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Рэ аль ны ўзро вень бес пра цоўя ў ЗША 
пе ра вы шае 26 пра цэн таў

Та кiя да ныя бы лi прад стаў-

ле ны аме ры кан ска му пар та лу 

на вiн Axios, па ве дам ляе ТАСС. 

Па вод ле да ных Мi нiс тэр ства 

пра цы ЗША, уз ро вень бес пра-

цоўя ў кра i не ў ве рас нi ска ра цiў-

ся i скла дае 7,9 %. Ад нак, па вод ле iн фар ма цыi пар та ла 

Axios, афi цый ныя звест кi аб бес пра цоўi не ўлiч ва юць 

тых ра бот нi каў, якiя за раб ля юць не каль кi до ла раў у ты-

дзень, а так са ма тых, хто пе ра стаў шу каць ра бо ту або 

вы му ша ны за мест ра бо ты да гля даць за дзець мi пад час 

ка ра нак ры зi са. Ка лi ўклю чыць гэ тыя ка тэ го рыi, то ўзро-

вень бес пра цоўя ў ЗША скла дае 26,1 пра цэн та. Пры гэ-

тым, ка лi лi чыць кож на га аме ры кан ска га гра ма дзя нi на 

ад 16 га доў, хто не мо жа за бяс пе чыць са бе пра жыт ко вы

мi нi мум, то колькасць беспрацоўных скла дае не ве ра год-

ныя 54,6 %. У сту дзе нi, ка лi афi цый ны ўзро вень бес-

пра цоўя ў ЗША скла даў 3,6 %, праў дзi вы яе ўзро вень 

быў у сем ра зоў вы шэй — 23,4 %. Та кiя звест кi ад люст-

роў ва юц ца ў раз лi ках Iн сты ту та агуль на га эка на мiч на га 

роск вi ту, за сна ва на га Юджы нам Люд вi гам. Ён уз на чаль-

ваў Упраў лен не кант ра лё ра гра шо ва га аба ра чэн ня ЗША 

(OCC) у 1993—1998 га дах. Юджын Люд вiг ад зна чае, 

што ка та стра фiч ная сi ту а цыя з бес пра цоў ем у ЗША не 

но вая. Такі паказчык у кра i не зна хо дзiў ся ў кры зiс ным 

стане на пра ця гу дзе ся цi год дзяў, ад нак гэ та бы ло ўто е на 

за афi цый ны мi лiч ба мi. Экс перт спа дзя ец ца, што апуб-

лi ка ва ныя звест кi аб рэ аль ным уз роў нi пад штурх нуць 

Кан грэс ЗША да ра шу чых дзе ян няў па ра шэн нi гэ тай 

над звы чай най сi ту а цыi.

Коль касць пры хiль нi каў не за леж нас цi 
Шат лан дыi ўзрас ла да рэ корд на га ўзроў ню

