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Гараскоп стрыжак на верасень

13 верасня, чацвер. Не
вельмі ўдалы дзень для наведвання цырульні.
14 ве рас ня, пят ні ца.
Сёння можна стрыгчы валасы і нават цалкам змяніць
іх колер.
15 ве рас ня, су бота. Спрыяльны дзень для
стрыжкі, бо фаза месяца
станоўча паўплывае на актыўнасць росту і гушчыню.
16 ве рас ня, ня дзе ля.
Выдатны дзень для стрыжкі: пасля наведвання салона вы будзеце знаходзіцца
ў цудоўным настроі і лёгка
вырашыце праблему, якая
не давала спакою апошнія
некалькі тыдняў.
17 верасня, панядзелак. Сёння можна дазволіць
сабе любыя смелыя эксперыменты, стрыжка зробіць
валасы здаровымі і ўзмоцніць прывабнасць.
18 ве рас ня, аў то рак.
Пасля стрыжкі валасы будуць адрастаць вельмі павольна. Камусьці гэта спадабаецца, бо стрыжка доўга
захавае форму. А хтосьці

4 ВЕРАСНЯ

1840

год — на ра дзіўся (вёска Зялёны Бор, цяпер у
Ашмян скім ра ё не) Зыг мунт Мі ней ка,
удзельнік паўстання 1863—1864 гадоў.
Пасля гімназіі З. Мінейка вырашыў пасту піць у ар ты ле рый скае ім пе ра тарскае ву чы лі шча ў Санкт-Пе цяр бургу — дапамагло сваяцтва са знака мі тым ге не ра лам Тотле бе нам,
аў тарам непрыступных бастыёнаў
Севастопаля. Тотлебен прадставіў
З. Мі ней ку па тро ну ву чы лі шча —
ім пе ра та ру Аляксанд ру ІІ. Ма нарх
перакінуўся з маладым чалавекам
па рай фраз і ўсміх нуўся. У яго
дзённіку застаўся запіс: «Маленькі ліц він у пачат ку раз мо вы быў
занадта баязлівы, у канцы — занадта
адважны. Увогуле, як і ўсе выхадцы Паўночна-Заходняга
краю». У 1861 годзе Мінейка вёў рэвалюцыйную агітацыю сярод сялян у Ашмянскім павеце. У 1863-м — паўстанцкі ваенны начальнік Ашмянскага павета, камандзір
атрада. У чэрвені 1863-га яго атрад быў разбіты пад
Расолішкамі, Мінейка схоплены і асуджаны да 12 гадоў
катаргі. У Сібіры быў адным з кіраўнікоў рэвалюцыйнай арганізацыі ссыльных. У 1865 годзе уцёк за мяжу.
З 1891 года жыў у Грэцыі, удзельнік вайны з Турцыяй
за Крыт. Буду чы бліс ку чым ін жы не рам, Зыг мунт Мінейка ўдзельнічаў у праек таванні, будаўніцтве і аднаўленні многіх спартыўных аб'ек таў у Афінах для першых
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будзе незадаволены, калі
ён хацеў падстрыгчы канцы
валасоў для іх росту. Сама
стрыжка выйдзе якасная,
акуратная, але без фантазіі.
19 верасня, серада. Новая стрыжка станоўча паўплывае на ўзаемаадносіны
з дамачадцамі і каханым
чалавекам.
20 ве рас ня, чац вер.
Стрыжка ўзмоцніць вастрыню інтуіцыі, што дапаможа дасягнуць пастаўленых
мэт. Для атрымання энергіі
неабходна зрабіць лёгкую
прычоску з завіткамі.
21 ве рас ня, пят ні ца.
Стрыжка ў гэты месяцовы
дзень не рэкамендуецца,
бо можа прыцягнуць у жыццё розныя страхі, асабліва
пра страты чаго- ці каго-небудзь.
22 верасня, субота. Рабіць стрыжку сёння не рэкамендуецца: гэта можа негатыўна адбіцца на вашым
здароўі.
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
кончыкаў можа прывесці
да сур'ёзнай дэпрэсіі — будзе здавацца, быццам свет
рухнуў, усё дрэнна.
24 верасня, панядзелак. Размяшчэнне Месяца
сёння для стрыжкі валасоў
неспрыяльнае — нават пака ра ціў шы даў жы ню, вы
толькі прынесяце сабе масу
нязручнасцяў: валасы стануць непаслухмяныя, а працэдура ўкладкі зойме шмат
часу безвынікова.
25 ве рас ня, аў то рак.
У гэты дзень лепш не падносіць да валасоў нажніцы — ваша задума не будзе
мець поспеху.
26 верасня, серада. Неспрыяльны дзень для паходу да цырульніка. Калі падстрыгчыся ў гэты дзень, валасы могуць стаць тонкімі,
ломкімі і пачаць выпадаць.
27 ве рас ня, чац вер.
Змена вобраза дапаможа
стаць больш упэўненым у
сабе.
28 ве рас ня, пят ні ца.
Зрабіўшы новую прычоску,
яе ўладальнік на доўгі час
стане аб'ектам увагі навакольных, адчуваючы сябе
пры гэ тым не ве ра год на
абаяльным і прыгожым.
29 ве рас ня, су бо та.
У гэты дзень лепш стрыгчыся людзям, у якіх цьмяныя,
тонкія і аслабленыя валасы,
бо пасля працэдуры яны
стануць гусцейшымі і мацнейшымі.
30 ве рас ня, ня дзе ля.
Цудоў ны дзень! Ва ла сы
ўма цу юц ца, пе ра ста нуць
секчыся і ламацца, рост іх
узмоцніцца. Новая прычоска дадасць прывабнасці.

