
Да ра гую на шу ма ту лю 
Аляў цi ну Ва лян цi наў ну РАБ ЦА ВУ 
шчы ра вiн шу ем з юбi ле ем —  
з пры го жай круг лай да тай! 
Ад сон ца зы чым цяп ла, 
ад лю дзей —  даб ра, ад Бо га —  
зда роўя i шчас ця!

З лю боўю, твая сям'я.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Дзмітрыя, Ігната, 
Марка, Пятра.

К. Марыны, Паўліны, 
Францішка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.29 18.23 10.54

Вi цебск — 7.20 18.11 10.51

Ма гi лёў — 7.19 18.13 10.54

Го мель — 7.13 18.12 10.59

Гродна — 7.44 18.39 10.55

Брэст — 7.42 18.41 10.59

Месяц
Апошняя квадра ў 3.38.

Месяц у сузор’і Рака.
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9 кастрычніка 2020 года.

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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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by
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10 КАСТ РЫЧ НI КА

1925 год — на ра дзiў ся Сяр-

гей Iва на вiч Бал га рын, 

удзель нiк вы зва лен ня Бе ла ру сi ад ня-

мец ка-фа шысц кiх за хоп нi каў у га ды Вя-

лi кай Ай чын най вай ны, Ге рой Са вец ка га 

Са ю за.

1940 год —  на ра дзiў ся Кан стан цiн Iва на вiч Та-

ра саў, бе ла рус кi пiсь мен нiк i пуб лi цыст.

1975 год —  у вёс цы Пра за ро кi Глы боц ка га ра ё на ўста-

ля ва ны пом нiк ства раль нi ку бе ла рус ка га пра фе сiй на га 

тэ ат ра Iг на ту Буй нiц ка му.

1995 год —  пад пi са ны Указ Прэ зi дэн та Рэс-

пуб лi кi Бе ла русь «Аб уве ка ве чан нi па мя цi 

на род на га паэ та Бе ла ру сi, Ге роя Са цы я лiс тыч най Пра цы 

Мак сi ма Тан ка». У ад па вед нас цi з iм iмя Мак сi ма Тан ка 

бы ло пры свое на Бе ла рус ка му дзяр жаў на му пе да га гiч на-

му ўнi вер сi тэ ту ў Мiн ску, Мя дзель скай ра ён най бiб лi я тэ-

цы, ад ной з ву лiц Мiн ска.

2000 год — прэ зi дэн ты Бе ла ру сi, Ка зах ста на, 

Кыр гыз ста на, Ра сii i Та джы кi ста на пад пi-

са лi ў Аста не Да мо ву аб утва рэн нi мiж на род най ар га нi за-

цыi «Еў ра зiй ская эка на мiч ная су поль насць» (Еў рА зЭС). 

10 каст рыч нi ка 2014-га ў Мiн ску па вы нi ках па ся джэн ня Мiж-

дзяр жаў на га са ве та Еў ра зiй скай эка на мiч най су поль нас цi 

пад пi са ны Да га вор аб спы нен нi дзей нас цi Еў рА зЭС.

1930 год — на ра дзiў ся Га ральд Пiн-

тэр, анг лiй скi дра ма тург, па эт, 

рэ жы сёр, ак цёр, гра мад скi 

дзе яч. Адзiн з са мых уплы-

во вых бры тан скiх дра ма-

тур гаў свай го ча су. Лаў рэ ат Но бе леў скай 

прэ мii па лi та ра ту ры, якая пры су джа на за 

п'е сы, у якiх ён «пры ад чы няе без дань, якая 

ля жыць пад мi тус нёй што дзён нас цi, i ўры-

ва ец ца ў су та рэн нi пры гнё ту».

1980 год —  у Жэ не ве пры ня та Кан вен цыя па 

за ба ро не або аб ме жа ван нi пры мя нен ня 

кан крэт ных вi даў звы чай най зброi, якiя мо гуць лi чыц ца 

на но ся чы мi праз мер ныя па шко джан нi або ма ю чы мi не-

вы бi раль нае дзе ян не.

