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Усходні гараскоп на наступны тыдзень
АВЕН. На гэ тым тыд ні
любая праява арыгінальнасці з вашага боку будзе
ўспрымацца навакольнымі
неадназначна. У сераду вы бліскуча
пра дэ ман стру еце пра фе сі я на лізм.
У вас атрымаецца выцягнуць нават безнадзейныя, з пункту гледжання калег
па рабоце, праекты, выклікаўшы навокал шэпт захаплення і здзіўлення.
У выхадныя дні варта заняцца добраўпарадкаваннем кватэры або дачы.
ЦЯЛЕЦ. На рабоце справы будуць прасоўвацца
паспяхова, але не парушце ўсё паспешлівасцю або
раздражняльнасцю. Вы шмат можаце паспець, было б жаданне. Сваю
энергію накіруйце на новыя праекты
і атрыманне дадатковых ведаў. Вучыцеся слухаць, чуць і чытаць паміж
радкоў і атрымаеце інфармацыю,
якая дазволіць змяніць успрыманне
свету.
БЛІЗ НЯ ТЫ. Ты дзень
спрыяльны ў многіх кірунках, пачынаюць рэалізоўвацца вашы запаветныя
планы і задумы. Значныя
перамены, якія адбудуцца з вамі, павінны паўплываць на ваша жыццё на
доўгія месяцы наперад. Да серады
вы набераце добры працоўны тэмп —
паспрабуйце не збівацца з яго як мага
даўжэй. Гэта абяцае прыбытак. Самы
час заняцца справай, якая даўно адкладалася. Бліжэй да выхадных парадуе кожны чалавек.
РАК. Тыдзень будзе працякаць без асаблівых узрушэнняў. Спрыяльны час
для прадуктыўнай працы і дзелавых
сустрэч. Ідэі, якія прыйшлі вам у галаву, могуць стаць пачаткам сапраўды
грандыёзных здзяйсненняў у будучым. У чацвер не варта ставіць на
карту ўсё, што ў вас ёсць, нават калі
раптам здасца, што надышоў час перамен. Звярніце ўвагу на падзеі, якія
адбудуцца ў нядзелю: яны не выпадковыя.

ЛЕЎ. На ва коль ныя пачнуць ра зу мець, ча го вы
на самай справе вартыя.
Не расчаруйце іх, выявіце свае схаваныя таленты. Асабліва
напру жанымі могуць стаць панядзелак і чац вер. У гэ тыя дні па жа дана праяўляць асцярожнасць ва ўсіх
справах. У аў торак могуць адбыцца доўгачаканыя прыемныя падзеі.
Вы хад ныя дні пры свя ці це хат нім
справам.
ДЗЕВА. Вашы жаданні і
задумы будуць выконвацца ў той меры, у якой яны
шчырыя і не супярэчаць інтарэсам іншых людзей. Паспрабуйце
не панікаваць, а своечасова выпраўляць дапушчаныя памылкі. Не варта
раздражняцца па дробязях і звяртаць
увагу на недарэчныя заўвагі. Змяніце
гнеў на міласць ды больш канструктыўна падыдзіце да вырашэння наспелых
праблем. Пажадана не слухаць плётак і не ўдзельнічаць у інтрыгах.
ШАЛІ. Груз незавершаных
спраў на гэтым тыдні будзе даволі цяжкі. Нямала
сіл можа спатрэбіцца, каб
урэгуляваць хоць частку надзённых
праблем. Не варта засмучацца, калі ў
пачатку тыдня давядзецца сутыкнуцца з пэўнымі перашкодамі ў асабістай або прафесійнай сферы. Бліжэй
да выхадных магчымыя перамены,
якія пойдуць вам на карысць. Удзяліце дзецям больш часу, ім неабходна
ваша ўвага.
СКАРПІЁН. Гэта тыдзень
камфортнага жыцця. Паспрабуйце ўдзяліць больш
увагі сабе і свайму любімаму чалавеку. Надыходзіць перыяд
змены светаадчування, магчымая
пераацэнка духоўных каштоўнасцяў,
якая адаб'ецца на вашым лёсе. Не
падпускайце да сябе роспач, дзяліцеся пазітывам і энергіяй — вельмі
хутка вас чакаюць вялікая радасць і
адчувальны прыбытак.
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год — 4—6 верасня з Брэсцкай
друкарні выйшла Біблія, у
якой былі змешчаны ўсе тэксты Старога і Новага запаветаў. Лічыцца адным з
самых поўных і лепшых выданняў таго
часу; вядомая як «Брэсцкая Біблія» ці
«Радзівілаўская Біблія». Гэтая самая вялікая і багата
аформленая беларуская друкаваная кніга XVІ стагоддзя. У пераплёце са скуры, з цудоўнымі ілюстрацыямі
і прадметным паказальнікам, што было ўпершыню ў
беларускім кнігадрукаванні. Лёс Бібліі аказаўся трагічным. Пасля смерці Радзівіла Чорнага яго сын, Мікалай
Радзівіл Сіротка, пасля пераходу ў каталіцтва патраціў
5000 злотых для выкупу і публічнага спалення ўсіх экзэмпляраў Брэсцкай Бібліі, што і было зроблена ў двары Нясвіжскага замка. Да нашага часу дайшло толькі
некалькі асобнікаў.
год — на ра дзіў ся
(вёс ка Ба г у шэ ві чы
Бярэзінскага раёна) Валянцін Бела хвос цік, бе ла рус кі ак цёр, народны артыст Беларусі. Слу жыў у
На цы я наль ным ака дэ міч ным тэатры імя Я. Купалы. Яго творчай
манеры былі ўласцівыя спалучэнне
жыццёвай дакладнасці з яркім тэмпераментам, багатая галасавая гама,
пластычнасць і ўменне адцяніць у вобразе нюансы ўнутраных перажыванняў. Больш за сорак фільмаў з удзе-

