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ЛІЧБА ДНЯ

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

У су вя зi з аб васт рэн нем 
ста но вi шча ў Егiп це Мi нiс-
тэр ства за меж ных спраў 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь рэ ка-
мен дуе бе ла рус кiм гра ма-
дзя нам ус трым лi вац ца ад 
па ез дак у егi пец кiя га ра ды, 
якiя зна хо дзяц ца за ме жа мi 
ку рорт ных зон, за вы клю-
чэн нем вы пад каў край няй 
не аб ход нас цi.

Па па пу ляр нас цi ся-
род ра сiй скiх ту рыс таў на 
пост са вец кай пра сто ры 
Бе ла русь ус ту пае толь кi 
Кры му, за явi ла ў Маск ве 
вы ка наў чы ды рэк тар Аса-
цы я цыi тур а пе ра та раў Ра сii 
Мая Ла мi дзэ.  За мы ка юць 
пя цёр ку Уз бе кi стан, Ка зах-
стан i Ар ме нiя, але з вя лi-
кiм ад ста ван нем ад пер шых 
дзвюх па зi цый.

Пла ту за пра езд па не ка-
то рых аў та да ро гах Бе ла ру-
сi з да па мо гай элект рон най 
сiс тэ мы (BelToll) пач нуць 
спа га няць з 1 жнiў ня.

Мiж на род ны фо рум тэ-
ат раль на га мас тац тва 
«ТЭАРТ-2013» прой дзе ў 
Мiн ску з 28 ве рас ня па 21 
каст рыч нi ка.
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«ПРА МАЯ 
ЛІ НІЯ» 

З МІ НІСТ РАМ 
ЖКГ

Сёння, 28 чэр ве ня, з 
11.00 да 12.00 у рэ дак цыі 
га зе ты «Звяз да» прой дзе 
«пра мая лі нія» з мі ніст рам 
жыл лё ва-ка му наль най гас-
па дар кі Анд рэ ем Вік та ра ві-
чам ШОР ЦАМ.

Ці бу дуць сё ле та рас ці 
та ры фы на жыл лё ва-ка му-
наль ныя па слу гі? Якія ві ды 
ра бот пры кап ра мон це па-
він ны аплач ваць са мі жыль-
цы? Ка лі ў жы роў цы з'я віц-
ца гра фа, якая бу дзе «рас-
шыф ро ўваць» тэх па слу гі? 
Коль кі бу дзе каш та ваць 
арэнд нае жыл лё? На гэ тыя 
і ін шыя пы тан ні ад ка жа наш 
су раз моў ца.

Тэ ле фа нуй це па ну ма рах 
(8-017) 287 18 66 і (8-017) 

287 18 71.

Па пя рэд нія пы тан ні мож на 
за да ваць па тэ ле фо нах 

(8-017) 287 18 29 і (8-017) 
287 18 69.
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ЯКІМ ПА ВІ НЕН БЫЦЬ ЛЕП ШЫ РЭ ГІ ЁН ДЛЯ БІЗ НЕ СУ?
Лід скі ра ён — пе ра мож ца рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Леп шы го рад (ра ён) 

і воб ласць для біз не су Бе ла ру сі — 2013»

Ві таль НЯ ВЕ РА, на мес нік стар шы ні Лід ска га рай вы кан ка ма:
— Леп шы рэ гі ён для вя дзен ня біз не су — гэ та ў пер шую чар гу той, дзе жы вуць 

прад пры маль ныя, пра ца ві тыя і ад каз ныя лю дзі, дзе ла вая іні цы я ты ва якіх да зва ляе 
не толь кі са ма стой на за бяс печ ваць улас ны даб ра быт і да стой ны ўзро вень жыц ця, 
але і ак тыў на ўдзель ні чаць у ды на міч ным раз віц ці рэ гі ё на. Пры гэ тым на ша за да-
ча — аказ ваць пад трым ку дзе ла вой іні цы я ты ве, за бяс печ ваць спры яль ныя ўмо вы 

для рэа лі за цыі біз нес-ідэй.
На па ча так сё лет ня га го да ў на шым ра ё не за рэ гіст ра ва ны 1112 прад пры ем стваў ма ло га і ся рэд ня га 

біз не су і больш за 5100 ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў. Коль касць ра бот ні каў суб' ек таў прад пры-
маль ніц тва скла дае больш за чвэрць ад агуль най коль кас ці за ня тых у эка но мі цы ра ё на. На до лю прад-
пры ем стваў біз не су пры па да юць амаль 24 пра цэн ты па ступ лен няў у бюд жэт.

