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9 лістапада 2018 г.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень
АВЕН. Зоркі абяцаюць
вам прыліў энергіі і жыццярадасны настрой. На гэтым фоне і дзелавыя пытанні будуць паспяхова вырашацца.
У панядзелак будзьце гатовыя да таго,
што вашы планы могуць парушыцца.
У сераду не выключаны канфлікты з
найбліжэйшым абкружэннем, выкліканыя вашым жаданнем раздаваць
указанні. У пятніцу варта адпачыць і
расслабіцца ў кампаніі блізкіх сяброў.
У выхадныя можна звяртацца па падтрымку, у тым ліку і фінансавую.
ЦЯЛЕЦ. Важна не адхіляцца ад намечанага і
праверанага курса. Калі не
будзеце ленавацца, то зможаце дасягнуць бліскучых вынікаў. Аўторак — неспрыяльны для прасоўвання па
кар'ернай лесвіцы. У чацвер і пятніцу можаце давесці да завяршэння важны праект, аднак эмацыянальна выматаецеся.
У суботу лепш не планаваць сур'ёзных
спраў. Дапамажыце сваім блізкім у пытаннях, якія іх вельмі хвалююць, гэтым
вы ўмацуеце свой аўтарытэт.
БЛІЗНЯТЫ. На гэтым
тыдні давядзецца шмат і
інтэнсіўна працаваць, але
праек ты будуць цікавыя,
і вы амаль адразу ўбачыце, што ў вас усё атрымліваецца і
вы рухаецеся ў правільным кірунку.
Эмацыянальнае напружанне спадзе
да серады. Другая палова тыдня акажацца спакайнейшай. Магчымы цікавыя сустрэчы і карысныя знаёмствы,
любоўныя спатканні і прыемныя сяброўскія стасункі.
РАК. Уменне слухаць і
чуць прынясе поспех. У панядзелак будзьце надзвычай уважлівыя, сачыце за
кожным сказаным словам. Падчас
працы з дакументамі праявіце засяроджанасць, гэта станоўча адаб'ецца
на кар'еры. У чацвер пастарайцеся
аб'ектыўна ацаніць свае сілы і адмовіцца ад перапрацовак. У пятніцу лепш
не спрачацца з начальствам. Сваякі
дапамогуць вырашыць многія вашы
праблемы. У асабістым жыцці чакайце
прыемных сюрпрызаў.

ЛЕЎ. Настройцеся на
сур'ёзныя і рашучыя дзеянні, але ўлічыце, што безразважная рызыка можа загубіць усе вашы пачынанні на корані.
Калі будзеце прасоўвацца ў правільным напрамку, то навакольныя будуць
ва ўсім падтрымліваць і справы пойдуць як па масле. У сераду можаце
атрымаць добрыя весткі, вам будзе
шанцаваць на прыемныя і карысныя
знаёмствы. Да канца тыдня знікнуць
практычна ўсе праблемы. Аднак важна
не расслабляцца.
ДЗЕВА. Спрыяльна завершацца сустрэчы і нарады, вы будзеце вызначацца красамоўствам. У выніку атрымаеце ўпэўненасць у заўтрашнім дні і неабходную дапамогу з
боку сяброў і знаёмых. Аднак магчымы
невялікія грашовыя страты. У пятніцу
імпульсіўнасць і ўпартасць пагражаюць
пасварыць з блізкімі людзьмі. У нядзелю вам могуць прад'явіць неабгрунтаваныя прэтэнзіі. Будзьце дыпламатычныя, і тады пазбегнеце наступстваў
гэтага канфлікту.
ША ЛІ. Ваш аса біс ты
пос пех будзе за ле жаць
ад ступені вашай бескарыслівасці ў адносінах з
навакольнымі. Чым менш
будзеце думаць пра сябе, тым больш
атрымаеце. Не саромейцеся дэманстраваць свой інтэлект. Паспрабуйце
не спазняцца на працу і на дзелавыя
сустрэчы. У чацвер магчымыя даволі
стомныя далёкія паездкі. У пятніцу з'явіцца магчымасць высветліць важныя
нюансы асабістых адносін.
СКАР ПІ ЁН. На гэтым
тыдні асабліва ўдачлівыя
будуць тыя, хто праявіць
упартасць у пошуку новых
сфер для прымянення сваіх талентаў.
Усё абавязкова атрымаецца, вы на
правільным шляху, і жыццё пацвердзіць гэта ўжо да канца тыдня. Хоць
цяжка будзе абысціся без шкадаванняў, што ў вас занадта шмат спраў і
мала вольнага часу. Затое атрымаецца вырашыць усе фінансавыя пытанні. Прафесійныя справы ідуць угару.

