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МА ЛІ НА ВАЕ ЛЕ ТА
Пра ляс ныя пры го ды, якія сён ня 
ператварыліся ў са до вае збі раль ніц тва

На мі ну лыя вы хад ныя ха дзі ла ў ма лі ны. Не да лё ка — 
у ага род чык пад вок на мі ды на ўчас так за гум на мі. 

Сё ле та іх проць ма — віль га ці ха пае, яга ды буй ныя, кра мя-
ныя. Па топ чаш ся на мес цы, па кру ціш ся ва кол улас най во-
сі — і ўжо поў ны бі тон чык, пры вя за ны на по ясе, уніз цяг не. 
Так, амаль сто я чы на мес цы, дзе сяць літ раў і на збі ра ла. 
Бы ло б і больш, але ў са мых за рас цях ся род чыр во ных 
ягад ся дзе ла ў ма лень кім гняз дзеч ку і спа ло ха на гля дзе ла 
цём ным воч кам жоў тая з чор ны мі па лос ка мі пту шач ка, 
а з-пад яе вы гляд ва лі тры рас кры тыя дзюб кі. Ка ра цей, 
да вя ло ся кі нуць тыя ма лі ны і ху цень ка рэ ці ра вац ца, каб 
не ўчы ніць ла каль най эка ла гіч най ка та стро фы. Зрэш ты, 
хо піць і па су шыць, і на ва рэн не кож на му па сло іч ку. І так 
ноч чу, як па чы на ла за сы наць, га лін кі з чыр во ны мі яга да мі 
ў во чы лез лі...

Ма лі ны на ўчаст ках у вёс цы з'я ві лі ся ад нос на ня даў на, 
га доў мо двац цаць пяць на зад, ка лі мо ду на яга ды ка ля 
ха ты пры вез лі на вас пе ча ныя дач ні кі. Яны ж і па дзя лі лі ся 
з мяс цо вы мі пер шы мі «па ро дзіс ты мі» кус та мі, а там ужо 
гас па ды ні ад на ад ной па ад коп ва лі. Так што ў ма лі ны «ў 
пра мыс ло вым маш та бе», з вёд ра мі, ця пер ма ла хто ў лес 
за не каль кі кі ла мет раў ідзе. Хі ба што са браць які сло ік «на 
ля кар ства». Бо хат няя — яна хоць і буй ная, і «па ро дзіс-
тая», але па во да ры і сма ку да дзі кай ляс ной ёй да лё ка.

А ра ней жа пай сці ў ма лі ны бы ло цэ лай пры го дай. 
Рас туць гэ тыя яга ды на све жых ле са се ках або на 

ўскрай ку хмыз ня коў. Лес у на шых мяс ці нах на рых тоў ва лі 
ак тыў на, ча сам ней кую но вую элект рыч ную лі нію пра-
клад ва лі ці пад га за вую тру бу дрэ вы вы ся ка лі. І та ды праз 
год-два ўсе на ва коль ныя вёс кі на тых вы сеч ках у лі пе ні ся-
дзе лі. Асаб лі ва за пом ні ла ся, як «спля жы лі» Круг ла ўку — 
так зва лі ся не каль кі не вя лі кіх ляс коў па ся род саў гас на га 
по ля. Ме на ві та «спля жы лі», бо дрэ вы згар ну лі ў вя лі кія 
ку чы буль до зе рам і так, не пры бі ра ю чы, на не каль кі га доў 
па кі ну лі (быў са мы раз гар пе ра бу до вы, па доб на га бар да-
ку ха па ла паў сюль). На на ступ ны год пас ля «на вя дзен ня 
па рад ку» ажы лі па ка ле ча ныя дрэ вы — не ка то рыя ледзь 
не пад ве ша ныя ў па вет ры, — і пай шоў рас ці ма лін нік. 
Ягад на ім бы ло — аж у ва чах міль га це лі. Але да брац ца 
да іх бы ло не так прос та — са мыя буй ныя рас лі аку рат 
на вер се на роб ле ных буль до зе рам «пі ра мід». Да во дзі ла ся 
ка рас кац ца па іх на злом га ла вы, ры зы ку ю чы пра ва ліц ца 
ўглыб ку чы, рас сы паў шы ўсе на збі ра ныя яга ды ды яшчэ і 
па абі ваў шы ру кі-но гі (не ка то рым так і «шан ца ва ла»). Але, 
ня гле дзя чы на па доб ныя ня зруч нас ці, уся вёс ка, вы гнаў-
шы ра ні цай ка роў у по ле, імк ну ла на Круг ла ўку. Ста так 
гна лі на абед, а на су страч яму цяг ну лі ся ягад ні кі з поў ны мі 
вёд ра мі, пры чым усе, на ват са мыя ня спрыт ныя — ма лін 
у тое ле та ха па ла ўсім.

