НАПРЫКАНЦЫ

26 ліпеня 2013 г.
за мэ ту вы яў лен не са ма быт ных
людзей i са ма быт ных тра дыцый, звы ча яў, аб ра даў, на дання iм нова га ды хан ня i жыц ця ў
су час ных умовах — свое асаблiвай са цы я лi за цыi на запа ша най
прод ка мi ду хоў нас цi. А гэ тым
наш край сапраў ды ба гаты.
На працягу года на Любаншчыне пройдзе яшчэ шэсць фестывальна-святочных дзён. Распарацавана i зацверджана цэлая
праграма. Напрыклад, 28 лiпеня
ў аграгарадку Малыя Гарадзяцiчы пройдзе свята «Букетам кветак манiць палiсад», а 11 жнiўня ў Асаўцы правядуць «Дрэва
жыцця». Увосень у Талi, Соснах i
Сарачах прашумяць свае святыконкурсы.
На Дзень лета ў Рэчанi завiталi
народныя майстры — саломапляцельшчык Уладзiмiр Цiханоўскi,
выдатная ткачыха паясоў Святлана Адзiнец, вышывальшчыца
iкон Галiна Чарнышова. Iгралi
гармонiкi. На адным — любанец
Васiль Семашкевiч, а на другiм...
жыхарка Вiльнi Рыта Шукiене.
Прыгатаванымi загадзя напоямi частавалi ўдзельнiкаў свята
жанчыны-траўнiцы з народнага
клуба народных традыцый вёскi
Сосны-1.
Але сапраўднай цiкавiнкай рачэньскага аграфэсту сталi зёлкi,
сабраныя i прыгатаваныя на вогнiшчы 80-гадовай Зоняй Рудзько.
Яна кiдала ў кiпень кветкi лiпы,
святаяннiк, чабор... Прызнаецца,
што не чакала гэткага ажыятажу.
Ахвотных пакаштаваць напой
(якi, дарэчы, ёй давялося гатаваць некалькi разоў запар) было
вельмi шмат..
Анатоль КЛЯШЧУК.
Фота аўтара.

Зёлкавы водар на свяце лета
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Пад рэдакцыяй мiжнароднага
арбiтра Мiкалая ГРУШЭЎСКАГА

КАЛЕКЦЫЯНЕР
Аляксандр Палявы (на
фота) яшчэ ў савецкiя часы
стаў вядомым складальнiкам задач. Потым з Кiргiзii пераехаў на пастаяннае
месца жыхарства ў Iзраiль,
дзе захапiўся iдэяй стварэння электроннай картатэкi.
Для гэтай мэты набыў праграму «Аўрора», i цяпер у яго адна з самых
багатых баз — i не толькi задач, але i праблем,
эцюдаў. Яна дапамагае яму высвятляць у кампазiцыях пабочныя разгалiнаваннi i супадзеннi, iншыя акалiчнасцi. Напрыклад, звярнуў
увагу, што заданне аўтарскага конкурсу-17/6
мае шмат агульнага з эцюдам, змешчаным
у анталогii Л. Вiтошкiна, ч. 5, дыяграма 1094.
Для форума «МiФ» на сайце калекцыянер падрыхтаваў праблему на 100-клетачнай
дошцы, складзеную iм сумесна з вядучым
рубрыкi. Пазнаёмцеся з ёю:

Белыя: 9, 11, 14, 19, 24, 29, 41, 49 (8). Чорныя: 8, 28, 32, 33, 36, 38, 40 (7). Знiшчэнне
дзвюх чорных дамак (!): 7, 43, 27, 3, 35, 4x.
ТРЭЦI ТУР
Яго заданнi падаём у конкурсе-17 Пятра
Шклудава (Наваполацк). У iх белыя пачынаюць i выйграюць:

№ 17/7. Белыя: c1, e1, e5, дамка a3 (4).
Чорныя: a5, b2, c3, e3, g7, дамка f8 (6).
№ 17/8. Белыя: a7, d2, d4, e3, e5, f4, g3, g5, h4 (9).

