
АВЕН.  За раз са мы час 

за вяр шаць на за па ша ныя 

спра вы, пад во дзіць вы ні кі 

і ад да ваць даў гі. Да рэ чы, 

ня дрэн на бы ло б узяць ад па чы нак. 

Тым жа, у ка го на пе ра дзе звы чай ны 

пра цоў ны ты дзень, важ на за хоў ваць 

ду шэў ную раў на ва гу, бо маг чы мыя 

кан флік ты з ка ле га мі і да дат ко выя 

па тра ба ван ні ад на чаль ства. У кан-

цы тыд ня ста рай це ся не пры маць па-

спеш лі вых ра шэн няў, па спра буй це 

перш усё як след аб ду маць.

ЦЯ ЛЕЦ. З'я віц ца шанц 

на гнаць упу шча ныя маг-

чы мас ці ў той сфе ры, якая 

для вас най больш важ ная. 

А што гэ та — ра бо та або аса біс тае 

жыц цё — вы ра шай це са мі. Змо жа це 

пра ана лі за ваць, як і па якіх сцэ на ры-

ях раз горт ва юц ца ад но сі ны з людзь мі. 

І ад чу е це, з якіх эле мен таў ча су скла-

да ец ца ва ша жыц цё. Па спра буй це не 

пад да вац ца на эма цы я наль ныя пра ва-

ка цыі і не ўвяз вац ца ў спрэч кі. У ня дзе-

лю бу дзе да рэ чы па сіў ны ад па чы нак, 

да зволь це са бе як след вы спац ца.

БЛІЗ НЯ ТЫ.  Па спя хо вы 

ты дзень. Вас ча ка юць лю-

боў ныя пры знан ні і ра ман-

ты ка. Але для да сяг нен ня 

важ ных мэт не да зва ляйце 

са бе рас слаб ляц ца. Па ня дзе лак за кру-

ціць у ві ры пры ем ных па дзей. У аў то рак 

змо жа це ўвай сці ў зайз дрос ны пра цоў ны 

рытм. Ва шай кі пу чай дзей нас ці не змо жа 

пе ра шко дзіць ні што. Будзь це ўпэў не ныя 

ў са бе і час цей усмі хай це ся.

РАК.  Не аб ход на ўма цоў-

ваць свой аў та ры тэт і бе-

раг чы рэ пу та цыю. Ста рай-

це ся менш га ва рыць і больш слу хаць. 

Не спра буй це ні ко му на вяз ваць сваё 

мер ка ван не, гэ тым вы толь кі ад штурх-

ня це ад ся бе ад на дум цаў. У па чат ку 

тыд ня ва шы сме лыя рас пра цоў кі і 

но выя ідэі бу дуць ад зна ча ны на чаль-

ствам, і, як вы нік, мож на ча каць па вы-

шэн ня па служ бе. У чац вер не аб ход на 

ра за брац ца з не за вер ша ны мі па пя ро-

вы мі спра ва мі. У ня дзе лю да вя дзец ца 

за няц ца праб ле ма мі пад рас та ю ча га 

па ка лен ня.

ЛЕЎ. Пры чы намі ня ўдач 

мо гуць стаць за ліш няя да-

вер лі васць і не жа дан не 

пра ана лі за ваць сі ту а цыю. 

Вы за над та доў га доб ра ся бе па во дзі лі, 

час даць вы хад унут ра на му на пру жан-

ню, але зра біць гэ та трэ ба так, каб ні хто 

з на ва коль ных не па цяр пеў. У се ра ду 

ве ра год ныя но выя твор чыя кан так ты і 

ці ка выя пра фе сій ныя пра па но вы. Не 

за шко дзіць па вы ша ная ўва га да спраў 

род ных у вы хад ныя дні.

ДЗЕ ВА.  Пос пех бу дзе 

за ле жаць ад упэў не нас ці ў 

пра віль нас ці свай го вы ба-

ру і зла джа нас ці дзе ян няў. 

