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1 кра са ві ка, аў то рак. 
Пры чос ка атры ма ец ца пры-
го жай, а ва ла сы ста нуць зда-
ро вы мі і моц ны мі.

2 кра са ві ка, се ра да. 
Спры яль ны дзень для стрыж-
кі.

3 кра са ві ка, чац вер. 
Стрыж ка ва ла соў у гэ ты 
дзень зро біць так, што вы 
ста не це тро хі ба га цей шы мі.

4 кра са ві ка, пят ні ца. 
Дзень энер ге тыч на га пі ка, 
стрыж ка ва ла соў пры ня се 
вам зда роўе, пра ду хі ліць 
крыў ды — ва шы і на вас.

5 кра са ві ка, су бо та. 
Дзень спры яль ны для стрыж-
кі і фар мі ра ван ня лёг кіх, па-
вет ра ных пры чо сак.

6 кра са ві ка, ня дзе ля. 
Пас ля стрыж кі ў дні Ра ка 
пры чос ка зу сім не тры мае 
фор му, ва ла сы ста но вяц ца 
не па слух мя ны мі, не пад да-
юц ца ўклад цы.

7 кра са ві ка, па ня дзе-
лак. Стрыж ка паспры яе вы-
па дзен ню ва ла соў, або яны 
бу дуць рас ці па воль ней.

8 кра са ві ка, аў то рак. Вы-
дат ны дзень для на вед ван ня 
цы руль ні ка.

9 кра са ві ка, се ра да. Доб-
ры дзень для стрыж кі ва ла-
соў.

10 кра са ві ка, чац вер. 
Пра цяг ва ец ца даб ра твор ны 
ўплыў ме ся ца на ва ла сы. Хто 

яшчэ не сха дзіў да цы руль ні-
ка — сме ла на кі роў вай це ся 
ту ды.

11 кра са ві ка, пят ні ца. 
Уда лы дзень для стрыж кі. 
Яна пры ня се шчас це і пры-
ваб ную знеш насць.

12 кра са ві ка, су бо та. 
Стрыж ка даў жэй за хоў вае 
фор му і спры яе рос ту і ўма-
ца ван ню ва ла соў.

13 кра са ві ка, ня дзе ля. 
Стрыж ка ў гэ ты час спры-
яль ная не толь кі для ва ла соў, 
але і ней кім чы нам мо жа па-
леп шыць зрок і па мяць.

14 кра са ві ка, па ня-
дзе лак. Доб ры дзень для 
стрыж кі ва ла соў, для ства-
рэн ня пры го жых і ча роў ных 
пры чо сак.

15 кра са ві ка, аў то рак. 
Не вар та стрыг чы ся ў дні за-
цьмен няў.

16 кра са ві ка, се ра да. 
Па ход у цы руль ню лепш ад-
клас ці.

17 кра са ві ка, чац вер. Аб-
ра за нне ва ла соў у гэ ты дзень 
мо жа мець згуб ны ўплыў на 
псі хі ку. Пры гне ча насць, бес-
пад стаў ная тры во га — са мае 
ма лое, што мо жа з'я віц ца 
пас ля па хо ду ў цы руль ню, а 
ў тых, хто па ку туе ад дэ прэ-
сіі, бу дзе па гар шэн не са ма-
ад чу ван ня.

18 кра са ві ка, пят ні ца. 
Стрыж ка і афар боў ван не 
ва ла соў не па жа да ны, бо 
мо гуць ад быц ца кан флік ты 
з на ва коль ны мі.

19 кра са ві ка, су бо та. 
Пас ля стрыж кі ўзрас це пры-
ваб насць, вы бу дзе це па да-
бац ца лю дзям.

20 кра са ві ка, ня дзе ля. 
Вы дат ны дзень для стрыж кі. 
Ру ка цы руль ні ка бу дзе лёг-
кай, ва ла сы ста нуць па слух-
мя ны мі, і но вая пры чос ка 
бу дзе це шыць. Спры яль ная 
на ват ра ды каль ная зме на 
імі джу.

21 кра са ві ка, па ня дзе-
лак. Пас ля стрыж кі ў гэ ты 
дзень з ва мі мо гуць ад быц ца 
не звы чай ныя, але спры яль-
ныя зме ны.

