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• Аран жа вы ўзро вень 

не бяс пе кі аб' яў ле ны ў Бе-

ла ру сі сён ня, 17 сту дзе ня, 

з-за ўзмац нен ня па ры віс-

та га вет ру да 15—18 м/с.

• Бе ла рус кія наф та пе-

ра пра цоў чыя за во ды (ААТ 

«Наф тан» і Ма зыр скі НПЗ) 

у 2018 го дзе пе ра пра ца ва лі 

ка ля 18 млн тон наф ты.

• Гіс та рыч нае фех та-

ван не са збро яй Ся рэд ніх 

вя коў увой дзе ў куль тур-

ную пра гра му ІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў.

• Тра ды цыю вы ву чэн ня 

То ры ў сі на го зе ад ра дзі лі 

ў Ві цеб ску.

КОРАТКА

АБ ШТО 
РАЗБІВАЮЦЦА 
ЛЮБОЎНЫЯ 
ЛОДКІ?

МАСТАЦКІ 
КІРАЎНІК 
«ПЕСНЯРОЎ» — 
ПРА СЯМ’Ю

Анд рэй ЕЎ ДА ЧЭН КА, 

пер шы на мес нік мі ніст ра 

за меж ных спраў:

«Бе ла русь за хоў вае вя лі кую 
ці ка васць да ўступ лен ня 
ў Су свет ную ганд лё вую 
ар га ні за цыю. СГА аб' яд ноў вае 
ўсіх асноў ных ганд лё вых 
парт нё раў Бе ла ру сі. 
У ад па вед нас ці з да ру чэн нем 
кі раў ні ка дзяр жа вы 
ў апош нія два га ды мы знач на 
ак ты ві за ва лі пе ра моў ны 
пра цэс. Мы ўжо скон чы лі 
пе ра гаворы пры клад на 
з 20 ганд лё вы мі парт нё ра мі. 
За ста ло ся 5—6 кра ін, 
але гэ та, вя до ма, і най больш 
скла да ныя парт нё ры. 
Мы за пла на ва лі пра вес ці 
ў лю тым у Жэ не ве чар го вы 
раўнд пе ра га во раў, 
па ся джэн не ра бо чай гру пы 
па ўступ лен ні Бе ла ру сі 
ў СГА. Ча сам іс нуе 
мер ка ван не, што 
гэ тая ар га ні за цыя 
ста ла не па трэб най або 
не эфек тыў най. Але як раз 
ця пер у рам ках СГА ідзе пра цэс 
ап ты мі за цыі, рэ ар га ні за цыі, 
ачы шчэн ня ад не па трэб ных 
функ цый і ў той жа час 
ўзмац нен не на гляд ных 
функ цый за вы ка нан нем 
дзяр жа ва мі-чле на мі сва іх 
аба вя за цель стваў».

ЦЫТАТА ДНЯ

Традыцыі малой радзімыТрадыцыі малой радзімы

«СУ ДЖА НЫ-ЗГО ДЖА НЫ, 
ПРЫЙ ДЗІ ДА МЯ НЕ 
ПРЫ БРА НЫ...»

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» да ве да ла ся, як на ра дзі ме прод каў Ары э ля 

Ша ро на ў Ча вус кім ра ё не пра во дзі лі ся свя тыя ве ча ры.

На жаль, бы лы прэм' ер-мі ністр Із ра і ля так і не да ехаў да сва іх Га ла вен-

чыц: пе ра шко дзі ла хва ро ба. Але, ка лі б гэ тая па езд ка ад бы ла ся, ён бы

аба вяз ко ва су стрэў ся з ту тэй шы мі за ха валь ні ца мі на род ных тра ды цый — 

са ліст ка мі ўні каль на га аў тэн тыч на га ан самб ля з кра са моў най наз вай 

«Не за буд кі». Гурт з пос пе хам рэ кла ма ваў га ла вен чыц кі фальк лор у Бе ла-

ру сі і Ра сіі, па бы ваў на ват у Літ ве і Поль шчы. Мае су раз моў ні цы — На дзея

Да ні лаў на Каз ло ва і Люд мі ла Сця па наў на Ка ха ноў ская — удзель ні цы ка-

лек ты ву з дня яго за сна ван ня ў 1957 го дзе. Яны і ця пер жан чы ны за вад ныя. 

І спя юць, і стан цу юць, ня гле дзя чы на свае 80 з хвос ці кам. Гэ та сён ня на 

ву лі цах Га ла вен чыц ці ха, а ра ней, ус па мі на юць сяб роў кі, жыц цё ві ра ва ла. 

