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НАПРЫКАНЦЫ

21 сакавіка 2020 г.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень
АВЕН. Сітуацыя будзе
складвацца ў залежнасці
ад вашай працаздольнасці
і ўмення ладзіць з калектывам. Пазбягайце канфліктаў. Лепш не
рабіць ніякіх рашучых дзеянняў. Пакіньце ўсё на сваіх месцах, а пакуль разбярыцеся з назапашанымі справамі. Другую палову тыдня пажадана прысвяціць
адпачынку, не пашкодзіць і навучанне
чаму-небудзь новаму і цікаваму.
ЦЯЛЕЦ. Тыдзень пагражае паставіць нямала пытанняў без адказу. Нешта
важнае зменіцца ў вашым
асабіс тым жыцці, можаце прыняць
правільнае рашэнне. Зараз лепш прамаўчаць, нават калі ўпэўненыя ў сваёй праваце. Вазьміце паўзу і проста
падумайце. У канцы тыдня магчымая
далёкая паездка, падчас якой кола вашых знаёмстваў вельмі пашырыцца.
У суботу не варта марнаваць сілы на
сумневы і негатыўныя думкі.
БЛІЗНЯТЫ. Вы цяпер
гаспадар становішча. Жаданні становяцца явай, работа спорыцца, прыносіць
задавальненне і прыбытак.
У асабістым жыцці адбываюцца прыемныя перамены, у вас закаханыя, у вас
маюць патрэбу. Фартуна на вашым баку.
Вы ўнутрана настроеныя на пераўтварэнне і духоўнае аднаўленне. Адчуеце
гармонію і шчасце. І вы гэта заслужылі.
РАК. Неабходна памятаць, што залішняя ўпартасць і імкненне дамінаваць
толькі прывядуць да сварак і канфліктаў.
Каб здабыць упэўненасць ва ўласных
сілах, у сераду не абавязкова спяшацца
і мітусіцца. Не адцягвайцеся, засяродзьцеся на важным, і ўсё атрымаецца. Асабістае жыццё складваецца ўдала і паспяхова. Усе праблемы хутка скончацца.
ЛЕЎ. Работа проста бегае за вамі з вялікім сачком, і калі вы своечасова
не сха ва е це ся, то да вя-

дзецца працаваць не толькі за сябе,
але і за таго хлопца. Паспрабуйце хоць
атрымаць задавальненне ад зносін з
калегамі, якія вас відавочна шануюць.
У аў торак і сераду лепш нічога не адкладаць на наступны дзень. У выхадныя чым больш вы будзеце хваліць
блізкіх людзей, тым шчаслівейшыя
станеце самі.
ДЗЕ ВА. Па спра буйце не раздзімаць з му хі
слана ў сямейным жыцці
і пазбягайце бурных перажыванняў. На рабоце, хутчэй за ўсё,
давядзецца актыўна дзейнічаць нягледзячы нават на тое, што вашы дзеянні
парушаць парадак рэчаў, які склаўся.
У сераду навакольныя будуць настроены да вас па-добраму і падтрымаюць
многія вашы ідэі. У суботу ваша тайна
пагражае выплыць вонкі. Калі ў выхадныя захочацца адзіноты, паспрабуйце
правесці гэты дзень у прагулках на свежым паветры.
ШАЛІ. На гэтым тыдні
вас можа чакаць шмат цікавых знаёмстваў. Асобныя з іх акажуцца нават лёсавызначальнымі. Не выключана, што
новыя людзі могуць адыграць істотную
ролю ў пабудове вашай кар'еры, рэалізацыі планаў. У сераду паспрабуйце
менш гаварыць і больш слухаць. Не
імкніцеся ўсё ставіць з ног на галаву —
гэтыя раптоўныя пераўтварэнні могуць
выклікаць здзіўленне тых, хто вакол.
Удзельнічаючы ў спрэчках, старайцеся
захоўваць нейтральную пазіцыю.
СКАР ПІ ЁН. На гэ тым
тыдні любая работа будзе
па сілах. Яна, хутчэй за ўсё,
акажацца творчай і прынясе салідны прыбытак. Але вам трэба
будзе выконваць пэўныя правілы: не
вар та спя шац ца, пры трым лі вай цеся чакальнай стратэгіі. Вы здольныя
дамагчыся ашаламляльных вынікаў,
проста апынуўшыся ў патрэбны час у
патрэбным месцы. Чакайце добрых на-

