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Усходні гараскоп на наступны тыдзень
А В Е Н . На гэтым тыд ні
будзеце цалкам здольныя
раз бу рыць па рач ку гор,
асабліва ў хатніх справах.
Амаль ідэальны час для таго, каб заняцца падрыхтоўкай і рэалізацыяй
сур'ёзных планаў у прафесійнай сферы. Асабліва цікавыя ідэі могуць наведаць у сераду і пятніцу — паспрабуйце
запісаць іх, каб нічога не прапусціць.
У выхадныя адчуеце, што клопаты перасталі вас трывожыць.
Ц Я Л Е Ц . Дзе ла выя адно сі ны, якія склад ва юцца ня дрэн на, мо гуць нечакана пе райсці ў іншую
плос касць. Ад нак асце ра гай це ся
служ бо вых ра ма наў, яны мо гуць
за гу біць ва шу кар' е ру. Не вы ключана, што прый шоў час для важных
ра шэн няў. Па жа да на пе ра гле дзець
стыль па во дзі н, маг чы ма, змя ніць
імідж. Па спра буй це па во дзіць ся бе
адэ кватна сітуацыі. Чацвер — адзін
з са мых плён ных дзён тыд ня, ка лі
можна зрабіць нашмат больш, чым
запла навана.
Б Л І З Н Я Т Ы . На гэ тым
тыдні вас чакаюць прыемныя сюрпрызы і няяўныя
прызнанні ў каханні. Зоркі
кажуць, што вы кахаеце і
каханыя, у вас шмат сяброў і аднадумцаў і жыццё радуе і натхняе. Важныя
пытанні паспрабуйце вырашыць у першай палове тыдня. Выхадныя прысвяціце адпачынку і аналізу бягучых спраў
і падзей.
РА К . На гэтым тыдні зможаце праявіць свае таленты і за слу жыць па хва лу
началь ства. Па ня дзе лак
можа быць звязаны са спакусамі і навізной. У сераду, нягледзячы на дробныя нестасоўкі і затрымкі ў справах,
не адступайцеся ад задуманага, і ўсе
праб ле мы вы ра шац ца. У вы хад ныя
схадзіце ў госці, наведайце бацькоў
ці іншых сваякоў.

