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NYT: кан фе рэн цыя ў Мюн хе не па ка за ла глы бі ню 
рас ко лу па між ЗША і іх са юз ні ка мі

Мюн хен ская кан фе рэн цыя па 

бяс пе цы пра дэ ман стра ва ла на-

яў насць глы бо кіх ра зы хо джан няў 

у по гля дах па між Ва шынг то нам і 

яго са юз ні ка мі па мно гіх пы тан нях 

між на род най па лі ты кі. На За ха дзе 

асце ра га юц ца, што гэ тым мо гуць ска рыс тац ца Ра сія і Кі-

тай. Пра гэ та га во рыц ца ў ар ты ку ле, апуб лі ка ва ным учо ра 

ў Thе Nеw Yоrk Tіmеs.

Як кан ста ту ец ца ў пуб лі ка цыі, «лі да ры ЕС даў но асце-

ра га лі ся, што за явы прэ зі дэн та До наль да Трам па і яго 

па ве дам лен ні ў «Твітэры» мо гуць раз бу рыць Паў ноч на ат-

лан тыч ны аль янс». «Яны спа дзя ва лі ся, што, ня гле дзя чы 

на на пру жан не, іс ну ю чыя су вя зі вы тры ма юць». Ад нак, 

па сло вах дып ла ма таў і ана лі ты каў, на пра ця гу апош ніх 

не каль кіх дзён на прэ стыж най кан фе рэн цыі па бяс пе цы ў 

Мюн хе не рас кол па між ЕС і ад мі ніст ра цы яй Трампа стаў 

ад кры тым, на поў не ным раз драж нен нем, на быў рэ аль ныя 

аб ры сы», — ад зна ча ец ца ў ма тэ ры я ле.

«Ні хто больш не ве рыць, што Трам па хва лю юць пунк ты 

гле джан ня і ін та рэ сы са юз ні каў», — пры во дзіць га зе та сло вы 

кры ні цы з лі ку афі цый ных асоб ФРГ. Як га во рыц ца ў ар ты ку-

ле, апы та ныя жур на ліс та мі дып ла ма ты і су пра цоў ні кі раз вед кі 

мяр ку юць, што на яў ны мі ра зы хо джан ня мі ў мер ка ван нях па-
між ЗША і іх са юз ні ка мі «мо гуць ска рыс тац ца Ра сія і Кі тай».

Прэм' ер Поль шчы ад мя ніў ві зіт у Із ра іль 
пас ля слоў Не тань я ху пра Ха ла кост

Кі раў нік ура да Поль шчы Ма тэ вуш Ма ра вец кі пры няў 
ра шэн не не ехаць у Іе ру са лім пас ля за яў прэм' ер-мі ніст ра 
Із ра і ля Бінь я мі на Не тань я ху пра ро лю па ля каў у зла чын-
ствах Ха ла кос ту. Са міт гру пы Вы шаг рад скай чац вёр кі з 
удзе лам прад стаў ні коў Поль шчы, Венг рыі, Чэ хіі і Сла ва кіі 
быў запланаваны на 19 лютага.

«Прэм' ер-мі ністр Ма тэ вуш Ма ра вец кі пе ра даў ін фар-
ма цыю прэм' ер-мі ніст ру Не тань я ху, што Поль шчу на па-
ся джэн ні Вы шаг рад скай чац вёр кі ў Із ра і лі бу дзе прад стаў-
ляць мі ністр за меж ных спраў Яцэк Ча пу то віч», — ска заў 
кі раў нік кан цы ля рыі прэм' е ра Поль шчы. На гэ тым тыд ні 
із ра іль скія СМІ рас паў сю дзі лі вы каз ван ні Не тань я ху, якія 
пра гу ча лі пад час яго афі цый на га ві зі ту ў Поль шчу.

Ка мен ту ю чы поль скі за кон аб ад каз нас ці за аб ві на вач-
ван не поль ска га на ро да і поль скай дзяр жа вы ў зла чын ствах 

Ха ла кос ту, Не тань я ху за явіў, што «па ля кі су пра цоў ні ча лі з 

нем ца мі», і ён не ве дае ні ко га, хто быў бы асу джа ны за па-

доб ныя вы каз ван ні. Паз ней із ра іль скі прэм' ер за явіў, што 

яго  сло вы «бы лі ска жо ныя срод ка мі ма са вай ін фар ма цыі». 

