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1560 год — Го мель атры маў пя чат-

ку і герб — вы яву кры жа.

1840 год — на ра дзіў ся Фран ці-

шак Ка зі мі ра віч Ба гу шэ-

віч, бе ла рус кі па эт, пра за ік, пуб лі цыст, 

пе ра клад чык. У гіс то рыю Бе ла ру сі ўвай шоў як ак тыў-

ны ўдзель нік на цы я наль на-вы зва лен ча га паў стан ня 

1863 го да і адзін са ства раль ні каў бе ла рус кай лі та ра тур-

най мо вы. Вы даў паэ тыч ныя збор ні кі «Дуд ка бе ла рус кая» 

(пад псеў да ні мам Ма цей Бу ра чок) і «Смык бе ла рус кі» (пад 

псеў да ні мам Сы мон Рэў ка з-пад Ба ры са ва), дзе па ка заў 

се ля ні на, яко га аб дзя лі лі пры ска са ван ні пры го ну, аб дзі-

рае каз на, крыў дзіць суд і цар скія чы ноў ні кі. У прад мо ве 

да збор ні ка «Дуд ка бе ла рус кая» Ба гу шэ віч аб грун та ваў 

пра ва бе ла рус ка га на ро да на раз віц цё сва ёй мо вы і за-

клі каў: «Не па кі дай це ж мо вы на шай бе ла рус кай, каб не 

ўмёр лі!»

1915 
год — на ра дзі ла ся Зі на і да Ва лян ці наў на 

Кур дзя нок, акт ры са, за слу жа ная ар тыст ка 

Бе ла ру сі (1976). У 1937-м скон чы ла Бе ла рус кую сту дыю 

пры Цэнт раль ным тэ ат раль ным ву чы лі шчы ў Ле нін гра дзе. 

Слу жы ла ў Бе ла рус кім тэ ат ры юна га гле да ча і Брэсц кім 

аб лас ным дра ма тыч ным тэ ат ры.

1935 
год — на ра дзіў ся 

міт ра па літ Фі ла рэт 

(у све це Кі рыл Вар фа ла ме е віч 

Вах ра ме еў), пра ва слаў ны цар коў-

ны дзе яч, Ге рой Бе ла ру сі (2006). 

З 31 сту дзе ня 1990 да 25 снеж ня 

2013 го да з'яў ляў ся прад ста я це-

лем Бе ла рус кай пра ва слаў най 

царк вы.

1825 год — на ра дзіў ся Аляк-

сандр Фё да ра віч Ма жай-

скі, рус кі да след чык і вы на ход нік у га лі-

не ля таль ных апа ра таў, контр-ад мі рал 

(1886). Атры маў у 1881-м пры ві лей на 

вы най дзе ны ім «па вет ра пла валь ны сна-

рад» (са ма лёт), які быў па бу да ва ны ў на ту раль ную ве лі-

чы ню ў 1883 го дзе.

1895 год — на ра дзіў ся Ле а нід 

Во сі па віч Уцё саў, ар тыст 

эст ра ды, спя вак, на род ны ар тыст СССР 

(1965). Ар га ні за тар (1929), кі раў нік і са-

ліст ад на го з пер шых са вец кіх джа за вых 

ка лек ты ваў — «Тэа-джа за» (паз ней Дзяр-

жаў ны ар кестр РСФСР), з якім зняў ся ў 

філь ме «Вя сё лыя ра бя ты». Ажыц ця віў па-

ста ноў кі эст рад ных пра грам «Му зыч ная 

кра ма», «Два ка раб лі», «Срэб нае вя сел-

ле». Аў тар «За пі сак ак цё ра», кніг «З пес няй па жыц ці», 

«Дзя куй, сэр ца!»

1920 
год — на ра дзіў ся Ге орг Кар ла віч Отс, эс тон-

скі спя вак, на род ны ар тыст СССР. Зды маў-

ся ў філь мах «Міс тар Ікс», «Вы пад ко вая су стрэ ча» і ін шых. 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР (1950, 1952, 1968).

1930 
год — на ра дзіў ся Юрый Аляк санд ра віч Бу-

ты рын, ра сій скі рэ жы сёр ані ма цый на га кі-

но. Зняў філь мы «Ма лы і Карл сан», «Карл сан вяр нуў ся», 

«Ня знай ка на Ме ся цы».

1950 
год — на ра дзіў ся Сяр гей Вік та ра віч Лаў-

роў, ра сій скі дзяр жаў ны і па лі тыч ны дзе яч, 

са вец кі і ра сій скі дып ла мат. Мі ністр за меж ных спраў Ра-

сій скай Фе дэ ра цыі з 9 са ка ві ка 2004 го да.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Апанаса, Арсенія, 
Лазара.

