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Усходні гараскоп на наступны тыдзень
АВЕН. Не выключана,
што ў вас з'явяцца схільнасць да лунання ў аблоках і ілюзорныя ўяўленні
пра свае здольнасці. У выніку, калі ў
вас штосьці не атрымаецца, можаце
знервавацца мацней, чым гэта таго
варта. Глядзіце на рэчы рэалістычна і
спадзявайцеся толькі на сябе — тады
нічога не здольна сапсаваць настрой.
У выхадныя паспрабуйце аддаваць
больш увагі блізкім людзям. Правядзіце час з сям'ёй.
ЦЯЛЕЦ. У пачатку тыдня вам пагражае незадаволе насць звер ху. Напрыклад, начальства можа крытыкаваць тэмпы вашай работы.
У любым выпадку, прэтэнзіі будуць
абгрунтаваныя, таму запасіцеся цярпеннем і ўважліва паслухайце, што кажуць, — і, як мінімум, зрабіце выгляд
чалавека, які раскайваецца. У сераду,
калі эмоцыі прыціхнуць, можа паступіць інфармацыя, якая адкрые перад
вамі новыя перспектывы і гарызонты.
У выхадныя сябры пацешаць сваёй
увагай, выдатна будуць складвацца
прыяцельскія адносіны.
БЛІЗ НЯ ТЫ. Вы разумныя і іранічныя, вашы
трапныя выразы б'юць непасрэдна ў цэль. На рабоце
пакажыце сябе спакойным
і ўраўнаважаным чалавекам, які не раздражняецца па дробязях, але і не дазваляе садзіцца сабе на шыю. У вас цяпер
паспяховы перыяд. Лю’ бы чалавек парадуе, не толькі скажа, але і зробіць менавіта тое, пра што вы даўно марылі.
РАК. Паспрабуйце ўціха мі рыць свае ам бі цыі.
Сум лен ная пра ца і так
дапаможа прасоўванню па кар'ернай
лесвіцы. Зараз не час ухіляцца ад рэчаіснасці і сыходзіць у свет ілюзій. Не
варта праяўляць сентыментальнасць.
У сераду вас могуць парадаваць новымі перспектыўнымі дзелавымі прапановамі. У выхадныя добра было б
выбрацца на прагулку.

ЛЕЎ. На гэтым тыдні
вас можа чакаць творчы
ўздым і раптоўна ўдалае
рашэнне складаных задач,
да якіх вы не ведалі, як падступіцца.
Важна не выпусціць ініцыятыву са сваіх рук. Серада і чацвер спрыяюць шчырым размовам і гатоўнасці да разумнага кампрамісу. У суботу парадуйце
сябе размовамі з сябрамі, а ў нядзелю паспрабуйце атрымаць асалоду ад
цішыні і ўтульнасці.
ДЗЕВА. Паспрабуйце
не пад да вац ца на спакусы і правакацыі. Лепш
загадзя вызначыць лінію
сваіх паводзін і прытрымлівацца яе, а
не мяняць рашэнне па некалькі разоў
на дзень. У аўторак варта сачыць за
сваімі выказваннямі, інакш ёсць рызыка трапіць у няёмкае становішча.
У чацвер вам, верагодна, спатрэбіцца
дапамога, бо самастойна справіцца
з вялізным аб'ёмам работы будзе не
пад сілу.
ШАЛІ. Тыдзень абяцае
быць даволі прадказальным і наогул самым звычайным. У вас можа часова знікнуць цікавасць да пытанняў
кар'еры, а замест яе на першы план
выйдзе імкненне да асабістай свабоды, захочацца адчуць сябе вольным
мас таком. Паспрабуйце не ўпадаць
у крайнасці і не сыходзіць ад спраў
да лё ка і на доў га. Тым больш што
ты дзень спры яль ны з пра фе сій нага пунк ту гледжання, у гэты час усе
пытанні будуць вырашацца лёгка і
хутка.
СКАРПІЁН. На гэтым
тыдні традыцыйны падыход да вырашэння праблем не заўсё ды будзе
ўдалы: магчыма, варта перагледзець
некаторыя погляды. Прыслухайцеся
да меркавання блізкага чалавека, ён
жадае вам дабра. Заблытаныя сямейныя праблемы вырашацца, і вы
здабудзеце доўгачаканую свабоду.
І зразумееце, што каханне — гэта

год —
нарадзіўся (Магілёў) Ісак
Майсеевіч Рабіновіч,
расійскі вучоны ў галіне будаўнічай механікі, член-карэспандэнт АН СССР, правадзейны
член Акадэміі будаўніцтва і архітэктуры СССР, генерал-маёр-інжынер,
заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі Расіі,
Герой Сацыялістычнай Працы.
год — нарадзіўся (цяпер Полацкі раён)
Аляксандр Кліменцьевіч Марозаў, поўны
кавалер ордэна Славы.
год — нарадзіўся Аляксандр Міхайлавіч
Люцко, беларускі вучоны ў галіне ядзернай фізікі і радыеэкалогіі, кандыдат фізіка-матэматычных навук, прафесар. З 1992-га быў рэк тарам створанага па яго ініцыятыве Міжнароднага інстыту та па
радыеэкалогіі імя Сахарава. Аў тар навуковых прац па
ізатопнай біяінтраскапіі, радыеак тыўных індыкатарах
для біятэхналогій, вывучэнні наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС.
год — нарадзіўся Уладзімір Леанідавіч Зінкевіч, мастак, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі.
год — Найсвяцейшы Патрыярх Алексій ІІ
уручыў Прэзідэнту Беларусі Аляксандру
Лукашэнку прэмію Міжнароднага фонду адзінства праваслаўных народаў.
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года,
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

