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Усходні гараскоп на наступны тыдзень
АВЕН. Нават калі вы незадаволеныя сабой і сітуацыяй, якая склалася, паспрабуйце знайсці станоўчыя моманты і захоўвайце душэўную
раўнавагу. Перашкоды — гэта вынік
вашых спроб выйсці на новы ўзровень
жыцця, да чаго вы павольна і ўпэўнена
рухаецеся. У панядзелак і сераду пажадана не абцяжарваць навакольных
сваімі клопатамі. Не задавайце занадта
шмат пытанняў — чым больш іх будзе,
тым мацнейшым будзе расчараванне.
ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыдні самай важнай задачай
будзе здабыццё ўплывовых сяброў і атрыманне
дакладнай інфармацыі. У панядзелак
лепш заняцца завяршэннем няскончаных спраў, асабліва дробных. Аўторак
можа аказацца паспяховым днём для
вырашэння дзелавых пытанняў і вядзення перагавораў. У суботу лепш не
давяраць выпадковым знаёмым, ды і з
членамі сям'і быць больш асцярожным.
У гэты дзень вялікая магчымасць сварак і разрыву даўніх адносін.
БЛІЗНЯТЫ. На гэты тыдзень не варта планаваць
нічога сур'ёзнага, акрамя,
вядома, неадкладных працоўных спраў і пытанняў,
якія датычацца здароўя, — гэта заслугоўвае самага сур'ёзнага падыходу.
У канцы тыдня вас чакае нешта асаблівае
і рамантычнае. Каханы чалавек рыхтуе
прыемны сюрпрыз — абяцаюць зоркі.
РАК. Паклічце на дапамогу вашу працаздольнасць,
добрасумленнасць і пунктуальнасць, і вы будзеце асуджаныя на
поспех. Вы цяпер вельмі дыпламатычныя і здолееце знайсці агульную мову з
начальствам. У выхадныя прадстаўнікі
супрацьлеглага полу пацешаць вас сваёй увагай. Зможаце цудоўна правесці
час побач з блізкімі.
ЛЕЎ. На гэтым тыдні пашырацца вашы магчымасці ў бізнесе і кар'еры, аднак
давядзецца браць на сябе

