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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Кі раў нік дзяр жа вы 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад пі саў рас па ра джэн не 
«Аб за цвяр джэн ні ра шэн-
ня са ве та спе цы яль на га 
фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь па пад трым-
цы та ле на ві тай мо ла дзі і 
аб вы дзя лен ні срод каў на 
фі нан са ван не рас хо даў гэ-
та га фон ду ў 2014 го дзе».

Па гад нен не па між ура-
да мі Бе ла ру сі і Тур цыі аб 
уза ем най ад ме не віз ус-
ту піць у сі лу з 1 чэр ве ня 
гэ та га го да. Гэ та азна чае, 
што бе ла рус кія гра ма дзя-
не змо гуць зна хо дзіц ца на 
тэ ры то рыі Тур цыі на пра-
ця гу 30 дзён з да ты ўез ду, 
не афарм ля ю чы ві зы. На 
пра ця гу ад на го го да мож-
на бу дзе ўяз джаць у Тур-
цыю без ві зы шмат ра зо ва, 
але агуль ны тэр мін та ко га 
зна хо джан ня не па ві нен 
пе ра вы шаць 90 дзён.

Чэм пі я нат све ту-2014 
па ха кеі ў Мін ску прой дзе 
без ты ту нё ва га ды му. Ку-
рэн не бу дзе за ба ро не на 
не толь кі ў «Мінск-Арэ не» 
і «Чы жоў ка-Арэ не», але і 
ў пры лег лых да іх фан-зо-
нах.
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АЎТО БЕЗ НАРАКАННЯЎ
Дзяр жа ва бу дзе ства раць умо вы, 

каб на сель ніц тва куп ля ла ай чын ныя машыны
Аляк сандр Лу ка шэн ка пра тэс ці ра ваў 
но выя лег ка выя аў та ма бі лі Geely, вы-
раб ле ныя су мес ным бе ла рус ка-кі тай-
скім прад пры ем ствам па вы пус ку лег-
ка вых аў та ма бі ляў СЗАТ «Бел Джы», на 
вы твор чых пло шчах ААТ «Ба ры саў скі 
за вод «Аў та гід ра ўзмац няль нік».

Як па ве да мі ла БЕЛ ТА, кі раў нік дзяр жа вы 
пра ехаў па го ра дзе на Geely SC7 (се дан) і 
Geely LC Cross (кам пакт ны хэтч бэк), а по-
тым сеў за руль но ва га кра со ве ра Geely 
EX7, які вы пра ба ваў на спе цы яль ным па-

лі го не, дзе мак сі маль на ад ноў ле ны ўмо вы 
без да рож жа. У цэ лым Прэ зі дэнт за стаў ся 
за да во ле ным тэх ніч ны мі ха рак та рыс ты ка-
мі ма шын. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-
чыў, што лі чыць Geely SC7 ма шы най, якая 
цал кам па ды хо дзіць для ва дзі це ляў-па чат-
коў цаў, і вель мі доб ра ада зваў ся аб дзвюх 
пра тэс ці ра ва ных мар ках аў та ма бі ляў. Як 
за пэў ні ва лі кі раў ні ка дзяр жа вы вы твор цы, 
за час про да жаў аў та ма бі ляў сур' ёз ных на-
ра кан няў ад па куп ні коў не па сту па ла, паў-
тор ных дэ фек таў не вы яў ле на. 

