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   дня

Мiнск — 7.16 18.40 11.24

Вi цебск — 7.06 18.29 11.23

Ма гi лёў — 7.06 18.30 11.24

Го мель — 7.01 18.28 11.27

Гродна — 7.31 18.56 11.25

Брэст — 7.30 18.57 11.27

Месяц
Поўня 2 кастрычніка.

Месяц у сузор’і 

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

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
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3 КАСТ РЫЧ НІ КА

1930 
год — 

н а  р а -

дзіў ся Ула дзі мір Іль іч 

Ча рад ні чэн ка, бе ла-

рус кі кам па зі тар.

1940 
год — 

н а  р а -

дзіў ся Ге надзь Ада ма віч Каў ху та, 

бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ядзер най 

тэх ні кі і тэх на ло гіі, док тар тэх ніч ных 

на вук. Аў тар на ву ко вых прац па ме то ды ках вы зна чэн-

ня ўтры ман ня іза то паў строн цыю-90 і транс ура на вых 

эле мен таў у бія ла гіч ных аб' ек тах. Да сле да ваў транс-

фар ма цыі ра дые нук лі даў у мі не ра лах гле бы ў ру хо мы 

стан з на ступ най дэз ак ты ва цы яй іх рас лі на мі.

1942 
год — па чаў дзей ні чаць Мін скі між ра ён-

ны пад поль ны ка мі тэт КП(б)Б.

1948 
год — на ра дзіў ся Ана толь Аб ра ма віч 

Гант варг, бе ла рус кі спарт смен (шаш-

кі-100), між на род ны грос май стар, за слу жа ны май стар 

спор ту СССР, за слу жа ны трэ нер Бе ла ру сі. Чэм пі ён 

све ту (1978, 1980, 1984, 1985). Чэм пі ён Еў ро пы ў ка-

манд ным пер шын стве (1971, 1980). Чэм пі ён СССР 

(1969, 1973, 1977) у аса біс тым пер шын стве, пе ра мож-

ца Су свет най ша шач най алім пі я ды (1992) у скла дзе 

ка ман ды Бе ла ру сі.

1997 
год — 3—4 каст рыч ні ка ў Мін ску ад быў-

ся І з'езд на стаў ні каў Бе ла ру сі.

1895 
год — на ра дзіў ся Сяр гей Аляк санд ра віч 

Ясе нін, рус кі па эт.

1935 
год — на ра дзіў ся 

Ар мен Ба ры са віч 

Джы гар ха нян, ар-

тыст тэ ат ра і кі но, 

за сна валь нік мас коў ска га Дра ма-

тыч на га тэ ат ра, на род ны ар тыст 

СССР. Ён стаў пер шым з ра сій-

скіх ак цё раў, які ўвай шоў у кні гу рэ кор даў Гі не са 

па коль кас ці ро ляў. Амаль 30 га доў пра пра ца ваў у 

Мас коў скім тэ ат ры імя Ма я коў ска га. Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ міі Ар ме ніі.

1945 
год — на І Су свет ным кан грэ се праф-

са юзаў у Па ры жы за сна ва на Су свет ная 

фе дэ ра цыя праф са юзаў.

1985 
год — пад пі са на Кан вен цыя аб ахо ве 

ар хі тэк тур най спад чы ны Еў ро пы.

ЛО ПЭ ДЭ ВЕ ГА:

«У чу жую ха ту не ідзі, як зло дзей,

А лепш сваю па сце ра жы ад зла».

АВЕН. Доб ры час мя няць 

свае по гля ды на жыц цё 

і па збаў ляц ца ад ста рых 

стэ рэа ты паў. Не бой це ся 

брац ца за доў га тэр мі но выя пра ек ты, 

вар та па шы рыць за меж ныя кан так-

ты. Да па ма жы це ка ле гам па ра бо це, 

але не да вай це ні ко му са дзіц ца са бе 

на шыю. У вы хад ныя не за бы вай це аб 

пры ем ным свец кім ко ле. Асця рож ней з 

настойлівымі пра па но ва мі.

