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ін вес ці ра ва на сё ле та ў пер-
шым паў год дзі ў эка но мі ку і са-
цы яль ную сфе ру Мін скай воб-
лас ці. Гэ та на 8,8% больш, чым 
за ана ла гіч ны ле таш ні пе ры яд, 
па ве дам ляе Ка мі тэт эка но мі кі 
Мі набл вы кан ка ма. Рост ін вес-
ты цый шмат у чым аб умоў ле-
ны пра вя дзен нем ма дэр ні за цыі 
прад пры ем стваў, якая за раз зна-
хо дзіц ца ў ак тыў най ста дыі. Вы-
дат кі на на быц цё ма шын, аб ста-
ля ван ня, транс парт ных срод каў 
у пер шым паў год дзі скла лі 38% 
у агуль ным аб' ёме ін вес ты цый і 
па вя лі чы лі ся на 14,1% да ана ла-
гіч на га пе ры я ду 2012-га.

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 30.07.2013 г. 
Долар ЗША    8850,00
Еўра 11740,00
Рас. руб. 269,50
Укр. грыўня 1088,09

Брэст     + 29°
Віцебск     + 28°
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Магілёў     + 30°
Мінск     + 23°  

НАДВОР’Е СЁННЯ

З 10 лі пе ня па кра і не па ча лі пра цу школь-
ныя ба за ры. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» прай-
шла ся па не каль кіх ста ліч ных уні вер ма гах 
і пе ра ка на ла ся, што яны цал кам га то вы да 
но ва га школь на га се зо на і ча ка юць сва іх па-
куп ні коў.

Над ува хо дам у га лоў ны ўні вер-
маг вя лі кая рас цяж ка за пра шае 
збі рац ца «У шко лу з ГУ Мам». І хоць 
тра ды цый на га ву ліч на га школь на га 
ба за ру тут ня ма, за тое ўнут ры кра-
мы школь ныя та ва ры прад стаў ле-
ны ў па шы ра ным асар ты мен це. Тут 
і кан цы ляр скія та ва ры, і адзен не, 
і абу так... Да рэ чы, вя ду чы та ва-
ра вед па абут ку Та ма ра АЛЯК-
САНД РА ВА ад зна чае, што по пыт 
на гэ тую пра дук цыю ўжо з'я віў ся.

— У нас вель мі шы ро кі асар ты-
мент абут ку на лю бы густ. Прад-
стаў ле ны ён пе ра важ на бе ла рус кі мі 
вы твор ца мі, але ёсць і за меж ныя 
— Ра сія і Кі тай. Наш абу так ні ў чым 
не са сту пае ім парт на му, хі ба што 
за меж ныя ма дэ лі ма юць больш яр-
кіх ко ле раў, за тое ў на шых больш 
на ту раль ных ма тэ ры я лаў, — за пэў-
ні ла Та ма ра Аляк санд ра ва.

А вось ЦУМ ар га ні за ваў да дат-
ко вы ган даль школь ны мі та ва ра мі 
як унут ры кра мы, так і ў ву ліч ных 
па віль ё нах. Та ва ра ве ды ад зна ча-
юць, што з кож ным днём ган даль 

ста но віц ца ўсё больш ак тыў ным. Ня гле дзя чы на 
тое, што «гон ка» за та ва ра мі да шко лы пач нец ца 
з дру гой па ло вы жніў ня, а іх па шы ра ны асар ты-
мент бу дзе прад стаў ле ны да 10 ве рас ня, су пра-
цоў ні кі крам ра яць не ад кла даць па куп кі на 
апош ні мо мант.

ЧАС КАМ ПЛЕК ТА ВАЦЬ 
РАН ЦЫ!
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ДА РА ГIЯ СУ АЙ ЧЫН НI КI!
Сар дэч на вiн шую вас са зна мя наль най 

да тай — 1025-год дзем Хры шчэн ня Ру сi.
Пры няц це хрыс цi ян ства ста ла для 

ўсход нiх сла вян жы ва твор най кры нi цай, 
вы зна чы ла раз вiц цё дзяр жаў нас цi, на цы-
я наль ных куль тур, на ву кi i аду ка цыi.

