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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 9.27 16.49 7.22
Вi цебск — 9.24 16.31 7.07
Ма гi лёў — 9.17 16.39 7.22
Го мель — 9.05 16.45 7.40
Гродна — 9.40 17.06 7.26
Брэст    — 9.32 17.16 7.44

ЗАЎТРА
Вы клад чы ца фі ла со фіі па вя лі чы-

ла гру дзі...

Ну, і на вед валь насць пад цяг ну-

ла.

— У п'я ным вы гля дзе, гра ма дзя нін, 

мы вас у тэ атр не пус цім!

— А вунь та го пус ці лі!

— Дык гэ та ар тыст, яму вы сту-

паць...

Вар таў нік скла да бі жу тэ рыі жы-

ве вель мі бед на, але за тое вель мі 

пры го жа.

Месяц
Поўня ў 20.49.

Месяц у сузор’і Рака.

Iмянiны
Пр. Ганны, Ефрасінні, Аляксандра, 
Васіля, Сцяпана, Уладзіміра.
К. Ганараты, Зянона, Францішка.
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22 СНЕЖ НЯ

1918 год — у Мін ску на 

асно ве Пер ша га 

та ва рыст ва бе ла рус кай дра мы 

і ка ме дыі пад кі раў ніц твам 

Ф. Жда но ві ча і тэ ат раль на-

га ка лек ты ву пад кі раў ніц твам 

Ф. Алях но ві ча ўтво ра ны Бе ла рус кі са вец кі тэ атр. 

У скла дзе тэ ат ра быў хор У. Тэ раў ска га і ар кестр 

пад кі раў ніц твам Ф. Тхо жа. Рэ жы сё ры: Алях но віч 

і Жда но віч. Ка лек тыў пра во дзіў куль тур на-асвет-

ную ра бо ту. У рэ пер ту а ры пе ра важ на бы лі бе ла-

рус кія тво ры: «Рас кі да нае гняз до» і «Паў лін ка» 

Я. Ку па лы, п'е сы У. Га луб ка, Ф. Алях но ві ча, 

А. Чэ ха ва, «Мод ны шлях цюк» К. Ка ган ца, «Квет -

ка па па ра ці» К. Буй ло, ін сцэ ні роў кі па тво рах 

Э. Ажэш кі «Хам» і «Рысь» і інш. Пры тэ ат ры пра ца ва ла лі-

та ра тур ная сек цыя. Дзей ні чаў да са ка ві ка 1919 го да.

1923 год — на ра дзі ла ся (в. Уша лы Шу мі-

лін ска га ра ё на) Еф ра сін ня Са вель-

еў на Зянь ко ва, Ге рой Са вец ка га Са ю за. Адзін з 

ар га ні за та раў і кі раў ні коў ма ла дзёж на га пад пол ля 

ў Ві цеб скай воб лас ці ў Вя лі кую Ай чын ную вай ну. 

Пас ля аку па цыі Ві цеб шчы ны ў род най вёс цы на-

ла дзі ла су вязь з пар ты зан скім атра дам імя Ва ра-

 шы ла ва, вы кон ва ла яго за дан ні, вя ла раз вед ку. 

У па чат ку 1942 го да ўзна ча лі ла Обаль скае кам са-

 моль ска-ма ла дзёж нае пад пол ле. Пад поль шчы кі 

здзейс ні лі 21 ды вер сію: вы ве лі са строю элект ра-

стан цыю і чы гу нач ную ва да кач ку, спа лі лі льно за-

вод, ма шын нае ад дзя лен не цаг ля на га за во да, уза-

рва лі тры тор фа прад пры ем ствы, зні шчы лі не каль кі 

мас тоў, аў та ма шын, эша лон са сна ра да мі і інш. З 

ве рас ня 1943 го да ў пар ты за нах. У пас ля ва ен ныя 

га ды бы ла на кам са моль скай ра бо це. Па мер ла ў 

1984 го дзе.

1945 год — у Мін ску ад кры ты Бе ла рус кі 

тэ ат раль ны ін сты тут (сён ня — Бе-

ла рус кая ака дэ мія мас тац тваў).

