
АВЕН. Зай мі це ся ду хоў-

ным раз віц цём і са ма аду-

ка цы яй. За раз вам мо жа 

ад крыц ца неш та но вае і 

важ нае пра ся бе і пра мэ ты, якія вы 

пе рад са бой ста ві це. У пят ні цу мо жа 

ад быц ца су стрэ ча са ста ры мі сяб ра мі. 

Ня дрэн на бы ло б зра біць ім якія-не-

будзь пры ем ныя па да рун кі. Ско ры це 

ўсіх сва ім та лен там апа вя даль ні ка, бу-

дзе це вы зна чац ца кра са моў ствам, лёг-

ка і да ход лі ва вы каз ваць свае дум кі.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд ні 

па жа да на за няц ца ра шэн-

нем бя гу чых праб лем. Не 

да вай це во лю бес пад стаў-

ным су мне вам. Вам ця пер ка тэ га рыч на 

про ці па ка за ны фа на тызм у лю бых жыц цё-

вых ас пек тах. Ве дай це ме ру: ня стрым нае 

імк нен не да мэ ты, якой бы яна ні бы ла, 

ні чо га доб ра га не абя цае. У се ра ду мо жа 

спат рэ біц ца па ра да кам пе тэнт на га ча ла-

ве ка. Пят ні ца — уда лы дзень для дзе ла вых 

су стрэч і вя дзен ня ня прос тых пе ра моў.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вам цал кам 

па сі лах ства рыць ва кол ся-

бе гар ма ніч ную аб ста ноў ку 

і да рыць на ва коль ным лю-

дзям цяп ло і ра дасць. Рас ка-

жы це бліз кім пра свае пла ны, тым са мым 

вы зро бі це яшчэ адзін крок да іх рэа лі за-

цыі. У чац вер ста нуць зра зу ме лы мі перс-

пек ты вы на най блі жэй шую бу ду чы ню. 

На пе ра дзе шмат абя цаль ныя пра па но вы, 

але пос пех не пры плы ве ў ру кі сам, вы 

па він ны пра явіць ак тыў насць.

РАК. Усе ва шы пра ек-

ты на гэ тым тыд ні ста нуц ца 

па спя хо вы мі. Ня дрэн ны час 

для та го, каб пад няц ца па 

кар' ер най лес ві цы. Упэў не насць у сва іх 

сі лах да зво ліць да сяг нуць жа да на га. 

У чац вер будзь це мэ та на кі ра ва ны мі і не 

мя няй це свае пла ны. На гэ ты дзень па-

жа да на не пры зна чаць сур' ёз ных дзе-

ла вых су стрэч. У вы хад ныя ад пач ні це 

ад кло па таў і праб лем.

ЛЕЎ. У пер шую па ло ву 

тыд ня лепш не па чы наць 

ні чо га но ва га, за вяр шай це 

не ад клад ныя спра вы і вы праў ляй це 

па мыл кі, якія мо гуць рап там вы явіц-

ца. Па спра буй це не за блу дзіц ца ў сва-

іх фан та зі ях, свое ча со ва су ад нось це 

іх з рэ аль нас цю, та ды ва шым пла нам 

ні чо га не па гра жае. У вы хад ныя не за-

бы вай це пра бліз кіх лю дзей, ім не аб-

ход ныя ва ша ўва га і да па мо га.

ДЗЕ ВА. У па ня дзе лак 

не спа ку шай це ся лёг кім за-

роб кам, гэ тым мож на толь-

кі ства рыць ха ос на сва ёй 

асноў най ра бо це. У аў то рак з'я віц ца шанц 

бліс нуць сва і мі та лен та мі, не вы пус кай це 

спры яль ны мо мант. За раз лепш дзей ні-

чаць ста ры мі вы пра ба ва ны мі ме та да мі, 

пра соў вац ца да жа да най мэ ты крок за 

кро кам. Вы хад ныя доб ра бы ло б пры свя-

ціць вы ра шэн ню хат ніх праб лем.

