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1884 год — у Мін ску за сна ва ны 

Бе ла рус кі дзяр жаў ны цырк 

як ста цы я-

нар ны цырк-

ш а  п і  т о . 

З 1958-га 

на зы ваў ся Мін скі дзяр жаў ны 

цырк, з 1997-га — Бе ла рус кі 

дзяр жаў ны цырк.

1914 год — на ра дзіў ся Язэп Се мя жон (Іо сіф 

Іг на та віч Се мя жо наў), бе ла рус кі пе-

ра клад чык, за слу жа ны ра бот нік куль ту ры Бе ла ру-

сі. У 1938 го дзе скон чыў Мін скі пе да га гіч ны ін сты тут. 

У 1953—1960 га дах вы кла даў у Мін скім су во раў скім 

ву чы лі шчы, у 1961—1975-м у БДУ, ад на ча со ва пра ца-

ваў у ча со пі се «Бе ла русь». У яго мас тац кім пе ра кла-

дзе ў Бе ла ру сі вый шлі тво ры У. Шэкс пі ра, Р. Бёрн са, 

Дж. Бай ра на, Ш. Пе цё фі, А. Міц ке ві ча і ін шых. Пе ра-

клаў з ла цін скай мо вы паэ му Мі ко лы Гу соў ска га «Пес ня 

пра зуб ра». Вы сту паў і як кры тык, гіс то рык і тэ а рэ-

тык мас тац ка га пе ра кла ду. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

Бе ла ру сі. Па мёр у 1990 го дзе.

1949 год — на ра дзіў ся Ігар Мі хай ла віч Гу ліс, бе-

ла рус кі фі зік, док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных 

на вук, пра фе сар. Аў тар на ву ко вых прац па фо та фі зіч ных 

пра цэ сах у рас тво рах і іза ля ва ных комп лек сах скла да ных 

ма ле кул, ме та дах і апа ра ту ры для ла зер на-спект ра ска-

піч ных да сле да ван няў. Пра па на ваў сіс тэ мы ге не ра цыі 

звыш ка рот кіх ім пуль саў у ла зе рах на фар ба валь ні ках 

з бі нар ны мі ася род дзя мі. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

Бе ла ру сі.

1999 год — на ра дзі ме Та дэ ву ша Кас цюш кі 

(уро чы шча Ме ра чоў шчы на, ка ля го ра да 

Ко са ва Брэсц кай воб лас ці) уста ля ва ны ме ма ры яль ны 

знак.

1874 год — на ра дзіў ся Аляк-

сандр Ва сі ле віч Кал чак, 

ра сій скі ва ен ны і па лі тыч ны дзе яч, ву-

чо ны-акі я ног раф, па ляр ны да след чык, 

фла та во дзец, ад мі рал, які ўвай шоў у гіс-

то рыю як 

кі раў нік Бе ла га ру ху пад-

час Гра ма дзян скай вай ны 

ў Ра сіі. Вяр хоў ны пра ві-

цель Ра сіі і вяр хоў ны га-

лоў на ка ман ду ю чы Рус кай 

ар мі яй (ліс та пад 1918 — сту дзень 1920 го да). Удзель нік 

Рус ка-япон скай і Пер шай су свет най вой наў, ге ор гі еў скі 

ка ва лер. Рас стра ля ны па вод ле па ста но вы Ір куц ка га ВРК 

у 1920 го дзе.

1904 год — на ра дзі ла ся Рэ нэ Сэн-Сір, фран цуз-

ская акт ры са. Зды ма ла ся ў мно гіх філь-

мах, ся род якіх — «Яр кія ру жы», «Ма дам і мярц вяк». 

Па мер ла ў 2004 го дзе.

1929 год — на ра дзіў ся Ген рых Авяр' я на віч Ба ра-

вік, вя до мы ра сій скі жур на ліст-між на род-

нік, пісь мен нік, гра мад скі дзе яч. Уда сто е ны дзяр жаў ных 

уз на га род і не каль кіх жур на лісц кіх прэ мій.

1994 год — ус ту пі ла ў сі лу Кан вен цыя ААН па 

мар скім пра ве. 17 снеж ня 1970 го да Ге не-

раль ная Асамб лея ААН аб вяс ці ла «дно мо раў і акі я наў і 

яго не тры за ме жа мі дзе ян ня на цы я наль най юрыс дык цыі, 

а так са ма рэ сур сы гэ тых ра ё наў агуль най спад чы най ча-

ла вец тва». 30 кра са ві ка 1982 го да Трэ цяя кан фе рэн цыя 

ААН па мар скім пра ве пры ня ла Кан вен цыю па мар скім 

пра ве, за вяр шыў шы тым са мым пра цэс рас пра цоў кі ўсё-

аб дым на га рэ жы му для акі я наў.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Еўдакіі, Аляксандра, 
Вікенція, Георгія, Іосіфа, 
Мікалая.

