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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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УСМІХНЕМСЯ

Кор паў ся на кніж най па-

лі цы над ста лом і вы пад ко-

ва скі нуў пух лы баць коў-

скі фо та аль бом. Аль бом 

упаў вуг лом на смарт фон 

і раз біў эк ран. Вось гэ та я 

ра зу мею — «скі нуць фот кі 

на тэ ле фон»!

Фі ма за паў няе ан ке ту на 

пры ёме ва ўро ла га. Трэ ба 

ад ка заць, ка лі быў апош ні 

па ла вы акт.

Тэ ле фа нуе жон цы:

— Алё, Ро за, ка лі мы з 

та бой апош ні раз зай ма лі ся 

сек сам?

— ...А хто тэ ле фа нуе?..

Са мыя шкод ныя кі тай-

цы. Яны пры ду ма лі мо ву, 

якая скла да ец ца цал кам з 

та ту і ро вак!

— Мік ра хва лёў ка пра цуе?

— Як га дзін нік!

— Дык яна ж не грэе!

— Як га дзін нік і пра цуе!

Ёсць фут бол звы чай ны, 

ёсць аме ры кан скі.

А зна чыць, наш — спар-

тыў ная хадзь ба з круг лым 

мя чом.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Поўня ў 3.51.

Месяц у сузор’і Дзевы.
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2 СА КА ВІ КА

1918 год — 100 га доў та му на ра-

дзіў ся (в. Леш ні ца, ця пер у 

Пу ха віц кім ра ё не) Алесь Ба чы ла, бе ла рус кі 

па эт, дра ма тург, за слу жа ны дзе яч куль-

ту ры Бе ла ру сі. Пра ца ваў у га зе це «Лі та-

ра ту ра і мас тац тва», ча со пі се «По лы мя», 

вы да вец тве «Мас тац кая лі та ра ту ра». На пі саў ліб рэ та для 

вя до мых бе ла рус кіх опер «Ка лю чая ру жа», «Ка лі апа дае 

ліс це», «Зор ка Ве не ра», а так са ма для апе рэ ты «Паў лін ка». 

Яго пя ру на ле жыць бія гра фіч ная кні га пра М. Баг да но ві ча 

«Да ро га мі Мак сі ма». У са друж нас ці з бе ла рус кі мі кам па-

зі та ра мі ства рыў шмат лі рыч ных і па тры я тыч ных пе сень, 

ся род якіх ад на з са мых вя до мых — «Ра дзі ма мая да ра гая». 

Пе ра кла даў на бе ла рус кую мо ву тво ры рус кіх, укра ін скіх, 

ла тыш скіх паэ таў; з про зы пе ра клаў «За ла ты клю чык, або 

Пры го ды Бу ра ці на» А. Талс то га, «Та рас Буль ба» М. Го га ля, 

«Брэсц кая крэ пасць» С. Смір но ва. Па мёр у 1983 го дзе.

1923 год — на ра дзіў ся (г. Баб руйск) Ба рыс Ула дзі-

мі ра віч Ула да мір скі, бе ла рус кі ак цёр, за слу-

жа ны ар тыст Бе ла ру сі. У 1939—1950-м 

і з 1954 го да іг раў у Бе ла рус кім тэ ат -

ры імя Я. Ку па лы, у 1953—1954-м — 

у Брэсц кім аб лас ным дра ма тыч ным тэ -

ат ры. Ства рыў шмат яр кіх сцэ ніч ных 

воб ра заў. Ся род спек так ляў з яго удзе-

лам: «Са ла вей» З. Бя ду лі, «Кан стан цін 

За сло наў» А. Маў зо на, «Паў лін ка» 

Я. Ку па лы, «Дзядзь ка Ва ня» А. Чэ ха ва 

і інш. Вя до мы і як кі на ар тыст: зняў ся ў філь мах «Чыр во нае 

ліс це», «Баць ка», «Ру і ны стра ля юць...», «Ат лан ты і ка ры я-

ты ды» і інш. Па мёр у 1991 го дзе.

