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Брэст — 8.24 17.53 9.29
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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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Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Месяц
Апошняя квадра 

31 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Дзевы.
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Ка рыс ная па ра да для 

тых, хто за хва рэў: да дай-

це ва шай пра сту дзе ча ра-

дзей ства — па кла дзі це ў 

нос тро хі бліс ка вак пе рад 

тым, як чхнуць.

— Алё, ба бу ля, пры едзь 

боршч нам зга туй!

— А ма ма дзе?

— Ма ма ў 

са  цы  яль  ных 

сет ках.

— А та та?

— Та та на 

вай не, у тан-

ках.

— Во да юць! 

Доб ра, уну чак, 

пры еду. Вось 

толь кі па мі до-

ры з пер цам на 

«Ма ёй фер ме» 

па са жу.

Ма разм — 

гэ та ка лі муж 

сха ваў бу тэль ку кань я ку і 

не мо жа яе знай сці. А сар-
казм — гэ та ка лі я гля джу 
на яго і ўсмі ха ю ся, та му што 
даў но яе знай шла і вы пі ла.

Я за ўва жы ла, што, ка лі 
не ес ці хлеб, цу кар, тлус тае 

мя са, не піць пі ва з рыб кай,  

твар ста но віц ца мен шым, 

але сум ным.

ПА ГА РЫ ЗАН-

ТА ЛІ: 1. Тоў стая ..., 

Хаў ту ры, Ася ні ны. 

Ад на з на зваў во-

сень скіх Дзя доў, 

на род на га свя та 

ў го нар па мер лых 

прод каў. 4. Вя-

лі кае, звы чай на 

цём нае воб ла ка; 

у не ка то рых мяс-

ці нах Бе ла ру сі іх 

на зы ва лі «дзя-

да мі». 7. «Дзед 

Мі хал ка і ... Гры-

ша — // Прык лад 

друж бы ў ха це». З 

вер ша Я. Ко ла са 

«Дзед і ўнук». 10. 

... з каў ба сой, куц-

ця, блі ны, кі сель; 

ад на са страў, 

якія па да ва лі ся 

на стол на вя чэ ру, 

пры све ча ную Дзя-

дам. 11. Вы кліч нік, 

які вы каз вае роз ныя па чуц ці: ра дасць, здзіў лен не, жаль. 

13. «По лы мем бар во вым раз га рэў ся ...». З вер ша А. Дзе-

ру жын ска га «За ла тая во сень». 14. Верх няя част ка дрэ ва. 

16. Вы ка наў ца ці вя лі кі ама тар рок-му зы кі. 17. Вы со кія 

фут ра выя бо ты, якія но сяць на поў на чы. 19. Ска ро ча нае 

аба зна чэн не мет рыч най ме ры зя мель най пло шчы. 20. Во-

сень — за па сі ха, зі ма — ... (прык.). 24. Га ла ва сі вая, ды 

... ма ла дая (прык.). 25. У чым дзе ду ... , у тым ба бе смех 

(прык.). 26. «А дзед ба бу на ла па ту, // Пе ра кі нуў це раз ха ту 

// І са лом кай за тру сіў, // Каб ... не ўку сіў». Пры пеў ка.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. ... пра жыць — не мо ра пе ра плыць 

(прык.). 2. За прэж ка ў ча ты ры ка ні. 3. Тэ ат раль ны агляд. 

5. І ... у сваю нор ку цяг не кор ку (прык.). 6. Тое, што і ір жа. 

8. «Дзя ды на шы бі лі дра пеж ні каў прус кіх, // Не даў шы на-

дзець на ся бе ...». З паэ мы П. Броў кі «Бе ла русь». 9. Шклян-

ка для піц ця спірт ных на по яў; у час вя чэ ры дзе да выя ... і 

міс ка ста ві лі ся на стол, і кож ны з пры сут ных ад лі ваў на поі 

і ад клад ваў ежу. 12. Тое, што і агонь; на Дзя ды яго ча сам 

за паль ва лі ў го нар кож на га па мер ла га. 13. Рух лю дзей па 

кру зе з пес ня мі і тан ца мі; яго ва дзі лі пас ля вя чэ ры, бо лі-

чы ла ся, што гэ та ве ся ліць Дзя доў. 15. За мёрз лая гру да мі 

зям ля (разм.). 18. «Свя тыя Дзя ды, за вём вас, ха дзі це да 

нас! // Ёсць тут усё, што Бог даў, чым толь кі ... ба га та». Гэ-

ты мі сло ва мі клі ка лі ду шы прод каў на ўра чыс тую вя чэ ру. 