У па ня дзе лак будзь це га то выя дзей ні-

чаць па аб ста ві нах. У аў то рак усё ра-

бі це са мі, а ка лі не мо жа це — стро га 

кант ра люй це дзей насць па моч ні каў. 

У гэ ты дзень маг чы мыя пад ма ны і ска-

жэн не ін фар ма цыі, па спра буй це гэ та га 

па збег нуць. У пят ні цу па кінь це ўба ку 

служ бо вую ста ран насць, яна не дасць 

ста ноў чых вы ні каў. Больш воль на га ча-

су пры свя чай це сям'і і дзе цям.

ША ЛІ. У па чат ку тыд ня на 

вас мо жа зва ліц ца шмат 

кло па таў і дроб ных, але 

з'ед лі вых праб лем. Чым 

больш бес ка рыс лі вай пад трым кі вы ака-

жа це лю дзям, якія жы вуць у ня ста чы, 

тым больш па зі тыў ны мі бу дуць зме ны ў 

жыц ці. Па чы на ю чы з се ра ды, вар та пры-

трым лі вац ца рас кла ду і не спаз няц ца. Да 

да сяг нен ня жа да на га вы ні ку за ста нец ца 

зу сім ня шмат, та му не рас кід вай це ся і 

зай май це ся са мы мі не ад клад ны мі спра-

ва мі. Су бо та — цу доў ны дзень для са ма-

аду ка цыі ў лю бой воб лас ці.

СКАР ПІ ЁН.  За хоў вай це 

спа кой і ўпэў не насць ва 

ўлас ных сі лах. Пра фе сій-

ныя і фі нан са выя спра вы 

па леп шац ца дзя ку ю чы ва шай на стой-

лі вас ці і са ма ад да чы. З'я віц ца жа дан-

не змя ніць не толь кі свой імідж, але і 

ўнут ра ны стан. Вас ві да воч на на тхняе 

бліз кі ча ла век. Ва шы лю боў ныя па чуц-

ці ўза ем ныя. Іні цы я ты вы аў то рка ўвян-

ча юц ца пос пе хам, ка лі ўдас ца ўтай ма-

ваць нер во васць і не пра ца ваць звыш 

ме ры. У су бо ту, перш чым неш та вы-

ра шаць або прад пры маць, пра яві це 

стры ма насць і раз важ лі васць.

СТРА ЛЕЦ.  У гэ тыя дні 

раз ліч вай це толь кі на свае 

сі лы, бо да па мо га ін шых 

мо жа ака заць вам «мядз ве джую па-

слу гу», на ступ ствы якой по тым бу-

дзе цяж ка вы пра віць. За тое змо жа це 

праявіць ся бе. У чац вер па ра ду юць па-

зі тыў ныя па дзеі і ці ка выя су стрэ чы. Су-

бо та па ды хо дзіць для гу та рак з сяб ра мі 

і ся мей ных за стол ляў. Ня дзе лю лепш 

пры свя ціць ад па чын ку ў адзі но це.

КА ЗЯ РОГ. Ка лі збе ра-

це ся, то бу дзе це здоль ныя 

здзейс ніць ска чок у кар'е ры. 

У па ня дзе лак ве ра год ныя 

ад каз ныя пе ра мо вы і зда быц цё но вых 

дзе ла вых парт нё раў. Вы спра вяд лі ва 

мяр ку е це, што вар тыя боль ша га. Але не 

бя ры це па вы ша ныя аба вя за цель ствы, 

пры ця пе раш нім тэм пе пра цы, вам скла-

да на бу дзе іх вы ка наць.

ВА ДА Л ІЎ .  Не аб ход на 

пры слу хац ца да го ла су ро-

зу му, а не іс ці на по ва дзе 

ў сва іх жа дан няў і за па лу. 