СЁННЯ
Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

5.13
4.57
5.03
5.07
5.30
5.38

16.05
16.17
16.05
15.50
16.02
15.47

У курца не можа быць
здаровых сасудаў
Нікацін найперш наносіць шкоду сасудам. Яны рэзка звужаюцца,
і кровазварот парушаецца. Пры гэтым падобныя працэсы адбываюцца не толькі з буйнымі артэрыямі, сасудамі галаўнога мозга
— пакутуюць і вельмі дробныя, якія забяспечваюць харчаванне і
дастаўку кіслароду да тканак вачэй. Паступова гэта прыводзіць да
паталогіі ў вочных тканках. У курцоў значна вышэй рызыка набыць
узроставае захворванне вачэй.

Апошняя квадра 29 ліпеня.
Месяц у сузор’і Рыб.

Iмянiны

1959

«Гук, літара — гэта толькі цень, а слова —
кроў і косць, жывое цела ў нашых душах,
дарагое, майстэрскае начынне —
у ім наш духоўны набытак».

«ЭХ, ЧАС КАСЬБЫ, ВЯСЁЛЫ ЧАС!»

Як пазбегнуць цэркарыёзу?
На мелкаводдзі, якое добра праграваецца сонцам, ствараюцца
спрыяльныя ўмовы для размнажэння і развіцця лічынак гельмінтаў
вадаплаўных птушак — цэркарыяў.
Пра гэта карэспандэнту агенцтва «Мінск—Навіны» паведаміў урач-паразітолаг Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага
здароўя Андрэй ВЕДЗЯНЬКОЎ.
— Цэркарыі — гэта не бачныя няўзброеным вокам мікраарганізмы,
здольныя свабодна перамяшчацца ў вадзе, збірацца ў прыбярэжнай воднай расліннасці і актыўна нападаць на вадаплаўных птушак або чалавека, — папярэдзіў доктар. — У людзей, якія падоўгу знаходзяцца ў вадзе з
цэркарыямі, можа развіцца хваравіты стан — шыстасаматыдны алергічны
дэрматыт (цэркарыёз), ці, прасцей, сверб купальшчыка. Сімптомы захворвання могуць праявіцца праз некалькі гадзін пасля выхаду з вады. У месцах
пранікнення лічынак гельмінта (галёнкі, сцёгны, ягадзіцы) скура чырванее,
адчуваецца паколванне, смыленне, сверб. Затым з'яўляецца высыпка (у выглядзе крапіўніцы), пухіркі памерам з гарошыну, вадыры. Часам пацярпелыя
адчуваюць слабасць, галавакружэнне, парушэнне сну. У цяжкіх выпадках
(пры множным пашкоджанні цэркарыямі) павышаецца тэмпература, узнікае
сухі кашаль. Праз 7—10 дзён сімптомы знікаюць, але пігментацыя скуры на
месцы высыпання і лёгкі сверб застаюцца на 2—3 тыдні.
— Каб пазбегнуць заражэння, купайцеся на спецыяльна абсталяваных
пляжах, далей ад рачных малюскаў і месцаў гнездавання вадаплаўных
птушак, — параіў урач.
Вольга ГРЫГОР'ЕВА, «Мінск—Навіны».

Па гарызанталi: 1. «Час вам косы кляпаць, час
вам на ... «. («Касцам». Я.Купала). 4. Арфаграфiя.
10. Невялiкае лiсцевае дрэва, якое цвiце ў чэрвенi, кветкi яго нагадваюць 5-канцовыя зорачкi. 12.
«Хрушч у лiтаўры шарахнуў мядзяныя,\\... загудзеў,
чмялянят аклiкаючы». («Канцэрт у сене». М.Танк).
13. У сошкi залатыя ...(прык.). 14. Рачная рыба,
якая добра клюе ў чэрвенi, калi цвiце шыпшына.
15. Высокая агароджа. 16. Вялiкi i густы лес. 15.
Лаўка ў сялянскай хаце. 19. У антычныя часы —
святкаванне ў гонар бога вiна i вiнаробства. 23.
«Мядовы ... яблынь, сена». («Лiпеньскiм ранкам».
М.Ляшчун). 24. Меданосная раслiна; чэмпiёнам
сярод лясных раслiн-... лiчыцца малiннiк, якi цвiце
ў чэрвенi. 27. Якi куст, такi i ...(прык.). 28. Калi няўрод, дык i ... (прык.).
Па вертыкалi: 1. Рэч, якую нагадвае малады
парастак сасны. 2. Адмоўны адказ на пытанне.