К. Бенядзікта, Любаміра, 
Мікалая.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.09 19.26 12.17

Вi цебск — 6.58 19.16 12.18

Ма гi лёў — 6.59 19.16 12.17

Го мель — 6.56 19.12 12.16

Гродна — 7.24 19.41 12.17

Брэст — 7.25 19.41 12.16

Месяц
Апошняя квадра

 16 сакавіка.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ

Жон ка вяр ну ла ся да до му 
і ка жа му жу:

— Бы ла ў ва раж біт кі, і не 
якой-не будзь, а пер ша клас-
най. За пла ці ла ёй за ві зіт 
20 до ла раў, і ве да еш, што яна 
мне ска за ла? Што ты ажа ніў ся 
са мной толь кі з-за па са гу!

— І ты за пла ці ла за гэ-
та аж 20 до ла раў?! Я б та бе 
ска заў гэ та за-
дар ма.

У за гад чы ка 
скла да ўсё дак-
лад на, на ват 
мыш не пра-
ско чыць. А ка лі 
і пра ско чыць, то 
бу дзе па стаў ле-
на на ба ланс і 
атры мае ін вен-
тар ны ну мар.

Э к а  н о  м і  к а 
па він на быць 
эка ном най, а 
іза ля цыя — іза-
ля ва най.

Ін тэр нэт — гэ та та кое 
мес ца, яко га на са май 
спра ве ня ма. Зрэш ты, та-
кая дро бязь зу сім не пе ра-
шка джае зно сі нам.

— Пры ві тан не, пры га жу ня, 
а ма ла ды ча ла век ёсць?

— Так, ёсць!
— Доб ра. А не ма ла ды?
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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».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

АВЕН. Сі ту а цыя бу дзе 

склад вац ца ў за леж нас ці 

ад ва шай пра ца здоль нас ці 

і ўмен ня ла дзіць з ка лек ты-

вам. Па збя гай це кан флік таў. Лепш не 

ра біць ні я кіх ра шу чых дзе ян няў. Па кінь-

це ўсё на сва іх мес цах, а па куль раз бя-

ры це ся з на за па ша ны мі спра ва мі. Дру-

гую па ло ву тыд ня па жа да на пры свя ціць 

ад па чын ку, не па шко дзіць і на ву чан не 

ча му-не будзь но ва му і ці ка ва му.

ЦЯ ЛЕЦ. Ты дзень па гра-

жае па ста віць ня ма ла пы-

тан няў без ад ка зу. Неш та 

важ нае зме ніц ца ў ва шым 

аса біс тым жыц ці, мо жа це пры няць 

пра віль нае ра шэн не. За раз лепш пра-

маў чаць, на ват ка лі ўпэў не ныя ў сва-

ёй пра ва це. Вазь мі це паў зу і прос та 

па ду май це. У кан цы тыд ня маг чы мая 

да лё кая па езд ка, пад час якой ко ла ва-

шых зна ём стваў вель мі па шы рыц ца. 

У су бо ту не вар та мар на ваць сі лы на 

су мне вы і не га тыў ныя дум кі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вы ця пер 

гас па дар ста но ві шча. Жа-

дан ні ста но вяц ца явай, ра-

бо та спо рыц ца, пры но сіць 

за да валь нен не і пры бы так. 

У аса біс тым жыц ці ад бы ва юц ца пры ем-

ныя пе ра ме ны, у вас за ка ха ныя, у вас 

ма юць па трэ бу. Фар ту на на ва шым ба ку. 

Вы ўнут ра на на стро е ныя на пе ра ўтва-

рэн не і ду хоў нае ад наў лен не. Ад чу е це 

гар мо нію і шчас це. І вы гэ та за слу жы лі.

РАК. Не аб ход на па мя-

таць, што за ліш няя ўпар-

тасць і імк нен не да мі на ваць 

толь кі пры вя дуць да сва рак і кан флік таў. 

Каб зда быць упэў не насць ва ўлас ных 

сі лах, у се ра ду не аба вяз ко ва спя шац ца 

і мі ту сіц ца. Не ад цяг вай це ся, за ся родзь-

це ся на важ ным, і ўсё атры ма ец ца. Аса-

біс тае жыц цё склад ва ец ца ўда ла і па спя-

хо ва. Усе праб ле мы хут ка скон чац ца.

ЛЕЎ. Ра бо та прос та бе-

гае за ва мі з вя лі кім са ч-

ком, і ка лі вы свое ча со ва 

не сха ва е це ся, то да вя-

дзец ца пра ца ваць не толь кі за ся бе, 

але і за та го хлоп ца. Па спра буй це хоць 

атры маць за да валь нен не ад зно сін з 

ка ле га мі, якія вас ві да воч на ша ну юць. 

У аў то рак і се ра ду лепш ні чо га не ад-

кла даць на на ступ ны дзень. У вы хад-

ныя чым больш вы бу дзе це хва ліць 

бліз кіх лю дзей, тым шчас лі вей шыя 

ста не це са мі.

ДЗЕ ВА. Па спра буй-

це не раз дзі маць з му хі 

сла на ў ся мей ным жыц ці 

і па збя гай це бур ных пе ра-

жы ван няў. На ра бо це, хут чэй за ўсё, 

да вя дзец ца ак тыў на дзей ні чаць ня гле-

дзя чы на ват на тое, што ва шы дзе ян ні 

па ру шаць па ра дак рэ чаў, які склаў ся. 

