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Усходні гараскоп на наступны тыдзень
АВЕН. Вам не аб ходна ўзброіцца фантазіяй і
творча рэалізаваць свае
задумы. На гэтым тыдні
вы — лідар, і гэта адчувальна дапаможа вам дамагчыся свайго. Аднак
і за няўдачы давядзецца адказваць
таксама. Тыдзень багаты падзеямі і
дазваляе запасціся яркімі ўражаннямі.
На выхадных адпачніце, як вам захочацца, або выпраўцеся ў непрацяглае
падарожжа. Не забывайце пра сваіх
родных, зазірніце да іх у госці хоць бы
на паўгадзіны.
ЦЯЛЕЦ. З вялікімі дасягненнямі ў прафесійнай
сферы давядзецца крыху
пачакаць. На гэтым тыдні
трэба будзе заняцца звычайнымі, але
неадкладнымі справамі. Не спяшайцеся хавацца і гучна пратэставаць, гэты
занятак прынясе вам пэўную выгаду.
У чацвер у справах магчымыя затрымкі з-за праблем з сувяззю і транспартам. У выхадныя дні давядзецца вырашаць праблемы радні.
БЛІЗНЯТЫ. Планы і задумы ажыццявяцца, прычым усё складзецца найлепшым чынам без асаблівых намаганняў з вашага
боку. Работы будзе шмат, але зможаце і асабістым жыццём заняцца, прычым менавіта яно прынясе радасць
і задавальненне. У сераду фартуна
дакладна ўсміхнецца вам, падарыўшы
новыя цікавыя магчымасці. Недахопу ў грашах у вас сапраўды не будзе.
Субота абяцае зносіны з сябрамі.
РАК. Гэты тыдзень можа надзяліць вас незвычайнай працаздольнасцю,
усё будзе прос та спорыцца ў руках. Час спрыяльны для
сустрэч, паездак, наладжвання кантактаў і плённых зносін. Паспрабуйце
ўціхамірыць свае амбіцыі і не душыць
эрудыцыяй навакольных, лепш пераключыцца на навуковую працу, якая
адкрые вам вельмі цікавыя перспектывы. Блісніце талентамі.