(адроджаных) Алімпійскіх гульняў 1896 года, у прыватнасці Мармуровага стадыёна. Гэтая праца стала вянком
яго кіпучай дзейнасці. Ганаровы грамадзянін Грэцыі.
Памёр у 1925 годзе.

1953

год — нарадзілася (г. Мінск) Кацярына Георгіеўна Паплаўская, беларуская мастачка.
Працуе ў галіне жывапісу, графікі, мастацкай керамікі.
Аўтар серый «Браслаўскія азёры», «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі», «Замкі Францыі», «Стары Мінск» і інш.

1837

год — амерыканскі вынаходнік электрамагнітнага
пішучага тэлеграфа Сэмюэл Фінлі Морзэ
прадэманстраваў у Нью-Ёркскім універсітэце спецыяльны код, які дазваляе перадаваць інфармацыю на вялікія адлегласці
(азбука Морзэ).

Месяц
Апошняя квадра
3 верасня.
Месяц у сузор’і Рака.

Сонца
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

6.22
6.10
6.13
6.12
6.38
6.41

19.53
19.45
19.44
19.38
20.08
20.05

13.31
13.35
13.31
13.26
13.30
13.24

Iмянiны
Пр. Аляксея, Апанаса,
Васіля, Гаўрылы, Івана,
Макара, Міхаіла, Фёдара.
К. Ліліяны, Разаліі, Ружы,
Майсея.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
Жонка — мужу:
— Васіль, ты на мяне зусім не звяртаеш увагі!
— Э, не кажы! Тры месяцы
таму ў цябе было 15 маршчын
і 33 вяснушкі, а зараз 17 маршчын і 38 вяснушак, а таксама выпала восем веек і грудзі
ўпалі на два сантыметры!

Злавілі туземцы турыста, аматара экзотыкі. Развялі вогнішча, паставілі чан
з вадой і пытаюцца:
— Як тваё імя?
— А якая вам розніца, усё
роўна з'ясце...
— Як гэта якая, а для меню?!

Дач ка гар дэ роб шчыцы, калі дае свой нумарок хлопцам, забірае ў іх
курткі.

Не ўся касметыка аднолькава карысная.
Асабліва шкодная для
здароўя памада на кашулі.

1888

год — амерыканскі прадпрымальнік Джордж
Істмен атрымаў патэнт на фотакамеру, якая
запраўлялася фотастужкай, і зарэгістраваў гандлёвую
марку «Кодак». Вынаходка стала правобразам усіх сучасных фотакамер.

— Не жадаеце скінуць
лішнюю вагу?

1943

год — у Крамлі ўпершыню пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі І. В. Сталін прыняў у сябе найвышэйшых іерархаў праваслаўнай царквы. Гэтая
сустрэча шмат у чым вызначыла адносіны дзяржавы і
царквы ў наступныя гады. Яе вынікам стала рашэнне аб
скліканні Архіерэйскага сабора, які 8 верасня абраў адкрытым галасаваннем Сергія (Старагародскага) Патрыярхам
Маскоўскім і ўсяе Русі.
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4 ве рас ня, аў то рак.
Сёння не рэкамендуюцца
якія-небудзь сур'ёзныя змены ў прычосцы, бо гэта можа прыцягнуць негатыўную
энергію.
5 ве рас ня, се ра да.
Стрыг чы ся не па жа да на.
У плане прыгажосці стрыжка хутка расчаруе, а з эзатэрычнага пункту гледжання
яна яшчэ і можа ўключыць
ланцужок няўдач.
6 ве рас ня, чац вер.
Спрыяльны дзень. Стрыжка
павялічыць прыток матэрыяльных даброт.
7 верасня, пятніца. Дзякуючы таму, што месяц убывае, валасы будуць расці
павольней, і гэта дапаможа
захаваць прычоску надоўга.
8 верасня, субота. Час
вельмі спрыяльны — стрыжка падыме настрой і прыцягне пазітыўную энергію.
9 верасня, нядзеля. Любыя маніпуляцыі з прычоскай і валасамі не прынясуць
нічога добрага. У гэты час
лепш не наведваць салон
і не прыступаць да змен у
знешнасці.
10 верасня, панядзелак. Удалы дзень для поўнай змены іміджу. Стрыжка
ў гэты дзень цягне за сабой
ачышчэнне арганізма, пазбаўленне ад негатыўных
эмоцый.
11 ве рас ня, аў то рак.
Стрыжка станоўча адаб'ецца на стане валасоў — яны
будуць расці густымі і моцнымі.
12 ве рас ня, се ра да.
Нікуды не ідзем, нічога не
стрыжэм! І ўвогуле валасы
сёння лепш не чапаць.
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