НАПРЫКАНЦЫ

2 кастрычніка 2013 г.

Сыходзiць, прападае вялiкая
любоў, з якой мама да мяне ставiцца. Нiхто мяне так не любiў i
не стане любiць, як любiць яна.
Ад стра ты мат чы най лю бо вi
асаблiва балюча, нiбыта гэты
боль вылучаны ў нейкую своеасаблiвую паку ту. Зрэшты, так
яно i ёсць.

У бальнiцы мне выдалi мамiны рэчы ў цалафанавых паке тах — бла кiт ным i бе лым.
У адным з iх была паперка з
запiсам: «Глобус Н. В. Памерла
08.08.13 г. у 03—00».

Убачыў на ваконнай раме муху. Звычайная шэрая жнiвеньская му ха грэлася на сон цы.
Падумалася з нейкай малапераадольнай крыўдай: муха жыве,
а мамы маёй няма. Раней так
думаў толькi пра людзей: маўляў, гэ ты глю га но сы ня зда ра
псуе паветра, а тата мой таленавiты ляжыць у кальварыйскiм
пяску. Цяпер азлiўся на муху, i
думкi пра муху больш пякучыя,
чым пра кепскiх людзей. Адназначна, больш пякучыя.

Доктарка

Кальварыя

Док тар ка, якая ад каз ва ла
за палату iнтэнсiўнай тэрапii,
дзе па мер ла ма ма, вы гля дае
як Дон Кiхот. Высокая, су хая,
струн кая, з мас кай глы бо кай
журбы на твары, яна штодня
су тыкаецца з подыхамi смерцi.
Яна змагаецца са смерцю, як iспанскi рыцар з непераможнымi
велiканамi. Яна ведае словы суцяшэння. Я ёй удзячны, бо яна
зрабiла шмат, каб маме было
крышку лягчэй у апошнiя днi i
гадзiны.

Цяпер на Кальварыйскiх могiлках знайшоў спачын i прах
мацi маёй — Нiны Глобус. Далакопаў не знайшлося. Давялося
самому выкопваць яму, хаваць
важкую скарбонку з попелам i
ставiць крыж. Добра, што мне
дапамагаў брат. Штыкавая рыдлёўка была досыць вострай, таму лом i шуфаль не спатрэбiлiся. Падхаванне мацi да бацькi
прайшло сцiпла i ўрачыста, без
лiшнiх вачэй i слоў.

Два словы
Ранiцай 8 жнiўня напiсаў два
словы: «Мамы няма…»

Рэчы

Страх
Ба ю ся за стац ца без ма цi;
падобны страх узнiкаў у самым
далёкiм дзяцiнстве, калi я баяўся заблукаць у лесе, на якi павольна i несупынна апускаецца
ноч.

Ёгурт
Док тар сказаў, што мы можам прынесцi маме стравы, якiя
яна любiць. У краме я сказаў,
што трэба браць ёгурт пус ты,
без дадаткаў. На гэта Мiрык заўважыў, што маме можна ўжо
не баяцца свайго дыябету. З
майго правага вечна хворага
вока выкацiлася сляза.

Пекла
Калi гляджу на мацi, у мяне
адчуванне, што мы з ёю ў пекле.
Яна паку туе, я таксама ўвесь
змучаны. Калi сыходжу з бальнiцы, дык увесь час чакаю званка, з весткай пра яе смерць. Даводзiцца хавацца ў творчасць,
у маляванне. Малюючы, я згадаў яе ўспамiн пра дзяцiнства i
дзедаву кузню. Маленькая Нiна Глобус прыходзiла да свайго
дзеда — Яна Александровiча ў
кузню, i там ён варыў ёй — любiмай унучцы — яечка ў жалезным кубку. Яечка, зваранае ў
дзедавай кузнi, грэла маю маму ўсё жыццё. Але за цёплым
яечкам паўставала вогненнае
пекла. Кузню ў Александровiчаў забралi бальшавiкi, але фашысты яе вярнулi. Калi карнiкi
палiлi нашу вёску Старую Рудзiцу, дзеда — Яна Леапольдавiча
Александровiча — яны спалiлi
жыўцом у зачыненым гумне…
Усё гэтае пекла мацi пакiдае
мне, яна сыходзiць, а пекла застаецца, i я яго малюю ў тры
фарбы — белую, чорную i вогненна-чырвоную.