3. Кветкi-... . Легендарныя белыя вадзяныя кветкi,
якiя ўтварылiся з затанулых у возеры Свiцязь жыхароў аднайменнага горада. 5. На Кузьму i Дзям'яна касiць не ...(прык.). 6. Танцавальны крок. 7.
Птушка атрада вераб'iных. 8. Рака, левы прыток
Нёмана. 9. У гародзе летам цвiце жоўтым цветам,
вышэй за ўсiх узняцца рад, бо ён сонцу малодшы
брат (заг.). 11. Мануiл — .... Прысвятак, якi прыходзiцца на 30 чэрвеня; у гэты ж дзень адзначалi
i Русалчын розыгрыш, калi засцерагалiся русалак. 16. Прэснаводная рыба сямейства карпавых,
якая добра ловiцца, калi цвiце акацыя. 18. Працэс
адкладвання самкамi рыб iкры, якi на Беларусi
заканчваецца ў чэрвенi. 20. Не помнiць карова
зiмы, дачакаўшы ...(прык.). 21. «Эх, ... касьбы, вясёлы ... !». («Новая зямля». Я.Колас). 22. Выходзь
на ... з расой, дык будзеш з ядой (прык.). 25. Круты
бераг. 26. Вязкi асадак на дне вадаёмаў.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
У бары.
— У вас піва свежае?
— Свежае! Толькі прывезлі, я яго
нават разбавіць не паспела.

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Суседзі, радуйцеся! Мы скончылі рамонт, які доўжыўся два гады. Перфаратар
і дрыль я прадала, а на атрыманыя грошы
купіла караоке!

Пр. Антона, Гаўрылы, Івана,
Сцяпана, Юльяна.
К. Ганны, Гражыны, Міраслава,
Аўхіма, Лаўрэнція.

1931

Паводле слоў інструктара-валеолага 23-й гарадской дзіцячай паліклінікі г. Мінска Ірыны ШЫМАНСКАЙ, цяпер дакладна вядома, што той, хто
працуе або жыве побач з курцамі, таксама павышае сваю рызыку набыць
захворванні, уласцівыя курцам, — сардэчна-сасудзістыя, анкалагічныя, органаў дыхання, страўнікава-кішачнага тракту, коснай сістэмы, вачэй, скуры.
Тытунёвы дым — магутны алерген. У таго, хто знаходзіцца ў пракураным
памяшканні, можа развіцца алергічны кан'юнктывіт. Небяспечны нікацін і для
«пасіўных» цяжарных. А рызыка развіцця раку лёгкіх пры «пасіўным курэнні»
ў членаў сям'і курца павышаецца больш як у 3 разы. Экалагічная небяспека
таксічных рэчываў тытунёвага дыму ўзмацняецца тым, што яны паглынаюцца
сценамі, столлю, долам, мэбляй, а пасля мігруюць у паветра памяшканняў.
Курэнне як псіхалагічная залежнасць звычайна кампенсуе пэўную ўнутраную праблему, якая мела месца на момант першай спробы. Так што залежнаму неабходна вучыцца вырашаць праблемы. Можна прыцягнуць да гэтага
спецыялістаў — псіхолага, псіхатэрапеўта, нарколага. Аднак трэба мець на
ўвазе, што пры вялікім жаданні, моцнай матывацыі можна справіцца і самому.
Самае важнае — не адкладваць прыняцце гэтага рашэння на пасля.
Святлана БАРЫСЕНКА.

