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Су свет ная эка но мі ка пад рых та ва ла ся да кры зі су
Ін ды ка тар дзе ла вых на стро яў у све це зні зіў ся ў чац вёр тым 

квар та ле на 86,1 пра цэн та ў га да вым вы лі чэн ні. Пра гэ та га-

во рыц ца ў дак ла дзе ня мец ка га Ін сты ту та эка на міч ных да сле-

да ван няў (ІFО), вы трым кі з яко га пры во дзіць Dеutsсhе Wеllе. 

Ця пе раш ні па каз чык з'яў ля ец ца са мым ніз кім з 2009 го да, ка лі 

су свет ная эка но мі ка пра цяг ва ла ад наў ляц ца ад гла баль на га 

кры зі су. «Экс пер ты праг на зу юць знач на сла бей шы эка на міч ны 

рост у су свет ным ганд лі, па мян шэн не пры ват на га спа жы ван-

ня і зні жэн не ін вес ты цый», — ад зна ча ец ца ў да ку мен це. Пры 

гэ тым аў та ры пе сі міс тыч на ацэнь ва юць як бя гу чую сі ту а цыю, 

так і перс пек ты вы су свет най эка но мі кі. Най боль шыя апа сен ні 

звя за ныя з гла баль най ганд лё вай вай ной і ня вы зна ча нас цю 

ва кол Brехіt. Ад зна ча ец ца, што ін вес ты цый ны клі мат па гар ша-

ец ца прак тыч на ва ўсіх рэ гі ё нах све ту. Ра зам з тым Blооmbеrg 

пры во дзіць вы ні кі апы тан ня 39 эка на міс таў, удзель ні кі яко га 

вы ка за лі зда гад ку, што ста тыс тыч ныя звест кі пра эка но мі ку 

Гер ма ніі, якія яшчэ не апуб лі ка ва ныя, па ка жуць пра цяг спа ду і 

фак тыч на за фік су юць рэ цэ сію. 

На за рба еў пра па на ваў ар га ні за ваць су стрэ чу Пу ці на 
і Зя лен ска га

Пер шы прэ зі дэнт Ка зах ста на Нур сул тан На за рба еў за явіў 

на пя тым што га до вым па лі тыч ным фо ру ме «Аста на Клуб», што 

пра па на ваў ар га ні за ваць су стрэ чу па між прэ зі дэн та мі Ра сіі і 

Укра і ны Ула дзі мі рам Пу ці ным і 

Ула дзі мі рам Зя лен скім. Пра гэ-

та па ве да мі ла ка зах скае агенц-

тва Tеngrіnеws. Па вод ле яго 

слоў, Зя лен скі ад ка заў зго дай. 

«Я ўжо атры маў зго ду Зя лен-

ска га на тэт-а-тэт, пра гэ та па-

ве да міў прэ зі дэн ту Ра сіі. Ця пер 

па гля дзім. Ка лі нейт раль ная 

пля цоў ка па трэб на, я пра па-

на ваў Ка зах стан», — цы туе 

агенц тва сло вы На за рба е ва. 

«Я лі чу, што па трэб на аса біс-

тая су стрэ ча прэ зі дэн таў Ра сіі 

і Укра і ны [для ўрэ гу ля ван ня сі-

ту а цыі. — «Зв.»]», — пад крэс-

ліў пер шы прэ зі дэнт Ка зах ста на. Як вя до ма, дня мі ад бы ла ся 

тэ ле фон ная раз мо ва па між Ула дзі мі рам Пу ці ным і Нур сул та нам 

На за рба е вым, пад час якой яны аб мер ка ва лі шэ раг між на род-

ных пы тан няў, у тым лі ку ўрэ гу ля ван не ста но ві шча ва Укра і не. 

У кан цы каст рыч ні ка На за рба еў у То кіа су стрэў ся з Зя лен скім.

