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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.44 18.58 11.14
Вi цебск — 7.35 18.46 11.11
Ма гi лёў — 7.35 18.48 11.13
Го мель — 7.30 18.46 11.16
Гродна — 7.59 19.13 11.14
Брэст    — 7.58 19.15 11.17

Iмянiны
Пр. Ірыны, Віктара, Івана, Леаніда, 
Міхаіла, Пятра, Уладзіміра, Фёдара. 
К. Феліцыты, Паўла, Тамаша. 

Месяц
Першая квадра 8 сакавіка. 
Месяц у сузор’і Блізнят. 
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Па га ры зан та лі: 1. «Жы ла ў 
той ха ці не ... лес ні ка,\\Жы ла пры-
га жу ня Га лі на». З вер ша М.Тан ка 
«Ля вог нішч нач леж ных». 4. «... 
па ца лую шчы ра, моц на,\\пры ту лі-
ся. Не асу дзяць лю дзі!». З вер ша 
У. Ду боў кі «Ты ру ку сваю за бін та-
ва ла...». 8. Убран не, строй. 9. Дай 
ма зі ў ..., а ў пра цы — пес ні вя сё-
лай (прык.). 10. «З вяс ной пры-
хо дзіць за ка хан не,\\І ... ада сну». 
З вер ша А. Гру шэц ка га «Вяс на». 
14. «... ста ла чыс тым і вы со кім\\І 
пя юць вя сё лыя шпа кі». З вер ша 
П. Пан чан кі «Са ка вік». 15. Як гля-
не, дык і ... да ста не (прык.). 16. То 
не ..., што з ку мам не пі ла (прык.). 
19. Доб рая жон ка — вя сел ле, лі-
хая — па га нае ... (прык.). 20. Про-
ці дзе ян не ка му-, ча му-не будзь. 
23. ... дзя ры, ка лі дзя руць, дзеў ку 
ад да вай, ка лі бя руць (прык.). 24. 
«А ча му ж ця бе ... не за біў,\\Як 
ты мя не ма ла дую па лю біў». З бе-
ла рус кай на род най пес ні «Ля во-
ні ха». 26. Прас нак. 30. «Дзяў чы-
нань ка ма ла дая,\\... , кве тач ка». 
З пес ні «Ой, у по лі, пры да лі ні». 
32. «За Ва мі я ішоў на ... зям лі,\\
На вы спу сноў, што зва ла ся ка-
хан нем». З вер ша Р. Ба ра ду лі на 
«Вы мне жыц цём і за быц цём бы-
лі». 33. «У гэ тай дзяў чы ны ... -\\
Пра лес ка вае цві цен не». З вер ша 
Я. Маль ца «У гэ тай дзяў чы ны». 
34. ... дач ку хва лі ла, па куль з рук 
зва лі ла (прык.). 35. Пы тае ..., ці 
цёп ла ў па лец (прык.).

Па вер ты ка лі: 2. Сме лы, гор-
ды ча ла век (пе ран.). 3. Ін ды ві ду-
ум. 4. Ба га та ... квет ка мі, а во сень 
па лет ка мі (прык.). 5. Інерт ны газ. 
6. «Ка ра го ды ля ра кі,\\І па друж кі, 
і вян кі,\\І ... но выя.\\Смач ны сны 
вяс но выя». З вер ша П. Броў кі 
«На стач ка». 7. «І бу сел — ... вяс-
но вы,\\Да ста не дзю бай сон ца, па ма цуе». З вер ша М. Тан ка «Узы ход 
сон ца». 11. Пе ры яд, ка лі ры ба з праг нас цю кі да ец ца на яду. 12. «Не 
за па ля мі мой ... .\\На ша пя шчо та не за ма ра мі». З вер ша А. Гло бу са 
«Ліст да ка ха най». 13. Жон ка як квет ка, а муж — ... (прык.). 17. Лас-
ка вае сло ва — што ... яс ны (прык.). 18. Дзеў ка на па ры — ... на два ры 
(прык.). 21. Доб рая жон ка цяп лей за ... (прык.). 22. «Дроб ны ...\\Ды 
на кра пае,\\Вый дзі, дзяў чы на,\\Сэр ца жа дае». З пес ні «Дроб ны ...». 
25. Чыр во на-бу ры на лёт на па верх ні жа ле за. 27. Пад доб рым кус том 
... зе ля нее, за доб рым му жам жон ка ма ла дзее (прык.). 28. Шчы расць, 
сар дэч насць (разм.). 29. ... гас па ды няю крас на (прык.). 31. Не дай ... 
час та жа ніц ца і час та ся ліц ца (прык.).