ЗАЎТРА

Месяц

Захад Даўжыня
дня

21.18
21.14
21.08
20.57
21.32
21.25

Тэрмiн для адказаў традыцыйны — два
тыднi. Накiроўвайце iх на адрас:
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага,
10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкi».
РАШЭННI
Аўтарскi-17 (П. Шклудаў): № 1 — d8, c5,
c7, g1+, № 2 — g3, gf2, ed8, c1, e7, g7, f2,
d2!+, № 3 — b6, d8, h4, d4, c1 (f4) g5, f2+, №
4 — d8, h4, c5, c7, g1 (a1) b2, c3+, № 5 — a5
(e5A) e1 (b6B) f6 (g7) a7 (c7) b8 (b6) h4 (d2)
e5, e1+. A(c5) c3, f6, b8+. B(f4) c3, f8, b8+ i
№ 6 — h4 (d8AB) fg5 (e3) e5( c5CDE) gf6, a3
[Врагоў, 1917] (f2F) g3, d6+. A(h8) f6+. B(e5)
d6 (c5) b4, f6 (e3) a1/b2 (f2G) g3+. C(d2) c3, f6,
a3+. D(e7) d4, f6, a3+. E(f2) e1, e5-g3+. F(d2)
c3+. G(d2) c3+.
«Пагода ў доме» (М. Грушэўскi): № 9/17 — g7
(f2A) c7 (d4) f8 (g5B) c1, e1x. B(c5) h4, a1x. A(g5)
c7 (d4) f8 (f2C) e1x. C(c5) e1, a1x, № 9/18 — c3
(d2A) e3 (d2B) d8 (e5C) d8:h8x. C(e7) d8:h4:h8x.
B(e7) d8, d8:h4:h8x. A(e7) d8, e3!, d8:h4:h8x, №
9/19 — b8, f8, g5, c7, c1 (a5/c5) c3x, № 9/20 — g5,
f8, c1 (d6) cd2 (c7A) a5, h6x. A(f6) h6, b6/a5x, №
9/21 — e7 (d:d4AB) h8, d8 (de1C) a5x. C(fe1) h4x.
B(h:h8) c3, c3:d8:c3/c3:e1:c3x. A(h:d4) h8, d8x i №
9/22 — d8, ab6 (e7A) d8:h4:e1:c3:a1, h4x. A(g5)
d8:h4:e1:c3:a1, d8x.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (намеснiк галоўнага рэдактара), В. КЛЮЧНІК
(намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (першы
намеснiк дырэктара—галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ
(намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

Жонкa — мужу:
— Ты дзe быў?
— На вяселлі ў Юpы... Ты нe ўяўляеш
сабе, як там уce напіліся!
— Ну чаму ж не ўяўляю... Фaту здымі.

НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, юрыдычнага — 287 19 68,
сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» —
292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў:
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92,
Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi: 287 18 81.

Працаўніца пошты Расіі ідзе дадому
тыдзень.

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

Чатырохгадовая дачка — тату:
— Не крычы на мяне, я табе не жонка!

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Сонца

Чорныя: b2, b4, b6, c5, c7, e7, f8, g7, h2 (9). Выпраўленне пазiцыi В. Шрамко i М. Фясенкi.
№ 17/9. Белыя: a3, c1, c7, d2, d6, e1, e5,
e7, f4, h6 (10). Чорныя: a5, b2, b4, b8, c3, c5,
d4, e3, f8, g3, g5, h2 (12).
Дарэчы, лаўрэаты аў тарскiх конкурсаў
13, 15 i 16 заахвочаны з прызавога фонду
П. Шклудава. Сярод iх: Аляксандра Камiнская (Вiлейка), Уладзiмiр Валчкоў (Маладзечна), Уладзiмiр Бандарык (в. Лугавая Слабада
Мiнскага раёна), Аляксандр Белы (Наваполацк), Аляксандр Перавознiкаў (Рагачоў),
Сяргей Нячаеў (Баранавiчы), Вiктар Талкачоў (в. Уздзевiчы Клiмавiцкага раёна), Iгар
Ананiч (Гродна), Альберт Лiтвiнаў (Мiнск).
Нам прыемна паведамiць, што ФМЖД
прысвоiла П. Шклудаву, а таксама Аляксандру Кагоцьку (Пiнск), Аляксандру Сапегiну (Усполле Мсцiслаўскага раёна) i Анатолю Шабалiну (Мiнск) званнi мiжнародных майстроў.
Прадстаўнiкi Беларусi добра выступiлi i ў
5-м асабiстым першынстве свету па складаннi вялiкiх камбiнацыйных праблем-100.
У першую дзясятку трапiлi П. Шклудаў (шостае месца), Р. Краўцоў з Магiлёўскай вобласцi
(сёмае), В. Шульга з Мiнска (дзявятае) i А. Сапегiн (дзясятае). Квалiфiкацыйныя ачкi заваявалi: П. Шклудаў — за 2-е месца ў катэгорыi
Д i Р. Краўцоў — за трэцяе ў катэгорыi А. Звання чэмпiёна ўдастоены В. Моркус (Лiтва).
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(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
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Склаў Лявон ЦЕЛЕШ, г. Дзяржынск.

