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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.31 19.41 13.10
Вi цебск — 6.19 19.32 13.13
Ма гi лёў — 6.21 19.31 13.10
Го мель — 6.20 19.26 13.06
Гродна — 6.47 19.56 13.09
Брэст    — 6.49 19.55 13.06

Iмянiны
Пр. Ганны, Анатолія, Арсенія, 
Апанаса, Васілія, Георгія, Веньяміна, 
Дзяніса, Ігната, Паўла, Рыгора, 
Савы, Фёдара.
К. Ірмы, Лукі, Мікалая.

Месяц
Поўня ў 4.38. 
Месяц у сузор’і Рыбы. 
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Асця рож на — жа но чае ка вар ства!
— Алё, мі лы, уклю чы «Пер шы» ка нал.
— Уклю чыў.
— Што там ідзе?..
— «Да вай па жэ нім ся!»
— Я згод на!

Ін дый скі псі ха ана лі тык: «Вы хо ча це 
стан ца ваць пра гэ та?»

— Ты за му жам?
— Вя до ма!
— Ну і як?
— Як у дзя цін стве: «Поз на не гу ляй! 

З чу жы мі не раз маў ляй!»

1828 год — у ма ёнт ку «Яс-
ная па ля на» Туль скай 

гу бер ні на ра дзіў ся Леў Мі ка ла е віч 
Талс той. Ён па сту піў у Ка зан скі 
ўні вер сі тэт, але ў дзе вят нац ца ці-
га до вым уз рос це кі нуў на ву чан-
не і ў да лей шым ву чыў ся толь кі 
сам, па кні гах. Еў ра пей скія ж мо-
вы ён ве даў з дзя цін ства: да дзя-
цей ба га тых рус кіх арыс та кра таў 
у той час аба вяз ко ва вы піс ва лі 
за меж ні каў-гу вер нё раў і хат ніх 
на стаў ні каў. Поў ны збор тво раў 
Льва Талс то га скла дае 83 та мы. 
І ў кож на га чы та ча свой Талс той. 
Ёсць лю дзі, якія лі чаць, што Мар'-
я на з апо вес ці «Ка за кі» — не да-
сяж ны шэ дэўр рус кай лі та ра ту ры. 
Ёсць га ра чыя пры хіль ні кі «Ган ны 
Ка рэ ні най». Ін шыя вы шэй за ўсё 
цэ няць дра ма тур гію Талс то га і без 
кан ца мо гуць гля дзець і пе ра чыт-
ваць і страш ную «Ула ду цем ры», 
і дзіў ны «Жы вы труп», і сар кас-
тыч ныя «Пла ды асве ты». На ўсе 
мо вы пе ра ве дзе ны, вя до ма ж, ра-
ман «Вай на і мір». А на огул Талс-
той, без умоў на, рус кі кла сік, які 
най больш пе ра кла да ец ца. Менш 
вя до ма, асаб лі ва за ме жа мі Ра-
сіі, што Леў Мі ка ла е віч быў яшчэ і 
рэ лі гій ным мыс ля ром (ад лу ча ным, 
да рэ чы, ад пра ва слаў най царк вы), 
хрыс ці ян скім фі ло са фам-ма ра ліс-
там, які за клі каў ча ла вец тва да 
са ма ўдас ка на лен ня. Рух яго пас-
ля доў ні каў — талс тоў цаў — уз нік 
у кан цы ХІХ ста год дзя і быў да во лі 
па шы ра ны. Пры са вец кай ула дзе 
іх ста лі пе ра сле да ваць, ад праў-
ляць у ла ге ры. У 1938 го дзе, у 
110-ю га да ві ну з дня на ра джэн ня 
Талс то га, Па літ бю ро ЦК рап там 
рас па ра дзі ла ся пра вес ці част-
ко вую ам ніс тыю і вы зва ліць тых 
талс тоў цаў, якія не бы лі за ме ша-
ны ў якіх-не будзь зла чын ствах.

1913 год — рус кі ва ен ны 
лёт чык Пётр Мі ка ла-

е віч Не сце раў упер шы ню ў све-
це раз лі чыў і вы ка наў «мёрт вую 
пят лю» — за мкнё ную кры вую ў 
па вет ры, стаў шы та кім чы нам за-
сна валь ні кам най вы шэй ша га пі-
ла та жу.