Круг ла ўку на рэш це зраў ня лі з зям лёй і за се я лі жы там, 
да вя ло ся шу каць но выя ле са се кі. Але, ка лі на ват іх не 
з'яў ля ла ся, заў сё ды за ста ва ла ся Кры ні ца і Кант роль ная — 
хмы зы за вёс кай. Кры ні ца — зра зу ме ла ча му, і б'е яна там 
не ад на, а Кант роль ная — са мая са праўд ная кант роль ная 
па ла са на мя жы па між па дзе ле ны мі да 1939-га част ка мі 
Бе ла ру сі. Там заў сё ды бы ло шмат ма лін ні ку, а на «луч-
ках» — не вя лі кіх па лян ках між кус тоў, рас ла шаў ка віс тая 
тра ва, якую тыя, хто жыў блі жэй, з ах во тай вы кош ва лі 
для сва ёй ска ці ны. На ад ной та кой вы ка ша най луч цы ад-
ной чы мы з ма май на збі ра лі штук пад сто па да сі на ві каў. 
Ка лу па лі ма лі ны, пра гры бы і не ду ма лі, а яны кра мя ныя, 
зда ро выя, вы стра і лі ся як на па ра дзе — аж ва чам не ве ры-
ла ся. Па скі да лі коф ты, па звяз ва лі ў іх ру ка вы... Так і іш лі 
па вёс цы з поў ны мі са ма роб ны мі клун ка мі і з паў пус ты мі 
бі тон чы ка мі — не да ма лін ужо бы ло.

БЫ ВА ЛІ ў ма лі нах і не вель мі пры ем ныя зда рэн ні. 
На той жа Кры ні цы ва ша па кор ная слу га ўсту пі ла 

ад ной чы ў асі нае гняз до. Пры чым на ват ад ра зу не зра-
зу ме ла, што ад бы ло ся, толь кі па чу ла глу хое і пра цяг лае 
«в-у-у-у». Ка лі ж даў ме ла ся — джга ла праз кус ты так, 
што, пэў на, па ста ві ла ней кі рэ корд. Пры чым па спя хо ва — 
да гнаць мя не змаг лі толь кі дзве ці тры на сель ні цы та го 
раз ва ру ша на га гняз да... А ад ной чы ў Га ла бур дах, да лё ка, 
кі ла мет раў за шэсць ад вёс кі, у ма лін ні ку прос та на нас з 
сяст рой вы ска чыў з ле су воўк. Мы спа ло ха на за сты лі, а 
ён па ста яў, па цяг нуў но сам па вет ра, па вяр нуў ся і пад аў ся 
на зад у лес. Брат-па ляў ні чы тлу ма чыў пас ля: па шан ца ва-
ла, ве цер у наш бок дзьмуў, а не на ад ва рот. Інакш маг лі б 
па зна ё міц ца з дра пеж ні кам блі жэй... З ма лі на вых кус тоў 
уця ка лі і ад дзі кай свін ні з па ра ся та мі — віск лі вы ста так 
нёс ся на пра лом. Толь кі вы дых ну лі і збі ра лі ся вяр нуц ца да 
ягад — прос та пад но сам пра мчаў з гроз ным рох кан нем 
вя ліз ны ся кач, пэў на, баць ка сві ня ча га ся мей ства...

Пры не се ныя да моў са бра ныя яга ды трэ ба бы ло яшчэ 
пе ра браць — дзе ля гэ та га са спо дач ка мі ва кол ста ла 
ўса джва ла ся ці не ўся сям'я, на ват са мыя мен шыя. Пас ля 
за ха тай рас паль ваў ся агонь, на тры ног ста віў ся гар шчок 
або вы вар ка з яга да мі — і на пад вор ку лу наў та кі дзі вос ны 
во дар, які праз усё жыц цё за стаў ся во да рам са праўд на га 
ле та і не пад роб на га шчас ця...

