
АВЕН. Вам не аб ход-

на ўзбро іц ца фан та зі яй і 

твор ча рэа лі за ваць свае 

за ду мы. На гэ тым тыд ні 

вы — лі дар, і гэ та ад чу валь на да па-

мо жа вам да маг чы ся свай го. Ад нак 

і за ня ўда чы да вя дзец ца ад каз ваць 

так са ма. Ты дзень ба га ты па дзея мі і 

да зва ляе за па сці ся яр кі мі ўра жан ня мі. 

На вы хад ных ад пач ні це, як вам за хо-

чац ца, або вы праў це ся ў не пра цяг лае 

па да рож жа. Не за бы вай це пра сва іх 

род ных, за зір ні це да іх у гос ці хоць бы 

на паў га дзі ны.

ЦЯ ЛЕЦ. З вя лі кі мі да-

сяг нен ня мі ў пра фе сій най 

сфе ры да вя дзец ца кры ху 

па ча каць. На гэ тым тыд ні 

трэ ба бу дзе за няц ца звы чай ны мі, але 

не ад клад ны мі спра ва мі. Не спя ша й це-

ся ха вац ца і гуч на пра тэс та ваць, гэ ты 

за ня так пры ня се вам пэў ную вы га ду. 

У чац вер у спра вах маг чы мыя за трым-

кі з-за праб лем з су вяз зю і транс пар-

там. У вы хад ныя дні да вя дзец ца вы-

ра шаць праб ле мы рад ні.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Пла ны і за-

ду мы ажыц ця вяц ца, пры-

чым усё скла дзец ца най-

леп шым чы нам без асаб лі-

вых на ма ган няў з ва ша га 

бо ку. Ра бо ты бу дзе шмат, але змо жа-

це і аса біс тым жыц цём за няц ца, пры-

чым ме на ві та яно пры ня се ра дасць 

і за да валь нен не. У се ра ду фар ту на 

дак лад на ўсміх нец ца вам, па да рыў шы 

но выя ці ка выя маг чы мас ці. Не да хо-

пу ў гра шах у вас са праў ды не бу дзе. 

Су бо та абя цае зно сі ны з сяб ра мі.

РАК. Гэ ты ты дзень мо-

жа на дзя ліць вас не звы-

чай най пра ца здоль нас цю, 

усё бу дзе прос та спо-

рыц ца ў ру ках. Час спры яль ны для 

су стрэч, па ез дак, на ладж ван ня кан-

так таў і плён ных зно сін. Па спра буй це 

ўці ха мі рыць свае ам бі цыі і не ду шыць 

эру ды цы яй на ва коль ных, лепш пе ра-

клю чыц ца на на ву ко вую пра цу, якая 

ад крые вам вель мі ці ка выя перс пек-

ты вы. Бліс ні це та лен та мі.

ЛЕЎ. У мно гіх га лі нах 

жыц ця на спя ва юць важ-

ныя для вас пе ра ме ны. 

Толь кі не вар та рэз ка 

рваць су вя зі і ла маць звыч кі. У се ра ду 

і чац вер вы з ра дас цю бу дзе це вы кон-

ваць твор чую пра цу, не пе ра сле ду ю чы 

якіх-не будзь ка рыс лі вых мэт. У дру гой 

па ло ве тыд ня ваш аў та ры тэт пры кмет-

на ўзрас це, не трэ ба бу дзе ўзгад няць 

кож ны свой крок з кі раў ніц твам, сва-

бо да вы ба ру за ста нец ца за ва мі. Су-

бо та мо жа стаць днём па да рож жаў і 

пры год.

ДЗЕ ВА. У пер шай па-

ло ве тыд ня бу дзе це ак тыў-

на ву чыц ца но ва му і мець 

зно сі ны з людзь мі зда лёк. 

