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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.10 17.36 9.26
Вi цебск — 8.03 17.21 9.18
Ма гi лёў — 8.00 17.26 9.26
Го мель — 7.52 17.27 9.35
Гродна — 8.24 17.52 9.28
Брэст    — 8.20 17.57 9.37

Iмянiны
Пр. Клеапатры, Івана, Сяргея.
К. УСІХ СВЯТЫХ.

Месяц
Маладзік 3 лістапада. 
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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Ад шчы ра га сэр ца він шу ем да стой на га сы на со неч-
най Ар ме ніі Ула дзі мі ра Ва га на ві ча Гры га ра на

Ша ноў ны Ула дзі мір Ва га на віч! Пры ехаў шы ад ной чы 
на ву чо бу ў Бе ла русь, Вы са сва ёй лю бай «па ла він кай» 
на ўсё жыц цё за ста лі ся ў па лес кім краі. І шмат зра бі лі 
для раз віц ця АПК Ган ца віц ка га ра ё на, на ша га СВК, 
у пры ват нас ці. Дзя куй Вам за гэ та. Жа да ем, каб і ў 
да лей шым бе ла рус кая зям ля за ста ва ла ся для Вас, Ва-
шай сям'і, бліз кіх ро дзі чаў вы то кам ра дас ці, даб ра бы ту і 

даў га лец ця. Ня хай гэ та ўра чыс тасць свя точ ным 
на стро ем яшчэ больш аб' яд нае нас.

Праў лен не і ка мі тэт праф са ю за 
СВК «Дуб ня кі» Ган ца віц ка га ра ё на.

УНП 200255365

1868 год — 145 га доў та му на ра дзiў ся (вёс ка 
Казь я ны, ця пер Шу мi лiн скi ра ён) Дзмiт рый 

Iва на вiч Даў гя ла, бе ла рус кi гiс то рык, ар хi вiст, ар хе ог-
раф. З 1897 го да — ар хi ва ры ус Вi цеб ска га цэнт раль-
на га ар хi ва ста ра жыт ных ак таў. По тым пра ца ваў у 
Вi лен скай ар хеа гра фiч най ка мi сii, быў яе стар шы нёй. 
Рэ дак тар «Записок Се ве ро-За пад но го от де ла Рус ско го 
географического общества», га на ро вы член Вi цеб скай 
ву чо най ар хiў най ка мi сii. З 1925 го да — су пра цоў нiк 
Iн бел куль та, да цэнт БДУ, з 1929-га — ды рэк тар бiб-
лi я тэ кi АН Бе ла ру сi, за тым — на ву ко вы су пра цоў нiк 
Iн сты ту та гiс то рыi АН Бе ла ру сi. Вы ву чаў гiс то рыю бе-
ла рус кiх га ра доў i мяс тэ чак, гiс то рыю на цы я наль ных 
мен шас цяў у Бе ла ру сi, аба рон чыя збу да ван нi краю. 
Пуб лi ка ваў пом нi кi бе ла рус кай дзе ла вой пiсь мен нас-
цi i мо вы. Укла даль нiк i рэ дак тар « Гiс то ры ка-юры-
дыч ных ма тэ ры я лаў», удзель нi чаў у вы дан нi «Ак таў 
Вi лен скай ка мi сii». Адзiн з укла даль нi каў «Гiс то рыi 
Бе ла ру сi ў да ку мен тах i ма тэ ры я лах « i iн шых. Па мёр 
у 1942 го дзе.