У па чат ку тыд ня бу дзе це шмат кан так-

та ваць і зна ё міц ца з но вы мі людзь мі. 

Па спра буй це зра біць пры ем нае ўра-

жан не з пер шых слоў. Каб у чац вер 

та ем ныя ня доб ра зыч ліў цы не за ста лі 

вас зня нац ку, ма бі лі зуй це свой ро зум 

і сі лы ды пад рых туй це ся су праць ста-

яць іх ата кам. У кан цы тыд ня ад чу е це 

па вы шэн не жыц цё ва га то ну су, а не-

вя лі кія за мін кі ў спра вах за ста нуц ца 

ў мі ну лым.

РЫ БЫ. На гэ тым тыд ні 

плю соў і мі ну саў у пра фе-

сій ных і аса біс тых спра вах 

бу дзе па роў ну, ад нак у цэ лым ты дзень 

спры яль ны, асаб лі ва для твор чых па-

чы нан няў. На строй і пра ца здоль насць 

бу дуць на вы шы ні, ка лі вы вы зна чы це 

для ся бе пэў ныя мэ ты і зло ві це ку-

раж. У аса біс тай сфе ры не вы клю ча ны 

аван тур ныя ма ты вы, якія не ўза ба ве 

мо гуць пе ра тва рыц ца ў цэ лую ме ло-

дыю, пад якую вам да вя дзец ца ска-

каць. Ад нак, ка лі па спра бу е це ўтай ма-

ваць сваю ўпар тасць, то цал кам змо-

жа це за ха ваць у сям'і мір і спа кой.
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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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1809 год — на ра дзіў ся (г. Слуцк) 

Кан драт Іль іч Кар са лін, 

мас так, ака дэ мік Пе цяр бург скай ака-

дэ міі мас тац тваў. Ужо з 14 га доў стаў 

пра ца ваць па моч ні кам іка на піс цаў. Пер-

шыя ўро кі парт рэ тна га май стэр ства атры маў пад кі раў ніц-

твам Т. Ге са — вы клад чы ка Слуц кай гім на зіі. З 1838 го-

да — воль ны слу хач Пе цяр бург скай ака дэ міі мас тац тваў, 

дзе ў 1839-м атры маў зван не па за клас на га мас та ка. Да 

1843 го да зна хо дзіў ся ў скла дзе Рус кай ду хоў най мі сіі ў 

Пе кі не. Там ён шмат пра ца ваў у жан ры парт рэ та, пер шым 

з бе ла ру саў ма ля ваў Пе кін. Па мёр у 1884 го дзе.

1943 год — фа шысц кія кар ні кі спа лі лі бе ла рус-

кую вёс ку Ха тынь і яе жы ха роў. За гі ну ла 

149 ча ла век, у тым лі ку 75 дзя цей. У жы вых за ста лі ся 

толь кі пя цё ра дзя цей і адзін да рос лы — Іо сіф Ка мін скі. 

У 1969 го дзе на мес цы вёс кі ўзве дзе ны ме ма ры яль ны 

комп лекс у па мяць пра ах вяр фа шыз му ў Бе ла ру сі.

1944 год — ад быў ся бой пар ты зан скіх бры гад 

імя Жу ка ва і «Кам са мо лец» па раз гро ме 

ня мец ка-фа шысц ка га гар ні зо на ў г. п. Мір, які ўвай шоў у 

гіс то рыю Вя лі кай Ай чын най вай ны пад наз вай Мір скі бой. 

План зні шчэн ня гар ні зо на (150 гіт ле раў цаў) рас пра ца ва ны 

ка ман да ван нем бры га ды імя Жу ка ва, агуль нае кі раў ніц-

тва апе ра цы яй ажыц цяў ляў ка ман дзір Стаўб цоў ска га пар-

ты зан ска га злу чэн ня У. З. Ца рук. Ве да ю чы па роль ахо вы 

гар ні зо на, пар ты за ны ў ноч на 22 са ка ві ка бес пе ра шкод на 

пра нік лі ў цэнтр па сёл ка, бла кі ра ва лі ка зар му, раз гра мі лі 

ўсе ўста но вы аку пан таў. У вы ні ку бою зні шча на 12 гіт ле-

раў цаў, за хоп ле на не каль кі аў та ма шын, шмат пра дук таў 

хар ча ван ня і ме ды ка мен таў.

