
Пле нар нае па ся джэн не ІХ Бе ла рус ка га між на род на га ме ды я фо ру му «Парт нёр-
ства ў імя бу ду чы ні: рэа ліі гла баль на га све ту» прай шло ўчо ра ў За ле алім пій скай 
сла вы На цы я наль на га алім пій ска га ка мі тэ та Бе ла ру сі. Асаб лі вую ўва гу вы сту-
поў цы — па лі ты кі, жур на ліс ты — на да ва лі тэ мам ін тэ гра цыі на пост са вец кай 
пра сто ры, ін фар ма цый най бяс пе кі, праб ле ме сва бо ды і ад каз нас ці срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі. Чыр во най ніт кай амаль праз усе дак ла ды прай шоў за клік 
да мас ме дыя не быць агрэ са ра мі ў ін фар ма цый най вай не, не се яць ідэі ва ро жас-
ці, не цяр пі мас ці, не слу жыць срод кам ма ні пу ля цыі свя до мас цю сва іх чы та чоў, 
слу ха чоў, гле да чоў.

«ЖУР НА ЛІС ТЫ КА ПА ВІН НА БЫЦЬ ПА ТРЫ Я ТЫЧ НАЙ» 
Пры ві таль нае сло ва Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі ўдзель ні кам ме-

ра пры ем ства за чы таў Ана толь ТО ЗІК, на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. «Сён ня ва ўмо вах гла баль най ін фар ма цый най пра сто ры асаб лі ва за па тра ба ва на 
ад каз ная і сум лен ная жур на ліс ты ка. Ва ша сло ва па він на зблі жаць дзяр жа вы і на ро ды, 
су праць ста яць за клі кам да ва ро жас ці, спры яць на ладж ван ню кан струк тыў на га дыя ло гу 
ў імя мі ру», — га ва ры ла ся ў ліс це-пры ві тан ні кі раў ні ка дзяр жа вы. У сваю чар гу Ана толь 
То зік вы ка заў упэў не насць, што ме ды я фо рум, на якім бу дуць раз гле джа ны як гла баль ныя 
між на род ныя праб ле мы, так і пра фе сій ныя пы тан ні, ста не знач ным унёс кам у між на род-
нае гу ма ні тар нае су пра цоў ніц тва.

Лі лія АНА НІЧ, пер шы на мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ад-
зна чы ла, што за га ды свай го іс на ван ня ме ды я фо рум знач на па шы рыў ся як у 
тэ ма тыч ных кі рун ках, так і ў скла дзе ўдзель ні каў.

Сціп лы абел іск, раз ме шча ны ўздоўж 
Ма гі лёў скай ша шы, а так са ма 
не вя ліч кія пом ні кі на мес цы бы ло га 
ла ге ра смер ці Трас ця нец не ўза ба ве 
пе ра тво рац ца ў су час ны ме ма ры ял. 
Раз мо вы аб гэ тым вя лі ся даў но, не за 
адзін дзень рас пра цоў ва лі ся і пра ек ты 
бу ду ча га мес ца па мя ці. Кроп кай ад лі ку 
ў ажыц цяў лен ні ідэі ста ла цы ры мо нія 
за клад кі спе цы яль най кап су лы 
на мес цы ства рэн ня ме ма ры я ла 
Трас ця нец. У пры сут нас ці кі раў ні ка 
на шай дзяр жа вы прад стаў ні кі з 
Гер ма ніі, Аў стрыі і Чэ хіі пе рад алі 
спі сы за гі ну лых у ад ным з буй ней шых 
канц ла ге раў Еў ро пы.

Ства рэн не ме ма ры я ла ад бу дзец ца па этап на. 
Пер шую чар гу бу даў ніц тва пла ну юць за вяр шыць 
да 9 мая 2015 го да. Па коль кі ў Трас цян цы не за-
ха ва ла ся аў тэн тыч ных збу да ван няў, бу ду чы ме-

ма ры ял перш за ўсё бу дзе ўздзей ні чаць на на вед-
валь ні каў эма цы я наль на праз ар хі тэк ту ру но вых 
па бу доў.

