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1 снежня 2016 года.

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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2 снежня 2016 г.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, 
Валянціна, Васіля, 
Дзмітрыя, Канстанціна, 
Міхаіла, Сяргея.
К. Альбіны, Паўліны, 
Пятра, Яна.

Месяц
Маладзік 29.11—06.12.
Месяц у сузор’і Казярога.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 9.07 16.51 7.44

Вi цебск — 9.03 16.34 7.31

Ма гi лёў — 8.57 16.41 7.44

Го мель — 8.45 16.45 8.00

Гродна — 9.21 17.08 7.47

Брэст — 9.13 17.16 8.03

— Да ра гі, што б ты ха цеў 
па мя няць у на шых ад но сі-
нах?

— Ну, ха це ла ся б час цей 
і бяс плат на.

Тар на да, які вы біў усе шы-
бы ў бу дын ку Гід ра ме тэа цэнт-
ра, як бы на мяк нуў яго су пра-
цоў ні кам, што сён ня не зу сім 
«со неч на і пе ра важ на без 
апад каў пры сла бым паўд нё-
ва-за ход нім вет ры».

Дзе ці — квет кі жыц ця :) 
Дач ка за да ла пы тан не:

— А Ца рэў на Ле бедзь, ка-
лі за ця жа рыць, зня се яй ка 
ці на ро дзіць дзі ця?

Дзве но чы за снуць не 
ма гу...

Па ра да ўсім, хто ста віць 
суп на плі ту і ідзе да кам п'ю-
та ра: бя ры це з са бой лыж ку. 
Гэ ты прад мет на га дае вам, 
што вы неш та га ту е це.

УСМІХНЕМСЯ

2 СНЕЖ НЯ

1776 год — на ра дзіў ся (ма ён так Юр каў шчы на, 
ця пер у Мсці слаў скім ра ё не) Анёл Доў гірд, 

фі ло саф, ло гік і псі хо лаг. У 1818—1832 га дах — пра фе-
сар фі ла со фіі і ло гі кі Ві лен ска га ўні вер сі тэ та. Лі чыў, што 
Су свет, ад ной чы ство ра ны Бо гам, пад па рад коў ва ец ца 
на ту раль ным за ко нам. Аў тар ра бот «Аб фі ла со фіі», «Аб 
ло гі цы, ме та фі зі цы і ма раль най фі ла со фіі», «Рэ ча іс насць 
ча ла ве чых ве даў» і ін шых. Кры ты ка ваў фі ла со фію Кан-
та, лі чыў паэ зію га лоў ным жан рам мас тац тва. Па мёр у 
1835 го дзе.

1805 год — ад бы ла ся Аў стэр ліц кая біт ва («біт ва трох 
ім пе ра та раў»). Ку ту заў быў яе пра ціў ні кам: 

ра сій скі ка ман ду-
ю чы пра па ноў ваў, 
на ад ва рот, ад ступ-
лен не, каб за ваб лі-
ваць фран цу заў на 
ўсход і яшчэ больш 
рас цяг нуць іх ка му-
ні ка цыі, вый гра ю чы 
па хо дзе спра вы ад 
пры быц ця но вых пад ма ца ван няў. Ад нак ма ла ды ім пе ра тар 
Аляк сандр І і яго ата чэн не ма ры лі аб не ад клад най ба я вой 
сла ве. Цар пры няў план аў стрый ска га ге не ра ла Вей ро тэ-
ра, які ха цеў як ма га хут чэй вы зва ліць Ве ну ад фран цу заў, 
і на ста яў на пе ра хо дзе ў ра шу чае на ступ лен не. Пра ект 
Ку ту за ва быў ад хі ле ны, і са юз нае вой ска ру шы ла на су-
страч ар міі На па ле о на. Са юз ні кі па цяр пе лі поў нае па ра-
жэн не. Яны стра ці лі 27 ты сяч ча ла век (трэць сва ёй ар міі). 