Больш за па ло ву (58 пра цэн-

таў) апы та ных жы ха роў Шат лан-

дыi вы сту па юць за не за леж насць 

рэ гi ё на ад Вя лi ка бры та нii, i гэ та 

рэ корд ны па каз чык, па ве да мi лi 

СМI са спа сыл кай на да ныя апы-

тан ня гра мад скай дум кi ад кам па нii Ipsos Mori. «На ша 

апы тан не вы гля дае змроч на для юнi я нiс таў (пры хiль нi-

каў адзiн ства з Бры та нi яй. — «Зв.»)», — за явi ла кi раў нiк 

ды рэк тар Ipsos Mori ў Шат лан дыi Эмi лi Грэй. Пры гэ тым 

42 % рэ спан дэн таў вы сту пi ла за за ха ван не Шат лан дыi ў 

скла дзе Злу ча на га Ка ра леў ства. Так са ма ад зна ча ец ца, 

што апы тан не вы явi ла знач ную пад трым ку Шат ланд скай 

на цы я наль най пар тыi (SNP), якую ўз на чаль вае пер шы 

мi нiстр Шат лан дыi Нi ко ла Сцер джэн: 72 % апы та ных

бы ло за да во ле на тым, як яе ўрад спраў ля ец ца з ка ра-

на вi рус ным кры зi сам. Пры гэ тым SNP вы сту пае за не-

за леж насць Шат лан дыi ад Злу ча на га Ка ра леў ства, а 

Сцер джэн па абя ца ла прад ста вiць гра фiк но ва га маг чы-

ма га рэ фе рэн ду му аб ста ту се рэ гi ё на да мая 2021-га, ка лi 

ў Шат лан дыi па вiн ны ад быц ца пар ла менц кiя вы ба ры. Як 

вя до ма, пер шы рэ фе рэн дум па пы тан нi аб не за леж нас цi 

прай шоў 18 ве рас ня 2014 го да. Та ды 55 % шат ланд цаў 

пра га ла са ва ла за тое, каб Шат лан дыя за ста ла ся ў скла-

дзе Вя лi ка бры та нii.

У Гер ма нii прай шлi «та ем ныя ву чэн нi»
У ФРГ ад бы лi ся сакрэтныя 

ву чэн нi па ад пра цоў цы ба я вых 

дзе ян няў з вы ка ры стан нем 

ядзер най зброi, па ве да мi ла ня-

мец кая га зе та Bild. Па iн фар ма-

цыi вы дан ня, ву чэн нi пад наз-

вай «Стой кi поў дзень» ад бы лi ся на авiя ба зе Нёр фе нiх 

у зям лi Паў ноч ны Рэйн-Вест фа лiя. Bild звяр ну ла ўва гу, 

што трэ нi ро вач ныя вы пра ба ван нi пра хо дзi лi без сна ра-

даў. У ма неў рах так са ма пры ня лi ўдзел ня мец кiя ВПС 

i iх са юз нi кi па НА ТА. У пры ват нас цi, як ста ла вя до ма, 

да лу чы лi ся га ланд скiя, бель гiй скiя i iталь ян скiя са ма-

лё ты. Bild ад зна чае, што ў ма неў рах бы лi за дзей нi ча ны 

роз ныя знi шчаль нi кi-бам бар дзi роў шчы кi, якiя здоль ныя 

нес цi ядзер ную зброю. Га лоў ная мэ та ву чэн няў — ад пра-

цоў ка аба ро ны ФРГ з вы ка ры стан нем атам ных бом баў, 

ад зна чае вы дан не. У ар ты ку ле Bild пры во дзiц ца мер-

ка ван не, што на да дзе ны мо мант маг чы масць i ры зы кi 

па чат ку ядзер най вай ны на шмат вы шэй шыя, чым за 

апош нiя 30 га доў. У якас цi асноў най пры чы ны раз гля да-

ец ца вы хад ЗША з Да гавора аб лiк вi да цыi ра кет ся рэд няй 

i мен шай да лё кас цi.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пра вёў ра бо чую су-

стрэ чу з ге не раль ным сак ра та-

ром Ар га нi за цыi Да га во ра аб ка-

лек тыў най бяс пе цы Ста нi сла вам 

За сем. Пер шай тэ май раз мо вы 

ста ла ўнут ры па лi тыч ная сi ту а-

цыя ў кра i не.

Па сло вах Прэ зi дэн та, за ход нiя 

«парт нё ры» за лiш не ак ты вi за ва лi ся 

i пе ра бра лi ў ад но сi нах да Бе ла ру сi. 

Але кi раў нiк дзяр жа вы пры знаў ся, 

што на конт па дзей у кра i не «асаб лi ва 

не на пруж ва ем ся, як гэ та па да ец ца ў 

СМI, але пры ем на га тут ма ла».

