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ЛЯСНАЯ ТАЛАКА

ЛІЧБА ДНЯ

3 мільярды
долараў інвестыцый
уклалі ў рэальны сектар
эканомікі Беларусі
(акрамя банкаў)
замежныя інвестары
за студзень — сакавік
2019 года, паведамілі
ў Нацыянальным
статыстычным
камітэце. Асноўнымі
інвестарамі арганізацый
краіны былі суб'екты
гаспадарання Расіі
(40,9 %
ад усіх інвестыцый),
Вялікабрытаніі
(20 %), Кіпра (10,8 %).
Паступленне прамых
замежных інвестыцый
склала $2,5 млрд, або
83,8 % ад усіх замежных
інвестыцый. Арганізацыі
Беларусі (акрамя банкаў)
за студзень — сакавік
2019 года накіравалі
за мяжу інвестыцый
на суму $1,4 млрд.

Рэальныя грашовыя даходы беларусаў у I квартале выраслi на 7,3 %.
КДК у сакавiку — красавiку выявiў на сельгасаб'ектах больш за 1,8 тысячы
фактаў безгаспадарчасцi.
Беларусь на II Еўрапейскiх гульнях прадставяць 227 спартсменаў.
Беларускiя «Паланэзы»
i «Кропкi» паразiлi ўсе цэлi
на стрэльбах у Казахстане.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

КОРАТКА

Работнікі Бараўлянскага спецлясгаса Мінскага раёна высаджваюць дрэўцы елкі еўрапейскай абапал
аўтадарогі М3 на ўчастку ад Мінска да развязкі на пасёлак Бараўляны.

Соцыум

Вялiкi тэатр Беларусi
правядзе дзень адкрытых дзвярэй 24 мая.
У кiтайскiм Шэньчжэнi
верталёты неўзабаве стануць грамадскiм транспартам.
Ва Узбекiстане запушчана ўстаноўка, якая генерыруе ваду з паветра.
Пётр Парашэнка падпiсаў закон аб украiнскай мове як адзiнай дзяржаўнай.
Дзеянне закона не распаўсюджваецца на сферу прыватных зносiн i здзяйснення
рэлiгiйных абрадаў.
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ДАГЛЕДЗЕЦЬ
БЛІЗКАГА
ЧАЛАВЕКА
Некаторым гэта каштуе работы.
Якія яшчэ ёсць варыянты дапамогі сям'і?

Няпраўда,
што моладзь
не цікавіцца
ваеннай тэмай...
У рэдакцыю да
нашых калег прыйшоў ліст з Выбарга
Ленінградскай вобласці, аўтар якога прасіў знайсці
хоць якія звесткі
пра родных. Ён нарадзіўся ў вёсцы
Сінча Мінскай вобласці, але ў вайну ў
4-гадовым узросце
разам з матуляй
пакінуў тыя мясціны. Яго маці не
любіла расказваць
пра тыя часы, а сам
Іван Фёдаравіч нічога не памятаў.

З такой праблемай многія нярэдка сутыкаюцца падчас актыўнай
працоўнай дзейнасці. Аднойчы паўстае пытанне — пакінуць работу альбо знайсці нейкія іншыя спосабы, каб годна дагледзець старога і хворага роднага чалавека. У кожнага з нас, у нашых сяброў
і знаёмых ёсць свае гісторыі на гэты конт. І сваё меркаванне.

Жыццёвыя гісторыі
Напрыклад, на маіх вачах адна калега, супрацоўніца абласной газеты, крыху больш за год разрывалася паміж працай і домам, дзе ляжала
хворая маці. Яны з мужам па чарзе двойчы на дзень прыязджалі дадому.
Ён дамовіўся з кіраўніцтвам, яму зрабілі абедзенны перапынак з 11 да 12
гадзін, ёй, адпаведна, з 12.30 да 15.30. Так яны ездзілі штодня, кармілі
хворую, мянялі памперсы. А калі няма магчымасці рэгуляваць рабочы
дзень альбо работа знаходзіцца даволі далёка ад дому? Яшчэ адны
знаёмыя наймалі прыватную сядзелку, на што ішла не толькі пенсія старога бацькі, але амаль што і зарплата яго дачкі. Для многіх
таксама не выйсце.
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Рэдактар аддзела пісьмаў газеты
«Пухавіцкія навіны» Наталля ПАРХОМЧЫК.
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