У паўд нё вай част цы Фран цыі ад быў ся моц ны 
зем ля трус

Спа чат ку па ве дам ля ла ся пра пад зем ныя штурш кі маг ні ту дай 

5,4, за тым сей смо ла гі ад ка рэк та ва лі звест кі, па мен шыў шы яе 

да 4,9. Эпі цэнтр зем ля тру су зна хо дзіў ся за два кі ла мет ры на 

паў днё вы за хад ад ка му ны Раш мор у дэ парт амен це Ар дэш, а 

гі па цэнтр — на глы бі ні 10 кі ла мет раў, ін фар муе Еў ра пей ска-

Між зем на мор скі сей сма ла гіч ны цэнтр (ЕMSС). У вы ні ку зем ля-

тру су ёсць раз бу рэн ні і па цяр пе лыя, аб якіх па ве да мі лі ўла ды 

дэ парт амен таў Дром і Ар дэш, пе рад ае RFІ. Пад зем ныя штурш-

кі ад чу ва лі ся на шы ро кай тэ ры то рыі: ад Лі ё на да Ман пелье. 

Асаб лі ва па цяр пеў на се ле ны пункт Ле-Тэй у дэ парт амен це Ар-

дэш. Мяс цо выя ўла ды рэ ка мен да ва лі жы ха рам гэ тай ка му ны 

не за хо дзіць у бу дын кі з-за па гро зы аб валь ван ня. Мяс цо выя 

жы ха ры ў сац сет ках пуб лі ку юць фо та са пса ва ных пе ра крыц цяў 

і сцен свай го жыл ля, па ве дам ляе ТАСС. Па вод ле ін фар ма цыі 

Frаnсеіnfо, на атам ных элект ра стан цы ях «Тры кас тэн» і «Круа», 

якія зна хо дзяц ца не па да лёк ад эпі цэнт ра зем ля тру су, па шко-

джан няў ня ма.
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• Больш за 500 ча ла век 

вы ка за ла жа дан не слу-

жыць у ІT-ро це за час яе 

іс на ван ня.

• У Мін ску ў 2020 го-

дзе пла ну ец ца ўвес ці ў 

экс плу а та цыю шко лу, 

па лі клі ні ку і 8 дзі ця чых 

са дкоў.

• Кон курс «Ле са руб-

2019» прай шоў учо ра пад-
час пер ша га між на род на га 
ляс но га фес ты ва лю ў По-
лац ку.

• На тэ ры то рыі пар-
ка ба я вых ма шын у ме-
ха ні за ва най бры га дзе ў 
Грод не ад быў ся па жар. 

Па цяр пе лых ня ма.

КОРАТКА

У ПАМЯЦЬ 
АКАДЭМІКА 
КАРСКАГА

ШТО І ЯК ЕСЦІ, 
КАБ НЕ ХВАРЭЦЬ
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СТАР. 3

СТАР. 2

Су час ны аў та ма біль — гэ та не толь кі сро-

дак вель мі кам форт на га пе ра мя шчэн ня, 

але і, на жаль, доб рая кры ні ца агню. Ра та-

валь ні кі ка жуць, што ця пе раш няя аў та ма-

шы на мо жа зга рэць да не ад наў ляль на га 

ста ну лі та раль на за 5—6 хві лін. Та кая пла-

та за тое, што ў су час ных ма шы нах вы ка-

рыс тоў ва ец ца да во лі шмат плас ты ку. Але 

гэ та не азна чае та го, што з аг нём зма гац-

ца бес сэн соў на. Аб тым, як гэ та пра віль на 

зра біць, рас ка за лі ў Мі ніс тэр стве па над-

звы чай ных сі ту а цы ях.

Скі нуць кле му
— Спа чат ку трэ ба вы клі каць ра та валь ні каў, па-

ве да міў шы як ма га больш дак лад на ка ар ды на ты 

мес ца, дзе вы зна хо дзі це ся, — ра яць у прэс-служ-

бе МНС. — Але да іх пры ез ду вель мі па жа да на 

ўтры маць по лы мя пад кант ро лем. Ка лі за га рэў ся 

ма тор ны ад сек, то трэ ба кры ху пры ад крыць ка-

пот, каб плынь све жа га па вет ра не ўзмац ні ла 

га рэн ня. Па маг чы мас ці скінь це ад моў ную кле му 

аку му ля та ра, бо інакш ба та рэя бу дзе пад паль ваць 

праб лем нае мес ца раз за ра зам, — і пус кай це 

ў ход вог не ту шы цель. Па раш ко вы ён бу дзе ці 

вуг ле кіс лот ны — ня важ на. Га лоў нае, не па шка-

да ваць гро шай за га дзя і на быць ба лон, які бу дзе 

змя шчаць больш за пяць літ раў рэ чы ва. Ка лі ж 

ку піць у аў та ма біль вог не ту шы цель ма ла літ раж-

ны, дзе ля «га лач кі», то ў кры тыч най сі ту а цыі сэн су 

ад яго мо жа быць ня шмат. А вось ва ду за лі ваць 

у ма тор ны ад сек нель га ні ў якім ра зе. Гэ та вы-

клі ча ка рот кае за мы кан не элект ра пра вод кі і... 