ЦЯ ЛЕЦ. Ра бо та прос та бе-

гае за ва мі з вя лі кім са чком, 

і ка лі вы свое ча со ва не 

сха ва е це ся, то да вя дзец ца 

пра ца ваць не толь кі за ся бе, але і за 

та го хлоп ца. У па ня дзе лак ве ра год ныя 

за трым кі ў спра вах, з-за якіх сто мі це ся 

і пач ня це нер ва вац ца. У аў то рак і се ра-

ду лепш ні чо га не ад кла даць, зра бі це 

ўсё тут і ця пер. У дру гой па ло ве тыд ня 

мо жа це раз гар нуць дзе ла вую ак тыў-

насць до ма і спра ві це ся з на за па ша ны мі 

праб ле ма мі ад ным ма хам. У вы хад ныя, 

чым больш вы бу дзе це хва ліць бліз кіх 

лю дзей, тым шчас лі вей шыя ста не це 

са мі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Па спра буй це 

не пры спеш ваць па дзеі і 

пры маць іх та кі мі, якія яны 

ёсць, ста ра ючы ся зло ўжы-

ваць як ру жо вы мі, так і чор-

ны мі то на мі. Га лоў нае — не мі ту сіц ца і 

спа кой на вы ра шаць усе праб ле мы. Ме-

на ві та за раз у вас ёсць усе шан цы на 

пос пех. Час за ду мац ца пра па паў нен не 

ў сям'і. У дру гой па ло ве тыд ня маг чы ма 

зда быц цё са праўд на га ка хан ня і вя лі-

ка га аса біс та га шчас ця. Пят ні ца па це-

шыць са лід ным пры быт кам. Ад пач ні це 

ў вы хад ныя на пры ро дзе.

РАК. У вас ёсць усе шан-

цы ажыц ця віць жа да нае, 

але на ўрад ці зной дзец ца 

на гэ та ра шу часць. Вазь мі-

це ка го-не будзь у кам па нію, так бу дзе 

пра сцей. У аў то рак на пы тан ні на ва-

коль ных, якія імк нуц ца быць у кур се 

ўсіх па дзей ва ша га аса біс та га жыц ця, 

лепш не ад каз ваць, гэ ты дзень спры яе 

рас паў сюдж ван ню плё так. За тое мож-

на сме ла дэ ман стра ваць ка ле гам і сяб-

рам свае твор чыя да сяг нен ні — ёсць 

шанц пра сла віц ца. У чац вер вар та па-

гу та рыць з на чаль ствам, мо жа це стаць 

яму ка рыс ныя, што ўзні ме вас на но вую 

пры ступ ку кар' ер най лес ві цы. Усе су-

бот нія пос пе хі — вы нік ва шых здоль-

нас цяў і на ма ган няў, што б вам з гэ тай 

на го ды ні спра ба ва лі ска заць.

ЛЕЎ. Вы, як заў сё ды, за-

над та спя ша е це ся! Жыць 

на гэ тым тыд ні трэ ба тро хі 

па воль ней, інакш у спеш цы 

зноў на ла ма е це дроў. Эмо цыі ў асоб ныя 

хві лі ны мо гуць пе ра лі вац ца це раз край. 

У се ра ду на стой лі васць і ўпэў не насць 

у са бе да зво ляць зра зу мець і ад чуць 

най мен шыя зме ны ва кол вас. У чац-

вер будзь це асця рож ныя, вам мо жа на-

шко дзіць пад вы ша ная кан флікт насць 

і раз драж няль насць прак тыч на з-за 

дро бя зяў. Гэ та па гра жае рэз кі мі сло ва-

мі і ўчын ка мі. Не спя ша е це ся браз гаць 

дзвя ры ма. Па спра буй це спы ніць гэ тыя 

раз бу раль ныя эмо цыі.

ДЗЕ ВА. Не аб ход на за ся-

ро дзіц ца на ад ной, са май 

важ най спра ве. Лепш зні-

зіць тэмп ра бо ты, каб па-

збег нуць пе ра там лен ня. Па спра буй це 

зра зу мець апа не нтаў, пры слу хай це ся 

да іх ду мак. Маг чы ма, вар та змя ніць 

ус пры ман не сі ту а цыі, якая скла ла ся. 

У кан цы тыд ня па це шаць су стрэ чы з 

сяб ра мі. Не за будзь це ся за зір нуць у вы-

хад ныя ў най блі жэй шыя кра мы, шо пінг 

па ды ме на строй. Най больш спры яль-

ным днём на гэ тым тыд ні бу дзе ня дзе ля, 

ня ўда лым мо жа ака зац ца чац вер.

ША ЛІ. У па ня дзе лак спа-

бор ніц тва з рап тоў ны мі 

кан ку рэн та мі мо жа па глы-

нуць усе дум кі, па спра буй-

це свое ча со ва спы ніц ца, та ды ў вас з'я-

вяц ца ўсе шан цы на пос пех. У аў то рак 

не рэ ка мен ду ец ца зай мац ца спра ва мі, 

якія па тра бу юць вя лі кай ад каз нас ці. Бу-

дзе цяж ка за ся ро дзіц ца. У се ра ду не 

шка дуй це сіл і ча су, каб год на пад рых-

та вац ца да іс пы ту ці пра вер кі. У пят ні-

цу вас мо гуць за пра сіць на су стрэ чу ў 

ней кае элі тар нае та ва рыст ва.

