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16 мед сяс цёр 
ад на ча со ва за ця жа ра лі

У баль ні цы аме ры кан ска га шта та Ары зо на 16 мед-

сяс цёр аб' яві лі аб ця жар нас ці, па ве дам ляе СNN. 

Су пра цоў ні ца Bаnnеr Dеsеrt Mеdісаl Сеntеr Эш лі 

Ад кінс апуб лі ка ва ла ў са цы яль ных сет ках фо та 

бу ду чых ма ці, пры гэ тым яна са ма так са ма ча кае 

дзі ця.

Мед сёст ры за пэў ні ва юць, што не зга вар ва лі ся ад на-
ча со ва стаць ма ці, ад нак усе яны ўзра да ва лі ся гэ та му 
су па дзен ню. Ро ды ва ўсіх су пра цоў ніц па він ны прай сці 
з каст рыч ні ка гэ та га го да па сту дзень 2019-га. Дэ крэт у 
Ары зо не доў жыц ца 12 тыд няў.

У ад мі ніст ра цыі баль ні цы ад зна чы лі, што ўжо даў но 
рых ту юц ца да ча со ва га сы хо ду та кой коль кас ці ра бот ніц. 
Акра мя гэ та га, мед сяс цёр на час ця жар нас ці вы зва лі лі 
ад не каль кіх аба вяз каў: так, ім да зво лі лі не пра во дзіць 
хі мі я тэ ра пію і не пра ца ваць з ты мі, хто хво ры на су хо ты. 
Па вод ле слоў жан чын, ім па да ба ец ца ра зам ха дзіць на 
абед. Дзе ля ця жар ных су пра цоў ніц у ка фе тэ рыі па шы ры лі 
ме ню, да даў шы ў яго са лё ныя агур кі і алі вы.

Ту рыст аб ры нуў мост
Мост у ра ё не ва да схо ві шча Дунц зян ху кі тай скай 

пра він цыі Ху нань аб ры нуў ся з-за спро бы ту рыс та 

зра біць сэл фі, пі ша Sоuth Сhіnа Mоrnіng Роst.

Ві на ва ты ў тым, што зда ры ла ся, ха цеў сфа та гра фа-
вац ца і за бла ка ваў пра ход па мос це. Кан струк цыя не 
вы тры ма ла ва гі лю дзей і аб ва лі ла ся, дзе сяць ча ла век 
апы ну лі ся ў ва дзе. Ад зна ча ец ца, што чац вё ра ту рыс таў 
атры ма лі лёг кія траў мы. Па вод ле слоў прад стаў ні коў мяс-
цо вых улад, аб валь ван не ад бы ло ся з-за та го, што ту рыст 
ста яў на зва рач ным сты ку — ён тан чэй шы, чым ін шыя 
част кі мос та.

Спро ба зра біць сэл фі ў эк стрэ маль ных умо вах час та 
пры во дзіць да ня шчас ных вы пад каў. 10 жніў ня 22-га до ва-
га жы ха ра Ар хан гель ска шпі та лі за ва лі з ір ва ны мі ра на мі 
га ла вы і рук ад лап мядз ве дзя. Ма ла ды ча ла век ха цеў 
сфа та гра фа вац ца са зве рам, яко га ён су стрэў на ад ной 
з ву ліц го ра да.

Аме ры ка нец для эфек ту 
ўта іў вый грыш ад жон кі

Жы хар аме ры кан ска га шта та Мі су ры не каль кі дзён 

не рас каз ваў жон цы аб буй ным вый гры шы ў ла та-

рэю, па ве дам ляе UРІ.

