
АВЕН. На ват ка лі вы не-

за да во ле ныя са бой і сі ту-

а цы яй, якая скла ла ся, па-

спра буй це знай сці ста ноў-

чыя мо ман ты і за хоў вай це ду шэў ную 

раў на ва гу. Пе ра шко ды — гэ та вы нік 

ва шых спроб вый сці на но вы ўзро вень 

жыц ця, да ча го вы па воль на і ўпэў не на 

ру ха е це ся. У па ня дзе лак і се ра ду па-

жа да на не аб ця жар ваць на ва коль ных 

сва і мі кло па та мі. Не за да вай це за над та 

шмат пы тан няў — чым больш іх бу дзе, 

тым мац ней шым бу дзе рас ча ра ван не.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд-

ні са май важ най за да чай 

бу дзе зда быц цё ўплы во-

вых сяб роў і атры ман не 

дак лад най ін фар ма цыі. У па ня дзе лак 

лепш за няц ца за вяр шэн нем ня скон ча-

ных спраў, асаб лі ва дроб ных. Аў то рак 

мо жа ака зац ца па спя хо вым днём для 

вы ра шэн ня дзе ла вых пы тан няў і вя-

дзен ня пе ра га во раў. У су бо ту лепш не 

да вя раць вы пад ко вым зна ё мым, ды і з 

чле на мі сям'і быць больш асця рож ным. 

У гэ ты дзень вя лі кая маг чы масць сва-

рак і раз ры ву даў ніх ад но сін.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На гэ ты ты-

дзень не вар та пла на ваць 

ні чо га сур' ёз на га, акра мя, 

вя до ма, не ад клад ных пра-

цоў ных спраў і пы тан няў, 

якія да ты чац ца зда роўя, — гэ та за слу-

 гоў вае са ма га сур' ёз на га па ды хо ду. 

У кан цы тыд ня вас ча кае неш та асаб лі вае 

і ра ман тыч нае. Ка ха ны ча ла век рых туе 

пры ем ны сюр прыз — абя ца юць зор кі.

РАК. Па кліч це на да па мо-

гу ва шу пра ца здоль насць, 

доб ра сум лен насць і пунк-

ту аль насць, і вы бу дзе це асу джа ныя на 

пос пех. Вы ця пер вель мі дып ла ма тыч-

ныя і здо ле е це знай сці агуль ную мо ву з 

на чаль ствам. У вы хад ныя прад стаў ні кі 

су праць лег ла га по лу па це шаць вас сва-

ёй ува гай. Змо жа це цу доў на пра вес ці 

час по бач з бліз кі мі.

ЛЕЎ. На гэ тым тыд ні па-

шы рац ца ва шы маг чы мас-

ці ў біз не се і кар' е ры, ад нак 

да вя дзец ца браць на ся бе 

ад каз насць, асаб лі ва ка лі зай ма е це 

кі ру ю чую па са ду. Ка лі ж вы не ўпаў-

на ва жа ны вы ра шаць неш та аса біс та, 

вы ка жы це свае ідэі на чаль ству, і да 

вас аба вяз ко ва пры слу ха юц ца. Толь-

кі не пе ра гру жай це ся бе пра цай і не 

ўзваль вай це ўсе хат нія кло па ты на 

свае пле чы.

ДЗЕ ВА. Ты дзень прой дзе 

ў пра цы і мі тус ні. Толь кі 

ў пят ні цу на сту піць час, 

спры яль ны для пад вя-

дзен ня не ка то рых вы ні каў, пад лі ку і 

ана лі зу пры быт ку і страт. Па спра буй-

це да гэ та га дня за вяр шыць спра вы, 

якія пад да юц ца за вяр шэн ню. У воль-

ны ад пра цы час вам вар та сур' ёз на 

за няц ца ўлад ка ван нем свай го жыл ля, 

пры бя ры це ўсё ліш няе і не па трэб нае. 

Пры ўня сі це ад чу ван ні на віз ны і ары гі-

наль нас ці ў сваё жыц цё.

