
Жан чы на 
па ху дзе ла дзе ля 
чу жо га вя сел ля

Жы хар ка бры тан ска га го ра да Ло сі мут (Шат-

лан дыя) па ху дзе ла на 57 кі ла гра маў, та му што 

не ха це ла быць са май тоў стай сяб роў кай ня-

вес ты на вя сел лі баць кі, па ве дам ляе вы дан не 

The Mіrror.

Зу сім ня даў на Да ні эль Рыч манд ва жы ла 133 кі ла-

гра мы. Яна пра ца ва ла ў ба рах, на сня да нак жан чы на 

ела кекс з ка вай, абе да ла буль бай з мас лам, а на 

вя чэ ру за каз ва ла пі цу, фаст фуд ці паў фаб ры ка ты. 

Па між пры ёма мі ежы яна што дня з'я да ла два пач кі

чып саў, мар ме лад і вы пі ва ла дзве бля шан кі ко лы. 

У вы ні ку ад ліш няй ва гі жан чы на не маг ла пра пы ла-

со сіць лес ві цу: яна па чы на ла за ды хац ца. Ка ле гі па 

ра бо це смя я лі ся з яе. Рыч манд на сі ла фут бол кі і ме ха-

ва тую воп рат ку і са ро ме ла ся з'яў ляц ца на пуб лі цы.

По тым у яе па чаў ся боль у гру дзях. Ура чы тлу ма чы-

лі хва ро бу ліш няй ва гой і па сіў ным спо са бам жыц ця 

і ра і лі бры тан цы па ху дзець. Да та го ж яе па клі ка лі 

на вя сел ле ад ра зу не каль кі сва я коў, на цы ры мо ніі 

ў баць кі яна па він на бы ла стаць сяб роў кай ня вес ты. 

Рыч манд цвёр да вы ра шы ла, што не хо ча быць са май 

тоў стай на свя це.

Яна да лу чы ла ся да пра гра мы для па ху дзен ня і па-

ча ла бе гаць два ра зы на ты дзень, пе ра гле дзе ла сваю 

ды е ту і ста ла га та ваць усю ежу са ма стой на. У вы ні ку 

жан чы на здо ле ла скі нуць 57 кі ла гра маў. На вя сел лі 

баць кі і сва я кі ка за лі ёй кам плі мен ты, а яе брат на ват 

рас пла каў ся ад го на ру за сяст ру.

Дзе ў све це 
больш за ўсё 

ту рыс таў
Рэй тынг са мых на вед валь ных і пе ра гру жа ных 

ту рыс та мі мес цаў у све це апуб лі ка ва лі на афі-

цый ным сай це экс пер ты да след чай кам па ніі 

Columbus Dіrect.

Спе цы я ліс ты скла лі рэй тынг зы хо дзя чы з коль-

кас ці ту рыс таў на квад рат ную мі лю (2,6 км2) у дзень. 

Вы свет лі ла ся, што са мым пе ра поў не ным лі чыц ца 

вост раў Пху кет у Тай лан дзе, дзе на кож ную квад-

рат ную мі лю пры па дае пры бліз на пяць ты сяч на-

вед валь ні каў.

Дру гую па зі цыю за няў го рад Паль ма, дзе што дзень 

на кож най квад рат най мі лі ў ся рэд нім аказ ва ец ца 

2,9 ты ся чы ту рыс таў. На трэ цім рад ку раз мяс ці ла ся 

Па тая (2,7 ты ся чы ту рыс таў), а на чац вёр ты тра піў 

Па рыж (ка ля 1000 па да рож ні каў). Акра мя та го, у топ-10 

са мых за гру жа ных ту рыс тыч ных мес цаў тра пі лі Бар-

се ло на (605 ту рыс таў), Ку а ла-Лум пур (367), Мі лан 

(344), Оса ка (268), Сін га пур (127) і Нью-Ёрк (119).

У до ме са ста рэ лых 
зла дзі лі бай цоў скі 

клуб
Су пра цоў ні цы аме ры кан ска га до ма са ста рэ-

лых, раз ме шча на га ў го ра дзе Уін стан-Сей лем, 

штат Паў ноч ная Ка ра лі на, пры му ша лі ста рых 

біц ца ад но з ад ным, па ве дам ляе Fox News.