8 Са ка ві ка, ра ні ца. Устаю, іду ў ван ную. 
Рап там крык:

— А ну лег ла на зад, я за раз ка ву пры-
ня су!

Кож на му муж чы ну, які на быў на 8 Са-
ка ві ка па тэль ню, — кас ка ў па да ру нак!

— Як пра вя ла 8 Са ка ві ка?
— Як у каз цы. Пры го жы прынц увесь 

дзень на сіў мя не на ру ках, аб сы паў па да-
рун ка мі, ка заў пя шчот ныя сло вы.

— Вой, як ра ман тыч на. А што по тым?
— Што-што... Апоў на чы ён пе ра тва рыў-

ся на зад у май го му жа.

Да ра гія жан чы ны! Ка лі вы атры ма лі 
па да ру нак ад муж чы ны 6 са ка ві ка — вы 
па лю боў ні ца, ка лі 7-га — вы ка ле га, ка лі 
8-га — вы лю бі мая жан чы на.

Ка лі зу сім не атры ма лі — вы не з тым 
муж чы нам!

Са свя там вас, 
да ра гія жан чы ны!

«З ВЯС НОЙ ПРЫ ХО ДЗІЦЬ ЗА КА ХАН НЕ»

Зноў у «Шлях новы» завітала вясна, а з ёю – свята нашых руплівых, 
мудрых і мілых жанчын-чараўніц. А таму не шкадую самых 
цёплых і пяшчотных слоў, каб павіншаваць вас, дарагія 
нашы «палавінкі», з цудоўным святочным днём у нашых 
сем'ях. Шчасця вам, звонкага і гасціннага застолля ў кожным 

вясковым доме, душэўнай цеплыні і радасці аж да наступнага свята! 
Няхай іх будзе як мага больш, як і працоўных перамог, пачынаючы з 
першай баразны ў полі. 

З павагай, Аляксандр Мікалаевіч ВАШЧУК, 
старшыня праўлення СВК «Шлях новы» Ляхавіцкага раёна. У
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ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:
Па га ры зан та лі: 1. Дач ка. 4. Вус ны. 8. Убор. 9. Ко ла. 10. Абу-

джэн не. 14. Не ба. 15. Сэр ца. 16. Ку ма. 19. Зел ле. 20. Ад пор. 23. Лы-
ка. 24. Пя рун. 26. Корж. 30. Пры га жу ня. 32. Край. 33. Во чы. 34. Мат-
ка. 35. Ма рац.

Па вер ты ка лі: 2. Арол. 3. Асо ба. 4. Вяс на. 5. Не он. 6. Су кен кі. 
7. Вар та вы. 11. Жор. 12. Па ца лу нак. 13. Шкар пэт ка. 17. Дзень. 
18. Сва ты. 21. Ва лён кі. 22. Дож джык. 25. Ржа. 27. Тра ва. 28. Ін тым. 
29. Ха та. 31. Бо жа.

Склаў Ля вон Це леш, г. Дзяр жынск.

1680 год — на ра дзіў ся Іван Пят ро віч Ка зы рэў скі, зем ле пра-
хо дзец, пер шы да след чык Ку рыль скіх аст ра воў і Паўд-

нё вай Кам чат кі. Вы ха дзец з бе ла рус кай шлях ты. Яго дзед і баць ка, 
як па лон ныя пад час вай ны Ра сіі з Рэч чу Па спа лі тай, бы лі са сла ны 
ца ром Аляк се ем Мі хай ла ві чам у Якуцк. Тут і на ра дзіў ся Іван, бу ду-
чы да след чык. У 1700 го дзе быў ад праў ле ны якуц кім ва я во дам на 
Кам чат ку для пры вя дзен ня мяс цо вых жы ха роў у пад да нства да Ра сіі. 
У 1711-1713 гг. у по шу ках ганд лё вых шля хоў у Япо нію ён на ча ле 
атра да ка за коў аб сле да ваў Ку рыль скія аст ра вы. Са браў звест кі аб 
на ва коль ных зем лях і іх на сель ніц тве, вы ме раў ад лег ласць па між 
аст ра ва мі, апі саў ме тэа ра ла гіч ныя ўмо вы на аст ра вах і ў пра лі вах. 
Склаў пер шую кар ту Кам чат кі і Ку рыль скіх аст ра воў, якой паз ней 
ка рыс та лі ся рус кія і за меж ныя па да рож ні кі. У 1727-1729 гг. пер шым 
здзейс ніў па да рож жа ўніз па ра цэ Ле не з вы ха дам у Паў ноч ны Ле-
да ві ты акі ян. Па мёр у 1734 го дзе. Яго іме нем на зва ны мыс і га ра на 
Ку рыль скіх аст ра вах.