ША ЛІ. На гэ тым тыд ні вы 

бу дзе це шмат кан так та-

ваць з людзь мі, але па-

спра буй це пры гэ тым не 

сва рыц ца і пуб ліч на не вы свят ляць 

ад но сі ны. Зор кі прад каз ва юць, што вы 

бу дзе це раз ры вац ца па між пра фе сій-

ны мі аба вяз ка мі і ся мей ны мі спра ва мі. 

У па ня дзе лак ка ле гі мо гуць плес ці су-

праць вас сет ку інт рыг, не аб васт рай це 

ад но сі ны. У чац вер па жа да на ні ку ды 

не спаз няц ца, бо з та кіх дро бя зяў мо жа 

склад вац ца ва ша рэ пу та цыя. Вы хад-

ныя лепш пра вес ці ў ко ле сяб роў.

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым тыд ні 

ў вас бу дуць усе маг чы мас ці 

для па спя хо вай са ма рэа лі-

за цыі на пра цы і атры ман ня 

да дат ко ва га пры быт ку. Каб да маг чы ся 

па стаў ле най мэ ты, ёсць сэнс аб' яд наць 

на ма ган ні з ін шы мі людзь мі. Прый шоў 

час за дум вац ца пра рэа лі за цыю ва-

шых лю боў ных імк нен няў і эра тыч ных 

жа дан няў. Зор кі абя ца юць вель мі ра-

ман тыч ныя вы хад ныя.

СТРА ЛЕЦ. На гэ тым тыд-

ні будзь це цвёр дыя і пас-

ля доў ныя, спа дзя вай це ся 

толь кі на свае сі лы. Аў то рак мо жа 

ака зац ца эма цы я наль на на пру жа ным 

днём, ка лі лепш аб ме жа вац ца ро ляй 

на зі раль ні ка. Па чы на ю чы з се ра ды ў 

спра вах азна ча юц ца доб рыя перс пек-

ты вы. Сіл і энер гіі так са ма да дас ца. 

Вар та за ду мац ца пра сваё стаў лен не 

да лю дзей, маг чы ма, вы схіль ныя па-

тра ба ваць за ліш не шмат. Той, хто зу-

сім ня даў на зда ваў ся ледзь не ідэа лам, 

мо жа вы явіць да лё ка не са мы леп шы 

бок ха рак та ру.

КА ЗЯ РОГ. Ка лі вы жа да е-

це да маг чы ся пра фе сій ных 

вы ні каў, трэ ба дзей ні чаць 

хоць і мяк ка, але вель мі 

на стой лі ва. Не ся дзі це, склаў шы ру кі, 

на ват ка лі вы аб са лют на ўпэў не ны ў 

тым, што ўсё не аб ход нае для пос пе ху 

ўжо зроб ле на. Ад ва шай ак тыў нас ці 

бу дзе за ле жаць ува саб лен не важ-

ных пла наў у рэ аль насць. У чац вер, 

зай ма ю чы ся лю бі май спра вай, мо-

жа це зда быць згуб ле ную гар мо нію. 

Будзь це больш уваж лі выя да бліз кіх 

лю дзей, і яны аба вяз ко ва ад пла цяць 

вам тым жа.

ВА ДА ЛІЎ. На гэ тым тыд ні 

сі ту а цыя на пра цы бу дзе 

склад вац ца ўда ла. Атры-

ма е це шанц пад няц ца па 

кар' ер най лес ві цы. Спра вы бу дуць за-

вяр шац ца лёг ка, а лю быя праб ле мы 

ад сту пяць на зад ні план. У се ра ду не-

аб ход на са брац ца з сі ла мі і пры няць 

важ нае ра шэн не, якое паў плы вае на 

да лей шы лёс. У пят ні цу вас мо жа на-

ве даць ці ка вая ідэя, па спра буй це яе 

за фік са ваць. Су бо та спры яль ная для 

зно сін з сяб ра мі.