Дня мі па аб-

ві на вач ван ні ў 

жорст кім абы хо-

джан ні з ін ва лі-

да мі бы лі арыш-

та ва ныя 32-га-

до вая Мэ ры лін 

Мак кей, 20-га до-

вая Та на сія Івон 

Тай сан і 26-га до вая Та не шыя Дэ шон Джор дан. Па вод-

ле су до вых да ку мен таў, у чэр ве ні бя гу ча га го да жан-

чы ны гля дзе лі на бой ку па між 70-га до вай і 73-га до вай 

жы хар ка мі до ма са ста рэ лых, зды ма лі тое, што ад бы-

ва ла ся, на ві дэа і пра ва ка ва лі іх на пра цяг кан флік ту. 

Су пра цоў ні цы не раз ня лі бой ку на ват пас ля та го, як 

ад на з ба бу лек па ча ла пра сіць аб да па мо зе.

Як толь кі кі раў ніц тва до ма са ста рэ лых да ве да ла ся 

пра ін цы дэнт, жан чын зволь ні лі. «Ка лі га вор ка ідзе 

пра лю дзей, якія не мо гуць пра ся бе па кла па ціц ца, 

мы звяр та ем на гэ тую спра ву асаб лі вую ўва гу», — 

па ве да міў жур на ліс там па лі цэй скі, які браў удзел у 

рас сле да ван ні. Кі раў ніц тва до ма са ста рэ лых за яві ла, 

што зро біць больш жорст кім пра цэс пры ёму на ра бо ту 

но вых су пра цоў ні каў.

Іван КУ ПАР ВАС.
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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 7.39 18.11 10.32
Вi цебск — 7.30 17.59 10.29
Ма гi лёў — 7.29 18.01 10.32
Го мель — 7.23 18.00 10.37
Гродна — 7.53 18.26 10.33
Брэст    — 7.51 18.30 10.39

ЗАЎТРА
Да ра гія дзяў ча ты, не да вай це хлоп-

цам іл жы выя над зеі.

Не па кі дай це на плі це пус тую па-

тэль ню з за кры тым веч кам!

— Пад час сек су я за плюшч ваю во чы і 

ўяў ляю ся бе ху дой, а яго ба га тым.

Што трэ ба хлоп цу, каб да ка заць, 

што ён мае ра цыю? 15—20 раз гор-

ну тых ар гу мен таў, спа сыл кі на пер-

ша кры ні цы, вы раз ныя вы сно вы, прэ-

зен та цыя ў PowerPoіnt з на гляд ны мі 

пры кла да мі, дак лад на 8-10 хві лін.

Што трэ ба дзяў чы не? Рас пла кац ца 

і ска заць: «Ка лі ты мя не не ка ха еш, 

так і ска жы!»

16 КАСТ РЫЧ НІ КА

1904 год — на ра дзіў ся 

(вёс ка Дроз да ва, 

ця пер у Та ла чын скім ра ё не) Дзміт-

рый Анд рэ е віч Ка рат ке віч, адзін з 

ар га ні за та раў і кі раў ні коў мінск ага 

ан ты фа шысц ка га пад пол ля ў Вя-

лі кую Ай чын ную вай ну. Да вай ны пра ца ваў пер-

шым сак ра та ром За слаў ска га рай ка ма КП(б)Б, 

на чаль ні кам Га лоў ганд лю, ды рэк та рам Мінск ага 

прам ганд лю. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну з пер-

шых дзён аку па цыі Мін ска ўклю чыў ся ў пад поль-

ную ба раць бу, кі ра ваў ства рэн нем пад поль ных 

груп і на ладж ван нем су вя зяў па між імі. З мая 

1942-га кі ра ваў ад дзе лам раз вед кі. У каст рыч-

ні ку 1942 го да арыш та ва ны гіт ле раў ца мі і пас ля 

ка та ван няў рас стра ля ны. Імем Д. А. Ка рат ке ві ча 

на зва на ву лі ца ў Мін ску.

1910 год — на ра дзіў ся Пётр Пят ро віч 

Пад ка вы раў, кам па зі тар, за слу жа-

ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі. Яго твор чая ін ды-

ві ду аль насць най больш вы яві ла ся ў ін стру мен-

таль най му зы цы. Ся род тво раў — опе ра «Па вел 

Кар ча гін», кан та та «Ба ла да аб ча ты рох за лож ні-

ках», сім фо ніі «Юнац тва», «Ра дзі ма», кан цэр ты 

для му зыч ных ін стру мен таў, ва каль ныя цык лы на 

вер шы Я. Ку па лы, Я. Ко ла са, М. Тан ка, Г. Гей не. 