Ро берт Бэк атры маў джэк пот — 352 ты ся чы до ла раў. 
Да ве даў шы ся пра пе ра мо гу, ён ні чо га не ска заў жон цы. 
«Я ча каў, каб зра біць ёй сюр прыз», — рас тлу ма чыў муж-
чы на. На чац вёр ты дзень ён прый шоў да жон кі з бу ке там 
руж і вя лі кім пла ка там пра вый грыш. «Я вель мі эма цы я-
наль на рэ агую, ка лі зда ра ец ца неш та не ча ка нае. Я з тых, 
хто мо жа пус ціць сля зу. Але ў да дзе ным вы пад ку гэ та бы лі 
слё зы шчас ця», — рас ка за ла жан чы на. Бэк за явіў, што 
пла нуе ад даць част ку вый гра ных гро шай да чцэ. Акра мя 
та го, ён па дум вае аб ах вя ра ван ні для дзі ця чай да след-
чай баль ні цы Сэнт-Джуд, якая спе цы я лі зу ец ца на ля чэн ні 
ра ку ў дзя цей.

Іван КУ ПАР ВАС



Яе доб ра ве да юць па-
жы лыя лю дзі, якія ро бяць 
пер шыя кро кі ў су свет ным 
па ву цін ні, бо ме на ві та Дзі на 
Якаў леў на прос тай і зра зу-
ме лай мо вай рас каз вае ім, 
што та кое воб лач ныя сэр ві-
сы і якія вы го ды дае вай бер, 
як ка рыс тац ца са цы яль ны-
мі сет ка мі і ча му не аб ход на 
пры дум ляць скла да ныя па-
ро лі да элект рон най пош ты 
ды ўлі ко вых за пі саў.

— Дзі на Якаў леў на, 

мно гія ці ка вяц ца, хто та-

кая за гад ка вая «Ба бу ля ў 

се ці ве», ад куль яна, коль кі 

ёй га доў...

— Ні я кіх уз рос таў! — 
ра шу ча ад мах ва ец ца па-
ра со нам су раз моў ні ца. — 
Ды і ня ма тут ні я кай за гад-
кі: я звы чай ная пен сі я нер-
ка, жы вём удва іх з му жам, 
дзе ці ўжо даў но да рос лыя і 
раз' еха лі ся. А па коль кі яны 
жы вуць да лё ка, у ін шай краі-
не, то да вя ло ся мне па ці ху 
за свой ваць ін тэр нэт, каб 
час цей з імі ка му ні ка ваць, 
рас пыт ваць, як спра вы, хоць 
бы па скай пе гу та рыць і ба-
чыць. Перш за ўсё на бы лі 
кам п'ю тар — дзя куй уну ку, 
пра кан суль та ваў у пад бо ры, 
зы хо дзя чы з ма іх па трэб, я 
за рэ гіст ра ва ла ся ў скай пе, 
а по тым пай шло-па еха ла, 
і сён ня я заў зя ты... як гэ та 
на зы ва ец ца, сёр фер? Ка лі 
на трап лю на неш та ці ка вае, 
то ма гу ся дзець у ін тэр нэ це 
га дзі на мі.

— І што, ні я кіх аду ка-

цый ных кур саў не пра хо-

дзі лі, кноп ку «Укл.» на ціс-

ну лі — і сме ла ў бой?

— Прак тыч на так, — смя-
ец ца Дзі на Якаў ле на. — На 
кур сы не ха дзі ла, дый на вош-
та, ка лі ёсць у ка го спы таць: 
дзе ці шмат ве да юць, уну кі; 
азам — як уклю чаць-вы клю-
чаць кам п'ю тар, ка рыс тац ца 
мыш кай, ад кры ваць браў-
зер — на ву чы ла сяб роў ка, 
а да лей вар та бы ло прос та 
не ле на вац ца, за па мі наць, 
за піс ваць, асвой ваць усе 
но выя ін стру мен ты. Штось-
ці не атрым лі ва ла ся — я за-
хо дзі ла ў ін тэр нэт і шу ка ла 
пад каз кі, ін струк цыі, пры жа-
дан ні ўсё мож на знай сці, ка-
лі пра віль на сфар му ля ваць 
пы тан ні.

— А як вы тра пі лі на тэ-

ле ба чан не?

