
АВЕН.  На гэ тым тыд-

ні атры ма ец ца на ла дзіць 

ад но сі ны з парт нё ра мі — і 

ў дзе ла вой, і ў аса біс тай 

сфе рах. У прад пры маль ні каў і на-

чаль ні каў не вы клю ча ны кан флік ты 

з пад на ча ле ны мі, якія ад гук нуц ца ў 

ад да ле най бу ду чы ні. Се ра да — дзень 

«дэ жа вю»: зда ец ца, вы ўсё гэ та ўжо 

ка лісь ці пе ра жы ва лі. Маг чы ма, да рэ-

чы, і ад наў лен не даў ніх су вя зяў. Усе 

спра вы, па ча тыя ў пят ні цу, абя ца юць 

пос пех. У вы хад ныя па спра буй це не 

пад да вац ца ля но це і спа ку сам.

ЦЯ ЛЕЦ. Жыц цё на ладж-

ва ец ца. Вар та ла віць мо-

мант і ра да вац ца быц цю. 

Змо жа це быць ад на ча со ва 

вет лі вы мі і на стой лі вы мі, а ме на ві та 

гэ та — ключ да пос пе ху. Пос пе хам 

за вер шыц ца ба раць ба са шкод ны мі 

звыч ка мі: вы не толь кі спра ві це ся з 

імі, але і да па мо жа це ін шым лю дзям. 

Вы хад ныя абя ца юць ма су ста ноў чых 

эмо цый і ўра жан няў.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ты дзень абя-

цае быць пры ем ным. Вас 

ча ка юць ці ка выя па дзеі і 

су стрэ чы. Мно гія жа дан ні і 

ма ры спраў дзяц ца. У аў то-

рак па ра дуе ка ха ны ча ла век. Су бо та 

ўда лая для сяб роў скай ве ча рын кі і ад-

па чын ку, на го ні це дэ фі цыт зно сін, стаў-

шы цэнт рам усе агуль най ува гі. Ад нак не 

губ ляй це га ла вы, за хоў вай це спа кой.

РАК.  У па чат ку тыд ня 

лепш не дай маць ся бе за-

ліш няй пе ра груз кай на ра-

бо це, а пры свя ціць пла на-

ван ню дзей нас ці на блі жэй шы час. Не 

фар сі руйце па дзеі і не спра буй це ра-

біць дзе сяць спраў ад на ча со ва. Вы ўсё 

па спе е це, ка лі не бу дзе це спя шац ца. 

У пят ні цу мо жа ўзнік нуць не аб ход насць 

ад стой ваць свае ін та рэ сы. І ў гэ ты ж 

дзень вы зда бу дзе це но ва га сяб ра.

ЛЕЎ.  На гэ тым тыд ні не 

вар та апус кац ца ў не га тыў, 

зайз драсць, па чуц цё ві ны. 

Па спра буй це не каль кі ска-

ра ціць аб' ём ра бо ты. Лепш ліш ні раз 

аб ду маць свае сло вы і дзе ян ні. Хут кі 

пра грэс у спра вах на ўрад ці маг чы мы, 

та му па жа да на за па сці ся цяр пен нем. 

У ся рэ дзі не тыд ня вас мо гуць уцяг нуць 

у служ бо выя інт ры гі. Ва ша за да ча на 

най блі жэй шы час — з той жа энер гі яй, 

з якой вы зай ма е це ся до мам, сям' ёй і 

ра бо тай, па чаць зай мац ца са бой.

ДЗЕ ВА.  Ак тыў насць і 

прад пры маль насць пры-

ня суць пос пех у спра вах. 

Па спра буй це спа кой на 

ста віц ца да пе ра мен, што ад бы ва юц-

ца ў ка лек ты ве. Па жа да на не пра ва-

ка ваць ад кры та га су праць ста ян ня і 

кан флікт ных сі ту а цый. Се ра да мо жа 

стаць ад ным з са мых уда лых дзён тыд-

ня, прак тыч на ўсё, што за пла на ва лі, 

рэа лі зу ец ца. У вы хад ныя па жа да на ні з 

кім не сва рыц ца, асаб лі ва з дзець мі.

ША ЛІ. Но выя ідэі і пла ны 

лепш ста ран на пра ана лі-

за ваць, звяр нуць ува гу 

на не да хо пы і лік ві да ваць 

іх, і толь кі пас ля гэ та га па чаць ажыц-

цяў лен не. У па чат ку тыд ня ве ра год-

ны зна ём ствы, су стрэ чы, па езд кі. Не 

спра буй це пры маць удзел ва ўсім і вы-

ка рыс тоў ваць усе маг чы мас ці ад ра зу. 

У вы ні ку ма ла што па спе е це. Вас мо-

гуць збян тэ жыць ад но сі ны з сяб ра мі, 

пра яві це вы трым ку і да па ма жы це ім 

муд рай па ра дай.