1958 год — апуб лі ка ва ны Указ Прэ зі-

дыума Вяр хоў на га Са ве та СССР аб 

уз на га ро джан ні Бе ла рус кай ССР ор дэ нам Ле ні на 

за па спя хо вае ад наў лен не на род най гас па дар кі і 

вя лі кія да сяг нен ні бе ла рус ка га на ро да ў да лей шым 

раз віц ці пра мыс ло вас ці, бу даў ніц тва, сель скай гас-

па дар кі і куль ту ры.

2000 год — у Мін ску зда дзе ны ў экс плу а-

та цыю но вы бу ды нак Цэнт раль на га 

чы гу нач на га вак за ла.

1858 год — на ра дзіў ся Джа-

ка ма Пу чы ні, вя лі кі 

італь ян скі кам па зі тар. Аў тар опер 

«Ма нон Лес ко», «Тос ка», «Ба ге ма», 

«Ма дам Ба тэрф ляй» і інш. Па мёр у 

1924 го дзе.

1920 год — ад быў ся VІІІ Усе ра сій скі 

з'езд Са ве таў, на якім быў пры ня-

ты Дзяр жаў ны план элект ры фі ка цыі Ра сіі (ГО ЭЛ РО). 

Пры няц це пла на ГО ЭЛ РО, які рас пра цоў ва ла Дзяр-

жаў ная ка мі сія па элект ры-

фі ка цыі кра і ны, ство ра ная 

за год да гэ та га, і ста ла 

па чат кам элект ры фі ка цыі 

Са вец кай Ра сіі. План ГО-

ЭЛ РО быў раз лі ча ны на 

10—15 га доў і пра ду гледж ваў ка рэн ную рэ кан струк-

цыю на род най гас па дар кі на ба зе элект ры фі ка цыі. У 

асноў ным ён быў ажыц цёў ле ны да 1931 го да.

1937 год — на ра дзіў ся Эду ард Ус пен скі, 

са вец кі і ра сій скі пісь мен нік. Аў тар 

апо вес цяў і апа вя дан няў для дзя цей, у тым лі ку 

«Кра ка дзіл Ге на і яго сяб ры», «Уніз па ча роў най 

ра цэ», «Трое з Пра стак ва шы на», п'ес, у тым лі ку 

«Ча бу раш ка і яго сяб ры». Ар га ні за тар вы да вец тва 

дзі ця чай раз ві валь най лі та ра ту ры «Са ма вар», аў-

тар па пу ляр най пра гра мы «У на шу га вань за хо дзі лі 

ка раб лі».
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Не га ра чы мі тан ца мі 
адзі ны мі

Імя на бра ла аба ро ты, Воль га змаг ла 

да зво ліць са бе лю бую сва бо ду, узяць 

ча ма дан і без ліш ніх ака ліч нас цяў ля-

цець, ку ды ду ша про сіць. На лю бое мо-

ра. Але так бы ло не заў сё ды...

Пер шыя гурт кі па тан цах яшчэ юная 

Воль га Ле та (проз ві шча, да рэ чы, са-

праўд нае) вя ла бяс плат на, не цу ра ла ся 

вы сту піць у дзі ця чым сад ку ці на пра він-

цый ным фэс це. Не пры бе ра га ю чы ся бе 

для па фас ных пра ек таў, яна атрым лі-

ва ла каш тоў ны во пыт у род ным го ра-

дзе. Ужо та ды ха рэо граф вы лу ча ла ся 

шы ры нёй по гля даў, зор кай та лен ту. 

«Ка ра ле ва дэ нсхо ла Бе ла ру сі — 2013» 

і «Ка ра ле ва твэр ка Бе ла ру сі — 2016». 

Але са праўд ную сі лу Воль га ад чу ла, ка лі 

ад кры ла ўлас ную шко лу тан цаў. У чым 

жа сак рэт па пу ляр нас ці яе сту дыі?

«Ска заць, што ўсё за ле жыць ад кі-

рун ку? Не, ня праў да. Га доў дзесяць та-

му з ма ёй гру пай «Ім пульс» бы ло тое ж 

са мае, а там пра ва ка цый на га твэр ка і 

бліз ка не іс на ва ла. З пяці ча ла век — 

у 300 за ней кі год! І ка лі ў Рас тоў-на-До-

не пе ра еха ла, так са ма дзяў ча ты, якія ха-

це лі на ву чыц ца дэ нсхо лу, жа но ча му тан-

цу, вы бі ра лі мя не. А Рас тоў ве лі зар ны 

го рад, і кан ку рэн цыя там дра ко наў ская. 

