
30
МАЯ 

2020 г.

СУБОТА

№ 104 (29218)

Трамп пад пі саў указ 
аб рэ гу ля ван ні 
дзей нас ці сац се так

Гэ ты да ку мент да зво ліць змя-

ніць па ла жэн ні за ка на даў ча га ак та, 

пры ня та га ў ЗША чвэрць ста-

 год дзя та му. Па вод ле ад на го з ар ты ку лаў, кан тэнт, раз ме шча ны 

ў са цы яль ных ме дыя, не мог быць прад ме там кры мі наль на га 

пе ра сле ду трэ ціх асоб. Прэ зі дэнт ЗША за яў ляе, што мэ та яго 

дзе ян няў — «аба ро на сва бо ды і дэ ма кра тыі», бо вя лі кія ан-

лайн-плат фор мы атры ма лі, як ён вы ка заў ся, «не кант ра ля ва ную 

ўла ду» і мо гуць цэн зу ра ваць і аб мя жоў ваць лю бы кан тэнт па 

сва ёй во лі, пе рад ае Euronews. Гэ ты крок До нальд Трамп зра біў 

у раз гар па ле мі кі на конт спо са баў га ла са ван ня на бу ду чых вы-

ба рах. Дня мі Twіtter па зна чыў дзве пуб лі ка цыі прэ зі дэн та ЗША 

як тыя, што «ма юць па трэ бу ў пра вер цы вы кла дзе ных фак таў». 

Марк Цу кер берг, вы сту па ю чы ў якас ці ар біт ра, па ве да міў, што 

не спра ва Facebook пра вя раць дак лад насць звес так, якія пуб лі-

ку юц ца на гэ тай плат фор ме. Кі раў нік мі нюс та ЗША Уіль ям Бар 

за явіў, што яго ве дам ства рых туе за ко на пра ект, які да поў ніць 

па ла жэн ні ўка за прэ зі дэн та. Аме ры кан скі лі дар пра мо віў, што 

за мя ша ныя ў цэн зу ры або па лі тыч ных дзе ян нях сац сет кі больш 

не бу дуць аба ро не ны ад ад каз нас ці. Ад каз ва ю чы на пы тан ні 

жур на ліс таў, Трамп за явіў, што да пус кае маг чы масць за крыц-

ця Twіtter.

У Ту ні се па ча лі ся 
ма са выя пра тэс ты
з-за бес пра цоўя

У га ра дах Ту ні са сот ні лю-

дзей на ла дзі лі пра тэс ты з па-

тра ба ван нем даць ім ра бо чыя 

мес цы, па ве да міў «Ін тэр факс». 

Пра тэс ты ўспых ну лі на фо не двух-

ме сяч на га эка на міч на га кры зі су. 

Ча ка ец ца, што сё ле та эка но мі ка 

кра і ны ска ро ціц ца на 4,3 пра цэн-

та, што з'яў ля ец ца са мым рэз кім 

па дзен нем больш чым за 60 га доў. На поўд ні го ра да Гаф са 

вы пуск ні кі ВНУ са бра лі ся ка ля бу дын ка ад мі ніст ра цыі го ра да, 

вы крык ва ю чы: «Нам па трэб ныя ра бо чыя мес цы!» Сот ні ін шых 

дэ ман стран таў вый шлі на ву лі цы ў га ра дах Ха джыб-Эль-Аюн 

і Сі дзі-Бу зід. Менш маш таб ныя пра тэс ты ўспых ну лі ў га ра дах 

Бэ джа, Ка се рын, То зеўр і Сфакс. Па вод ле афі цый ных звес так, 

уз ро вень бес пра цоўя ў Ту ні се скла дае 15,3 пра цэн та. У маі ўрад 

кра і ны па чаў ад мя няць ка ран цін ныя аб ме жа ван ні і за ба ро ны 

на пе ра мя шчэн не і дзей насць прад пры ем стваў. Гэ та да зво лі-

ла вяр нуц ца на ра бо ту пры бліз на 75 пра цэн там су пра цоў ні каў 

дзяр жаў ных уста ноў. Ту ніс кія га тэ лі мо гуць ад крыц ца 4 чэр ве ня. 