Апошнiя словы
Апошняе, што я пачуў ад мамы: «Слабасць. Зусiм я саслабела. Зусiм слабая…» Апошняе,
што я ёй сказаў: «Ма, я цябе
люблю…»

Развiтанне
У суботу 10 жнiўня мы ў крэматорыi развiталiся з мамаю…

Музейныя рэчы
Мама дажыла да таго паважнага веку, калi вакол яе стала
шмат музейных рэчаў. Школы i
лiцэi папрасiлi ў яе татавы рукапiсы i ўзнагароды. На яе дачы
стаяў стол Уладзiмiра Караткевiча. У фотаальбоме былi арыгiнальныя здымкi Iвана Мележа i
Мi ха ся Страль цо ва. Ка лi ўсе
гэтыя музейныя рэчы зрабiлiся
запатрабаванымi, мама i пакiнула нас.

Суцяшэннi

Ядзя
Мама ўжо не можа гаварыць.
Як казаў у такiх выпадках тата,
у чалавека пачало забiраць мову. Ядзя сказала, што трэба нашу Нiначку Глобус прымушаць
пiць, трэба паiць яе з лыжачкi,
трэба з ёю гаварыць. Усё так.
Разумею, але ў мяне няма сiлы глядзець на мацi, якая пазiрае на наш свет ужо толькi

Муха

Пасля сядзення за жалобным
сталом я вырашыў прайсцiся па
горадзе. На выхадзе з метро
незнаёмы хлопец высока над галавою ўзняў ражок з марозiвам i
сказаў: «Паглядзiце! Я тут сяджу
на сонцы i напоўнiцу адчуваю
асалоду жыцця!» — «Якi ты малайчынка!» — сказаў я маладому аматару ружовага марозiва i
пайшоў у бок свайго дома. Па-

Сцiшванне
Закапаў прах мацi ў сухую,
шэрую, поўную камянёў зямлю,
i захацелася сцiшыцца. Захацелася маўчаць як даўжэй, каб
нiкога не патрывожыць сваiм уздрыгваннем у няпэўным голасе.
Толькi маўчаць не атрымалася.
Трэба было ехаць, iсцi на працу,
размаўляць i рабiць выгляд, што
нiчога страшнага не адбылося,
што ўсё нармальна i час iдзе
сваiм заўсёдным ходам.

Скаргi
Мацi няма, i няма каму паскардзiцца на боль. Гэта мне
балiць, тое ные, тут калоцiцца… Мацi выслухоўвала скаргi,
i мне рабiлася лягчэй. Яна нiбыта забiрала сабе частку маiх
хвароб i боляў, нiбыта iх несла
паперадзе мяне i ведала паратункi ад шмат якiх нягод. Цяпер
я не магу падзялiць свой боль,
нават маленечкую яго частку
няма каму перадаць, а яшчэ
я адчуў, як да майго болю пацiху пачаў дадавацца i боль маiх дзяцей.

Вiншаванне
Мацi — першы чалавек, хто
ранiцай вiншаваў мяне з днём
нараджэння. Гэтага страчанага
назаўсёды вiншавання мне будзе моцна неставаць, заўсёды.
Адам ГЛОБУС



ЯНЫ ПОБАЧ З НАМІ
Імя першага дэпутата Вярхоўнага Савета БССР Якава Еўдакімавіча Мароза і цяпер на слыху
многіх яго аднавяскоўцаў. Як і ветэранаў вайны і працы іх ранейшага калгаса імя Чапаева, дэпутатаў
Стружскага сельскага Савета. Сапраўдным святам для іх, сённяшніх землякоў, стаў
нядаўні Дзень пажылых людзей. Хацелася б і мне пажадаць ветэранам, што побач з намі,
прыемных успамінаў, бадзёрага настрою, нягледзячы на ўзрост, незабыўных сустрэч
з дзецьмі, унукамі і праўнукамі ў гэтыя дні залатой восені. І, вядома ж, здароўя!