РЫ БЫ. Да вя дзец ца са-

брац ца і па раз ва жаць пра 

аба вя за цель ствы пе рад 

бліз кі мі людзь мі, вы за над-

та доў га раз да ва лі ім пус тыя абя цан ні. 

Вес на выя дзянь кі больш схі ля юць да 

ве ся лос ці, чым да пра цы, хоць, вя до ма, 

зу сім ад кру ціц ца ад апош няй не ўдас-

ца. Са мы на пру жа ны час на пра цы — 

гэ та ся рэ дзі на тыд ня. Па кінь це да стат-

ко ва ча су для ад па чын ку. Су бо та вы-

дат на па ды хо дзіць для ра ман тыч на га 

спат кан ня.
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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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7 СА КА ВІ КА

1559 год — у Бе рас ці за сна ва на 

пра тэ станц кая дру кар ня, 

у якой бы ла вы да дзе на Брэсц кая або 

Ра дзі ві лаў ская біб лія. Дру кар ня пра іс-

на ва ла ў го ра дзе да 1616 го да, паз ней 

бы ла за хоп ле на езу і та мі і пе ра ве зе на ў 

Віль ню. У гэ тай дру кар ні ўпер шы ню ў на шай кра і не бы лі 

вы да дзе ны дру ка ва ным спо са бам му зыч ныя но ты.

1588 год — на ста ра бе ла рус кай мо ве вы да дзе-

ны «Апа кры сіс» — па ле міч ны твор Хрыс-

та фо ра Фі ла ле та, на кі ра ва ны су праць Брэсц кай уніі і яе

аба рон цаў. З'я віў ся ў ад каз на кні гі апа ла ге таў уніі 

П. Скар гі і І. Па цея. З гэ та га ча су на пра ця гу 50 га доў 

вя ла ся ак тыў ная па ле мі ка па між пра ва слаў ны мі і ўні яц-

кі мі тэ о ла га мі.

1919 год — на ра дзіў ся (г. Кі еў) Аляк сей Аляк-

се е віч Сле са рэн ка, бе ла рус кі пісь мен нік, 

ак цёр эст ра ды, за слу жа ны дзе яч куль ту ры Бе ла ру сі. 

У 1938 го дзе скон чыў ак цёр скую сту дыю ў Маск ве. Пра-

ца ваў на кі на сту дыі «Мас фільм». З 1955 го да — у Бел-

дзярж фі лар мо ніі, ад на ча со ва ў 1969—1974 га дах пра ца-

ваў у Лі та ра тур ным му зеі Я. Ко ла са. У рэ пер ту а ры бы лі 

тво ры бе ла рус кіх і рус кіх пісь мен ні каў, а так са ма ўлас ныя 

лі та ра тур ныя кам па зі цыі, у тым лі ку «На род ны па эт БССР 

Якуб Ко лас», «Ус па мі ны пра Ян ку Ку па лу», «Паэ зія Мак-

сі ма Баг да но ві ча», «Са ты ра Кан дра та Кра пі вы», «Про за 

Кузь мы Чор на га». Аў тар ме му а раў пра дзея чаў лі та ра ту-

ры і мас тац тва. Зды маў ся ў мас тац кіх філь мах «Па лес кія 

ра бін зо ны», «Бе жын луг», «Аэ ра град», «Вя сё лыя ра бя-

ты» і ін шых. Па мёр у 2005 го дзе.

1924 год — пры ня та па ста но ва ЦВК СССР «Аб 

аб' яд нан ні ў скла дзе Бе ла рус кай Са вец кай 

Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі кі ўсіх тэ ры то рый Са вец ка га 

Са ю за з пе ра важ най боль шас цю бе ла рус ка га на сель-

ніц тва» — пер шае ўзбуй нен не БССР.

1954 год — пер шыя гру пы сту дэн таў з Бе ла ру сі 

ад праў ле ны ў Ка зах стан на асва ен не ца-

лін ных зя мель.

