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Усходні гараскоп на наступны тыдзень
та быць выбіральнымі ў зносінах і як
мага больш сабранымі.
ЛЕ Ў . На гэтым тыдні ўдача будзе добразычлівая
да вас. Многія справы завершацца ўдала і на вашу
карысць. Не пазбягайце зносін і новых
знаёмстваў. Аўторак можа пагражаць
клапатлівымі гаспадарчымі справамі,
збольшага надакучлівымі, але па выніках уражальнымі. Серада злёгку збянтэжыць сваёй мітуснёй. У пятніцу не
варта паказваць навакольным ступень
сваёй уразлівасці, вашай слабасцю
могуць скарыстацца.
ДЗЕ ВА . У першай палове тыдня цярпенне і такт
дапамогуць захаваць пазіцыі ў адносінах — як дома,
так і на рабоце. У чацвер у сяброўскіх
адносінах можа скласціся неадназначная сітуацыя, многае будзе залежаць
ад вашых дзеянняў. У суботу ўвечары
было б дарэчы зладзіць маленькае
сямейнае свята. У нядзелю пажадана пазбягаць шумных вечарынак, бо
яны прынясуць толькі расчараванне і
стомленасць.
Ш А Л І . Вы даведаецеся
шмат но ва га пра ся бе,
але паспрабуйце не мяняць нічога навокал. Стан
ня вы знача нас ці мо жа
працягнуцца некалькі дзён, і пакуль
не наступіла яснасць, не прымайце
нічый бок. У канцы тыдня магчыма
напружанне ў адносінах з калегамі,
начальствам або старэйшымі сваякамі. Гэта, хутчэй за ўсё, вынік непаразумення, шчыра пагаварыце і
развейце ўсе сумневы.
С К А Р П І Ё Н . Тэр мі но ва
пачынайце новыя праекты,
выкарыстоўвайце ўсю сваю
інтэлектуальную энергію,
на шчасце, яна не ведае межаў. На
гэтым тыдні выпадзе спрыяльная магчымасць добра зарэкамендаваць сябе
і падняцца па кар'ернай лесвіцы. Гэты
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год — нарадзіўся (г. Масква) Міхаіл Іванавіч Барсукоў, вучоны ў галіне гісторыі медыцыны,
доктар медыцынскіх навук, прафесар.
Заснавальнік сацыяльнай гігіены ў Беларусі, адзін з арганізатараў аховы здароўя
ў СССР, дзяржаўны дзеяч Беларусі. У 1924—1930 гадах — наркам аховы здароўя БССР, адначасова загадчык кафедры медыцынскага факультэта БДУ, у 1924—
1929-м — рэдактар часопіса «Беларуская медыцынская
думка». У 1930—1939 гадах узначальваў сектар аховы
здароўя Дзяржплана СССР. Аўтар навуковых прац па
гісторыі медыцыны, а таксама шырокамаштабных санітарных мерапрыемстваў. Памёр у 1974 годзе.
год — нарадзілася (вёска Лошніца, цяпер
у Барысаўскім раёне) Таццяна Васілеўна
Бірыч, беларускі афтальмолаг, доктар медыцынскіх навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі, заслужаны ўрач Беларусі, заслужаны дзеяч навукі Беларусі,
Герой Сацыялістычнай Працы. Асноўныя навуковыя працы ў галіне хвароб вачэй, лячэння туберкулёзу і апёкаў
вачэй, выдалення катаракты з дапамогай нізкіх тэмператур. Аўтар больш чым 150 навуковых прац, у тым ліку
трох манаграфій. Памерла ў 1993 годзе.
год — нарадзіўся (Украіна) Віктар Сцяпанавіч Шавялуха, беларускі вучоны ў галіне
фізіялогіі раслін, дзяржаўны дзеяч Беларусі, акадэмік
УАСГНІЛ, акадэмік Аграрнай акадэміі навук Беларусі,
доктар біялагічных навук, прафесар, заслужаны дзеяч
навукі Беларусі, заслужаны дзеяч навукі Расіі. Аўтар навуковых прац па раслінаводстве, павышэнні прадукцыйнасці збожжавых і іншых культур. Памёр у 2018 годзе.
год — у ходзе Калінкавіцка-Мазырскай
аперацыі быў вызвалены Ельскі раён.
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

момант удалы для самарэалізацыі і
праявы талентаў. Не хавайце свае пачуцці, калі закаханыя.
С Т РА Л Е Ц . Вы жывяце
адчуваннем значнасці перамен, аднак не імкніцеся
расставіць усё па сваіх месцах, сітуацыя стабілізуецца не адразу. Але ў
рэшце рэшт плынь працягу жыцця вынесе вас у правільным напрамку. Праявіце сяброўскія пачуцці, і вы адчуеце
падтрымку ў адказ. Важна аддзяліць
галоўнае ад другараднага, інакш руціна пагражае паглынуць вас, а вынікі
могуць не адпавядаць чаканню.
К А З Я Р О Г . У панядзелак устрымайцеся ад актыўнай дзейнасці, мітусні
і балбатні. Не разменьвайцеся па дробязях, давярайце сваёй інтуіцыі, тады спадарыня Фартуна будзе
ўсміхацца вам. Серада — спрыяльны
дзень для рэалізацыі сумесных з дзелавымі партнёрамі планаў. У чацвер
не выключаны складанасці і непаразуменні з калегамі. У выхадныя дні
давядзецца адкарэктаваць свае фінансавыя планы.
В А Д А Л І Ў . На гэ тым
тыдні вы можаце адчуць
хандру. Святы скончыліся,
наперадзе — шэрыя будні.
Аднак калі ўсё ж успомніце пра аптымізм, то зможаце актыўна ўключыцца
ў рэалізацыю перспектыўных планаў,
скарыць новыя вяршыні. І гэта шлях
да поспеху. Паспрабуйце не выпусціць
спрыяльны момант.
Р Ы Б Ы . Усё ідзе паспяхова, калі не лічыць адной
зусім нязначнай, але вельмі
непрыемная дэталі, і імя ёй — лянота.
Калі вы яе пераадолееце, то ўсё будзе выдатна. Прапануйце начальству
і партнёрам свае ідэі, планы і праекты,
яны рэалістычныя, а значыць, хутка
ўвасобяцца ў жыццё. Адкрыеце для
сябе штосьці новае і адчуеце, што рухаецеся ў правільным напрамку.