«Цi хая, спа кой ная кра i на. А вось 

у Мiн ску нi як не мо жам па ду маць, як 

жыць да лей. Але, я ду маю, мы з гэ тым 

спра вiм ся. Спра вiм ся аба вяз ко ва, у 

гэ тым ня ма нi я ка га су мнен ня. Унут-

ра ная сi ту а цыя не прос та ўсклад не-

ная, га лоў ная пры чы на гэ тай сi ту а цыi 

ўнут ры аб са лют на знеш няя. Не бы ло б 

знеш ня га цiс ку i ўплы ву, нi ко лi б гэ та га 

ў Бе ла ру сi не бы ло. Але мы пе ра жы ва-

лi ўся кае. У нас пас ля чар го вых вы ба-

раў то ма шы ны па лi лi, то з за точ ка мi 

бе га лi, то Дом ура да штур ма ва лi», — 

на га даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён да даў, што гэ тым ра зам знеш-

нiя сi лы пас ля вы ба раў «ра зы шлi ся на 

ўсю моц», i вы ка заў над зею — бе ла ру-

сы спра вяц ца i раз бя руц ца ва ўсiм.

Прэ зi дэнт пад крэс лiў, што свет пе-

ра жы вае ня прос ты пе ры яд, але ён гэ-

та ўсё праг на за ваў яшчэ да вы ба раў. 

«Мно гiя ка жуць, што Прэ зi дэнт атрым-

лi ваў iн фар ма цыю, ана лi за ваў, ве даў 

пра гэ та. Да не, не бы ло нi я кай iн фар-

ма цыi, што бу дзе пас ля вы ба раў у нас, 

што бу дзе ў све це ўво гу ле. Але пра-

гноз мой ака заў ся на 100 пра цэн таў 

дак лад ны i па пан дэ мii, i па сi ту а цыi, 

якая сён ня склад ва ец ца. Не скла да-

на бы ло гэ та спраг на за ваць, на ват не 

ма ю чы апе ра тыў най iн фар ма цыi», — 

ска заў бе ла рус кi лi дар.

Прэ зi дэнт звяр нуў ся да тэ мы iс-

на ван ня Да га во ра аб ка лек тыў най 

бяс пе цы, ад зна чыў шы, што па дзеi ў 

Бе ла ру сi i рэ ак цыя Ра сii на iх пад крэс-

лi ва юць важ насць ар га нi за цыi i не аб-

ход насць яе раз вiц ця.

«У ма ёй раз мо ве з Пу цi ным я якраз 

яму пра гэ та ска заў: ця пер мы зра зу-

ме лi, што та кое АДКБ i для ча го нам 

гэ та ар га нi за цыя не аб ход ная. Мы 

вель мi дак лад на ў свой час вы зна чы-

лi ся па на шай ва ен най дакт ры не», — 

пад крэс лiў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён 

за явiў, што дэ манст ра цыя ва ен най сi лы 

аб ра зу мi ла за меж нi каў i па цвер дзi ла, 

што Бе ла русь «мае моц ны ку лак i мо-

жа сур' ёз на ад ка заць».

«Та му АДКБ быць, мы бу дзем 

вель мi ак тыў на ўдзель нi чаць у гэ-

тым. На ват ка лi ка мусь цi гэ та бу дзе 

не на ру ку, мы ўсё роў на бу дзем пра-

ца ваць, як гэ та бы ло пры «Сла вян скiм 

бра тэр стве». Сер бiя ад мо вi ла ся, але 

мы пра вя лi вы дат ныя ву чэн нi з Ра сi-

яй. I за раз пад Вi цеб скам пра хо дзяць 

ву чэн нi сiл АДКБ «Не па руш нае бра-

тэр ства — 2020». Гэ та ў тым лi ку i мой 

па лi гон: час та, ка лi я ў ар мii слу жыў 

афi цэ рам, мы там ву чэн нi пра во дзi лi, 

та му гэ та мне ў аса бiс тых ад но сi нах 

блiз ка», — ус пом нiў Прэ зi дэнт.