— Гэ та ў на шых тэ ле ві зій-
ні каў уз нік ла ідэя ства рэн ня 
аду ка цый най руб ры кі для 
пен сі я не раў, і дзесь ці паў го-
да шу ка лі вя ду ча га: трэ ба ж 
ра зу мець псі ха ло гію ста ла га 
ўзрос ту, га ва рыць на зра зу-
ме лай мо ве і ра зам з тым 
не па ло хац ца ка ме ры. Ма-
быць, у ма ім вы пад ку прос та 
мно гае су па ла: я ёсць у ба зе 
на шай кі на сту дыі, і зно сі ны з 
пуб лі кай і вы ступ лен ні пе рад 
ка ме рай для мя не не ў на ві-
ну. Але ра зам з тым доб ра 

ра зу мею, што, ка лі б трэ ба 
бы ло вес ці ўжы вую ней кае 
ме ра пры ем ства, ска жам, у 
Па ла цы з'ез даў, — вый шла б 
на сцэ ну і дзе ста я ла, там бы 

і ўпа ла... Але тут «вый гра ла 
тэн дар» і атры ма ла за пра-
шэн не на тэ ле ба чан не, і мы 
ўжо плён на су пра цоў ні ча ем 
дру гі год — ві даць, руб ры ка 
за па тра ба ва ная? Ня даў на 
вось бы лі з му жам у мэб ле-
вай кра ме, па ды хо дзіць муж-
чы на-кан суль тант і гэ так ня-
ўпэў не на пы та ец ца: «Ба бу ля 
ў се ці ве?» Я кі ваю, а ён ра-
дас на ка жа: «Вы — гэ та тое, 
што мне па трэб на!» На огул 
мно гія про сяць што-не будзь 
пад ка заць, паў та рыць той ці 
ін шы вы пуск, бо не па спе лі 
за на та ваць, што бы ло ці ка-
ва. Про сяць рас ка заць пра 
тое-сёе больш пад ра бяз-
на — а ў ідэа ле, ка неш не, по-
бач па ся дзець і што хві лін на 
пад каз ваць, што ра біць. А я 
лі чу, ка лі «по бач па ся дзець», 
то трэ ба ўсё ж іс ці на кур сы, 
тым больш іх ця пер хапае, 
ёсць вы бар, у тым лі ку спе-
цы яль на для пен сі я не раў. 
Ка лі ў вас ня ма маг чы мас ці 
рэ гу ляр на ез дзіць на за ня-
ткі, за тое ёсць жы вы ро зум і 
жа дан не — ка лі лас ка, вось 
вам тэ ле ві зій ная руб ры ка з 
да стаў кай да до му, я даю ін-
фар ма цыю не вя лі кі мі част-
ка мі і рас каз ваю не та роп ка, 
каб усе па спе лі за пі саць. 

— Ка лі лас ка, па рай це 

ўжо не з эк ра на, а праз га-

зе ту: з ча го вар та па чаць 

уз рос та вай аў ды то рыі, каб 

за сво іць кам п'ю тар?

— Перш за ўсё трэ ба аб за-
вес ці ся са мім кам п'ю та рам, і 
гэ та зу сім не аба вяз ко ва му-
сіць быць су час ная да ра гая 
ма дэль, ка лі вам трэ ба толь кі 
пе ра піс вац ца з сяб ра мі ў «Ад-
на клас ні ках» аль бо чы таць 
ан лайн лю бі мыя кні гі ці раз-
ві ваць свае хо бі. Ка лі вы зна-
чы це ся з мэ та мі — для ча го 
вам па трэб ны кам п'ю тар, — 
на ву чы це ся яго ўклю чаць і 
вы клю чаць. А по тым ад кры-
вай це лю бое акен ца і гля дзі-
це, што там ёсць. Не трэ ба 
па ло хац ца, як час та бы вае, 
ка лі вы пе ра блы та лі ле вую і 

пра вую кноп кі — не па мы ля-
ец ца толь кі той, хто ні чо га не 
ро біць, прос та трэ ба ра біць 
усё па кро ка ва, па сту по ва пе-
ра хо дзіць ад больш прос тых 
за дач да скла да ных. Аба вяз-
ко ва раз ліч вай це свае сі лы. 
Не бой це ся экс пе ры мен таў: 
штось ці не атрым лі ва ец ца 
ад ра зу знай сці ў ін тэр нэ це — 
вяр ні це ся на зад, па спра буй-
це яшчэ раз, спы тай це па-
ра ды ў больш да свед ча ных 
лю дзей, зноў па спра буй це, і 
яшчэ, і яшчэ.

