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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.23 21.08 15.45
Вi цебск — 5.07 21.03 15.56
Ма гi лёў — 5.13 20.58 15.45
Го мель — 5.16 20.48 15.32
Гродна — 5.39 21.22 15.43
Брэст    — 5.46 21.16 15.30

Iмянiны
Пр. Міліцы, Рамана, Серафіма, 
Сцяпана. 
К. Надзеі, Пятра, Юстына.

Месяц
Першая квадра 4 жніўня. 
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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Чым блі жэй зар пла та, тым мац ней 
па ца лун кі жон кі.

— Мой па пу гай ве дае сто во сем слоў.
— А мой уся го тры. І яго не пе ра спра-

ча еш!

Еду я та кая ўчо ра на «Фе ра ры» — і 
рап там... бу дзіль нік!

— Ва ван, ты сто кі ла гра маў па ды-
меш?

— Ну, я ж устаю не як ра ні цай.

З тлу ма чаль на га слоў ні ка: «Гэ та нея, 
Ча му ад ра зуя і Ча муя (ста ра жыт на грэч. 
міф.) — Ба гі ні апраў дан няў і ўхі лен ня ад 
ад каз нас ці».

1924 год — 90 га доў та му на Крас най пло шчы ў Маск ве быў 
ад кры ты для па ста ян на га на вед ван ня Маў за лей Ле ні-

на. Драў ля ная ўсы паль ня бы ла збу да ва на па пра ек це ар хі тэк та ра 
Аляк сея Шчу се ва.

1936 год — ад кры лі ся XІ Алім-
пій скія гуль ні — адзі ныя ў 

гіс то рыі, якія прай шлі ў ста лі цы фа-
шысц ка га рэй ха Бер лі не. Ра шэн не аб 
іх пра вя дзен ні Між на род ны алім пій скі 
ка мі тэт пры няў у 1932 го дзе. Да рэ чы, 
на пра ва пры няць у ся бе Гуль ні прэ-
тэн да ва лі 11 га ра доў, у тым лі ку ча ты-
ры з Гер ма ніі (акра мя Бер лі на, Кёльн, 
Нюрн берг і Франк фурт-на-Май не). На-
цыс ты, прый шоў шы да ўла ды ў Гер ма ніі ў 1933-м, ска рыс та лі ся 
пад рых тоў кай да Алім пі я ды для пра па ган ды фа шысц ка га рэ жы му. 
У 1934 го дзе на се сіі МАК бы ло па стаў ле на пы тан не аб тым, што 
па лі тыч ная сі ту а цыя ў Гер ма ніі не да зво ліць пра вес ці Гуль ні згод на 
з алім пій скі мі тра ды цы я мі. Ад нак МАК па кі нуў за Бер лі нам пра ва 
пра вя дзен ня Алім пі я ды. Дзя сят кі на цы я наль ных спар тыў ных ар га ні-
за цый і мно гія спарт сме ны за яві лі аб ня зго дзе з ра шэн нем пра вес ці 
Гуль ні ў Гер ма ніі. У чэр ве ні 1936 г. у Па ры жы бы ла ар га ні за ва на кан-
фе рэн цыя ў аба ро ну алім пій ска га ру ху, якая пры зна ла пра вя дзен не 
XІ Алім пі я ды ў фа шысц кай кра і не не су мя шчаль ным з прын цы па мі 
Алім пій скіх гуль няў і за клі ка ла ар га ні за ваць На род ную алім пі я ду ў 
Бар се ло не, якая на роў ні з Бер лі нам прэ тэн да ва ла на пра вя дзен не 
Гуль няў. Ад нак гэ та му пе ра шко дзіў фа шысц кі мя цеж, які па чаў ся ў 
Іс па ніі. У Алім пій скіх гуль нях-1936 пры ня лі ўдзел 3963 спарт сме ны 
(у тым лі ку 331 жан чы на) з 49 кра ін. Пра вя дзен не Гуль няў бы ло 
азмро ча на ад кры тай фа шысц кай пра па ган дай, пра сяк ну тай ду хам 
на цыз му, што аб умо ві ла іх асаб лі вае мес ца ў алім пій скай гіс то рыі. 
У не афі цый ным ка манд ным за лі ку 1-е мес ца за ня ла ка ман да Гер-
ма ніі, 2-е — ЗША, 3-е — Іта ліі.