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым тыд-

ні вам на ўрад ці ўдас ца па-

быць у адзі но це, на ват ка лі 

вель мі гэ та га за хо ча це. Вы 

ўсім па трэб ныя. За тое дак лад на доб ра 

за ро бі це і мо жа це знай сці год ных са юз-

ні каў у рэа лі за цыі ва ша га прак тыч на 

ге ні яль на га пра ек та. У ня дзе лю вас ча-

кае вул кан за па лу і эмо цый, на шчас це, 

ста ноў чых.

СТРА ЛЕЦ. Гэ ты ты дзень 

у цэ лым кан струк тыў ны і 

спры яль ны для вас. Ча кай-

це па вы шэн ня па служ бе. 

У се ра ду вы яў ляй це па менш ак тыў нас-

ці на ра бо це, лепш зай мі це ся бы та вы мі 

пы тан ня мі, бу дзён ны мі хат ні мі спра ва мі 

і не пры май це па спеш лі вых ра шэн няў. 

У пят ні цу будзь це асця рож ныя пры зно сі-

нах з ка ле га мі, мо жа це ска заць ліш няе.

КА ЗЯ РОГ. На ды хо дзя чы 

ты дзень мо жа па да рыць 

мност ва ці ка вых су стрэч, 

а но вая ін фар ма цыя лі та-

раль на хлы не на вас, як з ро га да стат ку. 

Ад на стай нас ці, ну дзе і дэ прэ сіі по бач з 

ва мі мес ца прос та не зной дзец ца! Не 

ха вай це ад на ва коль ных свае шмат лі-

кія та лен ты. Да та го ж у се ра ду ў вас 

мо гуць пра чнуц ца зу сім но выя, не ча ка-

ныя здоль нас ці. У пят ні цу па ста рай це ся 

ўстры мац ца ад кры ты кі і плё так.

ВА ДА ЛІЎ. Зай мі це па-

зі цыю ча кан ня, будзь це 

га то выя да кам пра мі саў. 

Маг чы мыя па езд кі, су стрэ-

чы з сяб ра мі, парт нё ра мі па біз не се. Не 

вы клю ча ны твор чыя аза рэ нні, пры слу-

хоў вай це ся да ін ту і цыі, і фар ту на бу дзе 

доб ра зыч лі вая. Ва ша кра са моў ства бу-

дзе вы дат на спа лу чац ца з аба ян нем, вы 

здо ле е це мно гім спа да бац ца. На ра бо-

це не вы клю ча ны аў рал. У сям'і не ўсё 

глад ка, маг чы мыя роз на га лос сі, звя за-

ныя з дзець мі, а так са ма ўза ем ныя прэ-

тэн зіі ма тэ ры яль на га ха рак та ру.

РЫ БЫ. На гэ тым тыд ні 

змо жа це вы пра віць па мыл-

кі, якія бы лі да пу шча ны ў 

ад но сі нах з бліз кі мі ра ней. Доб ры на-

строй і ста ноў чыя эмо цыі, якія вы вы-

пра мень ва е це, бу дуць пры цяг ваць да 

вас лю дзей, як маг ніт. Ты дзень пры ня се 

ці ка выя су стрэ чы і перс пек тыў ныя зна-

ём ствы. 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. Вы хад ныя лепш пра вес ці ў 

адзі но це і ад па чыць ад мі тус ні.
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— Ты зноў у сне раз-

маўляў!

— Мне ўжо i ў сне нель-

га сло ва ска заць!

— Ан жэ ла, што б вы ска-

за лi, ка лi б я па слаў вам 

па вет ра ны па ца лу нак?

— Што вы, Валь дэ мар, 

та кi вя лi кi гуль тай!

— Мi  хась, 

яшчэ раз па-

жар ту еш пра 

маю фi гу ру —  

атры ма еш па-

тэль няй у лоб! 

Ты мя не зра зу-

меў?

— Так!

— Што ты 

зра зу меў?

— Што твая 

лiш няя ва га мне 

рэ аль на па гра-

жае!

— Ва сi лi на, 

вы мне так па-

да ба е це ся! Да-

вай це су стрэ нем ся з ва мi 

заўт ра!

— Што вы та кое ка жа-

це?! Я ж за муж няя жан чы-

на! Да вай це сён ня!..

— Мi ка лай, iдзi па пра-

суй сваю ка шу лю, а то 

лю дзi, не дай бог, па ду-

ма юць, што я пра ця бе не 

кла па чу ся.

УСМІХНЕМСЯ