Да се ра ды мо жа змя ніц ца на строй, 

з'я віц ца дак лад нае ра зу мен не сва іх 

мэт. За хо чац ца спа кою і ста біль нас ці. 

У вы хад ныя раз драж няль насць і не за-

да во ле насць са бой мо гуць пе ра сле-

да ваць вас цэ лы мі дня мі, ста рай це ся 

не пра яў ляць гне ву і не ўдзель ні чаць 

у свар ках.

ША ЛІ. На гэ тым тыд ні 

мож на ча каць па вы шэн-

не па служ бе. Пры бы так і 

пос пех бу дуць зна хо дзіц ца 

ў пра мой за леж нас ці ад пры кла дзе-

ных на ма ган няў. За га дзя скла дзе ны 

дак лад ны план дзе ян няў да па мо жа 

па збег нуць мі тус ні. Знач ная да па мо-

га па мно гіх пы тан нях прый дзе ад сяб-

роў. Па спра буй це, каб за хоп ле насць 

ра бо тай не паў плы ва ла на ад но сі ны 

ў сям'і, і хат нія не ад чу лі ся бе аб дзе-

ле ны мі ва шай ува гай.

СКАР ПІ ЁН. Вы здоль ныя 

ўсё за вяр шыць у тэр мін, 

доб ра за рабіць і па спе ць 

на ўсе важ ныя су стрэ чы. 

У се ра ду не вар та па чы наць но вых 

спраў, лепш аб' ек тыў на аца ніць бя гу-

чыя: мо жа быць, штось ці мае па трэ бу 

ў пе ра гля дзе і ка рэк цыі. У гэ ты дзень 

па спра буй це не аб мя жоў ваць сва бо ду 

бліз кіх лю дзей, пра яві це да іх па ва гу. 

У чац вер доб ра бы ло б не пра пус ціць 

важ най ін фар ма цыі, якая бу дзе спры-

яць ва шай фі нан са вай ста біль нас ці.

СТРА ЛЕЦ. На гэ тым 

тыд ні лепш ні ко му не па-

ве дам ляць пра свае пла ны, 

асаб лі ва гэ та да ты чыц ца 

ка лег і дзе ла вых парт нё раў. Пры-

крых про ма хаў да па мо жа па збег нуць 

свое ча со ва па чу ты го лас ін ту і цыі. 

Спры яль ны пе ры яд каб рас пла ціц ца 

са ста ры мі даў га мі, як фі нан са вы мі, 

так і ў ма раль на-этыч най сфе ры. У су-

бо ту за будзь це ся пра ўсе праб ле мы 

і пры свя ці це гэ ты дзень ад па чын ку і 

ад наў лен ню сіл.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым 

тыд ні вам за ста нец ца 

пры клас ці зу сім тро хі на-

ма ган няў, каб жа да ная 

мэ та бы ла да сяг ну та. І вы ні кі пра цы 

пе ра сяг нуць усе праг на зу е мыя ча-

кан ні. Хоць вас і мо жа адо лець за ліш-

няя са ма кры тыч насць. Па спра буй це 

не сум ня вац ца ў са бе і сва ім пос пе ху, 

не ўпа даць у рос пач з-за свар кі з бліз-

кім ча ла ве кам. Доб ра бы ло б па ды сці 

да гэ тай сі ту а цыі да лі кат на і ўваж лі ва, 

і вы хут ка па мі ры це ся.

ВА ДА ЛІЎ. Вы за раз мэ-

та на кі ра ва ныя і ра шу чыя. 

Упэў не насць у са бе на дае 

сі лы. Ду шэў ная раў на ва га 

да зва ляе да па ма гаць ін шым. Пры слу-

хай це ся да ідэй ка ле гаў, яны мо гуць 

на тхніць вас. Па ду май це пра ўкла дан-

не гро шай у аду ка цыю, сваю ці дзя-

цей. Удзя лі це са бе да стат ко ва ча су, 

інакш мо жа це ста міц ца ад зно сін.