1953 год — на ра дзіў ся (вёс ка Бы каў ка Шчу чын ска га ра ё на 
Гро дзен скай воб лас ці) Сяр гей Аляк санд ра віч Мас ке віч, 

бе ла рус кі фі зік, док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук (1995), пра-
фе сар (1997). Са снежня 2010-га — міністр адукацыі Рэспублікі 
Беларусь. Аў тар на ву ко вых прац па спект ра ска піі бія ар га ніч ных 
ма ле кул.

Фё дар ЯН КОЎ СКІ, пісь мен нік, лінг віст:

«Не май це дры мо ты пры по лы мі».

Ка ву ны не за ба ро не ны ні лю-
дзям з ліш няй ва гой, ні ця жар-
ным, ні кор мя чым ма ту лям, ні 
дыя бе ты кам. Гэ тая яга да не над-
та шчод рая на ві та мі ны, ад нак 
ней кая коль касць В
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С у мя ка ці ёсць. У не вя лі кіх до-
зах ёсць і бэ та-ка ра цін, пек ці ны, 
фо лі е вая кіс ла та, на трый, жа ле-
за, фос фар, каль цый, а так са ма 
ар га ніч ныя кіс ло ты — яб лыч ная 
і лі мон ная. На са мой спра ве ка-
вун ба га ты толь кі на два мік ра-
эле мен ты — ка лій і маг ній. Ка лій 
рэ гу люе вод ны ба ланс у ар га-
ніз ме, нар ма лі зуе сар дэч на-са-
су дзіс тую дзей насць, а маг ній 
па трэб ны мыш цам, у тым лі ку 
сар дэч най і кос най ткан цы. Яшчэ 
ад на каш тоў насць ка ву на — у 
яго ма ча гон ным эфек це. Рэ ка-
мен ду ец ца на пра ця гу ме ся ца 
раз на тыд ні ла дзіць раз гру зач-
ныя дні. Ра зам з тым трэ ба па мя-
таць, што «ся дзець на ка ву нах» 
мо жа быць не бяс печ на з-за вя-
лі кай на груз кі на ныр кі, асаб лі ва 
ка лі вы дак лад на не ве да е це пра 
стан іх зда роўя.

Іс нуе да во лі шмат ды ет, за-
сна ва ных на ўжы ван ні ка ву ноў. 
Праў да, як і лю быя ды е ты, яны 
да юць ка рот ка тэр мі но вы эфект. 
Та му лепш іх раз гля даць у якас-
ці пе ра хо ду на но вы, зда ро вы 
лад хар ча ван ня, які на па чат ку 
нар ма лі зуе маг ні е ва-каль цы е-
вы ба ланс, ста бі лі зуе ціск (пры 
ад сут нас ці вост рых фор маў за-
хвор ван няў мо ча вы дзя ляль най 
сіс тэ мы, ор га наў страў ні ка ва-кі-
шач на га трак ту).

Маг ні е вая ды е та (пра цяг-
ласць 3 дні, на пра ця гу го да 
— не больш за 3 кур сы).

Сня да нак: та лер ка аў ся най 
ка шы на ва дзе, 2 ка вал кі цвёр-
да га сы ру, зя лё ны чай.

Абед: ры ба або ку ры ная груд-
ка з ту ша най або све жай га род-
ні най, 2 кавалачкі ка ву на.

Пад вя чо рак: 1 кавалачак ка-
ву на.

Вя чэ ра: ня тлус ты тва рог або 
фрук то вая са ла та з яб лы каў, 
цыт ру са вых і ягад, 2 кавалачкі 
ка ву на.

ПА ВОД ЛЕ ЭТЫ КЕ ТУ
У гас цях, рэ ста ра не, на пры-

ёме ка вун да вя дзец ца ес ці кры-
ху іна чай, чым мы пры вык лі до-
ма. Па вяр ні це ка ва лак мя кац цю 
да ся бе (ка лі лупіна вы да ле на, 
рэ ка мен да цыя губ ляе сэнс), ад-
ра зай це не вя лі кія ка вал кі, кон-

чы кам на жа вы да ляй це сем кі, 
на кол вай це на ві дэ лец і... атрым-
лі вай це за да валь нен не.

