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НАПРЫКАНЦЫ

9 жніўня 2019 г.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень
АВЕН. Лепш знізіць актыўнасць і плысці за вадой. Ёсць магчымасць на
гэтым тыдні палепшыць
адносіны з калегамі па рабоце. Паспрабуйце не планаваць нічога сур'ёзнага на сераду, гэты дзень пройдзе
пад знакам легкадумнасці. У чацвер
можаце разлічваць на падтрымку з боку начальства. У другой палове тыдня
верагодны пэўныя неабгрунтаваныя
прэтэнзіі ад блізкіх людзей.
ЦЯЛЕЦ. На гэтым тыдні
збярыцеся з сіламі і змірыцеся з тым, што адбываецца. Змяніць сітуацыю
вы пакуль не можаце. У аўторак нязробленыя справы і незадаволенасць
начальства могуць ускладніць вам
жыццё. У чацвер паспрабуйце не прымаць сур'ёзныя рашэнні, асабліва на
эмоцыях. Каб пазбегнуць праблем у
сямейным жыцці ў выхадныя, загадзя скажыце сабе, што іншы раз лепш
прамаўчаць, а потым спакойна зрабіць
па-свойму, чым сыпаць аргументамі і
даказваць сваю правату.
БЛІЗНЯТЫ. З'явіцца рэальны шанц атрымаць менавіта тое, чаго вы моцна
хочаце. І ў першую чаргу
гэ та да ты чыц ца аса біста га жыц ця. На ват не да вя дзец ца
прыкладаць асаблівых намаганняў:
са мае леп шае зда рыц ца не ча ка на
і будзе тым, што вам цяпер больш
за ўсё трэба. Не выключана, што гаворка ідзе пра палкі любоўны раман,
прапанову рукі і сэрца, папаўненне
ў сям'і. Зрэшты, у дзелавой сферы
ўсё таксама складваецца вельмі паспяхова.
РАК. Настройцеся на сур'ёзныя і рашучыя дзеянні,
але ўлічыце, што безразважная рызыка можа пашкодзіць. Так што старанны аналіз
сітуацыі проста неабходны. Калі будзеце рухацца ў дакладным кірунку, то
навакольныя стануць ва ўсім падтрымліваць і справы пойдуць як па масле.
У сераду можаце атрымаць добрыя
весткі, будзе шанцаваць на прыемныя
і карысныя знаёмствы. Да канца тыдня знікнуць практычна ўсе праблемы,
якія не давалі спакою.

ЛЕЎ. Пажадана не адкладаць завяршэнне важных
спраў на рабоце і нарэшце прыняць канчатковае
рашэнне ў асабістым жыцці. Паспрабуйце рэальна ацэньваць свае магчымасці і не засмучацца ў выпадку
магчымай няўдачы — проста выпраўце дапушчаныя памылкі, і абавязкова
дасягнеце мэты. А вось ад авантурных
планаў пажадана адмовіцца. Менш
раздавайце абяцанняў, лепш больш
спраў, а не слоў.
ДЗЕВА. Можа быць складана пераключацца з вырашэння сваіх праблем на
праблемы навакольных.
Не варта блытаць работу і сяброўства:
можна лёгка застацца і без бізнесу,
і без сяброў. У аўторак пастарайцеся не кантактаваць з людзьмі, якія не
выклікаюць у вас сімпатыі. І наогул
менш марнуйце час на пустую балбатню і сацыяльныя сеткі. У выхадныя
не выключаны праблемы, звязаныя з
падрастаючым пакаленнем.
ШАЛІ. Зможаце дасягнуць
поспеху, хай прамежкавага, але ён акажацца не
менш каштоўны, чым іншая буйная перамога. Вакол будзе
шмат амбіцый і жаданняў пусціць пыл
у вочы, але лепш проста шмат працаваць, каб даказаць сваю кампетэнтнасць. Праўда, у панядзелак пачуццё
ляноты можа задушыць у вас усе іншыя
жаданні, але ў другой палове тыдня
сіл і энергіі значна прыбудзе. У пятніцу
з'явіцца магчымасць выкарыстоўваць
капрызы лёсу ў сваіх інтарэсах. А вось
у выхадныя давядзецца сур'ёзна разбірацца з назапашанымі хатнімі справамі
і сямейнымі праблемамі.
СКАРПІЁН. Можаце разлічваць на поспех на працягу практычна ўсяго тыдня,
прычым у розных сферах
жыцця. Надыходзіць час творчасці і
высокай ак тыўнасці, асабліва ў інтэлектуальнай дзейнасці. Вас чакае
салідны прыбытак. Але пастарайцеся, каб рабочыя пытанні не засланілі
асабістае жыццё, яно таксама абяцае
нямала задавальненняў.
СТРА ЛЕЦ. Па спра буйце сабрацца, бо менавіта
цяпер вы зможаце выра-
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год — 102 гады таму ў Мінску выйшаў першы нумар
газеты «Звязда». Сёння рэдакцыя выпусціла 29016-ы нумар.
год — у Мінску арганізава ны аў та збо рач ны завод (пазней на яго базе створаны Мінскі аўтамабільны
завод — МАЗ).
год — адкрыўся Мінскі заапарк на вуліцы
Ташкенцкай. Яго папярэднікам быў жывы
куток, створаны раней з ініцыятывы работнікаў Мінскага
аўтазавода, у якім знаходзілі прытулак жывёлы і птушкі,
што трапілі ў бяду.
Міжнародны дзень карэнных народаў
свету. Упершыню ўстаноўлены Генеральнай Асамблеяй ААН у рамках абвяшчэння
9 жніўня 1994 года Міжнароднага Дзесяцігоддзя карэнных народаў свету. У свеце
налічваецца каля 370 мільёнаў прадстаўнікоў карэнных народаў, якія жывуць у 90 краінах. Карэнныя народы з'яўляюцца носьбітамі ўнікальных культур,
традыцый, атрыманых у спадчыну ад продкаў, і пераважнай большасці сусветных моў, агульная колькасць
якіх складае прыблізна сем тысяч. Нягледзячы на ўсе
культурныя адрозненні, перад карэннымі народамі пла-
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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