22 кра са ві ка, аў то рак. Не 
зу сім доб ры час для стрыж-
кі, ка лі ў вас у жыц ці ўсё 
ідзе доб ра, і на ад ва рот, гэ та 
доб ры пе ры яд, ка лі ў вас усё 

дрэн на і вам трэ ба змя ніць 
рытм, лад жыц ця.

23 кра са ві ка, се ра да. 
Доб ры дзень для пра вя дзен-
ня аван гард ных стры жак.

24 кра са ві ка, чац вер. 
Стрыж ка ва ла соў у дні Ме-
ся ца ў Ры бах пры во дзіць да 
з'яў лен ня пер ха ці.

25 кра са ві ка, пят ні ца. 
Вар та ўстры мац ца ад стрыж-
кі. Гэ та дзень па сіў нас ці і на-
зі ран ня, але ні як не зме ны 
імі джу.

26 кра са ві ка, су бо та. 
Стрыж ка ў гэ ты дзень па ска-
рае рост ва ла соў, але пры во-
дзіць да стра ты іх якас ці, а 
зна чыць, не спры яль ная для 
ва шых ва ла соў.

27 кра са ві ка, ня дзе ля. 
Вель мі не спры яль ны дзень 
для стрыж кі, хоць на стан ва-
ла соў і пры чос кі не ўплы вае. 
Пас ля стрыж кі ў та кі дзень 
аслаб ля ец ца іму ні тэт ар га ніз-
ма і па вя ліч ва ец ца ве ра год-
насць роз ных за хвор ван няў.

28 кра са ві ка, па ня дзе-
лак. Ня гле дзя чы на тое, што 
Ме сяц увай шоў у знак Цяль-
ца, стрыг чы ва ла сы не рэ ка-
мен ду ец ца, бо сён ня адзін з 
«са та нін скіх» дзён.

29 кра са ві ка, аў то-
рак. Нейт раль ны дзень для 
стрыж кі.

30 кра са ві ка, се ра да. 
Пры чос ка атры ма ец ца пры-
го жай, а ва ла сы ста нуць зда-
ро вы мі і моц ны мі.

ЦЯЖ КІ ДЗЕНЬ
(Гу ма рэс ка)

БАЙ КА З КАН ВЕР ТА

ЗГУ БА
...Янак шмат ча го ма ніў:
Це шчу двой чы «ха ра ніў»,
Кроў зда ваў — ра зоў дык пяць...
Больш да вед ку не да стаць.

Га ла ва ж шу міць, як дуб.
Мо жа, вый сце — вы рваць зуб?
Штук пят нац цаць за ста нец ца,
І ні хто не пры дзя рэц ца...

Док тар — гад — су мнен ні мае...
Ясь жа ў слё зы:
 — Вы ры ва ем!
Сіл ня ма цяр пець яшчэ —
Боль аг нём знут ры пя чэ.

Пад ча піў той
 — будзь зда роў!
Ясь, як рэ за ны, за роў...
Дрэн на ба чыць, ноч ці дзень,
Але ж...
 про сіць бю ле тэнь.

...Ка лі дні не пра пі ваць,
Зу бы мож на за ха ваць!

Лю боў ЧЫГ РЫ НА ВА,
в. За ба лац це, Ві лей скі ра ён.

ГА РА СКОП СТРЫ ЖАК НА КРА СА ВІК

Да ліш няй ва гі вя дуць ня пра віль ныя фор мы хар чо-
вых па во дзін — ка лі ча ла век па чы нае ес ці не для 
та го, каб за да во ліць го лад, а для та го, каб пе ра адо-
лець стрэс, тры во гу, страх, па чуц цё ві ны, крыў ду, 
стра ту. Зра зу ме ла, гэ та ад бы ва ец ца не свя до ма.

Ін струк тар-ва ле о лаг 23-й дзі ця чай га рад ской па лі-
клі ні кі г. Мін ска Іры на ШЫ МАН СКАЯ на гад вае, што пе-
ра ядан не бу дзе ха рак тэр на, ка лі:

— лю боў да дзі ця ці ў сям'і пра яў ля ла ся ў за леж нас ці ад 
та го, ці доб ра яно пад' ела;

— ты не ўпэў не ны ў тым, што ця бе лю бяць;
— ме ла мес ца пра цяг лая за леж насць ад да мі ну ю чай 

ма ці;
— ма юць мес ца за ні жа ная са ма ацэн ка, ня ўпэў не насць у 

са бе, ад чу ван не не аба ро не нас ці.