Па вы ні ках тэст-драй ва Прэ зі дэнт даў 

да ру чэн не ўра ду пра ду маць сіс тэ му сты-
му ля ван ня про да жаў аў та ма бі ляў Geely на 
ўнут ра ным рын ку. «Сты му ля ваць про даж 
аў та ма бі ляў мы бу дзем ра зам. І да па ма гаць, 
пад штур хоў ваць на сель ніц тва, каб яно куп-
ля ла», — ска заў Прэ зі дэнт, да даў шы, што 
пад трым ка мо жа быць ака за на ў вы гля дзе 
крэ ды таў на доў гі час. «Мы па ду ма ем ва 
ўра дзе, як пад тры маць бе ла ру са, які куп ляе 
тут аў та ма біль. Па куль — бе ла ру са. Па ду-
ма ем і аб ін шых. Та му што якая роз ні ца, хто 
бу дзе куп ляць аў та ма бі лі?» — ад-
зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Сяр гей ДУБ КОЎ, 
намеснік стар шы ні 

праў лен ня Нацбанка:

«За ба ро на на вы да чу крэ ды-
таў без да ве дак аб да хо дах 
ска ро ціць коль касць спан-
тан ных па ку пак у кра мах, 
бо гра ма дзя не бу дуць больш 
аб ду ма на па ды хо дзіць да 
пы тан ня аб атры ман ні так 
зва ных «дроб ных» крэ ды таў. 
Мы вы бу да ва лі сіс тэ му ана-
лі ты кі, та му мяр ку ем, што 
спан тан ныя па куп кі, якія 
ажыц цяў ля юц ца на сель ніц-
твам, пры чым па аб лег ча-
най сіс тэ ме крэ ды та ван ня, 
пра ва ку юць пры няц це не адэ-
кват ных ра шэн няў. І пра па-
на ва лі пэў ную рэг ла мен та-
цыю, каб куп ля тых ці ін шых 
та ва раў ад бы ва ла ся ра зум на. 
На са мой спра ве бан ку па-
трэб ны клі ен ты, якія ўпэў-
не ны ў сва іх да хо дах, уме юць 
пра віль на пла на ваць сваю 
фі нан са вую бу ду чы ню, сваю 
фі нан са вую на груз ку. Як раз 
для бан ка гэ тая ме ра ста-
ноў чая».

На двор'еНа двор'е  ��

ЗА МА РАЗ КІ 
І НА ВАТ МОК РЫ СНЕГ

Сур' ёз на па цяп лее толь кі з чац вяр га
У аў то рак на тэ ры то рыю на шай кра і ны пра цяг не па сту паць 
ха лод нае па вет ра з поў на чы Еў ро пы, па ве да мі ла рэ дак цыі спе-
цы я ліст Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды Воль га 
Фя до та ва.

Та му сён ня па паў ноч ным ус хо дзе прой дуць ка рот ка ча со выя апад-
кі (дождж, маг чы мы мок ры снег). Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўдзень скла дзе ад плюс 7 гра ду саў па паў ноч ным ус хо дзе да 14 цяп ла 
па паў днё вым за ха дзе Бе ла ру сі. А вось 7 мая ат мас фер ны фронт з бо ку 
За ход няй Еў ро пы пры ня се да нас ка рот ка ча со выя даж джы ўна чы па за-
ха дзе кра і ны, а ўдзень — ужо паў сюд на. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на 
се ра ду скла дзе плюс 1-6 цяп ла, а па ўсхо дзе праг на зу юц ца за ма раз кі да 
0 — мі нус 5 гра ду саў. Удзень тэм пе ра тур ны фон скла дзе плюс 10-17 гра-
ду саў, а па паў днё вым за ха дзе Брэсц кай воб лас ці — да 18-20 цяп ла.

Цяп лець пач не толь кі ў чац вер. Ад нак мес ца мі ча ка юц ца не вя лі кія даж-
джы і на ват на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе плюс 6-12 гра-
ду саў, удзень — 14-20, а па паў днё вым ус хо дзе пры грэе да 22 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ

�

У Дзень дру ку ўзна га ро дзі лі 
пе ра мож цаў і лаў рэ а таў рэс-
пуб лі кан ска га кон кур су «За-
ла тое пя ро», які тра ды цый на 
пра во дзіць Бе ла рус кі са юз 
жур на ліс таў. Пе ра мож цам у 
на мі на цыі «Леп шая ра бо та ў 
ін фар ма цый ных і ана лі тыч-
ных жан рах» ста ла на ша ка-
ле га, аў та рка твор ча га пра-
ек та «Су стрэ ча без аб ца саў», 
рэ дак тар ад дзе ла га зе ты 
«Звяз да» На дзея Дры ла.