У тан цах га лоў нае шалёная энер ге ты ка 

без пан тоў», — усмі ха ец ца Воль га.

Гро дзен ка ад на з пер шых у Бе ла ру сі 

асво і ла твэрк. З клі паў за меж ных рэ-

пе раў гэ ты га ра чы тан ца валь ны стыль 

прый шоў і да нас, вы клі каў не ад на-

знач ную рэ ак цыю, але пры жыў ся. 

Воль га Ле та лі чыць твэрк вя сё лай 

за ме най трэ на жор кі, крос фі ту і пі ла-

тэ су. Са май ста рой з ву ча ніц на яе 

па мя ці бы ло га доў 40. І кож ная жан чы-

на ад кры вае ся бе но вую, упэў не ную і 

больш пры ваб ную.

Ві дэа Воль гі з укра ін ска га пра ек та 

«Тан цу юць усе» на бра ла на YouTube — 

ува га! — 30 міль ё наў пра гля даў. І гэ та 

яно за ці ка ві ла мас коў скіх прад зю са-

раў. Бе ла рус цы пра па на ва лі мес ца ў 

гру пе «Queens». А да лей — су поль ныя 

пес ні з Мі ка ла ем Бас ка вым і вы ступ-

лен ні на «За ла тым гра ма фо не».

Фор му ла пос пе ху
«А су мнеў, што па тра пі це ў даў га-

вую яму, быў, ка лі па зы ча лі вя лі кую 

су му на ад крыц цё шко лы? Страх ры-

зы кі?» — ці каў лю ся.

«Су мнеў? — пе ра пыт вае Воль га. — 

Які су мнеў? Я ж упэў не на: усё атры-

ма ец ца. Тут ня ма ры зы кі. Ры зы ка гэ та... 

ну, не ве даю, мо жа, ско чыць са ска лы з 

па ра шу там (смя ец ца), ка лі га да еш: вы-

жы веш ці не? А та кія звы чай ныя рэ чы, 

як гро шы па зы чыць, крэ дыт узяць, пра-

 фе сію змя ніць, ІП ад крыць, пе ра ехаць 

(з усмеш кай ад мах ва ец ца)...»

«Ча ла век, які мае зда ро выя ру кі, но гі, 

га ла ву не мо жа па та нуць у цяж кіх ча сах, 

як у ба ло це. Ва ўсіх ад коль ка вая коль-

касць га дзін у су тках. Я лі чу, ка лі хо чаш 

за ра біць, пой дзеш, за ро біш. Усё! — раз-

во дзіць ру ка мі Воль га. — Я, на прык лад, 

ма гу быць на стаў ні цай фіз куль ту ры, бо 

маю ад па вед ную аду ка цыю, ма гу — 

швач кай. У лю бым вы пад ку, ка лі неш та 

зда рыц ца, тан ца ваць не зма гу, я заўж ды 

знай ду са бе цёп лае мес ца. Та му стра-

ху ані я ка га не маю. Цяж ка псі ха ла гіч-

на? Так, быў у мя не та кі пе ры яд, але 

яго ні хто не за ўва жыў. Зна хо дзя чы ся ў 

ста не ад чаю, я ма гу аб са лют на якас на 

пра ца ваць, зды мац ца ў клі пах, фа та-

гра фа вац ца, ез дзіць на кон кур сы, шыць 

сцэ ніч ныя кас цю мы, зай мац ца зда роў ем 

і знеш нас цю і прос та ўсмі хац ца на фо не 

ўнут ра на га кан флік ту, не бач на га ні для 

ка го, апра ча мя не. Не мо жа быць та ко га, 

што я па ча ла пе ра жы ваць, за ху та ла ся ў 

коў дру і ста ла ва жыць 100 кі ла гра маў. 

Я не я, ка лі спы ню ся! Шчас це — гэ та 

не толь кі та ды, ка лі ты на грэ бе ні хва лі. 

Шчас це — гэ та і бу ра, і ту пі ко вая га вань, 

прос та твой лад жыц ця!»

«З кім вы ся бе ата я сам лі ва е це?» — 

пы таю.

«Мно гія га ды мне па да баў ся фільм 

«Пяты эле мент», мне зда ва ла ся, што 

неш та па доб нае з ге ра і няй ёсць. А мо-

жа, мне ха це ла ся быць ін ша пла не цян-

кай і мець фан тас тыч ныя здоль нас ці, 

як усё ма гут ная Мі ла Ёва віч (смя ец ца). 