да дат ко вы ачаг по лы мя. Для ту шэн ня не вя лі кіх 

уз га ран няў па ды дзе на ват шчыль ная тка ні на, якая 

пе ра крые до ступ кіс ла ро ду. Але ка лі, ня гле дзя чы 

на ўсё, спра віц ца з аг нём не атры ма ла ся, то адзі-

нае, што за ста ец ца, — гэ та бег чы што ёсць сі лы 

як ма га да лей. Сва і мі сі ла мі па ту шыць па жар ужо 

не атры ма ец ца, а ры зы ка вы бу ху бен-

за ба ка ўзрас тае шмат кроць.

ПА ЖАР 
НА ЧА ТЫ РОХ КО ЛАХ

Як па збег нуць уз га ран ня аў то?

Аб' яд на ныя Глу шай
Свя та па сёл ка на огул атры-

ма ла ся з ада мо віц кім ухі лам. 

Гэ тае проз ві шча бы ло ва ўсіх 

на вус нах. З ра ні цы ім жыў 

дождж, але жы ха ры Глу шы іш-
лі на мес ца па дзей з квет ка мі, 
з дзець мі. І гас цей пры еха ла бо-
лей, чым мож на бы ло ча каць. 
З тэ ле ка ме ра мі, фо та апа ра та-
мі, дык та фо на мі — кож ны ха цеў 
не як за ха ваць для ся бе і ін шых 
на па мяць гэ ты ўра чыс ты мо-
мант. Не ча ка на я су стрэ ла ге ро-

яў свай го ар ты ку ла пра пра ект 

«Глу ша Ада мо ві ча» — Тац ця ну 

і Вік та ра Кор зу наў з Ка ню хоў. 

Яны пры мча лі ся сю ды з Ка пыль-

ска га ра ё на Мін скай воб лас ці, бо 

ўжо шмат га доў зай ма юц ца за-

ха ван нем імя Ада мо ві ча і па мя ці 

пра той не вя лі кі пе ры яд гіс то рыі, 

які быў звя за ны з яго на ра джэн-

нем, а по тым з на вед ван нем 

там тэй шых мяс цін. Не каль кі га-

доў та му Кор зу ны знай шлі дач ку 

пісь мен ні ка На тал лю Ада мо віч, 

каб па ве да міць ёй, што іх зям-

ляк Ана толь Са му се віч збі ра-

ец ца ўста на віць па мят ны знак 

Але сю Ада мо ві чу ў Ка ню хах — 

усё ж та кі пер шыя, яшчэ не ўсвя-

дом ле ныя ме ся цы свай го жыц-

ця ён пра вёў у гэ тай вёс цы. Але 

спра ву да кан ца, на жаль, да вес-

ці не атры ма ла ся. Ана толь Са-

му се віч, да рэ чы, так са ма пры-

ехаў у Глу шу ра зам з дач кой. 

Яна яшчэ школь ні ца, але пі ша 

да след чую ра бо ту пра жыц цё і 

твор часць Ада мо ві ча. У Глу шы 

Ана толь па бы ваў на арт-пры-

пын ку пісь мен ні ка і на тхніў ся 

на ства рэн не па доб на га ў Ка ню-

хах — юры дыч на гэ-

та зра біць пра сцей. СТАР. 3

ГЛУ ША З ВІ ДАМ ГЛУ ША З ВІ ДАМ 
НА АДА МО ВІ ЧАНА АДА МО ВІ ЧА

На ма лой ра дзі ме аў та ра «Вай ны пад стрэ ха мі» і «Сы ны ідуць у бой» ура чыс та ад кры лі пер шы ў Бе ла ру сі яго бюст

«Звяз да» пра цяг вае 

дру ка ваць ма тэ ры я лы 

ў пад трым ку 

ад крыц ця 

ў па сёл ку Глу ша 

Баб руй ска га ра ё на 

му зея,  пры све ча на га 

твор час ці

 Але ся Ада мо ві ча

Хва лю ю чы 
мо мант 
ад крыц ця.

