
АВЕН. Сі ту а цыя на гэ-

тым тыд ні для вас бу дзе 

склад вац ца са мая спры-

яль ная, трэ ба толь кі ска-

рыс тац ца ёю. Пры сту пай це да но вых 

спраў і не су мня вай це ся ў пос пе ху. 

Ты дзень доб ра па ды хо дзіць для зна-

ём стваў і спат кан няў, зно сін з сяб ра мі. 

У се ра ду вас бу дзе ча каць пры ем ны 

сюр прыз. У вы хад ныя лепш не вы свят-

ляць ад но сі ны, а ад клас ці вы ра шэн-

не спрэч ных пы тан няў да на ступ на га 

тыд ня.

ЦЯ ЛЕЦ. Аў то рак — 

вель мі ўда лы дзень для 

за клю чэн ня здзе лак і для 

важ ных пе ра моў. У се ра-

ду ста ран на пра вя рай це ўсю ін фар-

ма цыю, якая па сту пае да вас, ёсць 

вя лі кая ве ра год насць не дак лад нас цяў 

і па мы лак. У чац вер не вар та ад праў-

ляц ца ў да лё кую да ро гу. Па спра буй це 

рэ аль на аца ніць свае сі лы і не ўзваль-

ваць на ся бе праз мер ны аб' ём ра бо ты. 

У вы хад ныя пры свя ці це са бе да стат ко-

ва ча су, каб ад чуць су па ка ен не.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вы со кая 

пра ца здоль насць, па зі-

тыў нае мыс лен не і ўпэў-

не насць у са бе бу дуць ха-

рак та ры за ваць вас у гэ ты 

час. Праб ле мы, якія ра ней зда ва лі ся 

не вы ра шаль ны мі, рас па дуц ца на шэ-

раг дроб ных, і адо лець іх ста не знач-

на пра сцей. На аса біс тым фрон це вас 

ча ка юць вель мі пры ем ныя пе ра мо гі. 

У чац вер вас за ўва жыць і ацэ ніць на-

чаль ства. Ад пач ні це ў вы хад ныя ў ко ле 

сяб роў і бліз кіх лю дзей.

РАК. За гэ ты ты дзень 

вы мо жа це спра віц ца з усі-

мі праб ле ма мі і пра явіць ак-

тыў насць у вы ра шэн ні важ ных спраў. 

Па спра буй це не пры дзі рац ца да на-

ва коль ных, іх дроб ныя пра маш кі — не 

пад ста ва ўстро іць бу ру ў шклян цы ва-

ды. Тры май це ся бе ў ру ках. Чу ю чы кры-

тыч ныя па ра ды, па чуй це неш та важ нае 

для вас, а ас тат няе пра пус ці це як шу ма-

вы эфект. Не за будзь це ся пра ўлас ны 

ад па чы нак у бур ным па то ку па дзей.

ЛЕЎ. Вы ад чу е це ся бе 

ў эпі цэнт ры па дзей, пры-

чым не заў сё ды пры ем ных. 

З най боль шым пос пе хам 

за вер ша цца спра вы, над які мі вы 

пра ца ва лі су мес на з сяб ра мі. А вось 

з ка ле га мі маг чы мыя су пя рэч нас ці і 

спрэч кі. Ка лі вам неш та не па да ба ец-

ца, пра ма ска жы це пра гэ та, маг чы-

ма, атры ма ец ца кры ху эга іс тыч на, але 

цал кам нар маль на. Толь кі ра біць гэ та 

па жа да на без іс тэ рык і ін шых ра дас-

цяў жыц ця праз мер на эма цы я наль на га 

ха рак та ру.

ДЗЕ ВА. На ды хо дзіць 

вель мі на пру жа ны і мі тус-

лі вы ты дзень. Не бой це ся 

но вых спраў і за дан няў, 

але пры гэ тым су вы мя рай це з рэ аль-

нас цю свае сі лы, каб не па чаць па-

даць ад зня сі лен ня ўжо да чац вяр га. 

