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«ПТАШКI РАННIЯ»
У 10-й сталiчнай гiмназii адбыўся галаканцэрт конкурсу «Пташ ка ранняя». Гэты
конкурс быў аб'яўлены гукавым часопiсам
«Таварыш» Беларускага таварыства iнвалiдаў па зроку.
Конкурс прызначаўся для дзетак з парушэннямi зроку. Удзел у iм прынялi, галоўным чынам, выхаванцы адпаведных спецшкол. Мэтай яго было

 Жывуць жа людзi!

выявiць i падтрымаць таленты ў сферы вакальнага мастацтва — i дзякуючы гэтаму сацыялiзаваць
такiх дзяцей, уключыць iх у грамадства. У журы
ўваходзiлi «зоркi» беларускай эстрады, сярод якiх
Iна Афанасьева, Ядзвiга Паплаўская i Аляксандр
Цiхановiч i iнш. На гала-канцэрце выступiлi прызёры конкурсу i беларускiя спевакi.
Святлана БУСЬКО.

НIЧОГА НЕ ПРАСIЦЬ,
СПАДЗЯВАЦЦА НА СЯБЕ —
такая «фiласофiя» шматдзетнай сям'i Навошаў не ўсiм зразумелая
У беларускiх вёсках
жыве нямала людзей,
на якiх, можна сказаць,
трымаецца сельская
гаспадарка. Хтосьцi iх
не любiць, здзеклiва
называючы кулакамi. А
нехта — валадарамi вёскi
— у добрым сэнсе слова.
Менавiта яны не просяць
нiчога ў дзяржавы,
спадзяюцца на асабiстыя
сiлы, на здаровы сялянскi
розум i працавiтыя рукi.
I сваёй справай мацуюць
не толькi дабрабыт
сям'i, але прымнажаюць
грамадскi набытак. Мне
пашчасцiла пазнаёмiцца
з такой сям'ёй у вёсцы
Сейлавiчы, што на
Нясвiжчыне.

 Май на ўвазе!

СА СНЕЖНЯ — ПРАМЫЯ РЭЙСЫ
З ВІЛЬНЮСА Ў МІНСК
З 19 снежня будуць адкрыты прамыя авіярэйсы з Вільнюскага міжнароднага аэрапорта
ў Мінск. Рэйсы (8 разоў на тыдзень) пачне
ажыццяўляць беларуская кампанія «Белавія»
самалётамі «CRJ-100/200», якія змогуць узяць
на борт 50 пасажыраў. Білеты можна будзе
набыць як у агенцтвах, так і ў інтэрнэце.
«Прымаючы рашэнне пачаць лятаць у гэтым напрамку, мы перш за ўсё думалі пра нашых пасажыраў, якія цяпер едуць з Мінска ў Вільнюс. Акрамя
таго, гэты маршрут будзе зручны для транзітных
пасажыраў з краін СНД. Пачынаючы палёты са
снежня, мы спадзяёмся на высокі перадсвяточны
паток пасажыраў», — сказаў генеральны дырэктар кампаніі «Белавія» Анатоль Гусараў.
Самалёт з аэрапорта «Мінск-2» у Вільнюс па
панядзелках, суботах і нядзелях будзе лятаць два

разы на дзень, па чацвяргах і пятніцах — адзін
раз. Гэта будзе адна з самых кароткіх авіяліній у
Еўропе. Палёт будзе доўжыцца ўсяго 40 хвілін.
Кошт квітка ў эканом-класе — ад 62 еўра.
«Мы вельмі рады, што нашы перамовы з кампаніяй «Белавія» завяршыліся паспяхова. Гэтае супрацоўніцтва будзе ўзаемавыгадным. Пасажыры
атрымаюць хуткі і зручны транспарт. Акрамя таго,
транзітныя пасажыры, якія прыляцелі з Мінска,
змогуць дзякуючы стыковачным рэйсам хутчэй дасягнуць многіх гарадоў Еўропы. Вільнюс злучаны
з 43 аэрапортамі, якія знаходзяцца ў 22 краінах.
Мы ўпэўнены, што новы маршрут будзе спрыяць
далейшаму ўмацаванню дзелавых і іншых сувязяў
паміж Літвой і Беларуссю, станоўча паўплывае і
на эканоміку», — сказаў карэспандэнту «Звязды»
генеральны дырэктар Вільнюскага міжнароднага
аэрапорта Гедымін Алмантас.
Вільнюс для Мінска стане 46 горадам, з якім кампанія «Белавія» будзе мець рэгулярныя зносіны.
Вітаўтас ЖЭЙМАНТАС,
уласны карэспандэнт «Звязды» ў Літве.
г. Вільнюс.