1700 год — на ра дзіў ся (Сі ле зія) Іа ган Крыс таф Глаў біц, бе-
ла рус кі ар хі тэк тар, прад стаў нік сты лю ба ро ка. У 1733-

1767 гг. пра ца ваў у Віль ні, аб наў ляў хра мы, якія зга рэ лі пад час 
па жа ру 1737 го да, і бу да ваў но выя. Ся род ра бот у Бе ла ру сі: пе ра-
пра цоў ка пра ек та і бу даў ніц тва Ста ло віц ка га кас цё ла (вёс ка Ста-
ло ві чы, ця пер Ба ра на віц кі ра ён) — га лоў на га хра ма ка ман до рыі 
маль тый скіх ка ва ле раў; пе ра бу до ва по лац ка га Са фій ска га са бо ра, 
па бу да ва на га пры кня зі Бра чыс ла ві чу; рэ кан струк цыя Мсці слаў ска га 
кас цё ла кар ме лі таў, за кла дзе на га ў 1614 го дзе; Ма гі лёў ска га ар хі-
ерэй ска га па ла ца, рэ зі дэн цыі пра ва слаў на га ар хі епіс ка па Ге ор гія 
Ка ніс ка га; ма гі лёў скай Спас кай царк вы (не за ха ва ла ся); па лац міт-
ра па лі та Ф. Граб ніц ка га ка ля По лац ка (1748-1749); кас цёл у Лі дзе 
(1765-1767).

1933 год — у ЗША гэ та быў час эка на міч на га і фі нан са ва га 
кры зі су — ін жы нер Чарльз Да роў, які стра ціў пра цу і 

за раб ляў на жыц цё, вы гуль ва ю чы са бак сва іх су се дзяў, каб па зба-
віц ца змроч ных ду мак і ха ця б на ве чар уя віць ся бе па спя хо вым 
біз нес ме нам, пры ду маў гуль ню «Ма на по лія». Скон чыў шы вы ра заць 
да мы і атэ лі з ка ва лач каў дрэ ва, а фіш кі — з бран за ле та жон кі, ён 
пра па на ваў «Ма на по лію» вя ду чым вы твор цам гуль няў у Аме ры цы 

бра там Пар ке рам. Але тыя, па лі чыў-
шы яе за над та скла да най, спа чат ку 
ад мо ві лі ся. Толь кі праз амаль два га-
ды бра ты ўсё ж ры зык ну лі і вы пус ці лі 
«Ма на по лію» ве лі зар ным ты ра жом — 
і ўсю Аме ры ку, а за тым і ўвесь свет, 
за хліс ну ла ма на по лі ма нія. А Чарльз 
Да роў стаў міль я не рам.

Фё дар ЯН КОЎ СКІ, лінг віст, пісь мен нік:

«Не май це дры мо ты пры по лы мі».

У глыбінцы Палесся – вясна! 
А гэта самая прыемная і зручная нагода павіншаваць 

нашых жанчын-чараўніц са святам 8 Сакавіка. 
Ніводзін тост у нас не лішні, 
Калі віншуем мы жанчын. 

Такое правіла ў Валішчы: 
Каб кожны тост – быў ад душы! 

Ад імя ўсіх мужчын-асілкаў жадаю жанчынам СВК, а такса-
ма Пінскага раёна заставацца самымі працалюбівымі, гасціннымі і 
прыгожымі ў палескім краі, трывалага здароўя, жаночай пяшчоты і 
вернасці аж да самага даўгалецця. 

З павагай, Аляксандр Лявонцьевіч АНДРЫЕВІЧ, 
старшыня Пінскага райаграпрамсаюза. 

УНП 201016437

Квет кі 
па зна ках 
за дыя ка

Лю дзі, на ро джа ныя пад зна кам Аве на, ацэ няць бу ке ты з лі лей, 
руж, цюль па наў, фі я лак. Але аст ры, вяр гі ні, гла ды ё лу сы, ра мон кі і 
хры зан тэ мы ім да рыць стро га за ба ра ня ец ца, бо яны здоль ныя пры-
ўнес ці дыс кам форт у жыц цё Аве наў.

