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1899 год — на ра дзіў ся Ся мён 

Май се е віч Кры ва шэ ін, вое-

на чаль нік, ге не рал-лей тэ нант тан ка вых 

вой скаў (1943), удзель нік вы зва лен ня Бе-

ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў 

у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны, Ге рой 

Са вец ка га Са ю за (1945). Час ці кор пу са пад яго ка ман-

да ван нем вы зна чы лі ся пры фар сі ра ван ні ра кі Шча ры, 

вы зва лен ні Сло ні ма, Брэс та, Вар ша вы, у біт ве за Бер лін. 

Па мёр у 1978 го дзе.

1909 год — на ра дзіў ся Іо сіф На ву ма віч Вей ня-

ро віч, бе ла рус кі кі на апе ра тар і рэ жы сёр, 

на род ны ар тыст Бе ла ру сі (1973). З 1926-га пра ца ваў на 

Мін скай сту дыі кі на хро ні кі, у 1946—1990 га дах рэ жы сёр-

апе ра тар кі на сту дыі «Бе ла русь фільм». У га ды Вя лі кай Ай-

чын най вай ны зды маў фран та вую і пар ты зан скую хро ні ку. 

Рэ жы сёр-апе ра тар філь маў «Ба ла да пра ма ці», «Ге не рал 

Пу шча», «Пра ва на бес смя рот насць» і ін шых. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі СССР (1943), Дзяр жаў най прэ міі Бе-

ла ру сі (1968). Па мёр у 1998 го дзе.

1924 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Кан драць е віч Буя-

наў, удзель нік вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня-

мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў у га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны, Ге рой Са вец ка га Са ю за (1945). Ва я ваў на За ход-

нім, 2-м Бе ла рус кім фран тах. Вы зна чыў ся пры вы зва лен ні 

Ма гі лё ва. Пад час фар сі ра ван ня Дняп ра пер шым у пал ку 

пе ра плыў ра ку ў ра ё не го ра да, ува рваў ся ў тран шэю пра-

ціў ні ка і зні шчыў ку ля мёт ны раз лік, які быў пе ра шко дай 

на шля ху на сту пу. У ву ліч ных ба ях за го рад па вёў ад-

дзя лен не ў ру ка паш ную, дзе бы ло зні шча на 80 і  ўзя та 

ў па лон больш за 120 гіт ле раў цаў. У баі за мя ніў ка ман-

дзі ра ўзво да, які вы быў са строю. Падчас гэтай схваткі 

ў 1944 годзе ён загінуў.

1944 год — на ра дзіў ся Ры гор Ся мё на віч Са ро-

ка, бе ла рус кі ды ры жор, пе да гог, за слу жа ны 

ра бот нік куль ту ры Бе ла ру сі (1988). 

У 1974-м скон чыў Бе ла рус кую кан-

сер ва то рыю. З 1969 го да працаваў 

у Ма ла дзе чан скім му зыч ным ву чы-

лі шчы імя М. К. Агін ска га. Ад на ча-

со ва ў 1976—1995 га дах за сна валь-

нік і мас тац кі кі раў нік ка мер на га ар-

кест ра рус кіх на род ных ін стру мен таў, з 1979-га мас тац кі 

кі раў нік і ды ры жор Ма ла дзе чан ска га за слу жа на га ама тар-

ска га сім фа ніч на га ар кест ра му зыч на га ву чы лі шча.

1829 год — на ра дзіў ся Ан тон Ры-

го ра віч Ру бінш тэйн, рус кі 

пі я ніст, кам па зі тар, ды ры жор, за сна валь-

нік Рус ка га му зыч на га та ва рыст ва і пер-

шай рус кай кан сер ва то рыі ў Пе цяр бур гу. 

Па мёр у 1894 го дзе.