21. Ніз па су дзі ны, суд на. 22. Смач ная ... — жы ва ту бя да 

(прык.). 23. Лік, які сім ва лі зуе ідэю сі мет рыі.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

«СВЯ ТЫЯ ДЗЯ ДЫ, ХА ДЗІ ЦЕ ДА НАС!»

3 ліс та па да, су бо та. Цу доў ны дзень 

для стрыж кі — яна да па мо жа вам вы-

зна чыц ца, ча го вы хо ча це ад аса біс-

та га жыц ця і аб за вес ці ся пры ем ны мі і 

перс пек тыў ным зна ём ства мі, пры цяг-

не да вас но выя яр кія ўра жан ні.

4 ліс та па да, ня дзе ля. Сён ня мож на 

ра біць стрыж ку, ка лі вы ад да яце пе ра-

ва гу лёг кім пры чос кам і не ад рошч ва-

е це ва ла сы.

5 ліс та па да, па ня дзе лак. Уда-

лы дзень для поў най зме ны імі джу. 

Стрыж ка ў гэ ты дзень цяг не за са бой 

ачы шчэн не ар га ніз ма, па збаў лен не ад 

не га тыў ных эмо цый.

6 ліс та па да, аў то рак. Дзень до-

сыць су пя рэч лі вы, та му спа да ба ец ца 

вам вы нік пас ля на вед ван ня са ло на 

ці не, спраг на за ваць скла да на. Ка лі ў 

вас сла быя і са пса ва ныя ва ла сы, лепш 

сён ня не стрыг чы ся і тым больш не 

фар ба вац ца.

7 ліс та па да, се ра да. Сён ня лепш з 

ва ла са мі ні чо га не ра біць.

8 ліс та па да, чац вер. Пад стрыг шы-

ся, вы ста не це больш пры ваб ным ча-

ла ве кам і бу дзе це пры цяг ваць шчас це 

як маг ніт.

9 ліс та па да, пят ні ца. Сён ня вы мо-

жа це ад пра віц ца ў цы руль ню па но вую 

стрыж ку, ад нак будзь це га то выя да 

та го, што пры чос ка мо жа ака зац ца да-

во лі не ча ка най.

10 ліс та па да, су бо та. Сён ня непры-

датны дзень для па хо ду ў цы руль ню: 

лю быя пра цэ ду ры для ва ла соў могуць 

быць ня ўда лы мі.

11 ліс та па да, ня дзе ля. Сён ня 

ста ноў чы аст ра ла гіч ны пра гноз для 

стрыж кі, бо фа за Ме ся ца паў плы вае 

на ак тыў ны рост і гу шчы ню.

12 ліс та па да, па ня дзе лак. Сён ня 

мож на стрыг чы ва ла сы і на ват цал кам 

змя ніць ко лер.

13 ліс та па да, аў то рак. Дзень для 

стрыж кі вель мі доб ры: жыц цё на поў-

ніц ца пры ем ны мі па дзея мі і доб ры на-

строй доў га не па кі не вас. Стрыж ка 

да дасць лёг кас ці і на ту раль нас ці.

14 ліс та па да, се ра да. Ра ды каль ная 

стрыж ка сён ня не ві та ец ца. Для та го 

каб пра явіць свае ін ту і тыў ныя здоль-

нас ці, вар та тро хі пад раў няць кан цы 

ва ла соў.

15 ліс та па да, чац вер. Сён ня агуль-

ны стан ва ла соў не зме ніць ні я кая 

пра цэ ду ра, ня хай гэ та бу дзе стрыж ка 

ці афар боў ка, мож на прос та змя ніць 

пры чос ку ці ко лер.

16 ліс та па да, пят ні ца. Сён ня не 

вар та ра біць стрыж ку: гэ та мо жа ад-

моў на ад біц ца на ва шым унут ра ным 

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

17 ліс та па да, су бо та. Стрыг чы ся 

не рэ ка мен ду ец ца: ёсць ня бяс пе ка па-

гар шэн ня зда роўя.