Апус ка ю чы ся ў ра бо ту, не за бы вай це, 

што іс ну юць яшчэ і ін шыя жыц цё выя 

сфе ры, якія мо гуць за па тра ба ваць ад 

вас піль най ува гі. Перш за ўсё — гэ та 

сям'я. У вы хад ныя не вар та пад да вац-

ца за ліш няй мі тус ні, інакш каш тоў ны 

час рас тра ціц ца па дро бя зях.

ША ЛІ. Вас мо гуць ча-

каць кар ды наль ныя зме ны 

ў са мых роз ных га лі нах. 

У аў то рак і се ра ду будзь-

це ўваж лі выя з па пя ро вы-

мі спра ва мі, па спра буй це пры гэ тым 

не пе ра там ляц ца. Пас ля доў насць 

рэа лі за цыі на ме ча ных пла наў да зво-

ліць вы ра шыць амаль усе прын цы по-

выя пы тан ні, якія да ты чац ца кар' е ры. 

У дру гой па ло ве тыд ня мо гуць ўсклад-

ніц ца ад но сі ны ў сям'і. Па спра буй це 

быць больш па мяр коў ны мі, не ідзі це 

на ад кры ты кан флікт.

СКАР ПІ ЁН. Усе па дзеі 

тыд ня бу дуць пра хо дзіць 

да во лі мяк ка і пры ем на. Ра-

бо ты бу дзе шмат, пры чым 

са май раз на стай най, ці ка вай, якая да 

та го ж бу дзе доб ра аплач вац ца. У аў-

то рак лепш за няц ца паў ся дзён ны мі 

спра ва мі, у чац вер не вар та пры маць 

па спеш лі вых ра шэн няў, перш не аб ход-

на ўсё ста ран на пра ду маць. Зно сі ны з 

сяб ра мі і ад на дум ца мі па ра ду юць но-

вы мі ідэ я мі і ня дрэн ны мі перс пек ты ва-

мі. Лю боў ныя ад но сі ны так са ма вель мі 

гар ма ніч ныя.

СТРА ЛЕЦ. На гэ тым 

тыд ні асаб лі ва важ на не 

мі ту сіц ца. За ся родзь це ся, 

раз гледзь це сі ту а цыю, якая скла ла ся, 

з усіх ба коў — гэ та сэ ка но міць час і 

сі лы, якія вы па тра ці лі б на бес сэн соў-

ныя пе ра жы ван ні і кі дан ні. Чац вер — 

доб ры дзень для на ву ко вай, твор чай 

або ін тэ ле кту аль най пра цы. У гэ ты 

дзень асаб лі ва важ ная пунк ту аль-

насць. У пят ні цу і су бо ту вель мі не па-

жа да на пра ца ваць, а вось ад па чы нак 

мо жа быць ак тыў ны.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым 

тыд ні не аб ход на звяр-

нуць асаб лі вую ўва гу на 

дыс цып лі ну — спаз нен ні і 

час тыя пе ра ку ры мо гуць 

не леп шым чы нам ад біц ца на ва шай 

рэ пу та цыі. Вя лі ка га пос пе ху мож на да-

маг чы ся, пра цу ю чы ў ка лек ты ве з ак-

тыў ны мі людзь мі. У па ня дзе лак будзь-

це асця рож ныя, не да вай це пад ста вы 

для плё так. У се ра ду лепш не аб мяр-

коў ваць но вых ідэй з на чаль ствам. 

У гэ ты дзень маг чы мыя су тык нен ні з 

парт нё ра мі або пад атко вы мі ор га на мі. 

На вы хад ных мо жа це не ча ка на атры-

маць вы гад ныя пра па но вы.

