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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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9 ЛІС ТА ПА ДА

1902 год — на ра дзіў ся (в. Веш-
кі, ця пер у Док шыц кім 

ра ё не) Не сцер Фё да-
ра віч Са ка лоў скі, бе ла-
рус кі кам па зі тар, хор-
май стар, фальк ла рыст. 

З 1926 го да ак цёр і хор май стар БДТ-3. 
У 1937—1941 га дах адзін з ар га ні за та-
раў і хор май стар Ан самб ля бе ла рус кай 
на род най пес ні і тан ца Бе ла рус кай фі-
лар мо ніі, з 1944-га — ва Упраў лен ні па 
спра вах мас тац тваў пры СНК БССР. 
Аў тар му зы кі Дзяр жаў на га гім на БССР 
(сло вы М. Клім ко ві ча), хо раў, пе сень на вер шы Я. Ку па лы, 
Я. Ко ла са, П. Броў кі, А. Ру са ка, ін стру мен таль ных мі ні я-
цюр, ва каль ных сю іт на тэ мы бе ла рус кіх на род ных пе сень, 
апра цо вак бе ла рус кіх на род ных пе сень (больш за 500) і 
най гры шаў. Па мёр у 1950 го дзе.

1941 год — за 10 км ад Мін ска для ма са ва га зні-
шчэн ня цывільнага на сель ніц тва і са вец кіх 

ва ен на па лон ных, па літ вяз няў ня мец кіх тур маў і ла ге раў, 
яў рэ яў з Аў стрыі, Гер ма ніі, Поль шчы, Чэ ха сла ва кіі на-
цыс та мі быў ар га ні за ва ны Трас ця нец кі ла гер смер ці. Па 
коль кас ці зні шча ных ах вяр ён з'яў ляў ся са мым буй ным на 
тэ ры то рыі бы ло га СССР і чац вёр тым у Еў ро пе ў сіс тэ ме 
на цысц кіх ла ге раў смер ці пас ля Асвен цы ма, Май да нэ ка 
і Трэб лін кі. Ма са выя рас стрэ лы пра во дзі лі ся ва ўро чы-
шчах Бла га ўшчы на і Шаш коў ка. З ліс та па да 1941-га да 
каст рыч ні ка 1943 го да тут бы ло за бі та ка ля 150 тысяч 
ча ла век.

Між на род ны дзень ба раць бы з фа шыз-
мам і ан ты се мі тыз мам. Ад зна ча ец ца па 
іні цы я ты ве ААН, ЮНЕС КА, Са ве та Еў ро-
пы і між на род ных еў ра пей скіх ар га ні за-
цый. У ноч з 9 на 10 ліс та па да 1938 го да 
ад на ча со ва ў Гер ма ніі і Аў стрыі па ча лі ся 
ма са выя яў рэй скія па гро мы, ар га ні за ва-

ныя кі раў ніц твам на цысц кай пар тыі (Крыш таль ная ноч).

1818 год — на ра дзіў ся Іван Сяр ге е віч Тур ге неў 
(1818—1883), рус кі пісь мен нік, член-ка рэс-

пан дэнт Пе цяр бург скай АН. Знач ную част ку жыц ця пра вёў 
за мя жой. У 1870-я га ды, жы ву чы ў Па ры жы, зблі зіў ся з 
дзея ча мі на род ніц ка га ру ху, ма тэ ры яль на да па ма гаў на-
род ніц ка му ча со пі су «Впе ред». Ува хо дзіў у гур ток най буй-
ней шых фран цуз скіх пісь мен ні каў — Г. Фла бе ра, Э. За ля, 
А. Да дэ, бра тоў Ган кур. У 1879 го дзе Окс фард скі ўні вер сі-
тэт пры сво іў яму сту пень док та ра звы чай на га пра ва. Аў тар 
цык ла на ры саў «За піс кі па ляў ні ча га», апо вес ці «Му му», 
ра ма наў «Ру дзін», «Два ран скае гняз до», «На пя рэ дад ні», 
«Баць кі і дзе ці» і іншых. Яго імем на зва ны ву лі цы ў га ра дах 
Ба ра на ві чы, Ба ры саў, Брэст, Ві цебск, Го мель.