Аляксандр Мікалаевіч БЕЛАВУС,
старшыня праўлення СВК «Струга» Столінскага раёна.

УНП 200114963

СЁННЯ
Усход

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

7.13
7.03
7.03
6.59
7.28
7.28

Захад Даўжыня
дня

18.43
18.33
18.33
18.31
18.59
19.00

11.30
11.30
11.30
11.32
11.31
11.32

Маладзік 5 кастрычніка.
Месяц у сузор’і Дзевы.

год — на ра дзiўся (мяс тэч ка Куз нi ца
Гро дзен скай гу бер нi) Мi ха iл Во сi павiч Каяловiч, беларускi i рускi гiс торык, этнограф,
публiцыст i грамадскi дзеяч. Выкладаў у Рыжскай i
Пецярбургскай семiнарыях, з 1856 года — у Пецярбургскай духоўнай акадэмii, прафесар (1862). Аў тар
даследаванняў па гiс торыi Беларусi, Польшчы i Расii, дзе закранаў пытаннi этнагенезу i этнiчнай гiсторыi беларусаў, рускiх, лiтоўцаў: «Аб рассяленнi
плямёнаў Заходняга краю Расii», «Аб этнаграфiчным атласе заходнiх губерняў», «Аб этнаграфiчнай
мяжы памiж Заходняй Расiяй i Польшчай». У 1885—
1887 гадах апублiкаваў нататкi пра падарожжа па
Беларусi i Лiтве. Займаўся выданнем гiс тарычных
крынiц «Дзённiк апошняга паходу Стэфана Баторыя
на Расiю…», «Дзённiк Люблiнскага сейма 1569 года». Памёр у 1891 годзе.
год — нарадзiўся Махандас Карамчанд Гандзi. Людзi назвалi яго Махатма («вялiкая душа»). Яго паважаў Леў Талс той i
недалюблiваў Уiнстан Чэрчыль. Яго лiчылi рэвалюцыянерам, рэакцыянерам, дробнабуржуазным iдэолагам, «вялiкiм сынам Iндыi», «бацькам нацыi»,
«ар хi тэк та рам сва бо ды», «сум лен нем ча ла вецтва», пра ро кам i свя тым. Ён на ву чыў Iн дыю адстойваць iсцiну, дабiвацца яе без насiлля, павёў яе
да свабоды i незалежнасцi, сцвярджаючы: «Ненасiлле, якое я прапаведую, — гэта ак тыўнае ненасiлле моцных». «Ён стаў каля парога хацiн тысяч
абяздоленых, апрану ты гэтак жа, як яны, — пiсаў
Рабiндранат Тагор. — Ён звярнуўся да людзей на iх
мове. У адказ на клiч Гандзi Iндыя зноў раскрылася
для вялiкiх здзяйсненняў».
год — 25-гадовы рускi этнограф i падарожнiк Мiкалай Мiкалаевiч Мiклуха-Маклай сышоў з карвета «Вiцязь» на паў ноч на-ўсходнi бе раг Но вай Гвi неi i…
трапiў у каменны век. Але
не раз гу бiўся — даб раўся да ней ка га па селi шча,
знай шоў цы ноў ку i лёг
спаць, забiўшы адразу двух
зайцоў: адпачыў i развеяў
страх папуасаў. Тубыльцы
назвалi яго «Каарам тамо»
(«чалавек з Месяца»). Мiклу ха-Маклай займаўся вывучэннем побыту i нораваў
па пу а саў, да вёў шы, што
яны — тыя ж мы, толькi жывуць на iншым краi Зямлi.
Да гэтага часу на берагах Новай Гвiнеi можна сустрэць якога-небудзь папуаса па iменi Маклай —
значыць, памятаюць «чалавека з Месяца».

Iмянiны
Пр. Марыі, Аляксея, Давіда, Ігара,
Кастанціна, Мікалая, Ніла, Трафіма,
Фёдара.
К. Дыянісія, Тэафіла.


