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НАПРЫКАНЦЫ

20 верасня 2019 г.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень
нервы. Вы знойдзеце дыпламатычны спосаб сысці ад непрыемнасцяў і
здолееце дамагчыся патрэбнага вам
рашэння. У аўторак лепш пазбягаць
зносін з незнаёмцамі. У чацвер упартая праца прынясе хуткі поспех, можаце паспець зрабіць многае, у вас нібы
адкрыецца другое дыханне.
ДЗЕВА. Ваша дзелавая актыўнасць будзе на вышыні.
З панядзелка да серады не
варта займацца рэарганізацыяй бізнесу, прызначаць сур'ёзныя
дзелавыя сустрэчы. Чым больш задач
вы перад сабой паставіце бліжэй да
выхадных, тым лепш з імі справіцеся, а
вашы працаздольнасць, прадпрымальнасць і ўпэўненасць у сабе могуць стаць
нават прычынай зайздрасці.
ША ЛІ. Ты дзень абя цае
прынесці пазітыўныя тэндэнцыі ў многіх справах.
Але свае планы і намеры
лепш захаваць у тайне, калі вы зацікаўлены ў іх ажыццяўленні. У панядзелак, магчыма, давядзецца вытрымаць
нападкі нядобразычліўцаў. У аўторак
магчыма з'яўленне заступніка або
ўплывовай асобы, і гэта дасць штуршок вашай кар'еры. Пятніца адзначыцца выгаднымі прапановамі. У суботу
паспрабуйце выбрацца куды-небудзь у
госці ці запрасіце каго-небудзь, і прыемныя зносіны вам забяспечаны.
СКАРПІЁН. Вам цяпер неабходна праявіць сваю актыўнасць і веру ў лепшае,
важна сачыць за развіццём сітуацыі і не выпусціць ініцыятыву.
У справах вас чакае поспех і прыбытак.
У асабістым жыцці не бойцеся шчырых
прызнанняў, калі вы сапраўды адчуваеце да выбранніка нешта асаблівае.
СТРАЛЕЦ. Панядзелак можа парадаваць добрымі падзеямі. У аўторак і чацвер
на рабоце лепш не прыцягваць да сябе ўвагі. Сачыце за тым, каму
і што кажаце. У сераду будуць удалымі
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год — нарадзіўся Аляксей
Васілевіч Лыкаў, беларускі
вучоны ў галіне цепла- і масапераносу,
акадэмік НАН Беларусі, доктар тэхнічных
навук, прафесар. У 1956—1974 гадах —
дырэктар Інстытута цепла- і масаабмену
АН БССР, адначасова ў 1968—1974-м — прафесар, загадчык кафедры БДУ. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР,
прэміі імя І. І. Палзунова АН СССР. Аў тар больш чым
230 навуковых прац, у тым ліку 18 манаграфій, 12 вынаходак. Памёр у 1974 годзе. Імем А. В. Лыкава названы
Інстытут цепла- і масаабмену НАН Беларусі.
год — у Слоніме адкрыўся краязнаўчы музей. Заснаваў яго мясцовы археолаг і краязнаўца Язэп Стаброўскі на базе асабістай калекцыі, якую
збіраў больш за 50 гадоў. Ён быў першым дырэктарам
музея і выратаваў яго асноўныя фонды ў гады вайны. Экспанаты музея адлюстроўваюць флору і фаўну, карысныя
выкапні раёна, апавядаюць пра гісторыю краю ад старажытнасці да нашых дзён. Цяпер музей носіць імя свайго
заснавальніка.
год — у Беларусі створаны новыя вобласці — Бабруйская і Полацкая; Беластоцкая
вобласць пераўтворана ў Гродзенскую, Вілейская —
у Маладзечанскую.
год — Надзвычайная дзяржаўная камісія
зрабіла паведамленне пра зверствы гітлераўскіх акупантаў у Мінску.
год — у Мінску для наведвальнікаў адкрыты
Літаратурны музей Янкі Купалы. Першапачаткова музей размяшчаўся ў некалькіх пакоях Палаца
культуры прафсаюзаў. Сучасны будынак музея пабудаваны ў 1960 годзе на месцы невялікага драўлянага дамка,
у якім паэт жыў да вайны.
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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.