— Свят на Лю бан шчы не
хапае. У тым лi ку i тых, якiя
дай шлi да нас са ста ра жытна сцi, — ка жа началь нiк аддзе ла культу ры, iдэа ло гii i па
спра вах мола дзi Лю бан ска га
рай вы кан ка ма Ва сiль КАТКА ВЕЦ. — Але мы хочам
пры вiць жы ха рам на шых агра га рад коў цi ка васць да сваiх вытокаў, выхоўваць у iх
пачуццё гонару за захаваныя
ста рэй шы мi па ка лен ня мi трады цыi, за не паў тор ную спадчы ну ад сва iх ба буль. Фесты валь «Аг ра фэст» ста вiць

Дзень сістэмнага адміністратара — прафесійнае свята
адміністратараў карпаратыўных і хатніх сетак, паштовых
сістэм, праграмных комплексаў. Адзначаецца ў апошнюю пятніцу ліпеня.
год — нарадзіўся Гіём Баплан, французскі інжынер-фартыфікатар. У 1630-1648 гадах служыў у
арміі Рэчы Паспалітай у чыне капітана артылерыі. Пабудаваў шэраг крэпасцяў. Падчас шматлікіх падарожжаў сабраў
багаты гістарычны, геаграфічны і этнаграфічны матэрыял,
які пазней апублікаваў. Гіём Баплан таксама стварыў карты
сучасных тэрыторый Беларусі, Літвы, Польшчы і Украіны,
якія неаднаразова друкаваліся ў розных варыянтах да сярэдзіны XVІІІ ст. і цяпер з'яўляюцца важнымі гістарычнымі
дакументамі. У карце «Вялікае Княства Літоўскае і Белая
Русь» упершыню ў гісторыі картаграфіі назва «Беларусь»
вынесена ў загаловак. Памёр у 1673 годзе.
год — нарадзіўся (вёска Слабада Мазырскага раёна Гомельскай вобласці) Леанід Іванавіч
Калыхан, беларускі вучоны ў галіне ядзернай энергетыкі,
член-карэспандэнт НАН Беларусі (1984). Аўтар больш за
100 навуковых прац, у тым ліку 3 манаграфій, 45 вынаходак.
Вывучаў цеплаабмен і гідрадынаміку ў мадэлях і макетных
узорах цеплаабменнага абсталявання і элементах актыўнай зоны рэактараў АЭС. Распрацаваў навукова-тэхнічныя
асновы стварэння пасіўных сістэм бяспекі для АЭС новага
пакалення.
год — Рычард Ніксан, тады яшчэ віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў, знаходзіўся з візітам
у Са вец кім Са ю зе. Надвор'е стаяла выдатнае, і
пасля перамоў савецкі лідар адправіўся з высокім
амерыканскім госцем на
шпацыр па Маскве-рацэ.
На яе берагах было шмат
адпачывальнікаў. І Мікіта
Хрушчоў, радуючыся такой карціне, увесь час звяртаўся да
Ніксана з адным і тым жа пытаннем: «Ну што — падобныя
гэтыя людзі на рабоў камунізму?».
Браніслаў ТАРАШКЕВІЧ,
пісьменнік, літаратуразнавец,
публіцыст, вучоны-мовазнавец, грамадскі дзеяч,
акадэмік НАН Беларусі:

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ
Па гарызанталi: 1. Сенажаць. 4. Правапiс. 10.
Па вертыкалi: 1. Свечка. 2. Не. 3. Цары. 5.
Крушына. 12. Чмель. 13. Рожкi. 14. Акунь. 15. Сця- Рана. 6. Па. 7. Сiнiца. 8. Уша. 9. Сланечнiк. 11.
на. 16. Пушча. 17. Услон. 19. Оргiя. 23. Водар. 24. Сонцастой. 16. Плотка. 18. Нераст. 20. Лета. 21.
Меданос. 27. Адростак. 28. Неўмалот.
Час. 22. Поле. 25. Яр. 26. Iл.

8

220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзiць 250 разоў на год.
Тыраж 23.891. Iндэкс 63850. Зак. № 3165.
Нумар падпiсаны ў 19.30
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 ліпеня 2013 года.

