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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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16 ЛІС ТА ПА ДА

1884 год — у Мін ску за сна ва-

ны Бе ла рус кі дзяр жаў-

ны цырк як ста цы я нар ны цырк-ша пі то. 

З 1958 го да на зы ваў ся Мін скі дзяр жаў ны 

цырк, з 1997 го да — Бе ла рус кі дзяр жаў-

ны цырк.

1905 
год — на ра дзіў ся (вёс ка Тру ха на ві чы, 

ця пер у Ка пыль скім ра ё не) Ян Скры ган, 

бе ла рус кі пісь мен нік, за слу жа ны ра бот нік куль ту ры Бе-

ла ру сі. Пра ца ваў у Дзяр жаў ным вы да вец тве Бе ла ру сі, у 

ча со пі се «По лы мя», за гад чы кам рэ дак цыі ў «Бе ла рус кай 

Са вец кай Эн цык ла пе дыі». У 1975—1985 га дах — ад каз-

ны сак ра тар Ка мі тэ та па Дзяр жаў ных прэ мі ях Бе ла ру сі 

ў га лі не лі та ра ту ры, мас тац тва і ар хі тэк ту ры. Аў тар кніг 

«За то ка ў бу рах», «Ска жы ад но сло ва», «Свая апо весць» 

і ін шых. Пе ра клаў на бе ла рус кую мо ву кні гі і асоб ныя тво-

ры І. Бу ні на, М. Гор ка га, К. Фе дзі на, укра ін скіх, лі тоў скіх, 

ла тыш скіх і эс тон скіх аў та раў. У 1936 го дзе рэ прэ са ва-

ны і вы сла ны ў Ке ме раў скую воб ласць. Рэ абі лі та ва ны 

ў 1954 го дзе. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі за 

ўдзел у ства рэн ні «Бе ла рус кай Са вец кай Эн цык ла пе дыі». 

Па мёр у 1992 го дзе.

1924 
год — у Мін ску на бе ла рус кай мо ве што-

ме сяц па чаў вы да вац ца гра мад ска-па лі-

тыч ны і лі та ра тур на-мас тац кі ча со піс «Ра бот ні ца і кал-

гас ні ца Бе ла ру сі», з 1946 го да — «Ра бот ні ца і ся лян ка», 

з 1995-га — «Але ся». Асвят ляе пы тан ні жыц ця, пра цы, 

гра мад скай дзей нас ці жан чын Бе ла ру сі.

1937 год — на ра дзіў ся (г. По лацк) Ва лян цін Ан-

то на віч Лук ша, бе ла рус кі па эт. Аў тар кніг 

паэ зіі «Га ра ды на ра джа юц ца сён ня», «Спо ведзь», пуб лі-

цыс ты кі, тво раў для дзя цей «Ар кестр», «Зя лё ная баль ні-

ца» і ін шых. Вы сту паў як са ты рык і гу ма рыст. Пра ца ваў 

ка рэс пан дэн там Бе ла рус ка га ра дыё, за гад чы кам ад дзе ла 

лі та ра ту ры і мас тац тва га зе ты «Чыр во ная зме на». Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр у 2012 го дзе.

1953 год — на ра дзіў ся (г. Баб руйск) Аляк сандр 

Пра ка пен ка, бе ла рус кі спарт смен (фут-

бол). Брон за вы пры зёр 

Алім пій скіх гуль няў (1980). 

Чэм пі ён СССР у скла дзе 

мінск ага «Ды на ма» (1982). 

У чэм пі я на тах СССР пра вёў 

168 мат чаў, за біў 52 га лы, 

у скла дзе мінск ага «Ды на-

ма» — 163 гуль ні, 51 гол. 

Па мёр у 1989 го дзе.

42 год да н. э. — на ра дзіў ся Ты-

бе рый Клаў дзій Не рон, у ча сы 

яко га, па вод ле Біб ліі, быў укры жа ва ны 

Ісус Хрыс тос. Ён быў пер шым дзі цем у 

сям'і Не ро на Ста рэй ша га, які на ле жаў 

да га лі ны ста ра жыт на га па тры цы ян ска га 

ро ду Клаў дзі яў.

1945 год — у Лон да не ўста ноў чая кан фе рэн цыя 

прад стаў ні коў 44 кра ін за цвер дзі ла Ста тут 

Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый па пы тан нях аду ка цыі, 

на ву кі і куль ту ры (ЮНЕС КА).

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Еўдакіі, Аляксандра, 
Вікенція, Георгія, Іосіфа, 
Мікалая.

К. Гертруды, Марка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.38 17.10 8.32

Вi цебск — 8.33 16.54 8.21

Ма гi лёў — 8.28 16.59 8.31

Го мель — 8.19 17.02 8.43

Гродна — 8.53 17.26 8.33

Брэст — 8.47 17.33 8.46

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Першая квадра 

15 лістапада.

Месяц у сузор’і Рыб.

