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Усходні гараскоп на наступны тыдзень
АВЕН. Займіцеся духоўным развіццём і самаадукацыяй. Зараз вам можа
адкрыцца нешта новае і
важнае пра сябе і пра мэты, якія вы
перад сабой ставіце. У пятніцу можа
адбыцца сустрэча са старымі сябрамі.
Нядрэнна было б зрабіць ім якія-небудзь прыемныя падарункі. Скорыце
ўсіх сваім талентам апавядальніка, будзеце вызначацца красамоўствам, лёгка і даходліва выказваць свае думкі.
ЦЯЛЕЦ. На гэтым тыдні
пажадана заняцца рашэннем бягучых праблем. Не
давайце волю беспадстаўным сумневам. Вам цяпер катэгарычна
проціпаказаны фанатызм у любых жыццёвых аспектах. Ведайце меру: нястрымнае
імкненне да мэты, якой бы яна ні была,
нічога добрага не абяцае. У сераду можа
спатрэбіцца парада кампетэнтнага чалавека. Пятніца — удалы дзень для дзелавых
сустрэч і вядзення няпростых перамоў.
БЛІЗНЯТЫ. Вам цалкам
па сілах стварыць вакол сябе гарманічную абстаноўку
і дарыць навакольным людзям цяпло і радасць. Раскажыце блізкім пра свае планы, тым самым
вы зробіце яшчэ адзін крок да іх рэалізацыі. У чацвер стануць зразумелымі перспектывы на найбліжэйшую будучыню.
Наперадзе шматабяцальныя прапановы,
але поспех не прыплыве ў рукі сам, вы
павінны праявіць актыўнасць.
РАК. Усе вашы праекты на гэтым тыдні стануцца
паспяховымі. Нядрэнны час
для таго, каб падняцца па
кар'ернай лесвіцы. Упэўненасць у сваіх
сілах дазволіць дасягнуць жаданага.
У чацвер будзьце мэтанакіраванымі і не
мяняйце свае планы. На гэты дзень пажадана не прызначаць сур'ёзных дзелавых сустрэч. У выхадныя адпачніце
ад клопатаў і праблем.
ЛЕЎ. У першую палову
тыдня лепш не пачынаць
нічога новага, завяршайце