Але на ра шэн не Ма ра вец ка га гэ та ўжо не паў плы ва ла.

Учора вечарам стала вядома, што са міт гру пы Вы шаг-

рад скай чац вёр кі адменены.

Трамп рас тлу ма чыў, ча му не за вёў га да ван ца. 
Ён пер шы за 100 га доў прэ зі дэнт ЗША, 
у яко га ня ма са ба кі

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп рас тлу ма чыў, ча му ў 

яго ня ма хат ніх жы вёл. Ён рас ка заў пра гэ та пад час вы-

ступ лен ня пе рад сва і мі пры хіль ні ка мі ў тэх аскім го ра дзе 

Эль-Па са, пі ша Thе Іndереndеnt.

Трамп хва ліў ня мец кіх аў ча рак, якія мо гуць цу доў на зна хо-

дзіць уво зі мыя кант ра бан дай нар ко ты кі. За тым ён ад зна чыў, 

што яму са мо му не ад на ра зо ва пра па ноў ва лі за вес ці са ба ку, 

у тым лі ку і для та го, каб лепш вы гля даць як па лі ты ку. Ад-

нак, па сло вах Трам па, ад та кой ідэі яму «кры ху не па са бе». 

«Шчы ра ка жу чы, я не маю ні чо га су праць гэ та га, але ў мя не 

прос та ня ма ча су. Ды і як бы я вы гля даў, вы гуль ва ю чы са ба ку 

на луж ку пе рад Бе лым до мам?» — ад зна чыў прэ зі дэнт. Ён 

да даў, што пры хіль ні кі бу дуць лю біць яго і без са ба кі.

Прэ зі дэнт Трамп ака заў ся пер шым за 100 га доў аме ры-

кан скім лі да рам, у яко га ня ма са ба кі, і та кім чы нам ён па-

ру шыў свое асаб лі вую тра ды цыю. Да яго та кім прэ зі дэн там 

быў Уіль ям Мак-Кін лі, які зай маў па са ду ў 1897—1901 га дах. 

Пры гэ тым у та го бы лі кош кі, па пу гаі і пеў ні.

Thе Іndереndеnt ад зна чае, што Трамп час та вы ка рыс тоў вае 

«са ба чыя» аб ра зы ў ад но сі нах да сва іх па лі тыч ных апа не нтаў. 

У пры ват нас ці, ён пі саў, што бы лы кан ды дат у прэ зі дэн ты 

ЗША Міт Ром ні «па да віў ся, як са ба ка», хоць у яго быў шанц 

пе ра маг чы на вы ба рах. З са ба ка мі ён па раў ноў ваў і не ка то рых 

жур на ліс таў, з які мі ў яго на пру жа ныя ад но сі ны.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да Яб лы не вы сад, 
пар коў ка са шлаг ба у мам 
і бяс плат ны зва нок на 115

З які мі пы тан ня мі пад час пра мой лі ніі звяр та лі ся 
жы ха ры ста лі цы да стар шы ні Мін гар вы кан ка ма?

Та кое мер ка ван не вы ка-

заў Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад час су стрэ чы з еў ра-

пей скім ка мі са рам па бюд-

жэ це і ча ла ве чых рэ сур сах 

Гюн тэ рам Этын ге рам.

«Я ві таю вас у Бе ла ру сі, 

вель мі ра ды з ва мі сён ня су-

стрэц ца і аб мер ка ваць тыя 

праб ле мы, якія, маг чы ма, іс ну-

юць у на шых ад но сі нах. Хоць 

сло ва «маг чы ма», на пэў на, не 

па ды хо дзіць — гэ тыя праб ле-

мы ў нас бы лі заў сё ды і, на пэў-

на, бу дуць, — пры знаў кі раў нік 

дзяр жа вы. — Але, як па ка заў 

апош ні час, усе праб ле мы не 

но сяць хра ніч на га ха рак та ру. 

Яны пад ля га юць вы ра шэн ню, 

і апош ні час так са ма свед чыць 

пра тое, што мы знач на пра су-

ну лі ся ў ад но сі нах Бе ла ру сі з 

Еў ра пей скім са юзам».