18 ліс та па да, ня дзе ля. Не спры яль-

ны дзень для па хо ду да цы руль ні ка. 

Ва ла сы мо гуць стаць тон кі мі, лом кі мі 

і па чаць вы па даць. Ад афар боў кі так-

са ма лепш ус тры мац ца.

19 ліс та па да, па ня дзе лак. Не спры-

яль ны дзень. Ка лі пад стрыг чы ва ла сы, 

гэ та не толь кі па гор шыць іх знеш ні вы-

гляд, але і знач на паў плы вае на пос пех 

не са мым леп шым чы нам.

20 ліс та па да, аў то рак. Усе ві ды ма-

ні пу ля цый з ва ла са мі ў цы руль ні га ран-

та ва на па вы сяць шанц на здзяйс нен не 

ўда лай здзел кі з каш тоў ны мі па пе ра мі 

і не ру хо мас цю, а так са ма па спры я юць 

ума ца ван ню аў та ры тэ ту, гра мад ска га 

і фі нан са ва га ста но ві шча.

21 ліс та па да, се ра да. Спры яль ны 

дзень для стрыж кі ва ла соў.

22 ліс та па да, чац вер. Гэ ты час 

мож на лі чыць вель мі пры дат ным для 

на вед ван ня цы руль ні. Стрыж ка да па-

мо жа лік ві да ваць усе пе ра шко ды і не-

пры ем нас ці ў кар' е ры, ад па вед на і на 

фі нан са вым ста но ві шчы та кая зме на 

імі джу мо жа ад біц ца вель мі ста ноў ча.

23 ліс та па да, пят ні ца. Не спры яль-

ны дзень для стрыж кі і афар боў ван ня.

24 ліс та па да, су бо та. У пла не зда-

роўя ва ла соў гэ та не вель мі доб рыя 

дні для па хо ду ў са лон, але і вя лі кай 

бя ды ад стрыж кі не зда рыц ца. Эфект 

ад цы руль ні бу дзе ня доў гі.

25 ліс та па да, ня дзе ля. Стрыг чы ся 

нель га! Ка лі ў гэ ты дзень неш та мя-

няць у ар га ніз ме, а тым больш ад рэ-

заць ней кую част ку, то мож на згу біць 

су вязь з кос ма сам.

26 ліс та па да, па ня дзе лак. Час для 

стры жак лі чыц ца нейт раль ным. Рост 

ва ла соў мо жа знач на пры пы ніц ца.

27 ліс та па да, аў то рак. Тым, хто 

хо ча азда раў ляць свае ва ла сы, а так-

са ма ў ко ра ні змя ніць жыц цё, вар та 

не ад клад на ад праў ляц ца да доб ра га 

цы руль ні ка.

28 ліс та па да, се ра да. Спры яль ны 

дзень для стрыж кі. Яна па вя лі чыць 

пры ток ма тэ ры яль ных да бро таў, за-

бяс пе чыць доб ры рост ва ла соў.

29 ліс та па да, чац вер. Вы дат ны 

дзень для стрыж кі. Ві та юц ца сме лыя 

экс пе ры мен ты, мож на кар ды наль на 

змя ніць імідж.

30 ліс та па да, пят ні ца. Вы дат ны 

час для на вед ван ня цы руль ні ка. Ва-

ла сы бу дуць доб ра рас ці, ума цу юц ца 

і па леп шаць сваю струк ту ру, бу дуць 

менш сек чы ся.

ГА РА СКОП СТРЫ ЖАК НА ЛІС ТА ПАД

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. Вя чэ ра. 4. Хма ра. 7. Унук. 10. 

Ве ра шча ка. 11. Ай. 13. Клён. 14. Кро на. 16. Ро кер. 17. 

Унты. 19. Га. 20. Пад бя ры ха. 24. Ду ша. 25. Со рам. 26. 

Са ба ка. ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Век. 2. Чац вёр ка. 3. Рэ вю. 

5. Мыш. 6. Ржа. 8. Кай да ны. 9. Чар ка. 12. Вог ні шча. 13. 

Ка ра год. 15. Хра па. 18. Ха та. 21. Дно. 22. Яда. 23. Два.

— Я тут 

па кой 

зняў...

— Ма лай чы на! 

Трэ цім 

бу дзеш!..