У выхадныя дні паспрабуйце стварыць
дома максімальна гарманічную атмасферу.
СТРА ЛЕЦ. На ступ ны
тыдзень запатрабуе асцярожнасці ў думках і дзеяннях. Калі, вядома, вы не хочаце, каб вашы тайны адкрыліся для
ўсеагульнага агляду, трымайце язык
за зубамі. Адной з самых напружаных
праблем тыдня могуць стаць узаемаадносіны са старымі сябрамі і жонкай
ці мужам. У чацвер лепш пазбягаць
людных месцаў і лішніх размоў.
КАЗЯРОГ. Многае будзе атрымлівацца, асабліва калі сумяшчаць прыемнае з карысным. Дзякуючы
таварыскасці і дыпламатычнасці здолееце наладзіць патрэбныя сувязі ў
дзелавой і асабістай сферах. Больш
беражліва і ўважліва пастаўцеся да
сям'і. У чацвер магчыма напружаная
сітуацыя на працы, таму гэты дзень
лепш прысвяціць завяршэнню дробных спраў і не пачынаць нічога новага.
У выхадныя пастарайцеся выспацца і
адпачыць.
ВА ДА ЛІЎ. Ты дзень
абяцае поспех у справах
кар'еры. Каб не прапусціць гэтыя прыемныя і доўгачаканыя хвіліны, нельга губляць час
дарма, выявіце максімум працавітасці. Магчыма, давядзецца змяніць кола
знаёмых. Серада ўдалая для паездак і
падарожжаў. У чацвер магчымая сітуацыя, калі давядзецца абараняць свае
інтарэсы. У суботу ёсць імавернасць
нечаканых падзей, якія зменяць асабістае жыццё ў лепшы бок.
РЫБЫ. Гэта зорны час
для лю дзей дзе ла вых,
тых, хто не баіцца браць
адказнасць на сябе. Менавіта цяпер вы можаце раскрыць
свой творчы патэнцыял і ўмацаваць
матэрыяльнае становішча. Магчымы
некаторыя ўскладненні і перашкоды
ў дасягненні мэты ў аўторак. У суботу
ваша дапамога і падтрымка будуць неабходныя радні. Нядзелю прысвяціце
свайму адпачынку, а не арганізацыі
чагосьці.

СЁННЯ

Месяц

Сонца

Маладзік 7 лістапада.
Месяц у сузор’і
Стральца.
Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

8.25
8.19
8.15
8.06
8.39
8.34

Захад Даўжыня
дня

17.21
17.06
17.11
17.13
17.37
17.43

8.56
8.47
8.56
9.07
8.58
9.09

Iмянiны
Пр. Аляксандры,
Елізаветы, Капіталіны,
Андрэя, Марка, Несцера.
К. Аляксандра, Анатоля,
Людвіка, Тодара, Урсына.

