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«На канцэрце «Акі я на Эль зы» бы ла два ці тры ра зы»
Мы ся дзім у мі сі я нер скім до мі ку. На бе лай печ цы — вы явы анёл каў, на 

сце нах — пла ка ты Чыр во на га Кры жа. Ксе нія ўва хо дзіць у іні цы я тыў ную 

гру пу па зда ро вым ла дзе жыц ця, ра зам з вяс коў ца мі і гас ця мі мяс тэч ка 

ез дзіць па ве ла марш ру тах, не каль кі ра зоў пла ва ла на бай дар ках.

— На бя ру яшчэ па ру кі ло — і мя не вы га няць з гру пы, — іра ні зуе яна 

з ся бе.

Пы тан не пра тое, чым жыц цё ма туш кі ад роз ні ва ец ца ад звы чай на га, 

яна час та чуе і кож ны раз ад каз вае: амаль ні чым. «Ра зу ме е це, я з сям'і 

свя та ра, і для мя не гэ та звык лы ася ро дак. Мне больш ці ка ва, 

як у вас».
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Як на спо ве дзіЯк на спо ве дзі

«Най леп шае вы ха ван не — 
улас ны прык лад»

СТАР. 8

Да ра гія су ай чын ні цы!

Пры мі це са мыя цёп лыя 

і сар дэч ныя він ша ван ні 

з Днём ма ці.

З пер шых дзён жыц-

ця мы за хоў ва ем у ду шы, 

як свя ты ню, па мяць аб 

баць коў скім до ме ў дзя-

цін стве. І ўсё гэ та звя за на 

з іме нем Ма ці — пер шым 

на стаў ні кам, муд рым да-

рад чы кам і са мым ад да-

ным сяб рам.

Ва ша аб са лют ная лю-

боў — га лоў ная ахо ва і 

ас но ва даб ра бы ту сем' яў, 

а зна чыць, і ўсёй кра і ны. 

Толь кі вы ве да е це, коль кі 

сіл за бі ра юць што дзён-

ныя ма ця рын скія кло па ты 

і пе ра жы ван ні. І з вя лі кай 

год нас цю, не звы чай ным 

цяр пен нем і са ма ад да чай 

пры свя ча е це ся бе гэ та му 

вя лі ка му пры зна чэн ню.

Пад трым ка шмат дзет-

ных баць коў, жан чын — 

за ха валь ніц ся мей на га 

ача га — заў сё ды бу дзе 

ся род га лоў ных пры яры тэ-

таў дзяр жаў най па лі ты кі.

Дзя куй вам за су час нае 

і бу ду чае род най Бе ла ру сі, 

якое мы ба чым у на шых 

дзе цях.

Ня хай яны заў сё ды бу-

дуць зда ро выя і са гра ва-

юць лю бя чыя ма ця рын скія 

сэр цы сва і мі шчас лі вы мі 

ўсмеш ка мі.

САМЫ АДДАНЫ 
СЯБАР

Прэ зі дэнт 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Вяс ко вая Вяс ко вая 
ма туш ка — ма туш ка — 

пра га джэ ты, пра га джэ ты, 
ад зна кі, ад зна кі, 

якія за кра на юць якія за кра на юць 
са ма люб ства са ма люб ства 

баць коў, баць коў, 
і сак рэт і сак рэт 

тры ва лых тры ва лых 
ад но сінад но сін

«Дня мі дач ка па да ры ла бу кет кве так і ска за ла: «Ма мач ка, він-

шую ця бе са свя там». Спра бую зра зу мець, з якім. «Ну як, Дзень 

па жы лых лю дзей», — пад каз вае. Гэ та бы ло за баў на», — са сме-

хам рас каз вае пра дзі ця чыя па да рун кі Ксе нія КА ЛЯ ДА. 12 га доў 

та му яна пры еха ла ў Жы ро ві цы па сту паць у се мі на рыю. Ха це ла 

стаць кі раў ні ком цар коў на га хо ру, як і ма ма. Еха ла сю ды па аду-

ка цыю, а знай шла ка хан не. У се мі на рыі па зна ё мі ла ся з бу ду чым 

му жам і за ста ла ся жыць у вёс цы. Ду ма е це, су муе? Дзе там! 

Шмат дзет ная ма ма, яна ла дзіць у Жы ро ві цах су стрэ чы жа но ча га 

клу ба і во зіць на кір ма шы свае на рых тоў кі. Пра тое, ці хо дзіць 

яна на рок-кан цэр ты, як рэ агуе на за ўва гі дзя цей і ча му не хо ча 

вяр тац ца ў ста лі цу, Ксе нія рас ка за ла «Звяз дзе».

Па куль сы ны ў дзі ця чым сад ку і шко ле, ма туш ка Ксе нія КА ЛЯ ДА гу ляе з доч ка мі Гла шай і Ма шай.

РЭ АЛЬ НЫЯ СЛО ВЫ — 
У РЭ АЛЬ НЫЯ СПРА ВЫ
Прэ зі дэнт за клі кае да лік ві да цыі бар' е раў 
у ганд лі па між Бе ла рус сю і Ра сі яй

Пле нар на му па ся джэн ню V Фо ру му рэ гі ё наў па пя рэд ні ча ла аса біс тая 

су стрэ ча кі раў ні коў дзяр жаў, на якой ба кі аб мер ка ва лі най больш 

ак ту аль ныя пы тан ні бе ла рус ка-ра сій ска га су пра цоў ніц тва.

Як па ве да мі лі ў Бел ТА, Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 

гэ тая су стрэ ча — не апош няя для прэ зі дэн таў сёлета: у рам ках 

між на род ных са мі таў кі раў ні кі дзяр жаў су стрэ нуц ца ў Аста не 

і Маск ве. Па вод ле яго слоў, у Бе ла ру сі заў сё ды ра ды ба чыць 

Ула дзі мі ра Пу ці на.

У сваю чар гу Ула дзі мір Пу цін ад зна чыў, што ме ра пры ем ствы і вы ні кі 

су стрэч на фо ру ме бу дуць вель мі ка рыс ныя. Па вод ле яго слоў, 

рэа лі за цыя да моў ле нас цяў на най вы шэй шым уз роў ні мо жа быць 

па спя хо вай толь кі та ды, ка лі да паў ня ец ца эфек тыў най 

пра цай на рэ гі я наль ным уз роў ні. СТАР. 2Фо
та
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