У гэ ты ж пе ры яд бу дзе ад ноў ле ны рух па між рэ гі ё на мі кра і ны, 

каб пры цяг нуць унут ра ных ту рыс таў.

Boeіng ад на віў вы твор часць са ма лё таў 737 MAX
Пра гэ та па ве дам ля ец ца на сай це кам па ніі. Са ма лё ты на за-

вод зе ў го ра дзе Рэн тан (штат Ва шынг тон) бу дуць вы раб ляць 

не вы со кі мі тэм па мі, бо кам па нія па він на вы ка рыс таць больш за 

дзя ся так но ва ўвя дзен няў для па вы шэн ня бяс пе кі су пра цоў ні каў 

і якас ці лай не раў. Але хут касць збор кі бу дзе на пра ця гу го да 

па сту по ва па вы шац ца, па ве дам ляе Forbes. «Мы прай шлі вя лі кі 

шлях, каб па леп шыць на шу сіс тэ му вы твор час ці і зра біць яе яшчэ 

мац ней шай», — за ўва жыў ві цэ-прэ зі дэнт Уолт Адзіш. Як вя до ма, 

вы твор часць Boeіng 737 MAX бы ла пры пы не на пас ля та го, як ад-

па вед ныя лай не ры па ўсім све це спы ні лі па лё ты. Пры чы най ста лі 

авія ка та стро фы ў Ін да не зіі і Эфі о піі, якія ад бы лі ся з роз ні цай пяць 

ме ся цаў, — іх ах вя ра мі ста лі 346 ча ла век. З-за кры зі су ген ды рэк-

тар кам па ніі Boeіng Дэ ніс Мю лен бург па кі нуў сваю па са ду.
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• Пра фі цыт рэс пуб лі-

кан ска га бюд жэ ту ў сту-

дзе ні—кра са ві ку склаў 

Br0,6 млрд

• Уз бе кі стан мае на мер 

атры маць ста тус на зі раль-

ні ка ў ЕА ЭС.

• На рач уз на чаль вае 
топ-5 ку рор таў СНД для 
ля чэб на-азда раў лен ча га 
ад па чын ку.

• У Бры та ніі ва ўзрос це 

112 га доў па мёр са мы ста-

ры муж чы на ў све це.

• Абі ту ры ен ты змо гуць 

ад да ле на атры маць мед-

да вед ку для па ступ лен ня.

• Кі роў цаў пас ля пры-

няц ця аб ноў ле на га Ка АП 

бу дуць па збаў ляць пра-

воў пры на бо ры больш 

чым 10 ба лаў.

• У Ві цеб ску за ўва жы лі 

ла ся. Ма ла дая жы вё ла зай-

шла на ву лі цу Гер цэ на.

КОРАТКА

(НЯ)ЛЁГКІ 
СПОСАБ 
КІНУЦЬ 
КУРЫЦЬ

ГАННА КУБАРАВА 
ПРА ТЭНІС 
І БАЦЬКУ-
ФУТБАЛІСТА3 8

Ку ля мёт чык 
і мі на мёт чык
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З са праўд ны мі ле ген да мі мі ну лай вай-

ны Паў лам Ру бі сам і Вік та рам Вя тош кі ным 

мне па шчас ці ла су стрэц ца ў май скія дні 

во сем дзе сят дзя вя та га го да. У той час Вік-

та ру Дзміт ры е ві чу толь кі што споў ні ла ся 

шэсць дзя сят ча ты ры га ды, Па вел Іва на віч 

быў на два га ды ста рэй шы. Ужо ад цві та-

лі яб лы не выя са ды, па чы на ла ся бэ за вая 

«эра»: гус ты во дар кве так лу наў над вул ка-

мі пры ват ных ся дзіб. Ме на ві та з май скім ад-

цен нем і атры ма лі ся гэ тыя парт рэ ты: жы хар 

па сёл ка Ра со ны Па вел Ру біс за стыў пе рад 

фо та аб' ек ты вам з бу ке ці кам бэ зу, а га мяль-

ча нін Вік тар Вя тош кін па зі ра ваў пад бе лы мі 

ан то наў ка мі. Даў но ня ма з на мі Паў ла Іва-

на ві ча, а Вік тар Дзміт ры е віч па кі нуў свет 

пяць га доў та му, але тыя не вы пад ко выя 

су стрэ чы за ста юц ца ў па мя ці, пры му ша-

юць пе ра бі раць фо та здым кі і пе ра горт ваць 

блак но ты з іх ва ен ны мі ўспа мі на мі.