1792 год — на ра дзiў ся Мi ка лай Ла ба чэў скi. «Ка-
пер нiк геа мет рыi» — так на зваў Мi ка лая 

Iва на вi ча Ла ба чэў ска га вя до мы анг лiй скi ма тэ ма тык 
Вiль ям Клi фард. У 1826 го дзе Ла ба чэў скi зра бiў дак лад 
на тэ му: «Сцiс лы пе ра каз па чат каў геа мет рыi», у якiм 
вы клаў сваю тэ о рыю но вай, не еў клi да вай геа мет рыi. 
Гэ тае ад крыц цё вы клi ка ла пе ра ва рот ва ўяў лен нi аб 
пры ро дзе пра сто ры i ады гра ла важ ную ро лю ў раз вiц цi 
ма тэ ма ты кi. У на ступ ным, 1827 го дзе, Ла ба чэў скi быў 
абра ны рэк та рам Ка зан ска га ўнi вер сi тэ та. Амаль за 
20 га доў пра цы ва ўнi вер сi тэ це яму ўда ло ся ства рыць 
пер ша клас ную на ву чаль ную ўста но ву з ба га тай бiб лi-
я тэ кай i на ву ко вым аб ста ля ван нем. У 1992-м го дзе ў 
го нар двух сот год дзя з дня на ра джэн ня Ла ба чэў ска га 
Банк Ра сii вы пус цiў па мят ную ма не ту се рыi «Вы дат-
ныя асо бы».

1933 год — сён ня споў нi-
ла ся б 80 га доў з дня 

на ра джэн ня (вёс ка Ва ра ком шчы-
на, ця пер Дзят лаў скi ра ён) Вя ча-
сла ва Ула дзi мi ра вi ча Ада мчы ка, 
вя до ма га бе ла рус ка га пiсь мен нi-
ка. Пра ца ваў на кi на сту дыi «Бе-
ла русь фiльм», у га зе тах «Зна мя 
юности», «За вяр тан не на Ра дзi-
му», у ча со пi сах «Ма ла досць», 
«По лы мя», «Нё ман». У 1982-1993 
гг. — га лоў ны рэ дак тар ча со пi са 
«Бя роз ка». Аў тар ра ма наў «Чу-
жая баць каў шчы на», «Год ну ля вы», «I ска жа той, хто 
на ро дзiц ца» i мно гiх iн шых тво раў. Лаў рэ ат Лi та ра-
тур най прэ мii iмя I. Ме ле жа (1980), Дзяр жаў най прэ мii 
Бе ла ру сi (1988). Па мёр у 2001 го дзе.

.

Ян ка КУ ПА ЛА, на род ны па эт Бе ла ру сi:

«Слоў 
не кры шыць 

нi век, нi та пор».

 

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 

ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара),
В. КЛЮЧНІК (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, С. ПРОТАС (першы на  меснiк 
дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ 
(на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; 
«Мясцовае самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: 
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, 
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81. 
http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць 
фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па 
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

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.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва 
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 250 разоў на год.
Тыраж 22.785.  Iндэкс 63850.  Зак. № 4671.

Нумар падпiсаны ў 19.30 
         31 кастрычніка 2013 года. 

Б Е Л А Р У С К А Я 
Г А З Е Т А

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Па га ры зан та лі: Кі но. Ато жы лак. Дра га. На пор. Кол-
ба. Ка тар. Ра да. Эст ра да. Ка ча гар. Фі ёрд. Ку ра. Рас кат. 
«Ва раг». Па зы ка. Лак. Кіл. Га ла ва. Ба лет. Вол. Тач ка. 
Ле га та. Пры бор. Ка ра. Сак. Цырк. Ак сі ё ма.

Па вер ты ка лі: Да дэ ка эдр. Ата ман. Ло тас. Кры кет. 
Ата ва. Кі та. Па яц. Ор дэн. Трал. Каф. Крык. Карп. Баск. 
Орт. Бо ра. Тэ атр. Акр. Ра ка. Рад. Гол. Ла ва. Грак. Агу-
да ла ва. Дар. Га вот. Прэ па рат. Ка ла мян ка.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Эх, i дзе той за ла ты час, ка лi мя не 
хва лi лi за тое, што я па спа ла i доб ра 
па ела?..

— У Ра сii ня ма бяс плат най ме ды цы-
ны.

— Як ня ма?! А пра гра ма Але ны Ма-
лы ша вай?

Доб ра бы ло дзi ку нам: не па да ба-
ец ца ча ла век — за бiў, па да ба ец ца — 
з'еў.