Да любiмай цешчы... з «Яндэксам»
Беларусь — адзiная краiна
ў свеце, дзе дзве буйныя пошукавыя сiстэмы («Яндэкс»
i Google) роўна напалову падзялiлi аўдыторыю. Менавiта
таму Беларусь для расiйскай
IT-кампанii даўно з'яўляецца асобнай нiшай на рынку. I
прадставiўшы ў Мiнску новы
праект «Навiгатар», «Яндэкс»
у чарговы раз нагадаў, што ён
не толькi «добрая альтэрнатыва Google», а таксама якасная
падборка карысных сэрвiсаў.
Як адзначае менеджар службы аў тамабiльнай маршру тызацыi «Яндэкса» Яўген Грабеннiкаў, новы сэрвiс узнiк на
платформе ўжо добра «раскручаных» — «Карты», «Заторы»,
«Маршру ты» i «Пошук». Так,
дадаткам «Карты» кожны месяц карыстаецца больш за 500
тыс. беларусаў, з якiх 100 тыс.
падключаюцца з мабiльных прылад. Але тое, што мы бачым на
экранах сваiх тэлефонаў цi планшэтаў, — гэта толькi iнтэрфэйс.
«Карцiнка» па сутнасцi, нiшто
без аб'ёмных баз звестак, якiмi
валодае «Яндэкс». Таму расiй-

ская кампанiя асаблiва ўважлiва
ставiцца да сiстэматычнага абнаўлення сваiх рэсурсаў.
Напрыклад, зусiм нядаўна
«Яндэкс» запусцiў сусветнае
пакрыццё картаграфiчных даных. Прасцей кажучы, у карыстальнiкаў цяпер ёсць магчымасць пракласцi маршрут у
Аўстралiю цi Эквадор. Некаторыя карты (краiны Паўночнай
Амерыкi i Еўропы) вельмi добра
дэталiзаваны: на iх можна адшукаць практычна любы дом цi
iншы будынак. А карты «стратэгiчна важных тэрыторый» —
Расii, Украiны, Казахстана (i ў
тым лiку Беларусi) — увогуле
абнаўляюцца кожны месяц. I,
дарэчы, кожны з карыстальнiкаў
сэрвiсу мае магчымасць скарэктаваць штосьцi, калi закралася
памылка. Дадатак «Заторы»
дапамагае аў тамабiлiстам пазбегнуць праблем на дарогах,
паказваючы на картах месцы
ДТЗ, дарожна-будаўнiчых работ цi затораў. Заканамерна,
што расiйскiя распрацоўшчыкi
аб'ядналi ўсе свае «дарожныя»
сэрвiсы ў адзiн.

СТУДЭНТЫ ДАПАМАГЛІ
АРЛАНУ ВЫЖЫЦЬ

Паводле слоў Яўгена Грабеннiкава, асноўная перавага «Навiгатара» — тое, што ён выбiрае
самы аптымальны маршрут.
«Сэрвiс працуе анлайн, таму сiтуацыя на дарогах абнаўляецца
ў рэжыме рэальнага часу. I пракладзены маршрут можа быць
зменены, калi, напрыклад, наперадзе — затор. «Навiгатар»
«прапануе» вадзiцелю новы
маршрут, з якiм можна пагадзiцца цi не. У адрозненне ад iншых
навiгатараў, ён выступае ў якасцi
дарадцы, а не ментара, якi нават
не папярэджвае, што маршрут
перабудаваны». Акрамя таго,
зручна, што «Навiгатар» кiруецца
з дапамогай галасавых каманд.
Напрыклад, у мабiльнiку можна
«запомнiць» самы прывычны
маршрут, даць яму назву, i ў наступны раз дастаткова будзе сказаць «Паехалi да цешчы!», каб
трапiць туды, куды трэба.
Новы дадатак даступны для
аперацыйных сiстэм Android, iOS
i Windows8. Так што ўладальнiкi
сучасных «гаджэтаў» ужо могуць
пампаваць карысную навiнку.
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ.