Ужо столь кі бы ло на пі са на пра гэ ты пом нік, што на ват 

цяж ка неш та но вае да даць. Важ на ад но — ён ця пер ёсць. 

Ста іць на су праць той са май «вар шаў кі», якую пісь мен нік 

апеў у сва ёй ды ло гіі «Пар ты за ны». За ім — па сял ко вы 

Дом куль ту ры, дзе пра хо дзяць зна ка выя па дзеі ў жыц ці 

Глу шы. На прык лад, у су бо ту, ка лі быў ад кры ты пом нік, 

тут ад зна ча лі свя та па сёл ка. Праў да, сім ва ліч на? Пры чым 

удвай не: усё ад бы ло ся ў Год ма лой ра дзі мы. Прык лад 

вель мі яск ра вы і па ка заль ны.

Пер шы на пра мак па пры лё це — пе-

рад усі мі афі цый ны мі су стрэ ча мі, якія бы лі 

за пла на ва ныя на на ступ ны дзень, — да 

пом ні ка са вец кім во і нам-вы зва лі це лям у 

Ве не, дзе Аляк сандр Лу ка шэн ка ўсклаў 

вя нок. Дып ла ма тыч ны свет вы со ка аца ніў 

сім ва ліч насць та ко га па чат ку афі цый на га 

ві зі ту. Яшчэ на пя рэ дад ні аў стрый скі бок 

за явіў, што Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ча ка юць 

з ад кры тым сэр цам.

Учо ра Фе дэ раль ны прэ зі дэнт Аў стрыі 

Аляк сандр Ван дэр Бе лен ві таў кі раў ні-

ка бе ла рус кай дзяр жа вы ў рэ зі дэн цыі 

Фе дэ раль на га прэ зі дэн та ва ўнут ра ным 

два ры па ла ца Хоф бург. Пе ра га во рам 

лі да раў кра ін па пя рэд ні ча ла цы ры мо нія 

афі цый най су стрэ чы з удзе лам га на ро-

вай вар ты, вы ка нан нем гім наў дзвюх 

кра ін, а так са ма прад стаў лен не чле наў 

афі цый ных дэ ле га цый і пра та коль ная 

фо та здым ка.

Су стрэ ча прэ зі дэн таў прай шла ў вуз-

кім і па шы ра ным фар ма тах. Аб яе вы ні-

ках кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы ра зам 

са сва ім аў стрый скім ка ле гам рас ка заў 

прад стаў ні кам СМІ. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

па дзя ка ваў Аляк санд ру Ван дэр Бе ле ну 

за цёп лы пры ём і ад кры тую, змяс тоў ную 

раз мо ву.

«Аў стрыя — важ ны і на дзей ны парт нёр 

Бе ла ру сі ў на шай агуль най Еў ро пе. Мы 

на да ём вя лі кае зна чэн не раз віц цю ўзае-

ма вы гад на га су пра цоў ніц тва і ў поў най 

ме ры за да во ле ны па зі тыў най ды на мі кай 

бе ла рус ка-аў стрый скіх ад но сін», — заявіў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. Па вод ле слоў бе-

ла рус ка га лі да ра, пра ве дзе ныя пе ра га-

во ры зноў пра дэ ман стра ва лі, што па ды-

хо ды кра ін па асноў ных праб ле мах да во лі 

бліз кія.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што аў стрый скі 

во пыт у мно гіх сфе рах мо жа быць ужы ты ў 

Бе ла ру сі. Бе ла рус кі бок вы со ка цэ ніць на-

ма ган ні Ве ны, на кі ра ва ныя на на вя дзен не 

мас тоў па між асноў ны мі геа па лі тыч ны мі 

цэнт ра мі, зні жэн не на пру жа нас ці ў Еў ро пе 

і све це. Мінск ста віць та кія ж мэ ты ў сва ёй 

знеш не па лі тыч най дзей нас ці.

«Кан ста ту ем, што ра зам здоль ны зра-

біць важ кі ўнё сак у ад наў лен не ста біль-

нас ці і ўма ца ван не між на род най бяс пе кі. 

