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1890 год — на ра дзiў ся Аляк сей 

Яфi ма вiч Сю ба раў, бе ла-

рус кi ву чо ны ў га-

лi не пла да вод ства 

i се лек цыi, док тар сель ска гас па дар-

чых на вук (1966), пра фе сар (1967). 

За сна валь нiк на ву ко вай шко лы се-

лек цыi пла до вых куль тур.

1895 год — на ра дзiў ся Iван 

Iо сi фа вiч Ва ладзь ко, 

бе ла рус кi ар хi тэк тар, кан ды дат ар-

хi тэк ту ры (1955). З 1929-га пра ца-

ваў у пра ект ных уста но вах Мiн ска. 

Ся род ра бот: Лi та ра тур ны му зей 

Ян кi Ку па лы ў бе ла рус кай ста лi цы, 

па вiль ён СССР на мiж на род ным 

кiр ма шы ў Страс бур гу (Фран цыя), жы лыя, пра мыс ло выя 

i гра мад скiя па бу до вы ў Маск ве.

1900 год — на ра дзi ла ся Яў ге нiя Яў стаф' еў на Сяр-

ко ва, урач, адзiн з ар га нi за та раў сiс тэ мы 

ахо вы зда роўя ў Бе ла ру сi, за слу жа ны ўрач Бе ла ру сi.

1930 год — ство ра ны Цэнт раль ны бе ла рус кi пра-

ва слаў ны ка мi тэт, гра мад ская рэ лi гiй ная ар-

га нi за цыя ў За ход няй Бе ла ру сi. Ста вiў сва ёй мэ тай бе ла-

ру сi за цыю пра ва слаў най царк вы, да ма гаў ся пер са наль ных 

пе ра мен у ду хоў ных кан сыс то ры ях, бе ла ру сi за цыi вi лен-

скай пра ва слаў най се мi на рыi, вы кла дан ня За ко на Бо жа га 

ў шко лах на бе ла рус кай мо ве.

1950 год — на ра дзiў ся Вi таль Ба ры са вiч Ра ман-

чук, бе ла рус кi i ра сiй скi спарт смен (вод нае 

по ла), за слу жа ны май стар спор ту СССР (1975).

1995 год — Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi Бе ла русь Аляк-

сандр Лу ка шэн ка за цвер дзiў Па ла жэн не 

аб юбi лей ным ме да лi «50 га доў Пе ра мо гi ў Вя лi кай Ай чын-

най вай не 1941—1945 га доў».

1755 год — на ра дзiў ся Iван 

Пi лi па вiч Гер ман, гор ны 

iн жы нер, ака дэ мiк Пе цяр бург скай АН. 

Пад час па ез дак па Ура ле, Сi бi ры i Ала-

нец кай гу бер нi са браў шы ро кiя ма тэ-

ры я лы па мi не ра ло гii, тэх на ло гii ме та-

лур гiч най вы твор час цi, гiс то рыi гор най 

спра вы, а так са ма аб ра до вi шчах руд са ма цве таў i вы-

раб ных ка мя нёў.

1930 год — на-

р а  д з i ў  с я 

Ва сiль Мi хай ла вiч Пяс-

коў, ра сiй скi жур на лiст, 

пiсь мен нiк, ро да па чы-

наль нiк эка ла гiч най фо-

та- i тэ ле жур на лiс ты кi. 

Кнi гi на ры саў, мно гiя з 

аў тар скi мi фо та iлюст ра-

цы я мi, пры све ча ныя тэ-

мам ча ла ве ка i пры ро ды, 

ай чы ны. Аў тар да ку мен таль най апо вес цi пра сям'ю пус-

тэль нi каў-ста ра ве раў «Тай го вы ту пiк». Лаў рэ ат Ле нiн-

скай прэ мii (1964).

1980 год — на ра дзi ла ся Нэ лi Ула дзi мi ра ўна Ува ра-

ва, ра сiй ская акт ры са. Зды ма ла ся ў фiль мах 

«Не на ра дзi ся пры го жай», «Та ям нi чы вост раў», «Мым ра», 

«Анёл на або чы не» i iн шых.

1995 год — з кас ма дро ма «Бай ка нур» на ка-

раб лi «Са юз ТМ-21» стар та ва ла пер шая 

ра сiй ска-аме ры кан ская экс пе ды цыя да ар бi таль най стан-

цыi «Мiр» з экi па жам у скла дзе кас ма на ўтаў Ула дзi мi ра 

Дзя жу ра ва, Ге на дзя Стра ка ла ва i аст ра наў та Нор ма на 

Та гар да.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Антаніны, Ганны, 
Еўдакіі, Надзеі, Пятра, 
Аляксандра, Антона, 
Васіля, Івана, Несцера.