Па вод ле слоў стар шы ні Бе-
ла рус ка га са ю за жур на ліс таў 
Ана то ля Ле мя шон ка, «За ла тое 
пя ро» — гэ та са мы прэ стыж ны 
кон курс у бе ла рус кай жур на-
ліс ты цы, бо ў склад жу ры ўва-
хо дзяць са праўд ныя ак са ка лы 
пя ра. 

— Кон курс жы ва рэ агуе на 
вы клі кі ча су, — ад зна чыў Ана-
толь Ле мя шо нак. — На прык лад, 
сё ле та мы ўвя лі дзве но выя на-
мі на цыі. Па ду ма лі, што не ха пае 
доб рых га зет ных на ры саў. Так 
з'я ві ла ся на мі на цыя «Леп шы на-
рыс», пе ра мож цам у якой стаў 
Ле а нід Екель, агля даль нік га зе-
ты «СБ. Бе ла русь се год ня». Так-
са ма ўвя лі на мі на цыю «Прэ мія 
за гра ма дзян скую па зі цыю жур-

на ліс та», бо ў лю бой пуб лі ка цыі 
вель мі важ най з'яў ля ец ца гра ма-
дзян ская па зі цыя са мо га аў та ра. 
Пе ра мож цам у гэ тай на мі на цыі 
стаў стар шы ня Бел тэ ле ра дыё-
кам па ніі Ге надзь Да вы дзька.

Уся го на кон курс бы ло па-
да дзе на больш за 40 твор чых 
ра бот, як з рэс пуб лі кан скіх, так 
і з рэ гі я наль ных СМІ. Пры чым, 
як ад зна чыў пер шы на мес нік 
стар шы ні Бе ла рус ка га са ю за 
жур на ліс таў Ва дзім Гі гін, на-
са мрэч гэ тая ліч ба знач на боль-
шая, бо, перш чым тра піць на 
суд жу ры, твор чыя па пкі прай шлі 

стро гі па пя рэд ні ад бор пяр віч ны-
мі жур на лісц кі мі ар га ні за цы я мі.

— Ха це ла ся б ад зна чыць, 
што ў нас вель мі ак тыў ная і тал-
ко вая мо ладзь, — пад крэс ліў 
Ана толь Ле мя шо нак. — Ня гле-
дзя чы на тое, што мы два га ды 
та му ўвя лі асоб ны кон курс для 
ма ла дых жур на ліс таў «Дэ бют», 
яны ўмуд ра юц ца пе ра ма гаць і ў 
гэ тым кон кур се («За ла тое пя-
ро». — Аўт.), дзе ра ней, як пра ві-
ла, пры ма лі ўдзел толь кі во пыт-
ныя, ма цё рыя аку лы пя ра.

Ула дзі мір ДРУК
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Ведай нашыхВедай нашых  ��
«ЗА ЛА ТОЕ ПЯ РО» — 
ЗА ПРА ЕКТ «СУ СТРЭ ЧА БЕЗ АБ ЦА САЎ»

Пра гэ та кі раў нік бе ла рус кай дзяр-
жа вы за явіў на су стрэ чы са стар-
шы нёй Вы кан ка ма — вы ка наў чым 
сак ра та ром СНД Сяр ге ем Ле бе дзе-
вым, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

«Ска жам шчы ра, мы пе ра жы ва ем ня-
прос ты пе ры яд», — ад зна чыў Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі. Ра зам з тым ён вы ка заў упэў не-
насць, што з іс ну ю чы мі праб ле ма мі ўдас ца 
спра віц ца. «Але раз бу раць, хай на ват не 
зу сім та кую, якую б мы ха це лі, Са друж-
насць, да якой мы імк нем ся, тым не менш 
нель га», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

«Та му мы з ва мі пры ня лі ра шэн не аб 
тым, што СНД бы ла, ёсць і бу дзе, што 
мы па він ны пра ца ваць, і ра шэн не аб 
тым, што, ка лі па пэў ных пры чы нах Укра-
і на не змо жа стар шын ства ваць сё ле та ў 
Са друж нас ці, мы возь мем на ся бе гэ тую 
ад каз насць як дзяр жа ва, дзе раз ме шча-
на штаб-ква тэ ра Са друж нас ці», — ска заў 
Прэ зі дэнт.