2000 год —  Швед ская ка ра леў ская ака дэ-

мiя на вук аб вяс цi ла пра сваё ра шэн не 

на зваць лаў рэ а там Но бе леў скай прэ мii па фi зi цы ра-

сiй ска га ву чо на га, ака дэ мi ка Жа рэ са Ал фё ра ва, які 

на ра дзiў ся ў Вi цеб ску. Вы со ка га зван ня ўда сто е ны за 

раз вiц цё паў пра вад нi ко вых ге тэ раст рук тур для оп та-

элект ро нi кi i элект ро нi кi вы со кiх хут ка сцяў.

СЕ НЕ КА:

«Лю бяць ра дзi му не за тое, што 
яна вя лi кая, а за тое, што свая».

АВЕН. Гэ ты ты дзень асаб-

лi ва доб ры для твор час цi 

ў лю бых яе пра явах. Вы 

мо жа це знач на змя нiць 

свет ва кол ся бе, ка лi за хо ча це гэ тым 

зай мац ца. Най леп шае прак тыч нае 

пры мя нен не та лен ту зной дуць тыя, 

хто зой мец ца ра мон там жыл ля аль бо 

пад бо рам но ва га гар дэ ро ба. У па ня дзе-

лак i ў аў то рак прый дзец ца ду маць пра 

тое, што ра бiць са ста но вi шчам, яко га 

вы да сяг ну лi. Мо жа це зра зу мець, што 

вы ка рыс тоў ва е це да лё ка не ўсе свае 

маг чы мас цi. У пят нi цу па жа да на знi зiць 

да мi нi му му ра бо чую на груз ку i па маг-

чы мас цi вы кра iць час на ад па чы нак.

ЦЯ ЛЕЦ. Час, спры яль ны 

для па вы шэн ня пра фе сiй-

на га ўзроў ню, ад нак ра бо-

та па гра жае за няць за шмат 

ча су. У вас столь кi энер гii i эн ту зi яз му, 

што на ва коль ным не ўгнац ца за ва мi. 

Па ста рай це ся не на вяз ваць сваё мер ка-

ван не ка ле гам, гэ та мо жа пры вес цi да 

кан флiкт най сi ту а цыi. Ат мас фе ра до ма 

ў вы хад ныя бу дзе ўздзей нi чаць на вас 

даб ра твор на.

БЛIЗ НЯ ТЫ. Змо жа це вы-

ра шыць мност ва праб лем, 

якiя да гэ туль ста вi лi вас у 

ту пiк. У на ва коль ных на ват 

мо жа ўзнiк нуць жа дан не пе-

ра клас цi свае праб ле мы на ва шы пле чы, 

та кiя спро бы не аб ход на свое ча со ва спы-

няць. Па ста рай ся не пры свя чаць амаль 

увесь свой час ра бо це, рас пла нуй це 

свой ты дзень з улi кам спраў, да тыч ных 

аса бiс та га жыц ця. Па чы на ец ца па ла са 

шан ца ван ня. Вас бу дуць пад трым лi ваць 

не толь кi сяб ры, але i апа не нты. Мо гуць 

ад крыц ца но выя перс пек ты вы, але не 

спя шай це ся, да зволь це па дзе ям ця чы ў 

на ту раль ным рус ле. I ўсё са мо скла дзец-

ца ме на вi та так, як вы хо ча це.

РАК. Мо жа це апы нуц ца аб'-

ек там па вы ша най ува гi, не 

да зва ляй це ба яз лi вас цi i за-

лiш няй сцiп лас цi пе ра шко-

дзiць вам атры маць з гэ та га маг чы мую 

вы га ду. Не трэ ба ста рац ца пад каз ваць 

лю дзям мес ца, дзе яны па вiн ны зна-

хо дзiц ца ў ад па вед нас цi з ва шы мi за-

мыс ла мi: гэ та пры ня се больш шко ды, 

чым ка рыс цi. Маг чы ма, у аў то рак пад 

цiс кам аб ста вi н вы зме нi це свой пункт 

гле джан ня. У аса бiс тым жыц цi ўсё скла-

да ец ца да во лi спры яль на.