ВА ДА ЛІЎ. Па ча так 

тыд ня до сыць ап ты міс-

тыч ны, хоць не ка то рыя 

з ва шых пла наў мо гуць 

па ру шыц ца, але гэ та не 

пад ста ва для за сму чэн ня. Яны толь кі 

са сту пяць мес ца но вым больш рэа-

ліс тыч ным мэ там. У аў то рак бу дуць 

па спя хо выя дзе ла выя пе ра гаворы, 

пад пі сан не да мо ваў, не вы пус кай це 

шанц за вя заць ка рыс ныя зна ём ствы. 

Больш ча су ад да вай це сям'і, вы мо жа-

це на тхніць бліз кіх на твор чы па рыў. 

У пят ні цу лепш не пры маць сур' ёз ных 

ра шэн няў, па спра буй це стрым лі ваць 

свае эмо цыі і за хоў ваць ду шэў ную 

раў на ва гу.

РЫ БЫ. Ка лі ёсць маг-

чы масць, па спра буй це па-

збя гаць кан так таў з на чаль-

ствам, бо пры ем ных мо ман-

таў гэ та не прад вес ціць. Вы ця пер як 

ні ко лі з'ед лі выя і кры тыч ныя. Мо жа це 

здзі віць сва іх сяб роў і зна ё мых не ча ка-

ны мі па во дзі на мі, па спра буй це стрым-

лі ваць свае па ры вы. Не ха пай це ся за 

ты ся чу спраў ад ра зу, больш вы гад на 

вы браць неш та ад но і на гэ тым скан-

цэнт ра ваць усе на ма ган ні.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

1 СА КА ВІ КА

1929 год — на ра дзі ла ся (вёс-

ка Ста ры на Ушац ка га ра-

ё на) Еў да кія Лось, бе ла рус кая паэ тэ са. 

У 1955 го дзе скон чы ла Мін скі пе да га гіч ны 

ін сты тут, у 1960-м — Вы шэй шыя лі та ра-

тур ныя кур сы ў Маск ве. Пра ца ва ла ў Ву-

чэб на-пе да га гіч ным вы да вец тве Бе ла ру сі, прэ се. Асноў ныя 

ма ты вы твор час ці: услаў лен не бе ла рус ка га на ро да, яго 

пра ца ві тас ці, ма раль на-этыч ныя праб ле мы су час нас ці. Аў-

тар паэ тыч ных збор ні каў «Па ла чан ка», «Лю дзі доб рыя», 

«Ха раст во», «Мат чын тры во га» і мно гіх ін шых. Мно га пі са-

ла для дзя цей. Паэ зіі Еў да кіі Лось улас ці выя тон кі лі рызм, 

шчы расць і не па срэд насць. Па мер ла ў 1977 го дзе.

1939 год — на ра дзіў ся (вёс ка 

Ма лая Сла ба да Клец-

ка га ра ё на) Яў ген Фё да ра віч Ка нап-

ля, буй ны бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не 

бія хі міі і ра дые бія ло гіі, ака дэ мік НАН 

Бе ла ру сі, док тар ме ды цын скіх на-

вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на-

ву кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Аў тар ка ля 

350 на ву ко вых прац, у тым лі ку 10 ма-

на гра фій. У НДІ ан ка ло гіі і мед ра ды-

я ло гіі рас пра цоў ваў кам бі на ва ныя ме та ды тэ ра піі ра ку, 

уклю ча ю чы пра мя нё вае ля чэн не, а так са ма ства рэн не спо-

са баў па вы шэн ня ад чу валь нас ці тка нак да апра мя нен ня. 

