
29 ЛЮ ТА ГА

1736 год — на ра дзіў ся Пётр Баг-

да на віч Пчаль ні коў, ра сій-

скі дзяр жаў ны дзе яч. У 1778—1781 га-

дах — кі раў нік Ма гі лёў ска га на мес ніц тва. 

У 1780-м су пра ва джаў Ка ця ры ну ІІ пад-

час яе па да рож жа ў Ма гі лёў для су стрэ чы з аў стрый скім 

ім пе ра та рам Іо сі фам ІІ. У 1782 го дзе пры зна ча ны бе ла-

рус кім (ма гі лёў скім і по лац кім) ге не рал-гу бер на та рам.

1872 год — на ра дзіў ся 

Ві тольд Ка я та на віч 

Бя лы ніц кі-Бі ру ля, бе ла рус кі і ра-

сій скі жы ва пі сец, на род ны мас так 

Бе ла ру сі (1944), на род ны мас так 

Ра сіі (1947), га на ро вы ака дэ мік 

НАН Бе ла ру сі (1947), пра ва дзей-

ны член Ака дэ міі мас тац тваў 

СССР (1947). Адзін з ар га ні за та-

раў і член Аса цы я цыі мас та коў 

рэ ва лю цый най Ра сіі. Раз ві ваў 

тра ды цыі рэа ліс тыч на га пей за-

жа. Ся род най больш вя до мых 

тво раў — кар ці ны «Вяс на ідзе», 

«У кан цы зі мы», «За ду мен ныя дні во се ні» і ін шыя.

1916 год — на ра дзіў ся Аляк сей Фё да ра віч Да-

ну ка лаў, адзін з ар га ні за та раў і кі раў ні коў 

пар ты зан ска га ру ху на тэ ры то рыі Ві цеб скай воб лас ці ў 

Вя лі кую Ай чын ную вай ну, Ге рой Са вец ка га Са ю за (1944). 

У 1941-м скон чыў Ір куц кае ва ен нае ву чы лі шча. З 1937 го-

да ў Чыр во най Ар міі. На фрон це з 1941-га, удзель нік 

аба ро ны Ле пе ля, Ор шы, Сма лен ска. Тра піў шы ў акру-

жэн не, у жніў ні 1941 го да ар га ні за ваў пар ты зан скі атрад 

«Ра дзі ма», які дзей ні чаў у Сма лен скай і Ві цеб скай аб лас-

цях. У кра са ві ку 1942-га атрад рэ ар га ні за ва ны ў бры га ду 

«Аляк сей», ка ман дзі рам якой быў Да ну ка лаў. За гі нуў у 

1944-м пад час По лац ка-Ле пель скай біт вы.

45 год да н. э. — упер шы ню ў ка лен-

да ры, дзя ку ю чы пра ве дзе най у 

тым го дзе рэ фор ме Гая Юлія Цэ за ра, 

з'я ві ла ся да та 29 лю та га.

1840 год — на ра дзіў ся Джон 

Філіп Хо ланд, аме ры кан-

скі ін жы нер, ства раль нік су час най кан-

струк цыі пад вод най лод кі.

1860 год — на ра дзіў ся Гер ман Хо ле рыт, аме ры-

кан скі ін жы нер і вы на ход нік, ства раль нік 

пер шай элект рыч най пад лі ко вай ма шы ны — та бу ля та ра 

Хо ле ры та, адзін з за сна валь ні каў ІBM — най буй ней шай 

транс на цы я наль най кар па ра цыі па вы твор час ці кам п'ю-

та раў і пе ры фе рыі.

1880 
год — скон ча на бу даў ніц тва чы гу нач на га 

ту нэ ля Га тард це раз Аль пы, які злу чае Іта-

лію са Швей ца ры яй.

1940 
— на ра дзі-

ла ся Алі  на 

Ста ні сла ваў на Па кроў ская, 

ра сій ская акт ры са тэ ат ра 

і кі но, на род ная ар тыст ка 

РСФСР.

1960 
— зем ля трус цал кам раз бу рыў Ага дзір 

(Ма ро ка). За 15 се кун даў за гі ну ла 15 ты сяч 

ча ла век — тра ці на та га час на га на сель ніц тва го ра да.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ефрасінні, Сафіі, 
Івана, Мікалая, Міхаіла, 
Пятра.

К. Антаніны, Людмілы, 
Антона, Макара, Рамана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.59 18.45 10.46

Вi цебск — 7.51 18.33 10.42

Ма гi лёў — 7.50 18.35 10.45

Го мель — 7.44 18.34 10.50

Гродна — 8.14 19.01 10.47

Брэст — 8.13 19.04 10.51

Месяц
Маладзік 23 лютага.