 Птушыныя лёсы

Крылаты сімвал Беларусі
атрымаў новую сям'ю
У апошні дзень кастрычніка на 9-м кіламетры ад горада Баранавічы вайскоўцы знайшлі птушку буйных памераў, якая самастойна
перасоўвацца ўжо не магла. Потым крылаты
драпежнік быў дастаўлены на баранавіцкую
станцыю юных натуралістаў.
Пасля агляду птушкі спецыялістамі стала зразумела, якую каштоўную знаходку прывезлі юннатам добрыя людзі: гэта быў арлан-белахвост,
занесены ў Чырвоную кнігу нашай краіны. Памеры птушкі ўражвалі, бо размах крылаў дасягаў
220 сантыметраў, а вага — больш за 5 кілаграмаў.
У птушкі было паранена правае крыло. Набліжаліся халады, а з такой траўмай самастойна арлан мог бы і не выжыць. На жаль, у нашай краіне
няма спецыяльных цэнтраў, дзе можна пакінуць
параненую птушку. У сувязі з гэтым грамадская
арганізацыя «Ахова птушак Бацькаўшчыны»
(АПБ) не так даўно падтрымала петыцыю-зварот
аб стварэнні арніталагічнага рэабілітацыйнага
цэнтра для лячэння дзікіх птушак з далейшым іх
вяртаннем у натуральнае асяроддзе.
Аказаць медыцынскую дапамогу арлану-белахвосту пагадзіўся Гродзенскі заапарк, у якім
на той час пражывала тры такія ж птушкі. Аднак
сродкаў, каб пераправіць белахвоста на новую
радзіму, не было.

Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт, а менавіта
студэнты факультэта педагогікі і псіхалогіі, аказалі крылатаму сімвалу нашай краіны слушную
дапамогу, сабраўшы неабходную суму для пераезду, паведамілі рэдакцыі ў прэс-службе АПБ.
Студэнтка Юлія Гурына пагадзілася суправадзіць
арлана ў гэтую далёкую дарогу. Літаральна на
руках добрай спадарыні Юлі 16 лістапада птушка была дастаўлена ў Гродзенскі заапарк, дзе яе
гасцінна сустрэлі ветэрынары і адміністрацыя.
Птушка прабудзе на каранціне каля трох тыдняў.
Пазней арлана паспрабуюць падсяліць у клетку
да астатніх птушак, дзе для іх створаны дастаткова добрыя ўмовы.
Дзякуй усім тым, хто аказаў дапамогу ў ратаванні птушкі.
Сяргей КУРКАЧ



Прайсцi мiма падворка Iвана
i Вольгi Навошаў i не заглянуць
сюды проста немагчыма. Перад
вокнамi пад заценню галiнак вiнаграду — процьма амшэлых
пнёў! Мне спачатку падалося,
што яны змешчаны тут знарок
— для «карцiнкi».
— Ды не, — смяецца Iван
Аляксандравiч. — На гэтых карчах мы вырошчваем вешанкi.
Нiхто iх спецыяльна не разводзiў. Гадоў пяць таму гаспадар прывёз дровы ды скiнуў
за хлявом. А праз нейкi час на
iх пачалi з'яўляцца грыбы, якiя
вырашылi рассадзiць на спецыяльна расстаўленых для гэтага
пнях. Што цiкава, яны прыжылiся, а на другi год лiтаральна
абляпiлi драўляныя калоды. Такая прыгажосць была! Хтосьцi
дзiвiўся, а нехта i зайздросцiў:
маўляў, багатаму i чорт дзяцей
калыша, хоць ураджаем гаспадары шчодра дзялiлiся з усiмi

Ста рэй шай Воль зе хут ка
споўнiцца 16 гадоў. Куды будзе
паступаць, пакуль не вызначылася. У 15-гадовай Кацi i 13-гадовай Iны таксама планы наконт
будучай спецыяльнасцi час та
мяняюцца.
— Прыкладна ў iх узросце я
паступiў у тэхнiкум на электрамеханiка, але вучобу кiнуў. Паехаў са старэйшым братам на
Поўнач, на заробкi, — згадвае
бацька. — Давучваўся ў вячэрняй школе, адначасова набываў
спецыяльнасць. I нiколi пра гэта
не пашкадаваў. Пабачыў свет,
сустрэўся з цiкавымi людзьмi.
Так i дачушкi. Няважна, якiм
шляхам пойдуць — галоўнае,
каб былi спагадлiвымi i працавiтымi, нiчога дрэннага ў жыццi
не рабiлi.
У Сейлавiчах сям'я Навошаў
пасялiлася ў 2001 годзе. Купiлi дом, дзе ёсць усё для нар-

