Апавяданні Генадзя Аўласенкі заўсёды чытаюцца з цікавасцю, бо ў іх ёсць унутранае напружанне. У кожным
прыхавана нейкая таямніца і загадкавасць, а на заканчэнне — нечаканасць. І неадназначнасць: клічнік, пытальнік? Гэта ўжо на разуменне чытача.
Віктар КАЗЬКО.

За сталом сядзелі двое: стары і
малады. Дакладней, даволі стары і
вельмі малады, зусім яшчэ юнак. А
на стале паміж імі стаяла бутэлька
гарэлкі. І дзве шклянкі, напоўненыя
амаль па берагі. Больш нічога на
стале не было.
— Ну... — прамовіў стары, узнімаючы сваю шклянку. — Давай?
Пасля гэтага ён выпіў, не чакаючы юнака.
Юнак таксама ўзняў сваю шклянку, ды піць чамусьці не стаў... так,
прыгубіў крыху. Стары гэта заўважыў, але нічога не сказаў. Проста
ўзяў бутэльку і зноў напоўніў сваю
шклянку.
— Давай! — сказаў ён і зноў выпіў у адзіноце. — Чаму не п'еш?
— Ты б хоць агурок які паклаў!
— буркнуў юнак. — Вунь іх колькі,
поўнае вядро.
— Табе трэба — ты і кладзі.
Юнак устаў, выбраў з вядра некалькі лепшых агуркоў, паклаў іх
на стол.
— Хлеб у цябе дзе?
— А то не ведаеш? — хмыкнуў стары, зноў напаўняючы сваю
шклянку, і, калі юнак пайшоў на
кухню, дадаў, гледзячы яму ў спіну: — Прыхапі тады ўжо і сала...
Юнак прынёс хлеб, ладны шмат
сала, а таксама нож. Парэзаў хлеб на
тоўстыя лусты, потым сала на больш
тонкія. Агуркі юнак рэзаць не стаў.
— Ну, будзь! — ён таксама выпіў,
пачаў таропка закусваць. — Каб усё
ў нас добра было! Ва ўсіх нас!
— Будзе! — сказаў стары, узнімаючы шклянку. — Асабліва ў цябе!
Закусваць ён і цяпер не стаў.
Замест гэтага дастаў цыгарэты,
закурыў.
— Ну, а чаму пра жонку нічога не
пытаешся? — спытаў ён, выпускаючы з абедзвюх ноздраў тонкія струменьчыкі дыму. — Ты ж да яе, так?
Ад нечаканасці юнак нават папярхнуўся.
— Ну, ты і сказаў! — прагаварыў ён нарэшце, затым таропка
схапіў бутэльку і напоўніў па берагі шклянку старога. Рэшткі выліў
сабе. — Здаецца, я ніколі нічога
такога... — не дагаварыўшы, ён
змоўк на імгненне, кінуў хуткі позірк на субяседніка. — Гэта ты так
жартуеш?
— Гэта я так жартую, — без усялякага выразу сказаў стары. — На гародзе яна, моркву поле. Паклікаць?
Юнак паціснуў плячыма і выцягнуў з сумкі, якая стаяла каля стала,
яшчэ адну бутэльку. Адкаркаваў,
паставіў на стол, адначасова здымаючы са стала парожнюю.
— Дык што, паклікаць? — зноўку запытаўся стары. — Ці, можа, ты
сам паклічаш?
Юнак і на гэта нічога не адказаў.
— Паклічу! — стары ўстаў. —
Піць удвух — п'янка, а ўтрох — ужо
культурнае мерапрыемства. Тым
больш калі з жанчынамі...
Ён выйшаў... І ўвесь той час, па-

куль стары ішоў да дзвярэй, юнак
глядзеў яму ў спіну цяжкім неміргаючым позіркам. Такім жа позіркам ён
працягваў глядзець на дзверы аж да
таго часу, пакуль там зноў не з'явілася згорбленая постаць старога.
— Не хоча, — паведаміў той,
апускаючыся на ранейшае месца.
— Паслала мяне!
— Куды? — спытаўся юнак, думаючы аб нечым сваім.
— Далёка! — амаль весела сказаў стары. — Так і сказала: а не
пайшоў бы ты ў...
Ён змоўк, уважліва паглядзеў
на парожнія шклянкі, і юнак, перахапіўшы гэты ягоны позірк, зноў
напоўніў іх.
— Давай! — сказаў ён і на гэ-

імі быццам адбыўся нейкі кароткі
нямы дыялог: жанчына ці то пыталася моўчкі аб нечым у юнака, ці
то абвінавачвала яго ў чымсьці...
ну, а юнак, здаецца, рабіў нейкую
беспаспяховую спробу апраўдацца.
Таксама моўчкі...
Невядома, заўважыў стары гэтую мімалётную «гутарку» вачэй ці
не, але ён, неяк крывавата ўсміхнуўшыся, паднёс шклянку да вуснаў
і пачаў піць. Ён піў доўга, а юнак
сачыў за ім спадылба. Потым ён уздыхнуў і таксама ўзняў шклянку.
— Цаца якая! — не прагаварыў
нават, прасіпеў стары і з усяго размаху запусціў парожняй шклянкай
у дзверы. — Пажартавала яна, зараза!