1937 год — на ра дзіў ся Ле-
а нід За ха ра віч Па ла-

нец кі, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не 
кар дыя ло гіі, док тар ме ды цын скіх 
на вук, пра фе сар (1988). Аў тар 
на ву ко вых прац па ды яг нос ты-
цы і ля чэн ні не ад клад ных ста наў 
пры сар дэч на-са су дзіс тых за-
хвор ван нях, рас пра цоў цы но вых 
ін фар ма цый ных тэх на ло гій для 
апе ра тыў най ды яг нос ты кі з ге ма-
ды на міч ны м кант ро лем, вы ву чэн ні 
па та ге не тыч ных ме ха ніз маў фар-
мі ра ван ня па ру шэн няў ка ра нар-
на га кро ва зва ро ту. Лаў рэ ат Дзяр-
жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1996).

Алесь ЗВО НАК, па эт, 
дра ма тург, пе ра клад чык:
«У ма лым вя лі кае ўба чыш 

толь кі ро зу мам,
Ство ра на вя лі кае з дроб ных 

ве лі чынь,
Бо ра джа юць шо ла хі на валь ні цу 

гроз ную,
Бо ства ра юць кроп лі акі я наў 

плынь!».

На ўсёй тэ ры то рыі Сі най ска га паў-
вост ра ва за ўваж ныя пры кме ты ва ен на га 
ста ну. Аў то бус, які ру ха ец ца ўздоўж Акаб-
ска га за лі ва, час ад ча су пры тар мож вае 
ля шмат лі кіх егі пец кіх КПП. Аў та мат чы кі 
піль на со чаць, каб іх і бра ня тэх ні ку не 
зды ма лі. Паў сюль збу да ван ні-хо ван кі, 
якія ў не аб ход ны мо мант мо гуць стаць 
аг ня вы мі кроп ка мі. Су час ныя ан тэ ны 
спе цы яль най су вя зі ўста ля ва ны па між 
гор ны мі вяр шы ня мі. Да рэ чы, і звы чай-
ная ма біль ная су вязь пра цуе паў сюд на 
вель мі ста біль на. Гі ды з абод вух ба коў 
мя жы скар дзяц ца, што тур ры нак заў сё ды 
ад моў на рэ агуе на лю быя ба я выя дзе ян-
ні. І та му ху цень ка пе ра клю ча юць ува гу 
ту рыс таў на ін шыя тэ мы.

Да рэ чы, ка лі толь кі пад' яз джа лі да 
тэ ры то рыі Із ра і ля, юны араб скі гід ад-
зна чыў як іс ці ну, што не па тра буе тлу-
ма чэн ня: «Мы і Із ра іль — во ра гі на заў-
сё ды». Ён за стаў ся ча каць нас у Егіп це, 
а мы ад чу лі ўза ем насць гэ тых ад но сін 
ужо на мя жы. Та ко га піль на га до гля-
ду лю дзей, да ку мен таў і рэ чаў мне не 
да во дзі ла ся ба чыць ні ко лі. Не ка то рыя 
з на шай эк скур сій най гру пы па чы на лі 
нер ва вац ца, і тут іх кан чат ко ва «да-
бі ва лі» ма ла дыя із ра іль скія па меж ні-
цы пы тан ня мі на кшталт: «Ці ўпэў не ны 

вы, што да ва шых рэ чаў ні хто не да-
кра наў ся пад час ру ху аў то бу са?», «Ці 
дак лад на ве да е це, што зна хо дзіц ца ў 
ва шым за плеч ні ку?» І тут жа вы ва роч-
ва лі яго змес ці ва, пра свеч ва лі, ты ка лі 
ней кі мі пры бо ра мі і пра мац ва лі швы. 
Між ін шым, усе пра вер кі за кон чы лі ся 
ўрэш це па жа дан ня мі доб рых ура жан-
няў ад на вед ван ня кра і ны, вы ка за ны мі 
на рус кай мо ве. 