Асаб лі ва ве се ла бы ло на Ка ля ды. Вель мі лю бі лі га ла вен чыц кія дзяў ча ты 

па ва ра жыць у гэ ты час на на ра чо на га. Ну ка му не хо чац ца, асаб лі ва ў 

ма ла до сці, за гля нуць у бу ду чы ню?

За ба вы на «хэй да ры»
Чу ла, што тра ды цыя ва ра жыць на на ра чо на га прый шла з языч ніц кіх 

ча соў. Маў ляў, у раз гар зі мо ва га се зо на, як раз на ка ляд ныя свя ты, ду шы 

па мер лых пры хо дзі лі да жы вых і да па ма га лі ім да ве дац ца пра па та ем нае. 

Бр-р, ад ад ных ду мак пра мерц вя коў ма роз па ску ры. Лі чы, пад 

іко на мі ся дзім, на по ку ці, а ў га ла ву роз нае глуп ства ле зе. СТАР. 13

Сам-на самСам-на сам

ХОС ПІС — 
ГЭ ТА 

НЕ БУ ДЫ НАК.
ГЭ ТА ФІ ЛА СО ФІЯ

Прэ мі яй «За ду хоў нае 
ад ра джэн не» сё ле та 
ўзна га ро джа ны 
ка лек тыў Бе ла рус ка га 
дзі ця ча га хос пі са, 
гра мад скай ар га ні за цыі, 
якая хут ка ад зна чыць 
сваё 25-год дзе. 
З яго ства раль ні цай 
і ня змен ным на пра ця гу 
чвэр ці ста год дзя 
кі раў ні ком, энер гіч най 
і аба яль най Ган най 
ГАР ЧА КО ВАЙ, мы 
па раз маў ля лі пра тое, 
што сям'я з не вы леч на 
хво рым ма лым мо жа быць шчас лі вай, пра тое, што 
на са май спра ве па трэб на на шым дзе цям і ў чым 
уні каль насць на шай на цыі, а так са ма як 
вар та ста віц ца да жыц ця і смер ці.

На фо та — май стры за ра бо тай. Баць ка 

і сын. Фё да ру ХАЦ КЕ ВІ ЧУ — дзе вя нос та два 

га ды, Ула дзі мі ру — шэсць дзя сят пяць. Жы-

вуць у вёс цы Быт ча Ба ры саў ска га ра ё на. Па 

праў дзе ска заць, мне ні ко лі не да во дзі ла ся 

су стра каць ста ра жы ла, які б з та кой ах во-

тай зай маў ся пра ца ём кай спра вай: у Фё да-

ра Мі кі та ві ча «твор чы стаж» аж но сем дзе-

сят пяць га доў! Усё жыц цё ён пра ца ваў на 

сель ска гас па дар чай ні ве — і трак та рыс там, 

і бры га дзі рам па ля вод ча-жы вё ла га доў чай 

бры га ды. А яшчэ ўмеў бу да ваць ха ты, ста-

ляр ні чаць, бан да рыць. Умен не плес ці кар зі-

ны з са сно вай лу чы ны пе ра няў ад род на га 

дзядзь кі яшчэ да вай ны.

— З та кі мі кар зі на мі доб ра ўпраў ляц ца 

на буль бе, ха дзіць у гры бы і яга ды, са дзіць 

у іх гу сей на яй кі, — тлу ма чыць май стра ві-

ты дзя ду ля функ цы я наль насць сва іх вы-

ра баў.

А Ула дзі мір Фё да ра віч — ста рэй шы 

сын Хац ке ві чаў — жыў у ста лі цы, пра ца ваў 

аў та ме ха ні кам, а пай шоў шы на пен сію, 

вяр нуў ся з жон кай на ма лую ра дзі му, па-

бу да ваў свой дом, да гля дае баць коў. Для 

яго пра цяг ваць ра мес ніц кую тра ды цыю 

сям'і — і па ва га да сва іх уме лых прод каў, 

і за ха ван не тэх на ло гіі рэд ка га пля цен ня, і, 

га лоў нае, ка рыс ная пра ца для гас па дар кі. 

Хац ке ві чы час та до раць свае пры го жыя і 

даў га веч ныя вы ра бы сяб рам, су се дзям, 

ад на вяс коў цам.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

СТАР. 4

Ра мяст во ў спад чы нуРа мяст во ў спад чы ну