Ва ўсе ча сы Царк ва слу жы ла вес нi кам 
над зеi, пра па ве да ва ла леп шыя тра ды цыi 
мi ла сэр нас цi, пра ца вi тас цi i ад да на сцi Ра-
дзi ме. I сён ня яе аў та ры тэт i во пыт за па тра-
ба ва ны ў гра мад стве. Пра ва слаў ная царк ва 
на паў няе жыц цё муд рас цю i лю боўю, да-
па ма гае за хоў ваць ста бiль насць i зго ду ў 
на шым бе ла рус кiм до ме.

Юбi лей, якi шы ро ка ад зна ча ец ца ў Бе-
ла ру сi, Ра сii i Укра i не, дае маг чы масць 
глы бей ад чуць сi лу ве ры, знач насць су вя зi 
па ка лен няў i ду хоў на га адзiн ства брац кiх 
на ро даў. Упэў не ны, што на но вым эта пе 
гiс та рыч на га быц ця Пра ва слаў ная царк ва 
бу дзе пра даў жаць слу жэн не, аб' яд ноў ва-
ю чы лю дзей i за ста ю чы ся вер най свай му 
аба вяз ку пе рад Бо гам i Ай чы най.

Жа даю вам моц на га зда роўя, пос пе хаў 
у доб рых спра вах i па чы нан нях, шчас ця, 
мi ру i даб ра.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

ПРА ВА СЛАЎ НЫМ ХРЫС ЦI Я НАМ БЕ ЛА РУ СI

ПА СВЯ ЖЭЕ 
ТОЛЬ КІ 

Ў ПЯТ НІ ЦУ
Сён ня на за ха дзе кра і ны ча-
ка юц ца моц ныя ліў ні і на ват 
град.

На тэ ры то рыю Бе ла ру сі бу-
дуць па сту паць да во лі цёп лыя 
па вет ра ныя ма сы між зем на мор-
ска га па хо джан ня. А вось у за ход-
ні рэ гі ён кра і ны за ві тае ак тыў ны 
ат мас фер ны фронт з бо ку За ход-
няй Еў ро пы, па ве да мі ла рэ дак цыі 
спе цы я ліст Рэс пуб лі кан ска га 
гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды 
Воль га ФЯ ДО ТА ВА.

Та му 30 лі пе ня ў боль шас ці 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі без апад каў, 
толь кі ў Брэсц кай і Гро дзен скай 
аб лас цях ча ка юц ца ка рот ка ча со-
выя даж джы і на валь ні цы. 

У се ра ду ак тыў ны фран таль-
ны раз дзел «на крые» ўжо ўсю 
тэ ры то рыю на шай кра і ны, та му 
ка рот ка ча со выя даж джы бу дуць 
ужо паў сюд на. Мес ца мі на валь-
ні цы, пры на валь ні цах моц ны 
па ры віс ты ве цер да 15—20 м/с. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на 
се ра ду — 12—19 цяп ла, удзень 
— плюс 21—28 гра ду саў, а па 
ўсхо дзе — да 30 цяп ла.

У пер шы дзень жніў ня ўна чы 
мес ца мі, а ўдзень паў сюд на ка-
рот ка ча со выя даж джы, у асоб-
ных ра ё нах на валь ні цы. У ноч на 
1 жніў ня бу дзе плюс 12—18, а 
ўдзень — 21—28 гра ду саў.

Сі ноп ты кі праг на зу юць, што 
ў пят ні цу да нас за ві тае больш 
све жае па вет ра з бо ку Скан ды-
наў ска га паў вост ра ва. 

Сяр гей КУР КАЧ.

