
1 ЛЮ ТА ГА

1920 год — на ра дзіў ся Фе лікс 

Ста ні сла ва віч Мар цін ке віч, 

бе ла рус кі ву чо ны-эка на міст, док тар эка-

на міч ных на вук (1964), 

пра фе сар (1965), ака-

дэ мік НАН Бе ла ру сі 

(1969). Аў тар больш чым 150 на ву ко вых 

прац. Пра во дзіў да сле да ван ні ў га лі не 

эфек тыў нас ці і раз мя шчэн ня вы твор-

час ці. Удзель ні чаў у рас пра цоў цы на ву-

ко вых пра гно заў па комп лекс ным вы ка-

ры стан ні пры род ных рэ сур саў і раз віц ці 

вы твор чых сіл Бе ла рус ка га Па лес ся.

1920 год — у Сма лен ску вый шаў пер шы ну мар 

гра мад ска-па лі тыч най га зе ты «Са вец кая 

Бе ла русь» — ор га на ЦК Кам пар тыі Літ вы і Бе ла ру сі (вы-

хо дзі ла да 21 са ка ві ка 1933 го да). Пер шыя 10 ну ма роў 

вы да ва лі ся два ра зы на ты дзень Бе ла рус кай рэ дак цый най 

ка ле гі яй ЦК КП(б) Літ вы і Бе ла ру сі як ча со піс. З 15 жніў ня 

1920-га што дня вы хо дзі ла ў Мін ску на бе ла рус кай мо ве.

1955 год — на ра дзіў ся Аляк сей Мі ка ла е віч Іса-

еў, бе ла рус кі спя вак (ба ры тон), за слу жа ны 

ар тыст Бе ла ру сі (1997). З 1991-га (з пе ра пын кам) са-

ліст, з 2001-га — ды рэк тар (з 2004-га і мас тац кі кі раў-

нік) Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зыч на га тэ ат ра. Ся род 

пар тый: міс тар Ікс, Эд він («Прын цэ са цыр ка», «Сіль ва» 

Ім рэ Каль ма на), князь Ар лоў скі («Ля ту чая мыш» Іа га на 

Штра у са).

1970 год — на ра дзі ла ся На тал ля Ула дзі мі раўна 

Кар пян ко ва, бе ла рус кая спарт смен ка 

(скач кі на ба ту це), май стар спор ту СССР (1986), май стар 

спор ту Бе ла ру сі між на род на га кла са (1993), за слу жа ны 

май стар спор ту Бе ла ру сі (1999).

1970 год — на ра дзіў ся Яў ген Мі ка ла е віч Шча ці-

нін, бе ла рус кі спарт смен (на столь ны тэ ніс), 

за слу жа ны май стар спор ту Бе ла ру сі (2004).

2005 год — па чаў круг ла су тач нае вя шчан не спа-

да рож ні ка вы тэ ле ка нал «Бе ла русь-ТБ».

1910 год — у Анг ліі ад кры ла ся 

пер шае ў све це бю ро па 

пра ца ўлад ка ван ні бес пра цоў ных.

1920 год — на ра дзіў ся Іо сіф 

Аляк санд ра віч Мі хай лоў-

скі, ра сій скі ха ра вы ды ры жор, кам па зі-

тар, на род ны ар тыст Ра сіі.

1935 год — на ра-

дзіў ся Ула-

дзі мір Вік та ра віч Ак сё наў, 

лёт чык-кас ма наўт СССР, 

двой чы Ге рой Са вец ка га Са-

ю за (1976, 1980). Здзейс ніў 

па лё ты на кас міч ных ка раб-

лях «Са юз-22» (1976), «Са юз Т-2» і ар бі таль най стан цыі 

«Са лют-6» (1980).

1975 год — аме ры кан скія спе цы я ліс ты Біл Гейтс 

і Пол Ален за сна ва лі кам па нію «Май кра-

софт». Ця пер гэ та вя ду чы су свет ны вы твор ца пра грам-

на га за бес пя чэн ня для пер са наль ных кам п'ю та раў.