1800 год — на ра дзіў ся Яў ген Ба-

ра тын скі, рус кі па эт. Аў тар 

па эм «Пі ры», «Эда», «Пе ра ся лен не душ» 

і інш. Па мёр у 1844 го дзе.

1837 год — за свой верш «Смерць 

паэ  та» ,  пры све  ча  ны 

А. С. Пуш кі ну, быў арыш та ва ны Мі ха іл Юр' е віч Лер ман таў, і 

рас па ча та след ства па спра ве аб «не да пу шчаль ных вер шах», 

за якім на зі раў сам ім пе ра тар. «Погиб по эт! — невольник че-

сти...», — рад кі, які мі па чы на ец ца верш, на ра дзі лі ся ў га ла ве 

ча ла ве ка, які не ўва хо дзіў у ко ла бліз кіх сяб роў Пуш кі на. Ад нак 

Лер ман таў доб ра ве даў зва рот ны, за ку ліс ны бок та го све ту 

клу баў, ба ляў, свец кіх са ло наў і ве ча роў, дзе на фо не яр кіх 

на ра даў, вы со кіх нот, мун дзі раў і рэ га лій на ра джа лі ся, жы лі 

і рас паў за лі ся ад веч ныя «чор ныя спа да рож ні кі» ча ла ве чых 

душ: зайз драсць, ліс лі васць, под ласць, плёт кі, па клёп. Пра 

ўсё гэ та ён з го рыч чу і бо лем на пі саў у сва ім вер шы.

1936 
год — на ра дзі ла ся Ія Сяр ге еў на Са ві на, ра-

сій ская акт ры са тэ ат ра і кі но, на род ная ар-

тыст ка СССР. Зды ма ла ся ў філь мах «Да ма з са бач кам», 

«Га раж», «Пры ват нае жыц цё» і інш. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі СССР. Па мер ла ў 2011 го дзе.

1944 год — Ука зам Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та 

СССР для ўзна га ро джан ня афі цэ раў Ва ен-

на-Мар ско га Фло та за сна ва ны ор дэ ны — Уша ко ва (дзвюх 

сту пе няў) і На хі ма ва (дзвюх сту пе няў).

Яшчэ крыху 
прагуляемся...

2 са ка ві ка, пят ні ца. Час для стрыж кі 

сён ня вель мі спры яль ны — гэ та па ды-

ме вам на строй і пры цяг не па зі тыў ную 

энер гію. Афар боў ку не рэ ка мен ду ец ца 

ра біць, бо гэ та мо жа не га тыў на ад біц ца 

на эма цы я наль ным фо не.

3 са ка ві ка, су бо та. Стрыж ка вый дзе 

вы дат най і ста не бач ным ува саб лен нем 

пры га жос ці. А пра цэ ду ры па до гля дзе 

за бяс пе чаць зда роўе ва ла соў.

4 са ка ві ка, ня дзе ля. Стрыж кі ра біць 

сён ня мож на і трэ ба, бо час для гэ та га 

як раз спры яль ны. Афар ба ваць так са ма 

мож на, ад нак не вар та кар ды наль на 

змя няць ко лер, асаб лі ва ка лі га вор ка 

ідзе пра пе ра ход з цём на га ад цен ня 

ў блонд.

5 са ка ві ка, па ня дзе лак. Ка лі ў вас 

на ду шы «ка мень», «скра буць кош кі» 

або жу дас на му чыць сум лен не, то лепш 

па стрыг чы ся ме на ві та сён ня, та ды ра-

зам з част кай ва ла соў вы змо жа це па-

зба віц ца ад уся го на за па ша на га ўнут ры 

вас не га ты ву і ад чуць ся бе аб ноў ле ным 

ча ла ве кам.