— Таму што цябе яна, магчыма,
не пашле туды, куды паслала мяне! — сказаў стары. — Яна цябе...
— стары змоўк і, скрывіўшы рот,
дадаў: — паважае...
Ён зноў змоўк, і юнак таксама
маўчаў. Доўга маўчаў. І не рухаўся
з месца.
— Ну, чаго чакаеш? — сказаў,
нарэшце, стары. — Ідзі! Ды не затрымлівайся там доўга, а то я...
Ён памаўчаў яшчэ крыху і дадаў
амаль абыякава:
— А то я адзін усё вып'ю...
***
Калі юнак вярнуўся, стары, як
і раней, сядзеў за сталом. І дзве
зусім аднолькавыя шклянкі з гарэлкай стаялі перад ім.
— А ты хутка! — сказаў стары.
— Няўжо і цябе паслала?
— Не тое каб паслала, але... —
не дагаварыўшы, юнак таксама
апусціўся на ранейшае сваё месца,
узяў адну са шклянак. — Дап'ем,
значыцца, гэту?

Генадзь АЎЛАСЕНКА

ПАМРЫ ТЫ СЁННЯ —
Я ЗАЎТРА...
ты раз выпіў першым. — Пі, чаго
чакаеш?
— Чаго мне ўжо чакаць? — уздыхнуў стары. — Хіба што смерці?
Пры гэтым ён неяк дзіўна паглядзеў на юнака, але той ці то не заўважыў гэтага, ці то проста зрабіў
выгляд, што не заўважыў.
У гэты час ледзь чутна рыпнулі
дзверы і ў пакой увайшла маладая
жанчына. Убачыўшы яе, юнак адразу ж ускочыў з месца, паракуліўшы
пры гэтым табурэт.
— Добры дзень! — павітаўся ён
глухім нейкім голасам і, нахіліўшыся,
узняў табурэт. — А мы вось тут...
— Бачу, што вы вось тут... — ціха і без усялякага выразу прагаварыла жанчына, падыходзячы да
стала. Пастаяла крыху каля юнака, потым узяла са стала ягоную
шклянку.
— За ўсё добрае!
Яна адпіла крыху і зноў паставіла шклянку на стол.
— А чаму не з маёй? — з нейкай
незразумелай інтанацыяй у голасе
спытаўся стары. — Грэбуеш?
Замест адказу жанчына ўважліва паглядзела на старога, потым
усміхнулася і нечакана працягнула
руку да ягонай шклянкі.
— Ну, ну! — ажно ўстрывожыўся
стары, закрываючы шклянку рукой
і для большай надзейнасці падсоўваючы яе бліжэй да сябе. — Хопіць
з цябе!
— Таму і не з тваёй! — усё тым
жа ціхім невыразным голасам сказала жанчына. — Ды не трасіся ты
так, скнара! Я пажартавала!
Пасля гэтага яна зноў выйшла, з
усяе сілы ляснуўшы за сабой дзвярыма. Праўда, перад гэтым азірнулася, і ўважлівы позірк яе на нейкае кароткае імгненне сустрэўся з
трывожным позіркам юнака. Паміж

Факт
ГОНКІ НА ДЖЫПАХ
Па балоце пройдзе траса карусельной гонкі другога этапу чэмпіянату Беларусі па джып-трыяле.
Арганізатары паведамілі, што больш за 20 экіпажаў прымуць удзел у экстрэмальных гонках. Сёлета
спаборніцтвы будуць праходзіць у суботу і нядзелю
па новай трасе на ўскраіне Гомеля. Разнапланавае
пакрыццё, у тым ліку пясок, гразь, цвёрдая глеба па
траве, водныя перашкоды, а таксама баталіі аднаго з
адным, з эмоцыямі і трасай чакаюць аматараў прыгод
на джыпах. Удзел, паводле правілаў, могуць прыняць
усе ахвотныя на стандартных пазадарожніках. Праўда, у
асобным ад спартсменаў заліку. Да старту дапускаюць і
ўладальнікаў квадрацыклаў. Дарэчы, паркоўка і праход
на спаборніцтвы бясплатныя.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ПЛАЦІЦЕ ГРОШЫ З КАМФОРТАМ
У ЦЭНТРЫ МАГІЛЁВА АДКРЫЎСЯ НОВЫ
РАЗЛІКОВА-КАСАВЫ ЦЭНТР
Магілёўскі РКЦ № 1 пераехаў у сучаснае і камфортнае памяшканне. Спецыялісты абяцаюць, што
са знешнім выглядам палепшыцца і якасць абслугоўвання насельніцтва. Тут цяпер можна аплаціць
«жыроўку» і атрымаць любую кансультацыю.
— У гэтым і палягае асноўная функцыя РКЦ: растлумачыць чалавеку, куды ён выдаткоўвае кожны свой
рубель, які плаціцца па квітанцыі, — сказаў на ўрачыстым адкрыцці старшыня Магілёўскага гарвыканкама
Станіслаў Барадаўка.
З адкрыццём абноўленага РКЦ № 1, паведамілі ў
цэнтры гарадскіх інфармацыйных сістэм, стала дзейнічаць аб'яднаная сістэма імгненных плацяжоў. Прычым у
базе — больш за 350 правайдараў, у тым ліку і з іншых
беларускіх рэгіёнаў. Напрыклад, калі дзіця вучыцца ў
Мінску, то заплаціць за яго вучобу цяпер можна і ў Магілёве. Зручна, камфортна. Толькі плаціце.
Ілона ІВАНОВА.

САМАЛЁТ «ТАРМАЗНУЛІ»
На прапускным пункце «Варшаўскі мост» звярнулі
ўвагу на «Мерседэс», на якім мінскі кіроўца вёз груз з
Польшчы. А як было не звярнуць увагу, калі ўзровень
радыяцыі грузу перавышаў норму ў 90 разоў! Акрамя
гэтага, на груз — а ім аказаўся лёгкаматорны самалёт
— не было дакументаў.
У выніку «Мерседэс» з грузам застаўся на тым баку мяжы.