— У вас ёсць лю бі мыя 

пра гра мы ці ан лайн-сэр-

ві сы?

— Час цей за ўсё ка рыс-
та ю ся вай бе рам, каб злу-
чац ца з сяб ра мі і род ны мі, 
ня гле дзя чы на ад лег лас ці, 
роз ні цу ў ча са вых па ясах і 
г. д. Так са ма ак тыў на «ся-
джу» ў са цы яль ных сет ках — 
«Фэй сбу ку», «Ад на клас ні-
ках», тым больш, акра мя 
гу та рак са зна ё мы мі людзь-
мі, там мож на знай сці са мыя 
роз ныя су пол кі па ін та рэ сах, 
спа сыл кі на рэ чы, якія бу дуць 
та бе ка рыс ныя за раз ці паз-
ней, мож на спы таць па ра ды 
ў не чым, да ве дац ца све жыя 
на ві ны... Не пе ра стаю за-
хап ляц ца ўсё аб дым нас цю 
по шу ка вых сіс тэм, асаб лі ва 
«Гуг ла»: што ні спы та еш — 
усё ве дае, хо чаш — ліст з 
анг лій скай мо вы пе ра кла-
дзе, ня хай і з агрэ ха мі, але 
зра зу ме ла, хо чаш — рад кі 
пес ні да па мо жа ўспом ніць, 
пра гноз на двор'я пад ка жа, 
не зра зу ме лы тэр мін рас тлу-
ма чыць... Ну і, без умоў на, са-
чу праз ін тэр нэт за па дзея мі 
ў Бе ла ру сі і све це, ад даю пе-
ра ва гу ай чын ным рэ сур сам, 
хо ць ча сам і там не пры ем на 
здзіў ля юць ка мен та рыі, у 
якіх лю дзі да зва ля юць са бе 
агу лам га ніць усё, што на-
во кал ад бы ва ец ца. А вось 
бло ге раў не люб лю — ні ін-
тэр нэт-ка на лаў на YоuTubе, 
ні вя лі кіх до пі саў у сац сет ках 
з лю бой на го ды. Я лі чу, што 
та кія рэ чы му сяць быць аса-
біс ты мі, та му і са ма бло гі не 
вя ду, і ўлю бё ных бло ге раў не 
маю. Але ра зу мею, што мо-
ла дзі та кое па да ба ец ца, яны 
лю бяць ту са вац ца, ак тыў на 
зна ё міц ца, «лай каць» і аб-
мяр коў ваць кам па ні яй упа-
да ба ныя рэ чы... Гэ та цал кам 
на ту раль на, прос та кож на му 
сваё.

— Час та га во раць, што ін-

тэр нэт — вя лі кая па мый ная 

яма, у якой ха пае як доб рых 

рэ чаў, так і бру ду...

— Як і ў жыц ці. Усё за-
ле жыць ад та го, што вы шу-
ка е це. Шу ка е це пры го жыя 
кар ці ны і па на ра мы му зе-
яў све ту — на тра пі це на іх, 
схіль ныя да «чар ну хі» — яе і 
ўба чы це. Ка мусь ці да стат ко-
ва вы клад ваць свае фо та з 
ад па чын ку аль бо бяс кон цыя 
ку лі нар ныя шэ дэў ры, ка-
мусь ці ці ка ва чы таць чу жыя 
глуп ствы, а хтось ці, на ад-
ва рот, ву чыц ца і са ма ўдас-
ка наль ва ец ца з да па мо гай 
су свет на га па ву цін ня.