У Iвана i Вольгi вялiкая падсобная гаспадарка: чатыры
каровы, конь, свойская птушка, в'етнамскiя парсючкi
ды свiнка Машка, якую выйгралi ў конкурсе.
Iван i Вольга змаглi стварыць
сапраўдную сям'ю — дружную i
працавiтую. У iх чатыры цудоўныя дачушкi: Вольга, Каця, Iна i
Ангелiна. У кожнай з дзяўчынак
свае хатнiя абавязкi: адна каровак даглядае, другая — свiнак кормiць, трэцяя — у доме
прыбiрае. I нават трохгадовая
Ангелiна iмкнецца дапамагчы
маме: калi тая адвернецца, малая бяжыць на кухню. Вельмi
дасцiпная, дапытлiвая i кемлiвая
не па гадах. Ёсць з каго браць
прыклад — з старэйшых сястрычак. Праўда, яны, вяртаючыся
са школы, злуюцца, што малая
навяла «парадак» у пiсьмовым
стале, цi ў камп'ютары.

маль на га жыц ця: пры род ны
газ, водаправод, цэнтральнае
ацяп лен не, ка на лi за цыя. Але
плошчы зараз, вядома ж, малавата: 45,2 кв.м (тры пакоi на
шас ця рых). Воль зе да стаўся
асобны, Каця з Iнай жывуць у
другiм, а бацькi з Ангелiнай —
у зале.
— У цэлым усе змяшчаемся,
— жартуе Iван Аляксандравiч. —
А калi сур'ёзна, то не за гарамi
час, калi старэйшыя дзецi павылятаюць з бацькоўскага гнязда,
каб вiць сваё, уласнае...
Вользе і Iвану няма i сарака.
Што прымушае яшчэ маладых
людзей так трымацца за падсобную гаспадарку?

 Погляд на сябе

ЛЯЛЬКІ
5 снежня
ў Цэнтры сучасных
мастацтваў
адкрываецца
выстаўка
«Moneyкенщицы.
Іznanka. Метр
восемьдесят спустя...»
Зазірнуць за кулісы
мадэльнага жыцця,
а таксама з іроніяй
паглядзець на саміх
сябе прапануе ўсім
ахвотным вядомая
тэлевядучая,
сцэнарыст,
мадэль Ірына
Ханунік-Рамбальская.
кановічам. Можна лічыць вопыт першага разу
ўдалым ці не — тут ужо кожны няхай вырашае
асабіста, але творцы атрымалі сапраўднае задавальненне ад працы.
— Працэс стварэння кожнай лялькі патрабуе
часу і неверагодных высілкаў, але ўсё здольны
кампенсаваць драйв, які атрымліваеш ад працэсу, — працягвае аповед Ірына. — Ёсць нейкае
судакрананне з магіяй. Усё пачынаецца з эскіза.
Потым тыдні працы — і з'яўляецца паўнацэнная
скульптура.
Зда валася б, што цяж кага ў стварэнні лялек? Але калі размова ідзе пра мас тацтва, то
ўсё не так прос та. Трэба знайсці матэ ры ялы,
якія, бывае, даводзіцца прывозіць з-за мяжы,
вы ха ваць у са бе пачуц цё цярп лі вас ці (працэс не з лёг кіх) і не ба яцца экс перыментаваць, асвойваючы новыя творчыя прасто ры.
Так, напрыклад, мас тач ка жа дае аб'яднаць у
сваіх працах мас тацтва з прак тычнасцю, дзе
ляль ка можа стаць вешал кай для адзення, а
клет ка — до мам для нейкай птушкі. Не выклю чана, што з ча сам гэ тае жа данне рэа лізаваць новыя ідэі набудзе маштабы чарговай
выстаўкі...
Лялькі, якія знаходзяцца ў калекцыі сёння,
не прадаюцца, бо яны маюць сваю філасофію
і з'яўляюцца часткамі агульнай задумы. Аднак
пры жаданні можна замовіць такі твор мастацтва для сябе індывідуальна. Варта мець на
ўвазе, што штучны тавар патрабуе немалых
выдаткаў, таму ён можа каштаваць да тысячы
долараў. Адных такая лічба пужае, у іншых выклікае ўсмешку. Справа не толькі ў працаёмкім
працэсе, але і ў рознага кшталту дэталях, якія
часам даводзіцца шукаць для лялькі. Гэта можа
быць гітара ХVІІІ стагоддзя альбо натуральны
шоўк для шыцця сукенкі, ці нейкія ўстаўкі з
золата, срэбра...
У планах Ірыны працягваць творчую дзейнасць. Будзе гэ та вы раб юве лір ных упрыга жэн няў, но вае бачан не мас тац тва мі нула га — па куль не вя до ма. Можа, і не вар та
пры спеш ваць па дзеі і рас кры ваць інт ры гу
— лепш убачыць сён няш ні вы нік на ўласныя во чы.
Алена ДРАПКО



