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НАПРЫКАНЦЫ

15 лютага 2019 г.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень
абдумаць свае словы і дзеянні. Хуткі
прагрэс у справах наўрад ці магчымы,
таму пажадана запасціся цярпеннем.
У сярэдзіне тыдня вас могуць уцягнуць
у службовыя інтрыгі. Ваша задача на
найбліжэйшы час — з той жа энергіяй,
з якой вы займаецеся домам, сям'ёй і
работай, пачаць займацца сабой.
Д З Е В А . Ак тыўнасць і
прадпрымальнасць прынясуць поспех у справах.
Па спра буй це спа кой на
ставіцца да перамен, што адбываюцца ў калектыве. Пажадана не правакаваць адкрытага супрацьстаяння і
канфліктных сітуацый. Серада можа
стаць адным з самых удалых дзён тыдня, практычна ўсё, што запланавалі,
рэалізуецца. У выхадныя пажадана ні з
кім не сварыцца, асабліва з дзецьмі.
ША ЛІ. Новыя ідэі і планы
лепш старанна прааналіза ваць, звяр нуць ува гу
на недахопы і ліквідаваць
іх, і толькі пасля гэтага пачаць ажыццяўленне. У пачатку тыдня верагодны знаёмствы, сустрэчы, паездкі. Не
спрабуйце прымаць удзел ва ўсім і выкарыстоўваць усе магчымасці адразу.
У выніку мала што паспееце. Вас могуць збянтэжыць адносіны з сябрамі,
праявіце вытрымку і дапамажыце ім
мудрай парадай.
СКАР ПІ ЁН. Тыдзень можа шмат чаму навучыць. Ён
насычаны падзеямі і схіляе
да актыўных і рашучых дзеянняў. Трэба будзе перасіліць сябе і
вызваліцца ад шэрагу комплексаў, якія
абцяжарвалі жыццё. Важна не паддавацца эмоцыям. На службе, калі не будзеце разменьвацца на дробязі, чакаюць вялікія поспехі. Тыдзень удалы для
здабыцця дадатковай крыніцы даходу.
У пятніцу многія праблемы вырашацца
самі па сабе, жаданае само пойдзе да
вас у рукі, карыстайцеся момантам.
С Т Р А Л Е Ц . На гэ тым
тыдні вы з лёгкасцю разберацеся і з работай, і з
асабістым жыццём. Галоўнае — быць
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год — на ра дзі ла ся
(г. Мінск) Ларыса Пампееўна Александроўская, беларуская
спявачка, рэжысёр, грамадскі дзеяч,
народная артыстка Беларусі і СССР.
У 1919—1924 гадах была салісткай арганізаванай ёю аматарскай трупы пры палітаддзеле Заходняга фронту, у 1928—1960 гадах — Дзяржаўнага
тэатра оперы і балета Беларусі. Сярод партый: Марыся
і Алеся («Міхась Падгорны» і «Алеся» Я. Цікоцкага), Кармэн («Кармэн» Ж. Бізэ), Таццяна, Ліза і Графіня («Яўген
Анегін» і «Пікавая дама» П. Чайкоўскага). Памерла ў
1980 годзе.
год — нарадзіўся (в. Малахоўцы, цяпер у Баранавіцкім раёне) Іван Канстанцінавіч
Кабушкін, удзельнік Мінскага антыфашысцкага падполля ў гады Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза (1965 год, пасмяротна).
У пачатку Вялікай Айчыннай вайны
малодшы лейтэнант Кабушкін трапіў у
акружэнне, змог дабрацца да Мінска,
дзе ўключыўся ў антыфашысцкую
барацьбу. На чале невялікай баявой
групы ажыццяўляў разведвальныя і
дыверсійныя аперацыі. З мая 1942-га — кіраўнік аператыўнай групы Мінскага падпольнага гаркама па барацьбе
з правакатарамі і варожымі агентамі. Група здабывала
зброю, боепрыпасы, медыкаменты, ратавала людзей з
лагераў смерці. З лістапада 1942 года ў партызанскай
брыгадзе «Дзядзькі Колі» выконваў заданні яе каманда-
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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.