1990 год — кас ма на ўта мі Аляк санд рам Се раб-

ро вым і Аляк санд рам Вік та рэн кам бы ло 

пра ве дзе на пер шае вы пра ба ван не ра сій скай уста ноў кі 

для пе ра мя шчэн ня кас ма на ўтаў у ад кры тым кос ма се і 

но вай ма ды фі ка цыі ска фанд ра.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Антона, Арсенія, 
Макара, Марка, Мікалая, 
Пятра, Фёдара.

К. Ігната.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.57 17.49 8.52

Вi цебск — 8.52 17.34 8.42

Ма гi лёў — 8.47 17.40 8.53

Го мель — 8.38 17.42 9.04

Гродна — 9.12 18.05 8.53

Брэст — 9.07 18.11 9.04

Месяц
Маладзік 25 студзеня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ

Ар кадзь цэ лы дзень 

быў на ры бал цы і ні чо га не 

зла віў. Да ро гай да до му ён 

зай шоў у рыб ную кра му, 

каб ку піць па ру кар паў.

Пра да вец:

— Ар кадзь, мне тут па-

тэ ле фа на ва ла ва ша жон-

ка і ска за ла, што сён ня вы 

зла ві лі фа рэль.

На лёг ка ат ле тыч ным 

ста ды ё не спарт смен кі дае 

кап'ё. Трэ нер на дру гім кан-

цы по ля ка мен туе тэх ніч ныя 

ню ан сы. У яго пы та юц ца:

— Ска жы це, вы не ба і це-

ся, што кап'ё мо жа тра піць 

прос та ў вас? Яно ж пры зям-

ля ец ца за не каль кі кро каў!

— Не, я стаю на 90-мет-

ро вай ад зна цы.

— І што?

— А ён кі дае на 85, аса-

біс ты рэ корд — 87.

— Зра зу ме ла, ну а рап-

там усё ж?..

— Я ўсё роў на стаю на 

ад зна цы 90 мет раў. А су-

свет ны рэ корд 89. І ка лі ён 

ад туль у мя не тра піць, я 

пам ру шчас лі вы!
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АВЕН. Пэў ны арэ ол 

таям ні час ці і за гад ка вас ці 

на гэ тым тыд ні вам не пе-

ра шко дзіць, а толь кі бу дзе 

спры яць за ці каў ле нас ці на ва коль ных у 

зно сі нах з ва мі. Вы ка ры стан не но вых 

ідэй і тэх на ло гій у ра бо це да зво ліць 

да маг чы ся важ ных вы ні каў. У пра фе-

сій най сфе ры будзь це ўваж лі выя ў вы-

ба ры кры ніц ін фар ма цыі — маг чы мыя 

не дак лад нас ці і ска жэн ні. Кан флікт ную 

сі ту а цыю ў сям'і ў чац вер па жа да на 

свое ча со ва за ўва жыць і абы сці. Зга-

дай це пра хат нія спра вы і праб ле мы, 

якіх на збі ра ла ся.

ЦЯ ЛЕЦ. Пра яві це муд-

расць і стры ма насць, а не 

па спеш насць і раз драж-

няль насць. Ста рай це ся 

па збя гаць гла баль ных спраў — менш 

буй ныя, але больш рэ аль ныя пы тан ні 

бу дуць уда ла вы ра ша ны. Не пад да вай-

це ся эмо цы ям, па чуц ці мо гуць пры му-

сіць пай сці на не апраў да ную ры зы ку. 