Л Е Ў . На гэтым тыдні вы
будзеце актыўныя, але нецярплівыя і паспешлівыя.
Падвысіцца ваш агульны
тонус і палепшыцца настрой. Парада,
атрыманая ад блізкага сябра, дапаможа знайсці выйсце з тупіковай сітуацыі. У аў торак ваша паспяховасць
будзе залежаць ад зацікаўленасці ў
выніку і гатоўнасці праявіць ініцыятыву. Пятніца можа прынесці нечаканую
свабоду дзеянняў, аб якой пасля давядзецца пашкадаваць. Трымайце сябе
ў руках.
Д З Е В А . Гэ ты ты дзень
можа за бяс пе чыць вам
поспех і прыбытак, толькі
не выхваляйцеся. На працы варта праявіць ініцыятыву, але не
спрабуйце ўсіх вучыць жыць. Прымайце актыўны ўдзел у вырашэнні сямейных пытанняў. Аўторак — адзін з самых
важных і адказных дзён. У суботу лепш
запрасіць гасцей да сябе, чым кудысьці ісці.
Ш А Л І . На гэтым тыдні
стварыце сабе трывалы і
надзейны падмурак для заваявання новых вяршынь.
Паглыбленне ў працу павінна быць
камфортным і не прыносіць душэўных
узрушэнняў. Калі нешта не атрымліваецца так жа добра, як звычайна, не
хвалюйцеся, хутка ўсё прыйдзе ў норму. Да пятніцы скончацца цяжкасці і
перажыванні, і вы зможаце адпачыць
з пачуццём выкананага абавязку.
С К А Р П І Ё Н . На пра цы
вас цэ няць і мо гуць прапанаваць новы цікавы праект. Ва шы пра фе сій ныя
навыкі і парады зараз вельмі запатрабаваныя і прыносяць прыбытак. У пачат ку тыд ня за хоў вай це раў на ва гу,
заставайцеся ў спакоі, не дапускайце
мітусні і спешкі ў справах. Пятніца ж,
наадварот, запатрабуе максімальнай
канцэнтрацыі, не пацерпіць збянтэжанасці, сумненняў.
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год — меркаваная дата нараджэння Альгерда, вялікага
князя літоўскага (1345—1377). У 1318 годзе ён ажаніўся з віцебскай князёўнай Марыяй Яраслаўнай і стаў віцебскім князем.
Паспяхова вёў палітыку, накіраваную на
канчатковае аб'яднанне ўсходнеславянскіх зямель у адзінай дзяржаве. Да ВКЛ было далучана Чарнігава-Северскае княства, у палітычнай залежнасці ад яго аказалася
Смаленскае княства. Альгерд ажыццявіў тры паходы на
Маскву. Шмат разоў узначальваў войскі для адпору агрэсіі
Тэўтонскага ордэна. За час яго княжання тэрыторыя ВКЛ
павялічылася больш чым у 2 разы, што было выгадна
беларускім землям, забяспечвала ім вядучае месца ў
дзяржаўным жыцці, спрыяла развіццю эканомікі і культуры ВКЛ. Памёр у 1377 годзе.
год — нарадзіўся (вёска Чамяры, цяпер
у Слонімскім раёне) Іван Акімавіч Міско,
скульптар, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, народны мастак Беларусі. Працуе ў станковай і манументальнай
скульптуры. Галоўнае месца ў творчасці займаюць тэмы
Вялікай Айчыннай вайны, мірнай працы, касманаўтыкі,
спорту, навукі і культуры. Аўтар кампазіцый «2001 год»,
«Космас», «Рэпартаж з космасу», партрэтаў многіх дзяржаўных дзеячаў, дзеячаў беларускай культуры, беларускіх касманаўтаў. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР.
год — нарадзіўся (вёска Парэчча Гродзенскага раёна) Вітольд Казіміравіч Песціс,
беларускі вучоны ў галіне жывёлагадоўлі, член-карэспандэнт Акадэміі аграрных навук Беларусі (1999 год),
член-карэспандэнт НАН Беларусі, заслужаны работнік
адукацыі Беларусі. Аўтар больш чым 200 навуковых прац
у галіне кармлення сельскагаспадарчых жывёл і тэхналогіі кармоў.
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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.

СЁННЯ

СТ РА ЛЕЦ. На гэтым тыдні давядзецца разлічваць
толь кі на ўлас ныя сі лы.
Перамены, якія адбудуцца ў найбліжэйшыя дні, акажуцца на
добрае. Калі вы будзеце настойлівыя і
адказныя, то зможаце дамагчыся поспеху ў кар'еры. Пастаўцеся сур'ёзна да
новага знаёмства, праз гэтага чалавека будзе паступаць надзвычай важная
для вас інфармацыя.
К А З Я Р О Г . На гэ тым
тыдні пажадана менш часу
выдаткоўваць на навакольных, а больш прысвяціць
сабе. Па-першае, вы гэта заслужылі,
а па-другое, гэта дасць магчымасць
больш-менш адэкватна ацаніць сітуацыю, разабрацца ў якой у мітусні было б цалкам нерэальна. У аўторак ці
сераду магчымая камандзіроўка або
важная нарада. У пятніцу варта асцерагацца адкрытых канфліктаў і праявы
мсцівасці навакольных. У суботу паспрабуйце развеяцца, адарвіцеся ад
хатніх праблем.
В А Д А Л І Ў . У вас можа
з'явіцца столькі рознабаковых інтарэсаў, што дома
вы станеце рэдкім госцем.
Добры тыдзень для творчых пачынанняў, фізічнай актыўнасці і адстойвання
сваіх правоў. Адна з галоўных мэт тыдня — умацаванне вашага становішча ў
прафесіі. А вось у асабістым жыцці не
выключаны канфлікты.
Р Ы Б Ы . Каб не страціць
узятага тэмпу, паспрабуйце
крытычна аналізаваць прапановы і інфармацыю, якія паступаюць.
Усё паспець нельга, важна вылучыць
галоўнае. У сярэдзіне тыдня будзеце
схільныя ўпадаць у недарэчныя крыўды
на навакольных, прычым літаральна на
пустым месцы. У чацвер будзе важна
праявіць лідарскія якасці. У выхадныя
давядзецца выдаткаваць нямала сіл
на ўтаймаванне некантраляванага раздражнення.