СКАР ПІ ЁН.  Ты дзень мо-

жа шмат ча му на ву чыць. Ён 

на сы ча ны па дзея мі і схі ляе 

да ак тыў ных і ра шу чых дзе-

ян няў. Трэ ба бу дзе пе ра сі ліць ся бе і 

вы зва ліц ца ад шэ ра гу комп лек саў, якія 

аб ця жар ва лі жыц цё. Важ на не пад да-

вац ца эмо цы ям. На служ бе, ка лі не бу-

дзе це раз мень вац ца на дро бя зі, ча ка-

юць вя лі кія пос пе хі. Ты дзень уда лы для 

зда быц ця да дат ко вай кры ні цы да хо ду. 

У пят ні цу мно гія праб ле мы вы ра шац ца 

са мі па са бе, жа да нае са мо пой дзе да 

вас у ру кі, ка рыс тай це ся мо ман там.

С Т РА  Л Е Ц .  На гэ тым 

тыд ні вы з лёг кас цю раз-

бе ра це ся і з ра бо тай, і з 

аса біс тым жыц цём. Га лоў нае — быць 

больш уваж лі вы мі да но вых ідэ яў, на-

ват ка лі на пер шы по гляд яны зда-

юц ца аб сурд ны мі. Па ня дзе лак мо жа 

ака зац ца ўда лым днём для пе ра ме наў 

і пе ра асэн са ван ня каш тоў нас цяў. Але 

фі нан са вы мі праб ле ма мі зай мац ца 

па куль не вар та. У су бо ту маг чы ма 

вы гад ная дзе ла вая пра па но ва. У ня-

дзе лю толь кі вам бу дзе па сі лах уці ха-

мі рыць кі пя чыя страс ці.

К А  З Я  Р О Г .  На гэ тым 

тыд ні да спа до бы бу дзе ра-

бо та не ў ка ман дзе, а па 

ін ды ві ду аль ным пла не. 

Пра кла дзе ныя шля хі вам не па ды-

дуць. У па ня дзе лак па спра буй це не 

да пус каць пра явы эга із му ў ад но сі нах 

да ка лег па ра бо це і бліз кіх лю дзей, 

не будзь це дро бяз ны мі. У чац вер вы, 

на пэў на, што-не будзь не па спе е це ці 

ку ды-не будзь споз ні це ся, ста рай ся 

быць больш уваж лі вы мі. У вы хад ныя, 

у спа кой най аб ста ноў цы мож на вы-

ра шыць бы та выя праб ле мы, якія так 

доў га ад кла да лі ся.

ВА ДА ЛІЎ. На гэ тым тыд-

ні вы здоль ныя на якас ны 

ры вок на ра бо це. Доб ра 

бы ло б так са ма за няц ца 

сва ім зда роў ем, ад па чыць ці ад пра віц-

ца ў па да рож жа. У аў то рак вас ча кае 

спа ку шэн не, не вер це кам плі мен там 

і абя цан ням. У се ра ду бу дзе вы дат-

на атрым лі вац ца пад рых тоў ка спра-

ва здач, ве ра год на, да вя дзец ца шмат 

пра ца ваць з па пе ра мі і зван ка мі, мець 

зно сі ны з людзь мі. Па чы на ю чы з чац-

вяр га, па спра буй це зні зіць ра бо чую 

на груз ку да мі ні му му.

Р Ы  Б Ы .  На ды хо дзя чы 

ты дзень спры яль ны для 

ўва саб лен ня ідэй у рэ-

аль насць. Ад нак у аў то-

рак дзе ла вая па езд ка мо жа стац ца 

аб са лют на бес ка рыс най з-за ма сы 

не па ра зу мен няў, лепш пе ра нес ці яе 

на ін шы дзень. Імк ну чы ся да дас ка-

на лас ці і пос пе ху ў аса біс тым жыц ці, 

па мя тай це, што не ўсё за ле жыць ад 

знеш нас ці. Па мя тай це пра да бры ню, 

цярп лі васць і такт.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

15 ЛЮ ТА ГА

1904 год — на ра дзі ла ся 

(г. Мінск) Ла ры са Пам-

пе еў на Алек санд роў ская, бе ла рус кая 

спя вач ка, рэ жы сёр, гра мад скі дзе яч, 

на род ная ар тыст ка Бе ла ру сі і СССР. 

У 1919—1924 га дах бы ла са ліст кай ар-

га ні за ва най ёю ама тар скай тру пы пры па літ ад дзе ле За-

ход ня га фрон ту, у 1928—1960 га дах — Дзяр жаў на га 

тэ ат ра опе ры і ба ле та Бе ла ру сі. Ся род пар тый: Ма ры ся 

і Але ся («Мі хась Пад гор ны» і «Але ся» Я. Ці коц ка га), Кар-

мэн («Кар мэн» Ж. Бі зэ), Тац ця на, Лі за і Гра фі ня («Яў ген 

Ане гін» і «Пі ка вая да ма» П. Чай коў ска га). Па мер ла ў 

1980 го дзе.

1915 год — на ра дзіў ся (в. Ма-

ла хоў цы, ця пер у Ба ра-

на віц кім ра ё не) Іван Кан стан ці на віч 

Ка буш кін, удзель нік Мінск ага ан ты-

фа шысц ка га пад пол ля ў га ды Вя лі-

кай Ай чын най вай ны, Ге рой Са вец-

ка га Са ю за (1965 год, па смя рот на). 

