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Рэ аль ныя гра шо выя да-

хо ды бе ла ру саў у I квар-

та ле вы рас лi на 7,3 %.

КДК у са ка вi ку — кра са-

вi ку вы явiў на сель гас аб'-

ек тах больш за 1,8 тысячы 

фак таў без гас па дар час цi.

Бе ла русь на II Еў ра-

пей скiх гуль нях прад ста-

вяць 227 спарт сме наў.

Бе ла рус кiя «Па ла нэ зы» 

i «Кроп кi» па ра зi лi ўсе цэ лi 

на стрэль бах у Ка зах ста не.

Вя лi кi тэ атр Бе ла ру сi 

пра вя дзе дзень адкры-

тых дзвя рэй 24 мая.

У кi тай скiм Шэнь чжэ нi 

вер та лё ты не ўза ба ве ста-

нуць гра мад скiм транс пар-

там.

Ва Уз бе кi ста не за пу-

шча на ўста ноў ка, якая ге-

не ры руе ва ду з па вет ра.

Пётр Па ра шэн ка пад пi-

саў за кон аб укра iн скай мо-

ве як адзi най дзяр жаў най. 

Дзе ян не за ко на не рас паў-

сюдж ва ец ца на сфе ру пры-

ват ных зно сiн i здзяйс нен ня 

рэ лi гiй ных аб ра даў.

КОРАТКА

3 міль яр ды 
до ла раў ін вес ты цый 
укла лі ў рэ аль ны сек тар 
эка но мі кі Бе ла ру сі 
(акра мя бан каў) 
за меж ныя ін вес та ры 
за сту дзень — са ка вік 
2019 го да, па ве да мі лі 
ў На цы я наль ным 
ста тыс тыч ным 
ка мі тэ це. Асноў ны мі 
ін вес та ра мі ар га ні за цый 
кра і ны бы лі суб' ек ты 
гас па да ран ня Ра сіі 
(40,9 % 
ад усіх ін вес ты цый), 
Вя лі ка бры та ніі 
(20 %), Кіп ра (10,8 %). 
Па ступ лен не пра мых 
за меж ных ін вес ты цый 
скла ла $2,5 млрд, або 
83,8 % ад усіх за меж ных 
ін вес ты цый. Ар га ні за цыі 
Бе ла ру сі (акра мя бан каў) 
за сту дзень — са ка вік 
2019 го да на кі ра ва лі 
за мя жу ін вес ты цый
на су му $1,4 млрд.
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Ня праў да, 
што мо ладзь 
не ці ка віц ца 

ва ен най тэ май...
У рэ дак цыю да 

на шых ка лег прый-

шоў ліст з Вы бар га 

Ле нін град скай воб-

лас ці, аў тар яко-

га пра сіў знай сці 

хоць якія звест кі 

пра род ных. Ён на-

ра дзіў ся ў вёс цы 

Сін ча Мін скай воб-

ласці, але ў вай ну ў 

4-га до вым уз рос це 

ра зам з ма ту ляй 

па кі нуў тыя мяс-

ці ны. Яго ма ці не 

лю бі ла рас каз ваць 

пра тыя ча сы, а сам 

Іван Фё да ра віч ні-

чо га не па мя таў.
Рэ дак тар ад дзе ла пісь маў га зе ты 

«Пу ха віц кія на ві ны» На тал ля ПА РХОМ ЧЫК. СТАР. 13СТАР. 13

Со цы умСо цы ум

ДА ГЛЕ ДЗЕЦЬ 
БЛІЗ КА ГА 
ЧА ЛА ВЕ КА
Не ка то рым гэ та каш туе ра бо ты.

 Якія яшчэ ёсць ва ры ян ты да па мо гі сям'і?
З та кой праб ле май мно гія ня рэд ка су ты ка юц ца пад час ак тыў най 

пра цоў най дзей нас ці. Ад ной чы паў стае пы тан не — па кі нуць ра бо-

ту аль бо знай сці ней кія ін шыя спо са бы, каб год на да гле дзець ста-

ро га і хво ра га род на га ча ла ве ка. У кож на га з нас, у на шых сяб роў 

і зна ё мых ёсць свае гіс то рыі на гэ ты конт. І сваё мер ка ван не.

Жыц цё выя гіс то рыі
На прык лад, на ма іх ва чах ад на ка ле га, су пра цоў ні ца аб лас ной га зе-

ты, кры ху больш за год раз ры ва ла ся па між пра цай і до мам, дзе ля жа ла 

хво рая ма ці. Яны з му жам па чар зе двой чы на дзень пры яз джа лі да до му. 

Ён да мо віў ся з кі раў ніц твам, яму зра бі лі абе дзен ны пе ра пы нак з 11 да 12 

га дзін, ёй, ад па вед на, з 12.30 да 15.30. Так яны ез дзі лі што дня, кар мі лі 

хво рую, мя ня лі пам пер сы. А ка лі ня ма маг чы мас ці рэ гу ля ваць ра бо чы 

дзень аль бо ра бо та зна хо дзіц ца да во лі да лё ка ад до му? Яшчэ ад ны 

зна ё мыя най ма лі пры ват ную ся дзел ку, на што іш ла не толь кі пен сія ста-

ро га баць кі, але амаль што і зар пла та яго дач кі. Для мно гіх 

так са ма не вый сце. СТАР. 4СТАР. 4

Ра бот ні кі Ба раў лян ска га спец ляс га са Мінск ага ра ё на вы са джва юць дрэў цы ел кі еў ра пей скай аба пал 
аў та да ро гі М3 на ўчаст ку ад Мін ска да раз вяз кі на па сё лак Ба раў ля ны.
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