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1859 год — на ра дзіў ся Мі ка лай 

Анд рэ е віч Ян чук, бе ла рус-

кі, укра ін скі і ра сій скі на ву ко вец-сла віст, 

пісь мен нік. Адзін з за сна валь ні каў ча со-

пі са «Эт на гра фіч ны агляд», дзе дру ка ва-

ла ся шмат бе ла рус кіх 

ма тэ ры я лаў. З 1918 го да чы таў курс 

бе ла рус кай і ўкра ін скай лі та ра ту ры ў 

Мас коў скім уні вер сі тэ це, удзель ні чаў 

у ра бо це ка мі сіі па ар га ні за цыі Бе-

ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, 

у 1921-м — пра фе сар ка фед ры бе ла-

рус кай лі та ра ту ры і эт на гра фіі БДУ. 

Пер шы па чаў на на ву ко вай асно ве 

збі раць і вы ву чаць бе ла рус кі му зыч ны 

фальк лор. Аў тар шмат лі кіх прац у га лі не ант ра па ло гіі і ар-

хеа ло гіі (у тым лі ку «Не ка то рыя да ныя да пы тан ня аб ант-

ра па ла гіч ным ты пе бе ла ру саў»), лі та ра ту раз наў ства, мас-

тац ка га пе ра кла ду, апра цо вак на род ных пе сень і бе ла рус кіх 

ары гі наль ных му зыч ных тво раў. Лі та ра тур ныя тво ры пі саў 

на рус кай мо ве і па лес кай га вор цы. Па мёр у 1921 го дзе.

1864 год — на ра дзіў ся Карл Іва на віч Баг да но-

віч, ра сій скі і поль скі ге о лаг і па да рож нік, 

ака дэ мік Поль скай АН. Вы ха дзец з бе ла рус кай шлях ты. 

Па мёр у 1947 го дзе.

1899 год — на ра дзіў ся Іван Іва на віч Апа на се віч, 

удзель нік ба раць бы за за цвяр джэн не са вец-

кай ула ды ў Бе ла ру сі. У 1944-м скон чыў Ва ен ную ака дэ мію 

імя Фрун зе. З 1919 го да быў у Чыр во най Ар міі, удзель ні чаў у 

лік ві да цыі бан ды тыз му. З кра са ві ка 1920-га кі ра ваў раз вед-

кай у ты ле поль скіх аку пан таў у ра ё не Клец ка. У лі пе ні — 

ве рас ні 1920-га — стар шы ня Клец ка га ва лас но га рэў ка ма. 

З 1933 го да слу жыў у па гран вой сках у Ся рэд няй Азіі — ка ман-

дзір ды ві зіі вой скаў НКУС па ахо ве чы гу нач ных аб' ек таў.

1914 год — Мін скае гу берн скае праў лен не вы да-

ла да звол на ад крыц цё вай ско вых мо гі лак 

па між Ві лен скім і Даў гі наў скім трак тамі і да ру чэн не на 

бу даў ніц тва там пра ва слаў най мо гіл ка вай кап лі цы.

1924 год — у Мін ску ад бы ла ся Пер шая Усе бе ла-

рус кая края знаў чая кан фе рэн цыя. Пры сут-

ні ча ла ка ля 40 дэ ле га таў ад Цэнт раль на га бю ро края знаў-

ства, края знаў чых і гра мад скіх ар га ні за цый.

1849 год — на ра дзіў ся Джон 

Амб роўз Фле мінг, анг лій-

скі ву чо ны ў га лі не ра дыё тэх ні кі і элект-

ра тэх ні кі. Вы най шаў лям па вы дэ тэк тар 

(1904), які ад крыў но вы пе ры яд у раз віц ці 

ра дыё. Пра па на ваў пра ві ла «пра вай ру-

кі». Па мёр у 1945 го дзе.

1889 год — на ра дзіў ся Дзміт рый Ана то ле віч Са-

бі нін, сла ву ты ра сій скі ба та нік, ства раль нік 

шко лы фі зі ё ла гаў рас лін. Па мёр у 1951 го дзе.

1899 год — за сна-

ва ны іс пан скі 

фут боль ны клуб «Бар се ло-

на», які 22 ра зы вый гра ваў 

на цы я наль нае пер шын ство, 

26 — Ку бак Іс па ніі і 11 ра-

зоў — еў ра пей скія куб кі, 

у тым лі ку зда быў ча ты ры 

пе ра мо гі ў Куб ку і Лі зе чэм пі ё наў.

1929 
год — аме ры кан скі па ляр ны да след чык 

Ры чард Берд ад ство ра най ім ба зы Літл-

Аме ры ка на са ма лё це Форд 4-АТ здзейс ніў пер шы па лёт 

над Паў днё вым по лю сам.

1959 год — па тэ ле ба чан ні ўпер шы ню бы ла па-

ка за на цы ры мо нія ўзна га ро джан ня прэ мі-

яй «Грэ мі». Ся род лаў рэ а таў — Фрэнк Сі нат ра і Дзюк 

Элінг тан.
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Iмянiны
Пр. Васіля, Віктара, 
Івана, Мікалая, Міхаіла, 
Сцяпана, Фёдара.

