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1715 год — на ра дзіў ся Ан то-

ній Адам Ска руль скі, бе-

ла рус кі фі ло саф, асвет нік. Вы кла даў 

фі ла со фію, гіс то рыю і геа гра фію ў езу-

іц кіх на ву чаль ных уста но вах. Быў рэк-

та рам На ва груд ска га і Бар ска га езу іц-
ка га ка ле гі у маў, Ві лен ска га шля хец ка га ка ле гі у ма. У 
1772—1774 га дах — рэк тар Ві лен скай ака дэ міі, з 1774-
га — дэ кан яе тэ а ла гіч на га фа куль тэ та. У 1755 го дзе 
вы даў у Віль ні свой твор «Ка мен та рыі па фі ла со фіі...». 
У ім апі са ны асноў ныя фі ла соф скія сіс тэ мы Но ва га ча су 
і ад крыц ці ў пры ро да знаў стве, пры ве дзе ны каш тоў ныя 
звест кі па аст ра но міі, ме ха ні цы і ін шых га лі нах ве даў. 
Гэ ты твор доў гі час лі чыў ся пад руч ні кам па фі ла со фіі. 
Па мёр у 1777 го дзе.

1914 год — на ра дзіў ся Аляк сей Ха ры то на віч 
Кім, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не тэ а рэ тыч-

най ме ха ні кі, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар, за-
слу жа ны ма шы на бу даў нік Бе ла ру сі. У 1937-м скон чыў 
Мас коў скі тар фя ны ін сты тут. З 1953 го да пра ца ваў у 
БПІ (з 1963 го да — за гад чык ка фед ры, у 1968—1978 
га дах — дэ кан фа куль тэ та). Па мёр у 1992 го дзе.

1944 год — пер шыя 
100 кі ла гра маў 

цу ке рак вы пус ці ла ад ноў ле-
ная фаб ры ка «Ка му нар ка».

1954 год — на ра дзі-
ла ся Свят ла на 

Ва лян ці наў на Ма ро за ва, 
бе ла рус кі гіс то рык, док тар 

гіс та рыч ных на вук. У 1977-м скон чы ла Гро дзен скі пе-

да га гіч ны ін сты тут. З 1979 го да — у Гро дзен скім уні вер-

сі тэ це. Да сле дуе гіс то рыю ўні яц кай царк вы ў Бе ла ру сі, 

гіс то рыю Гро дзен шчы ны.

1819 
год — на ра дзі ла ся 

Джордж Элі ят (Мэ ры Эн 

Эванс), анг лій ская пісь мен ні ца. Увай-

шла ў гіс то рыю лі та ра ту ры як вы дат ны 

май стар поз не вік та ры ян ска га ра ма на. Аў та ры тэт яе 

ў су час ні каў быў бясс п рэч ны, яе тво ры пе ра кла да лі ся 

на ўсе еў ра пей скія мо вы, у Ра сіі пры хіль ні ка мі твор-

час ці Элі ёт з'яў ля лі ся Талс той, Да ста еў скі і Тур ге неў. 

Па мер ла ў 1880 го дзе.

1869 
год — на ра дзіў ся Анд рэ Жыд, фран цуз скі 

пісь мен нік, но бе леў скі лаў рэ ат 1947 го да 

«за глы бо кія і мас тац ка знач ныя тво ры, у якіх ча ла ве-

чыя праб ле мы прад стаў ле ныя з бяс страш най лю боўю 

да іс ці ны, глы бо кай псі ха ла гіч най пра нік лі вас цю». Па-

мёр у 1951 го дзе.

1909 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Ля во на віч 

Міль, са вец кі кан струк тар вер та лё-

таў, адзін з зас на валь ні каў ра сій ска га вер та лё та-

бу да ван ня. Пад яго кі раў ніц твам у 1951 го дзе быў 

скан стру я ва ны пер шы са вец кі трох мес ны вер та-

лёт Мі-1, у да лей шым ство ра ны дзевяць ба за вых 

ты паў се рый ных вер та лё таў, а так са ма іх шмат-

лі кія ма ды фі ка цыі, на якіх уста ноў ле на звыш 

60 су свет ных рэ кор даў. Па мёр у 1970 го дзе.

1917 год — у Ка на дзе ўтво ра на На цы я наль ная 

ха кей ная лі га (НХЛ). Та ды ў яе склад ува-

хо дзі лі ча ты ры клу бы: «Ман рэ аль Ка на ды енс», «Ман рэ-

аль Уон дэ рэрз», «Ата ва Се на тарз» і «Кве бек Бул догз». 