ЛЕЎ. У многіх галінах
жыцця наспяваюць важныя для вас перамены.
Толь кі не вар та рэз ка
рваць сувязі і ламаць звычкі. У сераду
і чацвер вы з радасцю будзеце выконваць творчую працу, не пераследуючы
якіх-небудзь карыслівых мэт. У другой
палове тыдня ваш аўтарытэт прыкметна ўзрасце, не трэба будзе ўзгадняць
кожны свой крок з кіраўніцтвам, свабода выбару застанецца за вамі. Субота можа стаць днём падарожжаў і
прыгод.
ДЗЕВА. У першай палове тыдня будзеце актыўна вучыцца новаму і мець
зносіны з людзьмі здалёк.
Да серады можа змяніцца настрой,
з'явіцца дакладнае разуменне сваіх
мэт. Захочацца спакою і стабільнасці.
У выхадныя раздражняльнасць і незадаволенасць сабой могуць пераследаваць вас цэлымі днямі, старайцеся
не праяўляць гневу і не ўдзельнічаць
у сварках.
ШАЛІ. На гэтым тыдні
можна чакаць павышэнне па службе. Прыбытак і
поспех будуць знаходзіцца
ў прамой залежнасці ад прыкладзеных намаганняў. Загадзя складзены
дакладны план дзеянняў дапаможа
пазбегнуць мітусні. Значная дапамога па многіх пытаннях прыйдзе ад сяброў. Паспрабуйце, каб захопленасць
работай не паўплывала на адносіны
ў сям'і, і хатнія не адчулі сябе абдзеленымі вашай увагай.
СКАРПІЁН. Вы здольныя
ўсё завяршыць у тэрмін,
добра зарабіць і паспець
на ўсе важныя сустрэчы.
У сераду не варта пачынаць новых
спраў, лепш аб'ектыўна ацаніць бягучыя: можа быць, штосьці мае патрэбу
ў пераглядзе і карэкцыі. У гэты дзень
паспрабуйце не абмяжоўваць свабоду
блізкіх людзей, праявіце да іх павагу.
У чацвер добра было б не прапусціць
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год — нарадзіўся (былая
вёска Цесалы, Гарадоччына) Аляксей Іванавіч Семянкоў, генерал-лейтэнант авіяцыі, заслужаны пілот
СССР. У Вялікую Айчынную вайну — камандзір эскадрыллі, палка 10-й гвардзейскай транспартнай авіядывізіі. Здзейсніў больш за
500 баявых вылетаў у блакадны Ленінград, да партызан.
Удзельнічаў у вызваленні Крыма, ваяваў у Польшчы, Чэхаславакіі, Венгрыі, Румыніі. У ноч на 9 мая 1945 года экіпаж
самалёта Лі-2 на чале з Семянковым даставіў у Маскву Акт аб безумоўнай капітуляцыі фашысцкай Германіі.
У 1970—1975 гадах 1-ы намеснік міністра грамадзянскай
авіяцыі і 1-ы намеснік старшыні Дзяржаўнага авіянагляду
СССР. Памёр у 2000 годзе.
год — нарадзіўся (г. Віцебск) Жарэс Іванавіч Алфёраў, савецкі і расійскі вучоныфізік, акадэмік і віцэ-прэзідэнт Расійскай АН, замежны
член НАН Беларусі, Акадэміі навук ГДР, Польскай АН,
нацыянальнай АН ЗША. Ганаровы доктар Гарвардскага ўніверсітэта. Лаўрэат Ленінскай і Дзяржаўнай прэмій
СССР. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіцы. Заснаваў
Фонд падтрымкі адукацыі і навукі, у стварэнне якога ўклаў
трэць атрыманай ім Нобелеўскай прэміі. Мэтай фонду
з'яўляецца падтрымка фундаментальных даследаванняў у галіне фізікі, жыццёва неабходных для развіцця
эканомікі. Аў тар больш чым 500 навуковых прац. Памёр
у 2019 годзе.
год — адкрыты Беларускі трэці дзяржаўны
драматычны тэатр пад кіраўніцтвам Уладзіслава Галубка (БДТ-3). Пастаянная база тэатра была ў
Гомелі. У 1937 годзе Уладзіслаў Галубок быў рэпрэсаваны,
тэатр расфарміраваны.
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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.
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СЁННЯ

важнай інфармацыі, якая будзе спрыяць вашай фінансавай стабільнасці.
СТРА ЛЕЦ. На гэ тым
тыдні лепш нікому не паведамляць пра свае планы,
асабліва гэта датычыцца
калег і дзелавых партнёраў. Прыкрых промахаў дапаможа пазбегнуць
своечасова пачу ты голас інтуіцыі.
Спрыяльны перыяд каб расплаціцца
са старымі даўгамі, як фінансавымі,
так і ў маральна-этычнай сферы. У суботу забудзьцеся пра ўсе праблемы
і прысвяціце гэты дзень адпачынку і
аднаўленню сіл.
КА ЗЯ РОГ. На гэ тым
тыд ні вам за ста нец ца
прыкласці зусім трохі нама ган няў, каб жа да ная
мэта была дасягнута. І вынікі працы
перасягнуць усе прагназуемыя чаканні. Хоць вас і можа адолець залішняя самакрытычнасць. Паспрабуйце
не сумнявацца ў сабе і сваім поспеху,
не ўпадаць у роспач з-за сваркі з блізкім чалавекам. Добра было б падысці
да гэтай сітуацыі далікатна і ўважліва,
і вы хутка памірыцеся.
ВАДАЛІЎ. Вы зараз мэтанакіраваныя і рашучыя.
Упэўненасць у сабе надае
сілы. Душэўная раўнавага
дазваляе дапамагаць іншым. Прыслухайцеся да ідэй калегаў, яны могуць
натхніць вас. Падумайце пра ўкладанне грошай у адукацыю, сваю ці дзяцей. Удзяліце сабе дастаткова часу,
інакш можаце стаміцца ад зносін.
РЫБЫ. Цяпер час для
рас крыц ця твор ча га патэнцыялу, увасаблення ў
жыццё новых ідэй. Эмоцыі стабілізуюцца і ўлягуцца. Тыдзень поўны канструктыўных сустрэч і прапаноў, хоць
і давядзецца часам займацца аднастайнымі, але неабходнымі справамі.
У адносінах да блізкіх добра было б
асла біць сваю па тра ба валь насць
і крытычнасць, інакш ёсць рызыка
справакаваць канфлікты.

