
Ле ген дар ны грос май стар, 

ча ты рох ра зо вы чэм пі ён све-

ту Ана толь Гант варг стаў 

пе ра мож цам тра ды цый на га, 

22-га па лі ку, між на род на га 

тур ні ру па шаш ках-100 у Са-

лоу (Іс па нія), у якім бра лі ўдзел 

123 ша шыс ты. Прад стаў нік 

Бе ла ру сі здо леў апя рэ дзіць 

шмат ра зо вых чэм пі ё наў све-

ту ра сі ян Аляк санд ра Шварц-

ма на і Аляк санд ра Ге ор гі е ва, 

а так са ма шэ раг ін шых грос-

май страў.

У за лі ку ся род жан чын 

прад стаў ні ца на шай кра і ны 

між на род ны грос май стар 

Іры на Па шке віч ста ла дру-

гой (14-е мес ца ў агуль ным 

за лі ку).

Па гля дзі це ці ка выя фраг-

мен ты гуль ні спа бор ніц тваў.

№ 47 Д. Ма ры нен ка — 

А. Гант варг.

Бе лыя прос тыя шаш кі: 

16, 26, 27, 28, 33, 35, 38, 43, 

50 (9)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

1, 9, 13, 17, 18, 19, 24, 29, 34 

(9)

Грос май стар, які гу ляў 

чор ны мі, пра вёў кам бі на цыю 

і атры маў вый гра ную па зі цыю 

4х4. Па ка жы це ўдар.

У на ступ ным вы пус ку мы 

пла ну ем па чаць кон курс на 

най леп шае ра шэн не ша шач-

ных кам па зі цый, у якім чы-

та чы змо гуць па зма гац ца за 

пры зы і вы ка наць спар тыў ныя 

раз ра ды па шаш ках. А сён ня 

для са ма стой на га ра шэн ня 

пра па ну юц ца кам па зі цыі на-

ша га чы та ча з Мін ска Аляк-

санд ра Рэ мі за ва.

№ 48

Бе лыя прос тыя шаш кі: 

g3, b4, h4, e5

Бе лыя дам кі: e1(5)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

d2, c3, e3, a5, c7, g7 (6)

№ 49

Бе лыя прос тыя шаш кі:

b4, c5, g5

Бе лыя дам кі: g1 (4)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

d2, c3, g3, a5, e5, e7 (6)

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па-

чы на юць і вый гра юць.

Проз ві шчы чы та чоў якія 

да шлюць пра віль ныя ад ка зы, 

бу дуць апуб лі ка ва ныя.

Анонс: XXXІІ між на род ны 

тур нір па шаш ках-100 «Мінск-

2019» ад бу дзец ца з 1 да 7 лі-

пе ня.

Пра вер це 
свае ра шэн ні
вы пуск № 90 ад 07.06.2019.

№ 45 8.9.32.37.1.25.5+

№ 46 fe7.d2.d8.e1(b6A)

d4.d8A(f2)d6+

Дак лад ныя ад ка зы да сла лі:

В. Ду да рэ віч (в. Но вая 

Мыш Ба ра на віц ка га ра ё на); 

Ф. Кар пей (Мя дзел); 

У. Стат ке віч (п. Зя ле ны 

Бор Іва цэ віц ка га ра ё на); 

У. Пань ко (Ка мя нец); 

І. Ана ніч (Грод на); 

А. Шур пін (Івя нец); 

В. Ваўч коў (Ма ла дзеч на); 

П. і В. Шуль гі, А. Ліць ві наў, 

А. Рэ мі заў (усе Мінск); 

В. Таў ка чоў (Клі ма віц кі ра ён); 

В. Бан да рык (Мін скі ра ён); 

С. Ра шэ цін (Ашмя ны).

Пі шы це на ад ра с: 

га зе та «Звяз да», 220013, 

г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка-

га, 10А, 

e-maіl: іnfo@zvіazda.by, 

або vorush@yandex.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

28 чэрвеня 2019 г.
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Ш А Ш К І («Звяз да»)
Вы пуск № 91

Ге ні яль ны ву чо ны ства рае вы со ка тэх-

на ла гіч на га ро ба та Элект ро ні ка — з вы-

гля ду адзін у адзін звы чай на га хлоп чы-

ка, які ва ло дае не ве ра год ным на бо рам 

здоль нас цяў: мо жа пад няць са мы цяж кі 

груз і вы ка наць пес ню го ла сам лю бо га 

ар тыс та, ра шыць скла да ную за да чу па 

ма тэ ма ты цы і пра фе сій на на ма ля ваць 

кар ці ну. Не дзі ва, што пра та тып ро ба та, 

школь нік Сяр гей Сы ра еж кін, вы ра шае на 

пэў ны час пад мя ніць ся бе кі берх лоп чы-

кам. І ўсё маг ло б атры мац ца, але анд ро-

ід па трэб ны зла чын цам, каб здзейс ніць 

кра дзеж ста год дзя... 40 га доў та му рэ-

жы сёр Кан стан цін Бром берг і пісь мен нік 

Яў ген Вял ціс таў па да ры лі міль ё нам са-

вец кіх дзя цей му зыч ны фільм «Пры го ды 

Элект ро ні ка», які з мо ман ту прэм' е ры і 

да гэ туль ува хо дзіць у Ра сіі ў сот ню са мых 

па пу ляр ных філь маў усіх ча соў.