1929 год — на ра дзі ла ся Аляк санд ра Мі ка ла еў-
на Па хму та ва, са вец кі і ра сій скі кам па зі тар, 

на род ная ар тыст ка СССР, Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. 
Вя до мая як кам па зі тар-пе сен нік. Аў тар ба ле та «Азо ра-
насць», кан та ты «Ва сіль Цёр кін», увер цюр, кан цэр таў для 
ар кест ра, му зы кі да дра ма тыч ных спек так ляў, кі на філь-
маў, ра дыё па ста но вак і інш. Ся род вя до мых пе сень на 
му зы ку Па хму та вай: «Ге о ла гі», «Аб ды ма ю чы не ба», «Пя-
шчо та», «Ме ло дыя», «Бе ла веж ская пу шча», «Бе ла русь». 
Двой чы лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандры, 
Елізаветы, Капіталіны, 
Андрэя, Марка, Несцера.

К. Аляксандра, Анатоля, 
Людвіка, Тодара, Урсына.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.25 17.21 8.56

Вi цебск — 8.19 17.06 8.47

Ма гi лёў — 8.15 17.11 8.56

Го мель — 8.06 17.13 9.07

Гродна — 8.39 17.37 8.58

Брэст — 8.34 17.43 9.09

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Маладзік 7 лістапада.

Месяц у сузор’і

Стральца.

Ра ні цай трэ ба быць 

асаб лі ва асця рож ным. 

Адзін не асця рож ны рух — 

і ты ўжо спіш.

— Во ва, ты кар міў ка та, 

ка лі мя не не бы ло?

— Так, з ім усё ў па рад ку!

— А ры бак?

— Э-э-э, гэ та быў ня прос-

ты вы бар...

Ня вес та на вя сел лі зра-

зу ме ла, што гос ці яе не-

да люб лі ва юць, ка лі кі ну ты 

бу кет пры ля цеў ёй на зад 

у спі ну.

Фа то граф — фа то гра-

фу:

— У ця бе на здым ках 

ня ма ні вод на га ча ла ве ка з 

за плю шча ны мі ва чы ма. Як 

та бе гэ та ўда ец ца?!

— Ка лі я на вод жу на 

клі ен таў фо та апа рат, то рап-

там вы крык ваю: «Кож ны зды-

мак каш туе сто руб лёў!»

З ліс та ў га зе ту:

«У мя не кан фіс ка ва лі 

са ма гон ны апа рат. Ці ма гу 

я атры маць кам пен са цыю 

ў су вя зі са стра тай кар мі-

це ля?»

АВЕН. Зор кі абя ца юць 

вам пры ліў энер гіі і жыц-

ця ра дас ны на строй. На гэ-

тым фо не і дзе ла выя пы-

тан ні бу дуць па спя хо ва вы ра шац ца. 

У па ня дзе лак будзь це га то выя да та го, 

што ва шы пла ны мо гуць па ру шыц ца. 

У се ра ду не вы клю ча ны кан флік ты з 

най блі жэй шым аб кру жэн нем, вы клі-

ка ныя ва шым жа дан нем раз да ваць 

ука зан ні. У пят ні цу вар та ад па чыць і 

рас сла біц ца ў кам па ніі бліз кіх сяб роў. 

У вы хад ныя можна звяртацца па пад-

трым ку, у тым лі ку і фі нан са вую.

ЦЯ ЛЕЦ. Важ на не ад-

хі ляц ца ад на ме ча на га і 

пра ве ра на га кур са. Ка лі не 

бу дзе це ле на вац ца, то змо-

жа це да сяг нуць бліс ку чых вы ні каў. Аў то-

рак — не спры яль ны для пра соў ван ня па 

кар' ер най лес ві цы. У чац вер і пят ні цу мо-

жа це да вес ці да за вяр шэн ня важ ны пра-

ект, ад нак эма цы я наль на вы ма та е це ся. 