СА БРА НЫЯ сё ле та ў ага род чы ку яга ды мы па кла лі 
на су час ную элект рыч ную су шыл ку, якая ста іць у 

вяс ко вай ха це ў ма ім па коі. На ноч я яе не вы клю ча ла і ў 
сне ні бы пла ва ла ў ма лі на вым са лод кім во да ры. І на не-
каль кі га дзін усё бы ло амаль як та ды, ка лі дрэ вы бы лі вя-
лі кія, ляс ныя яга ды збі ра лі толь кі ў ле се і рас лі на па лян цы 
за вёс кай кра мя ныя чыр во на га ло выя па да сі на ві кі.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

ВУ ЧЫ СЯ, 
НЯ БО ЖА...

На кур сы пе ра пад рых тоў-
кі на стаў ні кі ез дзі лі ра ней 
кож ныя пяць га доў (а ка лі 
хо чаш па вы сіць ка тэ го рыю, 
то і час цей).

Не ка то рыя, праў да, ад-
не ква лі ся: то дзя цей ня ма 
з кім па кі нуць, то гас па дар-
ку, то яшчэ якія пры чы ны. 
А я дык лю бі ла ез дзіць, бо  
хоць на які час ды ад ры неш 
усе да маш нія кло па ты, вы-
рвеш ся з вёс кі ў го рад, пе-
рад тым — гар дэ роб свой 
пад но віш, стрыж ку-за ві-
вач ку зро біш... Ну,  як жа 
іна чай, ка лі на пе ра дзе — 
но выя су стрэ чы, ура жан ні, 
ад чу ван ні: апы неш ся ў ро лі 
сту дэн та, між во лі па ма ла-
дзе еш.

А ка лі да ўся го да гэ та-
га пры ін сты ту це ёсць свой 
пра фі лак то рый, дык у на-
стаў ні каў і ўво гу ле пан скае 
жыц цё: жыт лом за бяс пе ча-
ны, ес ці га та ваць не трэ ба, 
зда роўе па пра віць мож на...

Ад нак — шчы ра ка жу — 
гэ та ўсё па-дру гое. Па-пер-
шае — на тых кур сах мы 
мно га му ву чы лі ся — і на 
лек цы ях, і як бы між ін шым. 
Ну вось, на прык лад. Ад на з 
вы клад чыц, ін спек тар аб-
ла на (усе — з-за мед ных 
ва ла соў — зва лі яе «чыр во-
най га ла вой»), не як зра бі-
ла «лі рыч нае ад ступ лен не, 
рас ка за ла...

Гіс то рыя — да лі бог для 
на ша га «Про ва да...»! А та му 
да лей — з яе слоў:

«Ні хто не лю біць пра ве рак, 
а ўжо вяс ко выя на стаў ні кі 
дык, му сіць, най больш. Ча ка-
юць «рэ ві зо раў» з рай а на — 
хва лю юц ца, а ка лі з аб ла-
на — дык «тра сец ца» ці не 
ўвесь ра ён.

Ну вось, напрыклад: пры-
еха лі мы не як у ад ну вяс ко-
вую шко лу. Тро хі агле дзе лі-
ся там, а пра зві неў зва нок, 
і ўсе на стаў ні кі ды на шы ін-
спек та ры ра зы шлі ся па кла-
сах. Я — за ста ла ся ў на стаў-
ніц кай. Ся джу там, пра цую з 
да ку мен та мі, як рап там — 
тэ ле фон ны зва нок. Ды та кі 
ж на стой лі вы... Па ды маю 
слу хаў ку. Ад туль — ні та бе 
ві тан ня, ні дзя жур ных пы тан-
няў (ці ту ды, маў ляў, тра пі ла, 
з кім раз маў ляю) — толь кі 
ўсхва ля ва нае:

— Да вас пра вер ка пры-
еха ла?

Ка жу:
— Так.
— І гэ та, з чыр во най га-

ла вой, так са ма?
— Так са ма.
— Во лі ха! Зна чыць, і да 

нас пры прэц ца... Што хоць 
пра вя ра юць?

— Ды ўсё, — ка жу, — 
сшыт кі, дзён ні кі, жур на лы, 
ве ды і на вы кі вуч няў, пла-
ны — ка лян дар ныя і паў роч-
ныя, кан спек ты са ма аду ка-
цыі, ра бо ту з баць ка мі...

