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1 лістапада 2018 года.

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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2 ЛІС ТА ПА ДА

1751 год — бы ло за вер ша на бу-
даў ніц тва Гро дзен ска га Но-

ва га зам ка (гро дзен скі ка ра леў скі па лац), 
пом ні ка ар хі тэк ту ры ХVІІІ ста год дзя. Па бу-
да ва ны ў сты лі поз ня га ба ро ка па за мо ве 
ка ра ля Аў гус та ІІІ на мес цы гро дзен ска га 

Ніж ня га зам ка.

1909 год — на ра дзіў ся (вёс ка Пру сы, ця пер у 
Са лі гор скім ра ё не) Мак сім Лу жа нін (Аляк-

сандр Амврось е віч Ка ра тай), бе ла рус кі па эт, пра за ік, 
пе ра клад чык, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі. 
У 1928—1931 га дах ву чыў ся ў БДУ. Пра ца ваў у ча со пі се 
«Уз вы шша», на Бе ла рус кім ра дыё. З 1935 го да на вы-
да вец кай ра бо це ў Маск ве. У 1944—1953-м — у га зе це 
«Звяз да», ча со пі се «Во жык». У 1933 го дзе рэ прэ са ва ны 
як «член контр рэ ва лю цый най нац дэ маў скай ар га ні за цыі», 
рэ абі лі та ва ны ў 1956-м. Аў тар паэ тыч ных збор ні каў «Га-
ла сы га ра доў», «Шы ро кае по ле вай ны», «Як на ра джаў ся 
но вы свет» і інш. Вы сту паў як пе ра клад чык, кры тык і пуб-
лі цыст, пі саў сцэ на рыі філь маў, тво ры для дзя цей. Па мёр 
у 2001 го дзе.

1939 год — Ка мі тэт па спра вах мас тац тваў БССР 
пры няў па ста но ву аб за сна ван ні Бе ла рус ка га 

ан самб ля пес ні і тан ца, пер ша га ў рэс пуб лі цы пра фе сій на-
га му зыч на га ка лек ты ву (сён ня — Дзяр жаў ная ака дэ міч ная 
ха ра вая ка пэ ла Рэс пуб лі кі Бе ла русь імя Р. Шыр мы).

1939 год — ад бы ла ся 5-я (па за чар го вая) се сія Вяр-
хоў на га Са ве та СССР, якая пры ня ла за кон 

«Аб уклю чэн ні За ход няй Бе ла ру сі ў склад СССР і аб' яд-
нан ні яе з Бе ла рус кай ССР».

Між на род ны дзень спы нен ня 

бес па ка ра нас ці за зла чын ствы су праць 

жур на ліс таў. У 2013 го дзе на сва ёй 

68-й се сіі Ге не раль ная Асамб лея ААН 

пры ня ла рэ за лю цыю, у якой па ста на ві ла 

аб вяс ціць 2 ліс та па да Між на род ным 

днём спы нен ня бес па ка ра нас ці за зла чын ствы 

су праць жур на ліс таў. Рэ за лю цыя на стой лі ва за клі кае 

дзяр жа вы-чле ны пры няць кан крэт ныя ме ры ў ба раць бе 

з бес па ка ра нас цю. Да та бы ла абра ная ў па мяць аб двух 

фран цуз скіх жур на ліс тах, за бі тых у Ма лі 2 ліс та па да 

2013 го да.

1815 год — дзень на ра джэн ня Джор джа Бу ля, 

анг лій ска га ма тэ ма ты ка і ло гі ка, ад на го з 

за сна валь ні каў ма тэ ма тыч най ло гі кі. Рас пра ца ваў ал геб-

ру ло гі кі. Па мёр у 1864 го-

дзе.

1938 год — пер-

шы мі жан-

чы на мі, якія бы лі ўда-

сто е ны зван ня Ге роя 

Са вец ка га Са ю за, ста лі 

Ва лян ці на Гры за ду ба ва, 

Па лі на Асі пен ка і Ма ры на 

Рас ко ва.

1988 год — кам п'ю тар ны ві рус, ство ра ны аме-

ры кан скім сту дэн там Ро бер там Мо ры сам, 

па ра зіў кам п'ю тар ную сет ку Пен та го на і не каль кіх уні вер-

сі тэ таў. Гэ ты вы па дак стаў пер шым пры кла дам буй ной 

ха кер скай ата кі.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Арцёма, 
Германа, Івана, Леаніда, 
Мікалая, Паўла, Пятра.

К. Еўдакіі, Багдана, 
Тамаша.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.11 17.34 9.23

Вi цебск — 8.05 17.20 9.15

Ма гi лёў — 8.02 17.24 9.22

Го мель — 7.54 17.25 9.31

Гродна — 8.26 17.50 9.24

Брэст — 8.22 17.55 9.33

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Апошняя квадра 

31 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Дзевы.

Ідэя: пла ціць аст ро ла-

гу, каб ён час цей ра іў ма ёй 

жон цы па збя гаць буй ных 

па ку пак.

