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Усходні гараскоп на наступны тыдзень
АВЕН. Сітуацыя на гэтым тыдні для вас будзе
складвацца самая спрыяльная, трэба толькі скарыстацца ёю. Прыступайце да новых
спраў і не сумнявайцеся ў поспеху.
Тыдзень добра падыходзіць для знаёмстваў і спатканняў, зносін з сябрамі.
У сераду вас будзе чакаць прыемны
сюрпрыз. У выхадныя лепш не высвятляць адносіны, а адкласці вырашэнне спрэчных пытанняў да наступнага
тыдня.
ЦЯ ЛЕЦ. Аў то рак —
вельмі ўдалы дзень для
заключэння здзелак і для
важных перамоў. У сераду старанна правярайце ўсю інфармацыю, якая паступае да вас, ёсць
вялікая верагоднасць недакладнасцяў
і памылак. У чацвер не варта адпраўляцца ў далёкую дарогу. Паспрабуйце
рэальна ацаніць свае сілы і не ўзвальваць на сябе празмерны аб'ём работы.
У выхадныя прысвяціце сабе дастаткова часу, каб адчуць супакаенне.
БЛІЗ НЯ ТЫ. Вы со кая
пра ца здоль насць, па зітыўнае мысленне і ўпэўненасць у сабе будуць характарызаваць вас у гэты
час. Праблемы, якія раней здаваліся
невырашальнымі, распадуцца на шэраг дробных, і адолець іх стане значна прасцей. На асабістым фронце вас
чакаюць вельмі прыемныя перамогі.
У чацвер вас заўважыць і ацэніць начальства. Адпачніце ў выхадныя ў коле
сяброў і блізкіх людзей.
РАК. За гэты тыдзень
вы можаце справіцца з усімі праблемамі і праявіць актыўнасць у вырашэнні важных спраў.
Паспрабуйце не прыдзірацца да навакольных, іх дробныя прамашкі — не
падстава ўстроіць буру ў шклянцы вады. Трымайце сябе ў руках. Чуючы крытычныя парады, пачуйце нешта важнае
для вас, а астатняе прапусціце як шумавы эфект. Не забудзьцеся пра ўласны
адпачынак у бурным патоку падзей.
ЛЕЎ. Вы адчуеце сябе
ў эпіцэнтры падзей, прычым не заўсёды прыемных.
З найбольшым поспехам

завершацца справы, над якімі вы
працавалі сумесна з сябрамі. А вось
з калегамі магчымыя супярэчнасці і
спрэчкі. Калі вам нешта не падабаецца, прама скажыце пра гэта, магчыма, атрымаецца крыху эгаістычна, але
цалкам нармальна. Толькі рабіць гэта
пажадана без істэрык і іншых радасцяў жыцця празмерна эмацыянальнага
характару.
ДЗЕ ВА. На ды хо дзіць
вельмі напружаны і мітуслівы тыдзень. Не бойцеся
новых спраў і заданняў,
але пры гэтым сувымярайце з рэальнасцю свае сілы, каб не пачаць падаць ад знясілення ўжо да чацвярга.
Апускаючыся ў работу, не забывайце,
што існуюць яшчэ і іншыя жыццёвыя
сферы, якія могуць запатрабаваць ад
вас пільнай увагі. Перш за ўсё — гэта
сям'я. У выхадныя не варта паддавацца залішняй мітусні, інакш каштоўны
час растраціцца па дробязях.
ШАЛІ. Вас могуць чакаць кардынальныя змены
ў самых розных галінах.
У аўторак і сераду будзьце ўважлівыя з папяровымі справамі, паспрабуйце пры гэтым
не пе ра там ляц ца. Пас ля доў насць
рэалізацыі намечаных планаў дазволіць вырашыць амаль усе прынцыповыя пытанні, якія датычацца кар'еры.
У другой палове тыдня могуць ўскладніцца адносіны ў сям'і. Паспрабуйце
быць больш памяркоўнымі, не ідзіце
на адкрыты канфлікт.
СКАРПІЁН. Усе падзеі
тыдня будуць праходзіць
даволі мякка і прыемна. Работы будзе шмат, прычым
самай разнастайнай, цікавай, якая да
таго ж будзе добра аплачвацца. У аўторак лепш заняцца паўсядзённымі
справамі, у чацвер не варта прымаць
паспешлівых рашэнняў, перш неабходна ўсё старанна прадумаць. Зносіны з
сябрамі і аднадумцамі парадуюць новымі ідэямі і нядрэннымі перспектывамі. Любоўныя адносіны таксама вельмі
гарманічныя.
СТРА ЛЕЦ. На гэ тым
тыдні асабліва важна не
мітусіцца. Засяродзьцеся,