Прэ зі дэн там Лі гі стаў Фрэнк Кол дэр.

1934 год — на ра дзіў ся Ана толь Ры го ра віч 

Па пя рэч ны, ра сій скі па эт. Аў тар пе сень 

«Тра ва ка ля до ма», «Дзяў чы на 

з Па лес ся» («Але ся»), «Ма лі-

наў ка» і ін шых. Па мёр у 2014 

го дзе.

1963 
год — падчас 

пе рад вы бар чай 

па езд кі ў ад кры тым лі му зі не 

на ад ной з цэнт раль ных ву ліц 

го ра да Да лас, штат Тэх ас, быў 

за стрэ ле ны 35-ы прэ зі дэнт ЗША 

Джон Фіц джэ ралд Ке нэ дзі.
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Iмянiны
Пр. Матроны, 
Аляксандра, Аляксея, 
Антона, Кірылы, 
Парфірыя.

К. Цэцыліі, Марка, 
Сцяпана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.49 17.02 8.13

Вi цебск — 8.44 16.45 8.01

Ма гi лёў — 8.39 16.51 8.12

Го мель — 8.29 16.55 8.26

Гродна — 9.03 17.18 8.15

Брэст — 8.57 17.26 8.29

Месяц
Апошняя квадра 

20 лістапада.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ
Не як ля цеў у са ма лё це 

ка ля акна на су праць кры-
ла, за снуў і па чаў храп ці 
— у са ло не та кая па ні ка 
па ча ла ся!

Жон ка — му жу:
— Да ра гі, ад ка жы шчы ра: 

ты мне здрадж ва еш?
— З ча го ты ўзя ла, да ра-

гая?
— Ця бе па ста ян на акру-

жа юць ра зум ныя і пры го жыя 

жан чы ны!

— Мне не па трэб ны ра-

зум ныя і пры го жыя жан чы-

ны, мне па трэб на ты.

Пад час ceкcу іс ну юць два 

ві ды жан чын: пер шыя па-

вод зяць ся бе так, як быц цам 

за раз па мруць, а дру гія — як 

быц цам па мер лі ўчо ра.

— Да ра гая, ты пра мя не 

ду ма еш?

— Не, я ду маю за ця бе.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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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

caricatura.ru

— Сы нок, 
ты па пя рэ дзіў та ту, 
што сён ня ча ка ец ца 

вель мі рэз кае 
па ха ла дан не?

АВЕН. Вы ця пер не 

па він ны да вя раць свае 

аса біс тыя сак рэ ты на ват 

тым, ка го лі чы це сяб ра мі. 

Не ка то рыя з іх мо гуць хут ка па поў-

ніць шэ ра гі во ра гаў і па чаць вы да-

ваць кан фі дэн цы яль ную ін фар ма-

цыю. Не да пус кай це бес так тоў нас ці 

ў па ня дзе лак. У се ра ду ва шай энер гіі 

хо піць на два іх.

ЦЯ ЛЕЦ. Ча ка ец ца 

су праць ста ян не па між 

кар' ер ны мі ам бі цы я мі і 

ся мей ны мі каш тоў нас-

ця мі. Доб ра, ка лі ча ша ша ляў больш 

ад хі ліц ца ў бок бліз кіх. У твор чых 

прад стаў ні коў зна ка ў ся рэ дзі не тыд-

ня мо жа зда рыц ца «кры зіс жан ру». 

Лю быя роз на га лос сі ў чац вер бу дуць 

лёг ка ўрэ гу ля ва ны ў не фар маль най 

аб ста ноў цы.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ак ту аль-

ны мі на гэ тым тыд ні ста-

нуць ад но сі ны дзя цей і 

баць коў. Маг чы мыя не ра-

зу мен не, свар кі, рэз кае ра зы хо джан-

не ў по гля дах. Па спра буй це ста віц ца 

з па ра зу мен нем і па ва гай ад но да 

ад на го. Чац вер доб ры для пад пі сан-

ня да ку мен таў. У су бо ту зай мі це ся 

са бой, сха дзі це ў цы руль ню.

РАК. У вас ця пер ёсць 

усе шан цы аль бо па вы-

сіць сваю рэ пу та цыю, 

аль бо зра біць з ся бе дур ня. Не вар-

та ін тэ ле кту аль на не да ацэнь ваць 

ва шых парт нё раў, па спра буй це бу-

да ваць ад но сі ны на да ве ры. У су бо ту 

маг чы мы кан флік ты і не аб ду ма ныя 

ўчын кі. У аў то рак будзь це пунк ту аль-

ныя і пры трым лі вай це ся эты ке ту.