він і буйных заказаў. Асабістае жыццё
таксама парадуе: вы вызваліцеся ад
адносін, якія даўно сябе зжылі.
СТРА ЛЕЦ. Вас можа
чакаць важная размова з
начальствам, вы відавочна
заслужылі заахвочванне і хвалу. Так
што не бойцеся, але падрыхтавацца
варта. Больш размаўляйце з калегамі
і сябрамі. Магчымы новыя перспектыўныя знаёмствы, якія вельмі дапамогуць
у будучыні. Для новага вітка духоўнага
развіцця адмоўцеся ад паўтарэння аднастайных памылак. У пятніцу вашы
просьбы і прапановы будуць пачутыя.
КАЗЯРОГ. Праца на гэтым тыдні пачне прыносіць
вынікі. Неабходна вызваліць сябе ад непатрэбных
сустрэч і кантактаў. Не варта марнаваць шмат часу на сацыяльныя сеткі
або сайты знаёмстваў — віртуальныя
сваркі і спрэчкі пагражаюць знерваваць
не менш за рэальныя. Менш мітусні і
больш спакою. У выхадныя наладзяцца
адносіны з блізкімі людзьмі.
ВАДАЛІЎ. Свае планы і
задумы лепш захоўваць у
сакрэце, тады будзе больш
шанцаў рэалізаваць іх. Цяпер самы час рабіць кар'еру або адкрываць свой бізнес. Вы будзеце паспяховыя і запатрабаваныя. Аднак некаторыя арганізацыйныя пытанні будуць
вырашацца з цяжкасцю. У пятніцу вас
могуць выкарыстаць у сваіх мэтах не
надта сумленныя людзі.
РЫ БЫ. Па доб на, надышоў момант, калі варта
нешта ў сабе памяняць, адмовіцца ад стэрэатыпаў. Прыслухайцеся да голасу інтуіцыі і канчаткова вырашыце, у якім кірунку і з кім вы хочаце
ісці па жыцці далей. У другой палове
тыдня давядзецца рэагаваць на нечаканыя цяжкасці і дзейнічаць хутка. Не
выключаны сваркі з блізкімі людзьмі на
фінансавай глебе. У выхадныя дні ў вас
можа з'явіцца цяга да адзіноты.

СЁННЯ

Месяц

Сонца

Апошняя квадра
16 сакавіка.
Месяц у сузор’і Рыб.

