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1930 
год — на ра дзіў ся Вік тар 

Ма ка ра віч Іль ін, бе ла рус кі 

ву чо ны ў га лі не тэ а рэ тыч най і пры клад-

ной элект ра тэх ні кі, кан ды дат тэх ніч ных 

на вук (1963), пра фе сар (1978), за слу жа-

ны ра бот нік вы шэй шай шко лы Бе ла ру сі (1980).

1940 
год — на ра дзіў ся Сяр гей Ануф ры е віч Раб-

чук, бе ла рус кі трэ нер (ве ла сі пед ны спорт), 

май стар спор ту СССР (1964), за слу жа ны трэ нер Бе ла-

ру сі (1988).

1970 
год — на ра дзіў ся 

Алег Кан стан ці на віч 

Ра ма наў, бе ла рус кі спарт смен (ха-

кей з шай бай), за слу жа ны май стар 

спор ту Бе ла ру сі (2002). У скла дзе 

на цы я наль най збор най ка ман ды 

Бе ла ру сі за няў 4-е мес ца на ХІХ зі-

мо вых Алім пій скіх гуль нях (2002). 

Ула даль нік Куб ка Еў ро пы (1996), 

чэм пі ён Бе ла ру сі (1993, 1994, 1995, 2003). Чэм пі ён Ра сіі 

(1996), ся рэб ра ны пры зёр (1997, 2000).

1989 
год — ад кры ты му зей гіс то рыі На цы я-

наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі. Экс па-

зі цыя му зея ад люст роў вае асноў ныя эта пы ста наў лен ня 

і раз віц ця ака дэ міч най на ву кі ў Бе ла ру сі, гіс то рыю фар-

мі ра ван ня су час най ар га ні за цый най струк ту ры На цы я-

наль най ака дэ міі на вук, да сяг нен ні і вы ні кі на ву ко вай і 

на ву ко ва-тэх ніч най дзей нас ці яе ву чо ных і ар га ні за цый, 

эта пы ста наў лен ня ака дэ міч ных на ву ко вых школ у га лі не 

пры ро да знаў чых, тэх ніч ных, ме ды цын скіх, гу ма ні тар ных, 

са цы яль ных і ін шых на вук.

1685 
год — на ра дзіў ся Іа ган 

Се басць ян Бах, 

ня мец кі кам па зі-

тар, прад стаў нік 

эпо хі ба ро ка, ар-

га ніст-вір ту оз, му зыч ны пе да гог. 

Аў тар больш чым 1000 тво раў.

1890 год — на ра дзіў-

ся Уіль ям Ло рэнс 

Брэг, анг лій скі ву чо ны-фі зік, адзін з за сна валь ні каў рэнт-

ге на струк тур на га ана лі зу, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі па 

фі зі цы (1915). Ра зам з баць кам Уіль я мам Ген ры Брэ гам 

пер шы рас шыф ра ваў атам ныя струк ту ры шэ ра гу крыш-

та ляў з да па мо гай дыф рак цыі рэнт ге наў скіх пра мя нёў 

(1913).

1920 год — на ра дзі ла ся Ма рыя Ва сі леў на Смір-

но ва, лёт чы ца, Ге рой Са вец ка га Са ю за 

(1944). Бра ла ўдзел у ба ях на Паў днё вым, Паў ноч на-Каў-

каз скім, 4-м Укра ін скім і 2-м Бе ла рус кім фран тах, бы ла 

ка ман дзі рам авія эс кад рыл лі. За га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны вы ка на ла 940 ба я вых вы ле таў.

1940 год — на ўзбра ен не Чыр во най Ар міі быў 

пры ня ты ле ген дар ны Т-34 — най леп шы 

танк Дру гой су свет най вай ны.

1954 год — на ра дзі ла ся Лай ма Вай ку ле, са-

вец кая і лат вій ская эст рад ная спя вач ка, 

акт ры са кі но і тэ ле ба чан ня. На род ная ар тыст ка Лат вій-

скай Рэс пуб лі кі.

1995 год — ад быў ся па лёт пер ша га ў Ра сіі са-

ма лё та шмат мэ та ва га пры зна чэн ня з тур-

ба він та вым ру ха ві ком і гер ме тыч ным са ло нам М-101Т 

(«Гжэль»).

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Кірылы, Трафіма.

К. Альбіны, Карнеліі, 
Веньяміна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.44 19.44 13.00

Вi цебск — 6.32 19.35 13.03

Ма гi лёў — 6.34 19.35 13.01

Го мель — 6.32 19.30 12.58

Гродна — 7.00 19.59 12.59

Брэст — 7.02 19.58 12.56

Месяц
Маладзік 24 сакавіка.