Аляк сандр ПЕ ЦІ КАЎ, ды рэк тар пры ват на га прад пры ем ства 
«Свет фо та», г. Лі да:

— Пер шая і, на пэў на, асноў ная ўмо ва — гэ та ста ноў чае стаў лен не ўлад, глы-
бо кае ра зу мен не праб лем і, без умоў на, да па мо га і пад трым ка ў іх вы ра шэн ні. 
Бо толь кі су мес ны мі на ма ган ня мі мож на эфек тыў на зма гац ца з цяж кас ця мі, ства ра-
ю чы спры яль ныя ўмо вы, якія да зва ля юць біз не су раз ві вац ца і па ды мац ца на больш 
вы со кі ўзро вень.

Вя до ма, усім ха це ла ся б зні жэн ня пад атко вай на груз кі, арэнд ных і крэ дыт ных 
ста вак. Без умоў на, гэ тыя стаў кі аб' ек тыў ныя і пра дык та ва ны рэ аль най эка на міч най сі ту а цы яй. І тым не 
менш та кая да па мо га бы ла бы вель мі да рэ чы — ха ця бы на па чат ко вым эта пе раз віц ця лю бой фір мы 
(адзін-два га ды).

І трэ цяя ўмо ва — гэ та ства рэн не ня хай на ват больш жорст кіх, але роў ных умоў, «пра ві лаў гуль ні» 
для суб' ек таў гас па да ран ня роз ных фор маў. Вы раў ноў ван не іс ну ю ча га дыс ба лан су са дзей ні ча ла бы 
ўтва рэн ню і на ступ на му ўма ца ван ню зда ро вых ры нач ных уза е ма ад но сін.

Іры на КУР ГА НО ВІЧ, ды рэк тар та ва рыст ва «Эль МодС тыль», 
г. Лі да:

— Лід чы на заў сё ды бы ла пры ваб най для пры ват на га біз не су. Кі раў ніц тва ра ё на 
ад кры та для дыя ло гу з ім і з ад аб рэ ннем раз гля дае ці ка выя ідэі. Пры гэ тым умо вы 
вя дзен ня біз не су ця пер на мно га спро шча ны, і прад пры маль ні кі імк нуц ца да па шы-
рэн ня па слуг і вы твор час ці. І гэ та цу доў на. Праў да, хо чац ца, каб крэ дыт ныя рэ сур сы 
бы лі больш да ступ ныя для раз віц ця біз не су.

Пад рых та ваў Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

АнонсАнонс  ��

«ПЕР ШАЯ СУ СВЕТ НАЯ 
ВАЙ НА: ПА МЯЦЬ ЖЫ ВЕ 

Ў БЕ ЛА РУ СІ»
На блі жа ец ца тра гіч ная да та... 28 лі пе ня 2014 го да ўвесь свет 
ад зна чыць 100-год дзе па чат ку ад на го з са мых кро ва пра літ-
ных і маш таб ных уз бро е ных кан флік таў у гіс то рыі ча ла вец тва 
— Пер шай су свет най вай ны.

Прай шло цэ лае ста год дзе, а ад га лос кі той вай ны і сён ня бу да ра жаць 
люд скія сэр цы. По шу ка выя атра ды зна хо дзяць астан кі ге ро яў і іх тра феі. 
Не абы яка выя лю дзі ўве ка веч ва юць іх подз віг у пом ні ках, кні гах...

Толь кі ці шмат мы ве да ем пра «ім пе ры я ліс тыч ную вай ну» сён ня? 
На жаль, бе лых плям тут больш, чым мо жа пад ацца. Толь кі так быць 
не па він на. Не вы пад ко ва гіс то ры кі і прос та эн ту зі яс ты ўлас ны мі 
на ма ган ня мі спра бу юць ад на віць гіс та рыч ную праў ду аб Пер шай 
су свет най вай не, ро бяць усё для та го, каб па дзеі 1914—1918 га доў 
не знік лі з люд ской па мя ці.