Са мыя час тыя пры чы ны пе ра ядан ня:
1. Ежа да па ма гае спра віц ца са стра хам, тры во гай або 

гне вам, за спа ко іц ца пе рад эк за ме нам, пры няц цем ад каз-
на га ра шэн ня, пе рад па дзе яй, кан флік там, спрэч кай і г. д. ці 
пас ля іх (ха рак тэр на па ста ян нае жа ван не, час тыя пе ра ку сы 
па між асноў ны мі пры ёма мі ежы, пе ра ку сы пе рад тэ ле ві за-
рам, у ма шы не, па на чах).

2. Ежа з'яў ля ец ца срод кам у ба раць бе з су мам, пры гне ча-
нас цю і дэ прэ сі яй — у вы ні ку стра ты, раз ры ву з бліз кі мі, з-за 
не маг чы мас ці да сяг нен ня мэ ты, рас ча ра ван ня па гэ тай пры-
чы не (ха рак тэр на ўжы ван не са лод ка га, цу ке рак, ша ка ла ду).

3. Ежа з'яў ля ец ца за мен ні кам не за да во ле ных псі ха ла гіч-
ных і са цы яль ных па трэб — у ка хан ні, са ма сцвяр джэн ні, пры-
знан ні, ба гац ці, кар' е ры. Ліш няя ва га ства рае ілю зію ўлас най 
знач нас ці, упэў не нас ці ў са бе, жыц цё вай па спя хо вас ці.

Пе ра ядан не і ліш няя ва га ха ва юць са мыя роз ныя жыц цё-
выя праб ле мы ча ла ве ка. Ля чэн не атлус цен ня, звя за на га з 
псі ха ла гіч ны мі праб ле ма мі, па тра буе не толь кі аб ме жа ван ня 
ў ежы, але і зме ны стэ рэа ты паў у па во дзі нах на огул. Па ху-
дзен не — не пе ра мо га над ежай, гэ та пе ра мо га над са мім 
са бой. Так што і па чы наць па доб ную «ба раць бу» мож на 
толь кі пры моц най ма ты ва цыі да пе ра мен. Не аб ход на за даць 
са бе пы тан ні: «На вош та мне гэ та трэ ба? і «Што я ха цеў бы 
атры маць у вы ні ку?» Без гэ та га ні я кія ды е ты, ле ка выя срод кі 
і ме та ды не да па мо гуць. Ча со вы эфект мо жа быць да сяг ну-
ты, ад нак хут ка ва га вер нец ца на ра ней шы ўзро вень.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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МОЙ ТЛУШЧ —
МАЯ АБА РО НА?

Аб ліч ча — аб лі чы лі ў кра ме.
Ад кля паць — вы цяг нуць кляп.
Ад на асоб нік — том з 
вы дан ня.
Ад но сі ны — пе ра нос ка рэ чаў.
Апан та ны — ча ла век 
з «пан та мі».
Груб ка — ня вы ха ва ная 
жан чы на.
Дрын каць — піць з нем ца мі.
Жа лей ка — лас ка вая 
жан чы на.
Жрэц — пра жо ра.
Бяс печ насць — ха та без 
пе чы.

Верш нік — па эт.
Мі нак — са пёр.
На га вор шчык — лек тар.
Не па ко іць — вы ся ляць 
з па коя.
Не раст — дрэн ны ўра джай.
Пад нос — афі цы янт.
Паў пра вад нік — ста жор 
пра вад ні ка.
Піль ня — ка ме ра на зі ран ня.
Па клёп нік — бля хар.
Пе ра ва га — ліш няя ва га.
Са жал ка — тур ма.
Соф'я КУ СЯН КО ВА,
в. Лу чын, Ра га чоў скі р-н.

…Са ма лёт на бі раў вы шы ню, але Струч-
коў не ба яў ся: за яго спі най быў па ра шут.

— Ты «пой дзеш» пер шым! — го ла сам, 
поў ным ап ты міз му і ме та лу, аб вяс ціў пі лот.