К. Евы, Мацільды, 
Лазара, Лявона, Міхала.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.26 19.12 11.46

Вi цебск — 7.16 19.02 11.46

Ма гi лёў — 7.16 19.02 11.46

Го мель — 7.12 18.59 11.47

Гродна — 7.41 19.28 11.47

Брэст — 7.41 19.29 11.48

Месяц
Поўня 9 сакавіка.

Месяц у сузор’і 
Стральца.

УСМІХНЕМСЯ

Аб рам, ула даль нік кра-
мы з ага род ні най, па пя-
рэдж вае жон ку:

— За пом ні, сён ня ні чо га 
не на бы вай у кра ме Аб ра-
мо ві чаў!

— Ча му?
— Та му што яны па зы-

чы лі на шы ва гі.

На ву коў цы вы яві лі тры 
ві ды абы яка вас ці: ко ле-
ра вая — мне фі я ле та ва, 

геа мет рыч ная — мне па-
ра лель на, му зыч ная —
 мне па ба ра ба не.

Жан чы на не прос та про-
сіць яе вы слу хаць — яна 
про сіць да па маг чы зра зу-
мець, пра што га во рыць. 

Дзяў ча ты, па мя тай це, ва-
шы дзе ці бу дуць па доб ныя 
на яго, а не на яго аў та ма-
біль!
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

АВЕН. Мо жа це ад чуць 

ну ду i прэс насць iс на ван-

ня, та му што ў ва шым 

жыц цi ма ла но ва га i цi ка-

ва га. Тэр мi но ва змя няй це сi ту а цыю. 

У чац вер з'я вiц ца маг чы масць блiс-

нуць сва ёй эру ды цы яй на ра бо це, 

бу дзе шмат су стрэч, тэ ле фон ных 

пе рагавораў. У пят нi цу маг чы ма сур'-

ёз ная раз мо ва са ста рым сяб рам.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд-

нi цал кам iма вер ная до-

сыць рэз кая зме на дзей-

нас цi. Пры гэ тым не аба-

вяз ко вая зме на ра бо ты — прос та 

з'я вiц ца iн шая тэ ма цi на ват цэ лы кi-

ру нак. Пры мi це да па мо гу ка лег, яна 

бу дзе вель мi да рэ чы. У кан цы тыд ня 

ад чу е це зме ну рыт му — за мест на-

пру жан ня прый дзе лёг касць, у спра-

вах ад кры ец ца дру гое ды хан не. Пры 

жа дан нi бу дзе маг чы масць зра бiць 

най леп шае ўра жан не на тых, з кiм 

ма е це зно сi ны. У вы хад ныя мо гуць 

рап там ад крыц ца та ям нi цы ва ша га 

даў ня га мi ну ла га.

БЛIЗ НЯ ТЫ. Вы здоль-

ныя мно гае змя нiць да 

леп ша га,  пры чым не 

спат рэ бiц ца нi я кiх звыш-

на ма ган няў. Але атры ма-

е це тое, пра што даў но ма ры лi, i ад-

чу е це за да валь нен не. У аса бiс тым 

жыц цi ча ка юц ца пры ем ныя па дзеi, 

спат кан нi i пры знан нi. Кар' е ра пры-

но сiць ста бiль ны пры бы так. Асаб-

лi ва цi ка выя iдэi мо гуць на ве даць 

у пят нi цу. У вы хад ныя, асаб лi ва ў 

су бо ту, да вас прый дзе ад чу ван не 

спа кою i гар мо нii з са бой. Атрым лi-

вай це аса ло ду.

РАК. На гэ тым тыд нi 

сла ва люб ныя за ду мы абя-

ца юць ува со бiц ца ў жыц-

цё, ка лi атры ма ец ца дзей нi чаць ра шу-

ча i не бал ба таць лiш ня га. У се ра ду 

не пе ра кла дай це ра шэн не жыц цё ва 

важ ных пы тан няў на чу жыя пле чы. 

Ка лi дзей нi чаць дып ла ма тыч на, то ў 

чац вер мо жа це ўга ва рыць на чаль ства 

на што за ўгод на. За га дзя пад рых туй-

це ся да сюр пры заў у ся мей ных спра-

вах у вы хад ныя.

ЛЕЎ. На ра бо це да вя-

дзец ца пра ца ваць, а не 

прос та пра седж ваць шта-

ны. Для та го каб утрым лi-

ваць кант роль над сi ту а цы яй, спат рэ-

бiц ца шмат на ма ган няў, усе за да чы 

трэ ба бу дзе вы ра шыць у тэр мiн. Пры 

гэ тым па спра буй це не сва рыц ца з 

на ва коль ны мi. У кан цы тыд ня не ад-

маў ляй це ся ад за пра шэн няў сяб роў, 

сха дзi це ў ка вяр ню, ар га нi зуй це ве-

ча рын ку.