Пра гэ та нель га за бы ваць, і тым больш пра гэ та яшчэ ёсць што 
ска заць. Пад час па ся джэн ня «круг ла га ста ла» га зе ты «Звяз да» і 
ана лі тыч на га цэнт ра EcooM, якое ад бу дзец ца сён ня ў 14.00 у Гра-
мад скім прэс-цэнт ры «До ма прэ сы», гіс то ры кі і не абы яка выя да гэ тай 
тэ мы лю дзі ўзга да юць тыя тра гіч ныя па дзеі, аб мяр ку юць пы тан ні 
за ха ван ня гіс та рыч най па мя ці і ад кры юць ма ла вя до мыя ста рон кі 
на шай гіс то рыі.

Каб раз мо ва атры ма ла ся паў на вар тас най, за пра ша ем пры няць 
у ёй удзел і вас, па ва жа ныя чы та чы! Ва шы пы тан ні бу дуць агу ча ны 
пад час па ся джэн ня «круг ла га ста ла».

Ка лі лас ка, за да вай це іх па тэ ле фо нах: 8 (017) 2923121; 8 (029) 
8894849 — ці па кі дай це свае пы тан ні на сай це «Звяз ды» ў раз-
дзе ле «Зва рот ная су вязь».

�

23 тыс. 926 
шлю баў 

за рэ гіст ра ва на ў кра і не за 
сту дзень—май гэ та га го да. 
Коль касць но вых ся мей ных 
са юзаў па вя лі чы ла ся ў па-
раў на нні з ана ла гіч ным ле-
таш нім пе ры я дам на 18,7%. 
Ка лі сё ле та ў сту дзе ні—маі 
на 1000 жы ха роў рэс пуб лі кі 
пры па да ла 6,1 шлю бу, то ў 
сту дзе ні—маі мі ну ла га го да 
гэ ты па каз чык быў роў ны 
толь кі 5,1. Па вод ле апе ра-
тыў ных да ных Бел ста та, 
у кра і не па мян ша ец ца коль-
касць раз во даў: у сту дзе ні—
маі 2013-га ска са ва на 14 тыс. 
582 шлю бы. Раз во даў ста ла 
менш на 13,3% у па раў на нні 
са сту дзе нем—ма ем 2012 го-
да. Па каз чык раз во даў зні зіў-
ся, ад па вед на, з 4,3 на 1000 
жы ха роў да 3,7.

У на ступ ным го дзе бу дзе ад зна чац ца ад на з тра гiч ных i дра ма тыч ных дат су свет-
най гiс то рыi — 100-год дзе з дня па чат ку Пер шай су свет най вай ны. Ад нак цi ве да-
ем мы, коль кi лю дзей i ча му стра цi ла та ды Бе ла русь? Цi ма ем уяў лен не, якiя баi 
iш лi на на шых зем лях i якое зна чэн не ме лi пад час су свет ных па дзей? Кро ча чы па 
род ных мяс цi нах, цi ра зу ме ем, што яны моц на ўсы па ны ку ля мi i па лi ты кры вёй, бо 
лi нiя фрон ту пра хо дзi ла ме на вi та тут? Каб атры маць ад ка зы на гэ тыя пы тан нi, а 
так са ма дзе ля рэ анi ма цыi ўлас най па мя цi пра той час i сва iх пра пра дзе даў, мы ад-
пра вi лi ся ў вёс ку За брод дзе Вi лей ска га ра ё на да мас та ка Ба ры са Цi то вi ча. 
Бо ме на вi та там зна хо дзiц ца адзi ны ў кра i не му зей Пер шай су свет най вай ны.
На па чат ку мы па ды шлi да кап лi цы-пом нi ка Ба ры са i Гле ба, ня бес ных за ступ нi каў 
во iн ства, якая бы ла па бу да ва на тут у 2004 го дзе. Кап лiч ка быц цам цяг ну ла ся ўверх, 
за клi ка ла па гля дзець на ня бё сы... На аку рат ны драў ля ны дах се ла птуш ка, якую 
мас так лас ка ва па клi каў: «Крыс та вуш ка». Цi то вiч па пра сiў — тая i за спя ва ла. «Ча-
сам яна i на крыж са дзiц ца, — ка жа ён, — за лi ва ец ца, ус хва ляе Гос па да».

