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1910 год — на ра дзiў ся Ула дзi мiр 

Iва на вiч Агi е вiч, бе ла рус кi 

лi та ра ту раз на вец, кры тык.

У гэ ты ж дзень на ра дзiў ся Ба рыс 

Аляк се е вiч Баль ша коў, бе ла рус кi спарт-

смен (кань ка беж ны i ве ла сi пед ны спорт), за слу жа ны 

май стар спор ту СССР. У 1945–1950 гадах — трэ нер 

Мiнск ага аб лас но га са ве та спар тыў на га та ва рыст ва 

«Ды на ма».

1925 год — на ра дзiў ся На вум Зi ноў е вiч Кiс лiк, 

бе ла рус кi па эт, пе ра клад чык. Пра ца ваў у 

га зе це «Лi та ра ту ра i мас тац тва», у ча со пi се «По лы мя».

1990 год — па iнi цы я ты ве су пра цоў нi каў ар хi ваў 

Бе ла ру сi i прад стаў нi коў ор га наў дзяр жаў-

на га кi ра ван ня ар хiў най спра вай бы ло ство ра на Бе ла рус-

кае та ва рыст ва ар хi вiс таў.

2015 год — кры тая ля до вая пля цоў ка ад кры ла ся 

ў Жо дзi не. Аб' ект па бу да ва ны па да ру чэн нi 

Прэ зi дэн та Бе ла ру сi.

1885 год — на ра дзiў ся Сяр гей 

Ва сi ле вiч Ге ра сi маў, рус кi 

жы ва пi сец, на род ны мас так СССР, пра-

ва дзей ны член Ака дэ мii мас тац тваў СССР, 

док тар мас тацт ва знаў ства, пра фе сар.

1905 год — на ра дзiў ся Ге ор гiй Да вi да вiч Мдзi ва нi, 

гру зiн скi пiсь мен нiк, кi на дра ма тург. Аў тар 

сцэ на ры яў фiль маў «Iван Броў кiн», «Iван Броў кiн на ца лi-

не», «Наш двор» i iн шых.

1940 
год — на ра дзi ла ся 

Люд мi ла Ва сi леў на 

Мак са ка ва, ра сiй ская акт ры са тэ-

ат ра i кi но, акт ры са Мас коў ска га 

тэ ат ра iмя Вах тан га ва, на род ная ар-

тыст ка РСФСР. Лаў рэ ат Дзяр жаў-

най прэ мii Ра сiй скай Фе дэ ра цыi.

УЛА ДЗІ МІР СКА РЫН КІН:

«У кры ва душ шы мы зай шлі да лё ка...

О, толь кі б дзе ці не пай шлі да лей!»

АВЕН. Пад рых туй це ся 

да на сы ча на га i до сыць 

на пру жа на га тыд ня. За-

ло гам па спя хо ва га хо ду 

спраў ста не злу чэн не прак тыч най 

хват кi са зда ро вым сла ва люб ствам. 

Не аб ход на скан цэнт ра вац ца на са-

мым га лоў ным i не рас пы ляц ца па 

дро бя зях. Вас мно гае бу дзе ад цяг-

ваць, асаб лi ва iн тэр нэт. Не губ ляй це 

ча су ў сац сет ках. У се ра ду доб ра 

зай мац ца раз бу рэн нем ста ро га i 

раз гра бан нем на за па ша ных праб-

лем. У пят нi цу на груз ку на ра бо це 

па жа да на звес цi да мi нi му му. У вы-

хад ныя не да зва ляй це блiз кiм «кар-

мiць» вас ма ра ля мi.

ЦЯ ЛЕЦ. Не ўсё жа да-

нае рэа лi зу ец ца, але не 

вар та ўпа даць ад гэ та-

га ў ад чай i рос пач. Дэ-

прэ сiя не па ма га ты ў спра вах, яна 

зро бiць сi ту а цыю яшчэ гор шай. 

Па спра буй це ўраў на ва жыць ша лi 

ва ша га на строю i эма цы я наль на га 

ста ну. Iнакш ры зы ку е це вы дат ка-

ваць шмат каш тоў най энер гii мар-

на. Зна ходзь це ў лю бой сi ту а цыi 

ста ноў чыя мо ман ты, ра дуй це ся та-

му, што ад бы ва ец ца, i вы на ват не 

за ўва жы це, як жыц цё па ка жа вам 

свет лы бок.