У па ня дзе лак па жа да на не аб мяр коў ваць 

сур' ёз ных спраў з на чаль ствам. У чац вер 

ча кай це важ ных дзе ла вых пра па ноў.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вам не-

аб ход на скан цэнт ра ваць 

свае на ма ган ні на да сяг-

нен ні па стаў ле ных мэт. Не 

бой це ся цяж кас цяў і пе ра-

шкод. Вам удас ца іх лёг ка пе ра адо лець 

і атры маць жа да нае. Ёсць перс пек ты-

вы для да лё кіх, маг чы ма, за меж ных 

па ез дак. У аса біс тым жыц ці вас ча кае 

шмат пры ем ных і пя шчот ных мо ман-

таў. У вы хад ныя па спра буй це ад па-

чыць і ад на віць сі лы. Будзь це больш 

па мяр коў ныя і цярп лі выя, стрым лі вай-

це свае бур ныя эмо цыі.

РАК. Па спра буй це стаць 

больш уваж лі вы мі, ста рай-

це ся не да пус каць па мы лак 

у ра бо це. Па чы на ю чы з се-

ра ды, вы станеце ду маць на рэд касць 

вы раз на і яс на, што бу дзе спры яць за-

ра джэн ню мност ва ідэй, якія па жа да-

на па дзя ліць на рэ аль ныя і ілю зор ныя. 

У кан цы тыд ня бу дуць уда лы мі па езд кі. 

На дзей насць і дзе ла вая хват ка да зво-

ляць па спя хо ва су праць ста яць апа нен-

там у лю бой сі ту а цыі. Ня дзе ля мо жа 

па ра да ваць пры ем ны мі па дзея мі.

ЛЕЎ. Да вя дзец ца ста-

ран на рых та вац ца да важ-

най на ра ды або іс пы ту. 

У аў то рак вар та пра явіць 

цяр пен не, каб ажыц ця віць сваю за ду-

му. Праў да, для та го, каб усё са праў ды 

атры ма ла ся так, як вы хо ча це, спат рэ-

біц ца яшчэ кры ху ўда чы. У дру гой па-

ло ве тыд ня маг чы мы не ча ка ны па ва рот 

да леп ша га ў ад но сі нах з на ва коль ны-

мі. Ва ша звы чай ная ка му ні ка бель насць 

узні мец ца да ня ба ча ных вы шынь.

ДЗЕ ВА. Спры яль ны ты-

дзень для та го, каб штось-

ці змя ніць і на ву чыц ца но-

ва му. Вас аба вяз ко ва на-

ве дае аза рэ нне, га лоў ная за да ча — не 

пра спаць яго ві зіт. Ча кае так са ма і пос-

пех у спра вах. Доб ра бы ло б стры мац-

ца, ка лі з'я віц ца пя ку чае жа дан не аца-

ніць учын кі ін шых лю дзей і го лас на іх 

пра ка мен та ваць. У чац вер вы мо жа це 

стра ціць спа кой і сон, і пры чы на гэ та га 

бу дзе да лё кая ад ра ман ты кі. Пят ні ца 

абя цае ака зац ца вы дат ным днём для 

пра фе сій ных да сяг нен няў.

ША ЛІ. На ды хо дзіць час 

плён най, але ма на тон най 

пра цы, а ме на ві та ў ёй 

вы мо жа це пра явіць ся бе 

як моц ная асо ба. Ча го не вар та ра-

біць на гэ тым тыд ні, дык гэ та мя няць 

мес ца ра бо ты. У аў то рак цяр пен не і 

пра ца аба вяз ко ва да дуць вы нік, хоць 

і ад бя руць ма су сіл. На се ра ду не вар-

та пла на ваць ра ман тыч ных су стрэч. 

У чац вер і пят ні цу мір на зай май це ся 

сва ёй спра вай, але толь кі да та го ча су, 

па куль не ад чу е це стом ле нас ці.