Ад шчы ра га сэр ца він шу ем
Марыю Емяльянаўну ПРАТАСЕВІЧ,
якой больш за сто гадоў, а ў яе
асобе ўсіх пажылых людзей былога калгаса «Новы шлях» са святам.
Няхай аднавяскоўцы в. Какорыца
ды яснае сонейка яшчэ доўга радуюць вас.
Праўленне і камітэт прафсаюза
СВК «Бездзеж-Агра»
Драгічынскага раёна.

Він шу ем Разалію Адамаўну
ГАЎДЗІС (у 110-гадовым узросце!) з
нядаўнім Днём пажылых людзей, а
Ляхавіцкаму раённаму цэнтру сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва
дзякуем за падарунак для нашага
ветэрана. Жадаем вам, шаноўная
Разалія Адамаўна, здароўя, цёплага сонейка і даўгалецця.
Праўленне і камітэт
прафсаюза СВК «Ляхавіцкі».

1869

1871

Максiм БАГДАНОВIЧ, паэт, перакладчык:

«Хто мы такiя? Толькi падарожныя, — папутнiкi сярод нябёс».

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Сантэхнiка Васю называлi «фламастар», таму што ён працуе толькi тады,
калi яго заправiць спiртам.

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.

— Пазыч грошай.
— Чым дакажаш, што аддасi?
— Даю слова сумленнага чалавека!
— Добра, прыходзь з сумленным
чалавекам...

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (намеснiк галоўнага рэдактара),
В. КЛЮЧНІК (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л. ЛАХМАНЕНКА,
С. ПРОТАС (першы намеснiк дырэктара—галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА,
С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

Сын урача нейкi час думаў, што яго
тата адначасова працуе на кандытарскай фабрыцы i лiкёра-гарэлачным заводзе.

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; бухгалтэрыi: 287 18 81.

Самыя класныя пагулянкi часта пачынаюцца са слоў: «Ды не, ты што,
мне заўтра на працу...».

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

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

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by

Годны!

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Сонца

ЗАЎТРА

Месяц

1828

вашу знешнасць, але «адрэжа»
поспех.
24 кастрычніка, чацвер.
Стрыжка стане прычынай няшчасцяў і хвароб. Лепш пачакаць
са стрыжкай да лепшых часоў.
25 кастрычніка, пятніца.
Стрыжку можна назваць шчаслівай, таму што пасля яе ажыццявяцца ўсе жаданні і мары.
26 каст рыч ні ка, су бо та.
Стрыжка можа стаць прычынай сварак і сямейных праблем.
Канфлікт з каханым зацягнецца
на працяглы час.
27 кастрычніка, нядзеля.
Сёння вы зразумееце, што час
змяніць імідж. Перамены будуць
дабратворнымі і для знешнасці, і
для фінансавага становішча.
28 кастрычніка, панядзелак. Наступствамі стрыжкі будзе
вастрыня пачуццяў і павышаная
здольнасць да прадбачання.
29 кастрычніка, аўторак.
Сёння непажадана фарбаваць
валасы ці ўкладваць іх з дапамогай хімічных сродкаў.
30 кастрычніка, серада. У выніку наведвання цырульні з'явіцца
павышаная нервовасць, якая можа выклікаць галаўныя болі.
31 кастрычніка, чацвер.
Дзень можна лічыць удалым для
стрыжкі. Стан валасоў будзе радаваць сваёй прыгажосцю і пышнасцю.

УНП 200226708

Любоў

адным блакiтным вочкам. Сiл
няма… Спаць не магу… Ляжу i
думаю пра яе, пра нашу пакутнiцу мацi… Заўтра абавязкова
праведаю, занясу бацькаву кнiгу найлепшых апавяданняў —
«Песня».