Па яго сло вах, вель мi хо чац ца, каб 

у год бе ла рус ка га стар шын ства ў ар-

га нi за цыi ген сек пад штур хоў ваў чле-

наў АДКБ да ак тыў най ра бо ты.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«МЫ ЗРА ЗУ МЕ ЛI, 
ШТО ТА КОЕ АДКБ I ДЛЯ ЧА ГО 

ГЭ ТА АР ГА НI ЗА ЦЫЯ НЕ АБ ХОД НАЯ»
 Ка мен та рый у тэ му

Ста нi слаў Зась рас ка заў кi раў нi ку кра i ны пра пад рых тоў ку па ся джэн няў 

ста тут ных ор га наў АДКБ i са мi ту кi раў нi коў дзяр жаў.

«Ён за пла на ва ны на 2 снеж ня ў Маск ве. Рас пра ца ва ны па ра дак гэ та-

га са мi ту, ён да стат ко ва на сы ча ны, пра цу ем над яго ўзгад нен нем. Вель мi 

спа дзя ём ся, што ўдас ца пра вес цi яго з за ха ван нем бяс пе кi ў воч ным фар-

ма це», — ска заў ён.

Ста нi слаў Зась па ве да мiў жур на лiс там, што пан дэ мiя ка ра на вi ру са паў-

плы ва ла на дзей насць АДКБ. Ар га нi за цыя вы му ша на бы ла част ку ме ра пры ем -

стваў пра вес цi ў ан лайн-фар ма це цi пе ра нес цi на бу ду чы год.

«Дру гая асаб лi васць бя гу ча га го да (яна так са ма сён ня аб мяр коў ва ла-

ся) — ня прос тая сi ту а цыя ў на шых дзяр жа вах. Гэ та i Бе ла русь, i аб васт рэн не 

кан флiк ту ў На гор ным Ка ра ба ху, i па дзеi ў Кыр гыз скай Рэс пуб лi цы. На жаль, 

сi ту а цыя раз вi ва ец ца ўсю ды вель мi скла да на. Хо ць у Кыр гыз скай Рэс пуб лi цы 

па дзеi ўва хо дзяць у пра ва вое по ле, i спа дзя ём ся, што ў най блi жэй шыя тыд нi 

сi ту а цыя там ста бi лi зу ец ца», — вы ка заў над зею ген сек АДКБ.

Ад зна чае ён i па спя хо выя спро бы на ла дзiць дыя лог па мiж ба ка мi кан флiк-

ту ў На гор ным Ка ра ба ху, iдуць раз мо вы i аб мi ра твор цах у гэ тым рэ гi ё не.

Аб мяр коў ва лi на су стрэ чы так са ма мi ра твор чыя ву чэн нi, што iдуць гэ ты мi 

дня мi ў Бе ла ру сi. Яны пла на выя, нi як не звя за ныя з сi ту а цы яй у кра i не. Па 

сло вах ген се ка, асаб лi васць iх у тым, што амаль усе ўдзель нi кi ма юць во пыт 

мi ра твор чых апе ра цый, упер шы ню на та кiх ме ра пры ем ствах раз горт ва юць 

мi ра твор чую мi сiю з лi ку су пра цоў нi каў сак ра та ры я ту АДКБ i аб' яд на на га 

шта ба.

Блiз кая ўла даБлiз кая ўла да

Жыл лё для шмат дзет ных, 
пра ца ўлад ка ван не, 
зя мель ныя спрэч кi
З чым звяр та лi ся на пра мую лi нiю 

да па моч нi ка Прэ зi дэн та
Больш за двац цаць зван коў па сту пi ла на пра мую 

тэ ле фон ную лi нiю, якую пра вёў па моч нiк Прэ зi-

дэн та — iн спек тар па Го мель скай воб лас цi Юрый 

ШУ ЛЕЙ КА. Жы ха ры рэ гi ё на ўзды ма лi пы тан нi бу даў-

нiц тва жыл ля для шмат дзет ных, пра ца ўлад ка ван ня, 

агу чы лi зя мель ныя спрэч кi.