Месяц у сузор’і Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ

Га лоў нае ў жыц ці — знай-

сці: ся бе, сва іх і сваю.

Я на сва ім во пы це зра зу-

меў, што ка лі бу дзе ска за на 

«з гэ тым га дзін ні кам мож-

на пла ваць», то гэ та да ты-

чыц ца толь кі тых, хто мо жа 

пла ваць і без га дзін ні ка.

Біз нес пры но сіў ад ны 

стра ты, і Мі ка лай сы шоў у 

біз нес-трэ не ры.

Доб рыя пад ло га і іза-

ля цыя — гэ та ка лі вы за-

бы лі ся за круціць кран у 

ван най і за та пі лі су се дзяў 

звер ху.
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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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

АВЕН.  На гэ тым тыд ні 

важ на не ўпус ціць мо мант, 

ка лі бу дзе це здоль ныя 

пра дэ ман стра ваць свае 

та лен ты на ва коль ным. У вы пад ку 

ўда лай прэ зен та цыі ваш аў та ры тэт і 

па пу ляр насць пры кмет на ўзрас туць. 

Аса біс тае аба ян не да па мо жа ў вы ра-

шэн ні пра фе сій ных праб лем. У се ра ду 

з'я віц ца маг чы масць ра за брац ца, хто 

вам са праўд ны ся бар, а хто прос та 

пры яцель, і ад крыц цё мо жа здзі віць. 

У дру гой па ло ве тыд ня за ся родзь це-

ся на сям'і. У ня дзе лю лепш за няц ца 

на за па ша ны мі хат ні мі спра ва мі.

ЦЯ ЛЕЦ.  Ка лі вы спра-

бу е це ра біць як лепш, 

а атрым лі ва ец ца як заў-

сё ды, гэ та знак та го, што 

вы не зу сім ра зу ме е це, што, улас на 

ка жу чы, ро бі це. Не рас пы ляй це ся, па-

стаў це са бе пэў ную мэ ту. У пер шай 

па ло ве тыд ня не вар та пра во дзіць 

шмат ча су ў ін тэр нэ це — вір ту аль ныя 

зно сі ны па гра жа юць ада браць эмо цыі 

ад рэ аль на га. Не вы клю ча на, што ў 

су бо ту да вя дзец ца пра ца ваць, за тое 

ў ня дзе лю мож на бу дзе па ве ся ліц ца 

ад ду шы.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Зор кі абя ца-

юць пры ем ныя пе ра ме ны 

ў аса біс тым жыц ці. Мо жа-

це аку нуц ца ў но вы га ра чы 

ра ман, вам пры зна ец ца ў 

ка хан ні ча ла век, яко га вы ра ней лі чы лі 

прос та сяб рам. Не вар та су мня вац ца 

ва ўлас ных сі лах і пры ваб нас ці. Так, 

вы здоль ныя за кру жыць га ла ву. У пра-

фе сій най сфе ры вас так са ма ча ка юць 

пос пех, вы гад ныя пра па но вы і да дат-

ко вы пры бы так.

РАК.  Вы ўсё яшчэ не 

ўпэў не ны ва ўлас ных сі-

лах? Га ні це прэч ад ся бе 

та ко га ро ду су мне вы. У вас да стат ко-

ва энер гіі, каб да маг чы ся па стаў ле-

ных пра фе сій ных мэт. Вяр ні це ся да 

не за вер ша ных спраў і па спра буй це 

свое ча со ва лік ві да ваць не дак лад нас-

ці. У па чат ку тыд ня мо жа це атры маць 

доў га ча ка ную вест ку, якая вель мі па-

ра дуе. Пят ні ца спры яль ная для па-

ез дак, па да рож жаў, ка ман дзі ро вак і 

пе ра ез даў. У вы хад ныя лю ́бы ча ла век 

па до рыць штось ці асаб лі вае.

ЛЕЎ.  На гэ тым тыд ні вы 

бу дзе це схіль ныя за над та 

за хап ляц ца і кі даць па ча-

тыя спра вы, не да вёў шы 

іх да кан ца. Ад нак да вя дзец ца за-

ся ро дзіц ца на чымсь ці ад ным. Пры 

ўда лым збе гу аб ста він гро шай ста не 

больш, і яны стра цяць для вас ра ней-

шае зна чэн не. У чац вер па шка дуй це 

ся бе, не вар та ўзваль ваць на пле чы 

не па сіль ную но шу і на ра бо це, і до ма. 

Дзе ці па ра ду юць пос пе ха мі.

ДЗЕ ВА.  Спры яль ны мо-

мант для зме ны свай го 

жыц ця ў леп шы бок. За-

будзь це ся пра ня ўда чы. 