6 са ка ві ка, аў то рак. Стрыж ку вар та 

ра біць толь кі ў тым вы пад ку, ка лі хо ча-

це, каб ва ла сы ста лі больш аб' ём ны мі. 

Рас чэс вай це ва ла сы пе рад люс тэр кам, 

ду ма ю чы пра доб рае, каб у жыц цё 

прый шла па зі тыў ная энер гія.

7 са ка ві ка, се ра да. Не са мы ўда лы 

дзень для стрыж кі: ва ла сы бу дуць ад-

рас таць да во лі па воль на, а пры чос ка 

мо жа зу сім не за да во ліць. Фар ба ваць 

ва ла сы так са ма не вар та: фар ба хут ка 

стра ціць на сы ча насць.

8 са ка ві ка, чац вер. Ка лі вам не ха-

пае на віз ны, сме ла ідзі це ў цы руль ню, 

а ка лі лю бі це ста біль насць, то лепш 

вы браць ін шы дзень для стрыж кі.

9 са ка ві ка, пят ні ца. Стрыг чы ся сён-

ня не рэ ка мен ду ец ца. Каб за ха ваць 

па зі тыў ны на строй, на кру ці це ва ла сы. 

Фар ба ваць ва ла сы мож на толь кі на ту-

раль ны мі фар ба мі.

10 са ка ві ка, су бо та. Ка лі хо ча це па-

збег нуць не пры ем нас цяў, ад кла дзі це 

стрыж ку.

11 са ка ві ка, ня дзе ля. Пас ля стрыж-

кі ва ла сы бу дуць ад рас таць вель мі па-

воль на. Са ма стрыж ка вый дзе якас най, 

аку рат най, але без фан та зіі.

12 са ка ві ка, па ня дзе лак. Сён ня 

вар та стрыг чы ся тым, у ка го тон кія 

і аслаб ле ныя ва ла сы, бо та ды яны ста-

нуць гус цей шы мі і мац ней шы мі. Зме на 

даў жы ні па спры яе пры цяг нен ню ўва гі з 

бо ку про ці лег ла га по лу.

13 са ка ві ка, аў то рак. Стрыж ка не 

рэ ка мен ду ец ца, бо мо жа пры цяг нуць 

у ва ша жыц цё роз ныя стра хі, асаб лі ва 

пра стра ты ча го- ці ка го-не будзь.

14 са ка ві ка, се ра да. Спры яль ны 

час, каб пад стрыг чы ся, пра во дзіць 

экс пе ры мен ты, кар ды наль на мя няць 

даў жы ню і ко лер ва ла соў.

15 са ка ві ка, чац вер. Не рэ ка мен ду-

ец ца пра во дзіць якія-не будзь ма ні пу ля-

цыі з ва ла са мі. Лі чыц ца, што ра зам з 

ва ла са мі мож на зрэ заць улас ны пос пех 

і на ват лёс.

16 са ка ві ка, пят ні ца. Не рэ ка мен-

ду юц ца сур' ёз ныя зме ны ў пры чос цы 

і стрыж цы, бо гэ та мо жа пры цяг нуць 

не га тыў ную энер гію.

17 са ка ві ка, суб бо та. Вар та ад мо-

віц ца ад стрыж кі, каб не пры цяг нуць 

у сваё жыц цё ня ўда чы або ня доб ра-

зыч ліў цаў. Зме на імі джу пры вя дзе да 

не па жа да ных змен у жыц ці, а ва ла сы 

не ўза ба ве пач нуць сек чы ся на кон чы-

ках, мо жа пра явіц ца пер хаць ці вы па-

дзен не ва ла соў.

18 са ка ві ка, ня дзе ля. Не спры яль ны 

дзень для па хо ду да цы руль ні ка. Ка-

лі пад стрыг чы ся ў гэ ты дзень, ва ла сы 

мо гуць стаць тон кі мі, лом кі мі і па чаць 

вы па даць.