К. Дар'і, Маргарыты, 
Блажэя, Сцяпана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.01 16.54 7.53

Вi цебск — 8.57 16.37 7.40

Ма гi лёў — 8.51 16.44 7.53

Го мель — 8.40 16.48 8.08

Гродна — 9.15 17.11 7.56

Брэст — 9.08 17.19 8.11

Месяц
Маладзік 26 лістапада.

Месяц у сузор’і Казярога.

УСМІХНЕМСЯ
Траў ма то ла гі ле там 

ро бяць гро шы на ма та-

цык ліс тах, зі мой на ама-

та рах гор ных лыж, а на 

праў да лю бах — круг лы 

год.

— Што па да рыць му жчы-

ну ад 20 да 40 га доў?

— «Ле га», квад ра коп тар, 

адзен не з су пер ге ро я мі, што 

за ўгод на з го лы мі ба ба мі ці 

ма шын ку на ра дыё кі ра ван-

ні — усё тое, што ха цеў бы 

ся мі га до вы хлоп чык.

— Як час та мож на піць 

ві но?

— Ку пі це са бе ка лян да-

рык. Там дні, ка лі мож на 

піць ві но, ад зна ча ны ліч-

бач ка мі. Чыр во нень кім ко-

ле рам вы лу ча ныя дні для 

чыр во на га ві на.

— Вой, Свет ка, а мой учо-

ра ска заў, што вя сел ле на га-

ры зон це, уяў ля еш са бе?

— Так... Ты на огул у кур-

се, што га ры зонт — гэ та ўяў-

ная лі нія, якая ад да ля ец ца ад 

нас па ме ры на блі жэн ня?..
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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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АВЕН. На гэ тым тыд ні ў 

вас ёсць шанц за вес ці 

каш тоў ныя зна ём ствы. Гэ-

та му бу дуць спры яць ваш 

дар кра са моў ства і ўмен не пе ра кон-

ваць на ва коль ных. У па ня дзе лак і аў-

то рак не пра цуй це за над та ста ран на, 

рас цяг ні це спра вы і пла ны на ўвесь 

ты дзень. У су бо ту, ка лі аб ста ві ны да-

зво ляць, па да ры це са бе пры ем ны ве-

чар — ад пач ні це так, як хо чац ца.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд ні 

вы бу дзе це ад кры ты для 

дзе ла вых пра па ноў, і яны 

пач нуць па сту паць у на-

рас та ю чым тэм пе. У се ра ду мо жа це 

тро хі стра ціць піль насць і за быц ца 

пра свае аба вяз кі. У кан цы пра цоў на-

га тыд ня маг чы мыя кан флік ты, як з 

на чаль ствам, так і з чле на мі сям'і. Але 

вы мо жа це па збег нуць не пры ем ных 

сі ту а цый, ка лі бу дзе це ка рэкт ныя. 

У вы хад ныя дні маг чы мы зрыў пла наў, 

па спра буй це не за сму чац ца...

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вас ча ка юць 

па вы шэн не зар пла ты і но-

выя ці ка выя пра ек ты. Пос-

пех лю бых пе ра моў ця пер 

за ле жыць вы ключ на ад 

вы раз на сці ва шай ар гу мен та цыі. Ды 

і ў аса біс тым жыц ці ча ка юц ца пры ем-

ныя пе ра ме ны. Усе праб ле мы за ста-

нуц ца ў мі ну лым, у вас дак лад на бу дзе 

на го да для ра дас ці.

РАК. Каб па збег нуць ус к-

лад нен няў у роз ных сфе-

рах, у най блі жэй шыя дні 

па жа да на за няц ца паў ся дзён ны мі 

спра ва мі, а не бу да ваць гла баль ныя 

пла ны. Аў то рак абя цае быць сум на-

ва тым. Па спра буй це не ўпа даць у дэ-

 прэ сію, га ні це прэч туж лі выя дум кі. 

У се ра ду ўмен не знай сці агуль ную мо ву 

з роз ны мі людзь мі абя цае пры бы так. 

Су бо та мо жа стаць днём пра соў ван ня 

на пе рад. Ка лі хо ча це неш та змя ніць у 

сва ім жыц ці, дзей ні чай це.

ЛЕЎ. Пер шая па ло ва тыд-

ня мо жа прай сці вель мі 

спа кой на, на ват сум на. 

У се ра ду бу дзеце зай-

мацца фі нан са вымі пы тан нямі, у пры-

ват нас ці, тымі, якія звя за ны з крэ ды та-

мі. Су стрэ чы на гэ тым тыд ні абя ца юць 

ака зац ца вель мі знач ны мі і важ ны мі. 

Ра бо та па гра жае за няць боль шую 

част ку ча су. Але не вар та за бы ваць 

пра не аб ход насць ад па чын ку.

ДЗЕ ВА. На гэ тым тыд ні 

фар ту на да па мо жа вам. 