Шмат дзет ны баць ка з аг ра га рад ка Ле ва шы па дзя лiў ся: 

пе ра еха лi ў Рэ чыц кi ра ён у 2014 го дзе з Лу ган скай воб лас цi 

Укра i ны. Трэ цяе дзi ця на ра дзi ла ся ўжо ў Бе ла ру сi. Тут сям'я 

пла нуе бу да ваць дом, ад нак ця пер бан кi пры пы нi лi крэ-

ды та ван не па ўка зе № 240. Пра па ноў ва ла ся раз гле дзець 

ва ры ян ты жыл ля ў го ра дзе. «Але мы пра цу ем у сель скай 

гас па дар цы. Хо чам бу да вац ца ў сель скай мяс цо вас цi, у 

Ле ва шах. Бо ёсць зям ля, ёсць маг чы масць тры маць да па-

мож ную гас па дар ку, пры ву чаць сва iх дзя цей да пра цы», — 

ад зна чыў муж чы на. «Гэ та пы тан не бу дзе вы ву ча на, бу дуць 

пра па на ва ныя ва ры ян ты», — па абя цаў Юрый Шу лей ка.

Пы тан не бу даў нiц тва жыл ля хва люе i шмат дзет ную сям'ю 

з Бра гi на, якая ўжо ўзво дзiць дом у рай цэнт ры. На пра мой 

лi нii ма ма рас тлу ма чы ла, што на бу даў нiц тва до ма за клю-

чы лi да га вор з го мель скiм пад рад чы кам. Ужо зроб ле на 

«скрын ка», па стаў ле ныя вок ны, ува ход ныя дзве ры, бу даў-

нi кi на кры лi ме та ла про фi лем дах, ад нак ко мi ны не вы ве лi, 

не за вяр шы лi ра бо ты на ган ку, тэ ра се, хоць гэ та i пра ду-

гле джа на да га во рам. «Атрым лi ва ец ца, што пад рад чык да 

кан ца не вы кон вае свае аба вя за цель ствы. Пер ша па чат-

ко ва абя ца лi зра бiць тан ней шым бу даў нiц тва, але ця пер 

ка жуць, што срод кi скон чы лi ся. Аба вя за лi ся зра бiць i хлеў, 

але на ват не па чы на лi. Пад ка жы це, як пра вiль на зра бiць, 

ку ды звяр нуц ца», — цi ка вi ла ся жан чы на. Па вод ле яе слоў, 

сям'я па ве да мi ла пра сi ту а цыю ў мяс цо вы рай вы кан кам, 

пра ва ахоў ныя ор га ны, ужо iдзе пра вер ка, але пе ра жы ван-

нi не па кi да юць. Па да ру чэн нi па моч нi ка Прэ зi дэн та спе-

цы я лiс ты вы ву чаць усе аба вя за цель ствы за бу доў шчы ка, 

да ку мен та цыю.

Пен сi я нер ка з аг ра га рад ка Ра гiнь Бу да-Ка ша лёў ска га 

ра ё на па на ра ка ла, што арэнд ны дом, у якiм яна жы ве, у 

ава рый ным ста не. Ра ней шыя жы ха ры не ра бi лi ра мон ту. 

Печ ня спраў ная, тру бы ржа выя. «У до ме вель мi хо лад на. На 

зi му не ве даю, ку ды дзец ца», — апi са ла сi ту а цыю жан чы на, 

ад зна чыў шы, што пяць га доў ста iць на чар зе на па ляп шэн не 

жыл лё вых умоў. «Ёсць па няц це арэнд на га жыл ля, вы зна-

ча ная ад каз насць ба коў. Бу дзем вы ву чаць ва ша пы тан не, 

умо вы, шу каць ва ры ян ты», — ад ка заў Юрый Шу лей ка.