Месяц у сузор’і Рака.

УСМІХНЕМСЯ
Ры бак — свед ка зла чын-

ства сцвяр джаў, што за ўва-

жа ны iм зла чы нец быў ка ля 

ча ты рох з па ло вай мет раў 

рос там i ва жыў кi ла грам пад 

трыс та.

— Гля дзi, да ра гая, якi 

цу доў ны ўчас так для да-

чы: эка ла гiч на чыс тая зо-

на, хвоi, ра ка. Тут мы па са-

дзiм ма лi ну i агрэст, вось 

там — па мi до ры i гур кi. Да-

лей бу дзе зо на бар бе кю, 

дзе мы па са дзiм пе чань...

— У якiя каш тоў ныя па пе-

ры ця пер лепш за ўсё ўклад-

вац ца?

— Zewa трох слой ная.

Пад час ву чэн няў спец на-

за па мас кi роў цы аль бо нi-

хто не прый шоў на за ня ткi 

па мас кi роў цы, аль бо ўсе 

прос та ма лай цы.
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Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

1 кра са ві ка, се ра да. Хоць Ме сяц і 

зна хо дзіц ца ў фа зе рос ту, стрыж ка мо-

жа пры нес ці не га тыў ную энер ге ты ку ў 

ва ша жыц цё.

2 кра са ві ка, чац вер. Вель мі спры-

яль ны дзень для но вай стрыж кі або мод-

най уклад кі, праў да, без афар боў ван ня 

ва ла соў.

3 кра са ві ка, пят ні ца. Стрыж ка ў та кія 

дні ро біць ва ла сы пры го жы мі, пыш ны мі 

і шаў ка віс ты мі. Час спры яль ны для на-

вед ван ня цы руль ні, ка лі вы хо ча це змя-

ніць лад або рытм свай го жыц ця.

4 кра са ві ка, су бо та. Ва ўсіх ад но сі-

нах вы дат ны дзень для стрыж кі, ва ла сы 

бу дуць ад рас таць зда ро выя, стрыж ка 

пры ня се ў дом даб ра быт.

5 кра са ві ка, ня дзе ля. Стрыж ка і 

афар боў ка ва ла соў сён ня — уда лы вы-

бар. Пе ра ме ны, зроб ле ныя ў гэ ты дзень, 

бу дуць да тва ру і вы клі чуць хва лю кам-

плі мен таў ад на ва коль ных.

6 кра са ві ка, па ня дзе лак. Час для 

стрыж кі вель мі спры яль ны — гэ та па-

ды ме на строй і пры цяг не па зі тыў ную 

энер гію.

7 кра са ві ка, аў то рак. Жа да е це 

зра біць струк ту ра ва ную або аб' ём ную 

стрыж ку — за пі шы це ся да май стра на 

гэ ты дзень.

8 кра са ві ка, се ра да. Поў ня — не най-

леп шы дзень для па хо ду ў са лон. Стрыж-

ка мо жа не га тыў на ад біц ца на зда роўі і 

ўза е ма ад но сі нах з род ны мі і бліз кі мі.

9 кра са ві ка, чац вер. Сён ня стрыж-

ка мо жа пры нес ці ка рысць вам, але на-

шко дзіць ва ла сам — яны мо гуць стаць 

не па слух мя ныя і бляк лыя. Ка лі стрыж ка 

рэ гу ляр ная, то асаб лі вай шко ды не пры-

ня се, ка лі вы стры жа це ся рэд ка, ад кла-

дзі це на ін шы дзень.

10 кра са ві ка, пят ні ца. Не спры яль ны 

час для стрыж кі і афар боў ван ня ва ла-

соў. Уклад ка, зроб ле ная ў гэ ты дзень, 

будзе тры ма ц ца дрэн на.

11 кра са ві ка, су бо та. Стрыж ка і 

афар боў ван не ва ла соў пры ня суць з са-

бой ста ноў чую энер ге ты ку, а пры чос ка 

на доў га за ха вае фор му.

12 кра са ві ка, ня дзе ля. Па мя та ем, 

што дзе вят нац ца ты ме сяч ны дзень — 

час ча раў ні коў і ведзь ма коў. Аб стры-

жа ныя ва ла сы трэ ба па маг чы мас ці 

за браць з са бой.

13 кра са ві ка, па ня дзе лак. Афар-

боў ван не ў на ту раль ныя ко ле ры і лёг кая 

зме на пры чос кі да па мо гуць да сяг нуць 

па стаў ле ных мэт.