У па чат ку Вя лі кай Ай чын най вай ны 

ма лод шы лей тэ нант Ка буш кін тра піў у 

акру жэн не, змог да брац ца да Мін ска, 

дзе ўклю чыў ся ў ан ты фа шысц кую 

ба раць бу. На ча ле не вя лі кай ба я вой 

гру пы ажыц цяў ляў раз вед валь ныя і 

ды вер сій ныя апе ра цыі. З мая 1942-га — кі раў нік апе ра-

тыў най гру пы Мінск ага пад поль на га гар ка ма па ба раць бе 

з пра ва ка та ра мі і ва ро жы мі аген та мі. Гру па зда бы ва ла 

зброю, бо еп ры па сы, ме ды ка мен ты, ра та ва ла лю дзей з 

ла ге раў смер ці. З ліс та па да 1942 го да ў пар ты зан скай 

бры га дзе «Дзядзь кі Ко лі» вы кон ваў за дан ні яе ка ман да-

ван ня ў Мін ску. У 1943-м схоп ле ны гіт ле раў ца мі, за гі нуў 

у фа шысц кіх за сцен ках.

1919 год — на ра дзіў ся Сяр гей Сця па на віч Ма ца-

пу ра (в. Гдзень Бра гін ска га ра ё на), Ге рой 

Са вец ка га Са ю за. У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны — на 

Цэнт раль ным, Ка лі нін скім, 1-м, 2-м Укра ін скіх і 1-м Бе ла-

рус кім фран тах. Вы зна чыў ся пры вы зва лен ні Поль шчы. 

18 сту дзе ня 1945 го да танк, у скла дзе экі па жа яко га быў 

ме ха нік-кі роў ца стар шы на Ма ца пу ра, ува рваў ся ў г. Са ха-

чоў, зні шчыў ва ро жую гар ма ту, 10 мі на мё таў і ку ля мё таў, 

16 аў та ма шын, 65 гіт ле раў цаў. 22 сту дзе ня 1945-га ка ля 

го ра да Інав роц лаў пры за хо пе чы гу нач най стан цыі і аэ ра-

дро ма во ра га зні шчыў тры са ма лё ты, па ра воз, 15 аў та-

ма шын, 49 гіт ле раў цаў. Да 1947 го да слу жыў у Са вец кай 

Ар міі, да 1965-га — у мі лі цыі. Па мёр у 1998 го дзе.

1564 год — на ра дзіў ся Га лі-

леа Га лі лей, італь ян скі 

ву чо ны эпо хі Ад ра джэн ня, адзін з за-

сна валь ні каў дак лад на га пры ро да знаў-

ства. Па бу да ваў тэ ле скоп з 32-ра зо вым 

па ве лі чэн нем і ад крыў го ры на Ме ся цы, 

чатыры спа да рож ні кі Юпі тэ ра, фа зы ў Ве не ры, пля мы на 

Сон цы. Па мёр у 1642 го дзе.

1906 год — на ра дзіў ся Му са Джа ліль, та тар скі 

па эт, Ге рой Са вец ка га Са ю за (1956 год, 

па смя рот на). У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны — фран-

та вы ка рэс пан дэнт ар мей скай га зе ты «Отва га». Аў тар 

цык ла вер шаў «Ма а біц кі сшы так», на пі са на га ў фа-

шысц кіх за сцен ках. Лаў рэ ат Ле нін скай прэ міі. За гі нуў 

у 1944 годзе.

1960 год — ЦК КПСС і Са вет Мі ніст раў СССР 

пры ня лі па ста но ву аб ар га ні за цыі школ з 

па доў жа ным днём.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. СТРЭЧАННЕ 
ГАСПОДНЯЕ. 
Мікалая, Івана.

К. Агаты, Геаргіны, 
Арнольда, Юзафа.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.30 18.18 9.48

Вi цебск — 8.23 18.04 9.41

Ма гi лёў — 8.20 18.08 9.48

Го мель — 8.13 18.08 9.55

Гродна — 8.44 18.34 9.50

Брэст — 8.41 18.38 9.57

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Першая квадра 

13 лютага.

Месяц у сузор’і Рака.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень
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Ча ра да ка ма роў скра ла 

з баль ні цы спі сы до на раў 

кры ві з ад ра са мі.

— Тац ця на, у якім уз рос-

це жан чы на пе ра стае ці ка-

віць муж чын?

— Я не ве даю, яшчэ не 

да жы ла да та ко га ўзрос-

ту. Па тэ ле фа на ва ла сва ёй 

ба бу лі, яна так са ма не ў 

курсе!

У ад на го з ка ра лёў 

Са удаў скай Ара віі бы ло 

45 сы ноў. Страш на ўя віць 

са бе, у якім ста не да хо дзі-

лі рэ чы да ма лод ша га.

— Ва сіль Пят ро віч, ка лі 

пе рад ва мі не ча ка на з'я віў ся 

леў, якія бу дуць ва шы дзе-

ян ні?

— Ад воль ныя або між-

воль ныя?