Кант раст па між дзвю ма су сед ні мі 
дзяр жа ва мі ві даць на ват з ак на аў то бу-
са. Егіп ця не толь кі па чы на юць цы ві лі-
за ва на аб жы ваць пра сто ры ўсход ня га 
ўзбя рэж жа Сі най ска га паў вост ра ва, 
дзе мно гія на се ле ныя пунк ты (у тым 
лі ку і су час ны Шарм-эль-Шэйх) бы лі 
за сна ва ныя із ра іль ця на мі. Жы ха ры ж 
Із ра і ля за не вя ліч кі тэр мін афі цый на га 
іс на ван ня сва ёй дзяр жа вы па спе лі доб-
ра асво іць зям лю, якую вель мі скла да-
на на зваць гле бай: толь кі друз і пя сок. 
Па гра ніч ны із ра іль скі га ра док Эй лат 
пры тым жа гор на-мар скім пей за жы 
ад ра зу ж на гад вае еў ра пей скія на се-
ле ныя пунк ты з раз ві тай інф ра струк-
ту рай. Вя ліз ныя пар тыі но вень кіх аў та-
ма бі ляў з Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі пры-
бы ва юць у Эй лац кі пра мыс ло вы порт, 
пе ра праў ля юц ца па су шы ў Ашдод і 
да лей мо рам на кі роў ва юц ца ў Еў ро пу. 
Па се лі шчы-кі бу цы ўздоўж аў та тра сы 
ўраж ва юць маш та ба мі рас пра ца ва ных 
і да гле джа ных план та цый фі ні ка вых 
паль маў, ста ды ё на мі цяп ліц і вя ліз ны мі 
фер ма мі, пры якіх пра цу юць кра мы з 
да ра жэн най ма лоч най пра дук цы яй.

На пра ця гу да лей ша га шля ху да 
Іе ру са лі ма мы раз гля да лі ад на стай-
ныя пей за жы ўздоўж Мёрт ва га мо ра, 
па дру гі, бач ны бок яко га зна хо дзіц ца 
Іар дан скае Ха шы міц кае ка ра леў ства. 

Раз на стай нас ці края ві дам да да ва лі 
шмат лі кія пра мыс ло выя прад пры ем-
ствы, якія пе ра пра цоў ва юць змес ці ва 
гэ та га гі пер са лё на га во зе ра. Уво гу ле 
скла ла ся ўра жан не, што з не траў уні-
каль на га ва да ёма, які зна хо дзіц ца на 
423 мет ры ні жэй за ўзро вень мо ра (са-
мае ніз кае мес ца на Зям лі) вы ма ец ца 
ўсё, што маг чы ма, каб пе ра тва рыц ца ў 
кас ме та ла гіч ныя прэ па ра ты або ўгна-
ен ні. Маг чы масць ад чуць на сва ёй ску-
ры яго хва лё ны ля чэб ны эфект бы ла 
да дзе на тут жа, на пля жы ля спе цы я лі-
за ва най кра мы, пры гэ тым гразь трэ ба 
бы ло ку піць па 10$ за па чак.

Тэм пе ра ту ра па вет ра бы ла 42 гра-
ду сы, да лё ка за трыц цаць бы ла і ва да 
ля бе ра га. Ка лі мы зай шлі, на ма за ныя 
гра зёю, у ва ду, ад чу лі ся бе паў жы вы мі 
туш ка мі ў са лё ным бу лё не-кіп ні. Пры-
чым Мёрт вае мо ра яў на вы піх ва ла це-
лы вон кі, ві даць, каб мы не зва ры лі ся 
кан чат ко ва. За да валь нен не су мніў нае, 
за тое ка рысць для зда роўя, ка жуць, 
не ве ра год ная...