ЛЕЎ. Па сту по ва ўз рас тае 

ваш аў та ры тэт, на ва коль-

ныя га то выя слу хаць ва шы 

па ра ды. Але па ста рай це ся 

не ўзваль ваць на свае пле чы чу жыя 

праб ле мы. У се ра ду вас мо жа ча каць 

да во лi вост рая ба раць ба з кан ку рэн та-

мi. Вы тры маў шы гэ тыя вы пра ба ван нi, 

вы змо жа це да ка заць са бе i тым, хто 

вас а кру жае, што ма е це поў нае пра-

ва на са ма стой ныя ра шэн нi. Па жа да на 

не ры зы ка ваць без важ кiх пры чын. Па-

ста рай це ся не пла на ваць у вы хад ныя 

да лё кiя па ез дкі, пра вя дзi це час до ма, 

ад пач нi це.

ДЗЕ ВА. Вы ад чу ва е це 

ся бе лi да рам, што пры ха-

ва на це шыць ва ша са ма-

люб ства. На ра бо це гэ та 

аб са лют на на ту раль на, а вось до ма 

лепш пры браць на чаль нiц кiя нот кi i 

быць больш прос ты м i доб ра зыч лi вым 

для блiз кiх лю дзей. У па ня дзе лак не 

вы клю ча ны свар кi, не па ра зу мен нi i пе-

ра шко ды на ва шым шля ху. У пят нi цу 

вы змо жа це па леп шыць сi ту а цыю, ка лi 

ва шы вы сно вы бу дуць пе ра ка наў чыя 

i ар гу мен та ва ныя. У су бо ту ад крый це 

дзве ры для гас цей, яны пры ня суць вам 

ста ноў чыя пе ра ме ны.

ША ЛI. Пос пех прый дзе, але 

толь кi ка лi вы га то выя быць 

цярп лi вы мi i ча каць яго. На 

гэ тым тыд нi бу дзе це шмат 

пра ца ваць, та му з'я вiц ца маг чы масць 

па ка заць усе най леп шыя якас цi ў дзе-

ла вой сфе ры: ро зум, упар тасць, ус ед-

лi васць i вы со кiя ар га нi за тар скiя здоль-

нас цi. У аў то рак, па доб на, да вя дзец ца 

су стрэц ца з кап рыз ны мi парт нё ра мi, 

вес цi пе ра мо вы, зай мац ца са мы мi нуд-

ны мi бя гу чы мi спра ва мi. Пра ад па чы-

нак па куль лепш не ду маць, каб лiш нi 

раз не хва ля вац ца. У чац вер па жа да на 

асце ра гац ца мi тус нi, агрэ сiў нас цi i 

сама ўпэў не нас цi як ва ўлас ных дзе ян-

нях, так i з бо ку на ва коль ных.

СКАР ПI ЁН. Но вы ты дзень 

вы су стрэ не це з пры ўзня-

тым на стро ем. Яшчэ б —  

жыц цё, што на зы ва ец ца, 

на ладж ва ец ца. Пос пе хi ў пра фе сiй най 

дзей нас цi i са лiд ны пры бы так ра ду юць 

вас. Але вы бы лi так за хоп ле ны ра бо-

тай, што ка ха ны ча ла век вель мi за су-

ма ваў —  яму не ха пае ва шай ува гi. 

А на са май спра ве ва шы па чуц цi глы-

бо кiя i ўза ем ныя. Ад дай це iм больш 

ча су, пры ду май це што-не будзь ра ман-

тыч нае —  гэ та трэ ба вам два iм. Та ды 

атры ма е це асаб лi выя мо ман ты блiз ка-

сцi i за да валь нен ня.