БУДЗЕМ ПАЛІЦЬ САМІ
У цягніку «Брэст—Малашэвічы» мытнікі знайшлі цыгарэты, якія былі схаваны пад вугалем, а праз дзень у
цягніку на гэтым жа маршруце, пад рудой зноў былі
знойдзены тытунёвыя вырабы.
5 тысяч пачак цыгарэт у Польшчы не атрымаюць:
«нічыйны» тавар канфіскаваны.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

АДДАЙ МІЛЬЁН!
Прыватнае прадпрыемства ў Магілёве аштрафавалі на 30 базавых велічынь за парушэнне правілаў
гандлю і аказання паслуг насельніцтву.
Як паведаміў начальнік арганізацыйна-інспектарскага аддзела УДФР КДК па Магілёўскай вобласці Аляксандр Шаройкін, падчас сумеснага рэйду з падатковай
інспекцыяй канфіскаваны нелегальныя тканіны, гатовыя вырабы — зімняе адзенне, а таксама фурнітура,
на суму 200 мільёнаў рублёў. Знаходжанне гэтых рэчаў
на складзе прыватнага вытворча-гандлёвага прадпрыемства ўладальнікі не здолелі пацвердзіць дакументамі
аб законнасці іх набыцця. За гэтае адміністрацыйнае
правапарушэнне Гаспадарчы суд канфіскаваў тавар і
спагнаў з прадпрыемства 1,050 млн рублёў штрафу.
Ілона ІВАНОВА.

А КУРЫ НЕ КУДАХТАЛІ?
Пенсіянерка з Давыд-Гарадка ўжо а 6 гадзіне раніцы прыйшла ў міліцыю, бо ноччу ў яе ўкралі ўсіх
курэй — 11 штук.
Аператыўная група са службовым сабакам прыбыла
да пенсіянеркі, сабака ўзяў след і прывёў міліцыянераў
да 24-гадовага мясцовага жыхара, які ўжо быў асуджаны за крадзеж.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Шклянка, як гэта ні дзіўна, засталася цэлай. Адскочыўшы ад
дзвярэй, яна зноў падкацілася да
стала, і стары, нахіліўшыся, спрытна ўхапіў яе.
— Налівай! — не сказаў нават,
загадаў ён, падсоўваючы шклянку
да юнака.
Уздыхнуўшы, той хутка выліў
рэшткі гарэлкі ў шклянку старога.
Выйшла крыху больш за палову.
— А сабе? — спытаўся стары.
— Ці ўжо скончылася?
— Скончылася, — сказаў юнак з
уяўным жалем у голасе. — Я толькі
дзве і купіў. Думаў, што...
Не дагаварыўшы, ён змоўк.
— Думаў, што я звалюся пасля
дзвюх? — закончыў за яго стары.
Потым ён паднёс шклянку да вуснаў, пачаў нават піць, але, перадумаўшы, зноў паставіў шклянку на
стол. — Ці ты штосьці іншае меў
на ўвазе?
Юнак нічога не адказаў.
— Напэўна, іншае... — ці то запытальна, ці то сцвярджальна прамовіў
стары і, падсунуўшы да сябе шклянку юнака, адліў туды палову гарэлкі
са сваёй шклянкі. — Глядзі, як роўна
атрымалася! Не адрозніш!
Нейкі час ён моўчкі глядзеў на
дзве шклянкі з гарэлкай, якія і сапраўды немагчыма было адрозніць
адну ад адной, потым узняў галаву
і зірнуў на юнака з кепска прыхаванай усмешкай.
— Схадзі на гарод, да гэтай...
— не дагаварыўшы, ён змоўк і, памаўчаўшы хвіліну, дадаў: — Можа,
у яе самагонка дзе прыхаваная маецца...
Юнак устаў з-за стала, нейкі час
стаяў каля яго ў нейкім задуменні.
— Чаму я? — спытаўся ён у старога.

Яны выпілі амаль адначасова
і гэтак жа адначасова паставілі
шклянкі на стол.
— Гэтая твая атру та, як яна
дзейнічае? — нечакана спытаўся
стары ціхім невыразным голасам.
— Што?
Ускочыўшы з табурэта, юнак нейкі час моўчкі глядзеў на старога.
— Якая атрута?
— Тая, што я знайшоў у тваёй
сумцы, — усё тым жа невыразным
гола сам па тлу мачыў ста ры. —
Сядзь, чаго ўскочыў!
Павагаўшыся крыху, юнак сеў.
— Гэта не атрута! — буркнуў ён,
гледзячы кудысьці ўбок. — З чаго
ты ўзяў?!
Стары нічога не адказаў.
— Гэта... гэта ад алергіі... мне
пры пі са лі... — дры жачы голас
юнака выдаваў крайнюю ступень
ягонай занепакоенасці. — Лекі ад
алергіі... а ты што падумаў?!
— Я так і падумаў, — сказаў
стары і, памаўчаўшы крыху, дадаў:
— Значыцца, нічога страшнага не
адбылося?
— Нічога страшнага не адбылося... — машынальна паўтарыў юнак,
потым да яго дайшоў сапраўдны
сэнс самай апошняй фразы. — Што
ты хацеў гэтым сказаць?
— Тое толькі, — усё гэтак жа ціха
і невыразна прагаварыў стары, —
што я ўліў гэтыя твае лекі ў адну са
шклянак. А потым заплюшчыў вочы
і пачаў перасоўваць іх... і перасоўваў
да таго часу, пакуль і сам не заблытаўся з гэтымі шклянкамі...
Ён змоўк і нейкі час моўчкі назіраў,
як паступова бялее твар юнака.
— Ты хочаш сказаць, што адзін з
нас... — пачаў юнак хрыпатым нейкім голасам, — што адзін з нас...