Зай маў ся так са ма апра цоў кай бе ла рус кіх на род-

ных пе сень і тан цаў. Па мёр у 1977 го дзе.

Сён ня ад зна ча ец ца Су свет ны 

дзень хле ба. Свя та бы ло за сна-

ва на ў 2006 го дзе па іні цы я ты ве 

Між на род на га са ю за пе ка раў і 

пе ка раў-кан ды та раў. А вы бар 

да ты аб умоў ле ны тым, што 

16 каст рыч ні ка 1945 го да бы ла ство ра на Хар чо-

вая і сель ска гас па дар чая ар га ні за цыя ААН, якая 

зай ма ла ся вы ра шэн нем праб лем у раз віц ці сель-

скай гас па дар кі і хар чо вай вы твор час ці. Да рэ чы, 

да гэ тай жа па дзеі пры мер ка ва на і яшчэ ад но 

свя та — Су свет ны дзень хар ча ван ня.

1846 год — аме ры кан скі ўрач Уіль ям Мор-

тан у клі ні цы Бо ста на пра вёў пер-

шую апе ра цыю пад эфір ным нар ко зам. З гэ тай 

на го ды сён ня па ўсім све це ад зна ча ец ца су свет ны 

дзень анес тэ зі ё ла га.

1854 год — на ра дзіў ся Ос кар Уайльд, 

анг лій скі пісь мен нік, дра ма тург, 

па эт, кры тык. Аў тар сла ву та га ра ма на «Парт-

рэт Да ры я на Грэя», ка ме дый «Як важ на быць 

сур' ёз ным», «Ідэа льны муж» і ін шых. Па мёр 

у 1900 го дзе.

1941 год — на 

пад  с та  ве 

за га ду нар ка ма аба ро-

ны ў ва ен най авія шко ле 

го ра да Эн гель са (Са ра-

таў ская воб ласць) з іні-

цы я ты вы Ге роя Са вец ка-

га Са ю за М. М. Рас ка вай 

па ча ло ся фар мі ра ван не 

жа но чых авія цый ных 

пал коў нач ных бам бар-

дзі роў шчы каў на са ма лё тах По-2.

1978 
год — 58-га до вы кра каў скі кар ды-

на л Ка раль Вай ты ла быў абра ны

па пам Рым скім пад імем Яна Паў ла ІІ. У двух ты-

ся ча га до вай гіс то рыі па пства Ян Па вел ІІ лі чыц-

ца аб са лют ным рэ кард сме нам як па коль кас ці 

па стыр скіх па ез дак (ён на ве даў 129 кра ін), так і

па ліку здзейс не ных на яго за ма хаў (у 1981 го-

дзе — на Фі лі пі нах і ў Ва ты ка не, у 1982 го дзе — 

у Пар ту га ліі, у 1986-м — у Ін дыі). 264-ы пан ты фік 

Ян Па вел ІІ стаў пер шым за 455 га доў рым скім 

па пам не італь ян ска га па хо джан ня на Свя тым пра-

сто ле (Ад ры ян VІ, які стаў па пам у 1523-м, быў га-

лан дзец па на ра джэн ні), ад ным з са мых ма ла дых 

пан ты фі каў у гіс то рыі і пер шым па пам сла вян ска-

га па хо джан ня. Па пра цяг лас ці свай го пан ты фі-

ка ту ён са сту пае толь кі па пу Пію ІX (1846—1878). 

Ян Па вел ІІ па мёр 2 кра са ві ка 2005 го да.
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Месяц
Поўня 14 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Цяльца.

Iмянiны
Пр. Васілісы, Дзяніса, Івана.

К. Маргарыты, Фларанціны, Ядвігі, 

Герарда.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

У дру гой па ло ве каст рыч ні ка з на ды хо дам за-

ма раз каў не аб ход на аб рэ заць над зем ную част ку 

боль шас ці мна га лет ні каў: гваз дзі коў, пі во няў, лу-

бі ну, руд бе кій, флёк саў і ін шых.

Аб рэз ка гэ тых куль тур пра во дзіц ца амаль да 

ўзроў ню зям лі, па кі да юц ца толь кі бяз ліс це выя 

сцёб лы вы шы нёй 5-7 см. А вось ка са чы аб ра за юц ца 

да ўзроў ню 10-15 см, дэль фі ні ум — 25-30 см. Пры 

ні жэй шай зрэз цы апош ня га ў по лае сцяб ло трап ляе 

ва да, вы клі ка ю чы за гні ван не ка рэ ні шча.

