
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксея, Апанаса, 
Васіля, Гаўрылы, Івана, 
Макара, Міхаіла, Фёдара.

К. Ліліяны, Разаліі, Ружы, 
Майсея.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.22 19.53 13.31

Вi цебск — 6.10 19.45 13.35

Ма гi лёў — 6.13 19.44 13.31

Го мель — 6.12 19.38 13.26

Гродна — 6.38 20.08 13.30

Брэст — 6.41 20.05 13.24
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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 Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Апошняя квадра

3 верасня.

Месяц у сузор’і Рака.

4 ВЕ РАС НЯ

1840 год — на ра дзіў ся (вёс-

ка Зя лё ны Бор, ця пер у 

Ашмян скім ра ё не) Зыг мунт Мі ней ка, 

удзель нік паў стан ня 1863—1864 га доў. 

Пас ля гім на зіі З. Мі ней ка вы ра шыў па-

сту піць у ар ты ле рый скае ім пе ра тар-

скае ву чы лі шча ў Санкт-Пе цяр бур-

гу — да па маг ло сва яц тва са зна-

ка мі тым ге не ра лам Тот ле бе нам, 

аў та рам не пры ступ ных бас ты ё наў 

Се ва сто па ля. Тот ле бен прад ста віў 

З. Мі ней ку па тро ну ву чы лі шча — 

ім пе ра та ру Аляк санд ру ІІ. Ма нарх 

пе ра кі нуў ся з ма ла дым ча ла ве кам 

па рай фраз і ўсміх нуў ся. У яго 

дзён ні ку за стаў ся за піс: «Ма лень-

кі ліц він у па чат ку раз мо вы быў 

за над та ба яз лі вы, у кан цы — за над та 

ад важ ны. Уво гу ле, як і ўсе вы хад цы Паў ноч на-За ход ня га 

краю». У 1861 го дзе Мі ней ка вёў рэ ва лю цый ную агі та-

цыю ся род ся лян у Ашмян скім па ве це. У 1863-м — паў-

станц кі ва ен ны на чаль нік Ашмян ска га па ве та, ка ман дзір 

атра да. У чэр ве ні 1863-га яго атрад быў раз бі ты пад 

Ра со ліш ка мі, Мі ней ка схоп ле ны і асу джа ны да 12 га доў 

ка тар гі. У Сі бі ры быў ад ным з кі раў ні коў рэ ва лю цый-

най ар га ні за цыі ссыль ных. У 1865 го дзе уцёк за мя жу. 

З 1891 го да жыў у Грэ цыі, удзель нік вай ны з Тур цы яй 

за Крыт. Бу ду чы бліс ку чым ін жы не рам, Зыг мунт Мі-

ней ка ўдзель ні чаў у пра ек та ван ні, бу даў ніц тве і ад наў-

лен ні мно гіх спар тыў ных аб' ек таў у Афі нах для пер шых 

(ад ро джа ных) Алім пій скіх гуль няў 1896 года, у пры ват-

нас ці Мар му ро ва га ста ды ё на. Гэ тая пра ца ста ла вян ком 

яго кі пу чай дзей нас ці. Га на ро вы гра ма дзя нін Грэ цыі. 

Па мёр у 1925 го дзе.

1953 год — на ра дзі ла ся (г. Мінск) Ка ця ры на Ге-

ор гі еў на Па плаў ская, бе ла рус кая мас тач ка. 

Пра цуе ў га лі не жы ва пі су, гра фі кі, мас тац кай ке ра мі кі. 

Аў тар се рый «Брас лаў скія азё ры», «Пом ні кі гіс то рыі і куль-

ту ры Бе ла ру сі», «За мкі Фран цыі», «Ста ры Мінск» і інш.

1837 
год — аме ры кан скі вы на-

ход нік элект ра маг ніт на га 

пі шу ча га тэ ле гра фа Сэ мю эл Фін лі Мор зэ 

пра дэ ман стра ваў у Нью-Ёрк скім уні вер сі-

тэ це спе цы яль ны код, які да зва ляе пе ра-

да ваць ін фар ма цыю на вя лі кія ад лег лас ці 

(аз бу ка Мор зэ).

1888 
год — аме ры кан скі прад пры маль нік Джордж 

Іст мен атры маў па тэнт на фо та ка ме ру, якая 

за праў ля ла ся фо та стуж кай, і за рэ гіст ра ваў ганд лё вую 

мар ку «Ко дак». Вы на ход ка ста ла пра воб ра зам усіх су-

час ных фо та ка мер.