У су бо ту лепш не пла на ваць сур' ёз ных 

спраў. Да па ма жы це сва ім бліз кім у пы-

тан нях, якія іх вель мі хва лю юць, гэ тым 

вы ўма цу е це свой аў та ры тэт.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На гэ тым 

тыд ні да вя дзец ца шмат і 

ін тэн сіў на пра ца ваць, але 

пра ек ты бу дуць ці ка выя, 

і вы амаль ад ра зу ўба-

чы це, што ў вас усё атрым лі ва ец ца і 

вы ру ха е це ся ў пра віль ным кі рун ку. 

Эма цы я наль нае на пру жан не спа дзе 

да се ра ды. Дру гая па ло ва тыд ня ака-

жац ца спа кай ней шай. Маг чы мы ці ка-

выя су стрэ чы і ка рыс ныя зна ём ствы, 

лю боў ныя спат кан ні і пры ем ныя сяб-

роў скія стасункі.

РАК. Умен не слу хаць і 

чуць пры ня се пос пех. У па-

ня дзе лак будзь це над звы-

чай уваж лі выя, са чы це за 

кож ным ска за ным сло вам. Падчас 

пра цы з да ку мен та мі пра яві це за ся-

ро джа насць, гэ та ста ноў ча ада б'ец ца 

на кар' е ры. У чац вер па ста рай це ся 

аб' ек тыў на аца ніць свае сі лы і ад мо-

віц ца ад пе ра пра цо вак. У пят ні цу лепш 

не спра чац ца з на чаль ствам. Сва я кі 

да па мо гуць вы ра шыць мно гія ва шы 

праб ле мы. У аса біс тым жыц ці ча кай це 

пры ем ных сюр пры заў.

ЛЕЎ. На строй це ся на 

сур' ёз ныя і ра шу чыя дзе ян-

 ні, але ўлі чы це, што без раз-

 важ ная ры зы ка мо жа за-

гу біць усе ва шы па чы нан ні на ко ра ні. 

Ка лі бу дзе це пра соў вац ца ў пра віль-

ным на прам ку, то на ва коль ныя бу дуць 

ва ўсім пад трым лі ваць і спра вы пой-

дуць як па мас ле. У се ра ду мо жа це 

атры маць доб рыя вест кі, вам бу дзе 

шан ца ваць на пры ем ныя і ка рыс ныя 

зна ём ствы. Да кан ца тыд ня знік нуць 

прак тыч на ўсе праб ле мы. Ад нак важ на 

не рас слаб ляц ца.

ДЗЕ ВА. Спры яль на за-

вер ша цца су стрэ чы і на ра-

ды, вы бу дзе це вы зна чац-

ца кра са моў ствам. У вы-

ні ку атры ма е це ўпэў не насць у заўт-

раш нім дні і не аб ход ную да па мо гу з 

бо ку сяб роў і зна ё мых. Ад нак маг чы мы 

не вя лі кія гра шо выя стра ты. У пят ні цу 

ім пуль сіў насць і ўпар тасць па гра жа юць 

па сва рыць з бліз кі мі людзь мі. У ня дзе-

лю вам мо гуць прад' явіць не аб грун та-

ва ныя прэ тэн зіі. Будзь це дып ла ма тыч-

ныя, і та ды па збег не це на ступ стваў 

гэ та га кан флік ту.

ША ЛІ. Ваш аса біс ты 

пос пех бу дзе за ле жаць 

ад сту пе ні ва шай бес ка-

рыс лі вас ці ў ад но сі нах з 

на ва коль ны мі. Чым менш 

бу дзе це ду маць пра ся бе, тым больш 

атры ма е це. Не са ро мей це ся дэ ман-

стра ваць свой ін тэ лект. Па спра буй це 

не спаз няц ца на пра цу і на дзе ла выя 

су стрэ чы. У чац вер маг чы мыя да во лі 

стом ныя да лё кія па езд кі. У пят ні цу з'я-

віц ца маг чы масць вы свет ліць важ ныя 

ню ан сы аса біс тых ад но сін.