СТРА ЛЕЦ. Мо жа з'я вiц ца 

шанц пра су нуц ца па кар' ер-

най лес нi цы. У вас з'я вi ла ся 

ня ма ла спо са баў атры маць 

жа да нае. У па ня дзе лак вар та рас пла-

на ваць гэ ты ты дзень, iнакш ён бу дзе 

праз мер на ха а тыч ны. У аў то рак ёсць 

сэнс ад' ехаць да лей ад до му —  па жа-

да на змя нiць аб ста ноў ку, пры чым як 

ма га больш кар ды наль на. У ся рэ дзi не 

тыд ня не па жа да на ўзмац няць су пя-

рэч нас цi i кан флiк ты, лепш змi рыц ца 

з вы па да мi ня доб ра зыч лiў цаў, прос та 

не за ўва жа ю чы iх.

КА ЗЯ РОГ. На сту пае спры-

яль ны час для кар' ер ных 

да сяг нен няў, але для гэ та-

га вам да вя дзец ца за ся ро-

дзiц ца на ра бо це. У аў то-

рак пра явi це ра шу часць i ак тыў насць, 

а ка лi ўзнiк нуць ней кiя не дак лад нас цi, 

най блi жэй шая бу ду чы ня рас ста вiць усё 

на свае мес цы. Не ад маў ляй це ся ад су-

стрэч з сяб ра мi аль бо бы лым ка хан нем. 

У пят нi цу лепш не пла на ваць дзе ла вых 

су стрэч i пе ра моў з парт нё ра мi, па коль кi 

вас на ўрад цi пад тры мае на чаль ства.

ВА ДА ЛIЎ. На гэ тым тыд нi 

ў вас з'я вiц ца шанц зра бiць 

«ра бо ту над па мыл ка мi» —  

штось цi вы пра вiць, з кiмсь-

цi па мi рыц ца. Ча ка ец ца ня спеш ны, але 

ста бiль ны кар' ер ны рост. У се ра ду мо жа-

це быць за над та раз драж нё ны мi i кры-

тыч ны мi. Па ста рай ся не рас слаб ляц ца i 

не ры зы ка ваць сва ёй пра фе сiй най рэ пу-

та цы яй. У пят нi цу вы мо жа це вы па сцi з 

рыт му, ве ра год ныя цяж кас цi ў па езд ках i 

ў зно сi нах, па лом кi рэ чаў i  — як вы нiк —  

не вы ка нан не аба вя за цель стваў.

РЫ БЫ. На гэ тым тыд нi вас 

мо гуць па ра да ваць перс пек-

тыў ныя дзе ла выя пра па но-

вы. Ад нак у тым ёсць i ад моў ны бок —  

на ра дас цях вы мо жа це ўзва лiць на ся бе 

не па сiль ную но шу. У вы нi ку атры ма е це 

не так шмат, а вы ма та е це ся моц на. Тры-

май це ў тай не ва шы на ме ры, менш рас-

каз вай це пра тое, што збi ра е це ся ра бiць. 

У кан цы тыд ня вар та кант ра ля ваць не 

толь кi свае ўчын кi, але i дум кi. Iнакш на 

вас мо жа на па сцi ну да.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

— Лю бы! Не пi сён ня 

ка вы!

— Гэ та ж яшчэ ча му?

— Та му што яе ня ма!

На спат кан нi.

— Мi кi та, вель мi хо лад-

на! Дай мне, ка лi лас ка, твой 

пiн жак!

— Не, Ан жэ ла, ты мне 

ўжо адзiн рас цяг ну ла...

— А што та кое шчас-

це?

— Ры та рыч нае пы тан-

не... Шчас це — гэ та ка лi 

та бе зайз дрос цяць, а вось 

на га дзiць не мо гуць!

Апош няе сло ва аб вi на ва-

ча на га ў су дзе:

— Ой, двац цаць га доў! Я 

ўжо ста ры, мне ж дзе вя нос-

та га доў...

— Суд не па тра буе ад вас 

не маг чы ма га, гра ма дзя нiн, 

ад ся дзi це столь кi, коль кi 

змо жа це...

— Я сён ня ку пi ла два 

та кiя пры го жыя спар-

тыў ныя кас цю мы, што 

ўсе сяб роў кi бу дуць зай-

з дрос цiць!

— Зай ка мая, а ты 

што, у адзiн ужо не ўла-

 зiш?

УСМІХНЕМСЯ