1943 
год — у Крам лі ўпер шы ню пас ля Каст рыч-

ніц кай рэ ва лю цыі І. В. Ста лін пры няў у ся-

бе най вы шэй шых іе рар хаў пра ва слаў най царк вы. Гэ тая 

су стрэ ча шмат у чым вы зна чы ла ад но сі ны дзяр жа вы і 

царк вы ў на ступ ныя га ды. Яе вы ні кам ста ла ра шэн не аб 

склі кан ні Ар хі ерэй ска га са бо ра, які 8 ве рас ня аб раў ад кры-

тым га ла са ван нем Сер гія (Ста ра га род ска га) Па тры яр хам 

Мас коў скім і ўсяе Ру сі.

НАПРЫКАНЦЫ

УСМІХНЕМСЯ

Жон ка — му жу:

— Ва сіль, ты на мя не зу-

сім не звяр та еш ува гі!

— Э, не ка жы! Тры ме ся цы 

та му ў ця бе бы ло 15 мар шчын 

і 33 вяс нуш кі, а за раз 17 мар-

шчын і 38 вяс ну шак, а так са-

ма вы па ла во сем ве ек і гру дзі 

ўпа лі на два сан ты мет ры!

Дач ка гар дэ роб шчы-

цы, ка лі дае свой ну ма-

рок хлоп цам, за бі рае ў іх 

курт кі.

Зла ві лі ту зем цы ту рыс-

та, ама та ра эк зо ты кі. Раз-

вя лі вог ні шча, па ста ві лі чан 

з ва дой і пы та юц ца:

— Як тваё імя?

— А якая вам роз ні ца, усё 

роў на з'яс це...

— Як гэ та якая, а для ме-

ню?!

Не ўся кас ме ты ка ад-

ноль ка ва ка рыс ная.

Асаб лі ва шкод ная для 

зда роўя па ма да на ка шу лі.

ca
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4 ве рас ня, аў то рак. 

Сён ня не рэ ка мен ду юц ца 

якія-не будзь сур' ёз ныя зме-

ны ў пры чос цы, бо гэ та мо-

жа пры цяг нуць не га тыў ную 

энер гію.

5 ве рас ня, се ра да. 

Стрыг чы ся не па жа да на. 

У пла не пры га жос ці стрыж-

ка хут ка рас ча руе, а з эза тэ-

рыч на га пунк ту гле джан ня 

яна яшчэ і мо жа ўклю чыць 

лан цу жок ня ўдач.

6 ве рас ня, чац вер. 

Спры яль ны дзень. Стрыж ка 

па вя лі чыць пры ток ма тэ ры-

яль ных да брот.

7 ве рас ня, пят ні ца. Дзя-

ку ю чы та му, што ме сяц убы-

вае, ва ла сы бу дуць рас ці 

па воль ней, і гэ та да па мо жа 

за ха ваць пры чос ку на доў-

га.

8 ве рас ня, су бо та. Час 

вель мі спры яль ны — стрыж-

ка па ды ме на строй і пры цяг-

не па зі тыў ную энер гію.

9 ве рас ня, ня дзе ля. Лю-

быя ма ні пу ля цыі з пры чос-

кай і ва ла са мі не пры ня суць 

ні чо га доб ра га. У гэ ты час 

лепш не на вед ваць са лон 

і не пры сту паць да змен у 

знеш нас ці.

10 ве рас ня, 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.

11 ве рас ня, аў то рак. 

Стрыж ка ста ноў ча ада б'ец-

ца на ста не ва ла соў — яны 

бу дуць рас ці гус ты мі і моц-

ны мі.

12 ве рас ня, се ра да. 

Ні ку ды не ідзем, ні чо га не 

стры жэм! І ўво гу ле ва ла сы 

сён ня лепш не ча паць.

13 ве рас ня, чац вер. Не 

вель мі ўда лы дзень для на-

вед ван ня цы руль ні.

14 ве рас ня, пят ні ца. 

Сён ня мож на стрыг чы ва-

ла сы і на ват цал кам змя ніць 

іх ко лер.

15 ве рас ня, су бо-

та. Спры яль ны дзень для 

стрыж кі, бо фа за ме ся ца 

ста ноў ча паў плы вае на ак-

тыў насць рос ту і гу шчы ню.

16 ве рас ня, ня дзе ля. 

