
Він шу ем Ра за лію Ада маў ну 
ГАЎ ДЗІС (у 110-га до вым уз рос це!) з 
ня даў нім Днём па жы лых лю дзей, а 
Ля ха віц ка му ра ён на му цэнт ру са цы-
яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 
дзя ку ем за па да ру нак для на ша га 
ве тэ ра на. Жа да ем вам, ша ноў ная 
Ра за лія Ада маў на, зда роўя, цёп ла-

га со ней ка і даў га лец ця.

Ад шчы ра га сэр ца він шу ем
Ма рыю Емяль я наў ну ПРА ТА СЕ ВІЧ,
якой больш за сто га доў, а ў яе 
асо бе ўсіх па жы лых лю дзей бы ло-
га кал га са «Но вы шлях» са свя там. 
Ня хай ад на вяс коў цы в. Ка ко ры ца 
ды яс нае со ней ка яшчэ доў га ра-
ду юць вас.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.13 18.43 11.30
Вi цебск — 7.03 18.33 11.30
Ма гi лёў — 7.03 18.33 11.30
Го мель — 6.59 18.31 11.32
Гродна — 7.28 18.59 11.31
Брэст    — 7.28 19.00 11.32

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

Месяц
Маладзік 5 кастрычніка. 
Месяц у сузор’і Дзевы. 
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Па га ры зан та лі: Се кун да мер. Ва лан. Ільф. Ка роб-
ка. Іта ка. Ра док. Марс. Ку ран ты. Ума лот. Зі ма. Лап та. 
Мі ну та. Ай ва. Лат. Дак лад. Та ма ра. Са на. Зе бу. Гну. 
Рас кат. Лун ка. Ра ман. Ага. Го нар. Ма рал. Сак ра тар. 

Па вер ты ка лі: Хо дзі кі. Бу дзіль нік. Кір за. Ак сон. Пой-
ла. Ра нет. Ван га. Аба дан. Бры. Ура ган. Ара бі ка. Агор. 
Ла да. Ма нас. Ерась. Ала. Фі кус. Тур нір. Пі за. На маз. 
Мыс. Ка лі гу ла. Па ром. Тар ка. Ста ка та. Тай мер.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
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1828 год — на ра дзiў ся (мяс тэч ка Куз нi ца 
Гро дзен скай гу бер нi) Мi ха iл Во сi па-

вiч Ка я ло вiч, бе ла рус кi i рус кi гiс то рык, эт ног раф, 
пуб лi цыст i гра мад скi дзе яч. Вы кла даў у Рыж скай i 
Пе цяр бург скай се мi на ры ях, з 1856 го да — у Пе цяр-
бург скай ду хоў най ака дэ мii, пра фе сар (1862). Аў тар 
да сле да ван няў па гiс то рыi Бе ла ру сi, Поль шчы i Ра-
сii, дзе за кра наў пы тан нi эт на ге не зу i эт нiч най гiс-
то рыi бе ла ру саў, рус кiх, лi тоў цаў: «Аб рас ся лен нi 
пля мё наў За ход ня га краю Ра сii», «Аб эт на гра фiч-
ным ат ла се за ход нiх гу бер няў», «Аб эт на гра фiч най 
мя жы па мiж За ход няй Ра сi яй i Поль шчай». У 1885—
1887 га дах апуб лi ка ваў на тат кi пра па да рож жа па 
Бе ла ру сi i Лiт ве. Зай маў ся вы дан нем гiс та рыч ных 
кры нiц «Дзён нiк апош ня га па хо ду Стэ фа на Ба то рыя 
на Ра сiю…», «Дзён нiк Люб лiн ска га сей ма 1569 го-
да». Па мёр у 1891 го дзе.