Далікатнае

СУСТАВЫ БАЛЯЦЬ
НЕ ТОЛЬКІ Ў СТАРЫХ
Ногі не гнуцца, запясці распухаюць,
пальцы рук скручаныя — у многіх слова «артрыт» асацыюецца са старасцю.
Але ў гэтага захворвання шмат формаў,
некаторыя з якіх пагражаюць перш за
ўсё маладым. Гаворка пойдзе пра хваробу Рэйтэра, або «рэактыўны артрыт»
(г.зн. запаленне сустава, якое ўзнікае як
рэакцыя, адказ на інфекцыю ў іншым
месцы). Часцей за ўсё яе ахвярамі становяцца мужчыны «ў поўным росквіце
сіл» ва ўзросце 20—40 гадоў, якія вядуць
актыўнае сэксуальнае жыццё, а яшчэ
тыя, хто не мае звычкі мыць рукі. Хоць
жанчыны і дзеці хварэюць таксама.
З гэтым захворваннем чалавецтва знаёмае даўно, хоць прычыны яго былі доўгія
гады невядомыя. Першыя сімптомы хваробы, пры якой запаляюцца вочы і суставы, а мочаспусканне становіцца частым
і балючым, апісаў яшчэ Гіпакрат, якому
прыйшлося лячыць маладога чалавека,
што захварэў пасля сэксуальнага кантакту.
Гэтай жа хваробай, мяркуючы па апісаннях, пакутаваў і мараплавец Калумб.
Тры асноўныя сімптомы гэтай хваробы,
так званую трыяду — артрыт, кан'юнктывіт
і ўрэтрыт — упершыню назваў англійскі
ўрач Бродзі ў 1818 годзе, а амаль праз сто
гадоў практычна адначасова ў Францыі
і Германіі была выяўлена сувязь захворвання з дызентэрыяй. Нямецкі вучоны Рэйтэр паспеў апублікаваць навуковы артыкул
першым, таму хвароба надоўга атрымала яго імя. Калі высветлілася, што доктар
удзельнічаў у эксперыментах над зняволенымі Бухенвальда, абураныя злачынным
мінулым Рэйтэра запатрабавалі замяніць
тэрмін «сіндром Рэйтэра» на «рэактыўны
артрыт», хоць старая назва дагэтуль не
выкраслена з медыцынскіх даведнікаў.

Абвінавачваюцца хламідыі
Цяпер ужо дакладна ўстаноўлена: адна
з самых частых прычын рэактыўнага артрыту — хламідыёз. Гэта дастаткова распаўсюджанае ў свеце захворванне, якое
перадаецца палавым, а таксама і кантактна-бытавым шляхам.
У маладых мужчын форма артрыту,
вы клі ка ная хла мі ды ё зам, су стра ка ецца ў 9 разоў часцей, чым у жанчын, што
звязана з больш высокай сэксуальнай
актыўнасцю. Пачынаецца хвароба востра, праз адзін—тры тыдні пасля палавога
кантакту: боль і рэзі ў мочаспускальным
канале адразу ж наводзяць на думку аб яе
«непрыстойным» паходжанні. Знакамітая
трыяда сімптомаў не заўсёды прыходзіць
адначасова: кан'юнктывіт, урэтрыт і артрыт
могуць з'яўляцца па чарзе, з інтэрваламі
па часе. Нярэдка да трыяды далучаюцца
скурныя сімптомы — язвачкі на языку, слізістай рота, палавым члене, а таксама сып
і плямы на падэшвах і далонях. Каварства
хваробы ў тым, што нейкія праявы могуць
быць не вельмі прыкметнымі (напрыклад,
кан'юнктывіт або дыярэя) і хутка праходзяць. Затым з'яўляюцца боль і запаленне
ў суставах. У першую чаргу пакутуюць суставы пальцаў ног (яны ацякаюць, баляць,
становяцца чырвонымі або сінюшнымі), а
таксама каленныя суставы, месцы злучэння сухажылляў з касцямі — напрыклад, ля
пяткі. Звычайна суставы пашкоджваюцца
несіметрычна, толькі з аднаго боку.
Калі неўзабаве ў чалавека забаляць і
апухнуць суставы, ён наўрад ці звяжа гэта
з сённяшнімі скаргамі і не раскажа пра гэта

доктару. У сваю чаргу, доктар можа таксама паставіць няправільны дыягназ. Такое
здараецца нярэдка. Толькі 20% пацыентаў
атрымліваюць правільны дыягназ пры першым жа звароце, і спачатку іх лечаць ад
іншых захворванняў суставаў.
Кішэчныя мікраарганізмы — такія, як
сальманелы, шыгелы, кампілабак тэрыі
— таксама даволі часта становяцца прычынай рэактыўнага артрыту, прычым на
гэтую форму жанчыны хварэюць гэтак жа
часта, як і мужчыны. Дарэчы, па статыстыцы, шанц заразіцца іерсініяй (на яе долю
прыпадае траціна ўсіх выпадкаў рэактыўнага артрыту) значна вышэй у спякотных
краінах — Індыі, на Гоа.
УВАГА! Рэактыўны артрыт пасля перанесенай інфекцыі развіваецца не ва
ўсіх хворых, а толькі ў тых, у чыёй крыві
прысутнічае так званы антыген гіс тасумяшчальнасці пад маркіроўкай HLA В27
(перадаецца ў спадчыну). Роля гэтага
антыгену ў арганізме пакуль да канца не
разгадана, але затое ўстаноўлена, што ў
яго носьбітаў рызыка захварэць на рэактыўны артрыт у 40 разоў вышэй, чым у
іншых людзей.

