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1859 год — на ра дзіў ся (Ві цебск) 

Аляк сандр Іва на віч Са-

доў скі, ра сій скі фі зік, пе да гог, пра фе сар 

(1894). У 1881 го дзе скон чыў Пе цяр-

бург скі ўні вер сі тэт. З 1894-га вы кла даў 

у Юр'еў скім (Тар тус кім) уні вер сі тэ це, з 

1916-га за гад ваў ка фед рай фі зі кі Мі ка ла еў скай мар ской 

ака дэ міі ў Пе цяр бур гу, ад на ча со ва з 1915-га су пра цоў нік 

Вай ско ва-пра мыс ло ва га ка мі тэ та. З 1919 го да ў Пра зе. 

Аў тар на ву ко вых прац па оп ты цы і элект ра маг не тыз ме. 

Адзін з ар га ні за та раў і ўдзель ні каў пер ша га ў Ра сіі з'ез да 

вы клад чы каў фі зі кі ў 1902 го дзе. Па мёр у 1923 го дзе.

1899 год — на ра дзіў ся Ба рыс Ар кадз е віч Мард-

ві наў, ра сій скі і бе ла рус кі рэ жы сёр, пе да-

гог, за слу жа ны ар тыст Ра сіі (1935), пра фе сар (1939). 

У 1947—1951 га дах быў га лоў ным рэ жы сё рам Дзяр жаў на-

га тэ ат ра опе ры і ба ле та Бе ла ру сі, ад на ча со ва вы кла даў 

у Бе ла рус кай кан сер ва то рыі і Бе ла рус кім тэ ат раль ным 

ін сты ту це. На бе ла рус кай сцэ не па ста віў опе ры «Кас тусь 

Ка лі ноў скі» Дзміт рыя Лу ка са, «Але ся» Яў ге на Ці коц ка-

га, «Пі ка вая да ма» Пят ра Чай коў ска га і ін шыя. Па мёр у 

1953 го дзе.

1899 год — на ра дзіў ся На вум 

Іса ка віч Эй цін гон, ва ен ны 

дзе яч, раз вед чык, ге не рал-ма ёр. Ура джэ-

нец Ма гі лёў скай воб лас ці. У 1918—1920 

га дах быў на гас па дар чай і праф са юз най 

ра бо це ў Ма гі лё ве, Го ме лі, а з 1920 го да 

пра ца ваў у ор га нах ВЧК у Го ме лі. У па-

чат ку Вя лі кай Ай чын най вай ны пры зна-

ча ны на мес ні кам кі раў ні ка асоб най гру пы пры нар ка ме 

ўнут ра ных спраў СССР, зай маў ся ад праў кай са вец кіх 

раз вед чы каў у ня мец кі тыл, не ле галь на пра ца ваў у Тур-

цыі. Па мёр у 1981 го дзе.

1939 год — на ра дзі ла ся Та ма ра Тра фі маў на 

Му жэн ка, бе ла рус кая акт ры са. У 1963 го-

дзе скон чы ла Бе ла рус кі тэ ат раль на-мас тац кі ін сты тут. 

З 1981-га ў Тэ ат ры-сту дыі кі на ак цё ра.

1534 год — іс пан скі кан кіс та дор 

Се басць ян дэ Бе ла лька сар 

за сна ваў на мес цы ра ней шай ста лі цы ін-

дзейс ка га цар ства Кі ту го рад Сан-Фран-

сіс ка-дэ-Кі та. Сён ня Кі та — ста лі ца Эк-

ва до ра.

1819 год — у Санкт-Пе цяр бур гу за сна ва на Га лоў-

нае ін жы нер нае ву чы лі шча, якое рых та ва ла 

ін жы не раў для рус ка га вой ска. Пас ля бы ло пе ра ўтво ра на 

ў Мі ка ла еў скую ін жы нер ную ака дэ мію, сён ня — Ін жы нер-

ная ака дэ мія РФ. Адзін з вы пуск ні коў ву чы лі шча — Фё дар 

Мі хай ла віч Да ста еў скі.

1829 год — на ра дзіў ся Ва сіль Фа міч Пет ру шэў-

скі, рус кі на ву ко вец-ар ты ле рыст і хі мік. 

Ге не рал-лей тэ нант (1881). Вы на ход нік у га лі не пры бо ра-

бу да ван ня. Удас ка на ліў сіс тэ му на вод кі ар ты ле рый скіх 

гар мат. На ла дзіў пра мыс ло вую вы твор часць ніт ра глі цэ-

ры ну. Вы най шаў даль на мер. Па мёр у 1891 го дзе.

1899 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Пят ро віч Ба та-

лаў, ра сій скі ак цёр тэ ат ра і кі но, за слу жа ны 

ар тыст РСФСР. Зды маў ся ў філь мах «Аэ лі та», «Ма ці», 

«Пу цёў ка ў жыц цё» і ін шых. Па мёр у 1937 го дзе.