— Сту дэнт Сi да раў, вы так ста вi це ся 
да ву чо бы, як быц цам у вас пры ро джа ная 
плос ка ступ нё васць!

Ра ман тыч ная вя чэ ра з му жам плаў-
на пе рай шла ў бой ку...

— Ка лі да на ступ лен ня ця жар-
нас ці жан чы на ад чу ва ла ся бе 
кам форт на і не ме ла алер гіі ні на 
якія пра дук ты, то на ран нім эта пе 
пер ша га тры мест ра ця жар нас ці 
змя няць свой ра цы ён хар ча ван ня 
не вар та, — ад зна чае ін струк тар-
ва ле о лаг 23-й га рад ской дзі ця-
чай па лі клі ні кі г. Мін ска Іры на 
ШЫ МАН СКАЯ. — У гэ ты час за-
клад ва юц ца ўсе ор га ны і сіс тэ мы 
ў ар га ніз ме дзі ця ці, фар мі ру юц ца 
ткан кі. Ар га ніз му па трэб ны бял кі 
і ві та мі ны: ня тлус тае мя са (трус, 
ку ры ца, ін дыч ка), ры ба і мо рап ра-
дук ты, кіс ла ма лоч ныя пра дук ты. 
Аба вяз ко ва трэ ба ўжы ваць рыс, 
све жую і за ма ро жа ную ага род ні-
ну, се зон ную са да ві ну. Як бы ні 
скла да на бы ло кант ра ля ваць сваё 
хар ча ван не на пра цы, не аб ход на 
гэ та ра біць — зна хо дзіць час для 
паў на вар тас на га сня дан ку і абе-
ду.

У пер шым тры мест ры ідзе 
ак тыў ная пе ра бу до ва ар га ніз ма і 
адап та цыя да но ва га ста ну. Рэ ка-
мен ду ец ца тры мац ца ніз ка ка ла-
рый най ды е ты, уклю чаць больш 
са да ві ны, со каў; ад ва ры з су ха-
фрук таў, у тым лі ку з шып шы ны.
� Тым, хто па ку туе на так сі-

коз, лепш хар ча вац ца больш час-
та і мен шы мі пор цы я мі.
� Для пе ра ку су мож на тры-

маць «у кі шэ ні» ге ма та ген, па ке цік 
з арэ ха мі ці су ха фрук та мі.

�  Мож на хар ча вац ца і не 
звык лай ежай, а дзі ця чай. Дзі ця-
чыя пра дук ты — ка шы, тва раж кі, 
пя чэн не, пла до выя пю рэ — ча-
сам ра ту юць бу ду чых ма туль, 
якія па ку ту юць на так сі коз.
� Па сту по ва вар та ад мо віц-

ца ад со у саў, паў фаб ры ка таў і 
кан сер ваў, ба га тых на роз ныя 
да баў кі. Усё ж та кі пла цэн та сва-
бод на на за па швае і пра пус кае 
лю бую хі мію.
�  Аба вяз ко ва не аб ход на 

ўклю чаць у ра цы ён пра дук ты, ба-
га тыя на фо лі е вую кіс ла ту (зя ле-
ні ва, арэ хі, бе ла ка чан ную ка пус ту і 
бро ка лі, бу ра кі, ба бо выя, яй кі), без 
якой не маг чы мы ін тэн сіў ны аб мен 
рэ чы ваў, ня ста ча якой здоль на вы-
клі каць ана ма ліі ў раз віц ці плоду.

На дум ку ды е то ла гаў, хар чо вы 
ра цы ён ця жар ных па ві нен быць на 
300 ккал у дзень вы шэй, чым у 
не ця жар ных, але ў пер шым тры-
мест ры зу сім ня ма па трэ бы па вы-
шаць энер ге тыч ную каш тоў насць 
ра цы ё ну. У дру гім тры мест ры 
па тра бу ец ца да дат ко ва 340 ккал 
у дзень. У трэ цім тры мест ры — 
450  ккал. Звы чай на ця жар ныя 
жан чы ны атрым лі ва юць да стат-
ко вую коль касць ка ло рый, і звыш 
80 пра цэн таў жан чын да ся га юць і 
на ват пе ра вы ша юць не аб ход ную 
пры баў ку ў ва зе. Да дат ко выя ка-
ло рыі пры но сяць ка рысць пло ду. 
Жан чы ны з не да стат ко вай ва гой 

па він ны на браць за ўсю ця жар-
насць 16-20 кг, з ліш няй — ка ля 
7 кг, нар маль най — 11-12.

