
6.10 Іс насць.
6.35, 21.40 Ме лад ра ма «Ад-
ра зу пас ля ства рэн ня све-
ту». 1—4-я се рыі.
8.30 Буй ным пла нам.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Клуб рэ дак та раў.
9.50 Се ры ял «Сва ты-4».
10.55 «50 рэ цэп таў пер ша-
га».
11.40 Спе цы яль ны рэ пар-
таж.
12.10 Гіс то рыі ра мон ту.
12.45 Зда роўе.
13.30, 15.45 Ме лад ра ма «За-
мест яе». 1—4-я се рыі.
15.15 Кра і на.
21.00 Па на ра ма.
1.25 Дзень спор ту.

7.05 М/с «Сяб ры анё лаў».
7.50 Фільм для дзя цей «Ген-
зэль і Грэ тэль».
8.50, 22.05 Тэ ле ба ро метр.
8.55 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам-4».
10.40 Ані ма цый ны фільм 
«Пя чат ка ца ра Са ла мо на».
12.05 «Ня дбай ні кі». Па зна-
валь на-за баў ляль нае шоу.
13.15 «Свет на вы ва рат». Трэ-
вел-шоу.
14.15 «Па нен ка-ся лян ка». Рэ-
алі ці-шоу.
15.20 Ка пей ка ў ка пей ку.
16.10 Ме лад ра ма «Маё вя лі-
кае грэц кае вя сел ле».
17.50 Рэ пар цёр.
18.40 «Біт ва эк стра сэн саў. 
14-ты се зон».
20.40 «Вя сел ле ўсля пую». Рэ-
алі ці-шоу.
22.00 Спорт ла то 6 з 49, 
КЕНО.
22.10 «Вяр ні це мне пры га-
жосць». Ме ды цын скае рэ-
алі ці.
23.20 Ба я вік «Кі док коб-
ры-2».

7.40 «Сі ла ве ры».
8.05 «Бе ла рус кая кух ня». 
Гры бок.
8.30, 12.50, 20.20 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.45 «Бліз ня». Ка ме дыя.
10.35 «Край».
11.00 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
11.35 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Брас лаў скі ра ён.
12.00 «Ка мер тон». Пісь мен нік 
Ге ор гій Мар чук.
12.25 «На ву ка ма нія».
13.10 «Тэ атр у дэ та лях». 
Спек такль Тэ ат ра-сту дыі кі-
на ак цё ра «Бе зы мен ная зор-
ка».
13.35 «Под ых струн».
14.15 «Эти гла за напротив». 
Кан цэрт пе сень Ва ле рыя Аба-
дзін ска га.
15.40 «Дрэн ны доб ры ча ла-
век». Дра ма.
17.15 «Знак лё су». Дак. 
фільм.
18.10 «Вазь му твой боль». 
Дра ма.
19.30 «Па хва лях на шай па-
мя ці». Эпо ха фі зі каў і лі ры-
каў.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.05 «Апош ні дзень». Вік тар 
Цой.
21.40 «Ігол ка». Дра ма.
23.00 ІFMC. Ві цебск. Ба лет 
Яў ге на Пан фі ла ва. Спек такль 
«Яна».
23.40 М/ф.

8.00, 22.30 PRO спорт. На ві-
ны.
8.10 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Спрынт. Муж чы ны.
9.40 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Спрынт. Жан чы ны.
11.25 Піт-стоп.
11.55, 19.20 Бія тлон. Чэм пі я-
нат Еў ро пы. Гон ка пе ра сле ду. 
Муж чы ны.
12.50 Бас кет бол. Еў ра лі га. 
ЦСКА (Ра сія) — «Эфес» (Тур-
цыя).