К. Гертруды, Марка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.38 17.10 8.32

Вi цебск — 8.33 16.54 8.21

Ма гi лёў — 8.28 17.00 8.32

Го мель — 8.18 17.03 8.45

Гродна — 8.52 17.26 8.34

Брэст — 8.46 17.33 8.47

Месяц
Поўня 12 лістапада.

Месяц у сузор’і Казярога.

УСМІХНЕМСЯ
Сён ня ў ста лоў цы ў ка-

сір кі не ака за ла ся рэш ты, і 

яна прос та сер ба ну ла бар-

шчу.

Мас коў ская ту соў ка.

— Чуў, Пу га чо ва на зва ла 

Бу за ву сва ёй пе ра ем ні цай?

— Гал кі на шка да...

Спа да ба ла ся ад на дзяў-

чы на. Ха чу дак лад на та-

кую ж, толь кі 

якая п'е.

— Усе ка-

жуць, што па на-

чах ес ці нель га.

— Та ды на-

вош та ў ха ла-

дзіль ні ку лям-

пач ка?..

Гас па ды ні да 

ве да ма.

Доб ра на-

корм ле ны і на-

по ены муж, аку рат на па-

кла дзе ны на ка на пу, не 

пры чы няе ні я кіх кло па таў 

і лёг ка ўпіс ва ец ца ў ін тэр'-

ер лю бой ква тэ ры.

На су моўі:

— Рас ка жы це пра ся бе.

— Мя не за вуць Ва сіль, 

але сяб ры за вуць мя-

не Дра ба вік, бо я чхаю, 

ка лі ем...

АВЕН. Ваш даб ра быт 

бу дзе за ле жаць ад спа лу-

чэн ня ра зум най на стой лі-

вас ці і кам пе тэнт нас ці, та-

ды на ват са мыя га ра чыя пра цоў ныя 

спрэч кі бу дуць мець кан струк тыў ны 

вы нік. У ся рэ дзі не тыд ня вель мі ка рыс-

на знай сці час на пла на ван не бліз кай 

бу ду чы ні і па ду маць, што не аб ход на 

зра біць да кан ца го да. А вось вы хад-

ныя па ды хо дзяць для скла да ных раз-

моў з бліз кі мі людзь мі.

ЦЯ ЛЕЦ. Аба вяз ко ва 

ана лі зуй це па дзеі ва кол 

вас, каб не пра пус ціць 

прад вес ні каў ча гось ці 

важ на га і не да зво ліць ус пры няць чу-

жыя дум кі за свае. Зрэш ты, ра бі це 

гэ та аку рат на і ўстрым лі вай це ся ад 

рэз кай кры ты кі, та ды не вы клю ча ныя 

пры ем ныя зме ны на ра бо це і кар' ер ны 

рост. Пад ка нец тыд ня пры гледзь це ся 

да но вых пра па ноў — ся род іх мо жа 

быць тая, што да зво ліць па леп шыць 

фі нан са вае ста но ві шча.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вам на 

ўсё хо піць сіл і ча су, вар та 

толь кі пе ра стаць ад клад-

ваць на по тым і ўзяц ца 

за спра вы. Не вы клю ча-

на, што но выя ідэі пры ня суць вам 

са праўд ны пос пех і па ва гу не толь кі 

ў ра бо чым ка лек ты ве, але і ў больш 

шы ро кіх ко лах. У аса біс тым жыц ці ўсё 

бу дзе глад ка і без вост рых вуг лоў, ка лі 

вы аб мі ня це ўва гай дро бя зі, што па ру-

ша юць ва шу ду шэў ную раў на ва гу.

РАК. Ад вас па тра бу ец-

ца пра яў ляць ак тыў насць 

ужо з ра ні цы па ня дзел ка, 

але не рас кры вай це сва іх 

пла наў на ва коль ным і не слу хай це на-

стой лі вых па рад, па куль не да ве дзя це 

ідэі да ўва саб лен ня. У се ра ду—чац вер 

вар та пад тры маць бліз кіх сло ва мі ці 

ўчын ка мі. Пры га дай це пра да дзе ныя 

ня даў на абя цан ні і па ста рай це ся вы-

ка наць іх.