1991 год — ство ра ны На цы я наль ны алім пій скі 

ка мі тэт Бе ла ру сі.

1995 год — Вяр хоў ны Са вет Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь уста на віў най вы шэй шае зван не «Ге-

рой Бела ру сі».

1915 год — на ра дзіў ся Ге ор гій 

Сця па на віч Жжо наў, са вец-

кі і ра сій скі ак цёр, на род ны ар тыст СССР. 

У 1939—1946-м і 1947—1954-м рэ прэ са-

ва ны, двой чы рэ абі лі та ва ны. Пра ца ваў у 

тэ ат рах Ма га да на і На рыль ска, з 1969 го-

да — у Дзяр жаў ным ака дэ міч ным тэ ат ры імя Мас са ве та. 

Зды маў ся ў кі на стуж ках «Ча ла век, яко га я люб лю», «Уся 

ка ра леў ская раць», «Га ра чы снег», «Экі паж» і ін шых. Лаў-

рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Ра сіі. Па мёр у 2005 го дзе.

1925 
год — у мэ тах ума ца ван ня аў та ры тэ ту ка-

ман дзі ра і ўзняц ця ба я вой га тоў нас ці быў 

вы да дзе ны за гад РВС СССР «Аб увя дзен ні адзі на на чал ля 

ў Чыр во най Ар міі». Гэ ты крок стаў ад ным з важ ных эле-

мен таў ва ен най рэ фор мы 1924—1925 га доў.

1949 год — на ра-

дзі ла ся Фа ні 

Ар дан, фран цуз ская акт ры-

са тэ ат ра і кі но. Зды ма ла ся 

ў філь мах «Жыц цё — гэ та 

ра ман», «Ка хан не да смер-

ці», «Ме лад ра ма» і мно гіх 

ін шых.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Наталлі, Валерыя, 
Дзмітрыя, Івана, Ільі, 
Мікалая, Пятра, Рыгора, 
Сяргея, Тараса.

К. Катарыны, Багуслава, 
Захарыя, Паўла, 
Казіміра.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.08 19.26 12.18

Вi цебск — 6.58 19.16 12.18

Ма гi лёў — 6.58 19.16 12.18

Го мель — 6.55 19.12 12.17

Гродна — 7.24 19.41 12.17

Брэст — 7.25 19.42 12.17

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Поўня 21 сакавіка.

Месяц у сузор’і Шаляў.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень
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Адэ скі аў та сэр віс:

— Ма дам, вы ж та кі га-

дзі ну та му тэ ле фа на ва лі, 

што ў вас толь кі бам пер 

па бі ты. А я гля джу, тут і ка-

пот, і дзве ры, і шкло вы бі-

та, і фа ры раз бі тыя...

— І што? Я ж еха ла! Па-

куль да еха ла.

У свой час На тал ля за-

хап ля ла ся ёгай, ме ды та-

цы яй і са ма гіп но зам... І на-

рэш це прый шла да вы сно-

вы, што кань як ні кроп лі не 

гор шы!

— Вам больш па да ба-

юц ца ві но ці жан чы ны?

— Гле дзя чы які год.

Што пры га та ваць, ка лі ў 

ха ла дзіль ні ку толь кі жа лез-

ныя ра шот кі і ма я нэз?

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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— ЗАРАЗ ТЫ 

ДАВЕДАЕШСЯ, 

ШТО ТАКОЕ 

САПРАЎДНЫ 

ПАЦАЛУНАК…