У дру гім тры мест ры ад бы-
ва юц ца ак тыў ныя скач кі ў рос це і 
ва зе дзі ця ці, а та му ка ла рый насць 
ра цы ё ну не аб ход на па вы шаць. У 
гэ ты час па вы ша ец ца па трэ ба ў 
мік ра эле мен тах: жа ле зе, маг ніі, 
цын ку, се ле не, каль цыі, ка ліі. Дзі-
ця ства рае з да па мо гай ма мы свой 
«за пас» мік ра эле мен таў, а зна чыць, 
у ма мы іх па він на ха піць на два іх. 
Вель мі час та ў ця жар ных у дру гім 
тры мест ры зні жа ец ца ге маг ла бін — 
гэ та нар маль ны фі зі я ла гіч ны стан, 
які не па гра жае зда роўю.
� Па вы сіць ге маг ла бін мож-

на, ужы ва ючы чыр во нае мя са, 
ку ры цу, ры бу, су ха фрук ты, гра-
на ты, зя лё ную ага род ні ну і зя ле-
ні ва, грэч ку, цыт ру са выя, на стой 
з шып шы ны і ягад.

�  Не аб ход на аб мя жоў ваць 
вэн джа нае і сма жа нае, а так са-
ма соль.
� Нель га аб мя жоў ваць вад-

касць. Чыс тая ва да — да 2,5 л у 
дзень — леп шы на пой для ця жар-
най. Ва да не вы клі кае ўсклад нен-
няў і не мае су праць па ка зан няў. 
Ацё кі вы клі кае не ва да, а соль, 
якую мы не толь кі да баў ля ем у 
чыс тым вы гля дзе, але і спа жы ва-
ем з кан сер ва мі, ма я нэ зам, сы рам, 
каў ба сой, хле бам. Ад сут насць со лі 
не шко дзіць, бо соль у на ту раль-
ным вы гля дзе змя шча ец ца ў той 
жа ага род ні не. А вось яе лі шак 
па ру шае аб мен рэ чы ваў.
� Мя са і ры бу мож на ўжы ваць 

у пер шай па ло ве дня. На пра ця гу 
дня мож на ўжы ваць ма лоч на-рас-
лін ныя стра вы: сыр ні кі, ту ша ную 
ага род ні ну, за пя кан кі з тва ра гу 
або ага род ні ны.

� Не вар та за бы вац ца на фі-
зіч ную ак тыў насць, пра гул кі на 
све жым па вет ры.

У трэ цім тры мест ры змян ша-
ем ка ла рый насць пра дук таў за 
кошт ска ра чэн ня ўжы ван ня кан ды-
тар скіх і муч ных вы ра баў, тлус та га 
мя са, сы ру, смя та ны. У гэ ты час 
мно гія спе цы я ліс ты ра яць на огул 
ад мо віц ца ад мя са.
� Вар та са чыць за тым, каб 

ня пра віль на спа лу ча ныя пра-
дук ты не вы клі ка лі ме тэа рыз-
му.
� Не еш це за раз пер шае, 

дру гое і трэ цяе. Хар чуй це ся па-
кры се і кры ху час цей. Не вар та 
пры маць ежу не па срэд на пе рад 
па чат кам пра цы, пра цяг лай пра-
гул кай, за рад кай ці ад ра зу пас-
ля яе.
� Не за бы вай це ся на пэў ны 

рэ жым. Імк ні це ся хар ча вац ца ў 
адзін і той жа час.
� Пра віль на га туй це. Ві та ец-