1880 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Аляк санд ра віч 

Блок, ра сій скі па эт, пісь мен нік, пуб лі цыст, 

дра ма тург, пе ра клад чык, лі та ра тур ны кры тык. Кла сік рус-

кай лі та ра ту ры ХХ ста год дзя, адзін з най буй ней шых прад-

стаў ні коў рус ка га сім ва ліз му. Па мёр у 1921 го дзе.

1899 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Мі ка ла е віч 

Яхан таў, ра сій скі ар тыст эст ра ды, май стар 

мас тац ка га сло ва. Па мёр у 1945 го дзе.

1943 год — у Тэ ге ра-

не па ча ла ся су-

стрэ ча «вя лі кай трой кі», якая 

за вяр шы ла ся 1 снеж ня. Упер-

шы ню ра зам за ад ным ста лом 

су стрэ лі ся лі да ры кра ін ан ты-

гіт ле раў скай ка а лі цыі: кі раў нік 

са вец ка га ўра да Іо сіф Ста лін, 

прэ зі дэнт ЗША Франк лін Руз вельт і анг лій скі прэм' ер 

Уінстан Чэр чыль.

1974 год — апош няе вы ступ лен не на сцэ не Джо-

на Ле на на прай шло ў нью-ёрк скай за ле 

Мэ ды сан-сквер-гар дэн.
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Iмянiны
Пр. ПАЧАТАК 
КАЛЯДНАГА ПОСТУ. 
Дзмітрыя, Мікалая, 
Мікіты, Пятра, Рыгора.

К. Здзіслава, Рыгора, 
Сцяпана, Якуба.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.59 16.55 7.56

Вi цебск — 8.55 16.38 7.43

Ма гi лёў — 8.49 16.45 7.56

Го мель — 8.38 16.49 8.11

Гродна — 9.13 17.11 7.58

Брэст — 9.06 17.20 8.14

Месяц
Маладзік 26 лістапада.

Месяц у сузор’і Казярога.

УСМІХНЕМСЯ

З ня даў няй пары стаў на-

бі раць ва гу. З гэ тай на го ды 

вы ра шыў за няц ца фіт не-

сам.

Па ста віў ся да спра вы 

вель мі сур' ёз на. Ку піў са-

бе фіт нес-бран за лет, за пі-

саў ся ў фіт нес-клуб. Ся джу 

ця пер у фіт нес-бран за ле це, 

п'ю фіт нес-пі ва, па гладж ваю 

фіт нес-жы вот. Ні пра што не 

шка дую.

Згод на з но вы мі пра-

ві ла мі, ка лі секс пра цяг-

ва ец ца больш за дзве 

га дзі ны, вас аба вя за ны 

кар міць.

— Ча му муж чы ны так 

моц на не на ві дзяць свят-

ка ваць свой дзень на ра-

джэн ня?

— Та му што мы ста мі лі-

ся атрым лі ваць у па да ру-

нак шкар пэт кі ад пер сон, 

якія хо чуць, каб мы ім да-

ры лі па езд ку на кру із ным 

лай не ры.
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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

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Еду на до ечы з па лі клі-

ні кі і звяр таю ўва гу на яр кі 

над піс вя лі кі мі лі та ра мі на 

доў гім пло це, што за кры вае 

бу доў лю па ву лі цы Мас коў-

скай: «Осень вновь напом-

нила ду ше о са мом глав-

ном. Осень, я опять лишен 

по коя». Уме юць жа на шы 

бу даў ні кі за ча піць! Вя до-

ма, рад кі Юрыя Шаў чу ка са 

сла ву тага ра сій скага гурта 

«ДДТ» леп шыя, чым прос-

та шэ рая ага ро джа на фо-

не сум на га ліс та па даў ска-

га пей за жу. Ды і на роз дум 

пад штур хоў ваюць пра тое, 

што ўсё ж са мае га лоў нае і 

пра што мо жа на га даць ду-

шы во сень.