Ура чы-гаст ра эн тэ ро ла гі, як 
вя до ма, вы сту па юць су праць мо-
на ды ет, у тым лі ку і ка ву но вай. 
Усё ж та кі мы атрым лі ва ем з мя-
кац цю чыс тыя вуг ля во ды. А для 
та го, каб па поў ніць за пас тых жа 
бял коў, ар га нізм пач не «вы цяг-
ваць» іх з мы шач най ткан кі.

ЯК ПРА ВЕ РЫЦЬ КА ВУН?
Раз мя ты ў паль цах ка ва ла-

чак мя ка ці апус ці це ў шклян ку 
з ва дой. Ва да ста ла мут най — 
мож на каш та ваць, па фар ба ва-
ла ся — мо жа це «здаць» не кан-

ды цый ны та вар па вод ле пра воў 
спа жыў ца.

За гад чы ца ла ба ра то рыі 
комп лекс ных праб лем гі гі е ны 
хар чо вых пра дук таў На ву ко-
ва-прак тыч на га цэнт ра гі гі е ны, 
кан ды дат ме ды цын скіх на вук 
Ала БАН ДА РУК кажа:

— Цэ лю ло за ка ву на спры-
яе па ляп шэн ню мік ра фло ры ў 
страў ні ка ва-кі шач ным трак це, 
па ска рае вы вя дзен не з ар га ніз-
ма ха лес тэ ры ну. Ка вун — вы-
дат ны дыў рэ тыч ны і жаў ця гон ны 
сро дак. Ён рэ ка мен ду ец ца лю-
дзям, схіль ным да ад кла дан ня 
пяс ку ў ныр ках. У якас ці ма ча-
гон на га срод ку ка рыс ны і пры 
атлус цен ні.

Ка ву ны зры ва юць у ста дыі 
поў най спе лас ці. Са рва ныя не-
да спе лы мі, яны та кі мі і за ста-
юц ца, па коль кі спе юць толь кі на 
ко ра ні.

Вы бі раць ка ву ны да во лі цяж-
ка, але ні ку ды не па дзец ца — 
трэ ба ву чыц ца. Агледзь це той 
бок, на якім яга да ля жа ла на 
зям лі. Блед на-жоў ты ко лер, за-
сох лы ву сік пла да нож кі, па свят-
лен не ма люн ку лу пі ны і ўсёй 
афар боў кі пло да ўказваюць на 
спеласць. Пры ўда рах паль ца мі 
такі плод дае глу хі гук, пры сціс-
кан ні — трэск.

Цэ лы ка вун мож на тры маць 
у па коі, а раз рэ за ны за крыць 
плас ты кам і за хоў ваць у ха ла-
дзіль ні ку. Пры ня пра віль ным 
за хоў ван ні, як і пад час па ру-
шэн ня пра ві лаў ганд лю, мож на 
атрымаць цяж кае атру чэн не. Не 
за бы вай це, што пры вы со кай 
тэм пе ра ту ры бак тэ рыі раз мна-
жа юц ца вель мі хут ка.

Гі гі е ніч ныя па тра ба ван ні да 
ажыц цяў лен ня ганд лю на рын ках 
хар чо вай сы ра ві най і хар чо вы мі 
пра дук та мі за ба ра ня юць рэа лі-
за цыю бах ча вых у раз рэ за ным 
вы гля дзе пры ад сут нас ці ўмоў 
для апра цоў кі ін вен та ру і ін ды-
ві ду аль най упа коў кі.

Ка ву ны не па він ны за хоў вац-
ца на ад кры тым сон цы, асаб лі ва 
ў спё ку. На іх па верх ні не па він на 
быць ні плям, ні ўваг ну тас цяў.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

1 жніў ня, пят ні ца. Стрыж ка ў гэ ты час 
спры яль ная не толь кі для ва ла соў, але і ней-
кім чы нам мо жа па леп шыць зрок і па мяць.

2 жніў ня, су бо та. Не бла гі дзень для на-
вед ван ня цы руль ні ка. Асаб лі ва доб ра ў гэ тыя 
дні ўда ец ца ўклад ка ва ла соў.

3 жніў ня, ня дзе ля. Не спры яль ны час. Ка-
лі стрыг чы ва ла сы ў гэ ты дзень, то ўзнік нуць 
праб ле мы, пе ра шко ды і хва ро бы.

4 жніў ня, па ня дзе лак. Па ты бец кіх тра-
ды цы ях, гэ ты дзень «спаль вае» — лепш ус-
тры мац ца ад стрыж кі.