неадкладныя справы і выпраўляйце
памылкі, якія могуць раптам выявіцца. Паспрабуйце не заблудзіцца ў сваіх фантазіях, своечасова суадносьце
іх з рэальнасцю, тады вашым планам
нічога не пагражае. У выхадныя не забывайце пра блізкіх людзей, ім неабходныя ваша ўвага і дапамога.
ДЗЕВА. У панядзелак
не спакушайцеся лёгкім заробкам, гэтым можна толькі стварыць хаос на сваёй
асноўнай рабоце. У аўторак з'явіцца шанц
бліснуць сваімі талентамі, не выпускайце
спрыяльны момант. Зараз лепш дзейнічаць старымі выпрабаванымі метадамі,
прасоўвацца да жаданай мэты крок за
крокам. Выхадныя добра было б прысвяціць вырашэнню хатніх праблем.
ШАЛІ. На гэтым тыдні
ваша душа будзе патрабаваць рамантыкі, у той час
як зоркі настойліва рэкамендуюць праявіць як мага
большую практычнасць ва ўсіх галінах.
Лёс можа даць шанц вырашыць шматлікія праблемы. Вам зусім не перашкодзіць пачуццё меры, у тым ліку ў рабоце. У любых справах шукайце для сябе
карысць, альтруізм не прынясе толку ні
вам, ні таму, для каго будзеце старацца. Але і вам давядзецца разлічваць
толькі на свае сілы.
СКАРПІЁН. Можаце дасягнуць любой мэты, галоўнае — зразумець, што
ме на ві та вам па трэб на.
На гэтым тыдні давядзецца прымаць
важныя рашэнні і пажынаць іх плады.
Супрацоўніцтва з партнёрамі з іншых
га ра доў па сту по ва на ладж ва ец ца,
магчымая паездка, сустрэча і важныя
дамоўленасці. У сераду запаветнае
жаданне споўніцца, толькі не перашкаджайце лёсу. У пятніцу будзьце
асабліва ўважлівыя да дзяцей і родных, стрымлівайце прыступы раздражняльнасці. У нядзелю дазвольце сабе
маленькія радасці.
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год — нарадзіўся (мястэчка
Ула, цяпер у Бешанковіцкім
раёне) Іван Фаміч Хруцкі, беларускі жывапісец, акадэмік жывапісу. Скончыў факультэт вольных мастацтваў Полацкага
езуіцкага калегіума, Пецярбургскую акадэмію мастацтваў. Творчасць звязана з мастацкім жыццём
Беларусі, Расіі і Літвы. Яго работы захоўваюцца ў Траццякоўскай галерэі, Рускім музеі, Нацыянальным мастацкім
музеі Беларусі. Памёр у 1885 годзе.
год — нарадзіўся (вёска Жда ноў ка, цяпер у Шумілінскім раёне) Аркадзь Іванавіч
Лапо, беларускі вучоны-раслінавод, селекцыянер, акадэмік НАН Беларусі, акадэмік Акадэміі сельскагаспадарчых
навук Беларусі. Аўтар больш як 80 навуковых прац, у тым
ліку дзвюх манаграфій. Працы прысвечаны біялогіі канюшыны і агратэхніцы насенняводства збожжавых культур
і лёну. Памёр у 1983 годзе.
год — нарадзіўся (горад Баранавічы) Валянцін Таўлай, беларускі паэт, дзеяч рэвалюцыйна-вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі.
З 1932 года на падпольнай рабоце ў Заходняй Беларусі,
адзін з арганізатараў Літаратурнага фронту сялянска-рабочых пісьменнікаў. У 1934 годзе арыштаваны, асуджаны на
восем гадоў турмы. З 1939 года — у раённым перыядычным
друку на Гродзеншчыне. Удзельнік партызанскага руху ў гады Вялікай Айчыннай вайны. У 1945—1947 гадах працаваў у
Літаратурным музеі Я. Купалы. Аўтар зборнікаў вершаў, паэм,
літаратурна-крытычных артыкулаў пра творчасць Я. Купалы,
Я. Брыля, П. Пестрака і іншых. Памёр у 1947 годзе.
год — нарадзіўся (вёска Магільна Уздзенскага раёна) Леанід Міхайлавіч Лыч, беларускі
вучоны-гісторык, доктар гістарычных навук, прафесар. Аўтар даследаванняў па сацыяльна-класавых адносінах у Бе-
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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

СТРА ЛЕЦ. На гэ тым
тыдні вы параўнальна лёгка вырашыце ўсе пытанні, адкладзеныя ў доўгую
скрыню. Прыйшоў час паказаць, чаму
вас навучыла жыццё. Аднак будзьце
асцярожныя, не паддавайцеся спакусе
падвергнуць жорсткай крытыцы ўсё і
ўсіх. Асабліва шкодна будзе нападаць
на калег па рабоце. Лепш шукайце іншыя падыходы. У другой палове тыдня магчымы новы паспяховы рывок да
вызначанай мэты.
К А З Я Р О Г . Ас н о в а
ва шай па спя хо вас ці на
гэ тым тыд ні — гэ та правіль нае вы ка ры стан не
сяброўскіх і роднасных сувязяў, гарманічныя адносіны з навакольнымі і
добра наладжаныя каналы інфармацыі. Бадзёрасць ду ху і яснасць думак
стануць вашымі відавочнымі перавагамі. Чацвер — спрыяльны дзень для
ўлад ка ван ня на но вую ра бо ту. Рух
наперад і кар'ерны рост вам будуць
забяспечаны.
ВАДАЛІЎ. Надыходзіць
даволі ўдалы ў эмацыянальным плане тыдзень.
Вы настроены пазітыўна.
У панядзелак сцеражыцеся чужых парад, не выключана, што іх будуць даваць скрытыя нядобразычліўцы. У сераду будзеце як ніколі лёгкія на ўздым,
але лепш большую частку часу прысвяціць завяршэнню неадкладных спраў.
У пятніцу падумайце, што б вы хацелі
змяніць, у найбліжэйшай будучыні з'явіцца такая магчымасць.
РЫБЫ. Прыслухайцеся
да сябе, і зразумееце, як
дзейнічаць у складанай сітуацыі, важна толькі не сякчы
з-за пляча. Аўторак парадуе добрымі
навінамі. Калі ў пятніцу паступіць цікавая прапанова, не адмаўляйцеся, бо
ад гэтага, магчыма, будзе залежаць
ваша кар'ера ў найбліжэйшай будучыні. Вашы ідэі прыцягнуць да вас новых
шчырых сяброў.