— Бу даў ніц тва ме ма ры я ла — толь кі пер шы 
крок, — за зна чыў ды рэк тар Мінск ага між на-
род на га аду ка цый на га цэнт ра імя Ё. Раў Вік тар 
БА ЛА КІ РАЎ. — Іс нуе шмат пры кла даў та го, ка лі 
ёсць ме ма ры я лы, але ка ля іх ні чо га не ад бы ва-
ец ца. Та му вель мі важ ны дру гі крок, які за клю ча-
ец ца ў тым, каб на поў ніць жыц цём ме ма ры яль ны 
комп лекс. Для та го, каб ён ад па вя даў та му пры-
зна чэн ню, дзе ля ча го ства раў ся. Ма ец ца на ўва зе 
ін фар ма цый на-аду ка цый ная ра бо та, якая па він на 
пра во дзіц ца на ба зе та кіх ме ма ры я лаў.

Са праў ды, каб вя ла ся да след чыц кая ра бо та, а 
так са ма зна ём ства, у пер шую чар гу мо ла дзі, са зла-
чын ства мі фа шыс таў у Трас цян цы, не аб ход на рас-
пра ца ваць спе цы яль ную аду ка цый на-пе да га гіч ную 
пра гра му. Уліч ва ю чы тое, што ў бе ла рус кім ла ге ры 
смер ці за гі ну лі жы ха ры і з за ход не еў ра пей скіх кра-
ін, гэ тае мес ца вель мі па ды хо дзіць для 
раз віц ця су мес най куль ту ры па мя ці.
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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Мі ністр за меж ных спраў Бе-

ла ру сі Ула дзі мір Ма кей 10 чэр-
ве ня су стрэў ся з Ча со вым 
Па ве ра ным у спра вах ЗША ў 
Мін ску Іта нам Голд ры чам, які 
за вяр шае сваю дып ла ма тыч-
ную мі сію ў на шай кра і не. Ба кі 
раз гле дзе лі асноў ныя вы ні кі бе-
ла рус ка-аме ры кан скіх ад но сін 
за два апош нія га ды, а так са ма 
аб мер ка ва лі да лей шыя перс-
пек ты вы двух ба ко ва га су пра-
цоў ніц тва Бе ла ру сі і ЗША.

Банк раз віц ця Бе ла ру сі пра-
фі нан са ваў за куп ку 72 школь-
ных аў то бу саў. Бу дзе за куп-
ле на па 12 аў то бу саў на кож-
ную воб ласць, агуль ная су ма 
спон сар скай да па мо гі скла дзе 
амаль Br45 млрд.

Ву чань ся рэд няй шко лы № 8 
го ра да Жо дзі на Вік тар Шы ман 
стаў пе ра мож цам ІІ Між на род-
на га кон кур су юных чы таль-
ні каў «Жы вая кла сі ка», які 
за вяр шыў ся ў Маск ве. Прад-
стаў нік Бе ла ру сі ўра зіў усіх 
чле наў жу ры пра нік нё ным пра-
чы тан нем урыў каў з апо вес ці 
аб вай не «Іван» Ула дзі мі ра Ба-
га мо ла ва.

У Бе ла ру сі вы лаў юры дыч-
ны мі асо ба мі ры бы ў фон дзе 
за па су ры ба лоў ных угод дзяў 
бу дзе ква та вац ца.

КОРАТКА

Долар ЗША    10140,00
Еўра 13790,00
Рас. руб. 295,00
Укр. грыўня 858,23
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КЫР ГЫЗ СТАН ПЛА НУЕ ЎСТУ ПІЦЬ У МЫТ НЫ СА ЮЗ
ДА КАН ЦА ГО ДА 

Кыр гыз стан пла нуе стаць паў на праў ным чле нам Мыт на га са ю за да кан ца бя гу ча га го да. Пра гэ та 
ў ін тэр в'ю ІТАР-ТАСС за явіў прэм' ер-мі ністр рэс пуб лі кі Джа а март Атар ба еў. «Мы бу дзем імк нуц ца да 
та го, каб вы ка наць усе свае аба вя за цель ствы па «да рож най кар це», — ска заў ён. Па вод ле слоў прэм'-
е ра, гэ ты да ку мент пра ду гледж вае за вяр шэн не ўсіх пад рых тоў чых ме ра пры ем стваў Кыр гыз ста нам да 
кан ца бя гу ча га го да.