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

Усход

Захад Даўжыня
дня

7.09
6.58
6.59
6.56
7.24
7.25

19.26
19.16
19.16
19.12
19.41
19.41

12.17
12.18
12.17
12.16
12.17
12.16

Iмянiны
Пр. Апанаса, Арсенія,
Лазара.
К. Бенядзікта, Любаміра,
Мікалая.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА
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год — Гомель атрымаў пячатку і герб — выяву крыжа.
год — нарадзіўся Францішак Казіміравіч Багушэвіч, беларускі паэт, празаік, публіцыст,
перакладчык. У гісторыю Беларусі ўвайшоў як актыўны ўдзель нік на цы я наль на-вы зва лен ча га паўстан ня
1863 года і адзін са стваральнікаў беларускай літаратурнай мовы. Выдаў паэтычныя зборнікі «Дудка беларуская»
(пад псеўданімам Мацей Бурачок) і «Смык беларускі» (пад
псеўданімам Сымон Рэўка з-пад Барысава), дзе паказаў
селяніна, якога абдзялілі пры скасаванні прыгону, абдзірае казна, крыўдзіць суд і царскія чыноўнікі. У прадмове
да зборніка «Дудка беларуская» Багушэвіч абгрунтаваў
права беларускага народа на развіццё сваёй мовы і заклікаў: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не
ўмёрлі!»
год — нарадзілася Зінаіда Валянцінаўна
Курдзянок, актрыса, заслужаная артыстка
Беларусі (1976). У 1937-м скончыла Беларускую студыю
пры Цэнтральным тэатральным вучылішчы ў Ленінградзе.
Служыла ў Беларускім тэатры юнага гледача і Брэсцкім
абласным драматычным тэатры.
год — нарадзіўся
мітрапаліт Філарэт
(у свеце Кірыл Варфаламеевіч
Вахрамееў), праваслаўны царкоўны дзеяч, Герой Беларусі (2006).
З 31 студзеня 1990 да 25 снежня
2013 года з'яўляўся прадстаяцелем Беларускай праваслаўнай
царквы.

1915
1935

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.
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год — нарадзіўся Аляксандр Фёдаравіч Мажайскі, рускі даследчык і вынаходнік у галіне лятальных апаратаў, контр-адмірал
(1886). Атрымаў у 1881-м прывілей на
вынайдзены ім «паветраплавальны снарад» (самалёт), які быў пабудаваны ў натуральную велічыню ў 1883 годзе.
год — на ра дзіўся Ле а нід
Во сі па віч Уцё саў, ар тыст
эстрады, спявак, народны артыст СССР
(1965). Арганізатар (1929), кіраўнік і саліст аднаго з першых савецкіх джазавых
калектываў — «Тэа-джаза» (пазней Дзяржаўны аркестр РСФСР), з якім зняўся ў
фільме «Вясёлыя рабяты». Ажыццявіў пастаноўкі эстрадных праграм «Музычная
крама», «Два караблі», «Срэбнае вяселле». Аў тар «Запісак акцёра», кніг «З песняй па жыцці»,
«Дзякуй, сэрца!»
год — нарадзіўся Георг Карлавіч Отс, эстонскі спявак, народны артыст СССР. Здымаўся ў фільмах «Містар Ікс», «Выпадковая сустрэча» і іншых.
Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (1950, 1952, 1968).
год — нарадзіўся Юрый Аляксандравіч Бутырын, расійскі рэжысёр анімацыйнага кіно. Зняў фільмы «Малы і Карлсан», «Карлсан вярнуўся»,
«Нязнайка на Месяцы».
год — нарадзіўся Сяргей Віктаравіч Лаўроў, расійскі дзяржаўны і палітычны дзеяч,
савецкі і расійскі дыпламат. Міністр замежных спраў Расійскай Федэрацыі з 9 сакавіка 2004 года.
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс);
аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi — 287 18 81.

прыём рэкламы

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

УСМІХНЕМСЯ
Жонка вярнулася дадому
і кажа мужу:
— Была ў варажбіткі, і не
якой-небудзь, а першакласнай. Заплаціла ёй за візіт
20 долараў, і ведаеш, што яна
мне сказала? Што ты ажаніўся
са мной толькі з-за пасагу!
— І ты заплаціла за гэта аж 20 долараў?! Я б табе
сказаў гэта задарма.

Інтэрнэт — гэта такое
мес ца, яко га на са май
справе няма. Зрэшты, такая дробязь зусім не перашкаджае зносінам.
— Прывітанне, прыгажуня,
а малады чалавек ёсць?
— Так, ёсць!
— Добра. А немалады?

У загадчыка
склада ўсё даклад на, на ват
мыш не праскочыць. А калі
і праскочыць, то
будзе пастаўлена на баланс і
атрымае інвентарны нумар.
Эканоміка
па він на быць
эка ном най, а
ізаляцыя — ізаляванай.

www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by
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