Па жа да на па кі нуць у спа коі ста рыя 

праб ле мы і скан цэнт ра вац ца на но-

вых ідэ ях. Імк ні це ся да са ма стой нас ці 

ў спра вах і да сва бо ды ў твор час ці. 

У чац вер лепш ус тры мац ца ад ак тыў-

най дзей нас ці і за ліш няй іні цы я тыў-

нас ці. У пят ні цу мо жа це раз ліч ваць на 

да па мо гу і пад трым ку сяб роў. Пра вя-

дзі це свя ты ве се ла.

ША ЛІ.  Ча сам бу дзе зда-

вац ца, што ўсё не маг чы-

мае маг чы ма, трэ ба толь кі 

вель мі за ха цець. У аў то-

рак вы, хут чэй за ўсё, апы ня це ся ў 

па трэб ны час у па трэб ным мес цы, і 

праб ле ма па да рун каў да свя та бу дзе 

зня тая з па рад ку дня. На ра бо це па-

стаў це ся з ува гай да сва іх аба вяз каў, 

не вы пус кай це з-пад ува гі дро бя зі. 

У вы хад ныя дні ад пач ні це ад мі тус ні і 

пры мі це пра па но ву ка ха на га ча ла ве ка 

тро хі вас па пес ціць.

СКАР ПІ ЁН. Вас ча ка юць 

пос пех у спра вах, кар' ер-

ны рост і знач ны пры бы-

так. Усе ва шы ўкла дан ні 

аку пяц ца. Пры чым вя лі кія су мы да-

ста нуц ца амаль без на ма ган няў, та му 

што май стэр ства і рэ пу та цыя бу дуць 

пра ца ваць на вас. За раз вы кон ва юц ца 

жа дан ні, так што не бой це ся ма рыць: 

атры ма е це ме на ві та тое, да ча го імк-

нулі ся.

СТРА ЛЕЦ. Ты дзень бу дзе 

спры яць дзе ла вой ак тыў нас-

ці, рэа лі за цыі но вых ідэй і пла-

наў. Толь кі перш чым па чаць 

ува саб ляць у жыц цё, іх па жа да на яшчэ 

раз пра ана лі за ваць, звяр нуць ува гу і лік-

ві да ваць не да хо пы. Па спра буй це быць 

больш са бра ны мі, не мар на ваць час на 

пус тую бал бат ню. Доб ра бы ло б па ра-

да ваць бліз кіх не столь кі да ра гі мі, коль кі 

па трэб ны мі па да рун ка мі.

К А  З Я  Р О Г .  На гэ тым 

тыд ні не вар та шу каць вы-

га ду. Прос та ра бі це сваю 

спра ву і па маг чы мас ці да-

па ма гай це ін шым. Не па жа да на па чы-

наць штось ці но вае, лепш ра за брац ца 

са ста ры мі праб ле ма мі. Се ра да мо жа 

ака зац ца клю ча вым днём тыд ня, вель-

мі важ на пра вес ці яго з ад чу ван нем 

унут ра най сва бо ды. У чац вер парт нё-

ры мо гуць пра па на ваць ці ка вы пра ект, 

які за слу гоў вае ўва гі. У вы хад ныя ар-

га ні зуй це су стрэ чу з сяб ра мі.

ВА ДА ЛІЎ. Па спра буй це 

не пе ра гру жаць ся бе пра-

цай, лепш зра біць менш па 

аб' ёме, але больш якас на. 

Аб ста ві ны мо гуць ака зац ца мац ней шыя 

за вас. Ня па дай це ду хам, на ват ка лі па-

куль не атрым лі ва ец ца да маг чы ся жа-

да на га. Вар та па збя гаць не аб ду ма ных 

учын каў, ілю зій, страт. У пят ні цу мо жа 

па ра да ваць вы гад ная дзе ла вая пра па-

но ва. У вы хад ныя не вы клю ча ец ца па-

вы ша ная ці ка васць да хат ніх і ся мей ных 

пы тан няў і па спя хо вае іх вы ра шэн не.

РЫ БЫ.  Без асаб лі вых ва-

ган няў ажыц цяў ляй це ва-

шы пла ны, на ват ка лі ка-

ле гі су мня ва юц ца ў пос пе ху. Сі туа  цыя 

спры яе пры няц цю сур' ёз ных і ад каз-

ных ра шэн няў. Спа дзя вай це ся толь кі 

на ся бе. Па спра буй це пе ра гле дзець 

ва шы ад но сі ны з сям' ёй. Маг чы ма, 

вы ста лі за ліш не за паль чы выя або 

ня ўваж лі выя. Най больш спры яль ным 

для вас днём бу дзе су бо та, не спры-

яль ным — чац вер.
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