— Та ды нам ка пец... 
Зной дуць да ча го пры ча-
піц ца!

Я толь кі ха це ла ска заць, 
што не трэ ба так ду маць, — 
чую, ня ма ка му: ка рот кія 
гуд кі, ка нец раз мо ве.

Ну, ду маю, і ня хай: мо-
жа ж, пра цяг бу дзе.

І са праў ды: пры яз джа ем 
на заўт ра ў су сед нюю шко-
лу, раз маў ля ем з на стаў-
ні ка мі, і я па го ла се лёг ка 
па знаю ўча раш нюю су раз-
моў ні цу,  «пра шу ся» да яе 
на ўрок.

Тая, ба чу, аж спа лат не-
ла...

Але ж да за ня ткаў — па 
ўсім ві даць — рых та ва ла-
ся — і са ма, і вуч ні яе. Урок 
прай шоў до сыць доб ра — 
ня ма да ча го «пры ча піц ца», 
ды і мэ ты та кой я ні ко лі не 
ста ві ла.

А та му, пас ля за кан чэн ня 
пра вер кі, на пед са ве це, пры 
ўсіх, пра цу гэ тай ма ла дзень-
кай на стаў ні цы аца ні ла до-
сыць вы со ка (тая як не са-
мле ла ад ра дас ці!)... Праў да, 
у кан цы і як бы між ін шым я 
да да ла:

— Прось ба да вас хі ба 
ад на: рас ка жы це вуч ням, 
як трэ ба раз маў ляць па тэ-
ле фо не.

Твар дзяў чы ны за лі ла 
чыр вань, якой ні хто, зда ец-
ца, не згле дзеў і ні чо га не 
зра зу меў».

...Гэ ту, па чу тую на кур сах 
гіс то рыю, я по тым рас ка за ла 
сва ім дзе цям, ка ле гам, вуч-
ням. Для мно гіх яна стала 
доб рым ўрокам, як і для той 
ма ла дзень кай на стаў ні цы.

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск.

КОЛЬ КІ Б ВОЎК 
НІ ВА ЛОК,
ПА ВА ЛА КУЦЬ 
І ВОЎ КА

Ка жуць, хто ва ло дае ін-
фар ма цы яй — ва ло дае све-
там. Але ж гэ та не дзе там, 
а ў вёс цы шчас лі вы той, хто 
мае ка ня.

Дык вось. Бы лі ча сы, ка лі 
Кас ту сёк (па мя нуш цы Ве ра-
бей) пра сіў, каб да лі яго то 
га род уз араць, то буль бу па-
са дзіць ці неш та пры вез ці... 
А тут рап там па шчас ці ла: ён 
сам і до сыць уда ла на быў 
ка ня ку, вяс коў цы пай шлі да 
яго! Ды ўсе з прось ба мі, усе 
з па кло на мі: вы ру чай, маў-
ляў, без кань ка ні як!

Кас тусь гэ та пом ніў і ра-
зу меў, але ж хі ба спа чат ку, 
бо по тым ён за га на рыў ся і 
стаў не пры ступ ным, як тая 
ска ла, — на ват раз маў ляць 
з людзь мі не ха цеў. Кры-
чаў:

— Усё вам ка ня ды ка ня... 
Да вай ды да вай... А ён мне 
са мо му, мо жа, па трэ бен! Па 
се на апоўд ні ехаць...

І каб тое се на бы ло, а 
то ж (вёс ка ве дае) — не... 
І ехаць ён ні ку ды не збі-
ра ец ца, прос та ца ну са бе 
на бі вае: то браў за ка ня ку 
пляш ку га рэл кі ды 50 руб-
лёў, то ме ней літ ра ўжо і не 
па каз вай. Ды за кусь яшчэ 
пад рых туй...

Ка ра цей, з пад вор ка Ве-
раб'я лю дзі час та ста лі сы-
хо дзіць з крыў дай і без ка ня. 
Той — уеў шы ся — дня мі па-
свіў ся на вы га не. Гас па дар 
яго хі ба вы гуль ваў — час 
ад ча су ез дзіў у мяс тэч ка па 

хлеб ці што ін шае. Уся дзец-
ца та ды, пу гай над кру пам 
за сві шча ды як за кры чыць: 
«Но-о, за лёт ная!»