Зна ё мыя ка жуць, што па доб ная да Мэр-

лін Ман ро. Але гэ та чыс та знеш няе, бо 

бія гра фія аб са лют на ін шая», — ка жа 

гро дзен ка.

Бія гра фія Воль гі Ле та ба га тая на па-

дзеі: пер шая ў Бе ла ру сі ан лайн-шко ла 

тан цаў, улас ны блог, ка нал на You Tube, 

«Пра гра ма схуд нен ня з Воль гай Ле та», 

ра ніш няя за рад ка на ТБ і бяс плат ная 

за рад ка ў пар ку Жы лі бе ра, псі ха ла гіч-

ныя трэ нін гі ад Воль гі Ле та. А са ма яна 

то най леп шая на ак цёр скіх кур сах, то 

са мая ста ран ная на ва ка ле. Ла дзіць 

ха рэа графію і тан ца валь ныя ла ге ры 

ў Ін дыю, Тай ланд, дае май стар-кла сы па 

дэ нсхо ле, ак тыў на пра цуе ў сет ка вым 

біз не се і ўда ла пра дае са мую роз ную 

пра дук цыю.

«Па мя та е це бас ню пра Му раш ку і 

Стра ка зу? Вам зна ё мы веч ны кан флікт 

тэх на роў і лю дзей твор чых? «Ле та чыр-

во нае пра спя ва ла, ідзі ця пер га лод ная 

ў ма ра зы і па тан цуй»?

«Вы браць асноў ным за роб кам твор-

 часць — гэ та ры зы ка. Коль кі тан цо раў? 

І коль кі з іх ядуць мар цы па ны? Та му твор -

чых лю дзей я вель мі люб лю! Па мен шай 

ме ры адзін раз яны пра яві лі муж насць. 

Толь кі сме лы ска жа: «Я ха чу спя ваць!» 

«Якое спя ваць? Эка на міс там ідзі!» — кі-

нуць у твар. З дрэн ным стаў лен нем ад 

тэх на роў я не су ты ка ла ся. Пы тан не не ў 

фі зі ках і лі ры ках, а ў лю дзях, якія ў ду шы 

не да люб лі ва юць сваю пра цу. Ве ча рам 

яны ка жуць: «Я ста міў ся, се ры ял па гля-

джу. Усё». Вось з та кі мі людзь мі ў мя не 

кан крэт нае (па вы шае го лас) уза ем нае 

не па ра зу мен не! Ама та ры на се джа ных 

мес цаў, а я люб лю мя няц ца, ехаць у ін-

шы го рад і па чы наць з ну ля. Ёсць твор-

чыя ін жы не ры, ура чы, а на стаў нік — гэ та 

ме гат вор часць, за ла тая пра фе сія. Я ве-

даю, што ка жу. Мая ма ма на стаў ні ца», — 

усмі ха ец ца ге ра і ня.

Воль га Ле та заўж ды гля дзе ла шы ро-

ка: пер шая ў го ра дзе за ня ла ся са ма рэ-

кла май, пер шая раз дзя лі ла за ня ткі па 

кі рун ках (хіп-хоп, тан цы на аб ца сах, рас-

цяж ка — усё асоб на). Ста ла Пра ме тэ ем, 

які не мае па трэ бы ў на тхнен ні звон ку, 

бо са ма са бе ма ты ва тар, за рад ка для 

ін шых. Яна пад тры ма ла дзя ся так вуч няў 

у трэ нер стве. На ват Маск ва су стрэ ла 

гро дзен ку на дзі ва цёп ла: Воль га са ма 

вы бі ра ла сту дыю на пра вах гас па ды ні 

ўлас на га лё су.

Біз нес-лэ дзі ўпэў не на, што да сяг нуць 

вы шынь мож на і ў Бе ла ру сі: «Імя зро-

біш дзе за ўгод на. Вы бі рай кра і ну, едзь і 

пра цуй. Так, у Маск ве больш кон кур саў, 

кас тын гаў. Але з ін ша га бо ку — больш 

шан цаў згу біц ца. Лепш быць пер шай у 

Мі ла не, чым дру гой у Ры ме. У ма лень кім 

го ра дзе з чымсь ці пра сцей, але мо жаш 

вы лез ці, а ця бе хут ка апус цяць рэа ліі 

на ша га жыц ця (смя ец ца). Во ра гам на-

ро да аб' явяць, ка лі аў ды то рыю з су сед-

няй шко лы пе ра ма ніш. Люб лю наш час 

ін тэр нэ ту! Ад праў ляй рэ зю мэ, зды май 

ві дэа — і кру тая ра бо та га ран та ва на. 