шыць нават самыя, здавалася б, непераадольныя праблемы ў прафесійнай сферы. Калі, вядома, не будзеце
марнаваць час і сілы на крытыку навакольных і жаль да сябе. Спытайце
парады спецыяліс та, перш чым пачаць увасабляць у жыццё новы план:
не выключана, што вас засцерагуць
ад памылкі. Пачатыя ў нядзелю справы кідаць не варта, лепш давесці іх да
пераможнага канца.
КАЗЯРОГ. На гэтым тыдні паспрабуйце выкінуць з
галавы ўсё, што не спрыяе вашаму развіццю. Не
чапляйцеся за старое, ад перамен, у
тым ліку рэзкіх і нечаканых, вы толькі
выйграеце. Тым прадстаўнікам знака,
якія знаходзяцца ў адпачынку, зоркі
рэкамендуюць актыўна забаўляцца,
вандраваць і прымаць удзел у свецкім жыцці. Ну а для тых, хто працуе,
традыцыйны падыход да вырашэння
праблем можа аказацца няўдалым —
магчыма, варта перагледзець свае
погляды.
ВАДАЛІЎ. Пачуцці здабудуць глыбіню, а думкі —
уз вы ша насць. Асаб лі ва
ўдалы гэты час для тых,
каму ў рабоце неабходная Муза. Але
нават калі гэта вас не датычыцца, ёсць
імавернасць, што дзякуючы прыліву
творчых сіл удасца знайсці нестандартнае рашэнне ў складанай справе,
прыдумаць нешта арыгінальнае, што
выкліча адабрэнне начальства. Час
спрыяльны для прафесійнага росту.
У нядзелю верагодныя сустрэчы з сябрамі, абмен вопытам і ўражаннямі.
РЫБЫ. Перад вамі могуць
ад крыц ца но выя маг чымасці ў прафесійнай сферы. Не адмаўляйцеся ад заключэння
здзелак і наладжвання патрэбных і
карысных кантактаў. У пятніцу скіньце з плячэй груз адказнасці, дадайце
легкадумнасці ў свае дзеянні, будзьце бесклапотныя, старайцеся мець
больш зносін і не звяртайце ўвагі на
нязначныя праблемы. У выхадныя
магчымы сустрэчы са старымі сябрамі або ранейшым каханнем. Падобна
на тое, што давядзецца перагледзець
свае кансерватыўныя звычкі і пастарацца прыстасавацца да зменлівай
сітуацыі.

неты стаяць агульныя праблемы, звязаныя з абаронай
уласных правоў як самабытных народаў.
год — на Кафедральнай плошчы Пізы быў
закладзены першы камень званіцы сабора Санта-Марыя Асунта, якая ўвайшла ў гісторыю пад
назвай Пізанскай вежы. Будаўніцтвам званіцы займаліся майстры Гульельма з Інсбрука і Банана.
Ад нак, па буда ваў шы
пер шы па верх вы шынёй 11 метраў, Банана
па бачыў, што зва ні ца
адхілілася ад вертыкалі
на чатыры сантыметры.
Майстар спыніў работу
і паспяшаўся пакінуць
горад. Час ад часу будаўніцтва аднаўлялі. Да 1233 года было пабудавана
ўсяго чатыры паверхі. Толькі праз сто з лішнім гадоў
пасля пачатку будаўніцтва, у 1275 годзе, гарадскія ўлады знайшлі новага архітэктара — Джавані дзі Сімоні, які
рызыкнуў працягнуць узвядзенне званіцы. Да 1360 года
будаўніцтва вежы нарэшце было завершана. Цяперашняя вышыня Пізанскай вежы — 56,7 метра, адхіленне
верхавіны ад вертыкалі — каля 4,8 метра, і яно працягвае павялічвацца.
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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.

Месяц
Першая квадра 7 жніўня.
Месяц у сузор’і Стральца.

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

Усход

Захад Даўжыня
дня

5.36
5.21
5.26
5.29
5.52
5.59

20.53
20.47
20.43
20.34
21.07
21.02

15.17
15.26
15.17
15.05
15.15
15.03

Iмянiны
Пр. Анфісы, Марфы,
Клімента, Мікалая,
Навума.
К. Ірыны, Клары,
Тэрэзы, Эдзіты, Рамана,
Рамуальда.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

ЗАЎТРА

З пяцідзесяцігоддзем сумеснага жыцця, з залатым
вяселлем, шчыра віншуем сужэнцаў МАЗЖАРАВЫХ!
Зы чым вам, ша ноў ныя Ва лян ці на Ці ма фе еў на
і Мікалай Васілевіч, моцнага здароўя, дабрабыту, увагі і павагі з боку
блізкіх! А яшчэ — самых прыгожых
кветак і шчодрых ураджаяў на вашай любімай дачы!
Звяздоўцы.

УСМІХНЕМСЯ
— Што будзеш рабіць у
адпачынку?
— А што, і ў адпачынку
таксама трэба нешта рабіць?..

Спіс важ ных спраў на
сёння:
1. Не сёння.

Адзінае, што магло зламацца ў савецкай мясарубцы, — гэта стол, да якога яна
мацавалася.
— Пятровіч, ты
можаш працаваць?
Ужо выйшаў з запою?
— Я магу працаваць прама адтуль.

http://www.zviazda.by;

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

caricatura.ru

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