З па чат ко ва га эта пу ка та стро фы на Чар но быль скай АЭС 

вы ву чаў уплыў ра ды я цыі на ме та ба лізм і най важ ней шыя 

сіс тэ мы ар га ніз ма — эн да крын ную, імун ную, сар дэч на-са-

су дзіс тую і ін шыя. Гэ та да зво лі ла рас пра ца ваць кан цэп цыю 

пра жы ван ня на сель ніц тва на ра дые ак тыў на за бру джа ных 

тэ ры то ры ях, па кла дзе ную ў асно ву Дзяр жаў най пра гра мы 

пе ра адо лен ня ў Бе ла ру сі на ступ стваў Чар но быль скай ка та-

стро фы і шэ ра гу за ко наў кра і ны па аба ро не на сель ніц тва і 

ста ту се за бру джа ных тэ ры то рый. Па мёр у 2010 го дзе.

Між на род ны дзень ба раць бы з нар-

ка ма ні яй і нар ка біз не сам. Ге не раль ная 

Асамб лея ААН у 1987 го дзе аб вяс ці ла 

гэ ты дзень Між на род ным днём ба раць бы 

з нар ка ма ні яй і не за кон ным аба ро там 

нар ко ты каў, вы зна чыў шы тым са мым 

усю важ насць праб ле мы і пра явіў шы сваю ра шу часць 

па шы раць між на род нае су пра цоў ніц тва для да сяг нен ня 

мэ ты — су свет най су поль нас ці, воль най ад нар ка ма ніі.

1564 год — вый шла ў свет пер шая на Ру сі дак лад-

на да та ва ная дру ка ва ная кні га «Апост ал», 

вы да дзе ная ў дру кар ні Іва на Фё да ра ва. У ёй бы ло 534 ста-

рон кі, на кож най — 25 рад коў. Ты раж — ка ля дзвюх ты сяч 

эк зэмп ля раў. Да на шых дзён у му зе ях і біб лі я тэ ках за ха-

ва ла ся ка ля 60 кніг.

1869 год — рус кі ву чо ны Дзміт рый Іва на віч Мен-

дзя ле еў склаў таб лі цу до след най сіс тэ мы 

эле мен таў, за сна ва най на іх атам най ва зе і хі міч ным па-

да бен стве. У 1871 го дзе ён на зваў яе пе ры я дыч най сіс-

тэ май.

1904 год — на ра дзіў ся Глен Мі лер, вя до мы 

аме ры кан скі джа за вы му зы кант, кі раў нік 

джаз-ар кест ра, які быў ство ра ны ў 1938 го дзе. Па мёр у 

1944 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Данілы, Ільі, Паўла, 
Самуіла.

К. Антаніны, Фелікса.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.59 18.46 10.47

Вi цебск — 7.51 18.33 10.42

Ма гi лёў — 7.49 18.36 10.47

Го мель — 7.44 18.34 10.50

Гродна — 8.14 19.01 10.47

Брэст — 8.12 19.04 10.52

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Апошняя квадра 

26 лютага.

Месяц у сузор’і 

Казярога.

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

16 1 сакавіка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

— Во ва, він шую, у ця бе 

на ра дзіў ся пя ты ўнук!

— Так, уну каў я яшчэ ма-

гу ра біць...

Бы ло ў баць кі тры сы-

ны, але пра гэ та ён да ве-

даў ся на пе ра да чы Анд рэя 

Ма ла ха ва.

Блы ха збі ра ец ца ў гос ці:

— У гэ тым ста рым са ба-

ку ўжо не маг чы ма вый сці да 

пры стой ных лю дзей!

Учо ра быў у яе до ма. Усе 

сце ны аб ве ша ныя стрэль-

ба мі для па ля ван ня. І што 

мя не на пруж вае больш за 

ўсё, яна мя не па ста ян на на-

зы вае «зай чы кам».

Ён:

— Хут чэй вы клі кай «хут-

кую», у мя не, зда ец ца, сар-

дэч ны пры ступ!

Яна (бя рэ яго тэ ле фон):

— Які ў ця бе па роль?

— Усё, не трэ ба, быц цам 

бы ад пус ці ла...
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А гэта працоўнае 
месца для тых, 
хто пераносіць 

хваробы на нагах!..