На фрон це вяс ко выя хлоп цы ака за лі ся 

пас ля вы зва лен ня Бе ла ру сі. За пля чы ма 

Паў ла бы ла ўжо пар ты зан ская ба раць ба, 

і  ён лі чыў ся «аб стра ля ным маль цам».

— У па ля вую часць нас за бра лі ўтрох 

з ад на го пар ты зан ска га атра да, — ус па-

мі наў Па вел Іва на віч свой пер шы бой на 

фрон це — пад вёс кай Сі ро ці на Шу мі лін ска-

га ра ё на. — Страш ны бой — са праўд нае 

ба я вое хры шчэн не. Ад на го та ва ры ша па ра-

ні ла, дру го га за бі ла аскол кам у га ла ву, мой 

стан ко вы ку ля мёт пе ра бі ла. З шас ці дзе ся ці 

сал дат за ста ло ся толь кі ва сям нац цаць...

З ус па мі наў Вік та ра Вя тош кі на: «З на-

шых вё сак Ста рая і Но вая Міль ча пай шло 

на фронт амаль усё муж чын скае на сель-

ніц тва. У ад ным баі мой ад на вяс ко вец Іван 

Жа ляз ня коў быў смя рот на па ра не ны. Пас ля 

вай ны і вяр тан ня да до му яго ма ці час та мя-

не па пра ка ла: ча му не збе раг лі яе сы на?» 

А са мо га Вік та ра на ра дзі ме ча-

ка лі баць кі і дзве сяст ры.

Да ро га мі Сла выДа ро га мі Сла вы

СТАР. 3

Ле тась у Бе ла ру сі без апе кі баць коў за ста-

лі ся 2098 дзя цей, і гэ та най мен шы па каз чык 

за апош нія больш чым дзе сяць га доў. Звыш 

за 80 % сі рот і ма лых, якія за ста лі ся без 

апе кі баць коў, сён ня вы хоў ва юц ца ў сем' ях. 

Акра мя та го, ін тэр на тных уста ноў у кра і не 

з кож ным го дам ста но віц ца ўсё менш. На -

пя рэ дад ні Між на род на га дня аба ро ны дзя цей 

спе цы я ліс ты рас ка за лі, як у Бе ла ру сі кла-

по цяц ца пра сі рот.

У кра і не функ цы я нуе 142 са цы яль на-пе да га гіч-

ныя цэнт ры (СПЦ), каб усе дзе ці, якіх вы хоў ва юць 

не ў род най сям'і, маг лі атры маць пад трым ку не 

толь кі ад апе ку на ці па пя чы це ля, але і ад спе-

цы я ліс таў: псі хо ла гаў, са цы яль ных пе да го гаў і 

ін шых.

Ле тась з-за ад сут нас ці «па ста яль цаў» за кры лі 

два пры тул кі ў Ма гі лёў скай і Брэсц кай аб лас цях.

А ся род уста ноў, дзе вы хоў ва лі ся толь кі дзе ці-

сі ро ты і ма лыя, якія за ста лі ся без апе кі баць коў, у

2019-м за чы ні лі ся два дзі ця чыя да мы і Ашмян ская 

шко ла-ін тэр нат. Сё ле та пе ра ста не іс на ваць і Го-

мель скі дзі ця чы дом. І гэ тая ды на мі ка за крыц ця 

дзі ця чых ін тэр на таў — свед чан не доб рай ра бо ты 

па ўлад ка ван ню ма лых у сем'і, упэў не на Але на 

СІ МА КО ВА, га лоў ны спе цы я ліст га лоў на га 

ўпраў лен ня вы ха ваў чай ра бо ты і ма ла дзёж най 

па лі ты кі Мі ніс тэр ства аду ка цыі. Ця пер у Бе ла ру-

сі пра цуе 101 са цы яль ны пры ту лак у 142 СПЦ.