У сваю чар гу стар шы ня Вы ка наў ча га 
ка мі тэ та СНД Сяр гей Ле бе дзеў вы ка заў 
кі раў ні ку бе ла рус кай дзяр жа вы шчы рую 
ўдзяч насць за га тоў насць дру гі раз за пар 
пры няць стар шын ства ў СНД і пра вес ці 
на бе ла рус кай зям лі цэ лы шэ раг важ ных 
фо ру маў, якія пер ша па чат ко ва пла на ва лі-
ся ва Укра і не. «Вы вель мі хут ка пад ха пі лі 
сцяг СНД. Мне ім па ну юць ва шы сло вы, 
што па-ін ша му і быць не маг ло, па коль кі 
штаб-ква тэ ра СНД зна хо дзіц ца ў Мін ску. 
У мя не і ў дзяр жа вах Са друж нас ці ёсць 
глы бо кая ўпэў не насць, што стар шын ства 
Бе ла ру сі дру гі год за пар прой дзе да стат-
ко ва па спя хо ва», — за явіў стар шы ня Вы-
кан ка ма СНД.

У гу тар цы з жур на ліс та мі па вы ні ках 
су стрэ чы Сяр гей Ле бе дзеў пад крэс ліў, 
што Бе ла русь тра ды цый на вы сту па ла і 
вы сту пае за за ха ван не і ўма ца ван не ін-
тэ гра цый на га су пра цоў ніц тва ў СНД, што 
па цвер дзіў і Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка-
шэн ка.

Не за ста ла ся без ува гі ў хо дзе су стрэ чы 
і сі ту а цыя ў су сед няй Укра і не. «Мы з тры во-
гай і за кла по ча нас цю га ва ры лі аб раз віц ці 
па дзей ва Укра і не. Гэ та наш гіс та рыч ны тра-
ды цый ны парт нёр і су сед не за леж на ад сяб-
роў ства ў СНД, звя за ны з ін шы мі кра і на мі 
Са друж нас ці міль ё на мі су вя зяў», — ска заў 
стар шы ня Вы кан ка ма СНД, ад зна чыў шы, 
што «ўсе дзяр жа вы Са друж нас ці вы сту па-
юць за больш хут кую ста бі лі за цыю аб ста-
ноў кі ва Укра і не, за да сяг нен не мі ру і зго ды 
ва ўкра ін скім гра мад стве. Гэ та ад па вя да ла 
б ін та рэ сам не толь кі ўкра ін ска га на ро да, 
але і ін та рэ сам усіх кра ін СНД. Гэ та асаб лі ва 
пад крэс ліў і Прэ зі дэнт Бе ла ру сі».

Што да ты чыц ца стар шын ства Бе ла ру сі 
ў СНД, за гэ ты час на яе тэ ры то рыі бу дзе 
пра ве дзе на ня ма ла роз ных фо ру маў і кан-
фе рэн цый. Най блі жэй шае з буй ных ме ра-
пры ем стваў — су стрэ ча кі раў ні коў ура даў 
Са друж нас ці 30 мая ў Мін ску. У ся рэ дзі не 
каст рыч ні ка ў бе ла рус кай ста лі цы за пла-
на ва ны са міт кі раў ні коў дзяр жаў СНД.