1764 год — ра сій ская ім пе ра-

тры ца Ка ця ры на ІІ пад пі-

са ла Ма ні фест аб се ку ля ры за цыі ма нас-

тыр скіх зя мель, згод на з якім цар коў ныя 

зем лі бы лі пе ра да дзе ны ва ўлас насць 

дзяр жа вы.

1876 год — аме ры кан скі вы на ход нік Аляк сандр 

Бэл атры маў па тэнт на вы най дзе ны ім тэ-

ле фон ны апа рат з ме та ліч най мемб ра най.

1894 — на ра дзіў ся Сяр-

гей Ла зо, ге рой 

Гра ма дзян скай вай ны, са вец кі 

во е на чаль нік і дзяр жаў ны дзе яч, 

які браў ак тыў ны ўдзел ва ўста-

ля ван ні са вец кай ула ды ў Сі бі ры і 

на Да лё кім Ус хо дзе. За ка та ва ны 

ін тэр вен та мі ў 1920 го дзе. Імем 

Ла зо на зва ны ву лі цы ў га ра дах 

Ба ра на ві чы, Ба ры саў, Брэст, Ві-

цебск, Мінск, Ма гі лёў і ін шых. 

У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны яго імя бы ло пры свое на 

пар ты зан скай бры га дзе і 20 пар ты зан скім атра дам, якія 

дзей ні ча лі на аку па ва най тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

1924 год — на ра дзіў ся Ко ба Абэ, япон скі пісь-

мен нік, док тар фі ла ло гіі. Аў тар апо вес ці 

«Сця на», ра ма наў «Чац вёр ты лед ні ко вы пе ры яд», «Чу жы 

твар» і ін шых. Па мёр у 1993 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Астапа, 
Георгія, Данілы, Цімафея.

К. Клаўдзіі, Ружы, 
Эльвіры, Віктара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.45 18.57 11.12

Вi цебск — 7.36 18.46 11.10

Ма гi лёў — 7.35 18.47 11.12

Го мель — 7.30 18.45 11.15

Гродна — 8.00 19.13 11.13

Брэст — 7.59 19.15 11.16

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Маладзік у 19.30

Месяц у сузор’і Рака.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень
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caricatura.ru

Па слу га для муж чын 

«Анты8сакавіка».

Мы пры яз джа ем у фор ме 

з мі гал ка мі і арыш тоў ва ем 

вас на ва чах дзяў чы ны/жон-

кі на пя рэ дад ні. І ад пус ка ем 

праз су ткі. У кошт ува хо дзіць 

мес ца для ры бал кі/фут бо ла/

біль яр да, пі ва, за кус ка, на-

столь ныя гуль ні на вы бар. 

Кошт — 200 руб лёў.

— Да ра гі, не куп ляй мне 
пярс цё нак на 8 Са ка ві ка.

— Што з ма шы най?!

Ува га, му жы кі!

9 са ка ві ка з 10.00 бу дзе 

пра ца ваць рэ абі-

лі та цый ны цэнтр 

для муж чын, якія 

па цяр пе лі ад свят-

ка ван ня 8 Са ка ві ка. 

Цэнтр зна хо дзіц ца 

па ад ра се: га раж ны 

ка а пе ра тыў «Та ва-

рыш», блок № 7. 

Мы га ран ту ем вы-

дат ныя ўмо вы зна-

хо джан ня і поў ны 

па кет па слуг: кан суль та цыя 

псі хо ла га з 30-га до вым ста-
жам Пят ро ві ча, кам форт ныя 
пад до ны, ман гал, тыд нё вы 
за пас мя са, пі ва, вэн джа най 
ры бы і са сі сак, кан струк тар 

ГАЗ-21.

А я свай му ска за ла: 
«За пом ні, да ра гі! Як я 
8 Са ка ві ка су стрэ ну, так 
ты год і пра вя дзеш!»

— Та та, а для ча го ад зна-

ча ец ца 8 Са ка ві ка?

— Што за дур ное пы тан-

не? Ты ж сын ула даль ні ка 

квет ка ва га ма га зі на!

Фота Алены ДАЎЖАНОК.

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