Менш за ўсё, ка лі па ды ма еш ся ў 
Іе ру са лім, хо чац ца ду маць пра па лі-

ты ку... Але, маг чы ма, улас ная не дас-
ка на ласць не да ва ла мне маг чы мас ці 
пе ра клю чыц ца на тэ мы веч нас ці і па-
глы біц ца ў стан вы со ка га су зі ран ня. 
У хра ме, які лі чыц ца сэр цам хрыс ці-
ян ска га све ту, ма біль нік на ша га эк-
скур са во да рап там за выў сі рэ най. 
Не, гэ та не ары гі наль ны гук вы клі ка 
аба не нта — гэ та са праўд ная ан лайн-
транс ля цыя сіг на ла тры во гі ў сек та ры 
Га за. Ла ры са ўста ля ва ла на ма біль нік 
спе цы яль ную пра гра му, бо ўпэў не на, 
што па він на ве даць, ка лі ў яе род най 
кра і не іс нуе не бяс пе ка для су ай чын-
ні каў. Да рэ чы, жан чы на пры еха ла на 
зям лю за па вет ную больш за 30 га доў 
та му з укра ін ска га Кра ма тор ска.

— Маю шко лу ўжо раз бам бі лі, — 
ка жа яна з го рыч чу. — І там вай на, і 
тут вай на...

Тую ж дум ку ля сла ву тай Сця ны 
пла чу спра буе да нес ці да нас ста ры ў 
ха сід скім ка пе лю шы, які эміг ры ра ваў у 
свой час з Гру зіі. Ён імк нец ца за вя заць 
кож на му на за пяс це чыр во ную ніт ку — 
свед чан не пра гра шо вае ах вя ра ван не-
да па мо гу сем' ям яў рэй скіх вай скоў цаў, 

што за гі ну лі ў сек та ры Га за. Па тры я-
тыч ная бе ла-сі няя сім во лі ка (пад ко-
лер сця га Із ра і ля) — на ўсёй вя лі кай 
пра сто ры пло шчы пе рад Сця ной пла чу. 
Тут сем'і са шмат лі кі мі дзець мі, якія 
бес кла пот на ва ля юц ца на бру ку. Ма ла-
дыя дзяў ча ты (не ка то рыя ў вай ско вай 
фор ме) за піх ва юць па пер кі з прось ба мі 
да Бо га ў ста ра жыт ныя рас ко лі ны. Тут 
вя дуц ца эма цый ныя раз мо вы на роз-
ных мо вах све ту, у якіх пры сут ні чае 
асаб лі вы пад' ём па тры я тыз му і на цы-
я наль най ед нас ці. Ка жуць, та кія ідэі 
заў сё ды ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю, 
ка лі по бач вай на.

Нам, сла вя нам, якія пры еха лі па-
кла ніц ца сла ву тым хрыс ці ян скім свя-
ты ням, вель мі скла да на асэн са ваць, 
што Віф ле ем, які фак тыч на з'яў ля-
ец ца пры га ра дам Іе ру са лі ма, — гэ та 
ўжо тэ ры то рыя ін ша га рэ гі я наль на га 
ўтва рэн ня пад афі цый най наз вай Па-
лес цін ская на цы я наль ная ад мі ніст ра-
цыя, або ска ро ча на — Па лес цін ская 
аў та но мія. Яшчэ больш цяж ка ўця міць, 
у які мо мант мы пе ра адо ле лі дзяр жаў-
ную мя жу з ёю. Ад нак факт ёсць факт, 
і на Ясель най пло шчы ля ўва хо да ў 
храм Рас тва Хрыс то ва га ста іць ма шы-
на-пі кет з пла ка та мі ўжо ў пад трым ку... 
жы ха роў Па лес ці ны, якія за гі ну лі ў сек-
та ры Га за.

У яў рэ яў і ара баў, якія жы вуць на ад-
ной не вя ліч кай геа гра фіч най пра сто ры, 
гіс та рыч на скла лі ся вель мі свое асаб лі-
выя ста сун кі. Ла каль ныя кан флік ты, 
вой ны, ін ты фа ды пе ра мя жоў ва лі ся 
за клю чэн нем пе ра мір' яў і да моў ле-
нас цяў аб крох кім мі ры. Больш-менш 
жыц ця здоль най схе май су іс на ван ня 
двух на ро даў за раз ста ла аў та но мія 
па лес цін скіх ара баў у ме жах дзяр жа-
вы Із ра іль на пэў ных умо вах. Як толь кі 
адзін з ба коў іх па ру шае, не па збеж на 
па чы на юц ца ва ен ныя су тык нен ні.