ВЯ ЛI КАЯ ЕЎ РА ПЕЙ СКАЯ
Што мы ве да ем пра Бе ла русь у Пер шай су свет най вай не?

Лясныя могілкі каля Заброддзя.Лясныя могілкі каля Заброддзя.

УКРА I НА: ПА МIЖ ЕС I МС
Боль шасць укра iн цаў упэў не на, што ўступ лен не ў Еў ра пей скi са юз па вiн на быць га лоў ным 

iн тэ гра цый ным кi рун кам Укра i ны, свед чаць вы нi кi апы тан ня, пра ве дзе на га Фон дам «Дэ ма кра-
тыч ныя iнi цы я ты вы iм. Iль ка Ку чэ ры ва» i са цы я ла гiч най служ бай Цэнт ра Ра зум ко ва. Згод на 
з вы нi ка мi апы тан ня, за ўступ лен не ў ЕС вы сту па юць 42% апы та ных, за ўступ лен не ў Мыт ны 
са юз — 31% рэ спан дэн таў. Ра зам з тым, 13,5% укра iн цаў лi чаць, што Укра i не не вар та да лу-
чац ца нi да ЕС, нi да МС. Больш ары ен та ва на на еў ра пей скi кi ру нак мо ладзь (18-29 га доў) 
— 54%. Тэ ры та ры яль на яго больш пад трым лi ва юць на за ха дзе Укра i ны (72%).

IРАН ПЛА НУЕ ВЫ РАБ ЛЯЦЬ 20 ТЫС. МВТ НА СВА IХ 
БУ ДУ ЧЫХ АЭС

Аб гэ тым па ве да мiў у час вы ступ лен ня на пле нар ным па ся джэн нi Мiж на род най кан-
фе рэн цыi МА ГА ТЭ кi раў нiк Ар га нi за цыi па атам най энер гii Iра на Фе рэй дун Аба сi Да ва нi. 
Па вод ле яго слоў, «раз вiц цё атам най энер гii кра i ны бу дзе iс цi па двух шля хах: шля хам 
за клю чэн ня да га во раў i па гад нен няў аб бу даў нiц тве но вых атам ных энер га бло каў з вя-
ду чы мi вы твор ца мi гэ та га аб ста ля ван ня ў све це i шля хам ства рэн ня прад пры ем стваў па 
вы твор час цi аб ста ля ван ня для АЭС мяс цо вы мi вы твор ца мi». Кi раў нiк дэ ле га цыi Iра на 
так са ма ўдак лад нiў, што «Ра сiя з'яў ля ец ца на шым парт нё рам па вы праў лен нi па мы лак 
пра ек та» Бу шэр «i рых ту ец ца пе ра даць нам па бу да ва ны i га то вы да экс плу а та цыi аб' ект». 
Ён так са ма да даў, што Iран «хут ка ста не ў адзiн шэ раг з кра i на мi, якiя ма юць дзе ю чыя 
атам ныя элект ра стан цыi».

У ЛIТ ВЕ ЗБI РА ЮЦ ЦА ШТРА ФА ВАЦЬ ПА КУП НI КОЎ 
КАНТ РА БАН ДЫ

Ад мi нiст ра цый ная ад каз насць па вiн на па гра жаць не толь кi 
асо бам, якiя пе ра во зяць, за-
хоў ва юць i рас паў сюдж ва-
юць ак цыз ныя та ва ры, але 
i па куп нi кам. Так вы ра шыў 
урад рэс пуб лi кi, пi ша Delfi.lt. 
Пла ну ец ца, што штраф мо-
жа скла даць ад 100 лi таў да 
дзя сят каў ты сяч лi таў.