больш уважлівымі да новых ідэяў, нават калі на першы погляд яны здаюцца абсурднымі. Панядзелак можа
аказацца ўдалым днём для пераменаў
і пераасэнсавання каштоўнасцяў. Але
фінансавымі праблемамі займацца
пакуль не варта. У суботу магчыма
выгадная дзелавая прапанова. У нядзелю толькі вам будзе па сілах уціхамірыць кіпячыя страсці.
К А З Я Р О Г . На гэ тым
тыдні даспадобы будзе работа не ў камандзе, а па
ін ды ві ду аль ным пла не.
Пракладзеныя шляхі вам не падыдуць. У панядзелак паспрабуйце не
дапускаць праявы эгаізму ў адносінах
да калег па рабоце і блізкіх людзей,
не будзьце дробязнымі. У чацвер вы,
напэўна, што-небудзь не паспееце ці
куды-небудзь спозніцеся, старайся
быць больш уважлівымі. У выхадныя,
у спакойнай абстаноўцы можна вырашыць бытавыя праблемы, якія так
доўга адкладаліся.
ВА ДА ЛІЎ. На гэтым тыдні вы здольныя на якасны
рывок на рабоце. Добра
было б таксама заняцца
сваім здароўем, адпачыць ці адправіцца ў падарожжа. У аўторак вас чакае
спакушэнне, не верце кампліментам
і абяцанням. У сераду будзе выдатна атрымлівацца падрыхтоўка справаздач, верагодна, давядзецца шмат
працаваць з паперамі і званкамі, мець
зносіны з людзьмі. Пачынаючы з чацвярга, паспрабуйце знізіць рабочую
нагрузку да мінімуму.
Р Ы Б Ы . На ды хо дзя чы
ты дзень спры яль ны для
ўва саб лен ня ідэй у рэаль насць. Ад нак у аў торак дзелавая паездка можа стацца
абсалютна бескарыснай з-за масы
непаразуменняў, лепш перанесці яе
на іншы дзень. Імкнучыся да дасканаласці і поспеху ў асабістым жыцці,
памятайце, што не ўсё залежыць ад
знешнасці. Памятайце пра дабрыню,
цярплівасць і такт.

вання ў Мінску. У 1943-м схоплены гітлераўцамі, загінуў
у фашысцкіх засценках.
год — нарадзіўся Сяргей Сцяпанавіч Мацапура (в. Гдзень Брагінскага раёна), Герой
Савецкага Саюза. У гады Вялікай Айчыннай вайны — на
Цэнтральным, Калінінскім, 1-м, 2-м Украінскіх і 1-м Беларускім франтах. Вызначыўся пры вызваленні Польшчы.
18 студзеня 1945 года танк, у складзе экіпажа якога быў
механік-кіроўца старшына Мацапура, уварваўся ў г. Сахачоў, знішчыў варожую гармату, 10 мінамётаў і кулямётаў,
16 аўтамашын, 65 гітлераўцаў. 22 студзеня 1945-га каля
горада Інавроцлаў пры захопе чыгуначнай станцыі і аэрадрома ворага знішчыў тры самалёты, паравоз, 15 аўтамашын, 49 гітлераўцаў. Да 1947 года служыў у Савецкай
Арміі, да 1965-га — у міліцыі. Памёр у 1998 годзе.
год — нарадзіўся Галілеа Га лі лей, італь ян скі
вучоны эпохі Адраджэння, адзін з заснавальнікаў дакладнага прыродазнаўства. Пабудаваў тэлескоп з 32-разовым
павелічэннем і адкрыў горы на Месяцы,
чатыры спадарожнікі Юпітэра, фазы ў Венеры, плямы на
Сонцы. Памёр у 1642 годзе.
год — нарадзіўся Муса Джаліль, татарскі
паэт, Герой Савецкага Саюза (1956 год,
пасмяротна). У гады Вялікай Айчыннай вайны — франтавы карэспандэнт армейскай газеты «Отвага». Аў тар
цыкла вершаў «Маабіцкі сшытак», напісанага ў фашысцкіх засценках. Лаўрэат Ленінскай прэміі. Загінуў
у 1944 годзе.
год — ЦК КПСС і Савет Міністраў СССР
прынялі пастанову аб арганізацыі школ з
падоўжаным днём.