Не пра вод зяць аб рэз ку мна га лет ні каў з зі му ю-

чым ліс цем, та кіх як ба дан, ма роз нік, мя дун ка.

Трэ ба мець на ўва зе, што да за ма раз каў гэ та га 

ра біць не вар та, бо з ліс ця і сцёб лаў яшчэ ідзе ад ток 

па жыў ных рэ чы ваў у ка ра ні, ка рэ ні шчы і пу пыш кі 

ад наў лен ня. Ка лі пад час аб рэз кі вы за ўва жы це, 

што пу пыш кі ад наў лен ня апы ну лі ся на па верх ні, то 

іх аба вяз ко ва трэ ба пры крыць, пад сы паў шы зям лю 

да кус тоў, каб па збег нуць пад мяр зан ня.

У су хое на двор'е з па чат кам устой лі вых за ма-

раз каў аб ра за юць кля ма ці сы, якія цві туць на па-

раст ках бя гу ча га го да, па кі нуў шы два вуз лы ад 

уз роў ню зям лі (10-30 см). За тым іх на кры ва юць 

драў ля ны мі скры ня мі, на якія звер ху на сы па юць 

су хое ліс це.

Кля ма ці сы, якія цві туць на па раст ках мі ну ла га 

го да (гэ та зна чыць пе ра зі ма ва лыя) не аб ра за юць. 

Сцёб лы зды ма юць з апор і ўклад ва юць коль цам 

на зям лю. На іх кла дуць лап нік, за тым на сы па юць 

ліс це, а звер ху зноў лап нік або га лін кі, каб ліс це 

не раз ля та ла ся.

Ру жы аб ра за юць і ха ва юць так са ма ў су хое на-

двор'е пры на ды хо дзе ўстой лі вых за ма раз каў. Сар-

ты груп фла ры бун да і чай на-гіб рыд ных аб ра за юць 

на вы шы ню 40-50 см ад ні зу кус та.

Пас ля гэ та га вы да ля юць ліс це, вы ра за юць сла-

быя і мяк кія па раст кі, якія не вы спе лі, а тыя, што 

за ста лі ся, апырс ква юць 3 %-ным рас тво рам жа-

лез на га ку пар ва су, акуч ва юць на вы шы ню 30-35 

см пяс ком і зям лёй.

За тым над кус та мі ўста лёў ва юць кар ка сы з тоў-

ста га дро ту або рэ ек, на іх на цяг ва юць шчыль ную 

па пе ру, а па-над ёй плён ку, краі якой за ма цоў ва-

юць, пры ціс ка ю чы да зям лі.

Та кое па вет ра на-су хое схо ві шча дзя ку ю чы па пе-

ры пе ра шка джае ўтва рэн ню кан дэ нса ту ва ды пад 

плён кай і за бяс печ вае вен ты ля цыю пад час ад лі гі, 

ка лі плён ку пры ўзды ма юць з тар цоў.

Па лі ян та выя ру жы пад ра за юць зу сім кры ху — 

вы да ля юць толь кі су квец ці кры ху ні жэй раз га лі-

на ван ня.

Пля ціс тыя ру жы не аб ра за ючы зды ма юць з апо-

ры і ўклад ва юць на зям лю коль цам. Аба вяз ко ва 

апырс ква юць жа лез ным ку пар ва сам і акуч ва юць 

ніз сцёб лаў пяс ком і зям лёй — гэ та па тра ба ван не 

ад ноль ка вае для ўсіх ты паў руж. На кры ва юць лап-

ні кам і су хім ліс цем.

У мі ні я цюр ных руж аб ра за юць толь кі су квец-

ці. Ха ва юць іх гэ так жа, як чай на-гіб рыд ныя, аль-

бо пе ра са джва юць у гарш кі і за хоў ва юць зі мой у 

скле пе.

А вось пар ка выя ру жы зі му юць без уся кай хо-

ван кі, толь кі вяс ной ім ро бяць не вя лі кае са ні тар-

на-кас ме тыч нае аб ра за нне, вы да ля ючы су хія і па-

шко джа ныя га лін кі.

На зі му пры кры ва юць су хім ліс цем гі я цын ты, 

якія звы чай на вы са джва юць да ся рэ дзі ны каст-

рыч ні ка. На рцы сы, як пра ві ла, пры сы па юць ліс цем, 

тор фам, іг ліч ным апа дам ад ра зу пас ля па сад кі. 