БЛIЗ НЯ ТЫ.  Будзь це 

ўваж лi выя да но вай iн-

фар ма цыi, вам мо гуць 

зра бiць цi ка вую i вы-

гад ную пра па но ву. Чац-

вер — уда лы дзень для аб дум ван ня 

на ва тар скiх iдэй, хоць для гэ та га 

спат рэ бiц ца адзi но та, а з ёй мо гуць 

уз нiк нуць праб ле мы. Вас мо гуць на-

ве даць ня про ша ныя гос цi, па спра-

буй це пра явiць шчод расць i гас цiн-

насць. У аса бiс тым жыц цi мож на 

раз лiч ваць на ра ман ты ку, пя шчо ту 

i кло пат. Да та го ж у пят нi цу цi вы-

хад ныя вы апы ня це ся ў пры ем най 

вя сё лай кам па нii.

РАК. На гэ тым тыд нi па-

ка жа це на ва коль ным 

прык лад блiс ку ча га пра-

фе сi я на лiз му. Гэ та вы-

дат ны час, асаб лi ва для лю дзей 

твор чых пра фе сiй i для ме ды каў. 

Ад но сi ны з ка ле га мi бу дуць доб рыя 

i кан струк тыў ныя. Агуль ная спра ва 

аб' яд нае вас i лiк вi дуе роз на га лос сi. 

Вы хад ныя пра вя дзi це ў ся мей ным 

ко ле, ка ха ны ча ла век па ра дуе па-

да рун ка мi.

ЛЕЎ. На гэ тым тыд нi не 

вар та спя шац ца, спро ба 

пе ра адо лець пе ра шко ду 

з на ско ку мо жа пры вес-

цi толь кi да траў маў — як фi зiч ных, 

так i ма раль ных. Вель мi знач ную 

ро лю бу дуць ады гры ваць ад но сi ны 

на чаль нiк–пад на ча ле ны. У па ня дзе-

лак i аў то рак не па жа да на па чы наць 

штось цi но вае. Аб мя жуй це ся дроб-

ны мi спра ва мi i па спра буй це за сце-

раг чы ся бе ад не пры ем ных су стрэч. 

А вось у се ра ду мож на пра яў ляць ак-

тыў насць, мно гiя пы тан нi скра нуц ца 

з мёрт ва га пунк ту. У чац вер i пят нi-

цу вы да сяг ня це блiс ку чых вы нi каў, 

пра цяг ва ю чы па ча тае ў се ра ду.

ДЗЕ ВА. На гэ тым тыд-

нi не вар та асабліва 

да вя раць сва iм прад чу-

ван ням i iн ту i цыi. Вы ра-

шаль нае зна чэн не для пра соў ван ня 

на пе рад, да па трэб най мэ ты, бу дзе 

мець iн фар ма цыя, толь кi аба вяз ко-

ва пе ра ка най це ся ў яе дак лад нас цi. 

У аў то рак мо жа ўзнiк нуць сi ту а цыя, 

ка лi прый дзец ца зай мац ца не каль кi-

мi спра ва мi ад на ча со ва, вы нi кi гэ тых 

на ма ган няў ад чу е це на на ступ ным 

тыд нi, i яны вас па це шаць. У вы хад-

ныя вы ка рыс тоў вай це лю бую маг-

чы масць пра вес цi больш ча су до ма, 

з сям' ёй i дзець мi.

ША ЛI. У па чат ку тыд ня 

на пер шы план мо гуць 

вый сцi праб ле мы кар' е-

ры. Га лоў нае — не ры зы-

ка ваць i не пус кац ца ў аван ту ры. Не 

ўзваль вайце на ся бе чу жыя аба вяз-

кi i праб ле мы, iнакш не спра вi це ся 

з па стаў ле ны мi за да ча мi. Аў то рак, 

хут чэй за ўсё, ста не днём не бы ва-

ла га энер ге тыч на га ўзды му, у якi 

вы мно гае па спе е це зра бiць, ка лi не 

бу дзе це мар на ваць час на пус тую 

бал бат ню i пе ра пiс ку ў сац сет ках. 

Вы хад ныя абя ца юць быць уда лы мi 

прак тыч на ва ўсiх ад но сi нах.

СКАР ПI ЁН.  На гэ тым 

тыд нi ў спра вах пра фе-

сiй ных спат рэ бiц ца не-

ча ка ны па ды ход i хут кая рэ ак цыя. 

Ва шы iдэi пры ня суць знач ны да ход. 

Мож на на ват раз лiч ваць на iм гнен-

ныя вы нi кi i вя лi кi пры бы так. Ме на-

вi та ця пер мо жа це пры няць важ нае, 

лё са вы зна чаль нае ра шэн не, якое 

зме нiць ва ша аса бiс тае жыц цё да 

леп ша га.