14.55, 20.05 Бія тлон. Чэм пі я-
нат Еў ро пы. Гон ка пе ра сле ду. 
Жан чы ны.
15.45 Жан чы ны і спорт. Ма-
рыя Ма ма шук.
16.15 На каўт-раўнд.
16.45 Авер тайм. КХЛ.
16.55 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — «Ба рыс» (Аста на). 
У пе ра пын ках — Авер тайм. 
КХЛ.
20.55 Ганд бол. Чэм пі я нат све-
ту. Муж чы ны. 1/2 фі на лу.
22.40 Ганд бол. Чэм пі я нат 
све ту. Муж чы ны. Матч за 
3-е мес ца.

7.00, 8.05 «Су бот няя ра ні ца».
8.00, 9.00 (з суб ціт ра мі), 16.00 
(з суб ціт ра мі), 20.30 На шы на-
ві ны.
9.05 М/с «Смя ша ры кі. 
Спорт».
9.25 «Зда роўе».
10.30 «Смак».
11.15 «Ідэа льны ра монт».
12.15 «Ра зум ні цы і ра зум ні-
кі».
13.05 Тэ ле ча со піс «Гу ма рын-
ка».
13.20 «Уда ча ў пры да чу! 
з «Еў ра опт».
14.05 Ка ме дыя «Пры го ды 
Па дзінг та на».
16.15 (з суб ціт ра мі), 21.00 На-
ві ны спор ту.
16.20 «Тэ о рыя змо вы».
18.00 «Хто хо ча стаць міль я-
не рам?»
19.00 Кан цэрт На та шы Ка ра-
лё вай.
21.05 «Сён ня ве ча рам».
22.35 «Пад мас коў ныя ве ча-
ры».
23.30 Маст. фільм «Абя цан-
не».

6.45 Маст. фільм «Дзі ва кі».
8.05 «Ан фас».
8.20 Ме лад ра ма «Вяр ні ся да 
мя не».
10.20 «Ра монт па-сум лен на-
му».
11.00 «Мінск і мін ча не».
11.30 «М і Ж».

11.50 Да ку мен таль ны спец-
пра ект: «Зо ла та. Пад ман най-
вы шэй шай про бы».
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.40 «Шчы рая раз мо ва».
13.55, 23.50 Ка ме дыя «Мар-
ная мі тус ня».
15.30 «Да лё кія сва я кі».
15.55 «Вя лі кі го рад».
16.40 Кан цэрт Мі ха і ла За дор-
на ва.
17.50 Да ку мен таль ны спец-
пра ект: «Са мыя жу дас ныя 
эпі дэ міі».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 «Учас так лей тэ нан та 
Ка чу ры». Се ры ял.

6.00, 1.25 Се ры ял «Ле галь-
ны до пінг».
7.10 М/ф.
8.00 «Са юз ні кі».
8.25 «Я — ва лан цёр».
9.00 «Вой, ма мач кі!»
9.30 «Ме ды цын ская праў да».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Зроб ле на ў СССР».
10.45 Маст. фільм «Га раж».
12.40 «Лю бі мыя ак цё ры».
13.10 «Ця жар абе ду».
13.40 Маст. фільм «Гро шы 
на два іх».
16.15 Се ры ял «Ні на».
23.30 Маст. фільм «Знак лё-
су».
5.40 М/ф.

7.00 «Па кой сме ху».
8.15 Дэ тэк тыў «След ства 
вя дуць зна та кі».
11.00, 14.00 Вест кі.
11.20 «Жы выя гіс то рыі».
12.10 «Ся мей ны аль бом».
13.00 «На ша спра ва».
13.15 «Пеш шу...»
14.15 Маст. фільм «Укра дзі 
мя не».
17.25 «Су бот ні ве чар».
19.00 «Кар ці на све ту».
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 «Із май лаў скі парк». Вя-
лі кі гу ма рыс тыч ны кан цэрт.