каштоўнасць. За яго трэба змагацца.
У канцы тыдня вас чакае павышэнне
па службе і салідны прыбытак.
СТРАЛЕЦ. У панядзелак верагодныя добрыя
на ві ны, перс пек тыў ныя
дзелавыя прапановы. У сярэдзіне тыдня не выключана пераразмеркаванне абавязкаў у працоўным
калектыве, у выніку чаго вы можаце
атрымаць большую самастойнасць.
Зоркі абяцаюць поспех у кар'еры і ў
асабістым жыцці. Сям'я парадуе.
КАЗЯРОГ. Дайце прастор фантазіі, і вашы мары ажыццявяцца. У чацвер доб рыя і ка рыс ныя
па езд кі, зна ём ствы і па да рож жы.
Не аба вяз ко выя спра вы па спя хо ва
можна перадаручыць сваякам. У выхадныя варта прос та паваляцца на
канапе з кнігай або паглядзець добры фільм.
ВАДАЛІЎ. Вашы гранды ёз ныя пла ны вар та
ска ра ціць да рэ аль на га
аб' ёму. Інакш рас ча раван ня не па збег нуць. У ся рэ дзі не
тыд ня ве ра год ныя ка ман дзі роў кі,
якія дазволяць адцягнуць увагу ад
нека то рых праб лем. Зносі ны з начальствам па магчымасці скараціце
да мінімуму, інакш вашы празмерна
дасціпныя выказванні могуць справа ка ваць кан флікт ную сі ту а цыю.
У суботу могуць «наляцець» нечаканыя госці.
РЫБЫ. Можа з'явіцца
патрэба ў новых уражаннях. Не варта заціскаць у
сабе прагу да прыгожага —
схадзіце ў музей, палюбуйцеся зімовым лесам. У чацвер у ваша жыццё
можа ўвайсці нейкая прыемная мітусня, аднак будзьце ўважлівыя: акунуўшыся з галавой у гэтую справу, вы
рызыкуеце забыць пра больш важныя
і тэрміновыя. У выхадныя верагодныя
некаторыя ўнутрысямейныя непаразуменні, але вам атрымаецца спакойна і
карэктна іх уладзіць.

Месяц

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

Усход

Захад Даўжыня
дня

9.10
9.05
9.00
8.50
9.24
9.18

17.34
17.17
17.24
17.27
17.50
17.57

8.24
8.12
8.24
8.37
8.26
8.39

Першая квадра
21 студзеня.
Месяц у сузор’і Блізнят.

Iмянiны
Пр. Анатоля, Макара,
Паўла, Рыгора.
К. Марыі, Раймунда,
Фернанды, Яна.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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год — нарадзіўся Віктар
Мікалаевіч Дабравольскі,
украінскі акцёр, народны артыст СССР.
Здымаўся ў фільмах «Пётр Першы»,
«Макар Нячай», «Вялікая зямля», «Гульня без правілаў» і іншых. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР.
год — на ра дзіўся
Сіль віа Га дза ні га,
італьянскі скульптар, адзін з найбольш значных дзеячаў сучаснага
італьянскага мастацтва. Стварыў
галоўны прыз футбола — Кубак,
які ўручаецца камандзе, што перамагла на чэмпіянаце свету.
год — зала славы
рок-н-рола пача ла
адлік сваім членам. Іх прадстаўленне адбылося ў ньюёркскім гатэлі «Уолдарф-Асторыя». Гэтага гонару ўдастоіліся музыканты Чак Бэры, Джэймс Браўн, Роберт
Джонсан, Фэтс Даміна, Сэм Кук, Джэры Лі Льюіс, Элвіс
Прэслі, Літл Рычард, Джымі Роджэрс, Бадзі Холі, Рэй
Чарльз, дуэт «Эверлі Бразерс», дыджэй Алан Фрыд,
а таксама заснавальнік фірмы грамзапісу Sun Record
Сэм Філіпс.
Янка СІПАКОЎ:

1921

1986

Як казаў адзін прафесар:
— Слізкі тратуар забівае культуру мовы...
— Ты чаму спазнілася на
спатканне?
— Прыгожым дзяўчатам
можна прыходзіць са спазненнем.
— Так. Але ты чаму спазнілася?
— Каханая, не плач, купім мы табе іншыя вагі,
больш моцныя!

— Як у вас са здароўем?
— Добра, віруса няма.
— А з грашыма?
— Яшчэ лепш, іх дакладна няма!
— Чаму ты нясеш дзве
цагліны, калі ўсе іншыя нясуць па чатыры?
— Яны лянівыя, ім лянота схадзіць два разы.
Ігнат, на пытанне «Ці згодзен ты ўзяць за жонку Наталлю?» трэба адказваць
«Так, згодзен», а не «Эх,
было не было!»

«Усе людзі нараджаюцца роўнымі перад жыццём. Гэта час і пасады іх потым
падзеляць на вялікіх і малых, на адказных
і простых, на тых, хто кіруе, і на тых, хто
падпарадкоўваецца».

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 311 17 13 (тэл./факс);
аддзелаў: пiсьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыi — 311 17 16.
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(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by
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