Са мы эфек тыў ны рэ сурс, які спры яе ўлад ка-

ван ню сі ра ты на ся мей ную фор му вы ха ван ня, — 

рэс пуб лі кан скі ін тэр нэт-пар тал «Да до му.бай» 

(http://dadomu.by/). За сем га доў яго іс на ван ня

тут бы ло за рэ гіст ра ва на больш за 25 ты сяч 

ка рыс таль ні каў. На пар та ле за хоў ва юц ца звест кі

пра 3,5 ты ся чы дзя цей, у тым лі ку 624 ві дэа ро лі кі 

пра дзя цей. За га ды яго іс на ван ня ка ля трох ты сяч 

ма лых знай шлі пры ём ныя сем'і.

— Сё ле та мы пла ну ем цал кам ма дэр ні за ваць 

пар тал, змя ніць яго ды зайн і на паў няль насць, да-

даць но выя функ цыі і маг чы мас ці, — за ўва жы-

ла ды рэк тар На цы я наль на га цэнт ра ўсы наў-

лен ня Мі ніс тэр ства аду ка цыі Бе ла ру сі Воль га 

ГЛІН СКАЯ.

У Бе ла ру сі на зі ра ец ца тэн дэн цыя, ка лі на ўсы-

наў лен не пры хо дзяць не толь кі па ры, якія не мо-

гуць мець дзя цей, але і тыя, хто мае сва іх бія ла гіч-

ных дзе так і хо ча яшчэ або ўжо вы га да ваў сва іх, 

а баць коў скі па тэн цы ял яшчэ не рас тра ча ны. Не 

рэд касць і па ры, якія вяр та юц ца па дру го га і трэ-

ця га ма ло га пас ля ўсы наў лен ня пер ша га.

Іры на СІ ДА РОК.

Са цы яль ны век тарСа цы яль ны век тар

ІН ТЭР НА ТАЎ І СІ РОТ УСЁ МЕНШ
Дзя ку ю чы ў тым лі ку ін фар ма цый ным тэх на ло гі ям

Ус плёск быў кры ху 
ра ней, але і да ра жэй

Гэ тай вяс ной на рын ку 

арэн ды жыл ля ў ста лі цы з'я-

віў ся но вы трэнд: мно гія ха це лі 

са ма іза ля вац ца на пры ро дзе.

Тра ды цый на ў ся рэ дзі не 

вяс ны ак ты ві зу юц ца аран да та-

ры за га рад на га жыл ля на лет ні 

пе ры яд, але ў гэ тым се зо не та-

кіх клі ен таў ста ла яшчэ больш. 

Сён ня да спа жыў цоў, якія шу-

ка юць дом на ле та для ся бе і 

сва ёй сям'і, да да лі ся і тыя, хто 

сур' ёз на раз гля дае «фа зэн ду» 

як мес ца для іза ля цыі ад вя лі-

кай коль кас ці лю дзей. А вось 

ле тась асаб лі ва га ўсплёс ку 

по пы ту на арэн ду за га рад най

не ру хо мас ці не на зі ра ла ся. 

І  ка лі па раў наць май гэ та га го-

да з ма ем мі ну ла га, то мож на 

сме ла ска заць, што по пыт уз-

рос больш чым на 40 %.

Як ад зна чы ла на чаль-

нік ад дзе ла арэн ды жыл-

ля агенц тва не ру хо мас ці 

«Твая ста лі ца» Мар га ры та

ПА ЧЫЦ КАЯ ,  пе ра важ на 

но вы мі жы ха ра мі вёс кі ста лі 

прад стаў ні кі біз не су, якія мо-

гуць пра ца ваць на дыс тан цыі. 

Яны раз гля да юць ва ры ян ты 

па блі зу Мін ска, ку ды мож на 

за мо віць да стаў ку пра дук таў і 

ін шых не аб ход ных та ва раў, — 

на прык лад, Ба раў ля ны, Ка ло-

дзі шчы, Га ра дзі шча. Там мож-

на за ста вац ца по бач з усёй 

не аб ход най інф ра струк ту рай, 

у пер шую чар гу з па лі клі ні ка мі 

і ме ды цын скі мі цэнт ра мі, і пры 

гэ тым звес ці да мі-

ні му му кан так ты.