— У сва ім рэ зю мэ вы ад-

зна чы лі, што вы ні шча е це 

зда няў.

— Так.

— Але іх не іс нуе!

— Не дзя куй це.

Быў на вя сел лі. Па гу ля-

лі ве се ла і доб ра! Толь кі 

ста міў ся вель мі. Больш 

жа ніц ца не бу ду!

— Гэ ты бу ды нак па бу да-

ва ны па ўні каль най, ця пер 

стра ча най тэх на ло гіі — без 

адзі на га сло ва ла ян кі.

Жон ка па пра сі ла па да-

рыць вя лі кую па тэль ню.

Ці ка ва, пас ля гэ та га я 

бу ду больш ес ці ці лепш 

ся бе па во дзіць?..

— Пі шуць і пі шуць у гэ тым 

ін тэр нэ це што папа ла. Га ла-

вой не ду ма юць, за сло вы не 

ад каз ва юць. Як мне ўсё гэ та 

на да ку чы ла! Пай ду смец це 

вы кі ну і по суд па мыю.

— Я ця бе апош ні раз пы-

таю: хто гэ тая «зай ка» і ча-

му ёй бы ло доб ра з та бой на 

на шай да чы?!

АВЕН. Ты дзень бу дзе 

ды на міч ны і па спя хо вы ў 

мно гіх га лі нах, хоць не за-

да во ле насць са бой не да-

зво ліць спаз наць ра дасць ад пос пе ху. 

Вы за над та па тра ба валь ныя да ся бе, 

будзь це больш па блаж лі выя. Да лё-

кая па езд ка ста нец ца вель мі ўда лай. 

Звяр ні це ўва гу на бух гал тар скія да ку-

мен ты: усе вар та пры вес ці ў па ра дак. 

Мож на раз ліч ваць на ра зум ную да-

па мо гу і пад трым ку ка лег. Вы хад ныя 

пры свя ці це са бе.

ЦЯ ЛЕЦ. Па ня дзе лак 

абя цае стаць днём ад-

крыц ця — не ча ка на га і 

перс пек тыў на га як для 

пра фе сій на га, так і для аса біс та га жыц-

ця. У дзе ла вых кан так тах з парт нё ра мі 

пра яві це асця рож насць, ёсць ве ра год-

насць пад ма ну або ня доб ра сум лен на га 

стаў лен ня да спраў, асаб лі ва ў аў то рак. 

У вы хад ныя за будзь це ся пра ўсе спра-

вы і пры свя ці це воль ны час са бе.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Не спы няй-

це ся на да сяг ну тым, сме ла 

штур муй це чар го вы ўзро-

вень — за раз вам усё пад 

сі лу. У сераду не вар та ад-

маў ляц ца ад за пра шэн ня сяб роў або 

ад шум най ве ча рын кі, вы да ве да е це ся 

шмат но ва га і ка рыс на га для ся бе і ве-

се ла пра ве дзя це час. У пят ні цу да вер-

це ся па ра дам сяб роў, яны ад кры юць 

вам во чы і да па мо гуць раз гля дзець 

праб ле му, якая на спя вае.

РАК. На гэ тым тыд ні ра-

зум на не ўзваль ваць увесь 

груз кло па таў на ся бе, а 

звяр нуц ца па да па мо гу 

да ка лег: вы ро бі це агуль ную спра ву 

і ра зам да мо жа це ся най леп шых вы-

ні каў. Па ня дзе лак мо жа стаць днём, 

ка лі ўва саб ля юц ца жа дан ні і за ду мы. 

Пос пех у дзе ла вой сфе ры бу дзе за-

ле жаць ад ва шых ка му ні ка тыў ных 

здоль нас цяў і ўмен ня вы ка рыс тоў ваць 

су вя зі і зна ём ствы. У аў то рак не вар-

та да вя раць но вым лю дзям, бо яны 

мо гуць уцяг нуць вас у аван ту ру. У се-

ра ду спра ві це ся з ра бо тай у на леж ны 

тэр мін. У чац вер і пят ні цу мож на бу дзе 

па ду маць пра пла ны на вы хад ныя.

ЛЕЎ. Груз праб ле мы, які 

за стаў ся з мі ну ла га тыд ня, 

здо ле е це скі нуць ужо да 

се ра ды і бу дзе це га то вы 

да вы ра шэн ня но вых за дач. Се ра-

да — на пру жа ны, але кан струк тыў ны 

дзень. У чац вер будзь це цярп лі выя і 

не ад прэч вай це пра па ноў да па мо гі. У 

пят ні цу па збя гай це двай ной гуль ні: ва-

ша ра бо та на два фрон ты не вы клі ча 

за хап лен ня ў на чаль ства. На вы хад-

ныя вас мо жа па глы нуць ра бо та: не 

пад да вай це ся — пра ва на ад па чы нак 

яшчэ ні хто не ад мя няў.

