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Усходні гараскоп на наступны тыдзень
АВЕН. На гэтым тыдні варта быць дыпламатычнымі
ў зносінах з людзьмі, не
трэба ўрывацца ў іх унутраны свет без запрашэння. У аўторак
занадта хуткае ажыццяўленне вашых
жаданняў павінна насцярожыць, хутчэй
за ўсё, яно не абяцае нічога добрага.
Не выключана, што вас проста завабліваюць у пастку. Другая палова тыдня
можа стацца прыдатным момантам для
новых знаёмстваў і новых ідэй. У звыклым коле вам можа стаць сумна.
ЦЯЛЕЦ. Увесь тыдзень вы,
падобна, будзеце ўладжваць праблемы, якія ўзнікаюць на рабоце. Аднак
перш чым рашуча дзейнічаць, варта
ўсё старанна прадумаць, не паддавайцеся першаму парыву. У сярэдзіне
тыдня давядзецца некалькі разоў паўтарыць людзям, чаго вы ад іх хочаце.
Ваша настойлівасць і ўвага да дэталяў дапамогуць дамагчыся жаданага. У выхадныя не прымайце спехам
важных рашэнняў.
БЛІЗНЯТЫ. Не спяшайце ся буда ваць дак ладныя планы і строга прытрымлівацца іх. Тыдзень
спрыяльны для таго, каб
спакойна плысці па цячэнні. Вы самі
не заўважыце, як дасягняце жаданай мэты. Справы на рабоце будуць
склад вац ца ўда ла, што да зволіць
многае паспець. Вы станеце незаменныя для каханага чалавека, зможаце
парадаваць сябра прыемным падарункам. Выхадныя прысвяціце дому.
Аддайце ўвагу дзецям.
РАК. На гэтым тыдні магчымы непрадбачаныя адказныя мерапрыемствы,
прычым адказваць вам давядзецца
не толькі і не столькі за сябе, колькі за
справы іншых людзей. Затое вы з гэтым бліскуча справіцеся і атрымаеце
дадатковы прыбытак. У другой палове тыдня магчымыя важныя дзелавыя

прапановы, гэтыя дні могуць стаць
пераломнымі ў сэнсе прафесійнай
перспек тывы. У выхадныя можаце
разлічваць на дапамогу блізкіх, аднак не дзяліцеся ўражаннямі і наогул
паменш гаварыце.
ЛЕЎ. Напру жаная работа пачне прыносіць плён.
Вам не аб ход на пра думаць, як лепш выкарыстоўваць рабочы час, вызваліўшы сябе
ад непатрэбных сустрэч і кантактаў.
У сямейным жыцці — паменш мітусні
і пабольш спакою. Верагодныя канфліктныя сітуацыі, і кампраміс з вашага боку не будзе лішні. Наладзяцца
любоўныя адносіны.
ДЗЕВА. На гэтым тыдні
ў вас дадасца спраў і адказнасці. Што ж, праявіце
сябе. Толькі не забывайце, што не варта ні з кім сварыцца,
лепш працаваць у камандзе. Будзьце
рацыянальныя, ведайце ва ўсім меру — гэта дасць свой плён. Блізкія людзі будуць падтрымліваць вас у новых
пачынаннях.
ШАЛІ. Тыдзень складаны,
асабліва ў эмацыянальным плане. Нікога не крытыкуйце і не высвятляйце
адносіны. Пажадана перагледзець свае планы і задумы ды
прывесці іх у адпаведнасць з рэальна
існуючай сітуацыяй. Рух па кар'ернай
лесвіцы магчымы пры ўмове павышэння прафесійнага ўзроўню. Могуць
аднавіцца нядаўна перарваныя дзелавыя кантакты. Магчымая прыемная
паездка. У пятніцу прабачце чалавека,
які вас пакрыўдзіў. У выхадныя ўвагі
запатрабуе сям'я.
СКАРПІЁН. На гэтым тыдні
будзе нялішне падсумаваць
тое, што пражыта, і адкрыць
для сябе новую старонку.
Вас чакае нямала прыемных момантаў — падарункаў ад лёсу і ад блізкіх
людзей. Усміхайцеся часцей, тым больш
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год — распрацаваны горадабудаўнічы рэгулярны
план Мінска. У далейшым такія планы
ствараліся ў 1809-м, 1817-м, 1858-м.
год — нарадзіўся Тамаш
Антонавіч Бельскі, беларускі і ўкраінскі вучоны ў галіне педагогікі і псіхалогіі,
прафесар.
год — адбыўся расстрэл 20-тысячнага мітынгу на Прывакзальнай плошчы ў Мінску
(забіта каля 100 чалавек, некалькі соцень паранена).
Увайшоў у гісторыю як «Курлоўскі расстрэл», нібыта
здзейснены на загад мінскага губернатара Курлова.
год — нарадзіўся Аляксандр
Дзмітрыевіч Шчаблакоў, Герой Савецкага Саюза. Вызначыўся ў баях пры вызваленні
Беларусі.
У гэты ж дзень нарадзіўся
Мікалай Капітонавіч Сцепаненкаў, беларускі вучоны ў галіне педагогікі, доктар педагагічных навук, прафесар.
год — нарадзіўся Леў Мікалаевіч Гумілеўскі, скульптар, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, народны мастак Беларусі. Лаўрэат
Дзяржаўнай прэміі Беларусі.
год — нарадзіўся Валерый Аляксандравіч
Ярмоленка, беларускі геолаг, географ,
доктар геаграфічных навук, прафесар.
год — нарадзілася Ірына Васілеўна Ятчанка, беларуская спартсменка (лёгкая
атлетыка, кіданне дыска), заслужаны майстар спорту Бе-
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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.