таму, што ў вас выдатная стрыжка! Вельмі прыдатны дзень для
гэтага!
8 каст рыч ні ка, аў то рак.
Стрыжка можа стаць прычынай
з'яўлення многіх праблем, у тым
ліку траўмаў. Акрамя таго, магчымы перашкоды ў намечаных
справах. Гэта звязана з тым, што
ў гэты дзень актывізуюцца злыя
духі.
9 кастрычніка, серада. Цырульнікі, вядома, не чараўнікі,
але стрыжка паўплывае на падаўжэнне вашага жыцця.
10 кастрычніка, чацвер. Калі
вы асмеліцеся сёння на стрыжку,
то павінны быць гатовымі да таго,
што пагоршыцца зрок. Могуць,
з'явіцца ячмень ці запаленне.
11 кастрычніка, пятніца. Ваш
вобраз пасля стрыжкі зачаруе
ўсіх знаёмых. Можаце смела даверыцца свайму майстру.
12 кастрычніка, субота. І
знешнасць, і фінансавае становішча палепшацца дзякуючы
майстэрству цырульніка. Акрамя
таго, начальства задумаецца пра
тое, што надышоў час павысіць
зарплату.
13 кастрычніка, нядзеля.
У сувязі з новай стрыжкай з'явяцца новыя перспектывы для
фінансавага дабрабыту і паспяховай дзейнасці.

Як спа лу чаць тра ды цыі
з сучаснымі тэхналогіямі,
дэманструе Кітай.
У Доме-музеі І з'езда РСДРП
працуе выстаўка «Зямля Паднябеснай», прысвечаная культуры
Кітая. Выстаўка падрыхтавана
сумесна з Пасольствам Кітайскай Народнай Рэспублікі. На
ёй прадстаўлена традыцыйнае
адзенне этнічных народнасцяў і
прадметы побыту, якія распавядаюць ужо менавіта пра сучасны
Кітай. Выдатная магчымасць пабачыць, як можна шанаваць свае
карані і пры гэтым імкнуцца ў будучыню з высокімі тэхналогіямі.
Ірына ДЗЕНІСОВІЧ

УНП 200060591

Каб не плакаць, не рыдаць i
не крычаць, я выходжу на сярэ дзi ну май стэр нi. Моц на заплюшчваю вочы i раскрываю
рот. Не крычу. Стаю цiха. Крык
бязгучна сыходзiць з мяне. Робiцца крыху лягчэй, нiбыта выкрычаўся i выплакаўся. Можна
зноў iсцi ў бальнiцу да мацi, якая
слабне i аддаляецца ад мяне ў
незварот.

2 кастрычніка, серада. Лепш
адмовіцца ад сваіх планаў, калі
яны былі звязаны з жаданнем
падстрыгчыся. Нават удалая
стрыжка абернецца праблемамі
і бязладзіцай.
3 кастрычніка, чацвер. Трэба
прыслухацца да сваёй інтуіцыі.
Калі яна падказвае, што трэба
змяніць што-небудзь у сваёй прычосцы, то наведванне майстра
проста неабходна.
4 кастрычніка, пятніца. Пачуццё страху, няўпэўненасці, дэпрэсія могуць з'явіцца з прычыны наведвання цырульні. Можа
з'явіцца лёгкае недамаганне або
сур'ёзная хвароба.
5 кастрычніка, субота. Упэўненасць у сабе і спакой паселяцца ў вашай душы, як толькі вы
прыйдзеце з цырульні дадому.
Здолееце па-іншаму паглядзець
на некаторыя пытанні, якія раней
здаваліся праблемамі.
6 кастрычніка, нядзеля. Для
аднаўлення душэўнай раўнавагі
проста неабходна абнавіць сваю
прычоску. І няхай усе праблемы і
справы пачакаюць! Стан валасоў
таксама абновіцца. Яны будуць
расці ўсё больш і больш густымі.
7 кастрычніка, панядзелак.
Нават калі вы непрыкметна ўвайшлі ў памяшканне, усе тут жа
звернуць на вас увагу! Чаму? Ды

ДЗЕ УБАЧЫЦЬ
КІТАЙ У МІНСКУ?