А вось Цяль цам мож на да рыць аб са лют на лю быя квет кі — на-
столь кі ўні вер саль ны ў да чы нен ні да кве так гэ ты знак. Але най больш 
за па тра ба ва ны мі бу дуць ру жы, лі леі, на рцы сы, гер бе ры.

Бліз ня там лепш да рыць аст ры, гваз дзі кі, гла ды ё лу сы, мі мо зы, 
пі во ні, фі ял кі. На огул, для гэ та га зна ка за дыя ка, апроч на зва ных 
кве так, заў сё ды жа да ны па да ру нак — сціп лыя, але пры го жыя рас-
лі ны, аб сы па ныя дроб ны мі квет ка мі.

Для Ра каў бу ке ты мож на скла даць з ка са чоў, бе лых руж і лі лей, 
на рцы саў, лан ды шаў і пра ле сак. Але не вар та да рыць гваз дзі кі, мі-
мо зы ці пі во ні. Яны дэ ста бі лі зу юць энер ге ты ку ў па мяш кан ні, дзе 
зна хо дзіц ца ча ла век, на ро джа ны пад зна кам Ра ка, і мо гуць не га-
тыў на паў плы ваць на яго са ма ад чу ван не.

Знак Льва — гэ та перш за ўсё моц ная энер ге ты ка. Для лю дзей, 
на ро джа ных пад гэ тым зна кам, па ды дуць вяр гі ні, гла ды ё лу сы, хры-
зан тэ мы, мі мо зы, пі во ні, чай ныя ці жоў тыя ру жы, гваз дзі кі. А гер бе ры, 
цюль па ны і ар хі дэі — про ці па ка за ны.

Дзе ва — гар ма ніч ны знак, та му ім па ды хо дзяць квет кі ня кід кія, 
але вы тан ча ныя. На прык лад, аст ры, мі мо зы, гваз дзі кі, не буй ныя 
ру жы, зва ноч кі, фі ял кі.

Для Ша ляў лепш пад бі раць ар хі дэі, аст ры, хры зан тэ мы, тыг ро выя 
лі леі і ру жы раз на стай ных ад цен няў. Не па жа да на да рыць ка са чы, 
лан ды шы і не за буд кі.

Скар пі ё нам до раць ка са чы, лі леі, бе лыя ру жы, на рцы сы, ка лы. 
А вось не за буд кі, чыр во ныя ру жы, вяр гі ні, гла ды ё лу сы і мі мо зы 
зна хо дзяц ца ў дыс гар мо ніі з энер ге ты кай гэ та га зна ка. Збі ра е це ся 
па да рыць квет ку ў ва зо не — вы бе ры це как ту сы. У лю дзей, на ро джа-
ных пад гэ тым зна кам за дыя ка, как ту сы заў сё ды пры жы ва юц ца, а 
час та — і цві туць.

Рас лі ны, якія ад па вя да юць зна ку Страль ца, — вы со кія, строй ныя. 
Яны пры го жа цві туць. Бу ке ты для Страль цоў пад бі ра юц ца з гваз дзі-
коў, гла ды ё лу саў, хры зан тэм ці флёк саў.

Ка зя ро гам лепш за ўсё да рыць гер бе ру, лі леі, цюль па ны, чыр-
во ныя гваз дзі кі, гла ды ё лу сы і вяр гі ні. Ме на ві та гэ тыя квет кі да па-
ма га юць лю дзям, на ро джа ным пад зна кам Ка зя ро га, за хоў ваць 
цвёр дасць ду ху на ват у са мых скла да ных жыц цё вых сі ту а цы ях і 
зна хо дзіц ца ў гар мо ніі з са бой.

Ва да леі ад да дуць пе ра ва гу ар хі дэі, але бу дуць удзяч ныя і за ру-
жы, фі ял кі, цюль па ны, на рцы сы, лан ды шы і не за буд кі.

Ры бы па це шац ца бу ке там з гваз дзі коў, гла ды ё лу саў, пі вонь і 
хры зан тэм. Флёк сы, фі ял кі і ар хі дэі так са ма прый дуц ца ім па ду шы, 
да па мо гуць за ха ваць сі лы, скан цэнт ра вац ца. А вось гер бе ра, цюль-
пан і тыг ро вая лі лея па се ляць у ду шы Рыб хва ля ван не.