СКАР ПІ ЁН. Мо гуць аб-

васт рыц ца пы тан ні кар'е-

ры і ўла ды, але ў вы ні ку 

вы атры ма е це пры бы так і 

па вы шэн не. Аб ста ноў ка на ра бо це ві-

да воч на па леп шыц ца. Не бой це ся пры-

маць важ ныя ра шэн ні не толь кі за ся-

бе, але і за ін шых. Вы ад чу е це, што не-

аб ход ныя на чаль ству і ка ле гам, толь кі 

не будзь це ла сыя на ліс лі васць. Ва шы 

да сяг нен ні па тра бу юць па цвяр джэн ня 

прак ты кай, а маг чы масць да ка заць і 

ад ста яць свае па зі цыі з'я віц ца.

СТРА ЛЕЦ. Па жа да-

на пры свя ціць да стат ко-

ва ча су зно сі нам і но вым 

знаём ствам. Па спра буй це 

пе ра гле дзець сіс тэ му каш тоў нас цяў. 

Вы бу дзе це аб' ек там па вы ша най ува-

гі. Не да зва ляй це ня сме лас ці і ліш няй 

сціп лас ці пе ра шко дзіць атры маць з гэ-

та га мак сі маль ную вы га ду. У дру гой 

па ло ве тыд ня сва я кам мо жа спат рэ-

біц ца да па мо га.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым 

тыд ні вы аку ня це ся ў ра бо-

ту з га ла вой. Ад клас ці не 

атры ма ец ца. Не пра ва куй-

це сва і мі дзе ян ня мі і вы каз ван ня мі не за-

да во ле насць на ва коль ных. Да вя дзец ца 

ад каз ваць за свае ра ней шыя ўчын кі. 

Ра бі це для ін шых толь кі тое, што зра-

бі лі б для ся бе. Маг чы мыя скла да ныя 

па езд кі і на пру жа ныя пе ра мо вы, але 

яны ад кры юць но выя перс пек ты вы.

ВА ДА ЛІЎ. На гэ тым 

тыд ні вя лі кая част ка ра-

ней шых праб лем бу дзе 

пе ра адо ле ная. Іма вер ная 

ўда лая па езд ка ці пад рых тоў ка да яе. 

У па ня дзе лак лепш па ча каць з па чат-

кам но вых спраў і пра ана лі за ваць сі-

ту а цыю ў аса біс тым жыц ці. У се ра ду 

мо гуць пра явіц ца ва шы скры тыя здоль-

нас ці. Чац вер абя цае пад штурх нуць вас 

да пры няц ця кар ды наль ных ра шэн няў. 

У пят ні цу ці ка выя ідэі мо гуць уз нік нуць 

рап тоў на, ся род іх бу дуць ка рыс ныя.

РЫ БЫ. На гэ тым тыд ні 

вы ад чу е це, што за па тра-

ба ва ныя і па трэб ныя як на 

ра бо це, так і до ма. Вы ка рыс тоў ва ю чы 

та кія якас ці, як па чуц цё так ту і зда ро-

вы сэнс, змо жа це да сяг нуць са праў ды 

бліс ку чых вы ні каў. Але па спра буй це рэ-

аль на ацэнь ваць свае сі лы і маг чы мас ці 

і браць на ся бе толь кі той аб' ём пра цы, з 

якім вы спра ві це ся без шко ды для зда-

роўя. Чац вер спры яль ны для по шу ку 

но вай ра бо ты або да дат ко вай кры ні цы 

да хо даў. У су бо ту і ня дзе лю будзь це 

ўме ра ныя ў бы та вых кло па тах.
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З днём на ро дзі наў, з пры го жай круг лай да тай сар-

дэч на він шу ем спа да ры ню Га лі ну НІ ЧЫ ПА РО ВІЧ 

з Уз дзен шчы ны!

Ад шчы ра га сэр ца мы зы чым Га лі не,

Каб це шы ла штось ці у кож най хві лі не!

Каб твор чы за пал у ду шы не ачах,

Каб ра дасць свя ці ла ся ў яс ных ва чах!

Сяб ры з Мін ска ды ін шых кут коў Бе ла ру сі.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.