Ку ды — Струч коў, вя до ма ж, не пы таў ся. 
У ілю мі на тар ён так са ма не гля дзеў, бо што 
там уба чыш… Лю дзі, дрэ вы, да мы — усё 
драб ней чым мак. Во чы лепш на огул за плю-
шчыць… І не ба яц ца. Бо ча го? Па ра шу ты ж 
ця пер — пер шы клас: сам не рас кры еш — 
аў та мат дасць сіг нал. Адзін пад вя дзе — за-
па сны ча кае ка ман ды. Так што пры зям лім-
ся. «Коль кі ж тут над зям лёй? Кі ла мет раў з 
пяць?» — пра міль гну ла пы тан не.

— Пай шоў! — пра гу ча ла за мест ад ка зу.
Струч коў уз ня ўся з ме та ліч най лаў кі і па 

дры гот кай пад ло зе ру шыў да лю ка. Крок, 
яшчэ адзін…

І тут ён па чуў та кое, ад ча го ва ла сы, зда-
ец ца, пры ўзня лі на га ла ве ахоў ны шлем:

— Па ра дак, — у зна ё мым го ла се чу ец ца 
толь кі ме тал. — Ня хай «ідзе», хай ска ча з 
пус тым рэ чмяш ком. Пад ма нуў ён, ба чыш, 
усіх! Ра зум нік знай шоў ся… Пай шоў!

— Уы-ы-ы-і-і-і!!! — го ла сам сі рэ ны су-
праць па вет ра най аба ро ны за выў-за кры чаў 
Струч коў, але, зда ец ца, бы ло поз на. Чы ясь-
ці ма гут ная ру ка бар цоў скім пры ёмам за ха-
пі ла яго шыю і па цяг ну ла да лю ка…

Ён па спра ба ваў вы рвац ца — мар на. Да 
больш ня ма ку ды раз вёў но гі, ушыр кі рас кі-
нуў ру кі, рас та пы рыў на ват паль цы:

— Не, не вы пхне це мя не, га ды! Не па ля чу 
з рэ чмяш ком. З пус тым… Жыць ха чу-у-у!

…Над га ла вой шчоўк нуў вы клю чаль нік.
Струч коў рас плю шчыў во чы: бе лая столь, 

сця на ў ру жах — сам вы бі раў шпа ле ры, — 
зна ё мы га дзін нік. 3.30 … 3.31 … 3.32.

— Фе дзя, га, Фе дзя, — го лас жон кі быў 
сці ша на-сон ны, але ж бяс кон ца свой. — Па-
мя няў бы ты, мо жа, пра цу? Гэ та ж трэ ба 
так днём за ду рыц ца, што і ноч чу каш ма ры 
ду шаць. Ледзь ве ўтры ма ла ця бе…

Струч коў да лі кат на ад вёў убок цёп лыя 
жон чы ны ру кі, вы цер з іл ба пот. Па ду маў: 
«І ад куль столь кі сі лы ў Ма ні ма ёй? А ўво-
гу ле — ма лай чы на, а то спі кі ра ваў бы за раз 
з лож ка…» 

Струч коў пры ўзняў ся і зір нуў на пад ло гу: 
з паў мет ра бу дзе. Але ж ці мно га на бя ду 
трэ ба…

Ма ня тым ча сам пра цяг ва ла на ра каць:
— Ну ёсць жа мес цы, дзе і пра ца ня цяж-

кая, і стрэ саў ня ма, а пла цяць — ого-го! 
Фір мы там роз ныя, ка а пе ра ты вы…

Струч коў усміх нуў ся: учо ра на пра цы ён 
так са ма па лец аб па лец не ўда рыў. За тое 
доб ра па ла маў га ла ву, каб усіх пад ма нуць. 
Ды рэк та ра ад пра віў у мі ніс тэр ства: маў ляў, 
вы клі ка лі… Па сва рыў двух на мес ні каў. Да 
слёз да вёў за гад чы цу ад дзе ла. А што?! Пер-
ша га кра са ві ка! Пад ман вай, ка го хо чаш. Усё 
мож на, усё да зво ле на… Вось ноч чу і «ад-
гук ну ла ся»: вы шы ня пяць ты сяч мет раў!.. 
«Пай-шоў!..» Смех ды і го дзе! Што толь кі 
не пры сніц ца…

І рап там нач ную ці шы ню па ру шы ла раз-
мо ва за сця ной: гэ та што, ён яшчэ і су се дзяў 
пад няў?