ІС ПАН СКА ГА МА ШЫ НІС ТА ВЫ ПУС ЦІ ЛІ НА СВА БО ДУ
Ма шы ніст цяг ні ка, які па цяр пеў кру шэн не ў Іс па ніі, пры знаў, што пры чы най ка та стро фы ста ла яго па-

мыл ка, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы са спа сыл кай на іс пан скія СМІ. На до пы це Фран сіск Амо пры знаў, 
што на па ва ро це, дзе цяг нік сы шоў з рэ ек, са стаў ру хаў ся з хут ка сцю 190 км/г за мест да зво ле ных 80 км/г. 
Ма шы ніст за явіў суд дзі, што стра ціў кант роль над тым, што ад бы ва ец ца, і на ват не ве даў, на якім участ ку 
шля ху ён зна хо дзіў ся. А ка лі ўсвя до міў не бяс пе ку і на ціс нуў на тар ма зы, бы ло ўжо поз на. Ён так са ма ска-
заў, што цяг нік быў тэх ніч на спраў ны, чы гу нач ны пуць быў у нар маль ным ста не і што кру шэн не ад бы ло ся 
вы ключ на з-за яго па мыл кі. Амо прад' яў ле на аб ві на вач ван не ў не на ўмыс ным за бой стве 79 ча ла век. Ён 
вы пу шча ны на во лю, але кож ны ты дзень па ві нен ад зна чац ца ў су дзе.

ПРА ДУК ЦЫЮ «РА ШЭН» НЕ ПУС ЦЯЦЬ У РА СІЮ
Фе дэ раль ная служ ба па на гля дзе ў сфе ры аба ро ны пра воў спа жыў цоў 

і даб ра бы ту ча ла ве ка (Рас спа жыў наг ляд) увя ла за ба ро ну на ўвоз у Ра сію 
кан ды тар скай пра дук цыі ўкра ін ска га прад пры ем ства «Ра шэн», па ве да мі лі ў 
прэс-служ бе ве дам ства. Ад па вед ныя ўка зан ні да дзе ны мыт ным ор га нам. У Рас-
спа жыў наг ля да ўзнік лі прэ тэн зіі да якас ці і бяс пе кі пра дук цыі ча ты рох фаб рык 
кам па ніі «Ра шэн» — кі еў скай, він ніц кай, ма ры у паль скай і крэ мен чуг скай. Па 

звест ках мі ніс тэр ства да хо даў і збо раў Укра і ны, у 2012 го дзе ўкра ін скія кан ды та ры экс пар та ва лі на ры нак 
РФ ша ка лад ных вы ра баў амаль на $413 млн.

СНЯ ДА НАК АБА РА НЯЕ СЭР ЦА
Пра віль ны сня да нак — за лог зда роўя сар дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы, сцвяр джа юць аме ры кан скія ме ды кі. 

Да сле да ван не з удзе лам 27 тыс. муж чын ва ўзрос це ад 45 да 82 га доў, пра ве дзе нае Гар вард скай шко лай 
гра мад ска га зда роўя, па ка за ла, што ве ра год насць раз віц ця сар дэч на-са су дзіс тых за хвор ван няў на 27% 
вы шэй у тых, хто ад дае пе ра ва гу не сне даць, у па раў на нні з ты мі, хто па чы нае 
дзень з паў на вар тас на га пры ёму ежы. Да след чы кі лі чаць, што паў на вар тас ны 

сня да нак да па мо жа па збег нуць не зда ро вых 
пе ра ку саў на пра ця гу дня. Пры гэ тым зні жа-
ец ца ры зы ка гі пер та ніі, атлус цен ня і цук ро ва-
га дыя бе ту, а так са ма не па жа да ная на груз-
ка на сар дэч на-са су дзіс тую сіс тэ му. Ра ней 
бры тан скія ме ды кі да каз ва лі, што, па ста ян на 
пра пус ка ю чы сня да нак, за год мож на на браць 
5-7 ліш ніх кі ла гра маў.

АЎ ТО БУС 
З ПІ ЛІГ РЫ МА МІ 

РАЗ БІЎ СЯ Ў ІТА ЛІІ

Аў то бус з пі ліг ры ма мі са-
рваў ся ў прор ву на поўд ні Іта-
ліі, за гі ну лі 38 ча ла век, 11 па-
са жы раў па цяр пе лі і да стаў-
ле ны ў мяс цо выя баль ні цы з 
сур' ёз ны мі ра нен ня мі, па ве-
дам ля юць ін фар ма генц твы.  
Аў то бус з 50 па са жы ра мі ў 
са ло не су тык нуў ся з аў та ма-
бі ля мі, пра біў ме та ліч ныя ага-
ро джы на ві я ду ку і зва ліў ся з 
вы шы ні 25 м. Кі роў ца аў то-
бу са за гі нуў. Ся род ах вя раў 
ка та стро фы ёсць дзе ці.
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Кi тай вы дзе лiць Бе ла ру сi 
150 млн кi тай скiх юа няў (або 
звыш $24,463 млн) на бу даў-
нiц тва сту дэнц ка га iн тэр на та. 