У баі быў па ра не ны Ку ту заў. Стра ты фран цу заў скла лі 
12 000 ча ла век.

1902 год — на ра дзіў ся (стан цыя Пу ха ві чы, ця пер у Пу-
ха віц кім ра ё не) Ана толь Воль ны (Ана толь Іў сці на-

віч Ажгі рэй), бе ла рус кі па эт, пра за ік, кі на дра ма тург. За слу жа-
ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі (1935). Адзін з за сна валь ні каў 
лі та ра тур най ар га ні за цыі «Ма лад няк». Аў тар пры год ніц кай 
апо вес ці «Два», апо вес ці «Ан тон Са віц кі», кні гі фель е то наў 
«Су се дзі». Па сцэ на ры ях Ана то ля Воль на га па стаў ле ныя 
філь мы «Со неч ны па ход», «Но вая ра дзі ма», «Шас ці дзя ся-
тая па ра лель» і інш. У 1936 го дзе быў арыш та ва ны, у 1937-м 
рас стра ля ны. Рэ абі лі та ва ны па смя рот на ў 1957 го дзе.

1917 год — у Ма гі лё ве лік ві да ва ная Стаў ка Вяр-
хоў на га га лоў на ка ман ду ю ча га; 2 снеж ня Ма-

гі лёў скі ва ен на-рэ ва лю цый ны ка мі тэт узяў Стаў ку пад свой 
кант роль; а 3 снеж ня яе за ня лі рэ ва лю цый ныя вой скі на 
ча ле з пра пар шчы кам Кры лен кам, які быў пры зна ча ны 
га лоў на ка ман ду ю чым за мест за бі та га сал да та мі ге не ра-
ла Ду хо ні на.

1956 год — на Ку бе з ма лень кай пра гу лач най ях ты 
«Гран ма» вы са дзі лі ся 82 уз бро е ныя рэ ва лю-

цы я не ры на ча ле з ма ла дым ад ва ка там Фі дэ лем Каст ра. 
Ме на ві та з гэ та га дня на Ку бе па чаў ся вы зва лен чы рух 
су праць рэ жы му дык та та ра Ба тыс ты.

Алесь ПІСЬ МЯН КОЎ, па эт:
«Хай ду ша ба ліць,

Хай ачыс ціць яе боль».
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Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

2 снеж ня, пят ні ца. Не леп шы час для 
стрыж кі, яна бу дзе не та кая доб рая, як 
ча ка е це.

3 снеж ня, су бо та. Сён ня лепш не ха-
дзіць да цы руль ні ка. Зме ны бу дуць зу сім 
не та кі мі, як вы спа дзе я це ся.

4 снеж ня, ня дзе ля. Экс пе ры мен туй-
це, ро бя чы са мыя не звы чай ныя пры чос-
кі. А вось прос тую стрыж ку ра біць не 
рэ ка мен ду ец ца. Яна бу дзе ня ўда лай, а 
ва ла сы стра цяць сі лу, ста нуць не па слух-
мя ны мі, мо гуць па чаць вы па даць.

5 снеж ня, па ня дзе лак. Стрыж ка па-
леп шыць стан зда роўя і пры цяг не ба-
гац це.

6 снеж ня, аў то рак. Стрыж ка мо жа 
пры вес ці да з'яў лен ня пер ха ці.

7 снеж ня, се ра да. Стрыг чы ся не-
па жа да на. Ва ла сы мо гуць па зба віц ца 
зда роўя і доб ра га вы гля ду, пач нуць вы-
па даць.

8 снеж ня, чац вер. Дзень спры яль ны 
для стрыж кі. Яна да па мо жа па збег нуць 
роз ных не пры ем нас цяў, не да ма ган няў.

9 снеж ня, пят ні ца. Сён ня лепш не 
стрыг чы ся, інакш у ва ла соў мо гуць па-
чаць сек чы ся кон чы кі.