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым 

тыд ні асаб лі ва ўда члі выя 

бу дуць тыя, хто пра явіць 

упар тасць у по шу ку но вых 

сфер для пры мя нен ня сва іх та лен таў. 

Усё аба вяз ко ва атры ма ец ца, вы на 

пра віль ным шля ху, і жыц цё па цвер-

дзіць гэ та ўжо да кан ца тыд ня. Хоць 

цяж ка бу дзе абы сці ся без шка да ван-

няў, што ў вас за над та шмат спраў і 

ма ла воль на га ча су. За тое атры ма ец-

ца вы ра шыць усе фі нан са выя пы тан-

ні. Пра фе сій ныя спра вы ідуць уга ру. 

У вы хад ныя дні па спра буй це ства рыць 

до ма мак сі маль на гар ма ніч ную ат мас-

фе ру.

СТРА ЛЕЦ. На ступ ны 

ты дзень за па тра буе асця-

рож нас ці ў дум ках і дзеян -

нях. Ка лі, вя до ма, вы не хо-

ча це, каб ва шы тай ны ад кры лі ся для 

ўсе агуль на га агля ду, тры май це язык 

за зу ба мі. Ад ной з са мых на пру жа ных 

праб лем тыд ня мо гуць стаць уза е ма-

ад но сі ны са ста ры мі сяб ра мі і жон кай 

ці му жам. У чац вер лепш па збя гаць 

люд ных мес цаў і ліш ніх раз моў.

КА ЗЯ РОГ. Мно гае бу-

дзе атрым лі вац ца, асаб лі-

ва ка лі су мя шчаць пры ем-

нае з ка рыс ным. Дзя ку ю чы 

та ва рыс кас ці і дып ла ма тыч нас ці здо-

ле е це на ла дзіць па трэб ныя су вя зі ў 

дзе ла вой і аса біс тай сфе рах. Больш 

бе раж лі ва і ўваж лі ва па стаў це ся да 

сям'і. У чац вер маг чы ма на пру жа ная 

сі ту а цыя на пра цы, та му гэ ты дзень 

лепш пры свя ціць за вяр шэн ню дроб-

ных спраў і не па чы наць ні чо га но ва га. 

У вы хад ныя па ста рай це ся вы спац ца і 

ад па чыць.

ВА ДА ЛІЎ. Ты дзень 

абя цае пос пех у спра вах 

кар' е ры. Каб не пра пус-

ціць гэ тыя пры ем ныя і доў-

га ча ка ныя хві лі ны, нель га губ ляць час 

дар ма, вы яві це мак сі мум пра ца ві тас-

ці. Маг чы ма, да вя дзец ца змя ніць ко ла 

зна ё мых. Се ра да ўда лая для па ез дак і 

па да рож жаў. У чац вер маг чы мая сі туа -

цыя, ка лі да вя дзец ца аба ра няць свае 

ін та рэ сы. У су бо ту ёсць іма вер насць 

не ча ка ных па дзей, якія зме няць аса-

біс тае жыц цё ў леп шы бок.

РЫ БЫ. Гэ та зор ны час 

для лю дзей дзе ла вых, 

тых, хто не ба іц ца браць 

ад каз насць на ся бе. Ме-

на ві та ця пер вы мо жа це рас крыць 

свой твор чы па тэн цы ял і ўма ца ваць 

ма тэ ры яль нае ста но ві шча. Маг чы мы 

не ка то рыя ўсклад нен ні і пе ра шко ды 

ў да сяг нен ні мэ ты ў аў то рак. У су бо ту 

ва ша да па мо га і пад трым ка бу дуць не-

аб ход ныя рад ні. Ня дзе лю пры свя ці це 

свай му ад па чын ку, а не ар га ні за цыі 

ча гось ці.
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