22.40 Маст. фільм «Пры га-
вор ідэа льнай па ры».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 8.20 Се ры ял «Ад ва-
кат».
8.00, 10.00, 14.00, 16.00 Сён-
ня.
8.45 «Іх но ра вы».
9.15 «Вус на мі дзі ця ці».
10.25 Га лоў ная да ро га.
11.10 «Ежа жы вая і мёрт вая».
12.10 Ква тэр нае пы тан не.
13.20 «Уда ча ў пры да чу!»
14.15 «Двай ныя стан дар ты».
15.10 Се ры ял «НС — Над-
звы чай ная сі ту а цыя».
16.20 «Ад ной чы...»
17.05 «Сак рэт на міль ён». 
Аляк сандр Ва сіль еў.
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.00 «Ты не па ве рыш!»
20.50 Маст. фільм «Цяг нік 
на поў нач».
0.05 «Жы выя ле ген ды».

9.00, 15.55, 19.05, 21.10, 23.55 
«На двор'е».
9.05 М/ф.
9.30 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
9.40 Ба я вік «На грэб ні хва-
лі».
11.25 Ка ме дыя «Фо кус».
13.15 «Гля дзім усёй сям'-
ёй». Маст. фільм «Ня ўлоў-
ныя мсці ўцы».
14.30 «Гля дзім усёй сям'-
ёй». Се ры ял «Ад ной чы ў 
каз цы».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па-
чы нак.
16.30 Се ры ял «Ай цец 
Браўн».
17.25, 19.10 Ка ме дыя «Ідэа-
льны муж».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.00 «Фэшн іs my пра-
фэшн».
21.15 Мю зікл «Рок на ста-
год дзі».
23.35 М/ф «Брэ мен скія му зы-
кан ты».

6.00, 4.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
7.00 М/ф «Мія і я».
7.30 «Ера лаш».
8.30 М/ф «Тры ка ты».
8.35 М/ф «Ёка».
8.50 М/ф «Пры го ды Дзі на».
9.10 М/ф «Фік сі кі».
9.20 М/ф «Ма шы ны каз кі».
9.25 М/ф «Ма ша і мядз-
ведзь».
9.30 М/ф «Алі са ве дае, што 
ра біць».
10.00 Скетч-шоу «Асця рож на: 
дзе ці!»
10.30 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
11.30 Се ры ял «Га тэль «Эле-
он».
13.30, 1.20 «Тур ба мік сер».
15.30 Дра ма «Арол дзя вя та га 
ле гі ё на».
17.40 Ані ма цый ны фільм «Рэ-
аль ная бел ка».
19.20 Дра ма «Пам пеі».
21.20 «Ураль скія пель ме ні».
23.20 Фэн тэ зі «Ін шы свет-2: 
эва лю цыя».
4.30 «Ла ві мо мант».
5.00 «Пра зор лі вая».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 Біб лей скі сю жэт.
10.35 «Се ра фім Па лу бес і ін-
шыя жы ха ры Зям лі». Маст. 
фільм.
12.00 «Аст ра вы». Ра дзі вон 
На ха пе таў.
12.45 «На гэ тым тыд ні... 
100 га доў та му. Неф ран та-
выя на тат кі».
13.15 «Жу дас ныя баць кі». 
Маст. фільм.
15.00 Ве ра Ва сіль е ва ў спек-
так лі Тэ ат ра са ты ры «Ра ка-
вая ця га». Па ста ноў ка А. Жы-
цін кі на.
17.00 На ві ны куль ту ры.

17.30 Да 85-год дзя з дня на-
ра джэн ня Ры мы Ка за ко вай. 
«Лі нія жыц ця».
18.25, 1.55 «Гіс то рыя мо ды». 
Дак. се ры ял.
19.20 Да юбі лею Люд мі лы Са-
вель е вай. «З ве ча ра да паў-
дня». Маст. фільм.
21.35 «Ра ман ты ка ра ман-
са».
22.35 Кі но на ўсе ча сы. «Кра і-
на це няў». Маст. фільм.
0.40 Жак Лусье. Соль ны кан-
цэрт у Кёль не.
1.30 «Дур ная...» «Крыў да». 
М/ф для да рос лых.
2.50 «Ха рун-аль-Ра шыд». 
Дак. фільм.