На са мрэч пер шая апо весць пра хлоп-

чы ка-ро ба та Элект ро ні ка з'я ві ла ся яшчэ 

ра ней, у 1964-м, ка лі тэ ма ро ба та тэх ні кі 

бы ла асаб лі ва мод най. На час эк ра ні за цыі 

вый шла ўжо тры апо вес ці, але яны ста лі 

толь кі ас но вай кі на стуж кі.

Фільм зды ма лі ў Адэ се і Віль ню се, хоць 

па сю жэ це па дзеі раз горт ва юц ца ў Маск-

 ве. Спа чат ку пла на ва ла ся, што абе-

дз ве га лоў ныя ро лі бу дзе вы кон ваць адзін 

хлоп чык, але рэ жы сёр за ду маў знай сці 

бліз нят. Адэ ская кі на сту дыя аб вяс ці ла кас-

тынг, і, ня гле дзя чы на жорст кія па тра ба-

ван ні: трэ ба бы ло ўмець спя ваць, іг раць 

на гі та ры, тан ца ваць, кі ра ваць ма пе дам, 

ад гук ну лі ся сот ні пар бра тоў-бліз нят з 

уся го Са вец ка га Са ю за. А знай шлі ге ро яў 

у звы чай най мас коў скай шко ле. Што ці ка-

ва, 12-га до вых Юру і Ва ло дзю Тар су е вых 

на про бы ад пра віў за вуч. Са мі ж хлоп цы ў 

ак цё ры не рва лі ся і вель мі па ку та ва лі з-за 

та го, што дзе ля зды мак іх па фар ба ва лі 

ў бе лы ко лер — і прай шло ня ма ла ча су, 

перш чым кпі ны ад на клас ні каў пе рай шлі 

ў за хап лен не і на ват зайз драсць. За тое 

пас ля прэм' е ры філь ма бра ты атрым лі ва лі 

ліс ты ад пры хіль ні каў лі та раль на мя ха мі — 

не каль кі дзя сят каў у дзень пры хо дзі ла на 

кі на сту дыю, столь кі ж — у рэ дак цыю «Пі я-

нер скай праў ды». Каб па зба віц ца ад гэ тай 

сла вы, баць кам Тар су е вых да вя ло ся на ват 

не каль кі ра зоў мя няць ну мар да маш ня га 

тэ ле фо на, а хлоп цам — са стрыг чы блан-

дзі ніс тыя ку ча ры, без якіх іх ста лі па зна-

ваць знач на ра дзей. І ма ла хто з пры хіль-

ні каў та ды і ця пер ве даў, што ўпа да ба ныя 

пес ні ў «Пры го дах Элект ро ні ка» за хлоп-

цаў спя ва лі... дзяў ча ты, і на ват агуч ва лі іх 

акт ры сы-жан чы ны, па коль кі ў пад лет каў 

як раз па чаў ла мац ца го лас.

Ры жа га ху лі га на Гу се ва па моч нік рэ жы-

сё ра амаль вы пад ко ва знай шла ў адэ скім 

ін тэр на це — і Ва ся Скром ны ака заў ся 

та кім та ле на ві тым, што по тым скон чыў 

тэ ат раль нае ву чы лі шча і сыг раў у не каль-

кіх філь мах, але ў рэш це рэшт спраў дзіў 

ма ру пай сці на флот.

Доў га не маг лі вы зна чыц ца і з кан ды-

да ту рай ства раль ні ка ро ба та — пра фе-

са ра Гро ма ва. Сыг раць яго пра па на ва лі 

Рас ці сла ву Пля ту, але той «не тра піў у 

воб раз», Ле а нід Бра ня вы па сва рыў ся з 

апе ра та рам, Бру на Фрэй ндліх сур' ёз на 

за хва рэў, Ула дзі мір Этуш пе ра цяг ваў 

ува гу на ся бе... Ро ля да ста ла ся Мі ка лаю 

Грынь ко, які толь кі што зняў ся ў «Стал-

ке ры» і скеп тыч на ста віў ся да дзі ця чай 

кар ці ны — а ў вы ні ку па ёй мно гім і за-

пом ніў ся.

Асоб най ува гі за слу гоў вае хвас та ты 

ак цёр — эр дэль тэр' ер Чын гіз, які сыг раў 

ро ба та-са ба ку Рэ сі, вер на га сяб ра і па моч-

ні ка элект рон на га хлоп чы ка. Са ба ка быў 

на столь кі дру жа люб ны, кем лі вы і пра ца-

здоль ны, што стаў улю бён цам усёй зды-

мач най гру пы. Адзі най скла да нас цю ста ла 

тое, што поўсць у Чын гі за хут ка ад рас та ла, 

і яе не заўж ды па спя ва лі па стрыг чы — гэ-

тыя ад роз нен ні бач ныя ў роз ных се ры ях.