Як едзеш з па лі клі ні кі, то 

між во лі зга да еш пра зда-

роўе. Бо ка лі яго ня ма, са мі 

ве да е це... Ня даў на з бліз кім 

ча ла ве кам да вя ло ся па ха-

дзіць па ка лі до рах МРЭ Ка. 

Гэ та ўста но ва, дзе пры зна-

ча юць гру пу ін ва лід нас ці. 

Ся дзяць пра ца здоль на га 

ўзрос ту муж чы ны пас ля 

ін фарк таў, ча ка юць чар гі. 

Сю ды іх пры вя лі жон кі, і не 

з ці каў нас ці — му жам ужо 

па тра бу ец ца су пра ва джэн-

не. На ад ной лаў цы зму ча-

ныя хва ро бай сва іх па ла він 

жан чы ны рас каз ва юць ад на 

ад ной, як іх му жам па ста-

ві лі трэ цюю ра бо чую гру пу. 

Ну дзе ён зной дзе ра бо ту 

па сі ле, асаб лі ва ка лі ра ней 

пра ца ваў ру ка мі? А ў іх, чле-

наў ка мі сіі, свае ўста ноў кі 

і нар ма тыў ныя да ку мен ты. 

Яны ка жуць, што са ма ад чу-

ван не і стан — гэ та роз ныя 

рэ чы. Вы хо дзіць, ка лі ад чу-

ва еш ся бе так, што ўпа сці 

мож на, але па каз чы кі па 

вы ні ках ана лі заў і ін шых 

аб сле да ван няў не са мыя 

гор шыя, то вы ра шаль ны мі 

аказ ва юц ца да ку мен ты. Так 

што з усіх сіл трэ ба бе раг-

чы зда роўе, за хоў ваць тое, 

што ёсць. Як толь кі да вес ці 

гэ та ма ла дым, якія га дзі на-

мі, а то і дня мі ў ад ной по зе 

сле пяц ца за смарт фо на мі. 

По тым жа яно вы ле зе хва-

ро ба мі па зва ноч ні ка, ва чэй, 

сар дэч ны мі праб ле ма мі ад 

не да хо пу ру ху. Але па куль 

зда роўе ёсць, яго час цей за 

ўсё не за ўва жа юць.

Ну а каб ад чу ваць ся бе 

зда ра вей, ска жа вам лю-

бы, на ват са мы ша ра го вы 

псі хо лаг, трэ ба па зі тыў на 

мыс ліць, з уся го за ўва жаць 

і вы дзя ляць доб рае, умець 

ра да вац ца жыц цю... Лёг ка 

ска заць, а ты ідзі па ра дуй ся, 

ка лі хва ро бы адоль ва юць, 

аль бо адзі но та, аль бо агуль-

ная не ўлад ка ва насць, не за-

да во ле насць ра бо тай ці веч-

ны не да хоп гро шай. Ледзь 

не ў кож на га зной дзец ца 

свая праб ле ма, што, ні бы 

той ша шаль, пад точ вае нер-

вы. Вось і ў па лі клі ні цы та ды 

су стрэ ла даў ня га знаё ма га. 

У бы лыя га ды да во лі час та 

вы па да ла кан так та ваць па 

ра бо це. Хва рэе ця пер, па 

дак та рах хо дзіць, у баль ні-

цах ня рэд ка ля жыць, хоць 

знеш не тры ма ец ца доб ра, 

па чуц ця гу ма ру не стра ціў. 

Заў сё ды ве да ла яго як спе-

цы я ліс та, роў ных яко му ў іх 

сфе ры па шу каць, да та го 

ж пра мы па ха рак та ры, не 

пад ха лім. Та кіх не вель мі 

лю бяць і па служ бе ста ра-

юц ца не пра соў ваць. Вось і 

ён на пен сію вый шаў да лё ка 

не з кі ру ю чай па са ды. Раз-

га ва ры лі ся. Пра ма не ка жа, 

але ад чу ва ец ца, што ча ла-

век тоіць даў нюю крыў ду за 

сваю не рэа лі за ва насць на 

ра бо це. Яно і праў да, усім 

бы ло б на ка рысць: кра і не, 

вы твор час ці, яму са мо му — 

ка лі б яго ў свой час па ста-

ві лі кі раў ні ком, а не ней ка-

га пры ез джа га вы скач ку. 