6.00 «Яло вая суб ма ры на» 
з Аляк санд рам Ліп ніц кім. 
«Гіс то рыя рус ка га ро ку». 
«Аквариум». Мы ні ко лі не ста-
нем ста рэй шы мі». 2-я част ка. 
2007 год.
7.00, 8.35, 9.40, 11.00, 12.55, 
14.45, 15.40, 17.00, 19.00, 3.40, 
5.45 Му зыч ная на сталь гія.
7.10 Маст. фільм «Два нац ца-
тая ноч».
8.50 «Прэс-экс прэс». 1995 
год.
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы 
час».
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
11.35 «Гэ та бы ло ня даў на, 
гэ та бы ло даў но...» Яў ген 
Еў ту шэн ка. Вер шы роз ных 
га доў.
12.00. 18.00 «Да і пас ля...» 
з Ула дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1964. 2011 год.
13.10 Маст. фільм «Рэс пуб лі-
ка ШКІД».
16.00 «Кол ба ча су».
17.15 Кан цэрт гур та «Машина 
времени». 1990 год.
19.15 «КВЗ-87». НДУ — 
ДДУ.
21.00 «Быў час». 2009 год.
22.00 Маст. фільм «Ка лі ве-
рыць Ла па ту хі ну...»

0.05 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год.
1.00 Фільм-спек такль «Прый-
шоў муж чы на да жан чы ны». 
1990 год.
5.00 «Я са ма». Тэ ма: «Я та кая 
не пры го жая». 1995 год.

3.30, 20.00 Фі гур нае ка тан не. 
Чэм пі я нат Еў ро пы.
5.00, 7.45, 9.15 Тэ ніс. Australіan 
Open.
8.45, 13.30, 2.15 Тэ ніс. «Гейм, 
сэт і Матс».
11.15 Тэ ніс. «Гейм, сэт і 
Матс»-эк стра.
11.30, 1.00 Тэ ніс. Australіan 
Open. Жан чы ны. Фі нал.
13.45 Тэ ніс. Australіan Open. 
Муж чы ны. Пар ны раз рад. Фі-
нал.
16.00 Сан ны спорт. Чэм пі я-
нат све ту.
17.30, 2.30 Скач кі з трамп лі-
на. Ку бак све ту.
0.00 Зі мо выя ві ды спор ту.

0.35 Ме лад ра ма «Ча го хо чуць 
жан чы ны?»
2.45, 15.35 Скетч кам «Па між 
на мі».
3.10 Ка ме дыя «Та та на пра кат 
(1-я се рыя)».
4.00 Ка ме дыя «Та та на пра кат 
(2-я се рыя)».
5.00 Ка ме дыя «Та та на пра кат 
(3-я се рыя)».
5.50 Ка ме дыя «Та та на пра кат 
(4-я се рыя)».
6.50 Ка ме дыя «Вол га-Вол-
га».
8.45 Ме лад ра ма «Мой са мы 
страш ны каш мар».
10.35 Ка ме дыя «Пят ні ца».
12.10 Ка ме дыя «Бам бу».
14.00 Ка ме дыя «Уніз па лес-
ві цы».
16.00 Ме лад ра ма «Ча го хо-
чуць жан чы ны?»
18.15 Ме лад ра ма «Ка хан не 
з пер ша га по гля ду».

19.50 Ка ме дыя «Ту пы і яшчэ 
ту пей шы-2».
21.45 Ка ме дыя «Два ў ад-
ным».
23.25 Ка ме дыя «Ша лё ныя вы-
клад чы кі».

6.00 М/ф.
10.10 «Хро ні кі мас коў ска га 
по бы ту».
11.00 «До каз ві ны».
11.35, 1.10 «Не бяс печ ная па-
мыл ка». Cерыял.
14.55 «Ле га. Фільм». Ані ма-
цый ны фільм.
16.40 «Гуч ныя спра вы».
17.45 «Дзе вя нос тыя».
18.40, 5.30 «10 са мых».
19.15 «Мі ну лым ле там у Чу-
лім ску». Маст. фільм.
21.10 «Ра са ма ха. Бес смя рот-
ны». Фан тас ты ка.
23.45 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
4.10 «Не на ра дзі ся пры го-
жай».