Раней успомніш —
раней вылечышся
Важна, каб як мага раней быў пастаўлены правільны дыягназ. Для гэтага трэба
ўспомніць, што было з вамі за месяц перад
тым, як забалелі суставы, супаставіць з цяперашнім станам і неадкладна звярнуцца
да рэўматолага. Далей урач прызначыць
спецыяльныя даследаванні, каб выключыць іншыя прычыны артрыту і пацвердзіць дыягназ «рэактыўны артрыт». Пералічваць іх няма сэнсу — усё індывідуальна.
Тактыка лячэння вызначаецца тым, што
стала яго прычынай. Калі прычына хваробы — хламідыёз, настройцеся, што яго
лячэнне працяглае. Лячыцца трэба абавязкова абаім партнёрам, нялішне праверыць
на хламідыёз іншых членаў сям'і. Акрамя
антыбіётыкаў, для барацьбы з інфекцыяй
прызначаюцца нестэроідныя супрацьзапаленчыя прэпараты накшталт ібупрафену
і дыклафенаку. Яны дапамагаюць зменшыць боль і запаленне суставаў. Калі запаленне вельмі моцнае, прызначаюць унутрысустаўныя ін'екцыі. Часам прымяняюць
прэпараты, каб зменшыць пашкоджанне
сустава. У вострым перыядзе абмяжоўваецца нагрузка.
У большасці людзей рэактыўны артрыт
праходзіць праз 3—6 месяцаў, а часам цягнецца многія месяцы і гады, перыядычна
абвастраючыся. У некаторых выпадках
развіваецца цяжкае парушэнне функцыі
суставаў. Часам пакутуюць унутраныя органы — лімфавузлы, сэрца, лёгкія, органы
СКТ, нервовая сістэма. Аднак выпадкаў,
калі захворванне прыводзіць да інваліднасці, няшмат.
У той жа час прадухіліць рэактыўны артрыт прасцей, чым лячыць. Гэта перш за ўсё
прыхільнасць аднаму сэксуальнаму партнёру, выкарыстанне прэзерватыва. Неабходна сачыць, каб дома не было грызуноў
(асноўны пераносчык іерсініі — мышы і
пацукі); выконвайце правілы захоўвання і
прыгатавання ежы, старайцеся мыць агародніну і садавіну, а калі адпачываеце ў
гарачых краінах, мыйце іх толькі бутэляванай вадой.
Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.

— Ну так, — кіўнуў галавой
стары. — Адзін з нас выпіў гэтыя
твае... лекі. Вось я і жадаю ведаць,
як яны дзейнічаюць?
Ні чо га не ад ка заў шы, юнак
проста глядзеў на старога. З жахам і адначасова з незразумелай
надзеяй.
— Ты проста пажартаваў, так? —
прагаварыў ён, нарэшце. — Сапрыўды
ты нічога такога не рабіў?
Засунуўшы руку ў кішэню, стары
выцягнуў адтуль маленькую шкляную ампулку. Дакладней, парожнія
яе рэшткі...
— Пазнаеш?
— Ты... ты... — ускочыўшы з
месца, накінуўся на старога. — Ды
ты проста...
— Сядзь!
Таксама ўскочыўшы, стары адштурхнуў ад сябе юнака. Лёгка,
без усялякіх намаганняў, але так,
што, не ўтрымаўшыся на нагах, той
грымнуўся на падлогу.
— Шчанюк!
Нахіліўшыся над юнаком і ўхапіўшы яго за адвароты кашулі,
стары нейкі час моўчкі глядзеў у
белы, нібыта абцярушаны мелам
твар юнака. Потым страсянуў яго
з усяе сілы.
— Як яна дзейнічае, гэтая твая
атрута?! Гавары, як яна дзейнічае?!
— Я... я не ведаю! — прахрыпеў
юнак. — Ведаю толькі, што не адразу! І што вельмі цяжка хоць штосьці
даказаць... Проста сэрца раптоўна
спыняецца... і ўсё...
— І ўсё... — паў тарыў стары і
зноў трасянуў юнака за адвароты
кашулі. — І ты так спакойна пра
гэта кажаш?!
— Я... я... — паўзадушана прахрыпеў юнак. — Гэта не я... гэта ўсё
яна! Яна, а не я...
— Слімак! — стары ў трэці раз
трасянуў юнака. — Калі ты кахаеш яе, ты павінен яе абараняць... а
ты?! А ты ўсё валіш на жанчыну?!
— Але ж гэта праўда! — юнак
раптам усхліпнуў. — Я не хацеў, адмаўляўся! Я б усё роўна не змог...
— Я таксама не змог...
Адпусціўшы кашулю юнака, стары павольна падышоў да стала.
— Я пажартаваў!
— Праўда?!
Юнак узняўся з падлогі, правёў
краем далоні па шчацэ, размазваючы па ёй бруд і слёзы.
— Вы не рабілі гэтага?
— Не рабіў, — сказаў стары, думаючы пра нешта сваё. — А цяпер
пайшоў прэч!
Моўчкі матлянуўшы галавой,
юнак шпарка падаўся да дзвярэй.
— Стой! Сумку забяры!
Паслухмяна вярнуўшыся да стала, юнак ухапіў сумку.
— І каб я цябе тут больш не бачыў, засранца!
Пачакаўшы, пакуль за юнаком
зачыняцца дзверы, стары апусціўся
на табурэт і, узяўшы ў кожную руку
па шклянцы, нейкі час так і трымаў
іх. Нібыта ўзважваючы...
— Проста сэрца спыняецца... —
прамармытаў ён, зноў стаўляючы
шклянкі на стол. — Сэрца спыняецца, і ўсё... — стары ўздыхнуў і дадаў
ціха, ледзь чутна: — Не самы горшы
варыянт, далёка не самы горшы...
І стары ціхенька засмяяўся.
Чаму ён смяяўся і што азначалі
гэтыя, самыя апошнія, ягоныя словы
— пра гэта ведаў толькі ён сам...
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ КРЕДИТОРОВ