1934

СЁННЯ

СТРА ЛЕЦ. Да вя дзец ца
шмат часу прысвяціць рабоце, цяпер не час ленавацца і пазбягаць адказнасці. Пажынаючы плады сваёй працы, паспрабуйце не расслабляцца, інакш вашы
планы акажуцца пабудаванымі на
пяску. Праявіце цярпенне і паспрабуйце не спрачацца з начальствам, ад
гэтага вы толькі выйграеце. У чацвер,
перш чым прыняць новую прапанову,
пераканайцеся, што гэта не падман.
Палепшацца адносіны ў сям'і.
КАЗЯРОГ. Выдатны тыдзень для смелых і энергічных дзеянняў, а вось
таптацца на месцы не варта. Цяпер спрыяльнае становішча для
творчых дасягненняў у прафесійнай
сферы. Не давядзецца асабліва задумвацца над тым, што рабіць і як сябе
паводзіць, — вы выдатна ўсё ведаеце.
Трэба скласці план на дзень і ўсё запісаць, бо ў сераду ёсць рызыка забыць
штосьці важнае. У выхадныя дні магчымыя цікавыя знаёмствы, зоркі не раяць
праводзіць гэты час у адзіноце.
ВАДАЛІЎ. Паберажыце
свае сілы, дайце навакольным самім вырашыць
свае праблемы. Магчымыя змены планаў і зрыў дамоўленасцяў, што пацягне дадатковыя клопаты. Праекты, якія былі прыпынены,
пачнуць паступова развівацца. У пятніцу ў справах будзе спадарожнічаць
поспех, намаганні прынясуць вынікі.
У нядзелю магчымыя канфлікты на
бытавой глебе, паспрабуйце не выплюхваць эмоцыі, трымайце іх пад
кантролем.
РЫ БЫ. Па ду май це пра
ся бе. У вас ёсць ня мала спраў і нявырашаных
праблем, якія адкладаць ужо нельга.
Але не спрабуйце зрабіць усё адразу,
пачынайце з самага галоўнага. Сябры дапамогуць пераадолець многія
цяжкасці. У рабоце вызначаюцца новыя цікавыя перспектывы, не ўпусціце
шанц. Ваша асноўная задача на гэтым тыдні — апынуцца ў патрэбны
час у патрэбным месцы.

лам артыста зняты на студыях «Беларусьфільм», імя А.
Даўжэнкі, імя М. Горкага, «Масфільм» і «Ленфільм». Сярод найлепшых фільмаў — «Аптымістычная трагедыя»,
«Воўчая зграя», «Трэцяга не дадзена» і іншыя. Выступаў
у тэле- і радыёпастаноўках. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі
Беларусі. Памёр у 2003 годзе.
год — у Мінску на базе аддзялення Беларускага політэхнічнага інстытута заснаваны Беларускі інстытут механізацыі сельскай гаспадаркі
(з 1992 года —Беларускі аграрны тэхнічны ўніверсітэт).
год — пачаў сваю гісторыю Мінскі завод халадзільнікаў, вядомы сёння як вытворчае
аб'яднанне «Атлант». У 1962 годзе выпушчаны першы
халадзільнік ХКС-125 «Мінск-І». У 1973-м — халадзільнікам прадпрыемства «Мінск-5» і «Мінск-6» прысвоены
дзяржаўны Знак якасці. Халадзільнікі МЗХ экспартаваліся ў Грэцыю, Францыю, Англію, Італію, Бельгію, ФРГ,
Аўстралію. У 1977 годзе створана вытворчае аб'яднанне
«Атлант», у склад якога ўвайшлі Мінскі, Смаленскі, Алітускі заводы халадзільнікаў і Мажэйкяйскі завод кампрэсараў. У пачатку 1990-х гадоў, пасля распаду СССР,
прадпрыемствы, якія ўваходзілі ў склад ВА «Атлант»,
сталі працаваць самастойна.
год — у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый (Нью-Ёрк)
прайшоў «Саміт тысячагоддзя» кіраўнікоў дзяржаў — членаў ААН — самая
вялікая сустрэча нацыянальных лідараў
у гісторыі чалавецтва, на якой былі вызначаны мэты на наступныя 20 гадоў.
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Месяц

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

Усход

Захад Даўжыня
дня

6.26
6.13
6.16
6.15
6.41
6.44

19.49
19.41
19.39
19.34
20.04
20.02

13.23
13.28
13.23
13.19
13.23
13.18

Першая квадра ў 6.10.
Месяц у сузор’і Стральца.

Iмянiны
Пр. Калініка, Мікалая,
Паўла, Яфрэма.
К. Дароты, Ваўжынца,
Лаўрэна, Станіслава,
Тодара.

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
Найлепшыя рэчы пачынаюцца на літару П:
пельмені,
піва,
пятніца.
— У Старажытным Рыме
некаторым рабам дазвалялася мець сваіх рабоў.
— Цяпер гэта называецца
менеджар сярэдняга звяна.

Учора ў рэстаране замо віў па сту «Фар фе ле»
ў сме тан ко вым соў се з
ласосем.
Такога дарагога «Ролтана» я яшчэ не еў.
На сумоўі:
— Як бы вы адмовілі сабе
ў прыёме на работу, калі б
былі на маім месцы?

— Асабіста я
не веру ў прадказанні
пра глабальнае
пацяпленне...
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caricatura.ru
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Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
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РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.
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