А мах рыс тыя на рцы сы трэ ба ха ваць што год яшчэ 

і пад лап ні к.

Так са ма ўво сень аба вяз ко ва трэ ба пад кар міць 

гле бу ў квет ні ку. Пра рых лі це яе асця рож на ка ля 

мна га лет ні каў і ўня сі це не аб ход ныя мі не раль ныя 

ўгна ен ні. А ўчаст кі, да вяс ны сва бод ныя ад па са дак, 

за праў це мі не раль ны мі і ар га ніч ны мі ўгна ен ня мі.

У цяж кія глі ніс тыя гле бы ўня сі це пя сок і торф, 

а ў за над та лёг кія пяс ча ныя — торф і глі ну. Пе ра-

ка пай це гле бу з аба ро там плас та і так па кінь це на 

зі му ў буй ных ка мя ках.

ВО СЕНЬ СКІ 
ДО ГЛЯД КВЕ ТАК

Я столь кі ра зоў ба чыў во сень на гэ тай зям лі!

Ма ле чай ка лісь ці шу каў жа лу ды пад ду ба мі,

Пад лет кам дзяў чы не да рыў за ла тыя ліст кі,

А сён ня — з уну ка мі кро чу ста ры мі шля ха мі.

Ад веч най да ро гай пры хо дзяць зі ма і вяс на,

І шчод рае ле та свае па да рун кі пры но сіць.

На гэ тай да ро зе ні ко му пры пын каў ня ма,

І лю дзі тра ву за быц ця ўздоўж да ро гі не ко сяць.

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

Даж джы прай шлі, але мы ўсё роў на па він ны 

быць на па га то ве: трэ ба ўваж лі ва агле дзець 

квет нік. Ці да стат ко ва на корм ле на віль гац цю 

гле ба, ці дай шла ва да да ка ра нёў? Асаб лі ва гэ та 

важ на для шмат га до вых кве так, кус тоў, дрэў.

Ка лі гле ба ў глы бі ні вель мі су хая, трэ ба пра-

цяг ваць па лі вы: пе ра сох лая зям ля хут ка пра-

мяр зае, а нам нель га да пус ціць, каб рас лі ны, 

аслаб ле ныя эк стрэ маль ны мі ўмо ва мі сё лет ня га 

ле та, па цяр пе лі яшчэ і ад, маг чы ма, су ро вай або 

бяс снеж най зі мы.

І вя до ма, трэ ба пра вес ці шэ раг аг ра тэх ніч ных 

ме ра пры ем стваў, каб пад рых та ваць квет нік да 

зі моў кі.

КАБ САЛ ДАТ 
ВЯР НУЎ СЯ ДА МОЎ

Без умоў на, ад праў ля ю чы сы на ў 

ар мію, кож ная ма ту ля ду мае толь-

кі пра ад но — каб вяр нуў ся жы вы і 

зда ро вы. З ця гам ча су ста ла ся так, 

што ў на род ным ася род дзі гэ та важ-

ная па дзея ў жыц ці хлоп ца і яго сям'і 

ста ла су пра ва джац ца ад па вед ным 

аб ра дам, які па сту пе ні рас пра ца-

ва нас ці і са цы яль най на груз кі ні чым 

не ад роз ні ва ец ца ад ры ту а лаў на-

ра джэн ня ча ла ве ка і яго вя сел ля. 

Больш за тое, аб рад про ва даў хлоп-

ца ў вой ска (або на вай ну) да паў-

ня ўся цэ лым шэ ра гам спе цы фіч ных 

ма гіч ных дзе ян няў, якія ўзмац ня лі 

яго ду хоў ны па тэн цы ял. Пры чым у 

гэ тым вы пад ку трэ ба га ва рыць пра 

тое, што аб рад про ва даў аказ ваў ся 

ў пра сто ры ўсёй тра ды цый най куль-

ту ры і яе ад веч най і муд рай сіс тэ мы 

агуль на ро да вых каш тоў нас цяў. Пра 

гэ тыя сак раль на-ма гіч ныя скрэ пы-

да паў нен ні шы ро кае ко ла лю дзей 

ве дае знач на менш, та му што яны 

вы кон ва лі ся не пуб ліч на, пры ўсёй 

ра дзі не, а час цей пры ўдзе ле толь кі 

ма ці або ба бу лі. Мы не раз га ва ры лі 

пра тое, што фак тыч на іс на ва лі два 

плас ты, ці ўзроў ні, эт на куль тур най 

«аду ка ва нас ці». Адзін — гэ та той, 

які што год паў та раў ся пуб ліч на, пры 

ўдзе ле вя лі кай коль кас ці лю дзей. 