ОАО «Приднепровье»
проводит уменьшение
Уставного фонда в связи
с аннулированием акций в
размере 3575 штук в соответствии с действующим
законодательством. Новый
размер Уставного фонда
составляет 61382 штуки
акций на суму 73658400
рублей.
Претензии принимаются
в срок
до 1 июля 2011 года.
УНП 400315195
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Жаночае здароўе

ПАСЯБРУЙЦЕ З ГАЛАВОЙ
Як эфектыўна дапамагчы сабе пры галаўным болі?
«Няма нічога горш, калі баліць галава», — кажуць многія жанчыны. І сапраўды, гэты боль не
дае нічога рабіць. І ніяк не атрымліваецца яго
ігнараваць. Таму многія з нас пры першых жа
сімптомах імкнуцца знайсці выратаванне.
ПРЫЧЫНЫ
Жанчыны адчуваюць галаўныя
болі значна часцей, чым мужчыны.
У іх адбываюцца пастаянныя змены
ўзроўню эстрагенаў, што з'яўляецца паказчыкам розных этапаў менструальнага цыкла. Галаўныя болі
часцей назіраюцца ў перыяд авуляцыі, у перадменструальны перыяд,
у момант самой менструацыі. Паназірайце за сабой: калі галаўныя
болі ў вас прыходзяцца на гэтыя
перыяды, то яны звязаны са зменай узроўню гармонаў. Адзначайце
ў дзённіку дні, калі вас мучаць болі,
параўноўвайце з календаром месячных, і пасля 3 месяцаў назіранняў вы атрымаеце дакладны адказ,
ці звязаны вашы галаўныя болі з
менструальным цыклам.
Акрамя таго, урачы, якія вывучаюць галаўныя болі, кажуць
аб прадук тах-правакатарах для
галаўнога болю. Такімі з'яўляюцца: чырвонае віно,
сыры, прадукты, якія ўтрымліваюць кафеін, кансерваваныя прадукты. Прычынай могуць стаць станы
напругі, вялікай разумовай нагрузкі. Часам галаўны
боль — гэта следства іншых захворванняў, такіх, як
карыес, хваробы зубоў і дзяснаў, пагаршэнне зроку,
ліхаманкавыя станы, прастуды.
АСАБЛІВАСЦІ
У асноўным, адрозніваюць два віды галаўных боляў у жанчын: мігрэнь і мышачныя напружанні (спазмы). Стан напружання адзначаецца моцным ціскам
на заднюю частку галавы. Гэты боль хоць і значны,
але не «выключае» жанчыну з жыцця. Як правіла,
з такім болем можна працягваць працаваць. Гэтыя
болі доўжацца не больш за пару гадзін.
Мігрэнь жа — больш пакутлівыя станы: гэта цягнучыя, ныючыя болі, звычайна з аднаго боку лба, суправаджаюцца млоснасцю, часам ванітамі. Мігрэнь доўжыцца
ад некалькіх гадзін да некалькіх дзён! Ад 5 да 10% жанчын, якія пакутуюць ад мігрэні, як кажуць спецыялісты,
маюць асаблівую яркую і рознакаляровую аўру.
Жанчыны, якіх мы называем працаголікамі, часцей пакутуюць ад прыступаў болі. Дрэнны сон, ранні
пад'ём у працоўныя дні, доўгі сон па выхадных —
гэтыя звычкі жанчын, якія працуюць, правакуюць
мігрэнь.
ЯК ДАПАМАГЧЫ
Многія жанчыны маюць у сумачцы парацэтамол,
аспірын або анальгін, і гэта ім дапамагае. Аднак таблеткі паказаны не ўсім, не заўсёды, да таго ж, нават
дактары кажуць, што дапамога без медыкаментаў
становіцца ўсё важнейшай у наш час, калі мы і так
нашпігаваны хіміяй і сінтэтычнымі прэпаратамі. Таму
варта паспрабаваць некаторыя з простых спосабаў
пазбаўлення ад галаўнога болю:
 Масаж галавы. Змясціце вялікія пальцы рук
на цэнтры скроняў. Масажуйце кругавымі рухамі на
працягу хвіліны або дзвюх. Калі зрабіць такі масаж
пры самых першых сімптомах галаўнога болю, то
можна хутка прадухіліць яго.
 Гарачая ванна. Гэта можа дапамагчы вашым
мышцам расслабіцца.
 Візуалізацыя. Уявіце свой боль, як нябачную хустку, якая завязана вакол галовы. Мысленна развязвайце
гэты боль, спрабуйце адчуць, як боль сыходзіць.
 Калі галаўны боль выкліканы прастудай, то
часта досыць сагрэць шыю. Зрабіце сагравальны
кампрэс або намажце сагравальнай маззю заднюю
частку шыі.
 Для мігрэні — мароз. Калі мігрэнь суправаджаецца невялікім жарам (вы быццам адчуваеце,
што галава «гарыць»), то холад «працуе» лепш, чым
цяпло. Пакладзіце ў цэлафанавы пакет лёд, загарніце гэта ў ручнік — і вось вам просты астуджальны
кампрэс. Можна пастаянна трымаць у халадзільніку
мяшок з гарохам або рысам, які можна таксама выкарыстаць у якасці кампрэсу на лоб.
 Паляжыце ў цёмным пакоі. Гэта парада для тых,
хто пакутуе на мігрэнь. Ляжце ў цёмным і ціхім памяшканні, паляжыце гадзіну ці больш, адчуеце палягчэнне.
 Перакусіце. Часам галаўны боль — гэта прыкмета голаду, крыві не хапае цукру. Перад тым, як прыняць
таблетку, успомніце, калі ў апошні раз вы елі. Магчыма,
гэта было даўно, таму перакус дапаможа справіцца з