27 лi пе ня ў Брэс це, пад-
час свят ка ван ня Дня го ра да 
«Бя рэс це-2013», ад кры ла ся 
алея лiх та роў. Алея ста ла 
свое асаб лi вым па да рун кам 
го ра ду да яго чар го ва га дня 
на ра джэн ня ад мяс цо вых 
прад пры ем стваў i ар га нi за-
цый i па куль скла да ец ца з 28 
лiх та роў. Мяр ку ец ца, што ў 
перс пек ты ве, да ты ся ча год-
дзя Брэс та, iх бу дзе 40 — на 
пра ця гу ўсёй ву лi цы Го га ля.

У Рэ чыц кiм ра ё не трое 
ва дзi це ляў СВК «21 З'ЕЗД 
КПСС» бы лi траў ма ва ныя ша-
ра вой ма лан кай. Ме ха нi за та-
ры бы лi за ня тыя на ад воз цы 
збож жа, мяр ку ец ца, што траў-
мы яны атры ма лi, ка лi абе да лi 
ў по лi. 

Кан струк тыў ная па зi цыя Рус кай пра-
ва слаў най царк вы да па ма гае на шым 
лю дзям за хоў ваць вер насць адзi-
ным гiс та рыч ным ка ра ням i доб рым 
за па ве там прод каў, за явiў учо ра на 
су стрэ чы з Па тры яр хам Мас коў скiм 
i ўсяе Ру сi Кi ры лам i прад ста я це ля мi 
па мес ных пра ва слаў ных цэрк ваў Прэ-
зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка, пе рад ае 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Гэ та з'яў ля ец ца моц най пад мо гай тым 
iн тэ гра цый ным пра цэ сам, якiя раз вi ва юц-
ца на пост са вец кай пра сто ры, — ад зна чыў 
кi раў нiк дзяр жа вы. — Адзi ная ве ра, у асно-
ве сла вян скiх куль тур, зблi жае нас i ро бiць 
зра зу ме лы мi адзiн ад на му. Нi я кiя гра нi цы не 
мо гуць раз дзя лiць тое глы бо кае адзiн ства, 
якое вы нi кае з на шай гiс то рыi». Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пад крэс лiў, што бе ла рус кi на-
род свя та ша нуе i за хоў вае ве ру прод каў 
на пра ця гу ста год дзяў, коль касць вер нi каў 
у кра i не па ста ян на ўзрас тае.

Прэ зi дэнт па дзя ка ваў Па тры яр ху Кi ры лу 
i прад ста я це лям па мес ных пра ва слаў ных 
цэрк ваў за iх iнi цы я ты ву за вяр шыць ура чыс-
тыя ме ра пры ем ствы ў го нар юбi лей най да ты 
Хры шчэн ня Ру сi ў бе ла рус кай ста лi цы. Аляк-
сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ўпер шы ню 
ў гiс то рыi ў Бе ла ру сi су стра ка юць кi раў нi коў 
i прад стаў нi коў усiх па мес ных пра ва слаў ных 
цэрк ваў. «I тое, што вы со кiя iе рар хi ра зам з 
на шым на ро дам свят ку юць вя лi кую гiс та-
рыч ную да ту, свед чыць аб вя лi кай ро лi пра-
ва слаў най ду хоў нас цi ў жыц цi бе ла ру саў», 
— лi чыць кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы.