Ма та цыкл для Уры — Мі ка лая Ка ра чан-

ца ва — узя лі ў арэн ду ў ад на го май стра-

ўмель ца з Пры бал ты кі, які браў вя лі кія гро-

шы, бо ў пе ра роб ле най ім кру той ма шы не 

нель га бы ло апа знаць «Яву».

«Пры го ды Элект ро ні ка» ў год прэм' е-

ры па каз ва лі па тэ ле ба чан ні аж но ча ты-

ры ра зы, а да лей тра ды цый на паў та ра лі 

ў дні школь ных ка ні кул, у лі пе ні і сту дзе ні. 

Ус пом ніць фільм на но ва мож на ра зам з 

ка на лам «Куль ту ра» — 1—4 лі пе ня.

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

І ўсё ж, дзе ў яго кноп ка?..

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

ДУ ША НА РОСХ РЫСТ
Свя точ ны кан цэрт, пры мер ка ва ны да Дня Не за леж нас-

ці, — ме ра пры ем ства, мож на ска заць, тра ды цый нае. 

Але ў ды рэк цыі спец пра ек таў тэ ле ка на ла АНТ пры ду-

ма лі, як зра біць ім прэ зу яр кай і не ба наль най: за асно ву 

ўзя лі най вя до мей шыя шля ге ры ан самб ля «Бе ла рус кія 

пес ня ры», а мес цам дзеі вы бра лі... ад кры тую пля цоў ку 

на ўзроў ні пя ці па вяр хо ва га до ма ў сэр цы ста лі цы — не-

да лё ка ад стэ лы «Мінск — го рад-ге рой».

Вя ду чы мі му зыч най пра гра мы «Ду ша Бе-

ла ру сі» ста нуць во пыт ны гу лец ай чын най тэ-

ле пра сто ры Дзя ніс Кур' ян і прад стаў ні ца ма-

ла до га твор ча га па ка лен ня, спя вач ка і бло гер 

Ле ра Яс ке віч, чые му зыч-

ныя ві дэа ро лі кі збі ра юць 

на YоuTubе дзя сят кі ты сяч 

пра гля даў і лай каў. Не вы клю чэн нем ста не 

і гэ ты ве чар — Ле ра Яс ке віч вы ка нае ад ну 

са зна ка вых лі рыч ных кам па зі цый «Бе ла-

рус кіх пес ня роў».

Акра мя та го, на не звы чай ным «кан цэр це на да ху» свае вер-

сіі вя до мых хі тоў прад ста вяць спе цы яль ныя гос ці — пе ра мож ца 

ра сій ска га шоу «Біт ва та лен таў» мін ча нін Мі кі та Бяль ко і гурт 

Nаvіbаnd. І, без умоў на, сам ан самбль «Бе ла рус кія пес ня ры», 

у вы ка нан ні яко га пра гу чыць «пес ня роў ская» спад чы на роз-

ных га доў: «Мо ло дость моя — Белоруссия», «Во лог да», «Не 

люби нелюбимого», «Рэ крут», «Чар ня вая, бя ля вая», «Скажи 

про лю бовь» і яшчэ доб ры дзя ся так кам па зі цый. Па слу хаць 

вы ступ лен не жыў цом па шан цуе аб ме жа ва на му ко лу гле да-

чоў — на пля цоў цы змес ціц ца ўся го 60—70 ча ла век, — а вось 

па гля дзець эфір 3 лі пе ня за пра ша юц ца ўсе ах вот ныя.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІII квар тал або II паў год дзе 2019 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                     на IІI квар тал або ІI паў год дзе 2019 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» на ІІІ квар-

тал або ІІ паў год дзе 2019 г., за паў няй це карт ку 

ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай це да 16 лі пе ня 

2019 го да ў рэ дак цыю на ад рас: 220013, г. Мінск, 

вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А.

Ся род пад піс чы каў 17 лі пе ня 2019 го да бу дуць 

ра зы гра ны сем умы валь ні каў «Аква тэкс» і су пер-

прыз — ду ша вая ка бі на «Аква рэль». Вы ні кі бу дуць 

апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 25 лі пе ня.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 30 ве-

рас ня пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на ІІІ квар тал або ІІ паў-

год дзе 2019 г. і паш пар та. Пас ля 30 ве рас ня вы да ча пры зоў спы ня ец ца і прэ-

тэн зіі пад піс чы каў не пры ма юц ца. Умо вы рэ клам най гуль ні «Све жыя на ві ны 

ад «Звяз ды»!» чы тай це ў ну ма ры 99 га зе ты «Звяз да» ад 30.05.2019 г.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.
Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 01.06.2019 да 30.09.2019.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3563 ад 28.05.2019 г. 
вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Све жыя на ві ны ад «Звяз ды»!