Сонца
Усход

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

8.30
8.23
8.20
8.13
8.44
8.41

Захад Даўжыня
дня

18.18
18.04
18.08
18.08
18.34
18.38

9.48
9.41
9.48
9.55
9.50
9.57

Першая квадра
13 лютага.
Месяц у сузор’і Рака.

Iмянiны
Пр. СТРЭЧАННЕ
ГАСПОДНЯЕ.
Мікалая, Івана.
К. Агаты, Геаргіны,
Арнольда, Юзафа.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Месяц

Чарада камароў скрала
з бальніцы спісы донараў
крыві з адрасамі.
— Таццяна, у якім узросце жанчына перастае цікавіць мужчын?
— Я не ведаю, яшчэ не
да жы ла да та ко га ўзросту. Патэлефанавала сваёй
ба булі, яна такса ма не ў
курсе!

У ад на го з ка ра лёў
Саудаўскай Аравіі было
45 сыноў. Страшна ўявіць
сабе, у якім стане даходзілі рэчы да малодшага.
— Васіль Пятровіч, калі
перад вамі нечакана з'явіўся
леў, якія будуць вашы дзеянні?
— Адвольныя або міжвольныя?

1906
1960

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.

caricatura.ru

А В Е Н . На гэ тым тыдні атрымаецца наладзіць
адносіны з партнёрамі — і
ў дзелавой, і ў асабістай
сферах. У прадпрымальнікаў і начальнікаў не выключаны канфлікты
з падначаленымі, якія адгукнуцца ў
аддаленай будучыні. Серада — дзень
«дэжавю»: здаецца, вы ўсё гэта ўжо
калісьці перажывалі. Магчыма, дарэчы, і аднаўленне даўніх сувязяў. Усе
справы, пачатыя ў пятніцу, абяцаюць
поспех. У выхадныя паспрабуйце не
паддавацца ляноце і спакусам.
ЦЯ ЛЕЦ. Жыццё наладжваецца. Варта лавіць момант і радавацца быццю.
Зможаце быць адначасова
ветлівымі і настойлівымі, а менавіта
гэта — ключ да поспеху. Поспехам
завершыцца барацьба са шкоднымі
звычкамі: вы не толькі справіцеся з
імі, але і дапаможаце іншым людзям.
Выхадныя абяцаюць масу станоўчых
эмоцый і ўражанняў.
БЛІЗ НЯ ТЫ. Тыдзень абяцае быць прыемным. Вас
чакаюць цікавыя падзеі і
сустрэчы. Многія жаданні і
мары спраўдзяцца. У аўторак парадуе каханы чалавек. Субота
ўдалая для сяброўскай вечарынкі і адпачынку, нагоніце дэфіцыт зносін, стаўшы цэнтрам усеагульнай увагі. Аднак не
губляйце галавы, захоўвайце спакой.
РА К . У пачатку тыдня
лепш не даймаць сябе залішняй перагрузкай на рабоце, а прысвяціць планаванню дзейнасці на бліжэйшы час. Не
фарсіруйце падзеі і не спрабуйце рабіць дзесяць спраў адначасова. Вы ўсё
паспееце, калі не будзеце спяшацца.
У пятніцу можа ўзнікнуць неабходнасць
адстойваць свае інтарэсы. І ў гэты ж
дзень вы здабудзеце новага сябра.
Л Е Ў . На гэтым тыдні не
варта апускацца ў негатыў,
зайздрасць, пачуццё віны.
Паспрабуйце некалькі скараціць аб'ём работы. Лепш лішні раз
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