Ува саб ляй це ў жыц цё даў-

нія пра ек ты, яны мо гуць 

пры нес ці пос пех. Толь кі па жа да на не 

ўзваль ваць на свае пле чы за над та 

шмат ра бо ты — ёсць ры зы ка не спра-

віц ца: па спра буй це быць больш рэа-

ліс тыч ны мі. Не ха вай це сва ёй ра дас ці 

ці за сму чэн ня ад бліз кіх. Яны з ра зу мен-

нем па ста вяц ца да гэ та га. Іх пад трым ка 

пад ба дзё рыць і на дасць сіл.

ША ЛІ. На ра бо це па спра-

буй це па во дзіць ся бе 

стры ма на, ад кінь це эмо-

цыі. Га ва ры це спа кой на і 

па сут нас ці, на ват ка лі вы вы яві лі пад-

ман ці ка рыс лі выя ін та рэ сы. Лепш на-

кі руй це свае сі лы і энер гію на на ладж-

 ван не но вых пра фе сій ных су вя зяў. 

У пят ні цу на чаль ства ад зна чыць ва шы 

мэ та на кі ра ва насць і дзе ла вую хват ку 

і, ве ра год на, за ду ма ец ца пра за ах воч-

ван не. У вы хад ныя до ма і ў сям'і вас 

ча ка юць спа кой і даб ра быт.

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым тыд ні 

вам да вя дзец ца пра явіць 

гнут касць ро зу му і мак сі-

мум кем лі вас ці. За тое мо-

 жа це атры маць са лід ны пры бы так. 

У аў то рак будзь це асаб лі ва ўваж лі выя 

да свай го ася род ку, ёсць маг чы масць 

зда быць но ва га сяб ра. Па спра буй це 

ра зум на спла на ваць су бот ні дзень, і 

та ды ад чу е це, што ж у гэ тыя вы хад ныя 

не аб ход на зра біць.

СТРА ЛЕЦ. Па спра буй це 

хоць на гэ тым тыд ні раз-

гру зіць ся бе ад ліш ніх і чу-

жых спраў. У па ня дзе лак не ча ка ныя 

праб ле мы мо гуць ста міць і да вес ці да 

стрэ су. Не апус кай це ру кі, у вас усё 

атры ма ец ца. Каб не стра ціць упэў не-

нас ці і па зі ты ву, час цей кан так туй це 

з сяб ра мі і бліз кі мі людзь мі. У вы хад-

ныя ста рай це ся ва ўсім тры маць ме ру, 

інакш жа дан не як след ад па чыць пас-

ля цяж ка га тыд ня мо жа на шко дзіць.

КА ЗЯ РОГ. У пер шай па ло-

ве тыд ня цяр пен не да па мо-

жа за ха ваць свае па зі цыі ў 

ад но сі нах, як до ма, так і на 

ра бо це. У пят ні цу ўве ча ры бы ло б да-

рэ чы ар га ні за ваць ма лень кае свя та, 

вам не аб ход на ўзна га ро дзіць ся бе за 

доб рую пра цу. У вы хад ныя па жа да на 

па збя гаць шум ных ве ча ры нак, бо яны 

пры ня суць толь кі стом ле насць і рас ча-

ра ван не, — лепш зай мі це ся са бой.

ВА ДА ЛІЎ. На ды хо дзіць 

спры яль ны пе ры яд у пла не 

парт нёр скіх ад но сін. Але 

ця пер не той мо мант, ка лі 

вар та плыць па ця чэн ні. Мо жа це сме-

ла ад стой ваць сваю па зі цыю, і ў вас

з'я віц ца шанц ад чуць смак пе ра мо гі. 

У су бо ту не атры ма ец ца да га дзіць усім, 

за тое вы вы лу чы це на са май спра ве 

важ ных лю дзей. У ня дзе лю вар та і па-

жыць у сваё за да валь нен не.

РЫ БЫ. На ра бо це бу дзе 

ца ніц ца ва ша га тоў насць 

апе ра тыў на ўклю чыц ца ў 

агуль ную спра ву, але не імк ні це ся вы ра-

шаць усе за да чы ў адзі ноч ку. Лепш пра-

ца ваць у ка ман дзе. Доб ра зыч лі васць і 

гнут касць у ад но сі нах з людзь мі ста нуць 

су праць яд дзем ад маг чы ма га нер во ва-

га зры ву. Вы бу дзе це лі та раль на вы пра-

мень ваць энер гіч насць, упэў не насць у 

сва іх сі лах, імк нен не быць на пе ра дзе. 

У су бо ту не паў та рай це па мы лак мі ну-

ла га ў аса біс тым жыц ці.

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

З пры го жай круг лай да тай, з 80-год дзем, шчы ра 
він шу ем ша ноў ную ка ля жан ку Аль бі ну Анд рэ еў-
ну ЮД ЧЫЦ! Зы чым моц на га зда роўя, ба дзё рас ці, 
пос пе хаў,

Каб зор кі па да лі ў ру ку!

Каб вам ва ўсім спры я ла не ба!

І каб ха па ла ў ка шаль ку

На ўсе на дзён ныя па трэ бы!

Звяз доў цы.