ЗА ХА ВАЦЬ І РАЗ ВІ ВАЦЬ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі лі чыць не да пу шчаль ным раз бу раць СНД

РА ЗАМ МОЖ НА ЗРА БІЦЬ ВЕЛЬ МІ ШМАТ
Аляк сандр Лу ка шэн ка вы сту пае за ак тыў ны ўдзел царк вы 

ў дзяр жаў ных спра вах
Пра гэ та Прэ зі дэнт Бе ла ру сі за явіў на су стрэ чы з Міт ра-
па лі там Мін скім і Слуц кім Паў лам, Па тры яр шым Эк зар хам 
усяе Бе ла ру сі. Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што ў бе ла-
рус кім гра мад стве царк ва ады гра ла ка ла саль ную ро лю. 
«Царк ва фак тыч на не ад хі ле на ад дзяр жаў ных пы тан няў. 
Вы ве да е це мой пункт гле джан ня. Я не лі чу, што царк ва — 
па-за дзяр жа вай. Я, на ад ва рот, ха чу, каб царк ва ак тыў на 
пры ма ла ўдзел у дзяр жаў ных спра вах. Вя до ма, са сва ёй 
да лі кат нас цю, асця ро гай. Мы на ват ву чым ся ў царк вы 
та кім чы нам пра ца ваць», — ска заў Прэ зі дэнт.

Прэ зі дэнт так са ма ад зна чыў, што ў Бе ла ру сі тра ды цый на ўста-
ля ва лі ся доб рыя ад но сі ны па між дзяр жа вай і царк вой. «Ка лі мы 

змо жам да дат ко ва да та го, што ўжо спла на ва лі, да дат ко ва да 
той сіс тэ мы, у якой мы пра цу ем з на шай пра ва слаў най царк вой, 
чымсь ці да па маг чы, мы з за да валь нен нем да па мо жам», — за-
пэў ніў бе ла рус кі лі дар. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ка-
му ніс тыч ная ідэа ло гія, якая іс на ва ла ў са вец кія га ды, не заў сё ды 
бы ла эфек тыў ная, тым не менш яна іс на ва ла і за да ва ла пэў ны 
кі ру нак у мыс лен ні лю дзей. «Пас ля рас па ду Са вец ка га Са ю за мы 
да гэ та га ча су спра бу ем не як вы стра іц ца ідэа ла гіч на», — ска заў 
Прэ зі дэнт. Аляк сандр Лу ка шэн ка рас тлу ма чыў, што ў гэ тых умо-
вах бы ло на ту раль ным звяр нуц ца да тра ды цый ных пра ва слаў ных 
і хрыс ці ян скіх каш тоў нас цяў, тым больш што і ў ка му ніс тыч най 
ідэа ло гіі мно гае вы ка рыс тоў ва ла ся з та го, што пра па ве да ва лі свя-
та ры. «І мы не ста лі ні ад кід ваць ні чо га, ні гвал та ваць лю дзей. Мы 
прос та пра па на ва лі сваю да ро гу ў храм і вы ка рыс тоў ва лі ас тат нія 
па сту ла ты на шай царк вы. Мы прос та ра зам дзей ні ча лі (дзяр жа ва 
і царк ва. — За ўва га БЕЛ ТА ), ні пра што не да маў ля ю чы ся, іш лі ў 
па трэб ным кі рун ку», — рас па вёў бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт вы ка заў упэў не насць, што царк ва і ў да лей шым, 
знай шоў шы сваё мес ца ў гра мад стве, бу дзе ады гры ваць ак-
тыў ную ро лю.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма ад зна чыў, што ён рэ гу ляр на 
ўдзель ні чае ў вы ра шэн ні пы тан няў, звя за ных з царк вой, і ў цэ-
лым у яе ўза е ма ад но сі нах з дзяр жа вай на ла джа на вель мі цес нае 
су пра цоў ніц тва. Акра мя та го, Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў 
вы со кі ўзро вень пад трым кі царк вы ў бе ла рус кім гра мад стве.