КЫР ГЫЗ СТАН АД МАЎ ЛЯЕ 
ЗША Ў ДА ЛЕЙ ШЫМ 

РАЗ МЯ ШЧЭН НI 
АВIЯ БА ЗЫ Ў АЭ РА ПОР ЦЕ 

БIШ КЕ КА

Прэ зi дэнт Кыр гыз ста на Ал маз бек 
Атам ба еў пад пi саў за кон аб дэ нан са-
цыi двух мiж ура да вых па гад нен няў, 
за клю ча ных у 2009 го дзе па мiж Кыр-
гыз ста нам i ЗША. Згод на з за ко нам, 
пры ня тым тыд нем ра ней пар ла мен там 
Кыр гыз ста на, па гад нен нi аб су пра цоў-
нiц тве i аб Цэнт ры тран зiт ных пе ра во-
зак у аэ ра пор це Ма нас дэ нан су юц ца з 
11 лi пе ня 2014 го да.

Па гад нен не, якое вы зна чае па ра дак 
зна хо джан ня ў рэс пуб лi цы аме ры кан-
скiх вай скоў цаў i зна хо джан ня ў аэ ра-
пор це Бiш ке ка аме ры кан ска га Цэнт ра 
тран зiт ных пе ра во зак, бы ло за клю ча на 
тэр мi нам на пяць га доў. Тэр мiн яго дзе-
ян ня за кан чва ец ца ў ся рэ дзi не лi пе ня 
2014 го да.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА:

«МЫ РА ДЫ 
ПА ШЫ РЭН НЮ 

КАН ТАК ТАЎ У РОЗ НЫХ 
КУТ КАХ ПЛА НЕ ТЫ»

Бе ла русь вы бра ла шмат век тар ны курс знеш няй па лі ты кі і 
імк нец ца да фар мі ра ван ня тры ва лых ад но сін, за сна ва ных 
на ўза е ма вы гад ным су пра цоў ніц тве і друж бе з за меж ны мі 
парт нё ра мі. Аб гэ тым Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка-
шэн ка за явіў 27 чэр ве ня, пры ма ю чы да вер чыя гра ма ты па-
слоў за меж ных дзяр жаў, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лі да ра.

Да вер чыя гра ма ты кі раў ні ку бе ла рус кай дзяр жа вы ўру чы лі дып-
ла ма ты з Укра і ны, Фін лян дыі, Хар ва тыі, Чар на го рыі, Бос ніі і Гер ца-
га ві ны, Швей ца рыі, Егіп та, Рэс пуб лі кі Ка рэя, Не па ла, Тай лан да і 
Но вай Зе лан дыі.

«Вель мі сім ва ліч на, што ва ша ад каз ная мі сія па чы на ец ца на пя-
рэ дад ні на ша га га лоў на га дзяр жаў на га свя та — Дня Не за леж нас ці. 
3 лі пе ня — свя тая для бе ла ру саў да та вы зва лен ня Мін ска ад гіт-
ле раў скай аку па цыі, стаў шая сім ва лам не за леж нас ці бе ла рус кай 
дзяр жа вы. Гіс та рыч ная па мяць аб стой кас ці і ге ра із ме на ша га 
на ро да ў ба раць бе з фа шыз мам, аб тых не злі чо ных ах вя рах, пры-
не се ных на ал тар Вя лі кай Пе ра мо гі, аб' яд на ла лю дзей, вы зна чы ла 
све та по гляд ныя ўстоі і ма раль ныя каш тоў нас ці на цыі», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка, звяр та ю чы ся да дып ла ма таў.

«Па ва жан не пра ва кож на га на ро да вы бі раць свой шлях раз віц ця, 
мі ра люб насць і са лі дар насць, уза е ма ра зу мен не і су пра цоў ніц тва, 
не пры ман не дык та ту і не спра вяд лі вас ці — усе гэ тыя вы па ку та ва-
ныя прын цы пы ля жаць у асно ве на ша га жыц ця. Яны фар мі ру юць 
і па ды хо ды Бе ла ру сі ў між на род ных ад но сі нах, вы зна ча юць курс 
знеш няй па лі ты кі на шай ма ла дой і су ве рэн най дзяр жа вы. Та му не 
вы пад ко ва Бе ла русь ка рыс та ец ца за слу жа най рэ пу та цы яй до на ра 
рэ гі я наль най і гла баль най бяс пе кі», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў ак ты ві за цыю дзе ла во га жыц ця 
і ўзнік нен не но вых сфер уза ем ных ін та рэ саў. «Мы ра ды па шы рэн-
ню кан так таў у роз ных кут ках пла не ты, з'яў лен ню но вых сяб роў і 
парт нё раў. Але асаб лі ва цэ нім тых, ка му да вя ра ем, з кім па ста ян на 
су пра цоў ні ча ем, ма ем доб рыя тра ды цыі дру жа люб ных ад но сін», 
— пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