1869 год — на ра дзiў ся Ма хан дас Ка рам-
чанд Ган дзi. Лю дзi на зва лi яго Ма хат-

ма («вя лi кая ду ша»). Яго па ва жаў Леў Талс той i 
не да люб лi ваў Уiн стан Чэр чыль. Яго лi чы лi рэ ва лю-
цы я не рам, рэ ак цы я не рам, дроб на бур жу аз ным iдэ-
о ла гам, «вя лi кiм сы нам Iн дыi», «баць кам на цыi», 
«ар хi тэк та рам сва бо ды», «сум лен нем ча ла вец-
тва», пра ро кам i свя тым. Ён на ву чыў Iн дыю ад-
стой ваць iс цi ну, да бi вац ца яе без на сiл ля, па вёў яе 
да сва бо ды i не за леж нас цi, сцвяр джа ю чы: «Не на-
сiл ле, якое я пра па ве дую, — гэ та ак тыў нае не на-
сiл ле моц ных». «Ён стаў ка ля па ро га ха цiн ты сяч 
абяз до ле ных, апра ну ты гэ так жа, як яны, — пi саў 
Ра бiнд ра нат Та гор. — Ён звяр нуў ся да лю дзей на iх 
мо ве. У ад каз на клiч Ган дзi Iн дыя зноў рас кры ла ся 
для вя лi кiх здзяйс нен няў».

1871 год — 25-га до вы рус кi эт ног раф i па да-
рож нiк Мi ка лай Мi ка ла е вiч Мiк лу ха-Мак-

лай сы шоў з кар ве та «Вi-
цязь» на паў ноч на-ўсход-
нi бе раг Но вай Гвi неi i… 
тра пiў у ка мен ны век. Але 
не раз гу бiў ся — даб ра ў-
ся да ней ка га па се лi шча, 
знай шоў цы ноў ку i лёг 
спаць, за бiў шы ад ра зу двух 
зай цоў: ад па чыў i раз ве яў 
страх па пу а саў. Ту быль цы 
на зва лi яго «Ка а рам та мо» 
(«ча ла век з Ме ся ца»). Мiк-
лу ха-Мак лай зай маў ся вы-
ву чэн нем по бы ту i но ра ваў 
па пу а саў, да вёў шы, што 
яны — тыя ж мы, толь кi жы-
вуць на iн шым краi Зям лi. 
Да гэ та га ча су на бе ра гах Но вай Гвi неi мож на су-
стрэць яко га-не будзь па пу а са па iме нi Мак лай — 
зна чыць, па мя та юць «ча ла ве ка з Ме ся ца».

Мак сiм БАГ ДА НО ВIЧ, па эт, пе ра клад чык:

«Хто мы та кiя? Толь кi па да рож ныя, — па пут-
нi кi ся род ня бёс».

Сан тэх нi ка Ва сю на зы ва лi «фла мас-
тар», та му што ён пра цуе толь кi та ды, 
ка лi яго за пра вiць спiр там.

— Па зыч гро шай.
— Чым да ка жаш, што ад да сi?
— Даю сло ва сум лен на га ча ла ве-

ка!
— Доб ра, пры ходзь з сум лен ным 

ча ла ве кам...

Сын ура ча ней кi час ду маў, што яго 
та та ад на ча со ва пра цуе на кан ды тар-
скай фаб ры цы i лi кё ра-га рэ лач ным за-
вод зе.

Са мыя клас ныя па гу лян кi час та па-
чы на юц ца са слоў: «Ды не, ты што, 
мне заўт ра на пра цу...».

Год ны!

2 каст рыч ні ка, се ра да. Лепш 
ад мо віц ца ад сва іх пла наў, ка лі 
яны бы лі звя за ны з жа дан нем 
пад стрыг чы ся. На ват уда лая 
стрыж ка абер нец ца праб ле ма мі 
і бяз ла дзі цай.

3 каст рыч ні ка, чац вер. Трэ ба 
пры слу хац ца да сва ёй ін ту і цыі. 
Ка лі яна пад каз вае, што трэ ба 
змя ніць што-не будзь у сва ёй пры-
чос цы, то на вед ван не май стра 
прос та не аб ход на.

4 каст рыч ні ка, пят ні ца. Па-
чуц цё стра ху, ня ўпэў не нас ці, дэ-
прэ сія мо гуць з'я віц ца з пры чы-
ны на вед ван ня цы руль ні. Мо жа 
з'я віц ца лёг кае не да ма ган не або 
сур' ёз ная хва ро ба.

5 каст рыч ні ка, су бо та. Упэў-
не насць у са бе і спа кой па се ляц-
ца ў ва шай ду шы, як толь кі вы 
прый дзе це з цы руль ні да до му. 
Здо ле е це па-ін ша му па гля дзець 
на не ка то рыя пы тан ні, якія ра ней 
зда ва лі ся праб ле ма мі.