СЁННЯ

разгледзьце сітуацыю, якая склалася,
з усіх бакоў — гэта сэканоміць час і
сілы, якія вы патрацілі б на бессэнсоўныя перажыванні і кіданні. Чацвер —
добры дзень для навуковай, творчай
або інтэлектуальнай працы. У гэты
дзень асабліва важная пунк туальнасць. У пятніцу і суботу вельмі непажадана працаваць, а вось адпачынак
можа быць актыўны.
КА ЗЯ РОГ. На гэ тым
тыд ні не аб ход на звярнуць асаблівую ўвагу на
дысцыпліну — спазненні і
час тыя перакуры могуць
не лепшым чынам адбіцца на вашай
рэпутацыі. Вялікага поспеху можна дамагчыся, працуючы ў калектыве з актыўнымі людзьмі. У панядзелак будзьце асцярожныя, не давайце падставы
для плётак. У сераду лепш не абмяркоўваць новых ідэй з начальствам.
У гэты дзень магчымыя сутыкненні з
партнёрамі або падатковымі органамі.
На выхадных можаце нечакана атрымаць выгадныя прапановы.
ВА ДА ЛІЎ. Па ча так
тыд ня до сыць ап ты містыч ны, хоць не ка то рыя
з ва шых пла наў мо гуць
парушыцца, але гэта не
падстава для засмучэння. Яны толькі
саступяць месца новым больш рэалістычным мэтам. У аў торак будуць
па спя хо выя дзе ла выя пе ра гаворы,
падпісанне дамоваў, не выпускайце
шанц завязаць карысныя знаёмствы.
Больш часу аддавайце сям'і, вы можаце натхніць блізкіх на творчы парыў.
У пятніцу лепш не прымаць сур'ёзных
рашэнняў, паспрабуйце стрымліваць
свае эмоцыі і захоўваць душэўную
раўнавагу.
РЫБЫ. Калі ёсць магчымасць, паспрабуйце пазбягаць кантактаў з начальствам, бо прыемных момантаў гэта не прадвесціць. Вы цяпер як
ніколі з'едлівыя і крытычныя. Можаце
здзівіць сваіх сяброў і знаёмых нечаканымі паводзінамі, паспрабуйце стрымліваць свае парывы. Не хапайцеся за
тысячу спраў адразу, больш выгадна
выбраць нешта адно і на гэтым сканцэнтраваць усе намаганні.

Месяц

Сонца
Усход

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

7.59
7.51
7.49
7.44
8.14
8.12

Захад Даўжыня
дня

18.46
18.33
18.36
18.34
19.01
19.04

10.47
10.42
10.47
10.50
10.47
10.52

Апошняя квадра
26 лютага.
Месяц у сузор’і
Казярога.