Яшчэ ад но сак раль нае для ўсіх 
хрыс ці ян мес ца зна хо дзіц ца не да лё-
ка ад го ра да Іе ры хон, на тэ ры то рыі 
Па лес цін скай аў та но міі. Тут уз доўж і 
ўпо пе рак на вя ліз ных пра сто рах пра-
ва га бе ра га ра кі Іар дан на цяг ну ты ка-
лю чы дрот. Ста цы я нар ныя шыль ды з 
над пі са мі «Ва ен ная зо на, не фа та гра-
фа ваць» і «Мі ны» рас тлу мач ва юць сі-

ту а цыю. Ка лі мы вый шлі з аў то бу са, 
су тык ну лі ся з вя ліз най гру пай уз бро-
е ных із ра іль скіх вай скоў цаў, якія пры-
еха лі для ахо вы гэ тай пры гра ніч най з 
Іар да ні яй тэ ры то рыі. Да рэ чы, у ніж нім 
ця чэн ні вуз кая біб лей ская ра ка ўяў ляе 
са бой на ту раль ную мя жу. І атрым лі-
ва ец ца, ме на ві та ў яе жоў тую ва ду 
ты аку на еш ся пад піль ны мі по зір ка мі 
лю дзей з аў та ма та мі, якія ста яць на 
бе ра га вым узвыш шы. Да Іар да ніі, дзе 
так са ма ўлад ка ва на ку паль ня, мет раў 
дзе сяць. Сім ва ліч ныя драў ля ныя по-
руч ні ў са мой ва дзе — усё, што ад дзя-
ляе ця бе ад ін шай кра і ны.

Са мае ці ка вае, што ў Із ра і лі, дзе час 
ад ча су ідуць ва ен ныя дзе ян ні, а па го-
ра дзе трох мо на тэ іс тыч ных рэ лі гій Іе ру-
са лі ме хо дзяць уз бро е ныя вай скоў цы, 
мы ад чу ва лі ся бе аб са лют на бяс печ на. 
На ву лі цы ўста ля ва ны ба нер: усмеш-
лі вае дзі ця і под піс: «Дзя куй за тое, 
што вы нас аба ра ня е це». Пры знац ца, 
скла ла ся ўра жан не, што спа кой утрым-
лі ва ец ца ме на ві та за гэ ты кошт. Упер-
шы ню па ду ма ла, што гэ та доб ра. У 
та кой сі ту а цыі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
Фо та аў та ра
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На свае во чыНа свае во чы  ��

ПА ЛОМ НІЦ ТВА Ў СТЫ ЛІ «МІ ЛІ ТА РЫ»

Сот ня жоў тых па вет ра ных 
ша роў рас кве ці ла не ба над 
ста ліч ным пар кам імя Гор-
ка га. Гэ тая, ужо тра ды цый-
ная, цы ры мо нія аба зна ча ла 
не толь кі раз ві тан не з ле там, 
але і ві тан не но ва га жыц ця. 
Бо га лоў ны мі ўдзель ні ка мі 
ад мыс ло ва га свя та «Пуз-па-
рад 2014» ста лі бу ду чыя ма-
мы і та ты, га то выя па дзя ліц-
ца сва ёй ра дас цю з ін шы мі.

«Гэ та адзін з са мых свет лых і 
доб рых на шых пра ек таў, і мя не аса-
біс та вель мі ра дуе, што з кож ным 
го дам ён па вя ліч вае маш таб, — па-
дзя лі ла ся ар га ні за тар ка свя та, кі-
раў ні ца пар та ла prazdnіk.by Але ся 
Ка кош ні ка ва. — Пер шы раз да нас 
прый шлі 36 бу ду чых мам, а ця пер, 
на чац вёр тым па лі ку па ра дзе, іх 
ужо больш за сто, пры чым мно гія 
пры еха лі з рэ гі ё наў, а не ка то рыя 
да лу чы лі ся да нас спан тан на, прос-
та гу ля ю чы па пар ку з сям' ёй».