6.10, 18.10 Фан тас ты ка «Па-
свя чо ны».
8.00 Дра ма «Ін тэр в'ю з вам-
пі рам».
10.15 Ка ме дыя «Як зай мац ца 
ка хан нем па-анг лій ску».
12.10 Дра ма «Ку ды пры вод-
зяць ма ры».
14.10 Дра ма «Пе ра пра ва-2».
16.25 Дра ма «А вось і яна».
20.10 Тры лер «Ні чо га аса біс-
та га».
22.25 Ме лад ра ма «Спа да ры-
ня па ка ёў ка».
0.25 Дра ма «Ці хая га вань».
2.30 Тры лер «Ула да стра ху».
4.25 Тры лер «Лофт».

6.20 Ка ме дыя «На ша Russіa. 
Яй кі лё су».
8.05 Дра ма «Іван».

10.05 Ба я вік «Па ля ван не на 
пі ран ню».
12.20 Ка ме дыя «Ар шын Мал 
Алан».
14.15 Дра ма «Ду рань».
16.35 Ме лад ра ма «Пра свят-
лен не».
18.25 Ка ме дыя «Усё і ад ра-
зу».
20.20 Ка ме дыя «Увесь гэ ты 
джэм».
22.20 Ка ме дыя «Пят ні ца».
0.10 Дра ма «Ра дзі ма».
2.20 Дра ма «Бра ты Ч.»
4.10 Дра ма «Край».

6.00 Гуль ні ро зу му.
6.25, 5.35 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці.
6.45, 9.05, 11.25 Ча ла век су-
праць YouTube.
12.15, 14.50, 16.35, 18.20, 
20.55 Гіс то рыя Бо га з Мор га-
нам Фры ме нам.
21.45, 0.05, 2.25, 4.00 Па ра-
нар маль нае.
23.20 Дзіў ная Дру гая су свет-
ная.

8.00, 18.00 Кос мас на вы ва-
рат.
9.00 Па ляў ні чыя на скла ды.
10.00 Лік ві да тар.
11.00, 23.00 У по шу ках скар-
баў.
12.00 Зор нае вы жы ван не.
13.00, 1.00 Аляс ка: сям'я 
з ле су.
14.00, 22.00 Аляс ка: апош ні 
ру беж.
15.00 Апош нія жы ха ры Аляс-
кі.
16.00, 21.00 Ін жы нер ныя пра-
лі кі.
18.00, 7.10 Ка лек цы я не ры 
аў то.
19.00, 0.00 Аў та льян цы.
20.00 Мо та рэ стаў ра цыя.
2.00 Рач ныя мон стры.
4.40 Мя цеж ны га раж.

1120 студзеня 2017 г.

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

АНТАНТ

СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000TБ1000

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

Беларусь 1Беларусь 1

Су бо та, 
28 студзеня

ВТБВТБ

КінакамедыяКінакамедыя

Zамор'еZамор'е  ��

БА БУ ЛЯ ЎЗЯ ЛА, 
УНУК ВЯР НУЎ

Аме ры ка нец Уэб Джон сан 
вяр нуў у біб лі я тэ ку Сан-Фран-
цыс ка кні гу, узя тую 100 га доў 
та му, па ве дам ляе га зе та Sаn 
Frаnсіsсо Сhrоnісlе.

Збор нік ка рот кіх апа вя дан няў 
Фрэн сі са Хоп кін са Смі та «На 40 хві лін 
паз ней» у 1917 го дзе бра ла ба бу ля 
муж чы ны Фі бі Уэб. Ён знай шоў кні гу 
ў 1996 го дзе і вы свет ліў, што сва яч ка 
па мер ла за ты дзень да та го, як скон-
чыў ся тэр мін вяр тан ня збор ні ка. Та ды 
Джон сан не ад нёс яго ў біб лі я тэ ку, 
та му што вы ра шыў, што праз столь кі 
га доў ён пе рай шоў у сям'ю. Біб лі я тэ-
ка не ста ла штра фа ваць муж чы ну за 
пра тэр мі ноў ку, та му што пра во дзіць 
ад мыс ло вую ак цыю па вяр тан ні кніг, 
якія чы та чы не вяр ну лі ў тэр мін.