ца га та ван не на па ры, ту шэн не, 
за пя кан не. Не грэй це ад ну стра-
ву не каль кі ра зоў. Не смаж це і не 
ва ры це ў вя лі кай коль кас ці ва ды: 
так губ ля ец ца вя лі кая коль касць 
ка рыс ных рэ чы ваў. Га туй це што-
дня па кры се, а не ад ной чы на ты-
дзень.
� Не ка рыс тай це ся алю мі ні е-

вым по су дам.
� Па мя тай це, што для ця жар-

най перш за ўсё важ ная «жы вая 
клет ка» (цэль ныя кру пы, сы рая 
ага род ні на і са да ві на, све жыя мя-
са і ма лоч ныя пра дук ты).
� Ні ў якіх до зах не ўжы вай це 

ал ка голь і не ку ры це. Па збя гай це 
па сіў на га ку рэн ня.
� Май це на ўва зе, што ня-

хват ка ві та мі наў і мік ра эле мен таў 
мо жа на нес ці знач ную шко ду дзі-
ця ці. Дэ фі цыт ёду мо жа пры вес-
ці да яго ра зу мо вай ад ста лас ці, 
дэ фі цыт фо лі е вай кіс ла ты — да 
вы род лі вас цяў, каль цыю — да 
па ру шэн ня фар мі ра ван ня шкі ле-
ту, жа ле за — да ане міі і за трым кі 
псі ха фі зіч на га раз віц ця. Не аб-
ход на па ра іц ца з ура чом ад нос на 
ўжы ван ня ві та мін на-мі не раль на га 
комп лек су.
� Ліш няя ва га — гэ та ры зы ка 

на ра джэн ня буй но га дзі ця ці, а зна-
чыць, ры зы ка ўсклад нен няў пры 
ро дах і схіль нас ці дзі ця ці да атлус-
цен ня ў ста рэй шым уз рос це.

Ле пей не ўжы ваць:
� со у сы, зме ша ныя пры пра-

вы кштал ту «Ве ге ты», бу лён ныя 
ку бі кі, эк за тыч ныя пла ды, паў-
фаб ры ка ты, га за ва ныя на поі 
(гэ та мо жа па гра жаць алер гі яй 
у дзі ця ці);
� хот-до гі і ін шую за кус ку, дзе 

ёсць мя са, якое не бы ло доб ра 
пра ва ра на ці пра сма жа на;
� мяк кія сы ры (цвёр дыя больш 

бяс печ ныя);
� не пры га та ва ную як след 

птуш ку, яй кі, га род ні ну;
� са лод кае (іс тот на аб ме жа-

ваць);
� за быц ца на ды е ты, га ла-

дан не і ін шыя экс пе ры мен ты над 
са бой.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

1 ліс та па да, пят ні-
ца. Лепш ад клас ці ві зіт 
да цы руль ні ка на не-
каль кі дзён. У ад ва рот-
ным вы пад ку стрыж ка, 
зроб ле ная сён ня, мо жа 
пры вес ці да праб лем са 
зро кам.

2 ліс та па да, су бо-
та. Цал кам спры яль ны 
дзень для па хо ду ў са-
лон пры га жос ці. Мо жа-
це сме ла экс пе ры мен-
та ваць са сва ёй знеш-
нас цю.

3 ліс та па да, ня дзе-
ля. Зроб ле ная стрыж ка 
мо жа стаць пры чы най 
дыс кам фор ту, з'я віц ца па чуц цё 
стра ху.

4 ліс та па да, па ня дзе лак. 
Сён ня лепш не ра біць якіх-не-
будзь кар ды наль ных кро каў па 
зме не сва ёй знеш нас ці.

5 ліс та па да, аў то рак. Доб ры 
дзень для па ляп шэн ня знеш ня га 
вы гля ду. Ра зам з но вай стрыж-
кай у ва ша жыц цё прый дуць 
пос пех і даб ра быт.

6 ліс та па да, се ра да. Вы дат-
ны дзень для но вай стрыж кі.

7 ліс та па да, чац вер. Ка-
лі зра біць стрыж ку ме на ві та 
сён ня, то цяж кас ці ў аса біс тых 
спра вах і хва ро бы не пры му сяць 
ся бе доў га ча каць.