Ды, як той ка заў, гіс то рыя 

не цер піць умоў на га ла ду. 

Мож на яшчэ зга даць муд-

ра ца з яго ге ні яль ным: «Усё 

пра хо дзіць». І на стае, ві даць, 

той мо мант, ка лі не важ на, 

што пра ця бе ду ма юць ці га-

во раць ін шыя: важ ней шым 

вы гля дае, што з гэ тай на го-

ды ду ма еш сам — як ся бе 

ацэнь ва еш, чым га на рыш ся, 

за што са ро ме еш ся. З на-

зва ных і па доб ных склад-

ні каў мож на на ват вы вес ці 

свое асаб лі вую фор му лу ча-

ла ве ка. За ўва жа на мно га-

мно га ра зоў: чым вы шэй шы 

ўзро вень ча ла ве ка ва ўсіх 

сэн сах, тым ён больш сціп-

лы і прос ты. Та му не вар та 

шка да ваць пра тое, што не 

збы ло ся, ча го не па спеў, — 

у кож на га зной дзец ца цэ лы 

воз са мых роз ных ня спраў-

джа ных на дзей і спа дзя ван-

няў, не рэа лі за ва ных ам бі-

цый. Але ж ка лі ты ад быў ся 

як ча ла век, гэ та зна чыць, 

ні ко га моц на не па крыў дзіў, 

ні ко му не са пса ваў жыц цё, 

а не ка му, мо жа, да па мог, 

зна чыць, не да рэм на жыў.

...Вось коль кі пе ра ду ма-

ла, па куль еха ла ў аў то бу се, 

пра чы таў шы пла кат са сло-

ва мі вя до май пес ні. І ўжо 

амаль пе рад ма ім пры пын-

кам на су сед нім ся дзен ні 

пра чнуў ся ма лень кі хлоп-

чык, што ад са май па лі клі-

ні кі дра маў на ру ках у ма мы. 

Со лад ка па зях нуў, а по тым 

ска заў ёй ці ха: «Ма мач ка, я 

ця бе так люб лю!» Вось вам 

і ад каз на ўсе пы тан ні пра 

га лоў нае. Дня мі вя до мы ар-

тыст Ула дзі мір Спі ва коў пры 

атры ман ні дзяр жаў най уз-

на га ро ды ска заў у сва ёй ка-

рот кай пра мо ве не ча ка нае 

для та кіх вы пад каў: «Рэ чы 

ство ра ныя для та го, каб імі 

ка рыс та лі ся, а лю дзі ство-

ра ныя для та го, каб іх лю-

бі лі». Ну і праў да, ка лі ёсць 

з кім вы піць ке ліх доб ра га 

ві на, аб мер ка ваць пра чы та-

ную кні гу аль бо но вы фільм, 

па га ва рыць і па маў чаць, то 

гэ та і ёсць га лоў нае з мно гіх 

і мно гіх га лоў ных, што скла-

да юць кож ны дзень жыц ця.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Са лаў ёў ста ла больш!
З пер шын цам — з на ра джэн нем 

сына — шчы ра він шу ем ша ноў ную 

каляжан ку Юлію СА ЛА ВЕЙ! Шчас лі-

вым баць кам — на шы па жа дан ні цяр-

пен ня і пос пе хаў у вы ха ван ні ма ло га, 

а яму са мо му — рас ці зда ро вень кім на ра-

дасць-па це ху ўсёй ра дзі не.

Звяз доў цы.

ПРА СА МАЕ ГА ЛОЎ НАЕ
Не фар матНе фар мат