адказнасць, асабліва калі займаеце
кіруючую пасаду. Калі ж вы не ўпаўнаважаны вырашаць нешта асабіста,
выкажыце свае ідэі начальству, і да
вас абавязкова прыслухаюцца. Толькі не перагружайце сябе працай і не
ўзвальвайце ўсе хатнія клопаты на
свае плечы.
ДЗЕВА. Тыдзень пройдзе
ў працы і мітусні. Толькі
ў пятніцу наступіць час,
спры яль ны для пад вядзення некаторых вынікаў, падліку і
аналізу прыбытку і страт. Паспрабуйце да гэтага дня завяршыць справы,
якія паддаюцца завяршэнню. У вольны ад працы час вам варта сур'ёзна
заняцца ўладкаваннем свайго жылля,
прыбярыце ўсё лішняе і непатрэбнае.
Прыўнясіце адчуванні навізны і арыгінальнасці ў сваё жыццё.
ШАЛІ. На гэтым тыдні вы
будзеце шмат кантак таваць з людзьмі, але паспрабуйце пры гэтым не
сварыцца і публічна не высвятляць
адносіны. Зоркі прадказваюць, што вы
будзеце разрывацца паміж прафесійнымі абавязкамі і сямейнымі справамі.
У панядзелак калегі могуць плесці супраць вас сетку інтрыг, не абвастрайце
адносіны. У чацвер пажадана нікуды
не спазняцца, бо з такіх дробязяў можа
складвацца ваша рэпутацыя. Выхадныя лепш правесці ў коле сяброў.
СКАРПІЁН. На гэтым тыдні
ў вас будуць усе магчымасці
для паспяховай самарэалізацыі на працы і атрымання
дадатковага прыбытку. Каб дамагчыся
пастаўленай мэты, ёсць сэнс аб'яднаць
намаганні з іншымі людзьмі. Прыйшоў
час задумвацца пра рэалізацыю вашых любоўных імкненняў і эратычных
жаданняў. Зоркі абяцаюць вельмі рамантычныя выхадныя.
СТРАЛЕЦ. На гэтым тыдні будзьце цвёрдыя і паслядоўныя, спадзявайцеся
толькі на свае сілы. Аў торак можа
аказацца эмацыянальна напружаным
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год — у Берасці заснавана
пратэстанцкая друкарня,
у якой была выдадзена Брэсцкая або
Радзівілаўская біблія. Друкарня праіснавала ў горадзе да 1616 года, пазней
была захоплена езуітамі і перавезена ў
Вільню. У гэтай друкарні ўпершыню ў нашай краіне былі
выдадзены друкаваным спосабам музычныя ноты.
год — на старабеларускай мове выдадзены «Апакрысіс» — палемічны твор Хрыстафора Філалета, накіраваны супраць Брэсцкай уніі і яе
абаронцаў. З'явіўся ў адказ на кнігі апалагетаў уніі
П. Скаргі і І. Пацея. З гэтага часу на працягу 50 гадоў
вялася актыўная палеміка паміж праваслаўнымі і ўніяцкімі тэолагамі.
год — нарадзіўся (г. Кіеў) Аляксей Аляксеевіч Слесарэнка, беларускі пісьменнік,
акцёр эстрады, заслужаны дзеяч культуры Беларусі.
У 1938 годзе скончыў акцёрскую студыю ў Маскве. Працаваў на кінастудыі «Масфільм». З 1955 года — у Белдзяржфілармоніі, адначасова ў 1969—1974 гадах працаваў у Літаратурным музеі Я. Коласа. У рэпертуары былі
творы беларускіх і рускіх пісьменнікаў, а таксама ўласныя
літаратурныя кампазіцыі, у тым ліку «Народны паэт БССР
Якуб Колас», «Успаміны пра Янку Купалу», «Паэзія Максіма Багдановіча», «Сатыра Кандрата Крапівы», «Проза
Кузьмы Чорнага». Аўтар мемуараў пра дзеячаў літаратуры і мастацтва. Здымаўся ў мастацкіх фільмах «Палескія
рабінзоны», «Бежын луг», «Аэраград», «Вясёлыя рабяты» і іншых. Памёр у 2005 годзе.
год — прынята пастанова ЦВК СССР «Аб
аб'яднанні ў складзе Беларускай Савецкай
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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.

СЁННЯ

днём, калі лепш абмежавацца роляй
назіральніка. Пачынаючы з серады ў
справах азначаюцца добрыя перспектывы. Сіл і энергіі таксама дадасца.
Варта задумацца пра сваё стаўленне
да людзей, магчыма, вы схільныя патрабаваць залішне шмат. Той, хто зусім нядаўна здаваўся ледзь не ідэалам,
можа выявіць далёка не самы лепшы
бок характару.
КАЗЯРОГ. Калі вы жадаеце дамагчыся прафесійных
вынікаў, трэба дзейнічаць
хоць і мякка, але вельмі
настойліва. Не сядзіце, склаўшы рукі,
нават калі вы абсалютна ўпэўнены ў
тым, што ўсё неабходнае для поспеху
ўжо зроблена. Ад вашай актыўнасці
будзе за ле жаць ува саб лен не важных планаў у рэальнасць. У чацвер,
займаючыся любімай справай, можаце здабыць згубленую гармонію.
Будзьце больш уважлівыя да блізкіх
людзей, і яны абавязкова адплацяць
вам тым жа.
ВАДАЛІЎ. На гэтым тыдні
сітуацыя на працы будзе
складвацца ўдала. Атрымаеце шанц падняцца па
кар'ернай лесвіцы. Справы будуць завяршацца лёгка, а любыя праблемы
адступяць на задні план. У сераду неабходна сабрацца з сіламі і прыняць
важнае рашэнне, якое паўплывае на
далейшы лёс. У пятніцу вас можа наведаць цікавая ідэя, паспрабуйце яе
зафіксаваць. Субота спрыяльная для
зносін з сябрамі.
РЫ БЫ. Да вя дзец ца сабрацца і паразважаць пра
аба вя за цель ствы пе рад
блізкімі людзьмі, вы занадта доўга раздавалі ім пустыя абяцанні.
Веснавыя дзянькі больш схіляюць да
весялосці, чым да працы, хоць, вядома,
зусім адкруціцца ад апошняй не ўдасца. Самы напружаны час на працы —
гэта сярэдзіна тыдня. Пакіньце дастаткова часу для адпачынку. Субота выдатна падыходзіць для рамантычнага
спаткання.