Па вод ле слоў Прэ зi дэн та, за ход няя цы-
вi лi за цыя пе ра жы вае глы бо кi кры зiс ма ра-
лi i ду хоў нас цi. «Не прос та фi нан са вы або 
эка на мiч ны раз лад, а вель мi глы бо кi кры зiс 
ма ра лi i ду хоў нас цi. I на стаў ён у тую эпо-
ху, ка лi пра мыс ло васць i тэх на ло гii зра бi лi 
не ве ра год ны ска чок, якi, зда ва ла ся, мо жа 
за бяс пе чыць даб ра быт уся му ча ла вец тву», 
— ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Але ме на вi та ця пер ста ла зра зу ме ла, 
што не хле бам адзi ным бу дзе жы вы ча ла век, 

што не толь кi ма тэ ры яль ныя да бро ты з'яў ля-
юц ца вы зна чаль ны мi для спа кою i пра цвi тан-
ня лю дзей. Са мо жыц цё пры му шае нас зноў 
ра бiць вы бар, шу каць не па хiс ныя ду хоў ныя 
ары ен цi ры, вы зна чаць сiс тэ му каш тоў нас-
цяў», — ад зна чыў кi раў нiк дзяр жа вы. Па вод-
ле слоў Прэ зi дэн та, бе ла ру сы, вы бi ра ю чы 
свой шлях раз вiц ця, аба пi ра юц ца на гу ма-
нiс тыч ныя каш тоў нас цi хрыс цi ян ства, якiя, на 
дум ку кi раў нi ка дзяр жа вы, ста лi ма раль ным 
фун да мен там нар маль на га цы вi лi за ва на га 
гра мад ства i ста сун каў у iм.

«Ка лiсь цi вель мi муд ра ад зна чыў свя-
цi цель Цi хан За до нскi: «Як агню ўлас цi ва 
са гра ваць, ва дзе ара шаць, свят лу пра свят-
ляць, так ве ры жы вой улас цi ва пра яў ляц ца 
ў доб рых спра вах». Гэ тыя сло вы не страч-
ва юць сва ёй ак ту аль нас цi i ў наш час, каб 
про цi ста яць без ду хоў нас цi i бяз дум на му 
спа жы валь нiц тву, каб вы хоў ваць да стой ных 
лю дзей. I тут вя лi кi пра стор для дзей нас цi як 
рэ лi гiй ных, так i дзяр жаў ных ар га нi-
за цый», — лi чыць Прэ зi дэнт.

ПРА ВА СЛАЎ НАЯ ДУ ХОЎ НАСЦЬ — 
ФУН ДА МЕНТ ЖЫЦ ЦЯ НАШЫХ НА РО ДАЎ
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УСЯЛЕНСКАЯ ЛІТУРГІЯУСЯЛЕНСКАЯ ЛІТУРГІЯ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-
сандр Лу ка шэн ка ад імя 
бе ла рус ка га на ро да і ся бе 
аса біс та вы ка заў спа чу ван ні 
Прэ зі дэн ту Італь ян скай Рэс-
пуб лі кі Джор джа На па літ ана, 
род ным і бліз кім за гі ну лых у 
вы ні ку аў та ка та стро фы ка-
ля го ра да Аве лі на. 

Учо ра ў Мін ску ад бы ла ся гіс та рыч ная па дзея. 
Упер шы ню на на шай зям лі бы ла здзейс не на 

Бо жая лі тур гія пер ша іе рар ха мі і іе рар ха мі ўсіх Пра-
ва слаў ных Па мес ных цэрк ваў све ту. Гэ та зна чыць, 
што ў дзень свят ка ван ня 1025-год дзя Хры шчэн ня 
Ру сі ў Бе ла ру сі, як да гэ та га ва Укра і не і Ра сіі, пад-
час асоб на га на ба жэн ства бы ла прад стаў ле на ўся 
паў на та Пра ва слаў най Царк вы.

