.

Месяц у сузор’і Рыб.

Псі хі ятр ка жа, што я за-

цык ле ны на помс це.

Гэ та мы яшчэ па гля дзім.

За ла тое вя сел ле. Ка рэс-

пан дэнт мяс цо вай га зе ты 

бя рэ ін тэр в'ю ў юбі ля ра:

— Як вам уда ло ся з жон-

кай пра жыць столь кі га доў і 

ні ра зу не па сва рыц ца?

— А мы ад ра зу ж пас ля 

вя сел ля да мо ві лі ся: на спя-

вае кан флікт, я сы хо джу ў 

пры бі раль ню.

— Ну?

— Што «ну»?! Вось так і 

жы ву 50 га доў у пры бі раль ні!

Ка лі на ста ле з'я віў-

ся свя точ ны торт — гэ та 

зна чыць, што ў гэ тым до-

ме вам бу дуць ра ды яшчэ 

хві лін пят нац цаць.

У кра ме па куп нік пы тае 

пра даў ца:

— Ска жы це, ка лі лас ка, 

а гэ та ген на ма ды фі ка ва ная 

морк ва?

Пра да вец:

— Не, а ча му вы пы та е-

це ся?

Морк ва:

— Са праў ды, а ча му вы 

пы та е це ся?..
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Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

— Ну што? Ёсць 
у дзіцяці поспехі?

— Так! Сусед 
звар'яцеў...