6 каст рыч ні ка, ня дзе ля. Для 
ад наў лен ня ду шэў най раў на ва гі 
прос та не аб ход на аб на віць сваю 
пры чос ку. І ня хай усе праб ле мы і 
спра вы па ча ка юць! Стан ва ла соў 
так са ма аб но віц ца. Яны бу дуць 
рас ці ўсё больш і больш гус ты мі.

7 каст рыч ні ка, па ня дзе лак. 
На ват ка лі вы не пры кмет на ўвай-
шлі ў па мяш кан не, усе тут жа 
звер нуць на вас ува гу! Ча му? Ды 

та му, што ў вас вы дат ная стрыж-
ка! Вель мі пры дат ны дзень для 
гэ та га!

8 каст рыч ні ка, аў то рак. 
Стрыж ка мо жа стаць пры чы най 
з'яў лен ня мно гіх праб лем, у тым 
лі ку траў маў. Акра мя та го, маг-
чы мы пе ра шко ды ў на ме ча ных 
спра вах. Гэ та звя за на з тым, што 
ў гэ ты дзень ак ты ві зу юц ца злыя 
ду хі.

9 каст рыч ні ка, се ра да. Цы-
руль ні кі, вя до ма, не ча раў ні кі, 
але стрыж ка паў плы вае на па-
д аў жэн не ва ша га жыц ця.

10 каст рыч ні ка, чац вер. Ка лі 
вы асме лі це ся сён ня на стрыж ку, 
то па він ны быць га то вы мі да та го, 
што па гор шыц ца зрок. Мо гуць, 
з'я віц ца яч мень ці за па лен не.

11 каст рыч ні ка, пят ні ца. Ваш 
воб раз пас ля стрыж кі за ча руе 
ўсіх зна ё мых. Мо жа це сме ла да-
ве рыц ца свай му май стру.

12 каст рыч ні ка, су бо та. І 
знеш насць, і фі нан са вае ста но-
ві шча па леп шац ца дзя ку ю чы 
май стэр ству цы руль ні ка. Акра мя 
та го, на чаль ства за ду ма ец ца пра 
тое, што на ды шоў час па вы сіць 
зар пла ту.

13 каст рыч ні ка, ня дзе ля. 
У су вя зі з но вай стрыж кай з'я-
вяц ца но выя перс пек ты вы для 
фі нан са ва га даб ра бы ту і па спя-
хо вай дзей нас ці.

14 каст рыч ні ка, па ня дзе лак. 
Стрыж ка про ці па ка за на, та му 
што рэз ка па гор шыц ца зда роўе. 
Гэ та пра явіц ца ў па вы шэн ні ціс ку 
і агуль ным не да ма ган ні.

15 каст рыч нік, аў то рак. Дзя-
ку ю чы стрыж цы ча ка юц ца па зі-
тыў ныя зме ны ў кар' е ры і ся мей-
ным жыц ці.

16 каст рыч ні ка, се ра да. 
Зра біў шы сён ня стрыж ку, мож-
на на па ру ме ся цаў за быц ца пра 
цы руль ню: фор ма стрыж кі бу дзе 
тры мац ца доў га.

17 каст рыч ні ка, чац вер. Вы 
за ста ня це ся за да во ле ны мі стрыж-
кай у су час ным сты лі. Тым больш 
што ўслед за доб рым на стро ем 
прый дзе пос пех.

18 каст рыч ні ка, пят ні ца. Асце-
ра гай це ся на ступ стваў сён няш няй 
стрыж кі, та му што яны вы явяц ца ў 
па гар шэн ні ста ну зда роўя.

19 каст рыч ні ка, су бо та. Пос-
пех і пры ваб насць! Што яшчэ трэ-
ба? Вы атры ма е це і тое, і дру гое 
пас ля на вед ван ня свай го май-
стра.

20 каст рыч ні ка, ня дзе ля. Ка лі 
вы ад каз на ста ві це ся да свай го 
зда роўя, то пры слу хай це ся да па-
ра ды зо рак і не ха дзі це ў цы руль-
ню сён ня.

21 каст рыч ні ка, па ня дзе лак. 
Стрыж ка па цяг не за са бой шэ раг 
за хвор ван няў. У пер шую чар гу 
па цер пяць во чы — па гор шыц ца 
зрок.