Пад рых та ваў ся да вяр-

тан ня жон кі з ад па чын ку: 

па мыў усю бя ліз ну, вы мыў 

тры ра зы пад ло гу, вы нес 

смец це, пе ра мыў на ўся ля-

кі вы па дак на ват чыс ты по-

суд, рас пыр скаў цэ лы ба лон 

асвя жаль ні ка па вет ра, каб 

не пах ла ты ту нём, вы ліў па 

вяд ры ва ды ў квет кі, за мо-

віў вя чэ ру ў са мым да ра гім 

рэ ста ра не на дом, вы мыў 

ка та, а яна хо дзіць па па-

ко ях, цо кае язы ком і толь кі 

пры га вор вае:

— Гэ та ж трэ ба так за два 

тыд ні за га дзіць ква тэ ру!..

Ка лі я ля жу, я вы гля даю 

больш ху дым. Ду маю, што 

мне трэ ба больш ля жаць.

Дыя ло гі ў се ці ве:

— А які ў вас це ла-

склад?

— Спар тыў ны.

— А якім ві дам спор ту 

зай ма е це ся?

— Су мо.

Ка лі ня ма гро шай — мы 

ро бім вы гляд, што яны ў 

нас ёсць. Ка лі ёсць гро-

шы — мы ро бім вы гляд, 

што іх у нас ня ма.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень
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Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

АВЕН. Не ак цэн туй це 

сваю ўва гу на дро бя зях, а 

за ся родзь це ся на са мым 

га лоў ным. Вы за раз та ва-

рыс кія і лёг кія на ўздым. Бу дзе шмат 

су стрэч з сяб ра мі і зна ё мы мі, за пла-

на ва ных і не за пла на ва ных. Па спра-

буй це, ня гле дзя чы на ап ты міс тыч ны 

на строй, рэ аль на аца ніць сі лы і не пе-

ра гру жаць ся бе ліш ні мі кло па та мі. І не 

вар та шу каць у пра цы су ця шэн не ад 

праб лем у аса біс тым жыц ці.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд ні 

вы мо жа це быць асаб лі ва 

ле ту цен ныя. Усё б ні чо га, 

але ма ры ва шы бу дуць 

мець не са мую прак тыч ную скі ра-

ва насць, не ка то рыя на огул мо гуць 

ака зац ца вель мі дзіў ны мі. Ці вар та іх 

ажыц цяў ляць? Па дзеі, якія ад бу дуц ца 

ў ся рэ дзі не тыд ня, мо гуць па зба віць 

вас ад па рач кі за ста рэ лых комп лек-

саў. У кан цы тыд ня маг чы мыя пры-

го ды, якія, зрэш ты, не то яць у са бе 

асаб лі вай не бяс пе кі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вы, па доб-

на, ця пер тро хі хва лю е це-

ся, але не вар та да зва-

ляць эмо цы ям атры маць 

пе ра мо гу, да ка жы це, хто 

са праўд ны гас па дар ста но ві шча. 

Здо ле е це зра біць пра віль ны вы бар і 

ад чуць спа кой і гар мо нію. Зор кі прад-

каз ва юць шлюб і пры баў лен не ў ся-

мей стве.

РАК. На гэ тым тыд ні 

да вя дзец ца ад стой ваць 

свае ін та рэ сы, а гэ та ча-

сам вель мі ня прос та. У па-

ня дзе лак з'я вяц ца но выя дзе ла выя 

парт нё ры, будзь це з імі сум лен ны мі і 

не прад узя ты мі. У чац вер сва я кам мо-

жа спат рэ біц ца да па мо га. У пят ні цу 

па ста рай це ся кант ра ля ваць сі ту а цыю 

і дзей ні чаць ра зум на. У су бо ту не ся-

дзі це до ма, ідэа льны ва ры янт — пра-

вес ці гэ ты дзень у гас цях, ад пра віц ца 

на пра гул ку або ў кі но.

ЛЕЎ. Ты дзень пры ня се 

но выя мэ ты і жыц цё выя 

ўста ноў кі. Ста рай це ся не 

мар на ваць каш тоў ны час. 

Усё за ду ма нае здзейс ніц ца, ка лі вы 

спа кой на і сум лен на бу дзе це ра біць 

сваю спра ву. Не вар та па чы наць но-

выя пра ек ты ў па ня дзе лак. Не га ні-

це ся за дву ма зай ца мі. Па спра буй це 

ства рыць кам форт ную аб ста ноў ку 

до ма, не вар та вы свят ляць ад но сі ны 

з бліз кі мі.

ДЗЕ ВА. Пра цы бу дзе 

шмат, пры чым са май 

раз на стай най, та му ад на 

з важ ных за дач тыд ня — 

вы браць пер ша чар го выя спра вы і тое, 

што мож на ад клас ці. Не аб ход на на-

ву чыц ца ад стой ваць свае ін та рэ сы. 

У се ра ду сяб ры змо гуць да па маг чы 

ў важ най спра ве. У чац вер ста рай це-

ся не пры маць па спеш лі вых ра шэн-

няў: спа чат ку ўсё доб ра пра ду май це. 