10 снеж ня, су бо та. Стрыж ка да па мо-
жа па ляп шэн ню са ма ад чу ван ня і аба ро-
ніць ад ад моў най энер гіі.

11 снеж ня, ня дзе ля. Ка лі за няц ца 
ва ла са мі ў гэ ты дзень, то яны на бу дуць 
сі лу, пе ра ста нуць вы па даць.

12 снеж ня, па ня дзе лак. Аб ра за нне 
ва ла соў спры яе ўма ца ван ню зда роўя.

13 снеж ня, аў то рак. Стрыж ка да па-
мо жа ва ла сам рас ці хут чэй, але яны бу-
дуць не па кор ныя рас чос цы.

14 снеж ня, се ра да. Ука роч ван не даў-
жы ні ва ла соў мо жа ад моў на паў плы ваць 
на зда роўе. Каб атры маць за рад энер гіі — 
вы пра стай це ва ла сы.

15 снеж ня, чац вер. Стрыг чы ся вар-
та, ка лі хо ча це лік ві да ваць ува гу з бо ку 
на зой лі вых сва я коў або са мі жадаеце 
пе ра стаць за над та апе ка ваць ка го-не-
будзь.

16 снеж ня, пят ні ца. Ра бі це стрыж ку, 
ка лі за ду ма лі знач ныя пе ра ме ны.

17 снеж ня, су бо та. Вы дат ны час, каб 
ад пра віц ца ў са лон. Стрыж ка да па мо жа 
ва ла сам стаць больш гус ты мі, вам стаць 
больш энер гіч ны мі, пры цяг не ўда чу.

18 снеж ня, ня дзе ля. Стры жы це ся, 
ка лі хо ча це пры цяг нуць энер гію і пос-
пех.

19 снеж ня, па ня дзе лак. Стрыж ка 
за ха вае фор му на боль шы тэр мін без 
се ча ных кон чы каў, да зва ля ю чы ва ла сам 
атры маць но вую сі лу.

20 снеж ня, аў то рак. Нейт раль ны для 
стрыж кі дзень.

21 снеж ня, се ра да. Зме на пры чос кі 
ста ноў ча ада б'ец ца на зда роўі, асаб лі ва 
на лёг кіх. Але не ад стры гай це шмат, бо 
ва ла сы не бу дуць хут ка рас ці.

22 снеж ня, чац вер. Лепш ад моў це ся 
ад на вед ван ня цы руль ні ка, ка лі не хо ча-
це пры цяг нуць не пры ем нас ці. Ка лі вы 

ра шы лі ся, то не ра бі це вель мі ка рот кую 
стрыж ку.

23 снеж ня, пят ні ца. Но вая стрыж ка 
бу дзе ак ту аль ная, яна пры цяг не ста ноў-
чую энер гію, ды і пры чос ка за ха ва ец ца 
на доў га.

24 снеж ня, су бо та. Зме на пры чос кі 
паў плы вае на ад но сі ны з про ці лег лым 
по лам, але вось у які бок — не вя до ма.

25 снеж ня, ня дзе ля. Пад стрыг чы ся 
вар та ўла даль ні цам аслаб ле ных і рэд кіх 
ва ла соў, яны пас ля па хо ду да май стра 
ста нуць вы гля даць знач на лепш.

26 снеж ня, па ня дзе лак. Ка лі ёсць 
жа дан не за ха ваць пры чос ку на пра цяг лы 
час, то не ха дзі це да цы руль ні ка. Ва ла сы 
пас ля аб наў лен ня ім гнен на ад рас туць, 
а вось па слух мя нас цю ад роз ні вац ца не 
бу дуць.

27 снеж ня, аў то рак. Ука роч ван не 
даў жы ні ва ла соў ста ноў ча ада б'ец ца на 
ва шым даў га лец ці і фі зіч най ак тыў нас ці. 
Пры чос ку вы бі рай це не муд ра ге ліс тую, 
каб пры цяг нуць энер гію пры ро ды.