ША ЛІ. На гэ тым тыд ні 

ва ша ду ша бу дзе па тра ба-

ваць ра ман ты кі, у той час 

як зор кі на стой лі ва рэ ка-

мен ду юць пра явіць як ма га 

боль шую прак тыч насць ва ўсіх га лі нах. 

Лёс мо жа даць шанц вы ра шыць шмат-

лі кія праб ле мы. Вам зу сім не пе ра шко-

дзіць па чуц цё ме ры, у тым лі ку ў ра бо-

це. У лю бых спра вах шу кай це для ся бе 

ка рысць, аль тру ізм не пры ня се тол ку ні 

вам, ні та му, для ка го бу дзе це ста рац-

ца. Але і вам да вя дзец ца раз ліч ваць 

толь кі на свае сі лы.

СКАР ПІ ЁН. Мо жа це да-

сяг нуць лю бой мэ ты, га-

лоў нае — зра зу мець, што 

ме на ві та вам па трэб на. 

На гэ тым тыд ні да вя дзец ца пры маць 

важ ныя ра шэн ні і па жы наць іх пла ды. 

Су пра цоў ніц тва з парт нё ра мі з ін шых 

га ра доў па сту по ва на ладж ва ец ца, 

маг чы мая па езд ка, су стрэ ча і важ ныя 

да моў ле нас ці. У се ра ду за па вет нае 

жа дан не споў ніц ца, толь кі не пе ра-

шка джай це лё су. У пят ні цу будзь це 

асаб лі ва ўваж лі выя да дзя цей і род-

ных, стрым лі вай це пры сту пы раз драж-

няль нас ці. У ня дзе лю да зволь це са бе 

ма лень кія ра дас ці.

СТРА ЛЕЦ. На гэ тым 

тыд ні вы па раў наль на лёг-

ка вы ра шы це ўсе пы тан-

ні, ад кла дзе ныя ў доў гую 

скры ню. Прый шоў час па ка заць, ча му 

вас на ву чы ла жыц цё. Ад нак будзь це 

асця рож ныя, не пад да вай це ся спа ку се 

пад верг нуць жорст кай кры ты цы ўсё і 

ўсіх. Асаб лі ва шкод на бу дзе на па даць 

на ка лег па ра бо це. Лепш шу кай це ін-

шыя па ды хо ды. У дру гой па ло ве тыд-

ня маг чы мы но вы па спя хо вы ры вок да 

вы зна ча най мэ ты.

КА ЗЯ РОГ.  Ас но ва 

ва шай па спя хо вас ці на 

гэ тым тыд ні — гэ та пра-

віль нае вы ка ры стан не 

сяб роў скіх і род нас ных су вя зяў, гар-

ма ніч ныя ад но сі ны з на ва коль ны мі і 

доб ра на ла джа ныя ка на лы ін фар ма-

цыі. Ба дзё расць ду ху і яс насць ду мак 

ста нуць ва шы мі ві да воч ны мі пе ра ва-

га мі. Чац вер — спры яль ны дзень для 

ўлад ка ван ня на но вую ра бо ту. Рух 

на пе рад і кар' ер ны рост вам бу дуць 

за бяс пе ча ны.

ВА ДА ЛІЎ. На ды хо дзіць 

да во лі ўда лы ў эма цы я-

наль ным пла не ты дзень. 

Вы на стро е ны па зі тыў на. 

У па ня дзе лак сце ра жы це ся чу жых па-

рад, не вы клю ча на, што іх бу дуць да-

ваць скры тыя ня доб ра зыч ліў цы. У се-

ра ду бу дзе це як ні ко лі лёг кія на ўздым, 

але лепш боль шую част ку ча су пры свя-

ціць за вяр шэн ню не ад клад ных спраў. 

У пят ні цу па ду май це, што б вы ха це лі 

змя ніць, у най блі жэй шай бу ду чы ні з'я-

віц ца та кая маг чы масць.