Бе ла русь бу дзе ўдзяч ная аў стрый ска му 

кі раў ніц тву за пад трым ку на шых іні цы я-

тыў у гэ тым кі рун ку», — за явіў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

ЕС: тва рам да Бе ла ру сі
Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы па ве-

да міў, што ба кі да мо ві лі ся пра цяг ваць 

су мес ную ра бо ту ў рам ках між на род ных 

ар га ні за цый. Бе ла русь пад тры мае кан ды-

да ту ру Аў стрыі на вы ба рах у склад не па-

ста ян ных чле наў Са ве та Бяс пе кі ААН на 

2027—2028 га ды.

Прад мет на аб мер ка ва на тэ ма ты ка ахо-

вы на ва коль на га ася род дзя, про ці дзе ян ня 

не га тыў ным змя нен ням клі ма ту. Бе ла русь 

пад трым лі вае іні цы я ты ву па па вы шэн ні 

клі ма тыч ных ам бі цый, якая вы лу ча на 

Прэ зі дэн там Аў стрыі, аб не аб ход нас ці 

кан крэт ных дзе ян няў для пра ду хі лен ня 

гла баль на га клі ма тыч на га кры зі су.

«Да рэ чы, Мінск пас ля доў на ў ад на ба-

ко вым па рад ку ўзні мае для ся бе план ку па 

ска ра чэн ні вы кі даў пар ні ко вых га заў», — 

за ўва жыў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў пад-

трым ку Аў стры яй на ма ган няў бе ла рус ка-

га бо ку па раз віц ці ад но сін з Еў ра са ю зам, 

які з'яў ля ец ца для Бе ла ру сі дру гім па знач-

нас ці ганд лё вым парт нё рам.

Апош нім ча сам, у тым лі ку дзя ку ю чы 

ак тыў най ра бо це аў стрый ска га стар шын-

ства ў 2018 го дзе, ЕС ста но віц ца для Бе-

ла ру сі так са ма важ кім па лі тыч ным і ін вес-

ты цый ным парт нё рам. Толь кі за апош нія 

два га ды аб' ём фі нан са вай пад трым кі Еў-

ра пей скім ін вес ты цый ным бан кам і Еў ра-

пей скім бан кам рэ кан струк цыі і раз віц ця 

пра ек таў у бе ла рус кім дзярж сек та ры да-

сяг нуў 700 міль ё наў еў ра.

Бе ла русь ак тыў на пра цуе з ЕС у рам-

ках шмат лі кіх пра грам у сфе рах эка ло гіі, 

энер га эфек тыў нас ці, улад ка ван ня гра ніц, 

рэ гу ля ван ня міг ра цыі, пад трым кі дзярж-

кі ра ван ня. «Сё ле та Бе ла русь з Еў ра са-

ю зам за цвер дзі лі пра ек ты па гад нен няў 

па спра шчэн ні вы да чы віз і аб рэ ад мі сіі. 

Спа дзя ём ся пад пі саць іх у най блі жэй шы 

час», — за явіў кі раў нік на шай дзяр жа вы.

Ад на віць 
доб рыя тра ды цыі

Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў, што ў Бе-

ла ру сі і Аў стрыі даў нія тра ды цыі па спя хо-

ва га эка на міч на га ўза е ма дзе ян ня. Яшчэ ў 

ча сы Са вец ка га Са ю за аў стрый скі біз нес 

пры сут ні чаў у Бе ла ру сі. У прык лад Прэ-

зі дэнт пры вёў удзел Аў стрыі ў ства рэн-

ні Бе ла рус ка га ме та лур гіч на га за во да ў 

Жло бі не, які і сён ня за ста ец ца ад ным з 

флаг ма наў на шай пра мыс ло вас ці.

Кі раў нік дзяр жа вы кан ста та ваў, што 

і ў су час най Бе ла ру сі аў стрый скі біз нес 

зай мае до сыць тры ва лыя па зі цыі. Амаль 

пяць сот кам па ній з Аў стрыі су пра цоў ні ча-

юць з бе ла рус кі мі прад пры ем ства мі, ка ля 

сот ні з іх у той ці ін шай фор ме прад стаў-

ле ны не па срэд на ў Бе ла ру сі.

