
Фота Максіма ШАСТАКОВА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марыі, Аляксея, 
Давіда, Ігара, 
Канстанціна, Мікалая, 
Ніла, Трафіма, Фёдара.

К. Дыянісія.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.14 18.43 11.29

Вi цебск — 7.04 18.31 11.27

Ма гi лёў — 7.04 18.33 11.29

Го мель — 6.59 18.30 11.31

Гродна — 7.29 18.58 11.29

Брэст — 7.29 19.00 11.31

Месяц
Поўня ў 00.05.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ
— А праў да, што па дрэ ве 

мож на да ве дац ца, дзе поў-

нач, а дзе поў дзень?

— Вя до ма, праў да! Ел ка — 

поў нач, паль ма — поў дзень!

У сям'i Мi ха лоў скiх 

скан дал!

— Аню та, ка ха ная! Я ця-

бе вель мi пра шу — су па-

кой ся! Нер во выя клет кi не 

ад наў ля юц ца...

— Не ра зум нi чай! Зу бы 

ў тва iм уз рос це так са ма не 

рас туць...

— Ар цём ка, да ра гi! Зда-

ец ца, ты хут ка бу дзеш та-

там!

— Удак лад нi, ка лi лас ка, 

«зда ец ца, бу дзеш» цi «зда-

ец ца, ты»?!

— Я бя ру свае сло вы 

на зад...

— Ня ўжо ты вы ра шы-

ла па пра сiць пра ба чэн-

ня?

— Не! Я пры ду ма ла но-

выя!
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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
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2 КАСТ РЫЧ НI КА

1885 год — на-

ра дзiў ся 

(мяс тэч ка Галь ша ны, 

ця пер Ашмян скi ра ён) 

Кан стан цiн Кан стан цi-

на вiч Стры еў скi, пар тый ны i дзяр жаў-

ны дзе яч.

1895 год — на ра дзiў ся Дзмiт-

рый Дзмiт ры е вiч Ра га-

чоў, удзель нiк аба рон чых ба ёў у Бе ла ру сi ле там 1941 

го да, контр-ад мi рал.

1930 год — у Грод не вый шаў пер шы ну мар гра мад-

ска га, лi та ра тур на га i сель ска гас па дар ча га 

ча со пi са «Бе ла рус кая дум ка» (вы да ваў ся да 1932-га).

1935 год — на ра дзiў ся Кiм Фё да ра вiч Шас тоў скi, 

бе ла рус кi мас так.

1945 год — на ра дзi ла ся Та ма ра Вiк та раў на 

Габ русь, бе ла рус кi гiс то рык ар хi тэк ту ры, 

док тар мас тацт ва знаў ства. Аў тар да сле да ван няў па мас-

тацт ва знаў чых праб ле мах бе ла рус ка га му ра ва на га сак-

раль на га дой лiд ства ХI—XVIII ста год дзяў. Адзiн з аў та раў 

«Збо ру пом нi каў гiс то рыi i куль ту ры Бе ла ру сi», «Гiс то рыi 

бе ла рус ка га мас тац тва». Укла даль нiк i адзiн з аў та раў 

кнi гi «Стра ча ная спад чы на».

1960 год — на ра дзi ла ся Тац ця на Ся мё наў на Дзi-

ва ко ва, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не аку шэр-

ства i гi не ка ло гii, док тар ме ды цын скiх на вук, пра фе сар.

1990 год — вый шаў пер шы ну мар «На род най 

га зе ты».

2000 год — дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў На-

цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь 

ра ты фi ка ва лi Мiж на род ную кан вен цыю аб ба раць бе з 

бом ба вым тэ ра рыз мам.

2005 год — у Брэс це ад бы ло ся ад крыц цё пом нi-

ка Афа на сiю Брэсц ка му (скульп та ры Але ся 

Гур шчан ко ва i Па вел Ге ра сi мен ка).

1900 год — на ра дзiў ся Кан стан-

цiн Якаў ле вiч Лiс тоў, ра сiй-

скi кам па зi тар. На пi саў больш за 800 пе-

 сень, не каль кi апе рэт, дзве опе ры. Ся-

род най леп шых яго тво раў пес нi «У пар ку 

Ча iр», «Пес ня пра та чан ку», «Ка лi лю-

бiш», «У зям лян цы», «Се ва сто паль скi вальс».

У гэ ты ж дзень на ра дзiў-

ся Аляк сей Фё да ра вiч Па хо-

маў, ра сiй скi гра фiк i жы ва пi-

сец, на род ны мас так СССР, 

пра ва дзей ны член Ака дэ мii 

мас тац тваў СССР. Iлюст-

ра ваў кнi гi пра дзя цей i для 

дзя цей «Фi лi пок» Талс то га, 

«Кiм быць?» Ма я коў ска га, «Бе жын луг» Тур ге не ва. Аў-

тар се рыi лi таг ра фiй «Ле нiн град у днi бла ка ды». Двой чы 

лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii СССР.