Дру гі — за ле жыў ад муд рас ці Ро-

ду, Сям'і, той ці ін шай ба бу лі, ма ці 

і «ажы ваў», як пра ві ла, у пра сто ры 

ўлас най гас па дар кі. З пэў най до ляй 

умоў нас ці мож на ска заць, што дру гі 

га ры зонт куль ту ры быў тай на пі сам 

Ро да вай па мя ці. Зра зу ме ла, што і гэ-

тыя ве ды пе ра да ва лі ся дзе цям і ўну-

кам, су се дзям, з які мі бы лі доб рыя 

ад но сі ны. І ўсё ж яны бы лі пры кры ты 

по кры вам та ям ні час ці і, як тыя гро-

шы, не лю бі лі мі тус ні і шу му.

З во пы ту ся мей на-ро да вай куль-

ту ры: на шы муд рыя жан чы ны ве да лі, 

што фак тыч на то ес ным «пра ця гам» 

энер ге ты кі ча ла ве ка з'яў ля ец ца ўсё 

тое, што бы ло ў цес ным кан так це з 

ім са мім: адзен не, прад ме ты ўлас-

на га ка ры стан ня, фо та зды мак або 

на ма ля ва ны парт рэт, след на зям лі. 

Апош няе як раз і з'яў ля ла ся тым ры-

ту аль ным да паў нен нем, якое скла-

да ла ся мей ную тай ну-спа дзя ван не, 

тай ну-над зею, а маг чы ма, тай ну-ве-

ру ў яго вы ні ко васць. Ка лі муж чы на 

ішоў на вай ну, то прос та ка ля па ро га 

ха ты вы кон ваў спе цы яль ны аб рад-

раз ві тан не: бо сай на гой ён па кі даў 

на зям лі след, ма ці або жон ка збі ра лі 

гэ ты ад бі так да драб ніч кі на чыс цют-

кую хус ці ну, за вяз ва лі крыж-на крыж 

на два вуз лы, нес лі ў ха ту і кла лі ў 

чыр во ны кут за баж ні цу. Лю дзі ве-

ры лі, што з та кім ча ла ве кам ні чо га 

не зда рыц ца, та му што яго бу дуць 

пе ра сце ра гаць род ная зям ля і той 

чыр во ны кут, пад якім бы ла не ка лі 

за ка па на яго пу па ві на. Ка лі ж ча ла-

век вяр таў ся да до му, зям лю вы сы па-

лі на тое ж мес ца, ад куль яе ўзя лі.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні пра 

ка ра ні і пры ста са ва насць да 

су час на га жыц ця ка лян дар ных 

і ся мей на-по бы та вых на род ных 

тра ды цый і аб ра даў на паш то вы 

або элект рон ны ад рас рэ дак цыі 

з па зна кай «Пра ра дзін нае».

У ліс тах, што пры хо дзяць на ад рас вы да вец тваў і рэ дак цый, дзе 

вы пуска лі ся на шы кні гі і дру ку юц ца ар ты ку лы, а так са ма ў тых, 

якія чы та чы да сы ла юць улас на нам, вы каз ва юц ца сло вы па дзя кі 

і ад на ча со ва апіс ва юц ца шмат лі кія жыц цё выя сі ту а цыі, тлу ма чэн не 

якім мож на даць толь кі пры ўмо ве дас ка на ла га ве дан ня эт ніч ных 

тра ды цый і во пы ту пра вя дзен ня аб ра да вых прак тык. Апі сан не 

па да ец ца эма цы я наль на, ча сам са сля за мі на ва чах, та му не ўсе 

ліс ты мож на пра цы та ваць поў нас цю. Як пра ві ла, мы за ся родж ва-

ем ува гу на тым мес цы, ў якім сфа ку сі ра ва на сут насць праб ле мы. 

Вось і на ступ ны ліст з Ашмян ад Ма рыі В. цы ту ем фраг мен тар на: 

«...як мож на за сце раг чы на шых сы ноў пе рад тым, як ім іс ці ў ар-

мію... бо кож ная ма ці хо ча толь кі шчас ця свай му сы ну».

Zамор'еZамор'е