І з фор сам... Па ву лі цы... 
Толь кі пыл ста іць.

...Ад нак вяс коў цы Ве-
раб'ю не зайз дрос ці лі, яны 
толь кі ўсмі ха лі ся: маў ляў, 
па лё тай са бе, не ка лі ж спы-
ніш ся.

Ад ной чы і са праў ды... Ён, 
што на зы ва ец ца, пад доб-
рай му хай вяр таў ся з кір ма-
шу і ра зам з ка нём тра піў 
пад ма шы ну. У баль ні цы 
апры том неў.

— Ну што, — пы та ец-
ца док тар, — жы вы? Конь 
у кю ве це, сам у ла за рэ це? 
Тпру-у, пры еха лі?

Хво рыя смя юц ца, а не-
ба ра ка гу бу за ку сіў, як конь 
свае цуг лі, ды маў чыць. 
І дзень, і дру гі, і трэ ці ду му 
гор кую ду мае, што за раз 
яму са мо му зноў прый дзец-
ца ха дзіць да лю дзей, пра-
сіць, каб да лі ка ня, куп ляць 
паў лі тэр ку, а то, мо жа, і 
літр... З за кус кай...

Ве раб'ю вель мі страш на 
бы ло, што нех та абы дзец-
ца з ім аку рат так са ма, як 
не ка лі ён.

Зіг мунд Дзя ке віч,

в. Пян це ніш кі,

Во ра наў скі ра ён.

НЕ КІ ЕМ, 
ДЫК ПАЛ КАЮ...

Мне пе ра ва лі ла за 80, 
і гэ та, вя до ма ж, ёміс ты 
ўзрост. За пля чы ма шмат і 
пе ра жы та га, і не за бы та га.

Жы ла я ў до сыць бед най 
ся лян скай сям'і, якая скла-
да ла ся, як лю дзі ка за лі, са 
ста ро га, ма ло га і хво ра га. 
Гэ та зна чыць, ба бу лі, мя не і 
ма мы-ін ва лі да. Та та ад ма іх 
трох га доў сы шоў да ін шай 
жан чы ны.

З ча сам змя ні ла ся і на-
ша сям'я. Ка лі я бы ла ў 
сё мым кла се, па мер ла ба-
бу ля, і мы з ня мог лаю ма-
май за ста лі ся ўдзвюх. Яна, 
праў да, шмат што ўме ла — 
доб ра вя за ла, вы шы ва ла, 
ра бі ла вы ці нан кі і квет кі з 
па пе ры, та му гро шай тро-
хі за раб ля ла. Усё ас тат няе 
бы ло на мне.

Але шко лу я скон чы ла. 
Трэ ба ву чыц ца да лей, але 
ма му па кі нуць ня ма як... 
Прый шло ся па сту піць на за-
воч нае і пай сці пра ца ваць 
ва жа тай. А па ра лель на...

Як за раз пом ню, у 1954-м 
па ча ла ся пад піс ка на апош-
нюю дзяр жаў ную па зы ку. 
Сель скі Са вет, каб пра вес ці 
яе, ства рыў ра бо чыя гру пы, 
за ма ца ваў за імі пэў ныя вёс-
кі-ху та ры, склаў спі сы, хто 
на якую су му па ві нен доб-
ра ах вот на (?) пад пі сац ца... 
А да лей пай шла не па срэд-
ная ра бо та з людзь мі, па хо-
ды па ха тах.

На ша гру па (я ў ёй — 
збо ку пры пё ку) скла да-
ла ся з мяс цо ва га дэ пу та-
та, ра бо ча га-ка му ніс та з 
цук ро ва га за во да і дзвюх 
на стаў ніц. Са мы пер шы — 
дэ пу тат — звы чай на маў-
чаў (але доб ра ве даў, хто 
мо жа даць коль кі гро шай), 
дру гі, той ра бо чы-ка му ніст, 
ды на стаў ні цы, за хо дзя чы ў 
ха ты, най больш га ва ры лі. 
Пра што? Пра цяж кае ста-
но ві шча ў кра і не, пра вя-
лі кую па трэ бу ў гра шах, у 
вось гэ тай па зы цы. Кож на-
му гас па да ру ці гас па ды ні 
на зы ва ла ся су ма... (Праў-
да, не каль кі боль шая, чым 
па зна ча на ў спі се.) Але ж, 

зда ра ла ся, лю дзі да ва лі і 
яе. Нам гэ та за ліч ва ла ся, 
як «звыш пла на». А вось на 
мен шую су му гру па не зга-
джа ла ся. Нельга было.