Не ру хо масцьНе ру хо масць ХОЦЬ «МЯДЗ ВЕ ДЖЫ КУТ»,
абы з выгодамі і праль най ма шы най

«Зды му ле ці шча 

пад Мінск ам, не да лей 

за 50 кі ла мет раў ад МКАД. 

Па жа да на з вы го да мі ў до ме. 

Ма ляў ні чае мес ца, лес 

і ва да ём па блі зу ві та ец ца. 

Раз гле джу ўсе ва ры ян ты. 

Вы бе ру ня до ра га». Так 

вы гля дае аб' ява ў ін тэр нэ це 

ма ла дой сям'і ці па ры, 

якія зра зу ме лі, што сё ле та 

ад па чы ваць за мя жу яны, 

хут чэй за ўсё, не па едуць. 

Вось толь кі «ня до ра га» 

ва ўсіх роз нае...

Да 2030 го да Мін скі трак-

тар ны за вод пла нуе вый сці 

на асва ен не бес пі лот на га 

трак та ра. Пра гэ та Прэ зі-

дэн та Бе ла ру сі Аляк санд-

ра Лу ка шэн ку ўчо ра пра-

ін фар ма ва лі пад час яго 

ві зі ту на ААТ «МТЗ».

Учо ра МТЗ споў ні ла ся 74 га-

ды. Па він ша ваць трак та ра бу-

даў ні коў Прэ зі дэнт за ві таў 

аса біс та, але ні вод нае свя та ў 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі не абы-

хо дзіц ца без аб мер ка ван ня на-

дзён ных праб лем. І ў вы ра шэн-

ні мно гіх няпростых пы тан няў 

Мін скі трак тар ны за вод мож на 

пры вес ці ў прык лад.

Гэ та прад пры ем ства, якое 

пра цуе ста біль на, і дзя сят кі ты-

сяч су пра цоў ні каў ві да воч на 

ра ду юц ца та му, што жы вуць у 

Бе ла ру сі, бо не вя до ма, ці бы лі б 

у іх ра бо та і за ро бак у ін шай 

кра і не. А МТЗ сён ня не прос та 

пра цуе, а ак тыў на пра во дзіць 

ма дэр ні за цыю. І са мае га лоў-

нае, на што звяр тае ўва гу Аляк-

сандр Лу ка шэн ка, — пы тан не 

ну мар адзін — ім парт аза мя-

шчэн не.

На ву чыць за раб ляць
«Ра бо та ёсць, пра цу ем», — 

да ла жыў Прэ зі дэн ту ге не раль-

ны ды рэк тар МТЗ Ві таль Воўк.

«Тое, што я ка заў: нам не 

трэ ба з вер та лё та гро шы 

рас кід ваць. Так, трэ ба за ра-

біць, але пы тан не, ці ёсць ра-

бо чыя мес цы. Да пус цім, з та го ж 

ра ён на га цэнт ра (ды і ў Мін-

 ску) — ін тэр нат да юць, паў та ры 

ты ся чы, лі чы, зар пла та — і не 

пай сці, не па пра ца ваць? Ча го 

ча ка ем? З вер та лё та гро шай 

не бу дзе», — агу чыў па зі цыю 

кі раў нік дзяр жа вы.

«На ба га тым За ха дзе ўжо 

дзі кае бес пра цоўе, лю дзі каст-

ру ля мі ба ра ба няць, лю дзі хо-

чуць ес ці. Дзя куй бо гу, мы гэ-

та га па збег лі, не за кры лі ся», — 

пра цяг нуў Прэ зі дэнт.

Як да ла жыў кі раў ні ку дзяр-

жа вы Ві таль Воўк, хол дынг з 

дзе ся ці прад пры ем стваў і трох 

сель скіх гас па да рак пра цуе да-

ход на. На ўсіх рост пра дук цый-

нас ці пра цы пе ра вы шае рост 

зар пла ты. Сі ту а цыя з ка ра на-

ві ру сам, вя до ма, паў плы ва ла, 

але і яна вы пра віц ца.

МТЗ мае, што пра да ваць, і 

ве дае перс пек ты вы раз віц ця. 