«Гэ та свед чыць пра вы со кі ўзро вень 

да ве ру аў стрый ска га біз не су да на шай 

кра і ны. Аў стрыя даў но і тры ва ла ўвай-

шла ў лік лі да раў па аб' ёме ін вес ты цый 

у эка но мі ку Бе ла ру сі. Ка пі та лаў кла дан ні 

ў на шу кра і ну што год вы лі ча юц ца сот ня-

мі міль ё наў до ла раў. На прык лад, ле тась 

гэ тая ліч ба скла ла ка ля трох сот міль ё наў 

до ла раў», — ска заў Прэ зі дэнт. Ён за явіў, 

што з удзе лам аў стрый скіх кам па ній пра-

пра цоў ва юц ца но выя пра ек ты на агуль-

ную су му звыш міль яр да до ла раў.

Больш чым эка но мі ка
Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу, 

што кра і ны і на ро ды звяз вае не толь кі эка-

но мі ка. Зай шла раз мо ва і аб Ма лым Трас-

цян цы. Ляс ны ма сіў пад Мінск ам увай шоў 

у гіс то рыю як мес ца ма са ва га зні шчэн ня 

лю дзей на цысц кі мі зла чын ца мі. Ся род ах-

вяр Трас цян ца — больш за дзе сяць ты сяч 

аў стрый скіх гра ма дзян.

«Мы ра зу ме ем, якое вя лі кае зна чэн не 

мае за ха ван не па мя ці пра ах вя р Ха ла кос ту 

для аў стрый ска га гра мад ства», — ад зна-

чыў бе ла рус кі лі дар. Ён вы ка заў удзяч насць 

Прэ зі дэн ту Аў стрыі за іні цы я ты ву ўста наў-

лен ня ў Ма лым Трас цян цы асоб на га пом-

ні ка за гі ну лым гра ма дзя нам Аў стрыі. «За 

тое, што ён па ка заў прык лад ад каз нас ці 

і пры стой нас ці ў да чы нен ні да тых, хто 

за гі нуў та ды. Па ка заў прык лад тым, хто 

па ві нен быў даў но зра біць гэ так са ма, як 

аў стрый скае кі раў ніц тва», — ад-

зна чыў бе ла рус кі лі дар. Фо
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У НА ШАЙ АГУЛЬ НАЙ 
ЕЎ РО ПЕ

Ві зіт най вы шэй ша га ўзроў ню ў Ве ну аба зна чыў па зі цыю Бе ла ру сі 
не толь кі ў двух ба ко вых ад но сі нах з Аў стры яй

Ві зіт кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы ў Аў стрыю яшчэ на пя рэ дад ні мно гія 

на зы ва лі ў пэў ным пла не гіс та рыч ным. Так яно і атры ма ла ся: 

сло вы бе ла рус ка га лі да ра бу дуць цы та ваць кры ні цы ва ўсёй Еў ро пе, 

пач нуць пра ца ваць су мес ныя прад пры ем ствы, су вя зі па між людзь мі 

ста нуць мац ней шы мі. Ві зіт ні бы і звы чай ны, ды не зу сім ша ра го вы 

па пе рад гіс то рыі і вы ні ках. І гэ та бы ло ві да воч на з са ма га па чат ку.

У У У снснснснеежежеж н нні і іі плплплпла ануну юц ццаа ппусускк 

узузузузз б бба а а гагагаа ч чччалалалаль ьнанай й фафаб б рры кі 

ПеПеПеПет т ттрырырыры к кккаўаўааў с скака га

гогогогор рр рнананана ўўўўзбзбз а а гага чалальь на га

кам бібі н на а тата іі а атртры ымаманн нене 

пробоб най парарт тыіыі 

кан цэцэнтнтр раа таў хла ры ддуу 

ка лію. У кар пу сах фабаб ры кі 

заза в вяряр ша ец ца ман таж

абаб с стата ля ваван нняня. . СпСпее цыцыя я л лісіст ты,ы, 

сясяр род яякікіх х і і звар шчык 

ДзДзмітт рыр й ІСА АЕ ЕНЯНЯ ((на а фо та)а), 

ужужо о па ча лі пад клю ччаца ь 

ягяго о дада э эненерр гагаз заа бебесс пяп  чэннн ня я

і прпрпры ыстстуу упіпіл ліі дада 

пуууп с сс скакака-н-н-нааа лалала дд даачача  ныхх  рраа боботт.

ПУСК І НА ЛАД КА
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