Пом ню аж двой чы мы ха-
дзі лі да ад на го ху та ра ні на. 
Дэ пу тат ка заў, што той пра-
даў па ра сят, што пад пі сац-
ца мо жа на ват на боль шую 
су му. А гас па дар — на ад ва-
рот упі раў ся: маў ляў, толь кі 
па ло ва і ні ка пей кі звер ху!

Што бы ло ра біць?
Вый сце пра па на ваў стар-

шы ня кал га са: вы, маў ляў, 
ідзі це ў ха ту і вя дзі це свае 
раз мо вы. А я пад' еду крыш-
ку паз ней і ад ра зу да гум-
на — ся ке рай бу ду сце ны 
пра стук ваць, як быц цам, 
ха чу ў кал гас за браць, на 
бу доў лю ка нюш ні... Гас па-
дар спа ло ха ец ца і — вось 
уба чы це — пад лю бой су май 
пад пі шац ца.

Слу хаць гэ та бы ло вель-
мі ня ём ка, а як мне, кам-
са мол цы, дык хоць скрозь 
зям лю пра ва лі ся аль бо ўця-
чы. Але ку ды? Тра піў жуч ка 
ў пан скую руч ку, зна чыць, 
ся дзі...

Ка ра цей, ра зы гра лі мы 
ўсё як па но тах: зай шлі ў ха-
ту, «пра моў цы» ста лі бой ка 
га ва рыць, ху та ра нін — па-
ра ней ша му ўпі рац ца.

По тым з ву лі цы да нёс ся 
стук — гас па дар вый шаў у 
двор... Вяр нуў ся ў ха ту, ска-
заў сва ёй жон цы:

— На ша гум но бу дуць 
раз бі раць. На знос...

Ка бе та ў плач:
— А як жа?.. А што?.. 

А каб ты на па зы ку пад пі-
саў ся...

Наш ра бо чы ў пра цяг:
— ...Тады — мы б так са-

ма за вас за сту пі лі ся: упра-
сі лі б стар шы ню, каб не ча-
паў па бу до ву...

— Доб ра, — зга джа ец ца 
гас па дар, — я ўсё вам пад пі-
шу, толь кі да па ма жы це.

— А як жа! — абя цае 
той ра бо чы-ка му ніст, ку ляй 
пад ля тае да стар шы ні і та кі 
«ўга вор вае» па кі нуць гум-
но.

...Ху та ра нін та ды сваё 
сло ва стры маў: не прос та 
пад пі саў ся на па зы ку, — тут 
жа ад даў гро шы і на ват час-
та ваць нас ха цеў, але нам 
бы ло гэ так ня ём ка... Упер-
шы ню ўба чыў шы та кое дву-
руш ніц тва, я на огул не маг-
ла апом ніц ца.

Ад нак што бы ло — бы-
ло. І гум но ў та го ху та ра ні на 
ўсё ж за бра лі. Праў да, знач-
на паз ней. Як той ка заў, не 
кі ем, дык пал каю — ад ной 
па га нял каю.

Я. Ку ле віч,

г. Скі дзель.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж чар го вае 

і шчы рае: пі шы це, бо 

ўсе «вя сё лыя і праў дзі-

выя гіс то рыі з жыц ця 

чы та чоў» на ста рон ках 

«Звяз ды» не прос та дру-

ку юц ца, — яны ўдзель-

ні ча юць у кон кур се на 

най леп шую. Вы ні кі яго 

бу дуць пад ве дзе ны на 

па чат ку на ступ на га го да. 

Жу ры — і вя лі кае чы тац-

кае пад стар шын ствам 

спа да ры ні Соф'і Ку сян-

ко вай з Ра га чоў шчы ны, 

і ма лень кае рэ дак цый нае 

на ча ле з пер шым на мес-

ні кам га лоў на га рэ дак та-

ра спа да ры няй На тал ляй 

Кар пен кай — пра цуе. 

Пе ра мож цаў ча ка юць 

пры зы.