СТРА ЛЕЦ. Змо жа це за-

няць ак тыў ную па зi цыю 

i да маг чы ся пос пе ху ў 

лю бой сфе ры дзей нас-

цi, але ёсць не бяс пе ка пад ха пiць 

зор ную хва ро бу. Ва шы да сяг нен нi 

на ўзроў нi раз ваг не аб ход на па-

цвер дзiць прак ты кай, i маг чы масць 

зра бiць гэ та бу дзе ў вас на пра ця гу 

ўся го тыд ня. Су бо та доб рая для ад-

па чын ку ў ко ле сям'i, гэ ты за ня так 

на ват пры ня се за да валь нен не, ка-

лi са мi ўсё не са псу я це, спра бу ю чы 

на вя заць на ва коль ным свой пункт 

гле джан ня на ўсе пы тан нi ра зам.

КА ЗЯ РОГ. За раз са мы 

час з усёй сур' ёз нас цю 

за ду мац ца пра бу ду чы-

ню i пры няць важ нае ра-

шэн не, ад яко га, ве ра год на, бу дзе 

за ле жаць да лей шае жыц цё. Па жа-

да на, каб рост ва шай ак тыў нас цi i 

прад пры маль нас цi не пе ра тва раў-

ся ў iмi та цыю бур най дзей нас цi. Вы 

змо жа це ў поў най ме ры за дзей нi-

чаць усе су вя зi, але не аб ход ная на-

стой лi васць для пе ра адо лен ня цяж-

кас цяў. Па спра буй це не спра чац ца 

з на чаль ствам i лi чыц ца з чу жым 

мер ка ван нем.

ВА ДА ЛIЎ. На гэ тым тыд-

нi ва шы па чуц цi мо гуць 

прай сцi праз вы пра ба ван-

нi, хут чэй за ўсё гэ та бу-

дзе звя за на з вы му ша ным рас стан нем 

з кiмсь цi, хто вам вель мi да ра гi. Не 

вы клю ча ны так са ма пад ма ны i здра-

ды. Ад нак гэ та не ка нец све ту. Лепш 

да ве дац ца пра тое, што ад бы ва ец ца ў 

вас за спi най. На ра бо це пос пех мо жа 

спа да рож нi чаць вам, ка лi не бу дзе це 

раз мень вац ца па дро бя зях. Пла ны на 

ся рэ дзi ну тыд ня мо гуць змя нiц ца з-за 

праб лем у сям'i. Ня дзе лю лепш пра-

вес цi ў кам форт най аб ста ноў цы, па-

збя га ю чы не па трэб ных кан так таў.

РЫ БЫ. Па доб на на тое, 

што вы бу дзе це схiль ныя 

пра яў ляць па блаж лi васць 

да ўлас ных не да хо паў, але пры гэ тым 

шмат ча го па тра ба ваць ад iн шых. Не 

пе ра сту пi це ме жаў, iнакш ваш аў та-

ры тэт мо жа па хiс нуц ца. У аў то рак не 

пад да вай це ся на пра ва ка цыi, бо вас 

за хо чуць вы ка рыс таць, уцяг ва ю чы ў 

кан флiкт ную сi ту а цыю. У вы хад ныя 

днi зай мi це ся ўлад ка ван нем до ма, 

па пя рэд не вы кi нуў шы з яго не па-

трэб ны хлам.

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

На стаў нік му зы кі вуч ню:

— Яў ген, па пя рэдж ваю 

апош ні раз: ка лі не бу дзеш 

па во дзіць ся бе, як на ле-

жыць, я ска жу тва ёй ма ме, 

што ў ця бе та лент!

— Іг нат, ты ка лі-не будзь 

ада рвеш ся ад свай го ін тэр-

нэ ту?.. У нас жа ўжо трое 

дзя цей... і яшчэ ні вод на га 

ад ця бе!

Пят ру тэ ле фа нуе школь-

 ны ся бар:

— Ус па мі наю бы лыя га-

ды... У ця бе спраў дзі ла ся 

хоць ад на ма ра дзя цін-

ства?

— Так, спраў дзі ла ся! 

Ка лі баць ка ця гаў мя не 

за ва ла сы, я ма рыў быць 

лы сым...

— Сяр гей, чуў, што ты 

ажа ніў ся...

— Так, тры тыд ні та му.

— Ця бе яшчэ мож на па-

він ша ваць?..

— Вы ве да е це, у ва ша га 

му жа ёсць па лю боў ні ца!

— Так, мы гэ та ўжо мо-

жам са бе да зво ліць!

УСМІХНЕМСЯ