Вы лу чыць удзель ніц па ра да 
ся род вя лі кай коль кас ці пры сут-
ных гас цей бы ло не скла да на на-
ват зда лёк — па яр ка-жоў тых, со неч ных май ках, 
на га ві цах, су кен ках, сум ках і па до ра ных ар га ні-
за та ра мі стыль ных жоў тых па ра со нах. У жоў тае 
апра ну лі ся не толь кі жан чы ны, але і мно гія му жы 
і дзе ці тых удзель ніц, хто ўдзель ні чае ў «Пуз-па-
ра дзе» не ўпер шы ню. Та кі свое асаб лі вы дрэс-
код вы бра ны не вы пад ко ва: як сім вал цеп лы ні і 
ра дас ці, а так са ма, па не ка то рых звест ках, як 
па зі тыў ны ко лер адзен ня, які най час цей вы бі ра-
юць ме на ві та ця жар ныя.

На гэ ты раз свя та ма ця рын ства атры ма ла ся 
над звы чай ба га тым на па дзеі. Так, у кан цэрт на-
за баў ляль най пра гра ме для гас цей вы сту па лі 
вя до мыя бе ла рус кія ар тыс ты, дзі ця чы клуб эс-
тэ тыч най гім нас ты кі «Сіль фі да», клоўн Мо ці і яго 

за баў ныя дрэ сі ра ва ныя са бач кі, а так са ма ма эст ра 
за хап ляль най хі міі Ле а польд Маз гак ру ці каў. Без 
пя ці хві лін ма мы з за да валь нен нем удзель ні ча лі 
ў шмат лі кіх тэ ма тыч ных кон кур сах: ву чы лі ся га-
та ваць ка рыс ныя су пчы кі і пю рэ, ад гад ваць на 
смак ін грэ ды ен ты дзі ця ча га хар ча ван ня, уз гад ва лі 
фак ты пра ўплыў роз ных пра дук таў на раз віц цё 
не маў ля ці, ву чы лі ся скла даць бу ры мэ і дэ ман-
стра ва лі «мас тац кую экс па зі цыю» ма люн каў на 
жы во ці ках. Шмат ка го за ці ка ві лі так са ма май стар-
кла сы па вы ка ры стан ні слін гаў і ад кры тыя ўро кі ёгі 
для ця жар ных. І, на ту раль на, асоб на рых та ва лі ся 
ўдзель ні цы да пра фе сій най фо та се сіі, якую атры-
ма лі ў па да ру нак ад ар га ні за та раў «Пуз-па ра да». 
Тым ча сам дзе ці ма ля ва лі на ас фаль це дом, квет-

кі і шчас лі вых баць коў — 
кож ны сва іх.

Не да вя ло ся су ма ваць 
і бу ду чым та там: са мыя 
сме лыя з іх пра ве ры лі 
на са бе, ці прос та «з жы-
ва том» вы кон ваць та кія 
не скла да ныя, зда ва ла ся 
б, дзе ян ні, як за вя заць 
шнур кі ці пад мес ці пад-
ло гу. «Пас ля гэ тых кон-
кур саў я яшчэ раз зра-
зу меў, што ця жар насць, 
без умоў на, не хва ро ба, 
але та кі стан, які па тра буе 
асаб лі ва га кло па ту і ўва гі 

з бо ку на ва коль ных, і 
па чаў яшчэ больш лю-
біць і ша на ваць сваю 
жон ку, якая на вось-
мым ме ся цы ўсё па-
спя вае па гас па дар цы 
і яшчэ нас пад ба дзёр-
вае», — пры знаў ся мін-
ча нін Аляк сей.

Тым жа ся мей ным 
па рам, якія толь кі пла-
ну юць на ра дзіць дзі ця 
ў бу ду чы ні, пра па ноў-
ва лі па вя заць ру жо выя 
ці бла кіт ныя стуж кі на 
сім ва ліч ных «дрэ вах 
жа дан няў» — так бы 
мо віць, для ўзмац нен ня 
па сы лу да рэа лі за цыі 
ма ры. У фі на ле ж свя та 
па тра ды цыі пра гу чаў 
яго гімн — пес ня «У ча-
кан ні цу ду», на пі са ная 
та ле на ві тай спя вач кай 
і ўжо двой чы ма май Ні-
най Баг да на вай.

Вік то рыя 
ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фота аўтара 
і Сяргея НІКАНОВІЧА.