6 ЧА ЛА ВЕК ЗА ГІ НУ ЛІ АД НА ВАЛЬ НІ ЦЫ 
Ў ГЕР МА НІІ 

У фе дэ раль най зям лі Паў ноч ны Рэйн — Вест фа лія (Гер ма нія) пад час на-
валь ні цы, якая раз гу ля ла ся пас ля рэ корд най спё кі ў ноч на аў то рак 10 чэр-
ве ня, за гі ну лі пры нам сі шэсць ча ла век. Град, ма лан кі, па ры віс ты ве цер і 
дрэ вы, якія ўпа лі, на нес лі ўрон жы лым да мам і аў та ма бі лям, па ве дам ляе 
BBС. Больш за ўсё па цяр пе ла ста лі ца рэ гі ё на Дзю сель дорф. Па свед чан нях 

ві да воч цаў, пас ля на валь ні цы ён на гад ваў «зо ну ба я вых дзе ян няў».

ГА ЛА ДАН НЕ ПЕ РА ЗА ГРУ ЖАЕ ІМУН НУЮ СІС ТЭ МУ 
Уні вер сі тэт Паўд нё вай Ка лі фор ніі апуб лі ка ваў не ча ка нае да сле да ван не. Аказ ва ец ца, рэ гу ляр-

ныя, але аб ме жа ва ныя па ча се пе ры я ды га ла дан ня, якія доў жац ца не больш за 4 дні, ад наў ля юць 
імун ную сіс тэ му. У лю дзей па вы ша ец ца ўзро вень лей ка цы таў, пі ша Vіrаl Glоbаl Nеws. Пры чым га-
ла дан не мо жа быць асаб лі ва эфек тыў ным для лю дзей з аслаб ле най імун най сіс тэ май, на прык лад, 
для ра ка вых хво рых. Так са ма ча со вае ад маў лен не ад ежы ні ве лі руе па боч ныя эфек ты хі мі я тэ ра піі. 
Пад час га ла дан ня ства ла выя клет кі, якія зна хо дзяц ца ў це ле, па чы на юць вы раб ляць лей ка цы ты 
і рэ ге не ры ру юць усю імун ную сіс тэ му ў цэ лым. Ад бы ва ец ца гэ та га з-за та го, што це ла ва ўмо вах 

го ла ду спра буе за ха ваць мак сі маль ную коль-
касць энер гіі. «Па боч ны эфект» гэ та га пра цэ-
су — па збаў лен не ад ста рых, сла бых або па-
шко джа ных імун ных кле так. Ха рак тэр на: ра ней 
спе цы я ліс ты ка тэ га рыч на за ба ра ня лі га ла даць 
хво рым лю дзям. Але ця пер усё змя ні ла ся. Акра-
мя ра ка вых па цы ен таў, га ла дан не па ка за на і 
па жы лым лю дзям.

«ВА УКРА І НЫ 
НЯ МА ІН ША ГА 

ВЫ БА РУ, 
АКРА МЯ 

ЯК ДА МА ГАЦ ЦА 
ПА РА ЗУ МЕН НЯ 

З РА СІ ЯЙ» 
Пра гэ та за явіў у сва ім 

пер шым пас ля ўступ лен ня 
на па са ду ін тэр в'ю ча со пі су 
Tіmе прэ зі дэнт Укра і ны Пётр 
Па ра шэн ка. «Мо жа быць, 
не ка то рыя ўкра ін цы ха це лі 
б мець су се дам Шве цыю ці 
Ка на ду, але ў нас су сед ка — 
Ра сія, — за явіў ён. — Та му 
мы не мо жам га ва рыць пра 
цвёр дую бяс пе ку без дыя ло-
гу і па ра зу мен ня з Ра сі яй». 
Па ра шэн ка па ве да міў, што 
ў ня дзе лю, 8 чэр ве ня, меў 
пра цяг лую су стрэ чу з па слом 
Ра сіі ва Укра і не Мі ха і лам Зу-
ра ба вым. Па зі цыі ба коў па-
ра ней ша му да лё кія адзін ад 
ад на го, але ў яго за хоў ва ец-
ца «асця рож ны ап ты мізм» у 
да чы нен ні да маг чы мас цяў 
ад наў лен ня нар маль ных ад-
но сін з Ра сі яй, ска заў прэ зі-
дэнт Укра і ны.

ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ
НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА СХО ДУ РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ

12 чэр ве ня 2014 го да ў 11.00  у за ле па ся джэн няў Са ве та Рэс пуб лі кі (вул. 
Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца чар го вае па ся джэн не чац вёр тай се сіі Са-
ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня.
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Стыль жыц ця ста рых лю дзей па ві нен сты му ля ваць іх да 
па ста ян най ак тыў нас ці, да па чуц ця ад каз нас ці за ўлас нае 
фі зіч нае са ма ад чу ван не і псі хіч нае раз віц цё. Су час ная ахо-
ва зда роўя здоль ная на мно гае, і рост пра цяг лас ці жыц ця 
ва ўсім све це — та му па цвяр джэн не. Ад нак пас ля да сяг-
нен ня кож най но вай уз рос та вай мя жы не аб ход на шу каць у 
сва ім акру жэн ні но выя ары ен ці ры, каш тоў нас ці. Ста расць 
са ма па са бе, як і ця жар насць, — не па та ло гія. Прос та да 
абедз вюх трэ ба рых та вац ца. А ка лі ні чо га не ра біць, да вя-
дзец ца цал кам за ле жаць ад да па мо гі звон ку. І доб ра, ка лі 
зной дзец ца той, хто бу дзе ве даць, як і чым да па ма гаць. 
На дзяр жаў ным уз роў ні гэ тым зай ма юц ца са мыя роз ныя 
служ бы. Што ім па сі лах — рас каз ва юць удзель ні кі на ша га 
«круг ла га ста ла»: на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня дзяр-
жаў най са цы яль най пад трым кі на сель ніц тва Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь Тац ця на 
ФЁ ДА РА ВА, на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня 
ар га ні за цыі ме ды цын скай да па мо гі Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь Люд мі ла ЖЫ ЛЕ ВІЧ, на чаль-
нік упраў лен ня пра фі лак ты кі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Алег КА РА ЗЕЙ, за гад чы ца 13-га ге ры-
ят рыч на га ад дзя лен ня РНПЦ псі хіч на га зда роўя Свят ла на 
ЗА НСКАЯ, га лоў ны па за штат ны псі ха тэ ра пеўт Ка мі тэ та па 
ахо ве зда роўя Мін гар вы кан ка ма, на мес нік га лоў на га ўра ча 
Мінск ага га рад ско га клі ніч на га псі хі ят рыч на га дыс пан се ра 
Сяр гей ДА ВІ ДОЎ СКІ, га лоў ная мед сяст ра Ві лей скай ра ён-
най баль ні цы Ак са на БАР ТА ШЭ ВІЧ, стар шы ня праў лен ня 
між на род най гра мад скай ар га ні за цыі «Уза е ма-
ра зу мен не» Ан жэ лі ка АНОШ КА.

Круг лы стол Круг лы стол   ��

СТА РАСЦЬ — НЕ ПА ТА ЛО ГІЯ
ПРОС ТА ДА ЯЕ ТРЭ БА ПАД РЫХ ТА ВАЦ ЦА 
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Ана толь РУ БІ НАЎ,
стар шы ня Дзярж ка мі сіі 
па кант ро лі за хо дам 
пад рых тоў кі і пра вя дзен ня 
ўступ ных іс пы таў у ВНУ 
і ССНУ