РЫ БЫ. Ця пер час для 

рас крыц ця твор ча га па-

тэн цы я лу, ува саб лен ня ў 

жыц цё но вых ідэй. Эмо цыі ста бі лі зу-

юц ца і ўля гуц ца. Ты дзень поў ны кан-

струк тыў ных су стрэч і пра па ноў, хоць 

і да вя дзец ца ча сам зай мац ца ад на-

стай ны мі, але не аб ход ны мі спра ва мі. 

У ад но сі нах да бліз кіх доб ра бы ло б 

асла біць сваю па тра ба валь насць 

і кры тыч насць, інакш ёсць ры зы ка 

спра ва ка ваць кан флік ты.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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1915 год — на ра дзіў ся (бы лая 

вёс ка Це са лы, Га ра доч-

чы на) Аляк сей Іва на віч Се мян коў, ге не-

рал-лей тэ нант авія цыі, за слу жа ны пі лот 

СССР. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну — ка-

ман дзір эс кад рыл лі, пал ка 10-й гвар-

дзей скай транс парт най авія ды ві зіі. Здзейс ніў больш за 

500 ба я вых вы ле таў у бла кад ны Ле нін град, да пар ты зан. 

Удзель ні чаў у вы зва лен ні Кры ма, ва я ваў у Поль шчы, Чэ ха-

сла ва кіі, Венг рыі, Ру мы ніі. У ноч на 9 мая 1945 го да экі паж 

са ма лё та Лі-2 на ча ле з Се мян ко вым да ста віў у Маск-

ву Акт аб без умоў най ка пі ту ля цыі фа шысц кай Гер ма ніі. 

У 1970—1975 га дах 1-ы на мес нік мі ніст ра гра ма дзян скай 

авія цыі і 1-ы на мес нік стар шы ні Дзяр жаў на га авія на гля ду 

СССР. Па мёр у 2000 го дзе.

1930 год — на ра дзіў ся (г. Ві цебск) Жа рэс Іва-

на віч Ал фё раў, са вец кі і ра сій скі ву чо ны-

фі зік, ака дэ мік і ві цэ-прэ зі дэнт Ра сій скай АН, за меж ны 

член НАН Бе ла ру сі, Ака дэ міі на вук ГДР, Поль скай АН, 

на цы я наль най АН ЗША. Га на ро вы док тар Гар вард ска-

га ўні вер сі тэ та. Лаў рэ ат Ле нін скай і Дзяр жаў най прэ мій 

СССР. Лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі па фі зі цы. За сна ваў 

Фонд пад трым кі аду ка цыі і на ву кі, у стварэнне яко га ўклаў 

трэць атры ма най ім Но бе леў скай прэ міі. Мэ тай фон ду 

з'яў ля ец ца пад трым ка фун да мен таль ных да сле да ван-

няў у га лі не фі зі кі, жыц цё ва не аб ход ных для раз віц ця 

эка но мі кі. Аў тар больш чым 500 на ву ко вых прац. Па мёр 

у 2019 го дзе.

1932 год — ад кры ты Бе ла рус кі трэ ці дзяр жаў ны 

дра ма тыч ны тэ атр пад кі раў ніц твам Ула дзі-

сла ва Га луб ка (БДТ-3). Па ста ян ная ба за тэ ат ра бы ла ў 

Го ме лі. У 1937 го дзе Ула дзі слаў Га лу бок быў рэ прэ са ва ны, 

тэ атр рас фар мі ра ва ны.

1935 год — пры ня та па ста но ва ЦВК СССР аб 

уз на га ро джан ні Бе ла рус кай ССР ор дэ нам 

Ле ні на.

1964 год — у Мін ску ад кры ты ра дыё тэх ніч ны ін-

сты тут (з 1993 го да — Бе ла рус кі дзяр жаў ны 

ўні вер сі тэт ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі).