У пла нах — ад крыць вы твор-

часць у Еў ро пе, Ла цін скай Аме-

ры цы, Егіп це і Ра сіі. Ві таль Воўк 

па ве да міў кі раў ні ку дзяр жа вы, 

што сён ня экс парт пра дук цыі пе-

ра вы шае 540 міль ё наў до ла раў, 

а па вя лі чыць яго ў хол дын гу імк-

нуц ца да 1347 міль ё наў до ла раў. 

Маш та бы ма дэр ні за цыі та кія, 

што фак тыч на да 2030 го да бу-

дзе па бу да ва ны но вы за вод.

Лі цей ная вы твор часць у 

перс пек ты ве па вы сіць пра дук-

цый насць з 150 ты сяч тон да 300 

ты сяч тон, з'я віц ца ме ха на апра-

цоў ка. Па сло вах Ві та ля Воў ка, 

сён ня ў Бра зі ліі і Кі таі ёсць па-

доб ныя цэнт ры — Бе ла русь мо-

жа стаць трэ цім апе ра та рам. 

Та кая вы твор часць да зво ліць 

не толь кі за бяс пе чыць улас ныя 

за во ды, але і пра да ваць ліц цё 

на экс парт.

Кі раў ні ку дзяр жа вы пра дэ-

ман стра ва лі ма шы ны для ка-

му наль ных служ баў, ляс ную 

і зім нюю тэх ні ку, най ноў шыя 

трак та ры, у тым лі ку ма дэ лі з 

ру ха ві ка мі бе ла рус кай вы твор-

час ці, якія рых ту юц ца да вы пра-

ба ван няў.

Мэ та, якую ста віць за вод да 

2030 го да, — асво іць бес пі лот-

ны трак тар.

У кор пу се збор кі трак та роў 

Прэ зі дэнт вы ву чыў дзей насць 

прад пры ем стваў — па стаў шчы-

коў па ім парт аза мя шчэн ні. Як 

ад зна чы лі вы твор цы, ця пер усе 

яны на рэш це ў ад ной лод цы: бу-

дуць якас ныя кам плек ту ю чыя — 

гэт кая са мая атры ма ец ца кан-

чат ко вая пра дук цыя. «За да ча 

ну мар адзін — каб мы сваё вы-

ка рыс тоў ва лі на ўсю ка туш ку. 

Та му імк ні це ся якас на ра біць. 

Пы тан не ну мар адзін — гэ та 

ім парт аза мя шчэн не. І дру -

гое — аба ро на рын ку», — звяр-

нуў ува гу бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт пад ра бяз на ці ка-

віў ся ўмо ва мі пра цы ра бот ні каў 

на кож ным прад пры ем стве. Га-

лоў нае па тра ба ван не, якое ўжо 

неад ной чы гу ча ла: каб бы лі 

за ха ва ныя ка лек ты вы і лю дзі 

ве да лі, што іх бу ду чы ня за бяс-

пе ча на.

Быць леп шы мі 
за кан ку рэн таў

Він ша ван ні з днём на ра джэн-

ня прад пры ем ства Прэ зі дэнт 

агу чыў на аса біс тай су стрэ чы 

з су пра цоў ні ка мі МТЗ. Пас ля 

на вед ван ня цэ ха Аляк санд ра 

Лу ка шэн ку ча ка лі на раз мо ву 

з пра цоў ным ка лек ты вам. «Гэ-

та вы дат ны за вод, гэ та твар 

на шай кра і ны, гэ та брэнд. Бе-
ла русь тут скан цэнт ра ва-
на», — акрэс ліў ён асаб лі вую 

знач насць прад пры ем ства. «Мы 

бу дзем ра біць усё для та го, 

каб вы пра ца ва лі», — запэўніў 

Прэзідэнт прысутных.

Пры ва ты за цыя та кіх буй ных, 

най важ ней шых для дзяр жа вы 

вы твор час цяў — скла да нае пы-

тан не. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ад зна чыў, што не ка то рыя лю дзі 

ця пер пра па ну юць рас пра даць 

дзяр жаў ныя прад пры ем ствы, а 

атры ма ныя гро шы на кі ра ваць 

на рэ фор мы.