22 каст рыч ні ка, аў то рак. 
Са мае не пры ем нае на ступ ства 
стрыж кі — вы со кі ціск. Па чуц цё 
стра ху ста не пры чы най га лаў ных 
бо ляў.

23 каст рыч ні ка, се ра да. 
Стрыж ка, маг чы ма, упры го жыць 

ва шу знеш насць, але «ад рэ жа» 
пос пех.

24 каст рыч ні ка, чац вер. 
Стрыж ка ста не пры чы най ня-
шчас цяў і хва роб. Лепш па ча каць 
са стрыж кай да леп шых ча соў.

25 каст рыч ні ка, пят ні ца. 
Стрыж ку мож на на зваць шчас лі-
вай, та му што пас ля яе ажыц ця-
вяц ца ўсе жа дан ні і ма ры.

26 каст рыч ні ка, су бо та. 
Стрыж ка мо жа стаць пры чы-
най сва рак і ся мей ных праб лем. 
Кан флікт з ка ха ным за цяг нец ца 
на пра цяг лы час.

27 каст рыч ні ка, ня дзе ля. 
Сён ня вы зра зу ме е це, што час 
змя ніць імідж. Пе ра ме ны бу дуць 
даб ра твор ны мі і для знеш нас ці, і 
для фі нан са ва га ста но ві шча.

28 каст рыч ні ка, па ня дзе-
лак. На ступ ства мі стрыж кі бу дзе 
васт ры ня па чуц цяў і па вы ша ная 
здоль насць да прад ба чан ня.

29 каст рыч ні ка, аў то рак. 
Сён ня не па жа да на фар ба ваць 
ва ла сы ці ўклад ваць іх з да па мо-
гай хі міч ных срод каў.

30 каст рыч ні ка, се ра да. У вы-
ні ку на вед ван ня цы руль ні з'я віц ца 
па вы ша ная нер во васць, якая мо-
жа вы клі каць га лаў ныя бо лі.

31 каст рыч ні ка, чац вер. 
Дзень мож на лі чыць уда лым для 
стрыж кі. Стан ва ла соў бу дзе ра-
да ваць сва ёй пры га жос цю і пыш-
нас цю.

(Заканчэнне.
Пачатак у нумары

за 25 верасня.)

Плач 
Каб не пла каць, не ры даць i 

не кры чаць, я вы хо джу на ся-
рэ дзi ну май стэр нi. Моц на за-
плюшч ваю во чы i рас кры ваю 
рот. Не кры чу. Стаю цi ха. Крык 
бяз гуч на сы хо дзiць з мя не. Ро-
бiц ца кры ху ляг чэй, нi бы та вы-
кры чаў ся i вы пла каў ся. Мож на 
зноў iс цi ў баль нi цу да ма цi, якая 
слаб не i ад да ля ец ца ад мя не ў 
не зва рот.

Лю боў 
Сы хо дзiць, пра па дае вя лi кая 

лю боў, з якой ма ма да мя не ста-
вiц ца. Нi хто мя не так не лю бiў i 
не ста не лю бiць, як лю бiць яна. 
Ад стра ты мат чы най лю бо вi 
асаб лi ва ба лю ча, нi бы та гэ ты 
боль вы лу ча ны ў ней кую сво е-
а саб лi вую па ку ту. Зрэш ты, так 
яно i ёсць.

Страх 
Ба ю ся за стац ца без ма цi; 

па доб ны страх уз нi каў у са мым 
да лё кiм дзя цiн стве, ка лi я ба яў-
ся за блу каць у ле се, на якi па-
воль на i не су пын на апус ка ец ца 
ноч.

Ёгурт 
Док тар ска заў, што мы мо-

жам пры нес цi ма ме стра вы, якiя 
яна лю бiць. У кра ме я ска заў, 
што трэ ба браць ёгурт пус ты, 
без да дат каў. На гэ та Мi рык за-
ўва жыў, што ма ме мож на ўжо 
не ба яц ца свай го дыя бе ту. З 
май го пра ва га веч на хво ра га 
во ка вы ка цi ла ся сля за.