1910 год — упер шы ню ў су свет най гiс то рыi ў не бе 

над Мi ла нам су тык ну лi ся два са ма лё ты.

1920 год — ад крыў ся III з'езд РКСМ, якi за вяр шыў 

сваю ра бо ту 10 каст рыч нi ка. У пер шы дзень 

з пра мо вай вы сту пiў Ула дзi мiр Ле нiн. Ён за клi каў мо ладзь 

«ву чыц ца, ву чыц ца i яшчэ раз ву чыц ца», бо «ка му нiс там 

стаць мож на толь кi та ды, ка лi ўзба га цiць сваю па мяць ве-

дан нем усiх тых ба гац цяў, якiя вы пра ца ва ла ча ла вец тва».

УІЛЬ ЯМ ШЭКС ПІР:

«Што за ча ла век, ка лі ён толь кі спіць і есць? 

Жы вё ла, і не больш».

2 каст рыч нi ка, пят нi-

ца. Гэ ты дзень не спры яль-

ны для стрыж кi, за тое ён 

вы дат на па ды хо дзiць для 

афар боў ван ня.

3 каст рыч нi ка, су бо та. 

Пас ля стрыж кi не толь кi 

ва ла сы, але i ўвесь знеш нi 

вы гляд на бу дзе ха раст во i 

пры ваб насць, а вы са мi — 

зай ме е це даб ра быт.

4 каст рыч нi ка, ня дзе-

ля. Ка лi хо ча це па леп шыць 

на строй — но вая стрыж ка 

бу дзе да рэ чы. А вось афар-

боў ван не ва ла соў вар та пе-

ра нес цi на iн шы дзень.

5 каст рыч нi ка, па ня дзе-

лак. Лепш ад клас цi спра вы 

i знай сцi час для на вед ван-

ня цы руль нi ка, бо стрыж ка, 

зроб ле ная ў гэ ты дзень, па-

д аў жае жыц цё.

6 каст рыч нi ка, аў то рак. 

Для раз вiц ця твор чых здоль-

нас цяў i пос пе ху ў пра фе-

сiй най дзей нас цi рэ ка мен-

ду ец ца пад стрыг чы ся або 

зра бiць аб' ём ную ўклад ку.

7 каст рыч нi ка, се ра да. 

Цу доў ная маг чы масць зра-

бiць стрыж ку i змя нiць сваё 

жыц цё да леп ша га — вы 

пры цяг не це да ся бе ра дасць 

i шчас це. Уз рас це пры ваб-

насць, вы бу дзе це па да бац-

ца лю дзям.

8 каст рыч нi ка, чац вер. 

Пас ля стрыж кi ў гэ ты дзень 

пры чос ка не бу дзе тры маць 

фор му, ва ла сы ста нуць не-

па слух мя ныя, не бу дуць 

пад да вац ца ўклад цы.

9 каст рыч нi ка, пят нi ца. 

Стрыж ка не пры ня се вам за-

да валь нен ня i бу дзе дрэн на 

тры маць фор му.

10 каст рыч нi ка, су бо та. 

Вар та за ду мац ца аб афар-

боў цы ва ла соў на ту раль ны мi 

фар ба валь нi ка мi: аст ро ла гi 

за пэў нi ва юць, што та кi ход 

да па мо жа пры цяг нуць гро-

шы.

11 каст рыч нi ка, ня дзе ля. 

Вы дат ны дзень для стрыж-

кi, афар боў кi аль бо ўклад кi 

ва ла соў. Па гар тай це мод ныя 

ча со пi сы — на пэў на, так вы 

зной дзе це пры чос ку, якая 

па ды дзе вам iдэа льна. Та ды 

мож на сме ла ад пра вiц ца ў 

са лон пры га жос цi для поў на-

га пе ра тва рэн ня.

12 каст рыч нi ка, па ня-

дзе лак. Стрыж ка мо жа па-

вы сiць ва шу пры га жосць i 

ча роў насць. Ме сяц убы вае, 

так што пры чос ка за ха ва ец-

ца даў жэй, чым звы чай на.

13 каст рыч нi ка, аў то рак. 

Вы дат ны дзень для но вай 

стрыж кi. Пры Ме ся цы ў зна-

ку Дзе вы пры чос ка даў жэй 

за ха вае свае пры га жосць i 

фор му.

14 каст рыч нi ка, се ра да. 

Стрыж ка ака жа ста ноў чы 

ўплыў на зда роўе ва ла соў, 

на дасць iм сi лу i змен шыць 

вы па дзен не. Афар боў ван не 

прой дзе ўда ла i пры ня се ва-

ла сам менш шко ды. Пры дат-

ны час для экс пе ры мен таў з 

ко ле рам.