ЛЕЎ. У гэ ты пе ры яд 

вар та тро хі зні зіць сваю 

дзе ла вую ак тыў насць, каб 

удзя ліць больш ува гі ся-

мей на му ба ку жыц ця. Атрым лі вай це 

аса ло ду ад зно сін, да ра бо чых пы-

тан няў вы яшчэ па спе е це вяр нуц ца. 

Аў то рак пры свя ці це су стрэ чы з сяб-

ра мі. У пят ні цу будзь це стры ма ныя, 

не пад да вай це ся на пра ва ка цыі.

ДЗЕ ВА. Вы па він ны 

па ста рац ца больш слу-

хаць. Вар та па спра ба-

ваць ады сці ад пра віл і 

не кры чаць гуч ней за ўсіх у па коі, 

і вы па чу е це для ся бе вель мі шмат 

но ва га. У па ня дзе лак будзь це ўваж-

лі выя, са чы це за сва і мі сло ва мі. 

У пят ні цу вас ча кае пос пех на ўсіх 

фран тах.

ША ЛІ. Ка лі вы доў гі 

час ус пры ма е це сваю ра-

бо ту як цяж кі аба вя зак, 

які не дае вам ні гар мо ніі, 

ні шчас ця, ці не час па ду маць пра 

зме ну ро ду за ня ткаў? У па ня дзе-

лак маг чы мыя фі нан са выя стра ты. 

У чац вер ад бу дзец ца пры ем ная су-

стрэ ча або атры ма е це доў га ча ка ную 

вест ку.

СКАР ПІ ЁН. Ця пер не 

час для ба раць бы з кан-

ку рэн та мі. У ад но сі нах 

з парт нё ра мі спа кай ней 

бу дзе за няць па зі цыю пад на ча ле на-

га, але без кан крэт на га ўшчам лен ня 

сва іх ін та рэ саў. У ся рэ дзі не тыд ня 

ўс тры май це ся ад ся мей ных кан флік-

таў. У вы хад ныя да ра бі це ад кла дзе-

ныя хат нія спра вы і пакіньце час для 

культурных мерапрыемстваў. 

СТРА ЛЕЦ. На гэ тым 

тыд ні вам бу дзе ўлас ці вае 

імк нен не да спрэ чак і дыс-

ку сій. Вы бу дзе це на хаб на за ла зіць у 

чу жую раз мо ву і пра ва ка ваць ін шых 

на ажыў ле ную гу тар ку. Па спра буй це 

хоць до ма не за во дзіц ца. У чац вер 

абы дзі це ся без па рад на ва коль ных. 

Су бо ту лепш пры свя ціць су стрэ чы з 

сяб ра мі.

КА ЗЯ РОГ. Ня гле дзя-

чы на во сень скую ханд-

ру, ра дуй це ся жыц цю, 

жы ві це су час нас цю. За-

пі шы це ся на май стар-клас, асвой це 

ці ка вую спра ву, і ва ша пры ро джа-

ная прак тыч насць хут ка зной дзе ёй 

пры мя нен не. Будзь це га то выя да 

ба раць бы з пе ра шко да мі ў се ра ду. 

Су бо та — дзень для на ладж ван ня 

ад но сін.

ВА ДА ЛІЎ. Уда лы час 

сес ці і пра ду маць но вы 

план гуль ні. Маг чы ма, вы 

ад чу е це, як за гна лі ся бе 

ў кут. У гэ ты мо мант са мы час пе-

ра гру па вац ца і са браць ра зам усе 

свае рэ сур сы. У пят ні цу мо жа це па-

цяр пець ад улас на га эга із му. Будзь це 

асця рож ныя ў кам па ніі не зна ём цаў у 

аў то рак.

РЫ БЫ. Ва шы дзе ян ні 

мо гуць быць пра дык та ва-

ныя за па лам, а не цвя ро-

зым ро зу мам. Не па чы най це но вых 

пра ек таў: на ват ка лі вы пра ду ма е це 

для ся бе вы раз ны план, бу дзе цяж ка 

яго пры трым лі вац ца. У се ра ду ва шы 

ам бі цыі мо гуць вы клі каць су пер ніц-

тва. У су бо ту не ся дзі це до ма, ад праў-

ляй це ся ў гос ці ці на шпа цыр.
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