год — прынята пастанова ЦВК СССР аб
узнагароджанні Беларускай ССР ордэнам

Леніна.

год — у Мінску адкрыты радыётэхнічны інстытут (з 1993 года — Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі).
Сусветны дзень абароны правоў спажыўцоў. 15 сакавіка 1962 года ў пасланні
да Кангрэса прэзідэнт ЗША Дж. Кенэдзі
сфармуляваў чатыры асноўныя правы
спажыўца: права на інфармацыю, права
на бяспеку, права на выбар і права быць
пачутым. Адзначаецца з 1983 года па рашэнні Міжнароднага саюза спажыўцоў.
год — у салон-вагоне царскага цягніка на
станцыі Пскоў адрокся ад прастола Дзяржавы Расійскай апошні расійскі імператар Мікалай ІІ. Дынастыя Раманавых, якая кіравала ў Расіі з 1613 года,
страціла ўладу над краінай. Часовы камітэт Дзяржаўнай
думы абвясціў аб стварэнні Часовага ўрада.
год — на ра дзіўся Юрый
Бондараў, савецкі і расійскі
пісьменнік, Герой Сацыялістычнай Працы,
лаўрэат Ленінскай і двойчы Дзяржаўнай
прэмій СССР. Аўтар аповесці «Батальёны
просяць агню», раманаў «Гарачы снег»,
«Цішыня», «Бераг», шэрагу публіцыстычных зборнікаў.
год — пачалася Верхнесілезская наступальная аперацыя войскаў левага крыла 1-га
Украінскага фронту (камандуючы — Маршал Савецкага
Саюза І. С. Конеў). Завяршылася 31 сакавіка. Савецкія
войскі авалодалі паўднёва-заходняй часткай Верхняй Сілезіі і выйшлі ў перадгор'і Судэтаў.
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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

Сонца
Усход

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

7.26
7.16
7.16
7.12
7.41
7.41

Захад Даўжыня
дня

19.13
19.02
19.03
19.00
19.28
19.29

11.47
11.46
11.47
11.48
11.47
11.48

Першая квадра
14 сакавіка.
Месяц у сузор’і Рака.

Iмянiны
Пр. Агафона, Арсенія,
Багдана, Фёдара,
Фядота.
К. Клеменса, Людвіка.

Фота Дар'і ЯШЧАНКІ.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
Я ўжо пяць гадоў хаджу да адной і той жа
цырульніцы.
А стрыгуся ў іншай.
— Вось калі мы з сястрой выйдзем замуж, кім
будуць прыходзіцца адзін
аднаму нашы мужы?
— Братамі.
— У сэнсе?
— Па няшчасці.
Як казаў мой дзядзька Жо ра:
«Вы ба чайце, але, на
жаль, я нічым не хачу
вам да памагчы».

Што рабілі нашы бацькі, каб забіць нуду, да
таго, як вынайшлі інтэрнэт?
Я апытаў усіх 26 сваіх
сясцёр і братоў — з іх таксама ніхто не ведае...
— Дзе ваша курсавая,
студэнт?
— Я страціў яе ў бойцы з
хлопцам, які сказаў, што вы
не самы лепшы выкладчык
у нашым універсітэце!

— Фі ма,
на якую зарплату вы разлічваеце?
—
На
«вой, гэта ўсё
такі мне?».

http://www.zviazda.by;

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

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