Акрамя таго, пры доме вялiкi агарод, дзе вырошчваюць
усё неабходнае: буракi, моркву,
цыбулю, капусту, салаты i зелянiна на стале — усю вясну i
лета. Бульбу саджаюць у полi.
Сёлета пасадзім яе на плошчы ў
45 сотак, вельмi добры ўраджай
атрымалi. Збiралi «другi хлеб»
усёй талакой два днi.
Цяпер, калi Iван Аляксандравiч пайшоў на ферму, галоўнакамандуючы на «фазэндзе» —
жонка. Вольга Канстанцiнаўна
i бухгалтар, i эканамiст, i менеджар. Вытворчасць i акупнасць
— пад пiльным вокам гаспадынi.
Усё ў яе занатавана: i прыбыткi,
i расходы, i бiзнес-планы па далейшым развiццi.
Вольга i Iван часта ўдзельнiчаюць у конкурсах, што ладзяцца ў раёне. А яшчэ ў Iвана Аляксандравiча ёсць хобi: ён збiрае
прадметы народнага побыту,
прыёмнiкi, прайгравальнiкi, патэфоны. Мацi з дзяўчатамi можна
назваць ландшафтнымi дызайнерамi: наводзяць прыгажосць
на сваёй сядзiбе, афармляюць
кветнiкi. А ў пазамiнулым годзе
гаспадары сабралi са свайго
падвор'я амаль 14 тон малака
i сталi пераможцамi раённага
спаборнiцтва сярод малаказдатчыкаў, за што атрымалi грамату
i падарунак. Удзел у конкурсах,
як адзначыла Вольга Канстанцiнаўна, — не самамэта. Гэта,
па сутнасцi, iмкненне дасягнуць
пэўнага ўзроўню культуры ва
ўсiм: у чалавечых узаемаадносiнах, побыце, асабiс тых цi
грамадскiх справах. Для сям'i
Навошаў — гэта стыль жыцця,
фiласофiя, якую ўбiраюць у сябе
i дзецi — надзея i апора бацькоў
у будучынi.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ



Пад рэдакцыяй мiжнароднага арбiтра
Мiкалая ГРУШЭЎСКАГА

ЛЕПШЫ
СКЛАДАЛЬНІК
ЗАДАЧ

З МОДНЫМ ПРЫЖМУРАМ

Калі на дэбютнай выстаўцы былі прэзентаваны маленькія лялькі, то ў гэты раз творчасць набірае размах. Калекцыя экспанатаў «прырасла»
не толькі колькасцю, але і памерамі. З'явяцца
тры вялікія лялькі ў поўны рост. Напрыклад,
адна з іх — вобраз дзяўчыны, якая глядзіцца ў
адно люстэрка і фатаграфуе свой адбітак у іншым. У руцэ ў яе тэлефон. Такі сабе прататып
сучасных ліфтлукаў (фотаздымкі, зробленыя ў
ліфце. — Аўт.).
— Ляль кі, мож на ска заць, на зло бу дня.
Яны адлюстроўваюць пэўную іронію, але гэта
не накі рава на на песіміс тычнае ўспрыманне
жыц ця, — заўважае мас тач ка. — Прос та часам здараюцца сітуацыі, калі варта зірнуць на
ся бе збоку, праана лі заваць свае паводзі ны.
У мя не час та здара ец ца, што нейкія праявы
ча лаве чых адно сін прымя раю на сябе і разумею, чаму так ці інакш рабіць нельга. Напрыклад, калі браць сацыяльныя сеткі, то я ў гэтым
плане не вельмі арыен таваны карыс таль нік.
Не фа та гра фую кожны свой крок, каб потым
выкласці ў «Фэйсбуку». Але мне падабаецца
чы таць паведамленні маіх сяброў, якія дзеляц ца сва і мі думкамі, вершамі. Такія запісы
часам ус пры маю як газе ту. Аднак калі мой
«эфір» псуюць рознымі ліфтлукамі, то гэта не
вельмі прыемна. Хочацца прапанаваць такім
ама тарам лепш схадзіць на нейкае культурнае ме ра пры ем ства і ад туль за ха ваць фотазды мак.
Мас тац тва заўсё ды дае маг чы масць выказваць сваю пазіцыю, звяртаць увагу на нейкія з'я вы. Ка лі разглядаць у гэ тым кантэксце
пра цы Ірыны Хану нік-Рамбаль скай, то перш
за ўсё прасоч ва ецца імк нен не з гу марам пагля дзець на сябе, лю бі мых, у нечым змяніць
свае паводзіны. У наведвальнікаў будзе магчы масць не толькі паглядзець на экспана ты,
але і пры жа дан ні зра біць фо таздым кі побач
з імі.
Калі казаць пра «гераінь» выстаўкі, то цяпер
іх будзе каля дваццаці. Зможаце ўбачыць «Венеру Мілоскую ХХІ стагоддзя», якая змяніла
на гэты раз колер і не толькі... Альбо падумаць
пра ідэю аздаблення сваёй кватэры «Лялькайвешалкай».
Экспанаты ў поўны зрост Ірына рыхтавала
сумесна з лялечным майстрам Станіславам Ні-

— Прыродная працавiтасць.
Ды i дзецi падрастаюць — трэба думаць пра iх будучыню. З
пачат ку гэ та га го да На во шы
ўжо здалi амаль 17 тон малака
дзяржаве. Нават з улiкам затрат, што iдуць на догляд, трымаць кароў выгадна, — лiчыць
стар шы ня сель вы кан ка ма.
— Адкрытае акцыянернае таварыства «Сейлавiчы» выдзяляе для патрэб жывёлы пашу,
падкормлiвае кароў, скошвае
траву.
— Так, — згаджаецца з кiраў нi ком ула ды гас па дар, —
выгадна. Гэта добры дадатак
да сямейнага бюджэту. У мяне ёсць уласны электрапастух,
якiм магу абгарадзiць да 3 гектараў пашы, два генератары,
адзiн пра цуе на ба та рэй ках,
дру гi — ад со неч най энер гii.
Калi прыходзiць мая чарга пасвiць кароў, то многiя сяльчане
просяць, каб пусцiў iх жывёлу ў
электразагарадзь.
З кармамi на зiму таксама няма асаблiвай праблемы. За здадзенае цяля сельгасарганiзацыя
выдзяляе зерне — 20 кiлаграмаў
за кожны кiлаграм жывой вагi.
Акрамя таго, дае два рулоны
саломы i два рулоны сена. «На
ўсю жывёлу гэтага не хапае, таму сена дадаткова нарыхтоўваем самi або дакупляем у iншых
гаспадарках, — канстатуе Iван
Аляксандравiч. — А ў цэлым мы
задаволены».
Каровы дояцца электрычнай
перасоўнай устаноўкай. У дбайных гаспадароў ёсць i сепаратар
для перагонкi малака i атрымання вяршкоў. Не супраць яны i
пашырыць свае ўладаннi. Але
пакуль не хапае часу: Iван Аляксандравiч, можна сказаць, днюе
i начуе на ферме. Паспець справiцца на двух адказных участках
складана.

ШАШКI

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Дыпламанты конкурсу разам з
Аляксандрам ЦIХАНОВIЧАМ
i Ядзвiгай ПАПЛАЎСКАЙ.