5 жніў ня, аў то рак. Доб ры дзень для 
стрыж кі ва ла соў. У вы ні ку ро зум ста не больш 
яс ным, па вы сяц ца ін ту і цыя і здоль насць для 
прад ба чан ня.

6 жніў ня, се ра да. Афар боў ван не і стрыж-
ка ва ла соў да дадуць у ва ша жыц цё ра дас ці 
і ап ты міз му.

7 жніў ня, чац вер. Уда лы дзень для 
стрыж кі. Яна пры ня се шчас це і пры ваб ную 
знеш насць.

8 жніў ня, пят ні ца. Стрыж ка пры цяг не 
пос пех, моц нае зда роўе і зро біць ва ша жыц-
цё лепшым.

9 жніў ня, су бо та. Доб ры дзень для аван-
гард ных стры жак.

10 жніў ня, ня дзе ля. Сён ня доб ры дзень, 
каб зра біць кар ды наль на но вую стрыж ку.

11 жніў ня, па ня дзе лак. Не спры яль ны час 
для на вед ван ня цы руль ні ка. Аб стры жа ныя 
ва ла сы пры цяг ва юць ду хаў, якія вы ка рыс-
тоў ва юць энер гію ча ла ве ка.

12 жніў ня, аў то рак. Вар та ўстры мац ца 
ад стрыж кі. Гэ та дзень па сіў нас ці і на зі ран ня, 
але ні як не зме ны імі джу.

13 жніў ня, се ра да. Дзень не спры яль ны 
для стрыж кі ва ла соў.

14 жніў ня, чац вер. Не спры яль ны ме ся-
цо вы ўплыў на ва ла сы. Ста ра жыт ны мі аст-
ро ла га мі пры кме ча на, што ка лі два ра зы за-
пар стрыг чы ва ла сы пры Ме ся цы ў Аве не, то 
мож на аб лы сець.

15 жніў ня, пят ні ца. Доб ры дзень для 
стрыж кі. У вы ні ку вы атры ма е це пры га жосць 
і ўнут ра ную гар мо нію.

16 жніў ня, су бо та. Вель мі спры яль ны час 
для на вед ван ня цы руль ні ка. Ва ла сы хут ка 
рас туць, ста но вяц ца зда ро вы мі, не вы па да-
юць, менш ся куц ца.

17 жніў ня, ня дзе ля. Нейт раль ны дзень 
для стрыж кі.

18 жніў ня, па ня дзе лак. Сён ня лепш за-
пла на ваць аб' ём ныя, лёг кія пры чос кі. Ва ла сы 
бу дуць хут ка рас ці.

19 жніў ня, аў то рак. Да во лі не спры яль ны 
час для стрыж кі. Мо гуць пра явіц ца хра ніч ныя 
за хвор ван ні, у тым лі ку і вель мі сур' ёз ныя.

20 жніў ня, се ра да. Стрыж ка, зроб ле ная 
ў гэ ты дзень, вель мі ня ўда лая. Мо жа з'я віц-
ца пер хаць.

21 жніў ня, чац вер. Вель мі дрэн ны дзень 
для стрыж кі ва ла соў, але за тое спры яль ны 
час для іх вы да лен ня.

22 жніў ня, пят ні ца. Гэ ты час не па ды-
хо дзіць для стрыж кі і ства рэн ня пры чос кі, 
та му што ва ла сы ў дні Ра ка не па кор лі выя. 
Так са ма лепш за ўсё на ват не мыць га ла ву 
ў та кі дзень.

23 жніў ня, су бо та. Са мы спры яль ны час 
для стры жак і пры чо сак. Ва ла сы ста нуць 
як гры ва ў іль ва — шаў ка віс ты мі, зда ро вы-
мі, пры го жы мі, гус ты мі. Стрыж ка ва ла соў 
пад час Ме ся ца ў Льве спры яе ак ты ві за цыі 
жыц ця.

24 жніў ня, ня дзе ля. Цяж кі дзень для ўсіх 
спраў. Пе ра ня сі це стрыж ку на ін шы час.

25 жніў ня, па ня дзе лак. Доб ры дзень 
для стрыж кі ва ла соў. Ра зам з аб стры жа ны-
мі кон чы ка мі знік не і част ка праб лем, якія 
вас хва лю юць.

26 жніў ня, аў то рак. Стрыж ка даў жэй за-
хоў вае фор му, спры яе рос ту і ўма ца ван ню 
ва ла соў.