1904 год — у па слан ні кан грэ су прэ зы дэнт ЗША 

Тэ а дор Руз вельт аб вяс ціў пра ва на ва ен нае 

ўмя шан не ЗША ў спра вы дзяр жаў За ход ня га паў шар'я 

(па лі ты ка «вя лі кай ду бін кі»).

1949 год — на ра дзі ла ся Воль га Мі ка ла еў на На-

ву мен ка, ра сій ская акт ры са тэ ат ра і кі но, 

на род ная ар тыст ка Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Зды ма ла ся ў 

філь мах «Іро нія лё су, або З лёг кай па рай», «Це ні зні ка юць 

апоўд ні», «Не пад суд ны».
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Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аляксея, 
Барыса, Макара, 
Мітрафана, Рыгора, 
Фёдара.

К. Леанціны, Емяльяна, 
Здзіслава, Зянона, 
Мікалая.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.11 16.49 7.38

Вi цебск — 9.08 16.31 7.23

Ма гi лёў — 9.01 16.39 7.38

Го мель — 8.50 16.44 7.54

Гродна — 9.25 17.06 7.41

Брэст — 9.18 17.15 7.57

Месяц
Першая квадра 

4 снежня.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ

Су пер ідэя для хіпс та ра. 

Ку піць аў та ма біль свет-

ла-ка рыч не ва га ко ле ру і 

ка заць усім, што ез дзіш 

на «ка ва вай» ма шы не.

Як ка за ла адэ сіт ка цёт ка 

Цы ля:

— Жан чы на бы ла ство-

ра на для та го, каб му жчына 

та кі не стра ціў ро зум ад 

шчас ця!

Каб раз на ста іць на ша 

жыц цё ў лож ку, вы ра шы-

лі з ма ім хлоп цам згу ляць 

у ро ле вую гуль ню. Быц-

цам ён бос, а я сак ра тар-

ка, ён дае мне ад гул, сам 

так са ма бя рэ, мы ра зам 

кла дзём ся і на рэш це нар-

маль на вы сы па ем ся.

Уста ла на ва гі, а яны мне 

па ка за лі: «За тое ты доб рая!»
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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): 
zvarot@zviazda.by

АВЕН. Вы бу дзе це кру-

жыц ца ў ві ры яр кіх, раз на-

стай ных па дзей. І толь кі 

ад на праб ле ма тро хі пе-

ра шко дзіць вам жыць: як усю ды па-

спець? Зрэш ты, спра віц ца з ёй — вам 

цал кам па сі лах: менш раз маў ляй це і 

за ві сай це ў ін тэр нэ це, больш пра цуй-

це і па спра буй це час цей пры мя няць 

сваё дып ла ма тыч нае мас тац тва. Гэ та 

да зво ліць абысціся без кан флік таў у 

сям'і. У вы хад ныя за ся родзь це ся на 

хат ніх кло па тах.

ЦЯ ЛЕЦ. У па чат ку тыд-

ня на вас мо жа зва ліц ца 

шмат прэ тэн зій і па тра ба-

ван няў. Не па дай це ду хам. 

Да да сяг нен ня жа да на га вы ні ку за-

ста ец ца зу сім ня шмат, та му не рас-

пы ляй це ся, а зай мі це ся са май не ад-

клад най спра вай. Доб ра бы ло б ні чо га 

не вы пус каць з-пад ува гі і ста ран на 

пра дум ваць дзе ла вы рас клад. Пят-

ні ца — цу доў ны дзень для са ма аду-

ка цыі. У вы хад ныя ад праў ляй це ся на 

шпа цыр або ў гос ці.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Гэ ты ты-

дзень мо жа вас злёг ку 

збян тэ жыць. Сі ту а цыя, 

якая скла ла ся, бу дзе зда-

вац ца не вы ра шаль най, але 

толь кі зда вац ца. Хут ка ўсё скончыц ца 

най леп шым для вас чы нам, і вы змо-

жа це ад чуць гар мо нію і ра дасць. На-

пе ра дзе су стрэ чы з сяб ра мі і га ра чае 

лю боў нае спат кан не. У ня дзе лю лепш 

зай мац ца ня знач ны мі спра ва мі, якія 

не за па тра бу юць нер во ва га на пру-

жан ня.

РАК. На гэ тым тыд ні 

вам мо жа быць да ру ча-

на за да ча скла да ная, але 

і га на ро вая. Па чы най це дзей ні чаць 

ад ра зу, не губ ля ю чы каш тоў на га ча-

су. Вам бу дзе спа да рож ні чаць пос пех. 

У чац вер уваж лі ва пры слу хоў вай це ся 

да па рад род ных.

ЛЕЎ. Ка лі вам штось ці 

ўжо не трэ ба, не вар та за 

гэ та чап ляц ца. Па збаў це-

ся ад хла му — і ў до ме, і ў 

дум ках, і ў ад но сі нах. У ся рэ дзі не тыд-

ня будзь це га то выя да та ем на га су пра-

ці ву ня доб ра зыч ліў цаў. За тое мож на 

спа дзя вац ца на пос пех у юры дыч най 

сфе ры, ня дрэн на пой дуць сур' ёз ныя 

аду ка цый ныя пра ек ты. Су бо та — прос-

та ўда лы дзень.