Пек ла 
Ка лi гля джу на ма цi, у мя не 

ад чу ван не, што мы з ёю ў пек ле. 
Яна па ку туе, я так са ма ўвесь 
зму ча ны. Ка лi сы хо джу з баль-
нi цы, дык увесь час ча каю зван-
ка, з вест кай пра яе смерць. Да-
во дзiц ца ха вац ца ў твор часць, 
у ма ля ван не. Ма лю ю чы, я зга-
даў яе ўспа мiн пра дзя цiн ства i 
дзе да ву куз ню. Ма лень кая Нi-
на Гло бус пры хо дзi ла да свай го 
дзе да — Яна Алек санд ро вi ча ў 
куз ню, i там ён ва рыў ёй — лю-
бi май унуч цы — яеч ка ў жа лез-
ным куб ку. Яеч ка, зва ра нае ў 
дзе да вай куз нi, грэ ла маю ма-
му ўсё жыц цё. Але за цёп лым 
яеч кам па ўста ва ла вог нен нае 
пек ла. Куз ню ў Алек санд ро вi-
чаў за бра лi баль ша вi кi, але фа-
шыс ты яе вяр ну лi. Ка лi кар нi кi 
па лi лi на шу вёс ку Ста рую Ру дзi-
цу, дзе да — Яна Ле а поль да вi ча 
Алек санд ро вi ча — яны спа лi лi 
жыў цом у за чы не ным гум не… 
Усё гэ тае пек ла ма цi па кi дае 
мне, яна сы хо дзiць, а пек ла за-
ста ец ца, i я яго ма люю ў тры 
фар бы — бе лую, чор ную i вог-
нен на-чыр во ную.

Ядзя 
Ма ма ўжо не мо жа га ва рыць. 

Як ка заў у та кiх вы пад ках та та, 
у ча ла ве ка па ча ло за бi раць мо-
ву. Ядзя ска за ла, што трэ ба на-
шу Нi нач ку Гло бус пры му шаць 
пiць, трэ ба па iць яе з лы жач кi, 
трэ ба з ёю га ва рыць. Усё так. 
Ра зу мею, але ў мя не ня ма сi-
лы гля дзець на ма цi, якая па-
зi рае на наш свет ужо толь кi 

ад ным бла кiт ным воч кам. Сiл 
ня ма… Спаць не ма гу… Ля жу i 
ду маю пра яе, пра на шу па кут-
нi цу ма цi… Заўт ра аба вяз ко ва 
пра ве даю, за ня су баць ка ву кнi-
гу най леп шых апа вя дан няў — 
«Пес ня».

Два сло вы 
Ра нi цай 8 жнiў ня на пi саў два 

сло вы: «Ма мы ня ма…» 

Рэ чы 
У баль нi цы мне вы да лi ма-

мi ны рэ чы ў ца ла фа на вых па-
ке тах — бла кiт ным i бе лым. 
У ад ным з iх бы ла па пер ка з 
за пi сам: «Гло бус Н. В. Па мер ла 
08.08.13 г. у 03—00».

Док тар ка 
Док тар ка, якая ад каз ва ла 

за па ла ту iн тэн сiў най тэ ра пii, 
дзе па мер ла ма ма, вы гля дае 
як Дон Кi хот. Вы со кая, су хая, 
струн кая, з мас кай глы бо кай 
жур бы на тва ры, яна што дня 
су ты ка ец ца з под ыха мi смер цi. 
Яна зма га ец ца са смер цю, як iс-
пан скi ры цар з не пе ра мож ны мi 
ве лi ка на мi. Яна ве дае сло вы су-
ця шэн ня. Я ёй удзяч ны, бо яна 
зра бi ла шмат, каб ма ме бы ло 
крыш ку ляг чэй у апо шнiя днi i 
га дзi ны.

Апош нiя сло вы 
Апош няе, што я па чуў ад ма-

мы: «Сла басць. Зу сiм я са сла-
бе ла. Зу сiм сла бая…» Апош няе, 
што я ёй ска заў: «Ма, я ця бе 
люб лю…» 

Раз вi тан не 
У су бо ту 10 жнiў ня мы ў крэ-

ма то рыi раз вi та лi ся з ма маю…

Му зей ныя рэ чы 
Ма ма да жы ла да та го па важ-

на га ве ку, ка лi ва кол яе ста ла 
шмат му зей ных рэ чаў. Шко лы i 
лi цэi па пра сi лi ў яе та та вы ру ка-
пi сы i ўзна га ро ды. На яе да чы 
ста яў стол Ула дзi мi ра Ка рат ке-
вi ча. У фо та аль бо ме бы лi ары гi-
наль ныя здым кi Iва на Ме ле жа i 
Мi ха ся Страль цо ва. Ка лi ўсе 
гэ тыя му зей ныя рэ чы зра бi лi ся 
за па тра ба ва ны мi, ма ма i па кi-
ну ла нас.