Бе ла рус кі лі дар так са ма ад-

зна чыў, што яго вель мі ра ду юць 

двух ба ко выя ўза е ма ад но сі ны ў 

ганд лё ва-эка на міч най сфе ры. 

Ён на га даў, што Бе ла русь ды-

вер сі фі куе знеш ні ган даль.

«Мы ха це лі б, каб з Еў ра-

пей скім са юзам мы ме лі ган-

даль пры клад на 30—35 % ад 

уся го аб' ёму. Та ды 30 % у нас 

за ста нец ца на Ра сію і 30 % — 

на ас тат нія кра і ны на шай пла-

не ты. Та кая ды вер сі фі ка цыя 

да па мо жа нам спа кой на ся бе 

ад чу ваць у сфе ры вы твор час ці 

і рэа лі за цыі та ва раў, та му што 

кра і на на ша, як вы ве да е це, 

экс парт на ары ен та ва ная, мы 

толь кі па ло ву та го, што вы раб-

ля ем, спа жы ва ем у Бе ла ру сі, 

усё ас тат няе пра да ём», — ска-

заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са-

ма звяр нуў ува гу, што ад но сі ны 

Бе ла ру сі і Еў ра са ю за — ма тэ-

ры яль ныя, дып ла ма тыч ныя і ін-

шыя — грун ту юц ца на пэў ных 

прын цы пах і па пэў ных кі рун-

ках. На іх раз віц цё слу жаць тыя 

пра гра мы і пра ек ты, якія абод-

ва ба кі пас ля доў на пры ма юць і 

рэа лі зу юць.

«Да вай це бу дзем ру хац ца 

ў гэ тым кі рун ку, і я ха чу вас 

за пэў ніць, што Бе ла русь у да-

чы нен ні да сва іх су се дзяў заў-

сё ды пры трым лі ва ец ца вель мі 

ўзва жа най аку рат най па лі ты кі. 

Мы лі чым, што су се дзі ад Гос-

па да, іх не вы бі ра юць, та му з 

імі трэ ба бу да ваць доб рыя ад-

но сі ны, — на га даў ён. — Мы, 

зы хо дзя чы з гэ та га, заў сё ды 

бу дзем на дзей ным парт нё рам 

Еў ра пей ска га са ю за, і за кі ру-

нак бе ла рус кі — амаль 1,5 ты-

ся чы кі ла мет раў — вы мо жа це 

не тур ба вац ца. Вя до ма ж, мы 

хо чам, каб па доб ныя па чуц ці 

бы лі ўза ем ны мі».

Пас ля су стрэ чы з Прэ зі дэн-

там Гюн тэр Этын гер рас ка заў 

жур на ліс там, што два дні зна-

хо дзіц ца ў Бе ла ру сі, каб аб-

мер ка ваць на роз ных уз роў нях 

шэ раг пы тан няў двух ба ко ва га 

су пра цоў ніц тва. Еў ра ка мі сар 

да даў, што як раз ця пер Еў-

ра пей скі са юз рас пра цоў вае 

бюд жэт ны план на на ступ-

ныя 10 га доў. Вель мі важ ная 

част ка ў ім — фі нан са ван не 

пра ек таў па лі ты кі су сед ства, 

у тым лі ку — па лі ніі «Ус ход ня-

га парт нёр ства» тых пра ек таў, 

якія не па срэд на бу дуць да ты-

чыц ца Бе ла ру сі.

«У нас ёсць маг чы масць, і 

мы ба чым не аб ход насць на рас-

ціць аб' ём фі нан са ван ня гэ тых 

пра ек таў, — па цвер дзіў Гюн-

тэр Этын гер. — Мы да мо ві лі ся 

ства рыць свай го ро ду ра бо чую 

гру пу з экс пер та мі з Бе ла ру сі і 

Еў ра пей скай ка мі сіі ў Бру се лі 

для та го, каб аб мер ка ваць кан-

крэт ныя кі рун кі су пра цоў ніц тва, 

гэ тых бу ду чых пра грам».

Адзін з важ ных кі рун каў, які 

ў тым лі ку аб мяр коў ваў ся на 

су стрэ чы з Аляк санд рам Лу-

ка шэн кам, — транс гра ніч ная 

транс парт ная інф ра струк ту-

ра. Еў ра ка мі сар звяр нуў ува гу 

на тое, што Бе ла русь мя жуе з 

шэ ра гам кра ін — чле наў ЕС. 