У се ра ду на ва коль ныя бу дуць на стро-

е ны да вас па-доб ра му і пад тры ма юць 

мно гія ва шы ідэі. У су бо ту ва ша тай на 

па гра жае вы плыць вон кі. Ка лі ў вы хад-

ныя за хо чац ца адзі но ты, па спра буй це 

пра вес ці гэ ты дзень у пра гул ках на све-

жым па вет ры.

ША ЛІ. На гэ тым тыд ні 

вас мо жа ча каць шмат ці-

ка вых зна ём стваў. Асоб-

ныя з іх ака жуц ца на ват лё-

са вы зна чаль ны мі. Не вы клю ча на, што 

но выя лю дзі мо гуць ады граць іс тот ную 

ро лю ў па бу до ве ва шай кар' е ры, рэа-

лі за цыі пла наў. У се ра ду па спра буй це 

менш га ва рыць і больш слу хаць. Не 

імк ні це ся ўсё ста віць з ног на га ла ву — 

гэ тыя рап тоў ныя пе ра ўтва рэн ні мо гуць 

вы клі каць здзіў лен не тых, хто ва кол. 

Удзель ні ча ю чы ў спрэч ках, ста рай це ся 

за хоў ваць нейт раль ную па зі цыю.

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым 

тыд ні лю бая ра бо та бу дзе 

па сі лах. Яна, хут чэй за ўсё, 

ака жац ца твор чай і пры ня-

се са лід ны пры бы так. Але вам трэ ба 

бу дзе вы кон ваць пэў ныя пра ві лы: не 

вар та спя шац ца, пры трым лі вай це-

ся ча каль най стра тэ гіі. Вы здоль ныя 

да маг чы ся аша лам ляль ных вы ні каў, 

прос та апы нуў шы ся ў па трэб ны час у 

па трэб ным мес цы. Ча кай це доб рых на-

він і буй ных за ка заў. Аса біс тае жыц цё 

так са ма па ра дуе: вы вы зва лі це ся ад 

ад но сін, якія даў но ся бе зжы лі.

СТРА ЛЕЦ. Вас мо жа 

ча каць важ ная раз мо ва з 

на чаль ствам, вы ві да воч на 

за слу жы лі за ах воч ван не і хва лу. Так 

што не бой це ся, але пад рых та вац ца 

вар та. Больш раз маў ляй це з ка ле га мі 

і сяб ра мі. Маг чы мы но выя перс пек тыў-

ныя зна ём ствы, якія вель мі да па мо гуць 

у бу ду чы ні. Для но ва га віт ка ду хоў на га 

раз віц ця ад моў це ся ад паў та рэн ня ад-

на стай ных па мы лак. У пят ні цу ва шы 

прось бы і пра па но вы бу дуць па чу тыя.

КА ЗЯ РОГ. Пра ца на гэ-

тым тыд ні пач не пры но сіць 

вы ні кі. Не аб ход на вы зва-

ліць ся бе ад не па трэб ных 

су стрэч і кан так таў. Не вар та мар на-

ваць шмат ча су на са цы яль ныя сет кі 

або сай ты зна ём стваў — вір ту аль ныя 

свар кі і спрэч кі па гра жа юць знер ва ваць 

не менш за рэ аль ныя. Менш мі тус ні і 

больш спа кою. У вы хад ныя на ла дзяц ца 

ад но сі ны з бліз кі мі людзь мі.

ВА ДА ЛІЎ. Свае пла ны і 

за ду мы лепш за хоў ваць у 

сак рэ це, та ды бу дзе больш 

шан цаў рэа лі за ваць іх. Ця-

пер са мы час ра біць кар' е ру або ад кры-

ваць свой біз нес. Вы бу дзе це па спя-

хо выя і за па тра ба ва ныя. Ад нак не ка-

то рыя ар га ні за цый ныя пы тан ні бу дуць 

вы ра шац ца з цяж кас цю. У пят ні цу вас 

мо гуць вы ка рыс таць у сва іх мэ тах не 

над та сум лен ныя лю дзі.

РЫ БЫ. Па доб на, на-

ды шоў мо мант, ка лі вар та 

неш та ў са бе па мя няць, ад-

мо віц ца ад стэ рэа ты паў. Пры слу хай це-

ся да го ла су ін ту і цыі і кан чат ко ва вы ра-

шы це, у якім кі рун ку і з кім вы хо ча це 

іс ці па жыц ці да лей. У дру гой па ло ве 

тыд ня да вя дзец ца рэ ага ваць на не ча-

ка ныя цяж кас ці і дзей ні чаць хут ка. Не 

вы клю ча ны свар кі з бліз кі мі людзь мі на 

фі нан са вай гле бе. У вы хад ныя дні ў вас 

мо жа з'я віц ца ця га да адзі но ты.
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