Больш як 50 тысяч чалавек ужо да 9 га дзін ра ні цы 
са бра лі ся на мін скім за мчы шчы для ўдзе лу ў гэ тай уні-
каль най лі тур гіі. Пры лег лыя ву лі цы за поў ні лі аў то бу сы, на 
якіх пры еха лі свя та ры і па лом ні кі з усіх 11 пра ва слаў ных 
епар хій на шай кра і ны. Хрэс ны ход з зі хат лі вы мі ха руг ва мі 
і аб ра за мі, які ру хаў ся з бо ку Свя та-Ма рыі-Маг да лі нін-
ска га хра ма, быў па доб ны на бяс кон цую за ла тую ра ку, 
якая ледзь утрым лі ва ец ца ў сва іх бе ра гах. Ня гле дзя чы на 
вя ліз ную коль касць лю дзей, служ ба бяс пе кі пра ве ры ла 
кож на га ча ла ве ка, які сю ды прый шоў. По бач дзя жу ры лі 
не каль кі ма шын хут кай ме ды цын скай да па мо гі. Бы ла 
маг чы масць па піць ва ды. Не ка то рыя вер ні кі прый шлі са 
склад ны мі крэс ла мі і па ра со на мі ад сон ца. Праў да, і пер-
шым, і дру гім ка рыс та лі ся ма ла, каб лепш ба чыць і не 
пе ра шка джаць адзін ад на му. Быў ар га ні за ва ны і свя точ ны 
ган даль, які пад час на ба жэн ства ні ко га не ці ка віў. А вось 
пра да вач кі з за да валь нен нем фа та гра фа ва лі тое, што 
ад бы ва ла ся пе рад іх ва ча мі.

На ват для тых, хто кож ную ня дзе лю на вед вае храм, 
бы ло ня звык лым гэ тае на ба жэн ства. Пад ад кры тым не бам 
уз ве дзе ны вя ліз ны ад мыс ло вы ша цёр, до сыць ад кры ты, 

у якім раз мяс ці лі ся ча со вы ал тар і пра стол. Та кім чы нам 
мно гім бы ло ві даць тое, што ў звы чай ным хра ме бы вае 
сха ва ным іка на ста сам ад ва чэй вер ні каў. Пе рад шат ром 
з вы ява мі бе ла рус кіх і рус кіх свя тых у ча ты ры ра ды вы-
стра і лі ся бе ла рус кія і за меж ныя свя та ры і епіс ка пы, якія 
су стра ка лі пер ша іе рар хаў. Іх акру жа ла мо ра лю дзей, мно-
гія з якіх тры ма лі аб ра зы.

Уся дзея транс ля ва ла ся на два вя ліз ныя эк ра ны і бы ла 
агу ча на ма гут ны мі ды на мі ка мі. 

Бо жую лі тур гію на Мінск ам за мчы шчы ад слу жы лі Па-
тры ярх Алек санд рый скі і ўсяе Аф ры кі Фе а дор, Па тры ярх 
Іе ру са лім скі і ўсяе Па лес ці ны Фе а філ ІІІ, Па тры ярх Мас коў-
скі і ўсяе Ру сі Кі рыл, Па тры ярх Серб скі Іры ней, Ар хі епіс кап 
Но вай Юс ці ні я ны і ўся го Кіп ра Хры зас том ІІ, Міт ра па літ 
Вар шаў скі і ўсяе Поль шчы Са ва і Міт ра па літ усяе Аме ры кі 
і Ка на ды Ці хан. За на ба жэн ствам ма ліў ся Ка та лі кос-Па-
тры ярх усяе Гру зіі Ілія ІІ.

Прад ста я це лям са слу жы лі міт ра па літ Мек сі кі, 
Цэнт раль най Аме ры кі, Ка ры баў і Ве не су э лы Ан то-
ній, кі раў нік дэ ле га цыі Ан ты ахій ска га Па тры яр ха та; 
міт ра па літ Фі лі пскі, Не апаль скі і Фа сос кі Пра ко пій, 
кі раў нік дэ ле га цыі Элад скай Пра ва слаў най Царк вы; 
міт ра па літ Кар чын скі Іа ан, кі раў нік дэ ле га цыі Ал бан-
скай Пра ва слаў най Царк вы; ар хі епіс кап Прэ шаў скі 
Рас ці слаў, кі раў нік дэ ле га цыі Пра ва слаў най Царк вы 
Чэш скіх зем ляў і Сла ва кіі; Міт ра па літ Мін скі і Слуц кі 
Фі ла рэт, Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі; чле ны 
Свя то га Сі но да Рус кай Пра ва слаў най Царк вы; ар хі ерэі 
Бе ла рус ка га Эк зар ха та; чле ны дэ ле га цый Па мес ных 
Пра ва слаў ных Цэрк ваў у свя тым са не; ду ха-
вен ства Бе ла рус ка га Эк зар ха та.

Фота БЕЛТА.
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