— Чу ла? Су се да за рэ за лі, — ка заў Іван 
Пят ро віч жон цы.

— Учо ра не пад ма нуў, дык сён ня і не бя-
ры ся, — аба рва ла тая. — Дру гое кра са ві ка 
ўжо… Спра сон ку ча ла век кры чаў. Пе ра пра-
ца ваў ся ўчо ра…

За пе ры яд са снеж ня мі-
ну ла га го да па са ка вік гэта-
га на пры пы нач ным пунк це 
пра ве дзе на рэ кан струк цыя. 
Над плат фор май зман ці-
ра ва ны на вес для аба ро ны 
па са жы раў ад ат мас фер-
ных апад каў, бы ло вы ка на-
на пе ра ўлад ка ван не пу цей, 
кан такт най сет кі, па ве да мі лі 
ў прэс-цэнт ры Бе ла рус кай 
чы гун кі.

У су вя зі з за кан чэн нем 
рэ кан струк цыі з 30 са ка ві-
ка змя ня ец ца рас клад ру ху 
цяг ні коў рэ гі я наль ных лі ній 
эка ном-кла са. Ця пер яны 
прыбываюць на пры пы нач-
ны пункт «Ін сты тут куль ту-

ры». Га вор ка ідзе пра цяг ні-
кі, што кур сі ру юць на ўчаст-
ках Ба ра на ві чы — Мінск, 
Мінск — Асі по ві чы, Асі по ві-
чы — Мінск, Ор ша — Мінск, 
Мінск — Ор ша.

Так са ма пры зна ча ец ца 
не каль кі цяг ні коў рэ гі я наль-
ных лі ній эка ном-кла са ў 
бес пе ра са дач ных зно сі нах 
праз пры пы нач ны пункт «Ін-
сты тут куль ту ры».

Больш пад ра бяз ную ін-
фар ма цыю пра змя нен ні 
ў рас кла дзе ру ху цяг ні коў 
мож на атры маць у да ве дач-
ных бю ро вак за лаў, а так са-
ма на стан цы ях і пры пы нач-
ных пунк тах.

Будзь у кур сеБудзь у кур се  ��

ЦЯГ НІ КІ ВЯР ТА ЮЦ ЦА 
НА ПРЫ ПЫ НАЧ НЫ ПУНКТ

З 30 са ка ві ка з пры пы нач на га пунк та «Ін сты тут куль-
ту ры» ў поў ным аб' ёме ад праў ляюц ца і пры маюц ца 
цяг ні кі рэ гі я наль ных лі ній эка ном-кла са ў Ба ра на віц-
кім, Ар шан скім і Асі по віц кім кі рун ках.

Ва сіль НАЙ ДЗІН

Вя сё лы слоў нік
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«Ты дзень ле су» ча кае ця бе!
У ак цыі «Ты дзень ле су-2014», якая прой дзе ў кра і не 
з 5 па 12 кра са ві ка, возь муць удзел больш за 50 ты-
сяч ча ла век. У па мяць пра во і наў-вы зва лі це ляў Бе-
ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў імі бу дуць 
па са джа ны 30 міль ё наў дрэў на пло шчы 5 ты сяч 
гек та раў, па ве да мі ла прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства 
ляс ной гас па дар кі Ру жэ на На віц кая.

Іні цы я ты ву Мін ляс га са пад тры ма лі і ле са гас па дар чыя 
ар га ні за цыі Упраў лен ня спра ва мі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь — на цы я наль ныя пар кі, Бя рэ зін скі бія сфер ны за па-
вед ні кі і ін шыя. Ак цыя прой дзе і ў ля сах Ака дэ міі на вук Бе ла-
ру сі — на экс пе ры мен таль ных ляс ных ба зах. Не за ста нуц ца 
ўба ку і ва ен ныя ляс га сы Мі ніс тэр ства аба ро ны, а так са ма 
Мін ская ле са пар ка вая гас па дар ка.

Ах вот ныя паў дзель ні чаць у «Тыд ні ле су-2014» мо гуць 
звяр тац ца ў лю быя ле са гас па дар чыя ар га ні за цыі. Агуль ная 
ін фар ма цыя аб ак цыі раз ме шча на і на сай це Мі ніс тэр ства 
ляс ной гас па дар кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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