ДЗЕ ВА. Прый шоў час 

вы праў ляць зроб ле ныя 

па мыл кi. Не ду май це, што 

iх нi хто не за ўва жыць. Па-

спра буй це не пры маць па спеш лi вых 

ра шэн няў. Ву чы це ся слу хаць i чуць, 

вы кон вай це прось бы на ва коль ных, 

ка лi яны рэа лiс тыч ныя. Ня дзе лю па-

ста рай це ся пры свя цiць вы ра шэн ню 

ся мей ных праб лем, iнакш вас не зра-

зу ме юць.

ША ЛI. Ка лi вы не па-

па да лi ся ў ла пы да спа-

да ры нi ля но ты, то ад каз-

ваць за не да роб ле ную 

спра ву вам не да вя дзец ца. На груз ка 

бу дзе па сту по ва на рас таць. Толь кi не 

ўзваль вай це на ся бе ўсё, вы бi рай це 

аб' ём ра бо ты па сi лах. Па спра буй це 

знай сцi тро хi ча су для ся бе, зай мi це ся 

са ма ўдас ка на лен нем.

СКАР ПI ЁН. На гэ тым 

тыд нi не ча ка ныя на вi ны 

мо гуць змя нiць ва ша жыц-

цё i пла ны на най блi жэй-

шую бу ду чы ню. Ад нак важ на, што ўсё 

скла дзец ца най леп шым чы нам. Вы 

атры ма е це ме на вi та тое, да ча го iмк-

ну лi ся, так што не бой це ся ма рыць. 

У бiз не се вас ча кае са лiд ны пры бы-

так. У аса бiс тым жыц цi — га ра чыя 

спат кан нi i маг чы масць уз' яд нац ца з 

ка ха ным ча ла ве кам.

СТРА ЛЕЦ. Вы дат ны час 

для твор час цi, яна да зво-

лiць ува со бiц ца ў жыц цё 

мно гiм ва шым iдэ ям. Будзь це ўваж-

лi выя да прось баў блiз кiх лю дзей. Да-

па ма га ю чы iн шым, па вя лi чы це сваю 

са ма ацэн ку. Каб вы ва ло да лi сi ту а-

цы яй, на ра бо це не аб ход на пра явiць 

ра шу часць i iнi цы я ты ву. На бы ты во-

пыт ад крые но выя маг чы мас цi. Вы-

хад ныя — доб ры час для сяб роў скiх 

су стрэч.

КА ЗЯ РОГ.  Пер шая 

па ло ва тыд ня бу дзе бед-

на ва тая на па дзеi, та му 

мак сi маль на ўда лая для 

ад па чын ку — са мы час чымсь цi ся-

бе па пес цiць. У аў то рак лепш не вы-

каз ваць уго лас сва iх мер ка ван няў i 

кры тыч ных за ўваг, iнакш на вас па-

крыў дзяц ца. У чац вер па ста рай це ся 

не мi ту сiц ца i не спя шац ца, бо гэ ты 

дзень спры яе ўдум лi вай i спа кой най 

ра бо це. За ня так лю бi май спра вай па-

тро iць ва шы сi лы.

ВА ДА ЛIЎ. Не аб ход на 

за хоў ваць эма цы я наль-

ную раў на ва гу i спа кой на 

па ста вiц ца да пе ра шкод, 

якiя ўзнi ка юць на ва шым шля ху. 

З на чаль ствам па жа да на быць больш 

стры ма ны мi, а вось пад на ча ле ным 

лепш не да ваць рас слаб ляц ца. Звяр-

нi це ўва гу, што ма лень кiя пе ра ме ны ў 

ва шых па во дзi нах мо гуць пры во дзiць 

да вя лi кiх змен у ата чэн нi. У чац вер 

i пят нi цу па спра буй це не здзяйс няць 

лег ка дум ных учын каў, каб по тым не 

тра пiць у вель мi да лi кат ную сi ту а-

цыю. У вы хад ныя лепш не ўсту паць 

у дыс ку сiю са сва я ка мi, каб не па-

сва рыц ца.

РЫ БЫ. Стом ле насць 

мо жа на га даць пра ся бе 

ў са май рэз кай фор ме — 

са мы час за ду мац ца пра ад па чы нак 

цi ар га нi за ваць са бе хоць ка рот ка-

ча со вую пе рад ыш ку. Да па ма га ю чы 

iн шым вы ра шаць праб ле мы, змо жа це 

атры маць не ма лую вы га ду i для ся бе. 

У чац вер трэ ба бу дзе шмат пра ца-

ваць, за тое i вы нiк атры ма е це хут-

ка. Па езд кi, за пла на ва ныя на су бо ту, 

лепш пе ра нес цi на iн шы дзень.
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