28 снеж ня, се ра да. Па ход да сты ліс-
та дасць шанц са ма сцвяр дзіц ца, стаць 
больш упэў не ны мі. Ка рот кія стрыж кі 
вар та вы браць тым, хто пла нуе змя ніць 
жыц цё выя прын цы пы.

29 снеж ня, чац вер. Не леп шы час 
для но ва ўвя дзен няў. Ста ра жыт ныя ле-
ген ды ка жуць: коль кіх ва ла соў па зба-
віц ца ча ла век у гэ ты дзень, на столь кі і 
ска ро ціц ца яго жыц цё.

30 снеж ня, пят ні ца. Стрыж ка бу дзе 
спры яць рос ту ва ла соў, пры цяг не энер-
гію зда роўя, што пры вя дзе да аб наў лен-
ня ўся го ар га ніз ма.

31 снеж ня, су бо та. Дзень па ды хо-
дзіць для экс пе ры мен таў з не звы чай ны-
мі ва ры ян та мі. Па ход да сты ліс та пры-
цяг не ма тэ ры яль ную энер гію.

ГА РА СКОП СТРЫ ЖАК НА СНЕ ЖАНЬ

3, субота, 6.00 – 11.00
5, панядзелак, 

14.00 – 24.00
6, аўторак, 0.00 – 6.30
7, серада, 16.00 – 24.00
8, чацвер, 0.00 – 12.30
10, субота, 3.00 – 14.30
12, панядзелак, 

6.00 – 15.00
14, серада, 8.00 – 14.00
15, чацвер, 

23.00 – 24.00
16, пятніца, 0.00 – 15.30

18, нядзеля, 
19.00 – 20.00

21, серада, 4.00 – 4.30
22, чацвер, 

22.30 – 24.00
23, пятніца, 

0.00 – 16.30
25, нядзеля, 

9.30 – 24.00
26, панядзелак, 

0.00 – 5.30
28, аўторак, 

3.30 – 17.30

НЕСПРЫЯЛЬНЫЯ ДНІ 
І ГАДЗІНЫ Ў СНЕЖНІ

Зя лё ная ва да — гэ та нар маль на
У Мін ску афар боў ва юць га ра чую ва ду

Пра вя дзен не спе цы яль ных ра бот за кра не толь кі зо ну цеп ла за бес -
пя чэн ня ка цель ні «Ке дыш ка», ад якой га ра чая ва да па сту пае да спа-
жыў цоў з Са вец ка га і Пер ша май ска га ра ё наў. У ва ду ўво дзіц ца флу о-
 рас цэ нін, дзя ку ю чы яко му яна атрым лі вае блед на-зя лё нае ад цен не.
Гэ та да зво ліць апе ра тыў на вы явіць уцеч кі і ня мэ та вае вы ка ры стан не 
цеп ла нось бі та, а так са ма ня шчыль насць во да на гра валь ні каў. Пры мя-
нен не рэ чы ва ажыц цяў ля ец ца ў ад па вед нас ці з гі гі е ніч ны мі па тра ба ван-
ня мі: фар ба валь нік не ўяў ляе не бяс пе кі для ар га ніз ма ча ла ве ка. Пры 
зна хо джан ні ўце чак га ра чай ва ды ці вы яў лен ні лу жын свет ла-зя лё на га 
ко ле ру, а так са ма пры ха рак тэр ным афар боў ван ні га ра чай ва ды фі лі ял
«Мін скія цеп ла выя сет кі» про сіць ін фар ма ваць па тэ ле фо нах: 218-27- 52; 
298-27-27; 298-27-37. Ме ра пры ем ства бу дзе пра во дзіц ца ў пе ры яд 
з кан ца ліс та па да 2016-га па кра са вік 2017 го да.

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by