паездкі і камандзіроўкі, але асцерагайцеся абяцанняў, якія ніхто не спяшаецца выконваць. Не забывайце пра дом.
У выхадныя паспрабуйце аддаць больш
часу і ўвагі блізкім людзям.
КАЗЯРОГ. На гэтым тыдні
будзьце асцярожныя ў дачыненні да калег і сяброў,
бо яны могуць падвесці
або перакласці на вас усю адказнасць.
Каб тыдзень аказаўся паспяховым, не
варта расказваць пра свае планы навакольным. У пятніцу будзе важна не
адмаўляць у адказ на просьбу і выконваць работу, за якую берацеся, своечасова.
ВАДАЛІЎ. На гэтым тыдні вам можна ўздыхнуць
з па лёг кай — мно гае
становіцца на свае месцы, і справы, падобна, наладжваюцца.
Прымайце дзелавыя прапановы, гэта
можа прынесці прыбытак. Але не выключана, што трэба будзе зрабіць нейкі
выбар. У чацвер падзеі падштурхнуць
да змены тактыкі, і стрымліваць эмоцыі стане складаней. У пятніцу пажадана не ўблытвацца ў авантурныя або
сумнеўныя гісторыі. Субота — удалы
дзень для паездак, падарожжаў, як
блізкіх, так і далёкіх.
РЫ БЫ. На гэ тым тыд ні
імаверныя пэўныя рознагалоссі з партнёрамі. Пераадолеўшы іх, вы можаце атрымаць
шматабяцальныя прапановы ў бізнесе.
Некаторыя праблемы могуць запатрабаваць неадкладнага вырашэння, што
прымусіць задумацца над сітуацыяй,
якая склалася. Калі блізкія людзі робяць нешта для вас, клапоцяцца, дык
радуйцеся і прымайце гэта з удзячнасцю, а не як належнае. Калі раптам
вы задумалі змяніць месца жыхарства,
паспрабуйце не спяшацца з рэалізацыяй гэтай думкі, прынамсі, да наступнага
тыдня. Вам могуць нагадаць пра абавязкі, у тым ліку і маральныя, — не
прымушайце нагадваць двойчы.

Месяц

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

Усход

Захад Даўжыня
дня

6.51
6.40
6.41
6.38
7.06
7.07

19.14
19.04
19.04
19.00
19.30
19.30

12.23
12.24
12.23
12.22
12.24
12.23

Поўня 14 верасня.
Месяц у сузор’і Цяльца.

Iмянiны
Пр. Івана, Лукі, Мікалая,
Рыгора, Сцяпана, Яўгена.
К. Філіпіны, Андрэя,
Паўла, Філіпа,
Францішка.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