27 жніў ня, се ра да. Са мы спры яль ны час 
для стры жак і пры чо сак. Пас ля стрыж кі ва-
ла соў (на ват па се ча ных кон чы каў або грыў кі) 
яны бу дуць хут ка рас ці, ста нуць мац ней шы мі, 
змен шыц ца іх вы па дзен не.

28 жніў ня, чац вер. Пас ля стрыж кі сён ня 
ва ла сы хут ка рас туць, але іх струк ту ра і стан 
не змя ня ец ца.

29 жніў ня, пят ні ца. Пры чос ка, зроб ле ная 
ў гэ ты дзень, бу дзе лёг кай. Ва ла сы бу дуць 
хут ка рас ці.

30 жніў ня, су бо та. Стрыж ка ў гэ ты дзень 
зро біць ва шы ва ла сы не па слух мя ны мі.

31 жніў ня, ня дзе ля. На вед ваць цы руль ні-
ка не па жа да на: стрыж ка мо жа спра ва ка ваць 
дрэн ныя ад но сі ны з на ва коль ны мі.

ГА РА СКОП СТРЫ ЖАК НА ЖНІ ВЕНЬ

Зда ро вае хар ча ван неЗда ро вае хар ча ван не  ��

ПАСЛУХАЙ... ЯГА ДУГэ тыя яга ды ця пер 
на пры лаў ках 
ледзь не круг лы 
год. І не аба вяз ко ва 
яны на шпі га ва ны хі мі яй. 
Усё ж та кі пры во зяць 
ка ву ны не толь кі 
з Аст ра ха ні і Уз бе кі ста на, 
але і з Тур цыі, Эмі ра таў 
і ін шых цёп лых кра ін, 
дзе ўра джай збі ра юць 
ці не ўвесь год. Ад нак 
у на шых шы ро тах се зо нам 
вя лі кіх ягад лі чац ца 
жні вень-ве ра сень.

ПРОС ТЫЯ ПРА ВІ ЛЫ
Ка ву но выя атру чэн ні зда ра юц ца з-за пе ра бо ру хі мі ка таў, якія 

мо гуць над звы чай ак тыў на пры мя няц ца для па вы шэн ня ўра джай-
нас ці. Так сі ны за явяць аб са бе, ка лі вы бу дзе це раз за ра зам 
ужы ваць ме на ві та та кія яга ды.

� На бы вай це аст ра хан скія, азер бай джан скія і ўзбек скія ка ву-
ны не ра ней за жні вень.

� Бя ры це яга ды не менш за 6-7 кг (ма лыя не мо гуць быць 
спе лы мі).

� Лу пі ну спе ла га ка ву на не маг чы ма пра ткнуць па зног цем.

� Не вар та доўга ціс каць ка вун — пра сцей па стукаць па ім. 
Па кла дзі це на яго ру ку і другой стукніце па ба ку. Ка лі гук рэ за-
нуе, плод па спеў вы спець. У ня спе лых мя каць горш пра пус кае 
гук. А бі тыя, пад мерз лыя, пра кіс лыя да юць глу хі гук (ён па та нае 
ў «не трах»).

� Бе лыя кос тач кі, над та чыр во ная мя каць і жоў тыя ва лок ны — 
ка вун «пад кар мі лі» мар ган цоў кай.

� Раз ра заць ка вун у ганд лё вай кроп цы за ба ро не на: мік ро бы 
з лу пі ны тра пяць у мес ца раз рэ зу.

Па га ры зан та лі: 1. Дур но-
га са лаўя — дур ная ... (прык.). 
4. Ле пей гор кая праў да, чым 
са лод кая ... (прык.). 6. Дзе 
двое, там ра да, дзе трое, там ... 
(прык.). 10. У ка го чор на глы ба, 
у та го й хле ба ... (прык.). 11. І ў 
ха ро шай сям'і ... бы вае (прык.). 
12. ..., што зяр нят не мае, уга ру 
лоб за дзі рае (прык.). 15. Каб ... 
за сла ніць, ву шэй аслі ных ма-
ла (з бай кі К. Кра пі вы «Са ва, 
асёл ды сон ца»). 17. Яшчэ там 
не ..., ка лі там цёп ла (прык.). 
19. ... шы ро кае, ды кіш ка тон-
кая (прык.). 20. Вя лі кі ... дзя рэ 
ра ток (прык.). 21. Са ба ка і на ... 
брэ ша (прык.). 22. Уцёк — твая 
сі ла, не ўцёк — твая ... (прык.). 
24. Рам ка. 26. Зго да дом бу дуе, 
а ... — руй нуе (прык.). 30. Як 
жон цы ра дзіць, так ску по му ... 
пла ціць (прык.). 32. Не тыч но-
са не ў свае ... (прык.). 33. ... 
ка жа «го дзе», а во чы: «яшчэ!». 
(прык.). 34. ... кум цы па сак рэ ту, 
а ... ўся му све ту. (прык.).