Прос та бе ла ру сы час та су мня ва юц ца, 

не да ацэнь ва юць ся бе, а на са мрэч наш 

на род вель мі моц ны».

Пра лю боў і ка хан не
«Я не афі шую аса біс тае жыц цё ў сац-

сет ках, та му ка мусь ці зда ец ца, што ў 

мя не ўжо шэсць ко шак пры ад сут нас ці 

спат кан няў. Гэ та не так», — за гад ка ва 

ўсмі ха ец ца ге ра і ня.

«А ма ма вы якая?» — ці каў лю ся.

«Зу сім не па тра ба валь ная. Я ха чу, 

каб мая дач ка ме ла аса ло ду ад жыц ця. 

Вель мі шмат усіх, хто па тра буе і бу дзе 

па тра ба ваць. Ня хай я бу ду тым сяб рам, 

да яко га яна заўж ды мо жа прый сці, ве-

да ю чы, што мне ад яе ні чо га не трэ ба. 

Я прос та яе люб лю. Два ці дзесяць 

атры мае — усё роў на. Вядома, па-

ра ду ю ся, ка лі дзесяць», — ад каз вае 

Воль га.

«Уя ві це сваё жыц цё праз 10 га доў. 

Дзе вы і што вас акаляе?» — пы таю.

«Так, да чцэ ма ёй ужо за 20 (паў за). 

Яна ву чыц ца ва ўні вер сі тэ це. Са ма-

стой ная, уся ў мя не, — смя ец ца Воль га 

і пра цяг вае: — Па-лю бо му за гэ ты час я 

ўжо па спею су стрэць ка хан не. Я з ма ім 

муж чы нам. І гэ та пер шы твар, які по бач. 

Мы па да рож ні ча ем. Ра зам ста рэ ем ва 

ўтуль ным до ме з вок на мі на шчас це. 

З во да рам смач най ежы. Не пі раж коў, ка-

неш не, бо гэ та пла ны на 10, а не 30 га доў 

(смя ецца). Мая спра ва квіт нее. Сту дыя 

тан цаў, а мо жа і азда раў лен чы цэнтр. 

Канеш не, там у мя не ўжо ёсць дру гое 

дзі ця, а мо жа і трэ цяе (усмі ха ец ца)».

А па куль сэр ца Воль гі Ле та за ста-

ец ца воль ным.

Мар га ры та СА ДОЎ СКАЯ.

ВОЛЬ ГА ЛЕ ТА: 
ШЛЯХ АД КА РА ЛЕ ВЫ ТВЭР КА 
ДА БІЗ НЕС-ЛЭ ДЗІ

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

Па гарызанталі: Парус. Зорыч. Ікра. Апломб. Даміно. Трава. Абоз. Сумка. Юшка. Атака. Плі. Лотас. 
Куб. Крона. Агіда. Кат. Па вертыкалі: Паром. Схіл. Корм. Дзед. Чан. Кораб. Абраз. Пот. Рагу. Воўк. 
Сажалка. Малаток. Адрасат. Шапка. Алібі. Тор. Кана. Луг.

Скан  ворд

Воль га Ле та. Тва рам, энер ге ты кай гро дзен ка на гад вае Мэр лін Ман ро. 

Як і аме ры кан ка-ле ген да, Воль га та кая ж ня злом ная, энер гіч ная, з 

не ўтай ма валь най пра гай жыц ця і, ка неш не, ха рыз мы ў ёй больш, чым 

да зво ле на за ко нам. У Грод не яе лю бяць ці кры ты ку юць — раў на душ ных 

ня ма. Так, рад ніць Воль гу з ар тыст кай і атры ма нае асу джэн не: ка гось ці 

абу ра юць ві дэа твэр ка (не са ма га вы со ка га ві ду тан цаў), нех та скеп тыч на 

ста віц ца да яе спе ваў з Мі ка ла ем Бас ка вым у Крам лі і да за роб каў 

у сет ка вым біз не се.