РЫ БЫ. Пры слу хай це ся 

да ся бе, і зра зу ме е це, як 

дзей ні чаць у скла да най сі ту-

а цыі, важ на толь кі не сяк чы 

з-за пля ча. Аў то рак па ра дуе доб ры мі 

на ві на мі. Ка лі ў пят ні цу па сту піць ці ка-

вая пра па но ва, не ад маў ляй це ся, бо 

ад гэ та га, маг чы ма, бу дзе за ле жаць 

ва ша кар' е ра ў най блі жэй шай бу ду чы-

ні. Ва шы ідэі пры цяг нуць да вас но вых 

шчы рых сяб роў.
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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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

8 ЛЮ ТА ГА

1810 год — на ра дзіў ся (мяс тэч ка 

Ула, ця пер у Бе шан ко віц кім 

ра ё не) Іван Фа міч Хруц кі, бе ла рус кі жы-

ва пі сец, ака дэ мік жы ва пі су. Скон чыў фа-

куль тэт воль ных мас тац тваў По лац ка га 

езу іц ка га ка ле гі у ма, Пе цяр бург скую ака-

дэ мію мас тац тваў. Твор часць звя за на з мас тац кім жыц цём 

Бе ла ру сі, Ра сіі і Літ вы. Яго ра бо ты за хоў ва юц ца ў Трац ця-

коў скай га ле рэі, Рус кім му зеі, На цы я наль ным мас тац кім 

му зеі Бе ла ру сі. Па мёр у 1885 го дзе.

1904 год — на ра дзіў ся (вёс ка Жда ноў ка, ця-

пер у Шу мі лін скім ра ё не) Ар кадзь Іва на віч 

Ла по, бе ла рус кі ву чо ны-рас лі на вод, се лек цы я нер, ака дэ-

мік НАН Бе ла ру сі, ака дэ мік Ака дэ міі сель ска гас па дар чых 

на вук Бе ла ру сі. Аў тар больш як 80 на ву ко вых прац, у тым 

лі ку дзвюх ма на гра фій. Пра цы пры све ча ны бія ло гіі ка ню-

шы ны і аг ра тэх ні цы на сен ня вод ства збож жа вых куль тур 

і лё ну. Па мёр у 1983 го дзе.

1914 год — на ра дзіў ся (го рад Ба ра на ві чы) Ва-

лян цін Таў лай, бе ла рус кі па эт, дзе яч рэ-

ва лю цый на-вы зва лен ча га ру ху ў За ход няй Бе ла ру сі. 

З 1932 го да на пад поль най ра бо це ў За ход няй Бе ла ру сі, 

адзін з ар га ні за та раў Лі та ра тур на га фрон ту ся лян ска-ра бо-

чых пісь мен ні каў. У 1934 го дзе арыш та ва ны, асу джа ны на 

восем га доў тур мы. З 1939 го да — у ра ён ным пе ры я дыч ным 

дру ку на Гро дзен шчы не. Удзель нік пар ты зан ска га ру ху ў га-

ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. У 1945—1947 гадах пра ца ваў у 

Лі та ра тур ным му зеі Я. Ку па лы. Аў тар збор ні каў вер шаў, па эм, 

лі та ра тур на-кры тыч ных ар ты ку лаў пра твор часць Я. Ку па лы, 

Я. Бры ля, П. Пест ра ка і ін шых. Па мёр у 1947 го дзе.

1929 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ма гіль на Уз дзен ска-

га ра ё на) Ле а нід Мі хай ла віч Лыч, бе ла рус кі 

ву чо ны-гіс то рык, док тар гіс та рыч ных на вук, пра фе сар. Аў-

тар да сле да ван няў па са цы яль на-кла са вых ад но сі нах у Бе-

ла ру сі са вец ка га пе ры я ду, гіс то рыі бе ла рус кай куль ту ры, 

між на цы я наль ных ад но сі нах у Бе ла ру сі ў ХХ ста год дзі.