У той жа час спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што вы раз най кла сі фі ка цыі 
кве так у за леж нас ці ад зна каў за дыя ка ня ма. Да та го ж вар та да ве дац-
ца, якія ўсё ж та кі квет кі па да ба юц ца ча ла ве ку, яко му вы збі ра е це ся 
іх па да рыць. Бо на ват са мая па ды ход ная для зна ка квет ка, маг чы ма, 
знеш не яму не спа да ба ец ца ці, што горш, бу дзе вы клі каць алер гію.
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Скла да ныя асо бы, яны жы вуць у ада-
рва ным ад рэ ча іс нас ці све це. Іх жа дан не 
зра біць кар' е ру на столь кі вя лі кае, што 
срод кі не ма юць зна чэн ня, толь кі пад-
трым ка на ва коль ных аказ вае дзейс ную 
да па мо гу. Яны час цей за ўсё не рэ агу-
юць на пра мы на ціск, хут ка ра зу ме юць, 
ка му мож на да вя раць, а ка му не, скрыт-
ныя, праз мер на шчод рыя да тых, ка го 
лю бяць, уме юць ад наў ляць за кон насць. Ко ла сяб роў 
вель мі вуз кае, а зна ём ствы шмат лі кія. Іх праб ле мы — ня-
ўстой лі вая энер гія, па чуц цё ня пэў нас ці і не ста біль нас ці. 
Ім не аб ход на час цей пры слу хоў вац ца да дум кі сва іх род-
ных і ўмець ах вя ра ваць сва і мі ін та рэ са мі.

У лё се гэ тых лю дзей аба вяз ко ва ёсць 
ней кая за гад ка васць, а ў ха рак та ры 
пры сут ні чае нот ка ці ха мір нас ці і па-
кор лі вас ці, якая пе ра шка джае ім зна-
хо дзіць сяб роў і за слу гоў ваць да вер. 
Іх ідэі рэд ка вы клі ка юць да вер, з-за 
ча го яны зна хо дзяц ца ў на пру жа ным 
ста не. Вы зна чыў шы са бе за ня так па 
ду шы, яны бу дуць доў га і ўпар та пра ца ваць над са бой, 
каб у вы ні ку пра іх за га ва рыў увесь свет. Дзя ку ю чы сва-
ёй ін ту і цыі і пры ваб нас ці здоль ныя аказ ваць амаль што 
гіп на тыч нае ўздзе ян не на лю дзей, але рэд ка ка рыс та юц-
ца гэ тым. Ім мож на даць толь кі ад ну па ра ду: не будзь це 
за над та сур' ёз ны мі— усмеш ка вам да тва ру.

Прын цы по выя, упар тыя, эма цы я наль-
ныя асо бы, заў сё ды дой дуць да сут-
нас ці лю бой праб ле мы, да па мо гуць 
сло вам і спра вай. Пры ма ю чы ра шэн не, 
да вя ра юць ін ту і цыі, су праць усіх пра-
ві лаў ло гі кі — і яна іх не пад во дзіць. 
Яны за па тра ба ва ныя кан суль тан ты, 
та му што ба чаць сі ту а цыю на скрозь, і з 
двух шля хоў бес па мыл ко ва вы бі ра юць 
трэ ці, больш перс пек тыў ны. Яны пе дан тыч ныя і аба вяз-
ко выя, што не пе ра шка джае іх аса біс тай сва бо дзе і жа-
дан ню па ма рыць. Час та змя ня юць звык лае ася род дзе, 
лю бяць раз на стай насць і асця рож на ста вяц ца да доў га-
тэр мі но вых пры хіль нас цяў; зрэд ку ў іх з'яў ля ец ца жа-
дан не сха вац ца ад на тоў пу, за стац ца сам-на сам са сва і мі 
дум ка мі і па чуц ця мі.

Хочаце — верцеХочаце — верце  ��
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Віншуем усіх жанчын Віншуем усіх жанчын 
са святам 8 Сакавіка!са святам 8 Сакавіка!

УНП 390401182

Дорогие женщины!Дорогие женщины!
Мужчины Мужчины 

СООО «ЛЛК-НАФТАН» СООО «ЛЛК-НАФТАН» 

от всего сердца от всего сердца 
поздравляют вас поздравляют вас 
с замечательным с замечательным 

праздником праздником 8 Марта —8 Марта —  
символом любви, символом любви, 
весны и надежды. весны и надежды. 

Желаем вам здоровья, Желаем вам здоровья, 
удач, благополучия и удач, благополучия и 

стабильности в современном стабильности в современном 
беспокойном мире, любите беспокойном мире, любите 
нас, свою страну Беларусь нас, свою страну Беларусь 

и будьте счастливы!и будьте счастливы!
У сувязі са святамі наступны нумар газеты выйдзе ў аўторак, 11 сакавіка.