ларусі савецкага перыяду, гісторыі беларускай культуры,
міжнацыянальных адносінах у Беларусі ў ХХ стагоддзі.
год — нарадзіўся Дзмітрый
Іванавіч Мендзялееў, рускі
хімік, член-карэспандэнт Пецярбургскай
акадэміі навук, прафесар Санкт-Пецярбургскага ўніверсітэта. У 1869 годзе адкрыў адзін з асноўных законаў прыродазнаўства — закон перыядычнай залежнасці ўласцівасцяў
хімічных элементаў ад іх атамных мас. Аўтар больш як
500 друкаваных прац, сярод якіх класічная «Асновы хіміі» — першы стройны выклад неарганічнай хіміі. Яго
імем названы вуліцы ў многіх гарадах Беларусі. Памёр у
1907 годзе.
год — падпісаны дэкрэт СНК «Аб увядзенні
вылічэння часу ў РСФСР па міжнароднай
сістэме гадзінных паясоў». Савецкая Расія перайшла на
грыгарыянскі каляндар.
год — пачалася Ніжнесілезская наступальная аперацыя войскаў 1-га Украінскага
фронту супраць нямецка-фашысцкай групоўкі. Войскам
Маршала Савецкага Саюза І. С. Конева была пастаўлена задача: разграміць праціўніка, выйсці да ракі Нейсе і
ў перадгор'і Судэтаў, і такім чынам
стварыць спрыяльныя ўмовы для
разгрому немцаў у Верхняй Сілезіі і
наступнага ўдзелу войскаў фронту ў
наступленні на Берлін.
год — нарадзілася Ірына Мураўёва, расійская і
савецкая актрыса тэатра і кіно, народная артыстка Расійскай Федэрацыі.
Здымалася ў фільмах «Масква слязам
не верыць», «Карнавал», «Самая абаяльная і прывабная» і многіх іншых.
Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР.

Месяц

Сонца
Усход

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

8.44
8.38
8.34
8.26
8.59
8.54
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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.

18.04
17.50
17.54
17.55
18.20
18.25

9.20
9.12
9.20
9.29
9.21
9.31

Маладзік 5 лютага.
Месяц у сузор’і Авена.

Iмянiны
Пр. Марыі, Антона,
Аркадзя, Івана, Іосіфа,
Пятра, Сямёна, Фёдара.
К. Гераніма, Пятра, Яна.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

1834

1919

Захад Даўжыня
дня

УСМІХНЕМСЯ
— Апішыце сябе трыма
словамі.
— Ра зум ны, ак тыў ны,
цямлівы, уважлівы.
У мяне ў жыцці зараз
вельмі цяжкі перыяд —
раніца.
Бацька
пы та ец ца ў
Вовачкі:
— Сынок,
ты навошта
ўся му класу расказаў,
што матэматыца з фізруком цалаваліся?
—
Яна
мя не са ма
пра гэта папрасіла.
— Як сама?
—
Яна
сказала мне:
« В о в ач к а ,

ты ўвесь час смяешся на
задняй парце! Раскажы ўсім,
мы таксама пасмяёмся!»
Як назы ваец ца такая
самаацэнка, калі ты сам
сабе ўжо не падабаешся,
але пакуль усё яшчэ лепшы за ўсіх астатніх?

— Чхаць я хацеў на гэту вясну,
на вас і ўвесь
гідраметэацэнтр!

caricatura.ru
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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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