ЛЕЎ. Вас мо жа на пат-

каць пра га пе ра мен — за-

хо чац ца ін ша га мес ца, клі-

ма ту, ко ла зно сін ці прос та 

но вых ура жан няў. Па ход у тэ атр, на 

вы стаў ку або кан цэрт пры ня се шмат 

ка рыс ці. Але спя ша ю чы ся збег чы ад 

тлу му і ад на стай нас ці, не за бы вай це ся 

на пра ек ты, якія па тра бу юць ва шай 

аба вяз ко вай пры сут нас ці і ўдзе лу, 

інакш ры зы ку е це пра пус ціць штось ці 

тэр мі но вае.

ДЗЕ ВА. За на ступ ны 

ты дзень вы мо жа це па-

спець мно гае зра біць і 

вый сці пе ра мож цам з даў-

ніх за цяж ных кан флік таў. Па ня дзе лак 

і аў то рак — вы дат ны час для та го, каб 

за быц ца до ма сваю сціп ласць і пра дэ-

ман стра ваць свой твор чы па тэн цы ял і 

лі дар скія якас ці. А вось у пят ні цу лепш 

не пла на ваць ні чо га сур' ёз на га, бо ў 

сва я коў ці сяб роў з'я вяц ца пра па но вы, 

ад якіх не маг чы ма ад мо віц ца.

ША ЛІ. Ка рыс та ю чы ся 

ва шым жа дан нем ні ко-

га не па крыў дзіць, ка ле гі 

мо гуць па чаць раз ры ваць 

вас у роз ныя ба кі. Але пом ні це: зра-

біць шчас лі вы мі ад ра зу ўсіх не маг-

чы ма — да вя дзец ца вы бі раць, ка му 

да па маг чы. Па жа да на не пры но сіць 

у ах вя ру свае ін та рэ сы, а ад мо віць у 

прось бах не вель мі доб ра зна ё мым 

лю дзям. Не пла нуй це на тыд ні ні я кіх 

знач ных фі нан са вых вы дат каў.

СКАР ПІ ЁН. Спа кой вам 

толь кі сніц ца: ка лі па ча так 

на ступ на га тыд ня су стрэ не 

звык лай ру ці най, то ўжо ў 

се ра ду—чац вер маг чы мы бра зіль скі 

кар на вал па дзей і аф ры кан скія страс-

ці ў аса біс тых ста сун ках. Каб пры няць 

важ нае для ся бе ра шэн не, улі чы це ўсе 

дэ та лі і глы бо ка раз бя ры це ся ў сі туа -

цыі.

СТРА ЛЕЦ. Вам спат рэ бяц ца яс ная 

га ла ва і вы трым ка, каб не 

ўпус ціць пры ваб ныя маг-

чы мас ці. За хоў вай це ва 

ўсім ме ру, не шу кай це і 

не ўклад вай це са мі ў сло вы двай но-

га сэн су — шчы расць і ад кры тасць 

да зво ляць вы ра шыць мност ва праб-

лем. У чац вер вас мо жа ча каць вель мі 

важ ная су стрэ ча аль бо за вяр шэн не 

даў няй спра вы, але трэ ба бу дзе на-

пру жыц ца.

КА ЗЯ РОГ. Пра ца здоль-

насць пры ня се плён, вас 

не толь кі за ўва жаць, але і 

ацэ няць на ма ган ні. На пра-

ця гу тыд ня бу дуць уда вац-

ца ўсе пе ра мо вы: на ват са мыя пры-

дзір лі выя і кап рыз ныя лю дзі пой дуць 

на су страч, на ват са мая нуд ная ра бо-

та бу дзе вы ка на ная якас на і ў тэр мін. 

А вось ад па чыць, на жаль, па куль што 

не атры ма ец ца, так што трэ ні руй це 

свае ар га ні за тар скія здоль нас ці і на-

стой лі васць у да сяг нен ні мэ ты.

ВА ДА ЛІЎ. Ка лі неш та 

з за ду ма на га не атры ма-

ец ца, па гля дзі це на гэ та з 

ін ша га бо ку і па спра буй це 

знай сці плю сы ў сі ту а цыі. Каб не паў-

та раць па мыл ак мі ну ла га, да вя рай це 

сва ёй ін ту і цыі. Па жа да на на тыд ні ад-

даць больш ча су сям'і і дзе цям, каб 

вяр нуць стра ча ны ду шэў ны спа кой.

РЫ БЫ. Вель мі не бла гі 

ты дзень для тых прад стаў-

ні коў зна ка, ка му па да ба-

ец ца больш-менш ма на тон ная ра бо та 

і ста сун кі без уз ру шэн няў. Так, не вар-

та ча каць яр кіх па дзей, але і дрэн ных 

на він для вас так са ма не бу дзе. Не 

да вай це абя цан няў, вы ка нан не якіх 

за ле жыць ад ін шых лю дзей, і са чы це 

за зда роў ем.

Га ра скоп на наступны тыдзеньГа ра скоп на наступны тыдзень

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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