СЁННЯ

што нагоды ў вас будуць. Каханне натхняе, не трэба ад яго бегчы.
СТРАЛЕЦ. Ваша рашэнне ў пачатку тыдня ўскосна паўплывае на многія
падзеі, якія адбываюцца
з вамі. Так што дзейнічайце рацыянальна, а не пад напорам пачуццяў.
Не гаварыце лішняга і не бярыце пад
увагу дробязі, і вы дасягняце жаданага. Не лянуецеся і нікога не крытыкуйце, выявіце свае найлепшыя якасці.
У выхадныя пажадана выбрацца ў
невялікае падарожжа, каб адпачыць
і аднавіць сілы.
КАЗЯРОГ. Цяпер важна засяродзіцца. Толькі ўласцівая
вам логіка і здаровы сэнс
зберагуць ад легкадумных
учынкаў, дык не перашкаджайце ім працаваць, забіваючы галаву
ўсякім глупствам. На рабоце разлічвайце
свае сілы адэкватна, не перанапружвайцеся. Займіцеся ў адзін з выхадных дзён
ачышчэннем вашай кватэры ад хламу.
ВАДАЛІЎ. На гэтым тыдні добра не толькі будаваць планы, але і паволі
пачынаць іх рэалізоўваць.
У аўторак не мяняйце пункту гледжання, каб дагадзіць каму-небудзь, бо гэтым вы можаце падарваць свой аўтарытэт. Паспрабуйце важныя перамовы
правесці ў сераду. Прадумайце змены,
якія даўно наспелі ў асабістым жыцці, і
абмяркуйце іх з сям'ёй. У нядзелю наведайце сяброў або запрасіце іх у госці.
РЫБЫ. На гэтым тыдні
зор кі абя ца юць ня ма ла
працы і кантактаў, што можа стаміць вас. Пры гэтым давядзецца
разлічваць толькі на ўласныя сілы. Затое значныя перамены, якія адбудуцца, павінны паўплываць на ваша жыццё на доўгія месяцы наперад. Самым
складаным у эмацыянальным плане
часам можа стацца нядзельны вечар.
Блізкія людзі будуць мець патрэбу ў
вашай дапамозе і падтрымцы.

ларусі. Бронзавы прызёр XXVІІ і XXVІІІ Алімпійскіх гульняў
(2000, 2004). Чэмпіёнка свету. Сярэбраны прызёр Гульняў
добрай волі. Сярэбраны і бронзавы прызёр Кубка свету.
Бронзавы прызёр Кубка Еўропы. Уладальніца Кубка Беларусі. Неаднаразовы прызёр чэмпіянатаў СССР.
год — нарадзіўся
Адольф Баер, нямецкі хімік-арганік, заснавальнік
навуковай школы, замежны член-карэспандэнт Пецярбургскай АН,
лаўрэат Нобелеўскай прэміі па хіміі.
год — нарадзіўся Пётр Міхайлавіч Буйко, Герой Савецкага Саюза,
доктар медыцынскіх навук, прафесар. Па паходжанні беларус. З 1933 года — дырэктар Кіеўскага НДІ педыятрыі,
акушэрства і гінекалогіі, з 1938-га — прафесар Кіеўскага
медыцынскага інстытута. У Вялікую Айчынную вайну на
фронце з 1941-га, хірург медсанбата. Трапіў у палон,
уцёк. З 1942-га працаваў у бальніцы горада Фастаў (Украіна), адзін з арганізатараў антыфашысцкага падполля і
партызанскіх атрадаў у раёне. З ліпеня 1943-га — урач
партызанскага батальёна. У кастрычніку 1943-га падчас
бою схоплены фашыстамі і пасля катаванняў спалены
разам з іншымі партызанамі-заложнікамі.
год — нарадзіўся Мікалай Іванавіч Рыжоў,
расійскі акцёр, народны артыст СССР.
З 1923 года выступаў на сцэне Малога тэатра. Найлепшыя ролі ў п'есах Аляксандра Астроўскага.
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Месяц
Поўня ў 17.48.
Месяц у сузор’і Цяльца.

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

Усход

Захад Даўжыня
дня

8.08
8.02
7.59
7.51
8.23
8.19

17.37
17.23
17.27
17.28
17.53
17.58

9.29
9.21
9.28
9.37
9.30
9.39

Iмянiны
Пр. Златы, Андрэя,
Іосіфа, Сяргея, Юльяна.
К. Антаніны, Аўгуста,
Лукі, Урбана.

Фота Максіма ШАСТАКОВА.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
Муж пабываў у гасцях
у знаёмых.
— А чым яны ця бе
час та ва лі? — пы та ец ца
жонка.
— Ды віном...
— Добрым?
— Ну як табе сказаць?
Калі б яно было трохі горшае, яго нельга было б піць.
А калі б яно было лепшае,
то яны б выпілі яго самі...
Ліля надзела новую сукенку і круціцца каля люстэрка:
— Васіль, як я табе?..

— Крыху надакучыла...
А так — нічога!
— З днём нараджэння!
І колькі вам стукнула?
— Калі я выходзіла замуж, мне было 20, а яму 40,
гэта значыць я ў два разы ма ла дзей шая. За раз
му жу 70, а мне, такім чынам, 35!
— Аляксей, калі вам няма
чаго кінуць да ног жанчыны,
то я вас малю, хоць самі там
не блытайцеся!
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АНДРЭ МАРУА:
«Самае цяжкое ў спрэчцы — не столькі
абараняць свой пункт гледжання, колькі
мець яго яснае разуменне».

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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zvarot@zviazda.by
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