Акра мя та го, на ша дзяр жа ва 

аказ вае тран зіт ныя па слу гі для 

па то каў з Еў ра са ю за і Ра сіі. Та-

кім чы нам, да даў ён, па шы рэн-

не транс гра ніч най транс парт-

най сет кі бу дзе ады гры ваць 

вя лі кую ро лю.

Акра мя та го, еў ра ка мі сар 

на га даў, што сё ле та 10 га доў 

спаў ня ец ца іні цы я ты ве «Ус-

ход няе парт нёр ства», якая 

слу жыць і для раз віц ця ад но-

сін Бе ла ру сі і ЕС. «Ця пер мы 

ду ма ем над тым, каб сфар му-

ля ваць пры яры тэ ты для бу ду ча-

га раз віц ця ад но сін, у тым лі ку 

рас пра ца ваць шэ раг вель мі 

праг ма тыч ных, прак ты ка а ры-

ен та ва ных пра ек таў па прын-

цы пе «wіn — wіn», гэ та зна чыць 

пра ек таў, якія бу дуць на сіць 

уза е ма вы гад ны ха рак тар, бу-

дуць мець ста ноў чае зна чэн не 

і для Бе ла ру сі, і для Еў ра са-

ю за. Перш за ўсё, гэ та да ты-

чыц ца сфе ры эка но мі кі», — 

пад крэс ліў ён.

Гюн тэр Этын гер па ве да міў, 

што важ най тэ май за ста ец ца 

ядзер ная бяс пе ка, за ха ван не 

між на род ных стан дар таў у гэ-

тай сфе ры. «Мы спа дзя ём ся, 

што ў най блі жэй шы час усе гэ-

тыя пы тан ні бу дуць урэ гу ля ва-

ныя», — ска заў еў ра ка мі сар.

Ён так са ма звяр нуў ува гу, 

што ў апош нія га ды Бе ла ру сі 

і Еў ра пей ска му са ю зу ўда ло ся 

да сяг нуць знач ных пос пе хаў і 

пра соў ван ня ў двух ба ко вым 

дыя ло гу, у част цы нар ма лі за-

цыі гэ та га дыя ло гу, уза ем най 

ад кры тас ці. Гюн тэр Этын гер 

вы ка заў упэў не насць у тым, 

што абод ва ба кі за ці каў ле ны ў 

пра ця гу гэ тай тэн дэн цыі.

На яго дум ку, вель мі пе ра-

ка наў чай вы гля дае па зі цыя 

на шай кра і ны і Прэ зі дэн та з 

пунк ту гле джан ня ста біль нас-

ці і бяс пе кі ў рэ гі ё не, імк нен ня 

Бе ла ру сі быць га ран там мі ру 

ў гэ тай част цы пла не ты. Ён 

ад зна чыў на ма ган ні, якія пры-

кла дае на ша кра і на для хут чэй-

ша га ўрэ гу ля ван ня ўкра ін ска га 

кан флік ту.

«Ха чу да даць, што не за леж-

насць Бе ла ру сі, са ма стой насць, 

су ве рэ ні тэт ва шай кра і ны як 

су се да і Еў ра пей ска га са ю за, 

і Ра сіі — гэ та на ша су мес ная 

ад каз насць і гэ та наш аба вя-

зак, — пад крэс ліў еў ра ка мі-

сар. — Геа гра фіч ная сі ту а цыя 

не зме ніц ца ні ко лі: Мінск заў-

сё ды бу дзе зна хо дзіц ца па між 

Маск вой і Бру се лем, та му за-

да ча за клю ча ец ца ў тым, каб 

вы ка рыс таць гэта становішча 

для та го, каб лю дзі атрым лі ва лі 

пе ра ва гі ад гэ та га су сед ства, а 

не ад чу ва лі ней кія цяж кас ці».

Гюн тэр Этын гер так са ма да-

даў, што но вае па ка лен не — 

тыя, ка му ця пер 15—20 га-

доў, — хо чуць сва бо ды пе ра-

мя шчэн ня, хо чуць жыць у тых 

га ра дах, якія іх пры цяг ва юць. 