У кра са ві ку 2016 го да жы хар-
ка Но вай Зе лан дыі вяр ну ла кні гу ў 
біб лі я тэ ку го ра да Ок лен да, узя тую 
ў 1948 го дзе. Кі раў ніц тва ўста но вы 
да ра ва ла жан чы не доўг у 17 ты сяч 
до ла раў ЗША.

ПРА ДА ЕЦ ЦА СМОГ
Прад пры маль нік з Пе кі на вы-
пус ціў у про даж бан кі, якія змя-
шча юць смог кі тай скай ста лі-
цы, па ве дам ляе Sоuth Сhіnа 
Mоrnіng Роst.

Пра дукт атры маў наз ву Bеіjіng Аіr 
(«Па вет ра Пе кі на») і пра да ец ца па 
ча ты ры до ла ры за сло ік. «Ця пер вы 
мо жа це ўзяць Пе кін з са бой ку ды б ні 
па еха лі. Кан сер вы зруч ныя для вы ка-
ры стан ня, кож ная ўпа коў ка змя шчае 
ўні каль ную су месь кіс ла ро ду, азо ту і 
яшчэ сёе-тое», — га во рыц ца на сай-
це, які рэ кла муе спе цы фіч ны та вар. 
Як рас тлу ма чыў аў тар біз нес-ідэі, яна 
прый шла яму ў га ла ву пас ля та го, як 
ён уба чыў кі тай цаў, якія куп ля юць бан-
кі з чыс тым па вет рам. Па вод ле слоў 
прад пры маль ні ка, яго та вар ка рыс та-
ец ца па пу ляр нас цю, ён пра дае да ста 
сло і каў Bеіjіng Аіr за дзень.

Ра ней па ве дам ля ла ся, што ўла ды 
Пе кі на ства ры лі эка ла гіч ную па лі цыю, 
якая за клі ка на зма гац ца са смо гам. 
У аба вяз кі но вай струк ту ры ўвой дзе 
ад соч ван не вы пад каў не санк цы я на-
ва на га пад па лу смец ця, драў ні ны, а 
так са ма ін шых бія ма тэ ры я лаў. Акра-
мя та го, эка ла гіч ныя па лі цэй скія бу-
дуць спы няць спро бы пры га та ваць 
бар бе кю на ад кры тым па вет ры. З'яў-
лен не гэ та га пад раз дзя лен ня звя за на 
з вель мі цяж кай сі ту а цы яй з за брудж-
ван нем па вет ра ў КНР.

ЗНАЙ ШОЎ КВІ ТОК 
НА МІЛЬ ЁН

Аме ры ка нец знай шоў стра ча ны 
ла та рэй ны бі лет, які вый граў 
міль ён до ла раў, па ве дам ляе 
агенц тва UРІ.

Жы хар шта та Арэ гон Джа мэл Па-
ні са ад шу каў кан верт з на бы тым у 
мі ну лым сту дзе ні бі ле там, ка лі раз-
бі раў па пе ры ў офі се пад час сне га-
па ду. Ён ус пом ніў, што па тэ ле ві за ры 
рас каз ва лі аб буй ным вый гры шы ў 
ла та рэю, за якім так ні хто і не прый-
шоў. Ён пра ве рыў сваю зна ход ку і 
вы явіў, што стаў ула даль ні кам міль-
ё на до ла раў. Для та го каб атры маць 
вый грыш, у яго за ста ва лі ся лі ча ныя 
дні. 17 сту дзе ня гэ та га го да яго гро-
шы бы лі б пе ра да дзе ны ў Фонд эка-
на міч на га раз віц ця Арэ го на.
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