«Перш за ўсё, ха чу ад зна чыць цвёр дую пры хіль насць да ўма ца ван ня 
су вя зей з Укра і най — на шым блі жэй шым су се дам і вель мі на дзей ным 
парт нё рам. Мой ня даў ні афі цый ны ві зіт ва Укра і ну яшчэ раз па цвер дзіў 
уза ем ную за ці каў ле насць і імк нен не дзяр жаў кан струк тыў на вы ра шаць 
ак ту аль ныя пы тан ні», — за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што пы тан ні раз віц ця ўза е ма-
ад но сін з кра і на мі Еў ро пы ня змен на зна хо дзяц ца ў цэнт ры ўва гі бе-
ла рус ка га бо ку. У пры ват нас ці, Бе ла русь раз ліч вае на па глыб лен не 
ін вес ты цый на га су пра цоў ніц тва з Фін лян ды яй і Швей ца ры яй.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што ад но сі ны Бе ла ру сі з Рэс пуб лі кай Ка-
рэя тра ды цый на вы зна ча юц ца імк нен нем ба коў да кан струк тыў на га 
дыя ло гу, а ў бя гу чым го дзе но вай тэ май гэ та га дыя ло гу ста ла ін фар-
ма ты за цыя. Як ад зна чыў Прэ зі дэнт, у Бе ла ру сі ўваж лі ва со чаць за 
раз віц цём па дзей у Егіп це і раз гля да юць гэ ту дзяр жа ву ў якас ці ад на го 
з клю ча вых парт нё раў у Паў ноч най Аф ры цы, ак тыў на га і ўплы во ва га 
ўдзель ні ка пра цэ су ўрэ гу ля ван ня ня прос тых рэ гі я наль ных праб лем. 

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, Бе ла русь так са ма на рошч вае сваю 
пры сут насць у Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі, Аў стра ліі і Акі я ніі. 

Звяр та ю чы ся да дып ла ма таў, Прэ зі дэнт вы ка заў упэў не насць, што 
ўжо на па чат ко вым эта пе сва ёй дзей нас ці ў Бе ла ру сі яны змо гуць пе-
ра ка нац ца ў шчы рай на цэ ле нас ці бе ла рус ка га бо ку на па важ лі вы і кан-
струк тыў ны дыя лог. «З бо ку бе ла рус кіх парт нё раў вы су стрэ не це імк нен-
не да плён най і вы ні ко вай су мес най пра цы і га тоў насць да вы ра шэн ня 
лю бых ак ту аль ных пы тан няў. Ня хай на шы ад но сі ны з кра і на мі, якія вы 
прад стаў ля е це, ста нуць да стой ным пры кла дам друж бы і са праўд на га 
дзе ла во га парт нёр ства», — па жа даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Да вер чыя гра ма ты ўручыў Прэзідэнту Да вер чыя гра ма ты ўручыў Прэзідэнту 
пасол Украіны Міхаіл Ежэль.пасол Украіны Міхаіл Ежэль.
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Спе цы я лiс ты мяр ку юць, 
што ўра джай 
ба ра вi коў, аба бкаў 
i па да сi на вi каў па ўсiх 
аб лас цях ча ка ец ца 
ся рэд нiм, а вось 
лi сi чак i во сень скiх 
апе нек — 
вы со кi. 

Ка ра ня мi аб рад 
«Свя ча» ады хо дзiць 
да най ста ра жыт ней ша га 
куль ту свя шчэн на га агню... 
Свя чой у боль шас цi вё сак 
на зы ва юць iко ну, 
што на ле жыць усiм 
жы ха рам 
вёс кi.
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