Фота Андрэя САЗОНАВА.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

1902

год — нарадзіўся (в. Вешкі, ця пер у Док шыц кім
ра ё не) Не сцер Фё даравіч Сакалоўскі, беларускі кампазітар, хормайстар, фалькларыст.
З 1926 года акцёр і хормайстар БДТ-3.
У 1937—1941 гадах адзін з арганізатараў і хормайстар Ансамбля беларускай
народнай песні і танца Беларускай філармоніі, з 1944-га — ва Упраўленні па
справах мас тацтваў пры СНК БССР.
Аўтар музыкі Дзяржаўнага гімна БССР
(словы М. Клімковіча), хораў, песень на вершы Я. Купалы,
Я. Коласа, П. Броўкі, А. Русака, інструментальных мініяцюр, вакальных сюіт на тэмы беларускіх народных песень,
апрацовак беларускіх народных песень (больш за 500) і
найгрышаў. Памёр у 1950 годзе.
год — за 10 км ад Мінска для масавага знішчэння цывільнага насельніцтва і савецкіх
ваеннапалонных, палітвязняў нямецкіх турмаў і лагераў,
яўрэяў з Аўстрыі, Германіі, Польшчы, Чэхаславакіі нацыстамі быў арганізаваны Трасцянецкі лагер смерці. Па
колькасці знішчаных ахвяр ён з'яўляўся самым буйным на
тэрыторыі былога СССР і чацвёртым у Еўропе ў сістэме
нацысцкіх лагераў смерці пасля Асвенцыма, Майданэка
і Трэблінкі. Масавыя расстрэлы праводзіліся ва ўрочышчах Благаўшчына і Шашкоўка. З лістапада 1941-га да
кастрычніка 1943 года тут было забіта каля 150 тысяч
чалавек.

1941

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Міжнародны дзень барацьбы з фашызмам і антысемітызмам. Адзначаецца па
ініцыятыве ААН, ЮНЕСКА, Савета Еўропы і міжнародных еўрапейскіх арганізацый. У ноч з 9 на 10 лістапада 1938 года
адначасова ў Германіі і Аўстрыі пачаліся
масавыя яўрэйскія пагромы, арганізаваныя кіраўніцтвам нацысцкай партыі (Крыштальная ноч).
год — нарадзіўся Іван Сяргеевіч Тургенеў
(1818—1883), рускі пісьменнік, член-карэспандэнт Пецярбургскай АН. Значную частку жыцця правёў
за мяжой. У 1870-я гады, жывучы ў Парыжы, зблізіўся з
дзеячамі народніцкага руху, матэрыяльна дапамагаў народніцкаму часопісу «Вперед». Уваходзіў у гурток найбуйнейшых французскіх пісьменнікаў — Г. Флабера, Э. Заля,
А. Дадэ, братоў Ганкур. У 1879 годзе Оксфардскі ўніверсітэт прысвоіў яму ступень доктара звычайнага права. Аўтар
цыкла нарысаў «Запіскі паляўнічага», аповесці «Муму»,
раманаў «Рудзін», «Дваранскае гняздо», «Напярэдадні»,
«Бацькі і дзеці» і іншых. Яго імем названы вуліцы ў гарадах
Баранавічы, Барысаў, Брэст, Віцебск, Гомель.
год — нарадзілася Аляксандра Мікалаеўна Пахмутава, савецкі і расійскі кампазітар,
народная артыстка СССР, Герой Сацыялістычнай Працы.
Вядомая як кампазітар-песеннік. Аўтар балета «Азоранасць», кантаты «Васіль Цёркін», уверцюр, канцэртаў для
аркестра, музыкі да драматычных спектакляў, кінафільмаў, радыёпастановак і інш. Сярод вядомых песень на
музыку Пахмутавай: «Геолагі», «Абдымаючы неба», «Пяшчота», «Мелодыя», «Белавежская пушча», «Беларусь».
Двойчы лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР.

1818

Ра ні цай трэ ба быць
асаб лі ва асця рож ным.
Адзін неасцярожны рух —
і ты ўжо спіш.
— Вова, ты карміў ката,
калі мяне не было?
— Так, з ім усё ў парадку!
— А рыбак?
— Э-э-э, гэта быў няпросты выбар...
Нявеста на вяселлі зразумела, што госці яе недалюбліваюць, калі кінуты
букет прыляцеў ёй назад
у спіну.

Фа то граф — фа то графу:
— У цябе на здымках
няма ніводнага чалавека з
заплюшчанымі вачыма. Як
табе гэта ўдаецца?!
— Калі я наводжу на
кліентаў фотаапарат, то раптам выкрыкваю: «Кожны здымак каштуе сто рублёў!»
З ліста ў газету:
«У мяне канфіскавалі
самагонны апарат. Ці магу
я атрымаць кампенсацыю
ў сувязі са стратай карміцеля?»

1929

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.
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