Су ця шэн нi 
Пас ля ся дзен ня за жа лоб ным 

ста лом я вы ра шыў прай сцi ся па 
го ра дзе. На вы ха дзе з мет ро 
не зна ё мы хло пец вы со ка над га-
ла вою ўзняў ра жок з ма ро зi вам i 
ска заў: «Па гля дзi це! Я тут ся джу 
на сон цы i на поў нi цу ад чу ваю 
аса ло ду жыц ця!» — «Якi ты ма-
лай чын ка!» — ска заў я ма ла до-
му ама та ру ру жо ва га ма ро зi ва i 
пай шоў у бок свай го до ма. Па-

куль я дай шоў да скры жа ван ня, 
сон ца пра па ла, уз ня ўся ве цер i 
над ма iм до мам на вiс ла цём-
ная хма ра. Пад свят ла фо рам 
ста яў iн шы не зна ё мы хло пец, 
якi спы таў у мя не: «Як ду ма е-
це, моц на ўлу пiць?» — «Моц на! 
Та му я i па бя гу на чыр во нае 
свят ло…» Не па спеў я за бег чы 
ў дом, як з не ба па сы па лi ся буй-
ныя кроп лi. Сто я чы ў пад' ез дзе, 
па ду маў, што ў ма iм аб лiч чы 
неш та ўсё ж вы дае не су цеш ны 
боль, та му на ват чу жыя лю дзi 
спра бу юць мя не пад трым лi ваць 
сва ёй ува гай. Яны не ве да юць 
пра маё раз вi тан не з ма май, але 
ба чаць боль i су ця ша юць са мы-
мi прос ты мi i не аба вяз ко вы мi 
сло ва мi.

Му ха 
Уба чыў на ва кон най ра ме му-

ху. Звы чай ная шэ рая жнi вень-
ская му ха грэ лася на сон цы. 
Па ду ма ла ся з ней кай ма ла пе ра-
адоль най крыў дай: му ха жы ве, 
а ма мы ма ёй ня ма. Ра ней так 
ду маў толь кi пра лю дзей: маў-
ляў, гэ ты глю га но сы ня зда ра 
псуе па вет ра, а та та мой та ле-
на вi ты ля жыць у каль ва рый скiм 
пяс ку. Ця пер азлiў ся на му ху, i 
дум кi пра му ху больш пя ку чыя, 
чым пра кеп скiх лю дзей. Ад на-
знач на, больш пя ку чыя.

Каль ва рыя 
Ця пер на Каль ва рый скiх мо-

гiл ках знай шоў спа чын i прах 
ма цi ма ёй — Нi ны Гло бус. Да ла-
ко паў не знай шло ся. Да вя ло ся 
са мо му вы коп ваць яму, ха ваць 
важ кую скар бон ку з по пе лам i 
ста вiць крыж. Доб ра, што мне 
да па ма гаў брат. Шты ка вая рыд-
лёў ка бы ла до сыць вост рай, та-
му лом i шу фаль не спат рэ бi лi-
ся. Пад ха ван не ма цi да баць кi 
прай шло сцiп ла i ўра чыс та, без 
лiш нiх ва чэй i слоў.

Сцiш ван не 
За ка паў прах ма цi ў су хую, 

шэ рую, поў ную ка мя нёў зям лю, 
i за ха це ла ся сцi шыц ца. За ха-
це ла ся маў чаць як даў жэй, каб 
нi ко га не па тры во жыць сва iм уз-
дрыг ван нем у ня пэў ным го ла се. 
Толь кi маў чаць не атры ма ла ся. 
Трэ ба бы ло ехаць, iс цi на пра цу, 
раз маў ляць i ра бiць вы гляд, што 
нi чо га страш на га не ад бы ло ся, 
што ўсё нар маль на i час iдзе 
сва iм заў сёд ным хо дам.