У сваю чар гу міт ра па літ Па вел па дзя ка ваў Прэ зі дэн ту за 
ра зу мен не і по гляд на зна чэн не царк вы для на ро да. «Я шчы ра 
ра ду ю ся та му, што сён ня тут, у гэ тай квіт не ю чай кра і не, ства-
ры лі ся та кія вы дат ныя ўза е ма ад но сі ны па між царк вой і дзяр жа-
вай», — ска заў міт ра па літ Па вел, ад зна чыў шы вя лі кую за слу гу 
ў гэ тым і свай го па пя рэд ні ка міт ра па лі та Фі ла рэ та.

Па вод ле слоў ула ды кі Паў ла, сён ня на ла джа на су мес ная пра ца, 
«ка лі царк ва не ўмеш ва ец ца ў спра вы дзяр жаў ныя і дзяр жа ва не 
ўмеш ва ец ца ў царк ву. Але ра зам мож на зра біць вель мі шмат».

Фота БЕЛТА.

У РА ДЗЕ ЗА РЭ ГІСТ РА ВА НЫ 
ЗА КО НА ПРА ЕКТ АБ ПРА ВЯ ДЗЕН НІ 
АПЫ ТАН НЯ АБ ДЭ ЦЭНТ РА ЛІ ЗА ЦЫІ ЎЛА ДЫ

У Вяр хоў най Ра дзе Укра і ны за рэ гіст ра ва ны за ко на пра ект аб 
пра вя дзен ні ўсе ўкра ін ска га кан суль та тыў на га апы тан ня 25 мая па 
пы тан нях, звя за ных з дэ цэнт ра лі за цы яй ула ды. Як па ве дам ля ец ца 
на сай це пар ла мен та, ён уне се ны пры зна ча ным Вяр хоў най Ра дай 
прэм' ер-мі ніст рам Ар се ні ем Яца ню ком. Ра ней Яца нюк ка заў пра не аб ход насць раз гля ду за ко на 
аб агуль на на цы я наль ным апы тан ні ў пар ла мен це. «Агуль на на цы я наль нае апы тан не бу дзе пра-
хо дзіць па тых пы тан нях, якія сён ня хва лю юць Укра і ну, — пы тан ні адзін ства, тэ ры та ры яль най 
цэ лас нас ці дзяр жа вы і пы тан ні дэ цэнт ра лі за цыі ўла ды», — ад зна чыў па лі тык.

НА ПАД ВОД НЫХ ЛОД КАХ 
ВЯ ЛІ КА БРЫ ТА НІІ І ФРАН ЦЫІ 
БУ ДУЦЬ СЛУ ЖЫЦЬ ЖАН ЧЫ НЫ

На пад вод ных лод ках Ка ра леў ска га ва ен на-мар ско га фло ту 
Вя лі ка бры та ніі па ча лі слу жыць жан чы ны. Пер шы мі бры тан ка мі, 
якія атры ма лі до пуск да па доб най служ бы, ста лі тры жан чы ны-
лей тэ нан ты. Да служ бы на суб ма ры нах дзяў чат рых та ва лі па спе-

цы яль ным кур се для пад вод ні каў. Ра ней жан чы нам не да зва ля лі слу жыць на пад лод ках з-за 
маг чы мых ры зык для зда роўя. Экс пер ты сцвяр джа лі, што па вы ша нае ўтры ман не вуг ля кіс ла га 
га зу аказ вае на жа но чы ар га нізм больш не га тыў ны ўплыў, чым на зда роўе муж чын-пад вод ні каў. 
Ад нак не за леж нае да сле да ван не Ін сты ту та мар ской ме ды цы ны па ка за ла, што та кая служ ба 

су праць па ка за на толь кі ця жар ным жан чы нам. Так са ма ста ла 
вя до ма, што ўрад Вя лі ка бры та ніі па чы нае пад рых тоў ку і ін шых 
жан чын-пад вод ні каў. У 2015 го дзе жан чы ны пач нуць пра хо дзіць 
служ бу на атам ных пад вод ных лод ках, у тым лі ку і най ноў шых. 
Між тым ка ман да ван не Ва ен на-мар скіх сіл Фран цыі так са ма 
вы ра шы ла ўпер шы ню да пус ціць прад стаў ніц сла ба га по лу да 
ня сен ня служ бы на атам ных суб ма ры нах з ба ліс тыч ны мі ра ке-
та мі. Экс пе ры мент пач нец ца ў 2015 го дзе.