болем. Лепш есці маленькімі порцыямі і часта — гэта
выключыць галаўныя болі ад голаду або смагі.
 Зрабіце кава-брэйк. Калі адчуваеце пачатак мігрэні, то варта як мага хутчэй выпіць кубак моцнай кавы.
Можна затым прыняць аспірын. У нашым выпадку кафеін дзейнічае на сасуды і нервовыя
канчаткі, як лёд.
 Выключыце кафеін. Калі ў вас
не мігрэнь, то кафеін, наадварот, можа не дапамагчы, а справакаваць
пастаянныя галаўныя болі. У гэтым
выпадку дактары раяць паступова
адмовіцца ад напояў, якія ўтрымліваюць кафеін. Скараціце дзённую норму
кавы ўсяго да аднаго кубка (120-180
мл) і, па магчымасці, выпівайце яе як
мага павольней. А з часам пажадана
пераходзіць на напоі без кафеіну: сокі,
малако, травяныя гарбаты.
 Вядзіце дзённік вашага галаўнога болю. Гэта дапаможа правільна дыягнаставаць хваробу. Фіксуйце не толькі свой месячны цыкл,
але і тое, што ясце. Гэта звязана з
тым, што ў пытаннях галаўнога болю
ўсё вельмі індывідуальна. І для некаторых правакаваць галаўны боль можа, напрыклад, шакалад або віно.
 Калі ў вас мігрэнь, выключыце з рацыёну
прадукты доўгага захоўвання, марынаваныя і кансерваваныя прадукты, якія ўтрымліваюць глютамат
натрыю, нітраты, а таксама хуткарастваральныя прадукты, супы хуткага прыгатавання.
 Пры звычайным галаўным болі можа дапамагчы не толькі масаж галавы, але і масаж шыі і
плячэй. Гэтыя мышцы, як правіла, напружваюцца ў
стрэсавых сітуацыях і выклікаюць галаўныя болі. Калі
нікога няма побач, каб зрабіць вам масаж, то вельмі
акуратна самі паразмінайце шыю і плечы. Карысна
рабіць так: плечы апускайце ўніз, пры гэтым галаву
цягніце ўверх, і ў зваротным кірунку — галаву ўніз,
а плечы наверх. Усе маніпуляцыі з плечавым поясам
рабіце вельмі акуратна, не рэзка!
 Выпіце вады. Часта галаўныя болі звязаныя з
абязводжваннем. Магчыма, вашаму арганізму для вываду таксінаў трэба больш вады, чым вы спажываеце.
Назапашванне таксінаў прыводзіць да млявасці і хуткай
стамляльнасці. Адразу прыміце дзве шклянкі вады. Гэта
не пазбавіць ад болю адразу, але значна аслабіць яго.
 Падыхайце глыбока. Заплюшчыце вочы і зрабіце некалькі павольных і глыбокіх удыхаў і выдыхаў. Гэта зніме напружанне ў целе, расслабіць. Калі
валодаеце прыёмамі медытацыі, то ў комплексе з
правільным дыханнем гэта значна дапаможа.
 Прайдзіцеся пешшу. Хада расслабляе. Калі
боль выкліканы недахопам свежага паветра, непрыемным навакольным становішчам, то вы таксама
адразу адчуеце палёгку.
 Прыміце абязбольвальнае. Часам гэта лепш,
чым трываць боль. Не забудзьцеся запіць таблетку
вялікай колькасцю вады (вялікай поўнай шклянкай).
Лепш трохі задрамаць. Але не захапляйцеся таблеткамі, прымайце толькі пры вострай неабходнасці, бо
пабочнымі з'явамі ў будучыні могуць стаць праблемы
з ныркамі і печанню.
 Рацыён жанчын, у якіх бывае мігрэнь, павінен
спалучаць у сабе ліставую гародніну, морапрадукты,
арэхі і прадукты з цэльнага зерня.
 Некаторыя прэпараты, паводле даследаванняў, могуць блакаваць мігрэнь. Толькі вырашайце,
ці трэба арганізм гвалтаваць таблеткамі. Тым не
менш прэпараты кальцыю, антыдэпрэсанты, таблеткі аспірыну ў некаторых жанчын купіруюць мігрэнь.
Напрыклад, адна таблетка аспірыну праз дзень (325
міліграма) памяншае галаўны боль на 20%.
У ЯКІМ ВЫПАДКУ НАВЕДАЦЬ УРАЧА
Спецыяліс ты па галаўным болі вылучаюць да
трохсот разнавіднасцяў гэтага болю. Большасць з
іх — гэта болі, звязаныя з напружаннем мышцаў.
Астатнія станы — мігрэнь рознага характару. Але
выснова дактароў адна: калі вы адчуваеце боль, які
перашкаджае вам жыць, то візіт да спецыяліста не
варта адкладаць. А насцярожыць павінны наступныя
сімптомы, якія суправаджаюць галаўны боль:
— страта канцэнтрацыі, замяшанне;
— здранцвенне, астуджэнне;
— праблемы зроку, размытае бачанне;
— частыя галаўныя болі (часцей, чым звычайна)
у людзей пасля 50;
— хранічныя галаўныя болі, якія прыносяць нязручнасці.
Падрыхтавала Ірына ПЯТРОВІЧ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
МГ УКП «Центр по приватизации» проводит открытый аукцион 4 июля 2011 г.
по продаже объектов недвижимости, находящихся на балансе ОАО «Белорусский автомобильный завод»
№
лота