1519

год — пачалося першае кругасветнае плаванне экспедыцыі Фернанда Магелана, у выніку якога
былі даказаны шарападобнасць Зямлі і
наяўнасць адзінага Сусветнага акіяна.
Экспедыцыя была ўкамплек тавана
вялікай камандай (па розных
ацэнках 265—280 чалавек)
на пяці суднах. У выніку мяцяжоў, цяжкага перасячэння
Ціхага акіяна і сутычак з насельніцтвам Філіпін і астравоў каманда моцна скарацілася.
Толькі аднаму судну — «Вікторыя» — удалося вярнуцца
ў Іспанію, маючы 18 чалавек на борце. Экспедыцыя пры
ўсім гэтым была вельмі паспяховая ў камерцыйным плане,
прынесла арганізатарам вялікі прыбытак. Завяршылася
яна 9 верасня 1552 года.
год — нарадзіўся Мікалай Аляксандравіч
Сямашка, савецкі дзяржаўны і партыйны дзеяч,
урач, адзін з арганізатараў савецкай аховы здароўя, акадэмік АМН СССР. У 1918—1930 гадах быў наркамам аховы
здароўя РСФСР, з 1930-га — прафесар, загадчык кафедры
1-га Маскоўскага медыцынскага інстытута. У 1928—1936
гадах — таксама галоўны рэдактар «Вялікай медыцынскай
энцыклапедыі». Аўтар прац у галіне сацыяльнай гігіены, арганізацыі аховы здароўя. Пад яго кіраўніцтвам праводзілася
работа па барацьбе з эпідэміямі, створана сістэма аховы
мацярынства і дзяцінства. Памёр у 1949 годзе.
год — нарадзілася Сафі Ларэн, італьянская
актрыса кіно. Здымалася ў фільмах «Золата
Неапаля», «Чочара», «Шлюб па-італьянску», «Сланечнікі»,
«Перавал Касандры» ды многіх іншых. Першы лаўрэат
прэміі «Оскар» за лепшую жаночую ролю на замежнай
мове (1961). Уладальніца ганаровых прэмій усіх асноўных
міжнародных кінафестываляў.
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УСМІХНЕМСЯ
Размаўляюць два падабцаснікі:
— Уяўляеш сабе, мая
ўчора мне кажа: «Памый
бялізну!»
А я ёй: «Ды пайшла ты
к чорту!.. Я яшчэ посуд не
дамыў».
— Я, Фіра, вядома, не
найлепшы з найлепшых, але
і вы не мамчын боршч!
З сонніка.
Калі ўсю ноч сніцца багата накрыты стол — значыць
ты не ясі пасля шасці.

Дзеці — кветкі жыцця :)
Кірылу (5,5 года) задалі
пытанне:
— Кірыл, уяві сабе, што
тваю маму кланіравалі. Вось
ты прыходзіш дадому, а там
тры мамы. Як ты даведаешся, якая твая?
Кірыл, не задумваючыся:
— Мая — на кухні!
Заўсёды май надзею на
лепшае!
Нават калі цешча ўжо ў
вітальні!

1934

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

АВЕН. Вы ў стане вырашыць свае праблемы самі,
і пачаць тут трэба з таго,
каб прынамсі не ствараць
лішніх праблем іншым — адразу стане
лягчэй. Не прыбядняйцеся, ваша энергія б'е ключом, прычым ва ўсіх напрамках. Час ажыццяўляць даўнюю мару і
не баяцца штосьці змяніць.
ЦЯЛЕЦ. На гэтым тыдні
варта часцей праяўляць
разважлівасць і пільнасць.
Пажадана сачыць за сваімі
выказваннямі, вы можаце стаць не ў
меру гаваркімі, а гэта нікому яшчэ не
прыносіла карысці. Нестандартны падыход да вырашэння працоўных задач
дасць станоўчы вынік. Асноўная задача на выхадныя — гэта ахова свайго
прыватнага жыцця ад чужых вачэй.
БЛІЗНЯТЫ. Пакіньце нарэшце ў спакоі стэрэатыпы
адносін, якія склаліся, і паспрабуйце быць больш натуральнымі і прасцейшымі. І вы нечакана здабудзеце шчасце
і гармонію ў каханні. Пачатыя ў сераду справы будуць паспяховыя — не
прапусціце гэты момант. У чацвер вы
можаце быць залішне ўзбуджальныя
і раздражняльныя праз тое, што ўсё
ідзе не так, як хацелася б. Аднак хутка
высветліцца, што ўсё да лепшага.
РАК. Вы цяпер у цэнтры
ўвагі, поўныя сіл і энергіі.
Не імк ні це ся вы пра віць
свае і чужыя памылкі, а паспрабуйце атрымаць карысны ўрок і
чакайце змен. Задуманае атрымаецца
ўвасобіць у жыццё, калі вы пераўтворыце сваё абурэнне ў дзелавую актыўнасць. Няўдачы — вынік вашых спроб
выйсці на новы ўзровень жыцця, гэта
нармальна і значыць, што вы паступова
прасоўваецеся ў патрэбным кірунку.
ЛЕЎ. Не варта рэагаваць
на патрабаванні начальства за над та эма цы янальна. Паберажыце свае
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