Ма ры ко ле ру сон ца

Па бы ваць на Сі най скім паў вост ра ве і не на ве даць яго біб лей скія мяс ці ны, 
мне зда ец ца, бы ло б не як ня пра віль на. Ме на ві та та му са праўд най мэ тай 
ма ёй па езд кі ў егі пец кі Шарм-эль-Шэйх быў... Із ра іль. Да рэ чы, сцеж ку ту-
ды ме на ві та праз Егі пет па лом ні кі-па да рож ні кі пра тап та лі даў но. Праў да, 
ка лі ў сек та ры Га за на зям лі за па вет най па ча ло ся чар го вае су праць ста-
ян не з удзе лам ба я вой тэх ні кі, усе сва я кі ў адзін го лас за ля ман та ва лі: 
толь кі не ця пер, па ча кай, па куль там усё су па ко іц ца. Ця пер дак лад на 
ве даю, што ча каць мож на да дру го га пры шэс ця. Бо Із ра іль зна хо дзіц ца 
ў ста не ча кан ня вай ны або ў ста не рэ аль ных ба я вых дзе ян няў прак тыч на 
па ста ян на. Ста ла зра зу ме лым, ча му та кі ак ту аль ны за клік «пра сі це мі ру 
Іе ру са лі му». І трэ ба да даць: Укра і не, Егіп ту, Лі віі, Сі рыі, Іра ку...

Спа ві ван не — гэ та ці ка ва і ве се ла!

Та кія ма люн кі, на пэў на, ста нуць но вай тэн дэн цы яй у мо дзе.

Школь ні ца 
ўцяк ла 

з дзі ця ча га 
до ма, каб вый сці 

за муж
У Гро дзен скім ра ё не не-
паў на лет няя ўцяк ла з дзі-
ця ча га до ма да цы га ноў, 
каб вый сці за муж. Пра 
гэ та па ве да мі лі ва ўпраў-
лен ні кры мі наль на га вы-
шу ку УУС Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма.

30 жніў ня ва УУС па сту пі-
ла па ве дам лен не з Па рэ цкай 
да па мож най шко лы-ін тэр на-
та для дзя цей-сі рот і дзя цей, 
якія за ста лі ся без апе кі баць-
коў, Гро дзен ска га ра ё на пра 
тое, што з уста но вы знік ла 
ву ча ні ца 10 кла са 1996 го-
да на ра джэн ня. Да гэ туль яе 
мес ца зна хо джан не бы ло не-
вя до ма.

У вы ні ку пра ве дзе ных 
апе ра цый пра ва ахоў ні кам 
уда ло ся вы свет ліць, што 
дзяў чы на ха це ла вый сці за-
муж за прад стаў ні ка цы ган-
скай на цы я наль нас ці. Яны 
вы зна чы лі, які ме на ві та клан 
жа даў «вы крас ці» ня вес ту. 
Пра ва ахоў ні кі знай шлі дзяў-
чын ку ў Во ра наў скім ра ё не. 
Ім прый шло ся вес ці «торг» з 
цы ган скім ба ро нам. У вы ні ку 
клан вы даў не паў на лет нюю 
ня вес ту.

Дзяў чын ку вяр ну лі ў дзі ця-
чы дом, дзе яна за кон чыць 
на ву чан не, а пас ля да сяг-
нен ня паў на лец ця змо жа 
вяр нуц ца да сва іх пла наў па 
за муж жы. Вы ха ван ка дзі ця-
ча га до ма так са ма з'яў ля ец-
ца прад стаў ні цай цы ган скай 
на цы я наль нас ці. Яе ма ці і 
баць ка па збаў ле ны баць коў-
скіх пра воў.

Але на СТА СЮ КЕ ВІЧ, 
БЕЛ ТА
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Ну і ну!Ну і ну!  ��

Гаючая гразь Мёрт вага мо ра.

Каля Сця ны пла чу.

...У ніж нім ця чэн ні вуз кая 
біб лей ская ра ка ўяў ляе 
са бой на ту раль ную мя жу. 
І атрым лі ва ец ца, ме на ві та 
ў яе жоў тую ва ду ты аку на еш ся 
пад піль ны мі по зір ка мі лю дзей 
з аў та ма та мі, якія ста яць 
на бе ра га вым ўзвыш шы.

К. Малевіч