Су свет ны дзень аба ро ны пра воў спа-

жыў цоў. 15 са ка ві ка 1962 го да ў па слан ні 

да Кан грэ са прэ зі дэнт ЗША Дж. Ке нэ дзі 

сфар му ля ваў ча ты ры асноў ныя пра вы 

спа жыў ца: пра ва на ін фар ма цыю, пра ва 

на бяс пе ку, пра ва на вы бар і пра ва быць 

па чу тым. Ад зна ча ец ца з 1983 го да па ра-

шэн ні Між на род на га са ю за спа жыў цоў.

1917 год — у са лон-ва го не цар ска га цяг ні ка на 

стан цыі Пскоў ад рок ся ад пра сто ла Дзяр-

жа вы Ра сій скай апош ні ра сій скі ім пе ра тар Мі ка лай ІІ. Ды-

нас тыя Ра ма на вых, якая кі ра ва ла ў Ра сіі з 1613 го да, 

стра ці ла ўла ду над кра і най. Ча со вы ка мі тэт Дзяр жаў най 

ду мы аб вяс ціў аб ства рэн ні Ча со ва га ўра да.

1924 год — на ра дзіў ся Юрый 

Бон да раў, са вец кі і ра сій скі 

пісь мен нік, Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы, 

лаў рэ ат Ле нін скай і двой чы Дзяр жаў най 

прэ мій СССР. Аў тар апо вес ці «Ба таль ё ны 

про сяць агню», ра ма наў «Га ра чы снег», 

«Ці шы ня», «Бе раг», шэ ра гу пуб лі цыс тыч-

ных збор ні каў.

1945 год — па ча ла ся Верх не сі лез ская на сту паль-

ная апе ра цыя вой скаў ле ва га кры ла 1-га 

Укра ін ска га фрон ту (ка ман ду ю чы — Мар шал Са вец ка га 

Са ю за І. С. Ко неў). За вяр шы ла ся 31 са ка ві ка. Са вец кія 

вой скі ава ло да лі паўд нё ва-за ход няй част кай Верх няй Сі-

ле зіі і вый шлі ў пе рад гор'і Су дэ таў.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Агафона, Арсенія, 
Багдана, Фёдара, 
Фядота.

К. Клеменса, Людвіка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.26 19.13 11.47

Вi цебск — 7.16 19.02 11.46

Ма гi лёў — 7.16 19.03 11.47

Го мель — 7.12 19.00 11.48

Гродна — 7.41 19.28 11.47

Брэст — 7.41 19.29 11.48

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Першая квадра 

14 сакавіка.

Месяц у сузор’і Рака.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень
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Я ўжо пяць га доў ха-

джу да ад ной і той жа 

цы руль ні цы.

А стры гу ся ў ін шай.

— Вось ка лі мы з сяст-

рой вый дзем за муж, кім 

бу дуць пры хо дзіц ца адзін 

ад на му на шы му жы?

— Бра та мі.

— У сэн се?

— Па ня шчас ці.

Як ка заў мой дзядзь-

ка Жо ра: 

«Вы ба чай-

це, але, на 

жаль, я ні-

чым не ха чу 

вам да па-

маг чы».

— Фі ма, 

на якую зар-

пла ту вы раз-

ліч ва е це?

—  Н а 

«вой, гэ та ўсё 

та кі мне?».

Што ра бі лі на шы баць-

кі, каб за біць ну ду, да 

та го, як вы най шлі ін тэр-

нэт?

Я апы таў усіх 26 сва іх 

сяс цёр і бра тоў — з іх так-

са ма ні хто не ве дае...

— Дзе ва ша кур са вая, 

сту дэнт?

— Я стра ціў яе ў бой цы з 

хлоп цам, які ска заў, што вы 

не са мы леп шы вы клад чык 

у на шым уні вер сі тэ це!

Фота Дар'і ЯШЧАНКІ.
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