Мо ладзь хо ча па да рож ні чаць 

па на шым кан ты нен це. За да ча 

за клю ча ец ца ў тым, каб за бяс-

пе чыць гэ тую сва бо ду і бяс пе-

ку, упэў не ны ён.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ПА ЧУЦ ЦЁ ЛОК ЦЯ
Бе ла русь заў сё ды бу дзе на дзей ным парт нё рам ЕС —

але хо чац ца ўза ем нас ці
З мін ча на мі кі раў нік 

го ра да Ана толь СІ ВАК 

па гу та рыў у су бо ту, 

22 лю та га, да яго да-

зва ні лі ся 49 ча ла век. 

Як па ве дам ляе агенц тва 

«Мінск-На ві ны», лю дзей 

ці ка ві лі пы тан ні доб ра-

ўпа рад ка ван ня тэ ры то-

рый, жыл лё ва-ка му наль най гас-

па дар кі, за вяр шэн ня бу даў ніц тва 

праб лем ных да моў і ін шыя.

Не ка то рыя з пы тан няў ужо зна ё мыя 

і «Звяз дзе». На прык лад, га ра джан ка 

з ву лі цы Ра фі е ва па ве да мі ла Ана то лю 

Сі ва ку, што на мес цы яб лы не ва га са ду 

пла ну ец ца бу даў ніц тва ганд лё ва-за баў-

ляль на га цэнт ра. Але жы ха ры жа да юць 

за ха ваць зя лё ную зо ну, аб чым «Звяз да» 
пі са ла 9 лю та га ў ар ты ку ле «Яб лы ні раз-
ла ду». Мяс цо выя жы ха ры да гля да юць 
гэ ты сад, са мі ро бяць ла вач кі і кар муш кі 
для пту шак, та му ўсі мі спо са ба мі імк нуц-
ца ад ста яць гэ ты аст ра вок пры га жос ці і ў 
ней кім сэн се на ват лёг кія ра ё на. Ана толь 
Сі вак па абя цаў аса біс та вы ехаць на мес-
ца і ра за брац ца ў сі ту а цыі. Ён так са ма 
звяр нуў ува гу на не аб ход насць ана лі зу 
па трэб го ра да ў ганд лё ва-за баў ляль ных 
цэнт рах, бо, як па каз вае прак ты ка, з-за 
фі нан са вых цяж кас цяў ін вес та ры га да мі 
не да бу доў ва юць свае аб' ек ты. Ча ка юць 
аран да та раў і пло шчы ў цэнт рах, што ўжо 
па бу да ва ныя.

Жы хар ка до ма па ву лі цы Ге ра сі мен кі 
так са ма ўзня ла эка ла гіч нае пы тан не: 
ад імя ўсіх жы ха роў шмат па вяр хо ві ка, 
які раз ме шча ны по бач з МКАД, яна рас-
ка за ла, што шум і за га за ва насць па вет-
ра дзе ся ці год дзя мі ўсклад ня юць жыц цё 
лю дзям. А яшчэ тут па бу да ва лі аў та-
за праў ку. Га рад скія ўла ды абя ца юць 
уста на віць шу ма паг лы наль ны эк ран, 
але па ве дам ля юць, што пра ек та ван не 

бу дзе не ра ней за 2020 год. Стар шы ня 

Мін гар вы кан ка ма па абя цаў, што вы ву-

чыць сі ту а цыю і дасць ад каз на пы тан не, 

на коль кі эфек тыў ныя пла ну е мыя ме ра-

пры ем ствы, і па маг чы мас ці па ско рыць 

пра цэс вы ра шэн ня праб ле мы.

Жан чы на так са ма рас ка за ла, што ў 

два ры не ха пае зе ля ні ны, якая маг ла б 

зра біць па вет ра больш чыс тым.

— Бу дзем са джаць у го ра дзе больш 

дрэў, пры чым да гэ та га пра цэ су больш 

ак тыў на ста нем пры цяг ваць са міх жы-

ха роў. Лю дзей не аб ход на за пра шаць 

да аб мер ка ван ня мес цаў па са дак, да 

ўдзе лу ў са міх ра бо тах, бо ка лі ча ла-

век ро біць неш та сва і мі ру ка мі, то ад-

но сі ны да гэ та га больш бе раж лі выя, — 

лі чыць Ана толь Сі вак.