Па тэ ле фа на ва ла жан чы на з Доб руш ска га ра ё на, рас-

ка за ла, што ў спад чы ну ў Це ра хоў цы ёй да стаў ся дом. На 

ву лi цы, дзе зна хо дзiц ца бу ды нак, ка лiсь цi бы ла ара шаль ная 

сiс тэ ма. «Ця пер гэ тая ка на ва пе ра тва ры ла ся ў ве лi зар ны 

яр. Да ро га па мя ня ла свой на пра мак, на блi зi ла ся да ма ёй 

брам кi, ас фальт ля жыць у ка на ве. Яе пад сы па лi жвi рам, 

грун там, але праб ле ма не вы ра ша ец ца», — рас ка за ла гас-

па ды ня. Юрый Шу лей ка ад зна чыў, што вы е дзе па ад ра се 

са спе цы я лiс та мi, каб на мес цы раз гле дзець спо са бы вы-

ра шэн ня пы тан ня.

З прось бай аб да па мо зе па тэ ле фа на ва ла на пра мую 

лi нiю бы лая ра бот нi ца бан ка. Сё ле та яна бы ла зволь не ная: 

штат ска ра ча лi з-за рэ ар га нi за цыi. У бан каў скай сiс тэ ме 

жан чы на пра пра ца ва ла амаль 28 га доў. На мо мант ска ра-

чэн ня да пен сiй на га ўзрос ту ёй за ста ва ла ся кры ху больш 

за год. Га мяль чан цы пра па на ва лi ў бан ку iн шы ва ры янт ра-

бо ты, але ён жан чы не праз шэ раг пры чын не па ды хо дзiць. 

«Я ад на вы хоў ваю дач ку-сту дэнт ку, яна на трэ цiм кур се. 

Я не па сва ёй во лi сыш ла i га то вая пра ца ваць», — ска за-

ла жан чы на. Ва ры ян ты да па мо гi да ру ча на пра пра ца ваць 

спе цы я лiс там. Пы тан нi пра ца ўлад ка ван ня гу ча лi так са ма 

з Пет ры каў ска га, Ра га чоў ска га ра ё наў.

Зя мель ная спрэч ка тры во жыць га мяль чан ку. «Су сед ка 

за ня ла ў мя не паў мет ра зям лi, i атрым лi ва ец ца, што ву гал 

май го до ма ста iць на яе зям лi», — па дзя лi ла ся праб ле май 

жан чы на. Па вод ле яе слоў, раз гляд доў жыц ца ўжо год. 

Да ру чэн не Юрыя Шу лей кi ад каз ным служ бам — пе ра пра ве-

рыць ме жы зя мель ных участ каў. У раз мо ве з жур на лiс та мi 

па моч нiк Прэ зi дэн та да даў, што пы тан не ўста наў лен ня ме-

жаў зя мель ных участ каў па мiж су се дзя мi гу чыць прак тыч на 

на ўсiх пры ёмах i пра мых лi нi ях. Тэ ма заў сё ды па тра буе 

глы бо ка га вы ву чэн ня, час ця ком — i дыя ло гу па мiж ба ка мi, 

пад крэс лiў ён.

Жы ха ры рэ гi ё на так са ма цi ка вi лi ся перс пек ты ва мi пра-

ця гу бу даў нiц тва кор пу са аб лас ной iн фек цый най баль нi цы, 

пра па ноў ва лi даць ад ной з ву лiц вёс кi Кол кi Пет ры каў ска га 

ра ё на iмя Ге роя Са вец ка га Са ю за Iва на Сам бу ка.

Юрый Шу лей ка звяр нуў ува гу: пра мыя тэ ле фон ныя лi-

нii асаб лi ва ак ту аль ныя як фор ма зно сiн з гра ма дзя на мi 

ў ця пе раш няй эпi дсi ту а цыi. «Пра мыя лi нii доў жац ца тры 

га дзi ны. Лю дзi ма юць маг чы масць дэ та лё ва вы клас цi пы-

тан не. У пра цэ се зно сiн вы зна ча юц ца ад ра сы, па якiх трэ ба 

вы ехаць, пры цяг нуць спе цы я лiс таў, а так са ма праб ле мы, 

якiя па тра бу юць дас ка на ла га, глы бо ка га вы ву чэн ня, па не-

ка то рых тэ мах да юц ца тлу ма чэн нi, ад ка зы», — пад крэс лiў 

па моч нiк Прэ зi дэн та.

Бел ТА.
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