Сацыялістычнай Рэспублікі ўсіх тэрыторый Савецкага
Саюза з пераважнай большасцю беларускага насельніцтва» — першае ўзбуйненне БССР.
год — першыя групы студэнтаў з Беларусі
адпраўлены ў Казахстан на асваенне цалінных зямель.
год — расійская імператрыца Кацярына ІІ падпісала Маніфест аб секулярызацыі манастырскіх зямель, згодна з якім царкоўныя
землі былі перададзены ва ўласнасць
дзяржавы.
год — амерыканскі вынаходнік Аляксандр
Бэл атрымаў патэнт на вынайдзены ім тэлефонны апарат з металічнай мембранай.
— нарадзіўся Сяргей Ла зо, ге рой
Грамадзян скай вайны, савецкі
военачальнік і дзяржаўны дзеяч,
які браў актыўны ўдзел ва ўсталяванні савецкай улады ў Сібіры і
на Далёкім Усходзе. Закатаваны
інтэрвентамі ў 1920 годзе. Імем
Лазо названы вуліцы ў гарадах
Баранавічы, Барысаў, Брэст, Віцебск, Мінск, Магілёў і іншых.
У гады Вялікай Айчыннай вайны яго імя было прысвоена
партызанскай брыгадзе і 20 партызанскім атрадам, якія
дзейнічалі на акупаванай тэрыторыі Беларусі.
год — нарадзіўся Коба Абэ, японскі пісьменнік, доктар філалогіі. Аўтар аповесці
«Сцяна», раманаў «Чацвёрты ледніковы перыяд», «Чужы
твар» і іншых. Памёр у 1993 годзе.
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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 —

7.45
7.36
7.35
7.30
8.00
7.59

Захад Даўжыня
дня

18.57
18.46
18.47
18.45
19.13
19.15

11.12
11.10
11.12
11.15
11.13
11.16

Маладзік у 19.30
Месяц у сузор’і Рака.

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Астапа,
Георгія, Данілы, Цімафея.
К. Клаўдзіі, Ружы,
Эльвіры, Віктара.

Фота Алены ДАЎЖАНОК.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
Па слу га для муж чын
«Анты8сакавіка».
Мы прыязджаем у форме
з мігалкамі і арыштоўваем
вас на вачах дзяўчыны/жонкі напярэдадні. І адпускаем
праз суткі. У кошт уваходзіць
месца для рыбалкі/футбола/
більярда, піва, закуска, настольныя гульні на выбар.
Кошт — 200 рублёў.
— Дарагі, не купляй мне
пярсцёнак на 8 Сакавіка.
— Што з машынай?!
Увага, мужыкі!
9 сакавіка з 10.00 будзе
пра ца ваць рэ абілі та цый ны цэнтр
для муж чын, якія
пацярпелі ад святкавання 8 Сакавіка.
Цэнтр знаходзіцца
па адрасе: гаражны
кааператыў «Таварыш», блок № 7.
Мы гарантуем выдатныя ўмовы знаходжання і поўны

пакет паслуг: кансультацыя
псіхолага з 30-гадовым стажам Пятровіча, камфортныя
паддоны, мангал, тыднёвы
запас мяса, піва, вэнджанай
рыбы і сасісак, канструктар
ГАЗ-21.
А я свай му ска за ла:
«За пом ні, да ра гі! Як я
8 Сакавіка сустрэну, так
ты год і правядзеш!»
— Тата, а для чаго адзначаецца 8 Сакавіка?
— Што за дурное пытанне? Ты ж сын уладальніка
кветкавага магазіна!

caricatura.ru

У сувязі са святам наступны нумар «Звязды» выйдзе ў аўторак,
12 сакавіка.

http://www.zviazda.by;

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

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