1834 год — на ра дзіў ся Дзміт рый 

Іва на віч Мен дзя ле еў, рус кі 

хі мік, член-ка рэс пан дэнт Пе цяр бург скай 

ака дэ міі на вук, пра фе сар Санкт-Пе цяр-

бург ска га ўні вер сі тэ та. У 1869 го дзе ад-

крыў адзін з асноў ных за ко наў пры ро да-

знаў ства — за кон пе ры я дыч най за леж нас ці ўлас ці вас цяў 

хі міч ных эле мен таў ад іх атам ных мас. Аў тар больш як 

500 дру ка ва ных прац, ся род якіх кла січ ная «Асно вы хі-

міі» — пер шы строй ны вы клад не ар га ніч най хі міі. Яго 

імем на зва ны ву лі цы ў мно гіх га ра дах Бе ла ру сі. Па мёр у 

1907 го дзе.

1919 год — пад пі са ны дэ крэт СНК «Аб увя дзен ні 

вы лі чэн ня ча су ў РСФСР па між на род най 

сіс тэ ме га дзін ных па ясоў». Са вец кая Ра сія пе рай шла на 

гры га ры ян скі ка лян дар.

1945 год — па ча ла ся Ніж не сі лез ская на сту паль-

ная апе ра цыя вой скаў 1-га Укра ін ска га 

фрон ту су праць ня мец ка-фа шысц кай гру поў кі. Вой скам 

Мар шала Са вец ка га Са ю за І. С. Ко не ва бы ла па стаў ле-

на за да ча: раз гра міць пра ціў ні ка, вый сці да ра кі Ней се і 

ў пе рад гор'і Су дэ таў, і та кім чы нам 

ства рыць спры яль ныя ўмо вы для 

раз гро му нем цаў у Верх няй Сі ле зіі і 

на ступ на га ўдзе лу вой скаў фрон ту ў 

на ступ лен ні на Бер лін.

1949 год — на ра дзі ла ся Іры-

на Му раў ё ва, ра сій ская і 

са вец кая акт ры са тэ ат ра і кі но, на род-

ная ар тыст ка Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 

Зды ма ла ся ў філь мах «Маск ва сля зам 

не ве рыць», «Кар на вал», «Са мая аба-

яль ная і пры ваб ная» і мно гіх ін шых. 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марыі, Антона, 
Аркадзя, Івана, Іосіфа, 
Пятра, Сямёна, Фёдара.

К. Гераніма, Пятра, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.44 18.04 9.20

Вi цебск — 8.38 17.50 9.12

Ма гi лёў — 8.34 17.54 9.20

Го мель — 8.26 17.55 9.29

Гродна — 8.59 18.20 9.21

Брэст — 8.54 18.25 9.31

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Маладзік 5 лютага.

Месяц у сузор’і Авена.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень
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— Апі шы це ся бе тры ма 

сло ва мі.

— Ра зум ны, ак тыў ны, 

цям лі вы, уваж лі вы.

У мя не ў жыц ці за раз 

вель мі цяж кі пе ры яд — 

ра ні ца.

Б а ц ь  к а 

пы та ец ца ў 

Во вач кі:

— Сы нок, 

ты на вош та 

ўся му кла-

су рас ка заў, 

што ма тэ ма-

ты ца з фіз-

ру ком ца ла-

ва лі ся?

— Яна 

мя не са ма 

пра гэ та па-

пра сі ла.

— Як са-

ма?

— Яна 

ска за ла мне: 

« В о  в ач  к а , 

ты ўвесь час смя еш ся на 

за дняй пар це! Рас ка жы ўсім, 

мы так са ма па смя ём ся!»

Як на зы ва ец ца та кая 

са ма ацэн ка, ка лі ты сам 

са бе ўжо не па да ба еш ся, 

але па куль усё яшчэ леп-

шы за ўсіх ас тат ніх?

— Чхаць я хацеў на гэту вясну, 
на вас і ўвесь 

гідраметэацэнтр!