8 ліс та па да, пят ні ца. Пры-
го жая су час ная стрыж ка, ство-
ра ная сён ня, пры цяг не ў ва ша 
жыц цё даб ра быт і зда роўе.

9 ліс та па да, су бо та. Ка лі не 
жа да е це атры маць праб лем з 
ціс кам, то не змя няй це сва ёй 
пры чос кі. Мо жа це толь кі тро хі 
аб на віць кон чы кі ва ла соў.

10 ліс та па да, ня дзе ля. Жа-
да е це атры маць за рад доб ра га 
на строю на доў гі час — та ды 
сме ла за піс вай це ся да цы руль-
ні ка. Яго ру кі сён ня здоль ныя 
ра біць цу ды. Вы ні к вас за да во-
ліць.

11 ліс та па да, па ня дзе лак. 
Сён няш ні па ход да цы руль ні ка 
абя цае скон чыц ца не пры ем нас-
ця мі. Гэ та мо гуць быць і праб ле-
мы на пра цы, і за хвор ван ні.

12 ліс та па да, аў то рак. 
Атры маць эс тэ тыч ную аса ло ду 
(а маг чы ма, на ват раз ба га цець) 
да па мо жа ві зіт да цы руль ні ка.

13 ліс та па да, се ра да. Но-
вая стрыж ка — но вае рэ чы шча 
ў ва шым жыц ці. Жа да е це змя-
ніць кар' е ру да леп ша га? Та ды 
сме ла ад праў ляй це ся ў са лон 
пры га жос ці.

14 ліс та па да, чац вер. Не 
леп шы дзень для якіх-не будзь 
ма ні пу ля цый са сва ёй знеш нас-
цю лепш па кінь це пе ра ўва саб-
лен не на по тым.

15 ліс та па да, пят ні ца. Ня-
ўда лы дзень для но вай стрыж-
кі. Не ры зы куй це, ка лі не жа-
да е це атры маць праб лем са 
зда роў ем.

16 ліс та па да, су бо та. Ча-
сам так зда ра ец ца, што но вая 
стрыж ка ні чо га, акра мя па чуц-
ця рас ча ра ван ня, не пры но-
сіць. Але сён ня са праў ды не 
та кі дзень!

17 ліс та па да, ня дзе ля. Сме-
ла ад праў ляй це ся ў са лон пры-
га жос ці і змя няй це сваё жыц цё 
да леп ша га.

18 ліс та па да, па ня дзе лак. 
Для но вай пры чос кі пад бя ры-
це які-не будзь ін шы дзень, але 
толь кі не сён ня.

19 ліс та па да, аў то рак. 
Дзень цал кам спры яль ны для 
зме ны сва ёй знеш нас ці пры да-
па мо зе но вай стрыж кі.

20 ліс та па да, се ра да. Ка лі 

вы не жа да е це, каб злыя 
ду хі ава ло да лі ва шай 
свя до мас цю, то па кінь це 
свае ва ла сы ў спа коі. Ця-
пер не са мы спры яль ны 
час для лю бых ма ні пу ля-
цый з імі.

21 ліс та па да, чац-
вер. Па ход у цы руль ню 
бу дзе ўда лым. Сён ня 
як раз той дзень, ка лі 
мож на па да браць для 
ся бе но вую пры чос ку і 
пры цяг нуць у сваё жыц-
цё даб ра быт.

22 ліс та па да, пят-
ні ца. Фор ма стыль най 
стрыж кі бу дзе це шыць 

вас даў жэй, чым звы чай на. 
Пас ля гэ та га дня ва ла сы кры ху 
за ма ру дзяць свой рост.

23 ліс та па да, су бо та. Экс пе-
ры мен та ван не са сва ёй знеш-
нас цю і ва ла са мі дасць жа да ны 
вы нік. Но вы імідж ста не ад люст-
ра ван нем та го, якія даб ра твор-
ныя зме ны пе ра жы вае ва ша 
ду ша.