«Я ж ужо не пер шы год Прэ-

зі дэнт: пра да дуць, але гро шы 

не пой дуць на рэ фор мы. Мы 

гэ та ўжо ба чы лі ў Ра сіі. Гро шы 

рас кла дуць па кі шэ нях, будзь-

це пэў ныя, — за явіў кі раў нік 

дзяр жа вы. — Гэ та не мая па-

лі ты ка — пры ва ты за цыі. Я не 
су праць про да жу дзяр жаў най 
улас нас ці, але спа чат ку вы 
ска жы це, коль кі за пла ці це. 
А я па ду маю, ці трэ ба пра да-

ваць гэ та прад пры ем ства».

На элект рон ным таб ло, што 

над га лоў ным ува хо дам на за-

вод, су пра цоў ні каў су стра кае 

над піс: «Будзь це най леп шы мі, 

іна чай за вас гэ та зро бяць кан-

ку рэн ты».

Пра гэ та на га даў су пра цоў ні-

кам і Прэ зі дэнт — та ко га та ва-

ру, як трак та ры, у све це шмат. 

«І нем цы, і аме ры кан цы, — усе 

ства ра юць трак та ры. І нам да-

во дзіц ца кан ку ры ра ваць, — 

ска заў ён. — Я сам ча сам на 

трак та ры пра цую, мне гэ та ці ка-

ва. Але раз-по раз атрым лі ваю 

скар гі ад ся лян і сам ду маю, ка лі 

мы якасць не пад ні мем, ні чо га 

не бу дзе».

Хва ро ба ці па лі ты ка?
Пер шае пы тан не ад за вад-

чан — пра эпі дэ мі я ла гіч ную 

аб ста ноў ку ў кра і не. Прэ зі дэнт 

ад зна чыў, што ў ста лі цы за хва-

раль насць па воль на ідзе ўніз: 

«Ужо не та кая хва ро ба, як бы ла 

ў па чат ку эпі дэ міі, ужо не та кія 

цяж кія хво рыя». Прэ зі дэнт ак-

цэн та ваў ува гу, што кант ра люе 

сі ту а цыю не столь кі па коль кас ці 

хво рых, коль кі па смя рот нас ці.

«Па ці ху ля чы лі. Гля дзе лі за 

людзь мі, ле каў не бы ло. Ні хто 

не ве даў, як ля чыць, спра ба ва-

лі тое, гэ та. За раз мы ве да ем, 
якія ле кі трэ ба ка му», — пад-

крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка і 

пры вёў у прык лад сі ту а цыю са 

сва ім фа то гра фам, які ня даў на 

вяр нуў ся ў строй пас-

ля цяж кай хва ро бы.

«МЫ БУ ДЗЕМ РА БІЦЬ 
УСЁ ДЛЯ ТА ГО,

КАБ ВЫ ПРА ЦА ВА ЛІ»
На МТЗ Прэ зі дэнт га ва рыў пра ім парт аза мя шчэн не, якасць пра дук цыі, 

пад трым ку ай чын ных вы твор цаў і па лі ты ку, якая сён ня на ўпрост звя за ная 
з эка но мі кай

СТАР. 2

НАЙ ЛЕП ШАЯ ВА ДЗІ ЦА — СА СВА ЁЙ КРЫ НІ ЦЫ
Яшчэ ад ной сла ву-

тас цю вёс кі Ба бі на-

ві чы Лёз нен ска га 

ра ё на ста ла ста ра-

жыт ная кры ні ца, 

з якой бра лі ва ду 

і для вы печ кі хле ба, 

і для са лен ня ка пус-

ты і агур коў, і на ват 

для пры га та ван ня глі-

ны ў ган чар най спра-

ве: ба бі на віц кі глі ня-

ны по суд і свіс туль кі 

ме лі вя лі кі по пыт 

у жы ха роў ар шан ска-

ві цеб ска га па меж жа. 

Кры ні ца доў гі час 

бы ла за кі ну та, пра 

ўлас ці вас ці ва ды за-

бы лі. І вось не раў на-

душ ныя жы ха ры-ад-

на вяс коў цы ад ра дзі лі 

вы ток, па ста ві лі над 

ім ка ло дзеж нае ко ла.

Ся род руп ліў цаў 

быў і Яў ген БАГ ДА-

НО ВІЧ — ама тар пры-

ро ды і гіс то рыі свай-

го краю.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.