ДЗЕ ВА. Вар та ад даць 

ува гу са ма ацэн цы: у біз-

не се ня ма мес ца комп лек-

сам. Раз ліч вай це толь кі на 

ся бе і ўлас нае ўмен не спа кой на да-

маў ляц ца з апа не нта мі. Чац вер мо жа 

стац ца не спры яль ным днём, ка лі з-за 

прык рай вы пад ко вас ці бу рац ца пла-

ны. Не пры май це тое, што зда ры ла ся 

бліз ка да сэр ца, у пят ні цу зра зу ме е це, 

што ўсе зме ны да леп ша га, а ў вы хад-

ныя вас азо раць но выя ідэі.

ША ЛІ. Вар та па шы-

рыць круг дзе ла вых зна-

ём стваў, знай сці но вых 

парт нё раў — час неш та 

мя няць у звык лым укла дзе. У пят ні цу 

лепш за га дзя пра ду маць, што вы ў 

сі лах зра біць са ма стой на, а для ча го 

спат рэ біц ца да па мо га збо ку — па жа-

да на за га дзя за ру чыц ца пад трым кай 

ка лег і ўда ла стар та ваць на на ступ-

ным тыд ні.

СКАР ПІ ЁН. Ты дзень 

прой дзе без асаб лі ва га 

на пру жан ня: звык лы рытм, 

зна ё мыя кло па ты і аба вяз-

кі. Але, маг чы ма, да вас па сту піць вы-

гад ная пра па но ва, і та ды спат рэ біц ца 

вы клас ці ся па поў най пра гра ме, каб 

не вы пус ціць шанц. У па ня дзе лак уда-

лыя бу дуць дзе ла выя су стрэ чы, не аб-

ход ная ін фар ма цыя са ма ідзе да вас 

у ру кі. У аў то рак і се ра ду ста рай це ся 

па збя гаць пра мых ра шэн няў, ва шы мі 

па моч ні ка мі бу дуць дып ла ма тыч насць 

і га тоў насць да кам пра мі су. Толь кі 

пры яз насць і зда ро вы праг ма тызм 

да па мо жа вы ра шыць усе праб ле мы.

СТРА ЛЕЦ. Ты дзень бу-

дзе на пру жа ны, але плён-

ны. Су ро васць і прын цы-

по васць — зу сім не тыя 

якас ці, якія вар та вы ка рыс тоў ваць у 

аб ста ві нах, што скла лі ся. Ву чы це ся 

не толь кі слу хаць, але і чуць, не пад-

да вай це ся ім пуль сіў на му па ры ву, каб 

по тым не шка да ваць аб да пу шча ных 

про ма хах. Ве ра год насць знай сці но-

вае пры мя нен не са бе вель мі вя лі кая 

ў аў то рак і ў се ра ду. У чац вер лепш не 

пя рэ чыць на чаль ству.

КА ЗЯ РОГ. З са ма га 

па чат ку тыд ня вы апы ня-

це ся ў ві ры раз на стай ных 

спраў. Са чы це за сва ім 

зда роў ем, каб ні што не пе ра шко дзі-

ла дзе ла во му пос пе ху. Чац вер мо жа 

ака зац ца са мым на пру жа ным днём 

тыд ня — як па коль кас ці спраў, так і 

па іх важ нас ці. У кан цы тыд ня бу дзе 

што ад зна чыць з ка ле га мі. Ка лі вы 

не ста мі лі ся ад зно сін, мож на ра зам 

пра вес ці і вы хад ны: за гар та ваць ка-

манд ны дух.

ВА ДА ЛІЎ. Га лоў нае — 

вы браць пра віль ную стра-

тэ гію і так ты ку і не раз-

мень вац ца па дро бя зях. 

Не вы пус ці це маг чы масць бліс нуць 

эру ды цы яй і яс нас цю ро зу му. У се ра-

ду на ве дай це спар тыў ны клуб, трэ ба 

быць у доб рай фор ме. У чац вер аб-

на ві це гар дэ роб. Пры ўда лым збе гу 

аб ста він зда бу дзе це но выя су вя зі з 

па трэб ны мі людзь мі. У вы хад ныя хут-

чэй за ўсё да вя дзец ца па пра ца ваць: 

не са ро мей це ся па тра ба ваць апла ту 

звыш уроч ных.

РЫ БЫ. За ся родзь це-

ся на вы ра шэн ні пер ша-

чар го вых за дач, бо з усі мі 

спра ва мі ад ра зу не спра ві-

це ся. Будзь це не та роп кія і ўваж лі выя. 

У аў то рак па ста рай це ся па збя гаць ад-

кры та га су праць ста ян ня. Не вы клю ча-

на, што пе ра пы няц ца ва шы ад но сі ны 

з кімсь ці, але не ўза ба ве аб рас ця це 

но вы мі ка рыс ны мі зна ём ства мі. Чац-

вер і пят ні ца — дні, спры яль ныя для 

дзей нас ці, якая па тра буе ад каз нас ці і 

ўва гі, за ся ро джа нас ці і дыс цып лі ны.
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Фота Андрэя САЗОНАВА.