Па вер ты ка лі: 1. Ка жух но-
вы, а ... го лыя (прык.). 2. Не 
ба чыць ..., якая са ма (прык.). 
3. Пра шкад лі ва га, з'ед лі ва га 
ча ла ве ка (разм.). 5. ... ніз кі, нос 
сліз кі, ві даць, што лі заў пан-
скія міс кі (прык.). 7. Не траць, 
ку ме, сі лы, спус кай ся на ... 
(прык.). 8. Кась ба. 9. Апра ну ты 
як ..., але брыд кая сла ва (прык.). 
13. Зайз дрос ні ка су шыць ... чу-
жая (прык.). 14. Тое, што спа-
ку шае ча ла ве ка. 16. Не вя лі кі 
лі та ра тур ны твор. 18. Ад злос-
ці ба ляць ... (прык.). 21. На чу-
жое ... як са ба ка ла сы (прык.). 
23. Жар гон. 25. Дзе ... б'юц-

ца, там трэ ці ру кі грэе (прык.). 
27. Ка лі ... збрэ ша, дык во чы не 
са лгуць (прык.). 28. Па куль ... не 
грым не, му жык не пе ра хрыс ціц-
ца (прык.). 29. Ка лян дар ны час 
якой-не будзь па дзеі. 31. Ка ман-
да са ба кам на па ля ван ні.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ.
г. Дзяр жынск.

АД ЗЛОС ЦІ БА ЛЯЦЬ КОС ЦІ 
За га ны і хі бы люд скія ў бе ла рус кіх пры каз ках

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Па га ры зан та лі: 1. Пес ня. 4. Хлус ня. 6. Здра да. 10. Скі ба. 
11. Вы ра дак. 12. Ко лас. 15. Сон ца. 17. Пек ла. 19. Гор ла. 20. Ку сок. 
21. Ме сяц. 22. Спі на. 24. Аса да. 26. Ня зго да. 30. Даў гі. 32. Ка лё сы. 
33. Тры бух. 34. Кум ка.

Па вер ты ка лі: 1. Пя ты. 2. Са ва. 3. Яз ва. 5. Лоб. 7. Дно. 8. Укос. 
9. Па ва. 13. Ра дасць. 14. Спа ку са. 16. На рыс. 18. Кос ці. 21. Мя са. 
23. Ар го. 25. Два. 27. Язык. 28. Гром. 29. Да та. 31. Ату!

ДРУ ГІ ТУР
Пра цяг ва ем ім кон курс 

«Па го да ў до ме — 10». Ва 
ўсіх за дан нях, пад рых та ва-
ных вя ду чым руб ры кі, ход і 
вый грыш бе лых:

№ 4. Бе лыя: d4, e3, f6, 
g5, g7, h6 (6). Чор ныя: a3, 
a7, b2, c3, c7, f4, h4 (7).

№ 5. Бе лыя: f6, g1, g5, 
g7, h6 (5). Чор ныя: a3, b6, 
d2, d4, e5, h4, дам ка е1 (7).

№ 6. Бе лыя: d2, e1, e3, 
f2, g1, h6, дамкa f8 (7). Чор-
ныя: a3, b2, b4, c5, d8, f6, 
g7, h4 (8).

Та му, хто з імі спра віц-
ца, бу дуць за лі ча ны і пер-
шыя тры за дан ні. Так што 
яшчэ не поз на ўклю чыц ца 
ў кон курс. На гад ва ем яго 
асноў ныя ўмо вы: пра во дзіц-
ца ён пад эгі дай ка лек ты ву 
Свіс лац ка га прад пры ем ства 
жыл лё ва-ка му наль най гас-
па дар кі, уся го бу дзе 24 за-
дан ні, кож нае з якіх ацэнь ва-
ец ца ў ад но ач ко. Пе ра мож-
цы кон кур су па цвер дзяць 
свой вы со кі рэй тынг пер ша-
клас ных ра шаль ні каў аль бо 
па поў няць іх ра ды; яны, а 
так са ма суд дзя спа бор ніц-
тва і леп шая ра шаль ні ца бу-
дуць ад зна ча ны.