Мо жа, гэ та пра гу чыць 
ня сціп ла, але я — з лі ку 
апош ніх. Не ха чу прос та 
ся дзець до ма і скар дзіц ца 
пры яцель кам на ба ляч кі, а 
люб лю жыць з за хап лен нем 
і што дня да вед вац ца неш та 
но вае. Ба ла зе, дзя цей мы з 
му жам вы га да ва лі і ця пер 
ёсць час і маг чы масць зра-
біць усё тое, што мы ў ма-
ла до сці ад клад ва лі «на по-
тым». На прык лад, уда ец ца 
па да рож ні чаць і гля дзець, як 
жы вуць лю дзі ў роз ных краі-
нах — але толь кі ня доў га, бо 
вель мі хут ка па чы наю су ма-
ваць па род ных края ві дах, 
па не пры кмет ных, але та кіх 
па хкіх ба лот ных квет ках, па 
на шым па вет ры. Я бы ла і 
ў Поль шчы, і ў Гер ма ніі, і ў 
Іта ліі, і ў Ні дэр лан дах, але 
лепш, чым у Бе ла ру сі, не 
ды ха ец ца ні дзе...

А яшчэ я на рэш це скон-
чы ла кур сы аква рэ лі — мо 
трыц цаць га доў до ма ля жа-
лі за па сы фар баў, а ця пер 
дай шлі да іх ру кі, ву чу ся ба-
чыць пры га жосць ва кол ся-
бе і ма люю для ду шы. Але ў 
ін тэр нэт гэ тыя ра бо ты не вы-
клад ваю, бо які там з мя не 
вя лі кі мас так, яшчэ ву чыц ца 
і ву чыц ца.

— Сло вам, ім пэ ту ў вас 

ха пае на мно гае. Ці за ста-

лі ся яшчэ не рэа лі за ва ныя 

ма ры?

— Так, ха чу вяр нуц ца ў 
ама тар скі тэ атр, якім зай ма-
ла ся доў гі час. А ў перс пек ты-
ве ма ру на ву чыц ца іграць на 
пі я ні на. Зноў жа, до ма ста іць 
ін стру мент, на якім ка лісь-
ці ву чы лі ся дзе ці, але ўжо 
вель мі ста ры, гэ та, хут чэй, 
му зей ны экс па нат, так што 
да вя дзец ца шу каць ін шае 
пі я ні на. Але га лоў нае, што 
ў мя не ёсць жа дан не на ву-
чыц ца, су сед ка Жа на — пра-
фе сій ная пі я ніст ка і пе да гог, 
і муж з аб са лют ным слы хам, 
так што, ду маю, атры ма ец ца. 
А ка лі рап там не скла дзец ца 
з пі я ні на, па спра бую за сво-
іць гі та ру. У ма ла до сці, памя-
таю, і гі та ру ку пі ла, і стру ны, 
і но ты, але гэ та бы ло ва ўні-
вер сі тэ це пе рад дып ло мам, 
ча су не ста ва ла, ін стру мент 
нех та па зы чыў і не вяр нуў... 
А вось ця пер — ча му не? Не 
трэ ба ад клад ваць свае ма-
ры, ка лі ёсць шанц іх рэа лі-
за ваць. Мы з дзець мі ча сам 
смя ём ся, што та кая пра га ве-
даў — гэ тая мая «шко ла поз-
ня га раз віц ця», але ж вель мі 
хо чац ца шмат ча го па спець і 
атры маць аса ло ду ад зроб-
ле на га.

Гу та ры ла 

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



Трэ ці ўзростТрэ ці ўзрост  

БА БУ ЛЯ Ў СЕ ЦІ ВЕ
Як пен сі я нер ка са ма стой на за сво і ла ін тэр нэт, 

ву чыць гэ та му ін шых і пра па ган дуе «шко лу поз ня га раз віц ця»
З мін чан кай Дзі най АЎ ДЗЕ Е ВАЙ мы су стра ка ем ся 

ў скве ры ку блі зу Трак тар на га за во да, 

і з пер ша га по зір ку ста но віц ца зра зу ме ла, 

што яна — дак лад на та кая ж, як у руб ры цы 

«Ба бу ля ў се ці ве», што вы хо дзіць на тэ ле ка на ле 

«Бе ла русь 1» у рам ках пра гра мы «Доб рай ра ні цы, 

Бе ла русь!». Та кая ж ня ўрымс лі вая, усмеш лі вая, 

жва вая і ці каў ная да ўся го на све це — 

і на ват яшчэ кры ху больш, чым пе рад ае эк ран.