14 кра са ві ка, аў то рак. Но вая пры-

чос ка спры яль на ада б'ец ца на ва шай 

пры ваб нас ці. Ва ла сы бу дуць ад рас таць 

па воль на. Для афар боў ван ня вы бі рай це 

ко лер, які быў у вас у са мы шчас лі вы 

пе ры яд жыц ця.

15 кра са ві ка, се ра да. Сён ня спры я-

ль ны дзень для мод ных пры чо сак, яр-

ка га аван гард на га сты лю. Уліч вай це, 

што ва ла сы пас ля стрыж кі бу дуць доў-

га ад рас таць.

16 кра са ві ка, чац вер. Нейт раль ны 

дзень для стрыж кі. Для афар боў кі вы бі-

рай це на ту раль ныя ад цен ні.

17 кра са ві ка, пят ні ца. Нейт раль ны 

дзень для зме ны імі джу, ад нак ад па хо-

ду да цы руль ні ка лепш ад мо віц ца.

18 кра са ві ка, су бо та. Не бяс печ ны 

пе ры яд для стрыж кі ва ла соў, яны мо-

гуць вы па даць і стаць лом кі мі.

19 кра са ві ка, ня дзе ля. Не ха дзі це 

да цы руль ні ка — мо жа це змар на ваць 

дар ма гро шы, са пса ваць на строй і ва-

ла сы. Стрыж ка мо жа пры нес ці праб ле-

мы са зда роў ем.

20 кра са ві ка, па ня дзе лак. Не спры я-

ль ны дзень для стрыж кі — па вя лі ча ная 

ве ра год насць вы па дзен ня ва ла соў.

21 кра са ві ка, аў то рак. Сён ня лепш 

не пад стры гаць ва ла сы, каб не на клі-

каць на ся бе кло па ты і дрэн ны на строй. 

А вось афар боў ван не на ту раль ны мі 

фар ба валь ні ка мі ўзмоц ніць пос пех у 

біз не се.

22 кра са ві ка, се ра да. Ка лі стрыг чы-

ся ў кан цы ме сяч на га цык ла, ва ла сы 

пач нуць рас ці яшчэ па воль ней, а ўклад-

ка не бу дзе тры мац ца. Афар боў ван не 

не пры ня се жа да на га вы ні ку. Гэ ты час 

пры дат ны толь кі для ля чэб ных пра цэ-

дур, звя за ных з ва ла са мі.

23 кра са ві ка, чац вер. Дзень, які пры-

па дае на ма ла дзік, лепш па кі нуць сва-

бод ным — згод на з даў ні мі па вер' я мі, 

па ка ра ціць у гэ ты час ва ла сы — гэ та 

ўсё роў на што свя до ма па ка ра ціць са-

бе жыц цё.

24 кра са ві ка, пят ні ца. У гэ ты дзень 

мож на асвя жыць стрыж ку, зрэ заць 

грыў ку або пад раў няць кон чы кі. Вель мі 

ўда лая да та для афар боў ван ня ва ла-

соў.

25 кра са ві ка, су бо та. Но вая пры чос-

ка пры ня се доб ры на строй. Па спра буй-

це афар боў ван не ў яр кія ко ле ры: фар ба 

бу дзе тры мац ца доў га, але ва ла сы хут ка 

ад рас туць.

26 кра са ві ка, ня дзе ля. Доб ры час 

для на вед ван ня цы руль ні ка. Агуль ны 

стан ва ла соў ад стрыж кі ў гэ ты час толь-

кі па леп шыц ца.

27 кра са ві ка, па ня дзе лак. Стрыж ка, 

якую вы за ду ма лі, атры ма ец ца ня ўда-

лая.

28 кра са ві ка, аў то рак. Стрыж ка ва-

ла соў пры цяг не свар кі з ка ха ным ча-

ла ве кам і кан флік ты з на чаль ні кам, а 

так са ма сур' ёз на па гор шыць стан ва-

ша га зда роўя.

29 кра са ві ка, се ра да. Не спры яль ны 

дзень для стрыж кі — яна дрэн на ада-

б'ец ца на струк ту ры ва ла соў. Афар боў-

ван ня, са лон ных і хат ніх пра цэ дур так-

са ма вар та па збя гаць.

30 кра са ві ка, чац вер. Стрыж ка на-

шко дзіць ва ла сам, та му што яны вель мі 

ад чу валь ныя да ўздзе ян ня. Ка лі ёсць 

маг чы масць, ад кла дзі це на вед ван не 

цы руль ні.

Га ра скоп стры жак на красавік