У су бо ту бу дуць па спя хо вы мі па езд кі 

і па да рож жы.

ША ЛІ. Па жа да на не 

ўпа даць у рос пач і не шка-

да ваць ся бе. Шу кай це ва 

ўсім па зі тыў. Маг чы ма, бу-

дзе мя няц ца ваш по гляд 

на пэў ныя ма тэ ры яль ныя і ду хоў ныя 

каш тоў нас ці. І гэ та мо жа ста ноў ча ад-

біц ца на ва шым лё се. У ка лек тыў, дзе 

вы пра цу е це, мо гуць прый сці энер гіч-

ныя лю дзі. Ёсць шанц су мес ны мі на-

ма ган ня мі шмат ча го да біц ца. Част ка 

пла наў ад нос на гэ та га тыд ня мо жа 

быць па ру ша ная не спа дзя ва ны мі ака-

ліч нас ця мі. Не хва люй це ся, бу дзе вы-

дат ная маг чы масць рэа лі за ваць свае 

за ду мы тро хі паз ней.

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым 

тыд ні скры тыя праб ле мы 

ста нуць ві да воч ны мі, а зна-

чыць, іх тэр мі но ва трэ ба 

вы ра шаць. Тым са мым вы па зба ві це 

ся бе ад сур' ёз ных цяж кас цяў у бу ду-

чы ні. Зра зу ме е це, што ў цэ лым усё 

склад ва ец ца доб ра. З'я віц ца энер гія і 

жа дан не пра ца ваць, ка хаць, ства раць. 

У пят ні цу вас ча кае пры ем ная су стрэ-

ча. Ня дзе ля — доб ры дзень для сяб-

роў скіх зно сін.

СТРА ЛЕЦ. На ды хо дзіць 

до сыць доб ры пе ры яд, але 

па мя тай це, што кан ку рэн-

ты не дрэм люць. Не вар та дэ ман-

стра ваць усім і кож на му свае сла быя 

і ўраз лі выя мес цы. Ра шу часць — гэ та 

вы дат на, але ўсё ж ча сам лепш стры-

маць свае па ры вы. Важ на з ро зу мам 

раз мер ка ваць сі лы, на кі ра ваць іх на 

зда быц цё ду шэў най раў на ва гі. Да вя-

рай це ін ту і цыі. У су бо ту мо жа це па ра-

да ваць ся бе і на ва коль ных ці ка вы мі 

ідэ я мі і не ча ка ны мі ра шэн ня мі.

КА ЗЯ РОГ. У па чат ку 

тыд ня маг чы ма па ру шэн-

не аба вя за цель стваў з 

бо ку парт нё раў і, як вы-

нік, кан флікт. Не вар та яго раз ві ваць. 

Дзе ля ча го ліш ні раз па каз ваць лю-

дзям, што яны пе рад ва мі ві на ва тыя? 

Атры ма ец ца ўсё ўла дзіць. У се ра ду 

маг чы мы ўсклад нен ні ва ўза е ма ад-

но сі нах з кі раў ніц твам. Вы кры ва ючы 

не да хо пы ін шых лю дзей, па мя тай це і 

пра ўлас ную не дас ка на ласць. Не за-

бы вай це, што кры ты ка па він на быць 

кан струк тыў най.

ВА ДА ЛІЎ. Мо жа це 

быць усур' ёз за гру жа-

ныя пра цай, да вя дзец ца 

ўні каць у мност ва раз на-

стай ных пы тан няў і пры маць ад каз-

ныя ра шэн ні ў са мых роз ных га лі нах. 

За тое ўма цу е це свой аў та ры тэт. На-

ды хо дзіць час пе ра гля ду каш тоў нас-

цяў. Пач ні це з ся бе — вось ка го вы 

ві да воч на не да ацэнь ва лі. Спат рэ біц ца 

пра явіць на стой лі васць і ўпэў не насць, 

вы дат ка ваць ня ма ла сіл на пе ра ка нан-

не ка лег у сва ёй пра ва це.

РЫ БЫ. Перш чым 

пры няць пра па но ву, не-

аб ход на ўсё пра ду маць. 

Важ на ўба чыць сут насць 

за пры го жай упа коў кай. У аў то рак па-

спра буй це не ўла зіць у кан флік ты на 

пра цы, без вас раз бя руц ца. У пят ні цу 

сі ту а цыя, ві даць, кар ды наль на зме ніц-

ца, у гэ ты дзень да вя дзец ца пры няць 

сур' ёз нае ра шэн не, ад яко га мо гуць 

за ле жаць ва шы перс пек ты вы на най-

блі жэй шую бу ду чы ню. Су мне вы ва 

ўлас ных сі лах знік нуць, а гэ та бу дзе 

са дзей ні чаць па вы шэн ню пра ца здоль-

нас ці.

— Му жык, ад ча пі кру чок, 
а то та ту па клі чу...
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