БЕ ЛЫЯ ПТУШ КІ 
ЗВЫ ЧАЙ НА ГА 
ШЧАС ЦЯ

Гэ ты дом на ад ной з ву ліц аг ра га рад ка На ва сёл кі Пет ры-
каў ска га ра ё на пры ваб лі вае сва ёй да гле джа нас цю, па фар-
ба ва ны мі лішт ва мі і... птуш ка мі. Ужо бо лей за паў ста год дзе 
па рач ка га луб коў кра су ец ца над кож ным з вок наў гас цін на га 
до ма Пят ра і Клаў дзіі Ду бі наў, сім ва лі зу ю чы лю боў, зго ду, 
шчас це і даб ра быт. Ме на ві та столь кі кро чаць па жыц ці ра зам 
Пётр Пі лі па віч і Клаў дзія Аляк санд раў на, улас ны мі ру ка мі 
збу да ваў шы свой дом.

— Га лу бы спа да рож ні ча юць нам па жыц ці з 1960 го да, ка лі 
мяс цо вы май стар-цяс ляр Ва сіль Ра кіц кі ра біў усю ста ляр ку, 
і вок ны так са ма, — удак лад няе гас па дар. — Я да па ма гаў 
яму — піл кай вы ра заў узо ры лішт ваў, ха цеў, каб дом быў 
яшчэ і пры го жым.

У гэ тым до ме вы рас лі трое дзя цей, пры яз джа юць ужо 
да рос лыя ўну кі. Ад пра ца ваў шы па шмат га доў, да ча ка лі ся 
пен сіі гас па да ры. Бе лыя птуш кі на лішт вах — свед кі хоць і 
ня лёг ка га, але год на га і вар та га па ва гі жыц ця гэ тых прос-
тых лю дзей.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аўтара.
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ГУЛЬ НІ НА ПЛАН ШЭ ТАХ 
І СМАРТ ФО НАХ ШКОД НЫЯ 
ДЛЯ МА ЛЕНЬ КІХ ДЗЯ ЦЕЙ

Да сле да ван не 65 сем' яў, што пра во-
дзі ла ся Дзі ця чым ме ды цын скім цэнт-
рам Ко э на, вы яві ла су вязь па між гуль-
ня мі і сла ба раз ві тай мо вай, пі ша Thе 
Tеlеgrарh. 

Атрым лі ва ец ца, гуль ні не раз ві ва юць дзя-
цей, хоць баць кі так і не лі чаць. Па вод ле ста-
тыс ты кі, дзе ці па чы на юць ка рыс тац ца сэн-
сар ны мі пры ла да мі ў 11 ме ся цаў. І час вы-
ка ры стан ня скла дае пры клад на 30 хві лін у 
дзень. Роз ні цы ў раз віц ці ў дзя цей, якія гу ля лі 
ў «раз ві ва ю чыя» і ў звы чай ныя гуль ні, ня ма, 
сцвяр джа юць на ву коў цы. 

Ад нак дзе ці, якія 
гу ля лі ў звы чай ныя 
гуль ні на кшталт 
Аngrу Bіrds або 
Fruіt Nіnjа, усё-та кі 
горш спраў ля лі ся з 
тэс та мі на маў лен-
чыя на вы кі, якія да-
ты чы лі і ра зу мен ня 
пра мо вы, і са мо га 
на вы ку га вор кі. 

Экс пер ты за-
яў ля юць, што тэх-
ніч ныя на він кі не 
мо гуць за мя ніць 
ува гі баць коў. 