ахвотнымi. Сям'я Навошаў, па
вясковых мерках, сапраўды не
бедная. Але гэтая заможнасць
дастаецца нялёгка, i, перш за
ўсё — працай, пра што мала хто
з зайздроснiкаў узгадвае.
У Iвана i Вольгi вялiкая падсобная гаспадарка: чатыры каровы, конь, свойская птушка,
в'етнамскiя парсючкi ды свiнка
Машка, якую выйгралi ў конкурсе падчас свята «Валадар
сяла».
А да нядаўняга часу Iван працаваў... дворнiкам у сельсавеце.
— Лепшага работнiка цяжка знайсцi: адказны, дысцыплiнаваны, старанны, выдатна
спраўляўся са сваiмi абавязкамi,
— распавёў старшыня Сейлавiчскага сельвыканкама Васiль
Чычко. — Цяпер перайшоў даглядчыкам на новую малочнатаварную ферму, якую нядаўна
пабудавалi.

Падведзены канчатковыя вынікі ЧРБ-17 па шашачнай кампазіцыі-64. Як паведаміў каардынатар першынства Аляксандр
Ляхоўскі (Жодзіна), у ім перамаглі: у раздзеле эцюдаў — 1. Пётр
Шклудаў (Наваполацк), 2. Васіль
Грабенка (Мінск), 3. Дзмітрый
Камчыцкі (Магілёў); праблем —
1. П. Шклудаў, 2. Аляксандр Кагоцька (Пінск), 3. Д. Камчыцкі;
камбінацыйных мініяцюр — 1. Д.
Камчыцкі, 2. А. Ляхоўскі, 3. Аляксандр Сапегін (Усполле Мсціслаўскага раёна); у жанры дамачных
праблем — 1. Д. Камчыцкі, 2. П.
Шклудаў, 3. А. Кагоцька.

Лепшым жа складальнікам
задач стаў Аляксандр Шурпін з
Клімавіч (на фота). Ва ўпартай
барацьбе ён апярэдзіў Мікалая
Зайцава (Баранавічы) і А. Ляхоўскага. Чэмпіён даслаў у рэдакцыю новую задачу, якая атрымалася ў яго на 100-клетачнай
дошцы. З задавальненнем знаёмім з ёю:

Белыя: 9, 10, 23, 24, 27, 40,
42, 49, 50, дамкі 14, 32, 44, 46
(13). Чорныя: 3, 4, 25, 30, дамка
16 (5). Замкнуць дзве простыя:
42-37 (13A) 14-10, 19, 19, 22, 9,
10, 14#. A(15) 14-19, 10, 20, 19,
5, 10, 19, 24, 34, 45#.

ШОСТЫ ТУР
Аўтарскі-17 нашага аўтара П.
Шклудава працягваецца чарговымі заданнямі. У іх белыя пачынаюць і выйграюць:

№ 17/18. Белыя: g7, дамка
b8(2). Чорныя: a3, b4, c5, d8,
e7(5).
№ 17/19 (блізнец № 17/18).
Белыя: g7, дамка b8 (2). Чорныя: a3, b4, b6, c5, e7(5).
№ 17/20. Белыя: a1, a5, b6,
d4, e3, e5, f2, f4, g7, h6(10). Чорныя: a3, b2, b4, b8, c3, d8, e7, g5,
h4 (10).
  
Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Накіроўвайце іх
на адрас: 220013, г. Мінск, вул.
Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка
«Шашкі».

РАШЭННІ
«Аўтарскі-18» (В. Шульга):
№ 18/11 — fg3, g3, t7, a5, b6 (b4,
g3) a5 (h2A) b4 (b6B, g1) c5, c5x.
A(f2) e1 (b6) g3/h4, f4(c3) c1x.
B(g1), a5x, №18/12 — h8 (cd4A)
he3 (g3) a3, c3x. A(a3) a7 (b2) d4
(a1) h8 (b4) d2x і № 18/13 — 4843, 39, 44, 40, 8, 1 (7) 20, 25, 50
(32) 33 (37) 47x.

Прыгожую жанчыну, працаўніцу, маці, адданую падпісчыцу і прыхільніцу «Звязды» Веру
Фёдараўну ХУДАЛЕЙ з г.п. Свіслач шчыра віншуем з 90-годдзем! Добрага здароўя вам, бадзёрасці духу, аптымізму.
Хай заўжды
ў вашы вокны
Радасць сонцам зазірае!
Сто гадоў
вам маладосці
І здароўя пажадаем!
Звяздоўцы.