Скар гi 
Ма цi ня ма, i ня ма ка му па-

скар дзiц ца на боль. Гэ та мне 
ба лiць, тое ные, тут ка ло цiц-
ца… Ма цi вы слу хоў ва ла скар гi, 
i мне ра бi ла ся ляг чэй. Яна нi-
бы та за бi ра ла са бе част ку ма iх 
хва роб i бо ляў, нi бы та iх нес ла 
па пе ра дзе мя не i ве да ла па ра-
тун кi ад шмат якiх ня год. Ця пер 
я не ма гу па дзя лiць свой боль, 
на ват ма ле неч кую яго част ку 
ня ма ка му пе ра даць, а яшчэ 
я ад чуў, як да май го бо лю па-
цi ху па чаў да да вац ца i боль ма-
iх дзя цей.

Вiн ша ван не 
Ма цi — пер шы ча ла век, хто 

ра нi цай вiн ша ваў мя не з днём 
на ра джэн ня. Гэ та га стра ча на га 
на заў сё ды вiн ша ван ня мне бу-
дзе моц на неста ваць, заў сё ды.

Адам ГЛО БУС
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Блiз кiя лю дзiБлiз кiя лю дзi  �� ВыставаВыстава  ��

НI НА Сло вы пра сы ход
ма мы ма ёй —

Нi ны Гло бус

Га ра скоп пры чо сак на каст рыч нік
Га ра скоп пры чо сак скла да ец ца на асно ве ме ся цо ва га ка-
лен да ра і ўплы ву Ме ся ца на рост ва ла соў. Ме ся цо выя дні 
па дзя ля юц ца на спры яль ныя і не спры яль ныя для стрыж-
кі ва ла соў. Дні аб ра за ння ва ла соў ма юць як даб ра твор ны 
ўплыў на да лей шы лёс ча ла ве ка — уплы ва юць па зі тыў на 
на даў га лец це, пос пех і знеш нюю пры ваб насць; так і не-
га тыў на, па коль кі стрыж ка ў гэ тыя дні мо жа па шко дзіць 
жыц цё вай сі ле ча ла ве ка і на клі каць бя ду.

ЯНЫ ПО БАЧ З НА МІ
Імя пер ша га дэ пу та та Вяр хоў на га Са ве та БССР Яка ва Еў да кі ма ві ча Ма ро за і ця пер на слы ху 

мно гіх яго ад на вяс коў цаў. Як і ве тэ ра наў вай ны і пра цы іх ра ней ша га кал га са імя Ча па е ва, дэ пу та таў 
Струж ска га сель ска га Са ве та. Са праўд ным свя там для іх, сён няш ніх зем ля коў, стаў 

ня даў ні Дзень па жы лых лю дзей. Ха це ла ся б і мне па жа даць ве тэ ра нам, што по бач з на мі, 
пры ем ных ус па мі наў, ба дзё ра га на строю, ня гле дзя чы на ўзрост, не за быў ных су стрэч 

з дзець мі, уну ка мі і праў ну ка мі ў гэ тыя дні за ла той во се ні. І, вя до ма ж, зда роўя!
Аляк сандр Мі ка ла е віч БЕ ЛА ВУС,

стар шы ня праў лен ня СВК «Стру га» Сто лін ска га ра ё на.

ДЗЕ УБАЧЫЦЬ 
КІТАЙ У МІНСКУ?

Як спа лу чаць тра ды цыі 
з су час ны мі тэх на ло гі я мі, 
дэ ман струе Кі тай.

У До ме-му зеі І з'ез да РСДРП 
пра цуе вы стаў ка «Зям ля Пад ня-
бес най», пры све ча ная куль ту ры 
Кі тая. Вы стаў ка пад рых та ва на 
су мес на з Па соль ствам Кі тай-
скай На род най Рэс пуб лі кі. На 
ёй прад стаў ле на тра ды цый нае 
адзен не эт ніч ных на род нас цяў і 
прад ме ты по бы ту, якія рас па вя-
да юць ужо ме на ві та пра су час ны 
Кі тай. Вы дат ная маг чы масць па-
ба чыць, як мож на ша на ваць свае 
ка ра ні і пры гэ тым імк нуц ца ў бу-
ду чы ню з вы со кі мі тэх на ло гі я мі.
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Праў лен не і ка мі тэт праф са ю за 
СВК «Без дзеж-Аг ра»
Дра гі чын ска га ра ё на.

Праў лен не і ка мі тэт
праф са ю за СВК «Ля ха віц кі».