Вы дат ны дзень для стрыж-

кі: пас ля на вед ван ня са ло-

на вы бу дзе це зна хо дзіц ца 

ў цу доў ным на строі і лёг ка 

вы ра шы це праб ле му, якая 

не да ва ла спа кою апош нія 

не каль кі тыд няў.

17 ве рас ня, па ня дзе-

лак. Сён ня мож на да зво ліць 

са бе лю быя сме лыя экс пе-

ры мен ты, стрыж ка зро біць 

ва ла сы зда ро вы мі і ўзмоц-

ніць пры ваб насць.

18 ве рас ня, аў то рак. 

Пас ля стрыж кі ва ла сы бу-

дуць ад рас таць вель мі па-

воль на. Ка мусь ці гэ та спа-

да ба ец ца, бо стрыж ка доў га 

за ха вае фор му. А хтось ці 

бу дзе не за да во ле ны, ка лі 

ён ха цеў пад стрыг чы кан цы 

ва ла соў для іх рос ту. Са ма 

стрыж ка вый дзе якас ная, 

аку рат ная, але без фан та-

зіі.

19 ве рас ня, се ра да. Но-

вая стрыж ка ста ноў ча паў-

плы вае на ўза е ма ад но сі ны 

з да ма чад ца мі і ка ха ным 

ча ла ве кам.

20 ве рас ня, чац вер. 

Стрыж ка ўзмоц ніць васт-

ры ню ін ту і цыі, што да па мо-

жа да сяг нуць па стаў ле ных 

мэт. Для атры ман ня энер гіі 

не аб ход на зра біць лёг кую 

пры чос ку з за віт ка мі.

21 ве рас ня, пят ні ца. 

Стрыж ка ў гэ ты ме ся цо вы 

дзень не рэ ка мен ду ец ца, 

бо мо жа пры цяг нуць у жыц-

цё роз ныя стра хі, асаб лі ва 

пра стра ты ча го- ці ка го-не-

будзь.

22 ве рас ня, су бо та. Ра-

біць стрыж ку сён ня не рэ-

ка мен ду ец ца: гэ та мо жа не-

га тыў на ад біц ца на ва шым 

зда роўі.

23 ве рас ня, ня дзе ля. 

Не спры яль ны дзень для 

стрыж кі ва ла соў. На ват 

прос тае пад раў ноў ван не 

кон чы каў мо жа пры вес ці 

да сур' ёз най дэ прэ сіі — бу-

дзе зда вац ца, быц цам свет 

рух нуў, усё дрэн на.

24 ве рас ня, па ня дзе-

лак. Раз мя шчэн не Ме ся ца 

сён ня для стрыж кі ва ла соў 

не спры яль нае — на ват па-

ка ра ціў шы даў жы ню, вы 

толь кі пры не ся це са бе ма су 

ня зруч нас цяў: ва ла сы ста-

нуць не па слух мя ныя, а пра-

цэ ду ра ўклад кі зой ме шмат 

ча су без вы ні ко ва.

25 ве рас ня, аў то рак. 

У гэ ты дзень лепш не пад-

но сіць да ва ла соў на жні-

цы — ва ша за ду ма не бу дзе 

мець пос пе ху.

26 ве рас ня, се ра да. 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.

27 ве рас ня, чац вер. 

Зме на воб ра за да па мо жа 

стаць больш упэў не ным у 

са бе.

28 ве рас ня, пят ні ца. 

Зра біў шы но вую пры чос ку, 

яе ўла даль нік на доў гі час 

ста не аб' ек там ува гі на ва-

коль ных, ад чу ва ю чы ся бе 

пры гэ тым не ве ра год на 

аба яль ным і пры го жым.

29 ве рас ня, су бо та. 

У гэ ты дзень лепш стрыг чы-

ся лю дзям, у якіх цьмя ныя, 

тон кія і аслаб ле ныя ва ла сы, 

бо пас ля пра цэ ду ры яны 

ста нуць гус цей шы мі і мац-

ней шы мі.

30 ве рас ня, ня дзе ля. 

Цу доў ны дзень! Ва ла сы 

ўма цу юц ца, пе ра ста нуць 

сек чы ся і ла мац ца, рост іх 

уз моц ніц ца. Но вая пры чос-

ка да дасць пры ваб нас ці.

Га ра скоп стры жак на ве ра сень

— Не жадаеце скінуць 
лішнюю вагу?