24 ліс та па да, ня дзе ля. Но-
вая стрыж ка, зроб ле ная сён ня, 
мо жа рас ча ра ваць вас і на гнаць 
ну ду.

25 ліс та па да, па ня дзе лак. 
Вы дат ны дзень для аб наў лен-
ня стрыж кі. Але кар ды наль ным 
чы нам змя няць пры чос ку сён ня 
зор кі не ра яць.

26 ліс та па да, аў то рак. Уда-
лы дзень для за віў кі і афар боў-
ван ня ва ла соў, а вось стрыж ку 
сён ня лепш не ра біць.

27 ліс та па да, се ра да. Доб-
ры дзень для па ляп шэн ня сва ёй 
знеш нас ці. Ва ла сы, паст ры жа-
ныя сён ня, бу дуць ад рас таць 
больш шаў ка віс ты мі і гус ты мі.

28 ліс та па да, чац вер. Сён ня 
не леп шы дзень для хі міч най за-
віў кі, а вось па фар ба ваць ва ла-
сы ў но вы, больш сме лы ко лер 
цал кам рэ аль на.

29 ліс та па да, пят ні ца. Но вая 
стрыж ка ўма цуе ваш фі нан са вы 
даб ра быт.

30 ліс та па да, су бо та. Сён-
няш няя стрыж ка рас ча руе вас, 
та му вар та па ча каць.

Зда ро вае Зда ро вае   ��
хар ча ван нехар ча ван не Што ця жар най з'ес ці?

ГА РА СКОП СТРЫ ЖАК 
НА ЛІС ТА ПАД

Га лоў нае ў ме ню бу ду чай ма ту лі — раз на стай насць. Не аб ход на 
ўжы ваць пра дук ты ўсіх хар чо вых груп: мя са, ры бу, ага род ні ну 
і са да ві ну, ма лоч ныя пра дук ты, хлеб і кру пы.

Він ша ван не для ар мян ска га сяб ра
Сён ня асаб лі ва пры ем на па він ша ваць стар шы ню СВК 

«Дуб ня кі» Ула дзі мі ра Ва га на ві ча Гры га ра на з юбі ле-
ем. Ад імя ўсіх кі раў ні коў сель гас прад пры ем стваў ра ё на 
жа даю Вам, да ра гі Ула дзі мір Ва га на віч, і ў бу ду чы ні за-
ста вац ца та кім жа пра ца лю бі вым, іні цы я тыў ным і ад каз-
ным, як да гэ туль. Ня хай на Ва шым ся мей ным свя це з 
гэ тай на го ды гу чаць не толь кі ар мян скія, але і бе ла рус кія 
пес ні, дас ціп ныя жар ты, тос ты жа да ных гас цей. Жы ві це 
шчас лі ва, жы ві це ба га та, хай ра дас цю поў ніц ца ва ша 

ўтуль ная ха та!
З па ва гай, Ана толь 

Мі ка ла е віч Ка на но віч, стар шы ня 
Ган ца віц ка га рай аг рап рам са ю за.

УНП 200255498.

Сет кі ся род бу даў ні чых 
ін стру мен таў

Пад час пра вя дзен ня су мес на га рэй ду з пад атко вай 
ін спек цы яй па Каст рыч ніц кім ра ё не Грод на дзярж ін спек-
та ра мі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту быў вы яў-
ле ны факт не за кон на га ганд лю сет ка ма тэ ры я ла мі. Каб 
са браць до каз ную ба зу, ін спек та ры пра вя лі кант роль ную 
за куп ку. Ся род бу даў ні ча га ін стру мен ту, якім ганд ля ваў 
ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік, бы лі зной дзе ны 11 стаў-
ных се так кі тай скай вы твор час ці з лёс кі. За ба ро не ныя 
пры ла ды лоў лі кан фіс ка ва ны. Ма тэ ры я лы па спра ве пе-
ра да дзе ны ў Ка мі тэт дзярж кант ро лю Гро дзен скай воб-
лас ці для пры цяг нен ня гра ма дзя ні на да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

— Та ды i я вас з'ем!
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