ДЗЕ ВА. Пос пех бу дзе 

спа да рож ні чаць у дзе ла-

вых зно сі нах. Пры слу хай-

це ся да го ла су ін ту і цыі, і 

яна пад ка жа са мае дак лад нае ра шэн не 

ў ня прос тай сі ту а цыі, у якой вы ры зы ку-

е це апы нуц ца ў аў то рак. У се ра ду маг-

чы мая кан струк тыў ная су стрэ ча, якая 

ад крые для вас но выя перс пек ты вы. У 

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

нах з сяб ра мі і зна ё мы мі, не га ва ры це 

ліш ня га. Вы хад ныя пра вя дзі це до ма 

або ў пры ем най кам па ніі.

ША ЛІ. Па спра буй це 

не тра піць пад уплыў на-

ва коль ных, яны не та кія 

бес ка рыс лі выя, як вы ду-

ма е це. Так са ма не вар та не да ацэнь-

ваць (роў на як і пе ра ацэнь ваць) свае 

здоль нас ці і маг чы мас ці. Вам не пе ра-

шко дзяць но выя ўра жан ні: на ве дай це 

ці ка вую вы стаў ку, за зір ні це на ве ча ры-

ну, на будзь це бі лет на кан цэрт. 

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым 

тыд ні не аб мя жоў вай це 

ся бе ў зно сі нах, яны пры-

ня суць за да валь нен не. 

У мно гіх прад стаў ні коў зна ка ад бу дзец-

ца не ча ка ны пе ра ва рот у аса біс тым 

жыц ці з вель мі пры ем ны мі на ступ ства-

мі. Па ня дзе лак мо жа ака зац ца злёг ку 

ім пуль сіў ным днём, але пры пэў ных 

на ма ган нях усё скла дзец ца вель мі ня-

дрэн на. У чац вер пос пех ча кае біз нес-

ме наў і юрыс таў. 

СТРА ЛЕЦ. Вы за раз ві-

да воч на ў доб рым на строі і 

бу дзе це здоль ныя аца ніць 

на леж ным чы нам утуль насць свай го 

до ма. Важ ныя спра вы лепш пе ра нес ці 

на на ступ ны ты дзень. Па спра буй це ад-

па чыць ад мі тус ні і шу му. Па збя гай це 

кан так таў з су мнеў ны мі парт нё ра мі. 

У се ра ду вар та з га ла вой па гру зіц ца ў 

ра бо ту і зра біць ура жан не на на чаль-

ства.

КА ЗЯ РОГ. Спа дзя вай-

це ся толь кі на свае сі лы, 

хоць у аў то рак ёсць перс-

пек ты ва ўда ла га і вы гад на-

га зна ём ства. У вас мо жа з'я віц ца маг-

чы масць за ра біць, мо гуць па сту піць 

вель мі слуш ныя пра па но вы з бо ку на-

чаль ства. Па спра буй це вы ка рыс таць 

сі ту а цыю са бе на ка рысць. Не вы клю-

ча на, што блі жэй да вы хад ных да вас 

не ча ка на на ля цяць сва я кі ці баць кам 

рап тоў на спат рэ біц ца да па мо га.

ВА ДА ЛІЎ. У па ня дзе лак 

уда ла скла дуц ца спра вы, 

звя за ныя з афарм лен нем 

пад атко вых і бан каў скіх да-

ку мен таў. У се ра ду ад моў це ся ад не ка-

то рых ста рых стэ рэа ты паў і по гля даў, 

якія пе ра шка джа юць пра соў вац ца на-

пе рад. У чац вер збя ры це ся, знай дзі це ў 

са бе сі лы скон чы ць цяж кую ра бо ту або 

важ ны пра ект. Спра віў шы ся з імі, вы 

ад чу е це за да валь нен не і ра дасць.

РЫ БЫ. Ста рай це ся 

тры мац ца да лей ад аван-

тур як у ка хан ні, так і на ра-

бо це. Інакш ры зы ку е це стаць ах вя рай 

пад ма ну. Маг чы мы пры ліў твор ча га 

на строю ў прад стаў ні коў лі та ра тур най 

і ін тэ ле кту аль най пра цы. Доб ры час 

для куп лі но вай ква тэ ры ці пе ра ез-

ду ў ін шы го рад. Ад но сі ны з бліз кім 

ча ла ве кам па гра жа юць са пса вац ца, і 

вам, маг чы ма, да вя дзец ца са сту піць. 

У вы хад ныя асаб лі вую ўва гу ўдзя лі це 

сям'і і до му.

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

— Вой, 

неш та вы па ла... 

Па тэ ле фа ную 

по тым.
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Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.