19 са ка ві ка, па ня дзе лак. Не са мы 

леп шы дзень для ві зі ту да цы руль ні ка. 

Стрыж ка не толь кі па ка ро ціць ва шыя 

ва ла сы, яна ад рэ жа і ваш пос пех.

20 са ка ві ка, аў то рак. Сён ня мож на 

стрыг чы ва ла сы, каб па ско рыць іх рост, 

па леп шыць па ток энер гіі, зда роўя і гро-

шай. Мож на спра ба ваць кар ды наль на 

мя няць ко лер ва ла соў, мя няць імідж. 

Усе экс пе ры мен ты ака жуц ца ўда лы мі.

21 са ка ві ка, се ра да. Ка лі ў вас 

праб ле мы са зда роў ем, то стрыж ка мо-

жа да па маг чы вы ле чыц ца. Для пры цяг-

нен ня энер гіі лепш вы браць стро гую, 

не вы со кую пры чос ку.

22 са ка ві ка, чац вер. Эфект ад на-

вед ван ня цы руль ні бу дзе ня доў гім.

23 са ка ві ка, пят ні ца. Спры яль ны 

дзень для стрыж кі ва ла соў, пас ля гэ та-

га яны пач нуць ак тыў на рас ці, кон чы кі 

пе ра ста нуць сек чы ся, а ўклад ка атры-

ма ец ца вы дат ная.

24 са ка ві ка, су бо та. Сён ня не рэ-

ка мен ду ец ца ра біць стрыж ку — гэ та 

мо жа ад моў на ад біц ца на ўнут ра ным 

ста не і на ват увес ці вас у дэ прэ сію. Не 

вар та так са ма кар ды наль на мя няць ко-

лер ва ла соў.

25 са ка ві ка, ня дзе ля. Стрыж ка мо-

жа не га тыў на ад біц ца на ва шым зда-

роўе. А вось афар боў ка ва ла соў у цём-

ны ко лер да па мо жа стаць «ня бач ным» 

для не пры ем нас цяў.

26 са ка ві ка, па ня дзе лак. Стрыж ка 

атры ма ец ца ўда лай, ва ла сы ста нуць 

гус цей шы мі, ка ра ні ўма цу юц ца. Але 

рост ва ла соў бу дзе больш па воль ны, 

што на ру ку тым, хто на вед вае цы руль-

ню для па ста ян най ка рэк цыі пры чос-

кі. Ка лі вас пе ра сле ду юць ня ўда чы, 

стрыж ка да па мо жа ад іх па зба віц ца.

27 са ка ві ка, аў то рак. Стрыж ка да-

па мо жа за ха ваць і ўма ца ваць зда роўе, 

на дасць сіл, энер гіі. Пад стры жа ныя ва-

ла сы бу дуць хут ка рас ці, тры маць фор-

му і пе ра ста нуць вы па даць.

28 са ка ві ка, се ра да. Стрыж ка не 

толь кі за бяс пе чыць доб рую фор му, але 

і бу дзе ста ноў ча ўплы ваць на зда роўе 

ва ла соў

29 са ка ві ка, чет верг. Ка лі на ве да-

е це цы руль ні ка сён ня, то на пра ця гу 

доў га га ча су бу дзе це ўраж ваць на ва -

коль ных не звы чай нымі аба ян нем і 

пры га жос цю.

30 са ка ві ка, пят ні ца. Но вая пры-

чос ка і афар боў ван не ва ла соў — усё 

пры цяг не ў ва ша жыц цё ўда чу і ма тэ ры-

яль ныя да бро ты. Аслаб ле ныя па смач кі 

ад но вяц ца, бу дуць рас ці гус ты мі і моц-

ны мі.

31 са ка ві ка, суб бо та. Не спры яль ны 

дзень для стрыж кі, за тое ён цал кам па-

ды хо дзіць для афар боў ван ня.

ГА РА СКОП СТРЫ ЖАК НА СА КА ВІК