1

Наименование и краткая характеристика

Местонахождение

Начальная цена
Сумма задатка,
продажи без учета
руб.
НДС, руб.

Капитальные строения: здание материального склада одноэтажное кирпичное площадью
103,1 кв.м с мощениями асфальтобетонным площадью 262 кв.м и цементобетонным
площадью 977 кв.м; здание склада с бытовыми помещениями одноэтажное кирпичное
площадью 75,3 кв.м; здание с бытовыми помещениями для профилактики машин
двухэтажное кирпичное площадью 1320,5 кв.м; здание цеха деревообработки со склаМогилевская обл.,
дами и бытовыми помещениями одноэтажное кирпичное площадью 181,5 кв.м; здание
г. Могилев,
гаража для 25 автомобилей с пристройкой для 3-х легковых автомобилей одноэтажное
776 660 100 38 833 000
Чаусское шоссе,
крупнопанельное площадью 960,3 кв.м; здание заправочной с бытовыми помещениями
д. 2
одноэтажное кирпичное площадью 31,5 кв.м; здание склада деревообработки с гаражом
на 1 автомашину одноэтажное кирпичное площадью 63,8 кв.м; сооружение, состоящее из
резервуаров Р-25 (2 шт.); сооружение, состоящее из заборов железобетонного площадью
409 кв.м, кирпичного площадью 218 кв.м, кирпичного площадью 77 кв.м, с тремя воротами
металлическими, двумя калитками металлическими и дорожки бетонной площадью 37 кв.м.
Объект продается без условий

Аукцион состоится «4» июля 2011 года в
15.00 в зале заседаний Могилевского городского исполнительного комитета по адресу:
г. Могилев, ул. Первомайская, 28а.
Организатор аукциона: МГ УКП «Центр по
приватизации», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а.
Продавец: ОАО «Белорусский автомобильный завод».
Имеется решение об отводе земли. Площадь
земельного участка, отведенного ОАО «Белорусский автомобильный завод» для содержания и обслуживания производственной базы
по адресу: Могилевская обл., г. Могилев,
ш. Чаусское, д. 2, составляет 1,9753 га.
Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в извещении, представить в
МГ УКП «Центр по приватизации» следующие
документы:
заявление на участие в аукционе;
подписанное с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон;
копию платежного поручения либо иного
документа о перечислении задатка на расчетный счет МГ УКП «Центр по приватизации»
3012213290010 в ГФ по Могилевской области
ОАО «Белинвестбанк», МФО 153801712, УНН
700008710, последний день внесения задатка
«1» июля 2011 г.
юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь:
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
доверенность и документ, удостоверяющий
личность представителя;
юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь:
копии учредительных документов и выписку
из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть подготовлена в течение

шести месяцев до подачи заявления на участие
в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии
с законодательством страны происхождения,
документ о финансовой состоятельности,
выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном
порядке, с нотариально заверенным переводом
на белорусский или русский язык;
доверенность и документ, удостоверяющий
личность представителя;
индивидуальным предпринимателям:
копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
доверенность и документ, удостоверяющий
личность представителя;
иностранным гражданином или лицом
без гражданства – документ о финансовой
состоятельности, выданный обслуживающим
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным переводом
на белорусский или русский язык;
представителем заявителя (кроме случаев,
когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданную в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованную в установленном
порядке, с нотариально заверенным переводом
на белорусский или русский язык;
при подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического
лица также – документ, подтверждающий его
полномочия;
физическим лицам – гражданам Республики Беларусь, физическим лицам – иностранным гражданам:
документ, удостоверяющий личность.
Лица, желающие принять участие в аукционе
и выполнившие все требования, допускаются к

участию в аукционе посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывается
порядковый номер, под которым данное лицо
зарегистрировано.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший в ходе торгов наивысшую цену.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в
нем подано только одним участником аукциона,
предмет торгов по решению аукционной комиссии продается этому лицу при его согласии
(далее – лицо, приравненное к победителю
аукциона) по начальной цене, увеличенной на
5 процентов.
До подписания договора купли-продажи победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней,
не считая дня проведения аукциона, обязан в
соответствии со счетом-фактурой возместить
организатору аукциона фактические затраты
на его организацию и проведение. Договор
купли-продажи заключается Продавцом и победителем аукциона (лицом, приравненным к
победителю аукциона) в течение 10 рабочих
дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата стоимости приобретенного на аукционе предмета торгов осуществляется победителем (лицом, приравненным к победителю)
аукциона в установленном порядке.
Условия оплаты – разовый платеж.
С объектами можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются ежедневно со «2» июня
2011 в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу:
г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 411. Последний день приема заявок – «1» июля 2011
года. Заключительная регистрация участников
аукциона «4» июля 2011 года с 14 до 15 часов.
Контактные телефоны: г. Могилев (0222)
22 21 78, 22 00 89.