«Ка руп цыя ў час ус туп най 
кам па ніі вы клю ча на. Ні хто: 
ні стар шы ня ка мі сіі, ні мі-
ністр не ма юць ні я ка га ўплы-
ву тут. Вы ж ве да е це, як ра-
ней дай ма лі баць кі і пра сі лі. 
Баць кі пе ра жы ва юць за сва іх 
дзя цей, ідуць, про сяць, скар-
дзяц ца. Мож на іх зра зу мець, 
але сён ня сіс тэ ма са праў ды 
та кая, што ні хто фі зіч на 
не здоль ны вы ра шыць «праб-
ле му». Пры клад на ча ты ры 
га ды та му ка руп цый ныя 
пра явы маг лі быць пры па-
ступ лен ні ў ССНУ, але ця-
пер вы ра ша на і гэ та. Ця пер 
там да стат ко ва цэнт ра лі-
за ва ная сіс тэ ма атры ман ня 
за дан няў, кант ро лю і гэ так 
да лей».

Вёс ка Ка мень Пін ска га ра ё на за ста ец ца ад-
ной з най ба га цей шых кры ніц тра ды цый най куль-
ту ры Брэсц ка га Па лес ся. Бе ла рус кія да след чы кі 
фальк ло ру па паў ня лі тут свае ве ды, на пра цоў ва лі 
ма тэ ры ял для ды сер та цый, ма на гра фій, пад руч-
ні каў і эн цык ла пе дый. У вёс цы за ха ваў ся адзін з 

лет ніх ахоў ных аб ра даў «Куст», які пра во дзіц ца 
ў ня дзе лю на Тро і цу. «Ха дзі лі да ку ́с та», — да гэ-
туль ка жуць (з на ціс кам на «у») ста рэй шыя жы-
хар кі, для якіх удзел у аб ра дзе — свое асаб лі вае 
вяр та не ў па ру вя сё лай і не паў тор най ма ла до сці, 
гуль ня-за ба ва, якая дае жыц цё выя сі лы. А яшчэ 

«куст» — гэ та свое асаб лі вая су вязь з прод ка мі і 
ве ра ў ма гіч ную сі лу кля но вай га лін кі ва ўбран ні 
га лоў най ге ра і ні свя точ на га шэс ця — «кус ты». 
Не здар ма жы ха ры ча ка юць на сва іх пад вор ках 
удзель ні каў аб ра да ва га шэс ця ў пер шы 
дзень «зя лё на га свя та».

Га лоў ная ге ра і ня ка мень ска га «кус та»,
11-клас ні ца Іры на РАБ КА ВЕЦ, не ад мо ві ла ся па кра са вац ца
пе рад вёс кай у сва ім кля но вым убран ні на ску та ры
разам з Ма рыяй ЧА БА НЮК.

НА ШЛЯ ХУ
ДА КУЛЬ ТУ РЫ

ПА МЯ ЦІ
На мес цы ла ге ра смер ці Трас ця нец па ча ла ся пра ца па ства рэн ні 

су час на га ме ма ры я ла. Прад стаў ні кі з Бе ла ру сі, Гер ма ніі, Аў стрыі і Чэ хіі 
аб мяр коў ва юць, якім бу дзе яго сэн са вае на паў нен не
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Ука зы па ўдас ка на лен ні аграр най 
па лі ты кі ў вы пад ку іх пад пі сан ня ні ў 
якай ме ры не бу дуць азна чаць спі сан не 
за па зы ча нас ці па крэ ды тах: га вор ка 
мо жа іс ці толь кі аб рэ струк ту ры за-
цыі даў гоў і ад тэр мі ноў цы па іх вы-
пла це. Пра гэ та Прэ зі дэнт Аляк сандр
Лу ка шэн ка за явіў на ад па вед най на-
ра дзе, па ве дам ляе прэс-служ ба бе ла-
рус ка га лі да ра.

Пра ек ты ўка заў пад рых та ва ны між-
ве да мас най ра бо чай гру пай па ра шэн-
ні праб лем ных пы тан няў аг ра пра мыс-
ло ва га комп лек су. Гэ тыя пра па но вы 
ты чац ца мер дзяр жаў най пад трым кі 
сель гас вы твор цаў, дзяр жаў на га за ка-
зу, крэ дыт на-гра шо вай па лі ты кі га лі ны, 
умоў рэ струк ту ры за цыі за па зы ча нас ці, 
ап ты мі за цыі ар га ні за цый най струк ту-
ры, іс тот на га зні жэн ня пра цэнт ных ста-
вак па бан каў скіх крэ ды тах для прад-
пры ем стваў АПК.