Ва ры я цыя і за дум кі 
чы та ча

Мін ча ні ну Ві та лю Ва ру-
шы лу спа да ба ла ся пад бор-
ка па зі цый, на дру ка ва ных у 
вы пус ку на шай руб ры кі 13 
чэр ве ня. Па пра ца ваў шы над 
кан струк цыяй, што на дыя-
гра ме, у яго атры ма ла ся та-
кая ва ры я цыя:

Бе лыя: b4, c5, c7, g1, g7, 
h2 (6). Чор ныя: a3, b2, d8, e5, 
f4, g5 (6). Па шу кай це кам бі на-
цыю са ма стой на.

За слу гоў ва юць ува гі і за-
дум кі В. Ва ру шы лы на 64- і 
100-кле тач ных дош ках, якія ён 
да слаў нам ра ней:

1. Бе лыя: b4, d2, e1, g3, g7, 
h2 (6). Чор ныя: a5, b6, c3, c7, 
e5, e7, g5, h8 (8). H4, f2, b8, 
e5, d2+.

2. Бе лыя: 6, 7, 12, 25, 34, 40, 
41 (7). Чор ныя: 9, 13, 15, 22, 24, 
36, 45 (7). 29, 8, 30, 24, 3+.

3. Бе лыя: 6, 7, 12, 25, 29, 
34, 40, 41, 43 (9). Чор ныя: 9, 
13, 15, 22, 36, 42, 45 (7). 38, 29, 
8, 30, 24, 3+.

� � �
Ад ка зы на пра ця гу двух 

тыд няў на кі роў вай це на 
ад рас: 220013, г. Мінск, 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10-а, 
га зе та «Звяз да», руб ры ка 
«Шаш кі».

Ра шэн ні
«Раз мін ка» (М. Гру шэў скі): 

№ 1. G5, b2, f8, e1, g1x. Но-
вы ма тыў! Да лей мо жа быць: 
(f6) g7 (e5) f8 (d4) a7 (g7, g1) 
he3/hf4x. Пе ра гу ка ец ца з 
ідэй ным па пя рэд ні кам І. На ў-
роц ка га (ЧРБ-10 1999 го да 
№ 50), № 2. F8, b6, c7, c5, b4, 
a5x. Пе ра пля та ец ца з тво рам 
П. Ка жа ноў ска га (ча со піс 
«Горизонты ша шек» №4 за 
2009 год, д. 28), № 3. Fe3, b6 
(h:f6) g5, a7, b8 (b6A) a7 (g5) 
h6 (g3) he3 (h2) a7! (c3, c3) 
g1x. A(g5) h6 і да лей, як у га-
лоў ным ва ры ян це, № 4. F8, 
b8, c7, b4, a5 (e3) e1x і № 5. F8, 
b6, c7 і да лей, як у № 4.

Не за да во ле ныя ра зу мен нем та го, 
што яны леп шыя май стры сва ёй спра вы, 
лю дзі, на ро джа ныя сён ня, аба вяз ко ва 
па він ны да ка заць гэ та ўсім на ва коль ным. 
За сур' ёз ным знеш нім вы гля дам у іх то іц ца 
над звы чай нае па чуц цё гу ма ру. Боль шасць 
з іх вель мі кам форт на ад чу вае ся бе 
на вя ду чых ро лях у сям'і, біз не се, сфе ры 

мас тац тва; ад нак яны не са мыя лёг кія ў зно сі нах. 
Якія б цяж кас ці ні пад но сі ла ім жыц цё, яны заў сё ды 
да бі ва юц ца свай го. Ад ным з са мых моц ных ба коў 
на ро джа ных у гэ ты дзень з'яў ля ец ца здоль насць 
да крыш таль на чыс та га ба чан ня све ту, у якім яны жы вуць.

1
жніўня

НА РО ДЖА НЫЯШАШКІШАШКІ Пад рэ дак цы яй 
між на род на га ар біт ра 

Мі ка лая ГРУ ШЭЎ СКА ГА