У вызваленні раёна ўдзельнічалі: 415-я стралковая дывізія 61-й арміі Беларускага фронту і 37-я Ельская партызанская брыгада (камандзір А. С. Мішчанка).
год — на базе майстэрняў па вырабе тавараў хатняга ўжытку заснаваны Мінскі
завод халадзільнікаў.
год — нарадзіўся Рэйнгольд Морыцавіч Гліэр,
рускі кампазітар, дырыжор, музычны
дзеяч, педагог, народны артыст СССР,
доктар мастацтвазнаўства, прафесар.
Аўтар балетаў «Чырвоны маяк», «Медны
коннік», опер і іншых твораў. Тройчы лаўрэат Дзяржаўнай
прэміі СССР. Памёр у 1956 годзе.
год — Саўнаркам Савецкай Расіі прыняў
дэкрэт аб увядзенні ў краіне харчразвёрсткі — сістэмы нарыхтовак
сельскагаспадарчых прадук таў. За клю ча ла ся ў
абавязковай здачы сялянамі дзяржаве па цвёрдых
цэнах усіх лішкаў хлеба і
ін шых пра дук таў звыш
устаноўленых нормаў на
асабістыя і гаспадарчыя
патрэбы. Дарэчы, упершыню харчразвёрстка была ўведзена ў Расійскай імперыі 2 снежня 1916 года, але ў той
жа час захоўвалася сістэма дзяржаўных закупак на свабодным рынку, якая дзейнічала раней.
год — загадам Галоўнакамандуючага ВПС
К. А. Вяршыніна была арганізавана спецыяльная вайсковая часць, задачай якой была падрыхтоўка
касманаўтаў. Пасля гэтая часць, размешчаная ў Зорным
гарадку ў Падмаскоўі, была пераўтворана ў Цэнтр падрыхтоўкі касманаўтаў ВПС СССР.

Сонца
Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

9.24
9.20
9.14
9.03
9.38
9.31

1919

Захад Даўжыня
дня

17.12
16.54
17.01
17.06
17.28
17.37

7.48
7.34
7.47
8.03
7.50
8.06

Маладзік 6 студзеня.
Месяц у сузор’і Рыб.

Iмянiны
Пр. Варвары, Ганны,
Івана, Марка, Наталлі.
К. Аляксандра, Марты,
Фелікса.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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УСМІХНЕМСЯ
Знайшла эскізы татуіровак, якія захоўвала яшчэ ва
ўніверсітэце. Упершыню радуюся таму, што ў мяне не
было грошай.
Дзеці — кветкі жыцця :)
Сын пагладжвае кошку
і прыгаворвае:
— Мусечка, ты ведаеш,
у чалавечым свеце жан-

чыны з вусамі не вельмі
і цэняцца!
Чалавек, які раздаваў
флаеры ў касцюме вавёркі,
вывеў з запою 167 мужыкоў.
— Чаму ты не застаўся
ў яе начаваць?
— У яе прозвішча Багамол...

— Дарагая,
я пакажу табе
зорнае неба!
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.
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АВЕН. У панядзелак непажадана дазваляць сабе
за над та рас слаб ляц ца.
Лепш сабрацца і пачаць
працоўны тыдзень з дакладнага планавання. У сераду перш чым узяцца за
новую справу, правільна ацаніце свой
патэнцыял, бо лепш зрабіць менш, але
больш якасна. У выхадныя паспрабуйце знайсці дастаткова часу для
вырашэння праблем блізкіх людзей,
ім цяпер відавочна патрэбна ваша дапамога.
Ц Я Л Е Ц . На гэтым тыдні верагодныя перамены,
якія станоўча паўплываюць на многія сферы вашага жыцця, магчымы нават пераезд
на новае месца жыхарства, выкліканы новымі абставінамі. Добры час
для ачышчэння ад усяго лішняга, аджылага. У пятніцу трэба адкрыта пагаварыць са старымі сябрамі, толькі
не перашчыруйце ў адстойванні сваіх
поглядаў.
БЛІЗ НЯ ТЫ. Вы цяпер у
цэнтры ўвагі, поўныя сіл і
энергіі. А галоўнае — любімыя і каханыя. Вас чакае
вельмі гарачае спатканне.
У сераду задуманае ўдасца ажыццявіць, калі ператворыце сваё абурэнне
ў дзелавую актыўнасць. Памятайце,
што часовыя няўдачы — следства вашых спроб выйсці на новы ўзровень
жыцця. Гэта нармальна і азначае, што
вы паступова прасоўваецеся ў патрэбным кірунку. Дазвольце сабе паўнавартасны адпачынак у выхадныя.
РАК. Час свят скончыўся,
надышоў перыяд напружанай працы. Неабходна
будзе ма бі лі за ваць усе
свае сілы і магчымасці для рашучага
рыўка. Не звяртайце ўвагі на дробныя
няўдачы, яны не змогуць паўплываць
на ваш поспех, які ўжо не за гарамі.
Навакольныя будуць добразычліва
ставіцца да вашых пачынанняў. Вар-
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