«Па да рун каў тут ні я кіх ня ма. Ні хто 
ні чо га ні ко му спіс ваць не бу дзе. Усім 
да вя дзец ца раз ліч вац ца. Бу дзем пад-
трым лі ваць (сель гас вы твор цаў), але не 
за кошт усёй дзяр жа вы і на ро да», — 
за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Як ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы, 
пра па на ва ная сіс тэ ма за ха даў па він на 
быць на цэ ле на на кроп ка вую пад трым-
ку асоб ных пра ек таў у аграр най сфе-
ры, якія абя ца юць сур' ёз ную ад да чу ад 
іх рэа лі за цыі.

Прэ зі дэнт ука заў на не да пу шчаль-
насць ады хо ду ад ме ра пры ем стваў па 
пад трым цы АПК бан каў скіх уста ноў лю-
бой фор мы ўлас нас ці, у тым лі ку з за-
меж ным ка пі та лам, якія атрым лі ва юць 

не ма лы пры бы так ад сва ёй дзей нас ці 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Ад па вед ныя да-
ру чэн ні да дзе ны ў гэ тай су вя зі стар шы-
ні праў лен ня На цы я наль на га бан ка.

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў пры сут-
ным на на ра дзе кі раў ні кам аб лас цей 
аб без умоў най не аб ход нас ці вы ка нан-
ня ў поў ным аб' ёме ра ней да дзе на га 
ім да ру чэн ня па ства рэн ні дзейс най 
сіс тэ мы за ха даў па пад рых тоў цы кад-
раў на ся ле на пры кла дзе най больш 
па спя хо вых гас па да рак.

Звяр та ю чы ся да кі раў ніц тва аб лас-
цей, Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма 
звяр нуў іх ува гу на не да пу шчаль насць 
пры няц ця ра шэн няў аб ме рах па фі нан-
са вым азда раў лен ні прад пры ем стваў 
АПК, уклю ча ю чы іх банк руц тва, без 
удзе лу ўла ды. «Ра шэн не па він на быць 
за ва мі, та ды не бу дзе бан дыц кай пры-
ва ты за цыі праз банк руц тва», — за явіў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт пе ра сця рог удзель ні каў 
на ра ды ад праз мер на га за хап лен ня 
сва бод ным цэ на ўтва рэн нем у аграр-
най сфе ры як спо са бам вы ра шэн ня 
пра сла ву тай праб ле мы дыс па ры тэ ту 
па між цэ на мі на пра мыс ло вую пра дук-
цыю, якую вы ка рыс тоў ва юць аг ра рыі, і 
сель ска гас па дар чую пра дук цыю.

Рэ зю му ю чы вы ні кі пра ве дзе ных 
аб мер ка ван няў, Аляк сандр Лу ка шэн-
ка даў да ру чэн не кі раў ніц тву Мін фі на 
і Мі нэ ка но мі кі ў са мы блі жэй шы час 
даць яму раз лі кі маг чы мых фі нан са вых 
на ступ стваў пра ек таў ука заў, пра па на-
ва ных ра бо чай гру пай, для эка но мі кі 
кра і ны, перш за ўсё, для бюд жэт най 
сфе ры.

АПК: СПІ САН НЯ 
ДАЎ ГОЎ НЕ БУ ДЗЕ

Пад трым ка сель гас вы твор цаў за ха ва ец ца,
але не за кошт дзяр жа вы і на ро да

Ме ды яп рас то ра Ме ды яп рас то ра   ��

ПЛЯ ЦОЎ КА ДЛЯ ДЫЯ ЛО ГУ, 
або СМІ не па він ны ста на віц ца збро яй 

КА МЕ НЮ — ЖЫЦЬ,КА МЕ НЮ — ЖЫЦЬ,
«КУС ТУ» — ЗЕ ЛЯ НЕЦЬ«КУС ТУ» — ЗЕ ЛЯ НЕЦЬ
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