15 каст рыч нi ка, чац вер. 

За над та хут ка ад рас та юць 

ва ла сы, i з-за гэ та га пры чос ка 

вы гля дае не да гле джа най? 

Бя жы це сён ня да свай го цы-

руль нi ка! Пас ля стрыж кi ў гэ-

ты дзень ва ла сы будуць расці 

больш па воль на.

16 каст рыч нi ка, пят нi ца. 

Стрыж ка сён ня мо жа iс тот-

на са пса ваць на строй i па-

да рваць зда роўе.

17 каст рыч нi ка, су бо-

та. Ка лi ў вас на ду шы «ка-

мень», «скра буць кош кi» або 

жу дас на му чыць сум лен не, 

то лепш па стрыг чы ся ме на-

вi та ў су бо ту, та ды ра зам з 

част кай ва ла соў вы змо жа це 

па зба вiц ца ад уся го на за па-

ша на га не га ты ву i ад чуць ся-

бе аб ноў ле ным ча ла ве кам.

18 каст рыч нi ка, ня дзе-

ля. Нейт раль ны дзень для 

зме ны iмi джу, ад нак ад па-

хо ду да цы руль нi ка лепш 

ад мо вiц ца.
19 каст рыч нi ка, па ня-

дзе лак. Вы дат ны пе ры яд 
для стрыж кi, якая па спры яе 
па зi тыў ным зме нам у кар' е-
ры i ад но сi нах з ка ле га мi.

20 каст рыч нi ка, аў то-
рак. Но вая пры чос ка пры-
ня се доб ры на строй. Па-
спра буй це афар боў ван не ў 
яр кiя ко ле ры. Фар ба бу дзе 

тры мац ца доў га, але ва ла сы 

хут ка ад рас туць.

21 каст рыч нi ка, се ра да. 

Ва ўсiх ад но сi нах вы дат ны 

дзень для стрыж кi, ва ла сы 

бу дуць ад рас таць зда ро выя, 

стрыж ка пры ня се ў дом даб-

ра быт.

22 каст рыч нi ка, чац вер. 

Доб ры дзень для стрыж кi 

ва ла соў.

23 каст рыч нi ка, пят нi-

ца. Сён ня спры яль ны дзень 

для мод ных пры чо сак, яр-

ка га аван гард на га сты лю. 

Улiч вай це, што ва ла сы пас-

ля стрыж кi бу дуць хут ка ад-

рас таць.

24 каст рыч нi ка, су бо-

та. Стрыж ка сён ня на шко-

дзiць ва ла сам, та му што 

яны больш ад чу валь ныя да 

ўздзе ян ня. Ка лi ёсць маг чы-

масць, ад кла дзi це на вед-

ван не цы руль нi.

25 каст рыч нi ка, ня дзе-

ля. Стрыж ка ў гэ ты дзень 

раз вi вае васт ры ню ор га наў 

па чуц цяў, па ляп шае пра нiк-

лi васць ро зу му.

26 каст рыч нi ка, па ня-

дзе лак. На вед ван не цы-

руль нi лепш ад клас цi на 

больш спры яль ны дзень, 

та му што стрыж ка мо жа 

не га тыў на паў плы ваць на 

агуль нае са ма ад чу ван не.

27 каст рыч нi ка, аў то-

рак. Стрыг чы ва ла сы нель-

га — пры цяг ва юц ца ня шчас-

цi, траў мы i па вы ша ец ца 

ве ра год насць па гро зы для 

жыц ця. Ме сяц у Ры бах — не-

спры яль ны час для стрыж кi, 

ва ла сы ста нуць больш цьмя-

ныя i менш па слух мя ныя.

28 каст рыч нi ка, се ра-

да. Аст ро ла гi ка жуць, што 

нi стрыг чы ся, нi фар ба ваць 

ва ла сы ў гэ ты дзень нель га, 

ка лi не хо чаш на клi каць на 

ся бе бя ду.

29 каст рыч нi ка, чац вер. 

Сён ня так са ма лепш не пла-

на ваць стрыж кi i афар боў-

кi — вы нiк мо жа рас ча ра-

ваць.

30 каст рыч нi ка, пят нi-

ца. У гэ ты дзень не аб ход на 

па збя гаць стрыж кi ва ла соў: 

мож на «пад ха пiць» пра сту-

ду.

31 каст рыч нi ка, су бо та. 

Ка лi вы хо ча це змя нiць сваё 

жыц цё, то пад стры жы це ва-

ла сы ў поў ню — не гла баль-

на, толь кi кан цы (знак Цяль-

ца гэ та му так са ма спры яе), i 

ва ша жыц цё зме нiц ца.

Га ра скоп стры жак на каст рыч нiк