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
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Плач

куль я дайшоў да скрыжавання,
сонца прапала, узняўся вецер i
над маiм домам навiсла цёмная хмара. Пад святлафорам
стаяў iншы незнаёмы хлопец,
якi спытаў у мяне: «Як думаеце, моцна ўлупiць?» — «Моцна!
Та му я i па бя гу на чыр во нае
святло…» Не паспеў я забегчы
ў дом, як з неба пасыпалiся буйныя кроплi. Стоячы ў пад'ездзе,
падумаў, што ў маiм аблiччы
нешта ўсё ж выдае несуцешны
боль, таму нават чу жыя людзi
спрабуюць мяне падтрымлiваць
сваёй увагай. Яны не ведаюць
пра маё развiтанне з мамай, але
бачаць боль i суцяшаюць самымi прос тымi i неабавязковымi
словамi.

14 кастрычніка, панядзелак.
Стрыжка проціпаказана, таму
што рэзка пагоршыцца здароўе.
Гэта праявіцца ў павышэнні ціску
і агульным недамаганні.
15 кастрычнік, аўторак. Дзякуючы стрыжцы чакаюцца пазітыўныя змены ў кар'еры і сямейным жыцці.
16 кастрычніка, серада.
Зрабіўшы сёння стрыжку, можна на пару месяцаў забыцца пра
цырульню: форма стрыжкі будзе
трымацца доўга.
17 кастрычніка, чацвер. Вы
застаняцеся задаволенымі стрыжкай у сучасным стылі. Тым больш
што ўслед за добрым настроем
прыйдзе поспех.
18 кастрычніка, пятніца. Асцерагайцеся наступстваў сённяшняй
стрыжкі, таму што яны выявяцца ў
пагаршэнні стану здароўя.
19 кастрычніка, субота. Поспех і прывабнасць! Што яшчэ трэба? Вы атрымаеце і тое, і другое
пасля наведвання свайго майстра.
20 кастрычніка, нядзеля. Калі
вы адказна ставіцеся да свайго
здароўя, то прыслухайцеся да парады зорак і не хадзіце ў цырульню сёння.
21 кастрычніка, панядзелак.
Стрыжка пацягне за сабой шэраг
захворванняў. У першую чаргу
пацерпяць вочы — пагоршыцца
зрок.
22 кастрычніка, аўторак.
Самае непрыемнае наступства
стрыжкі — высокі ціск. Пачуццё
страху стане прычынай галаўных
боляў.
23 кастрычніка, серада.
Стрыжка, магчыма, упрыгожыць

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

(Заканчэнне.
Пачатак у нумары
за 25 верасня.)

Гараскоп прычосак складаецца на аснове месяцовага календара і ўплыву Месяца на рост валасоў. Месяцовыя дні
падзяляюцца на спрыяльныя і неспрыяльныя для стрыжкі валасоў. Дні абразання валасоў маюць як дабратворны
ўплыў на далейшы лёс чалавека — уплываюць пазітыўна
на даўгалецце, поспех і знешнюю прывабнасць; так і негатыўна, паколькі стрыжка ў гэтыя дні можа пашкодзіць
жыццёвай сіле чалавека і наклікаць бяду.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

НIНА

Словы пра сыход
мамы маёй —
Нiны Глобус

 Выстава

Гараскоп прычосак на кастрычнік

Па вертыкалі: Ходзікі. Будзільнік. Кірза. Аксон. Пойла. Ранет. Ванга. Абадан. Бры. Ураган. Арабіка. Агор.
Лада. Манас. Ерась. Ала. Фікус. Турнір. Піза. Намаз.
Мыс. Калігула. Паром. Тарка. Стаката. Таймер.

 Блiзкiя людзi

Па гарызанталі: Секундамер. Валан. Ільф. Каробка. Ітака. Радок. Марс. Куранты. Умалот. Зіма. Лапта.
Мінута. Айва. Лат. Даклад. Тамара. Сана. Зебу. Гну.
Раскат. Лунка. Раман. Ага. Гонар. Марал. Сакратар.

6

220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзiць 250 разоў на год.
Тыраж 23.058. Iндэкс 63850. Зак. № 4315.
Нумар падпiсаны ў 19.30
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
1 кастрычніка 2013 года.