Жы хар ка до ма № 4 па ву лі цы Ле ні-

на ўзня ла пы тан не пар коў кі ў два рах, у 

цэнт ры го ра да гэ тая праб ле ма асаб лі ва 

тур буе лю дзей:

— У на шым два ры ма-

шы ны па кі да юць усе, ка му 

шка да ад да ваць гро шы за 

плат ную пар коў ку ў цэнт-

ры. У вы ні ку жы ха рам ня-

ма дзе па ста віць аў то, а 

ка му наль ныя і эк стран ныя 

служ бы не заў сё ды ма юць 

маг чы масць пра ехаць, — 

па скар дзі ла ся жан чы на. Яна па ве да-

мі ла, што жы ха ры пя ці да моў жа да юць 

скі нуц ца гра шы ма, каб па ста віць шлаг-

ба ум, але не ве да юць, як зра біць усё на 

за кон ных пад ста вах.

Кі раў нік Мін гар вы кан ка ма па га дзіў-

ся, што з пар коў кай у два рах са праў ды 

праб ле ма іс нуе, і яна па тра буе комп-

лекс на га вы ра шэн ня — ад ным шлаг-

ба у мам не заў сё ды мож на вы пра віць 

ста но ві шча.

Яшчэ жан чы на за да ла пы тан не, ча-

му зван кі на ну мар 115 з ма біль на га 

не бяс плат ныя як, на прык лад, у лю быя 

ін шыя эк стран ныя служ бы. У кан такт-

цэнтр ЖКГ лю дзі звяр та юц ца звы чай на 

ў над звы чай ных вы пад ках (на прык лад, 

пры вы яў лен ні ава рый на сет ках, з-за ня-

спраў нас цяў і гэ так да лей), ча сам на ват 

ноч чу, але ад сут насць гро шай на ра хун ку 

не да зва ляе зра біць гэ та тэр мі но ва...

— Аба вяз ко ва раз гле дзім гэ тую сі-

ту а цыю і па спра бу ем зра біць так, каб 

зва нок для жы ха роў стаў бяс плат ным, 

не за леж на ад апе ра та раў су вя зі, — за-

пэў ніў стар шы ня гар вы кан ка ма.

На пра мую лі нію звяр ну ла ся не каль кі 

ча ла век, што ма юць жыл лё выя аб лі га-

цыі жыл лё ва га комп лек су «Ар ка дзія». 

Лю дзі не ўпэў не ны, што змо гуць да пла-

ціць не аб ход ную су му за свае ква тэ ры і 

ці ка вяц ца, як быць у та кім вы пад ку і як 

бу дуць за бяс пе ча ны ін та рэ сы тых, хто 

не атры мае стра ха выя вы пла ты.

Ана толь Сі вак за пэў ніў, што сі ту а цыя 

з «Там ба зам» зна хо дзіц ца на кант ро лі ў 

Мін гар вы кан ка ме. Па гэ тай тэ ме пла ну-

ец ца пра вес ці на ра ду, пас ля якой ар га-

ні зу юць су стрэ чу з іні цы я тыў най гру пай 

тры маль ні каў аб лі га цый.

— Пры пры няц ці ра шэн няў у пер шую 

чар гу бу дуць уліч вац ца ін та рэ сы лю-

дзей, — пад крэс ліў кі раў нік га рад ской 

ула ды і па пра сіў тых, хто звяр нуў ся на 

пра мую лі нію, сфар му ля ваць пра па но-

вы па вы ра шэн ні праб лем най сі ту а цыі, 

каб, аба пі ра ю чы ся на іх, мець маг чы-

масць пры няць ад па вед ныя ра шэн ні.

Так са ма пад час пра мой лі ніі бы лі 

агу ча ны і ін шыя пы тан ні. На прык лад, 

пра па но ва аб зме не наз вы стан цыі мет-

ро «Пло шча Ле ні на» на наз ву пло шчы, 

дзе яна мес ціц ца, аб вы ка ры стан ні ў 

якас ці га лоў най ел кі кра і ны на Каст-

рыч ніц кай пло шчы са праўд най ляс ной 

пры га жу ні ды ін шыя.