Месяц

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

Поўня 19 лютага.
Месяц у сузор’і Шаляў.
Усход

Захад Даўжыня
дня

8.15
8.07
8.05
7.59
8.29
8.27

18.32
18.19
18.22
18.21
18.48
18.51

10.17
10.12
10.17
10.22
10.19
10.24

Iмянiны
Пр. Васіля, Генадзя,
Інакенція, Маркела,
Нікіфара, Панкрата.
К. Ізабелы, Малгажаты,
Марты, Нікіфара, Пятра.

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

ЗАЎТРА
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год — на ра дзіўся Ар тур
Ша пен гаў эр, ня мец кі філосаф-ідэаліст. Найбольш вядомая яго
праца «Свет як воля і ўяўленне». Памёр у
1860 годзе.
год — нарадзіўся
Фры дэ ры к Шапэн, польскі кампазітар і піяніст.
Музычныя здольнасці Шапэна
раскрыліся рана — ужо ў васьмігадовым узросце яго называлі
«польскім Моцартам». У юныя
гады яго выступленні прыцягвалі
ўвагу публікі ў Варшаве і Вене.
З восені 1831 года жыццё кампазітара звязанае з Парыжам, дзе
ён зблізіўся з Ф. Лістам, Г. Берліёзам, В. Беліні, В. Гюго,
Г. Гейнэ і іншымі. Тут ён набыў еўрапейскую славу як
кампазітар і піяніст. На працягу ўсяго замежнага перыяду
жыцця нязменна сустракаўся з суайчыннікамі, у тым ліку
і з А. Міцкевічам. Пісаў у асноўным у жанры фартэпіяннай
мініяцюры. Лічыцца адным з самых геніяльных кампазітараў-рамантыкаў за непераўзыдзены лірызм і цудоўнае
віртуознае майстэрства. Памёр у 1849 годзе.
год — нарадзіўся Оскар Кольберг (Польшча),
польскі этнограф, фалькларыст, кампазітар.
Збіраў фальклорна-этнаграфічныя матэрыялы ў Польшчы,
Літве, Беларусі. У кнізе «Беларусь—Палессе» змешчаны
723 песні, 105 нотных запісаў, зробленых у наваколлях Віцебска, Кобрына, Магілёва, Мазыра, Мінска; 14 казак і паданняў,
народная лексіка, апісанні вопраткі і жылля, звычаяў. Шмат
матэрыялаў пра гістарычнае і культурнае мінулае многіх мясцін Беларусі, у тым ліку Жыровічаў, Міра, Навагрудка і інш.
Аўтар прац «Казкі з Палесся», «Вясельныя звычаі і абрады з
Палесся», «Этнаграфічныя замалёўкі». Памёр у 1890 годзе.
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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.

УСМІХНЕМСЯ
— Дзяўчына, дайце мне
таблетку.
— Вам якую?
— Белую.
— Паслухайце, гэта аптэка, у нас вельмі шмат белых
таблетак!
— Адну дайце.
Хочаш, каб усе поўзалі
каля тваіх ног? Раскідай
грошы.
— Док тар!
Я ніяк не магу схадзіць у
прыбіральню!
— Га лоўнае — гэ та
аптымізм! Не
можаце ў прыбіральню, схадзіце ў тэатр,
на выстаўку...

Я ў школь ныя га ды
таксама займаўся з кафаўндарамі ў каворкінгу
іна ва цый ны мі стар та памі ў рамках калабарацыі,
іні цы я ва най ла каль ным
ІT-хабам муніцыпальнага
хайтэк-кластара. У сэнсе
хадзіў у гурток юных тэхнікаў пры мясцовым Палацы піянераў.

— Галоўнае —
знайсці правільны ключ
да жаночага сэрца.

caricatura.ru

16

З аб’ектыўных тэхнічных прычын дадатак
«Мясцовае самакіраванне» пераносіцца на сераду, 27 лютага.

http://www.zviazda.by;

e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zviazda.by
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