Iмянiны
Пр. Данілы, Ільі, Паўла,
Самуіла.
К. Антаніны, Фелікса.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
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год — нарадзілася (вёска Старына Ушацкага раёна) Еўдакія Лось, беларуская паэтэса.
У 1955 годзе скончыла Мінскі педагагічны
інстытут, у 1960-м — Вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскве. Працавала ў Вучэбна-педагагічным выдавецтве Беларусі, прэсе. Асноўныя
матывы творчасці: услаўленне беларускага народа, яго
працавітасці, маральна-этычныя праблемы сучаснасці. Аўтар паэтычных зборнікаў «Палачанка», «Людзі добрыя»,
«Хараство», «Матчын трывога» і многіх іншых. Многа пісала для дзяцей. Паэзіі Еўдакіі Лось уласцівыя тонкі лірызм,
шчырасць і непасрэднасць. Памерла ў 1977 годзе.
год — нарадзіўся (вёска
Малая Слабада Клецкага раёна) Яўген Фёдаравіч Канапля, буйны беларускі вучоны ў галіне
біяхіміі і радыебіялогіі, акадэмік НАН
Беларусі, док тар медыцынскіх навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь. Аўтар каля
350 навуковых прац, у тым ліку 10 манаграфій. У НДІ анкалогіі і медрадыялогіі распрацоўваў камбінаваныя метады тэрапіі раку,
уключаючы прамянёвае лячэнне, а таксама стварэнне спосабаў павышэння адчувальнасці тканак да апрамянення.
З пачатковага этапу катастрофы на Чарнобыльскай АЭС
вывучаў уплыў радыяцыі на метабалізм і найважнейшыя
сістэмы арганізма — эндакрынную, імунную, сардэчна-са-
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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.

судзістую і іншыя. Гэта дазволіла распрацаваць канцэпцыю
пражывання насельніцтва на радыеактыўна забруджаных
тэрыторыях, пакладзеную ў аснову Дзяржаўнай праграмы
пераадолення ў Беларусі наступстваў Чарнобыльскай катастрофы і шэрагу законаў краіны па абароне насельніцтва і
статусе забруджаных тэрыторый. Памёр у 2010 годзе.
Міжнародны дзень барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам. Генеральная
Асамблея ААН у 1987 годзе абвясціла
гэты дзень Міжнародным днём барацьбы
з наркаманіяй і незаконным абаротам
наркотыкаў, вызначыўшы тым самым
усю важнасць праблемы і праявіўшы сваю рашучасць
пашыраць міжнароднае супрацоўніцтва для дасягнення
мэты — сусветнай супольнасці, вольнай ад наркаманіі.
год — выйшла ў свет першая на Русі дакладна датаваная друкаваная кніга «Апостал»,
выдадзеная ў друкарні Івана Фёдарава. У ёй было 534 старонкі, на кожнай — 25 радкоў. Тыраж — каля дзвюх тысяч
экзэмпляраў. Да нашых дзён у музеях і бібліятэках захавалася каля 60 кніг.
год — рускі вучоны Дзмітрый Іванавіч Мендзялееў склаў табліцу доследнай сістэмы
элементаў, заснаванай на іх атамнай вазе і хімічным падабенстве. У 1871 годзе ён назваў яе перыядычнай сістэмай.
год — нарадзіўся Глен Мілер, вядомы
амерыканскі джазавы музыкант, кіраўнік
джаз-аркестра, які быў створаны ў 1938 годзе. Памёр у
1944 годзе.
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— Вова, віншую, у цябе
нарадзіўся пяты ўнук!
— Так, унукаў я яшчэ магу рабіць...
Было ў бацькі тры сыны, але пра гэта ён даведаўся на перадачы Андрэя
Малахава.
Блыха збіраецца ў госці:
— У гэтым старым сабаку ўжо немагчыма выйсці да
прыстойных людзей!

Учора быў у яе дома. Усе
сцены абвешаныя стрэльбамі для палявання. І што
мяне напружвае больш за
ўсё, яна мяне пастаянна называе «зайчыкам».
Ён:
— Хутчэй выклікай «хуткую», у мяне, здаецца, сардэчны прыступ!
Яна (бярэ яго тэлефон):
— Які ў цябе пароль?
— Усё, не трэба, быццам
бы адпусціла...

А гэта працоўнае
месца для тых,
хто пераносіць
хваробы на нагах!..
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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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