Ад нак ві дэа ка ра ле вы твэр ка на бі ра юць міль ён ныя пра гля ды, Воль га 

пла нуе соль ную кар' е ру спя вач кі, а біз нес як квіт неў, так і квіт нее. 

Па-за кад рам за ста ец ца ін шая Воль га Ле та: доб ры да лю дзей ча ла век, 

пра ца ві ты пра фе сі я нал, кла пат лі вая ма ма са сва ёй фі ла со фі яй лю бо ві

і шчас ця.

Свя точ ны цяг нік, які скла да ец ца з ку пэй ных 

ва го наў, бу дзе да стаў ляць ту рыс таў у гос ці 

да Дзе да Ма ро за ў На цы я наль ны парк 

«Бе ла веж ская пу шча» 23 і 28 снеж ня і 2, 4, 

6, 11 сту дзе ня, па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры 

Бе ла рус кай чы гун кі.

Цяг нік бу дзе ад праў ляц ца са стан цыі Мінск-Па са-

жыр скі ў 21.50 і пры бы ваць у Брэст ра ні цай на ступ на га 

дня ў 7.40, ад куль ту рыс таў да ста вяць у Бе ла веж скую 

пу шчу на кам фар та бель ных аў то бу сах. Там гос ці пра-

вя дуць цэ лы дзень. Па да рож ні каў ча кае на сы ча ная 

на ва год няя эк скур сій ная пра гра ма: яны на ве да юць 

ма ён так бе ла рус ка га Дзе да Ма ро за, уба чаць до мік 

Сня гур кі, му зей па да рун каў «Скарб ні ца», ча роў ны ка-

ло дзеж і вет ра ны млын, змо гуць за га даць жа дан не 

на Па ля не ка зак і атры маць на ва год ні па да ру нак ад 

са мо га Дзе да Ма ро за. У пра гра му ту ра так са ма ўва-

хо дзіць зна ём ства з му зе ем пры ро ды, шпа цыр уз доўж 

валь е раў з жы вё ла мі і па час ту нак блі на мі з гар ба тай 

на пу шчан скіх тра вах. На зад у ста лі цу з Брэс та на-

ва год ні цяг нік ад пра віц ца ў 17.50 і пры бу дзе ў Мінск 

у 22.15, у да ро зе па са жы раў ча ка юць кон кур сы ад 

ані ма та раў.

У бя гу чым на ва год нім се зо не ту рыс тыч ны цэнтр 

«Да ртур» Мінск ага ад дзя лен ня Бе ла рус кай чы гун кі 

пла нуе ар га ні за ваць во сем на ва год ніх цяг ні коў.

Акра мя гэ та га 22 снеж ня Дзі ця чая чы гун ка імя 

К. С. За сло на ва ад кры вае пра ект «На ва год ні экс прэс». 

Свя точ ны цяг нік бу дзе кур сі ра ваць у дні зі мо вых 

ка ні кул, ка ляд ных і на ва год ніх свят з 22 снеж ня 

да 7 сту дзе ня. Пер шы ў гэ тым се зо не цяг нік, якім бу-

дуць кі ра ваць юныя чы гу нач ні кі, ад пра віц ца з пе ро на 

стан цыі За сло на ва сёння ў 11.00.

Дзі ця чая чы гун ка за пра шае мін чан і гас цей ста лі цы 

здзейс ніць не за быў нае па да рож жа па сне жань скім ле се. 

На стан цыі «Са сно вы Бор» бу дзе ар га ні за ва на тэ ат ра-

лі за ва нае прад стаў лен не, пад рых та ва нае Мін скім Па ла-

цам куль ту ры і спор ту чы гу нач ні каў. Дзе ці су стрэ нуц ца з 

ка зач ны мі ге ро я мі, Дзе дам Ма ро зам і Сня гур кай, пры-

муць удзел у на ва год ніх кон кур сах і гуль нях.

Бі ле ты на «На ва год ні экс прэс» ужо ў про да жы. Іх 

мож на на быць на стан цыі За сло на ва Дзі ця чай чы гун кі. 

Кошт скла дае 17 руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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У ма ён так да Дзе да Ма ро за

— А што ты ха це ла? 

Я ўсім су пра цоў ні цам 

зар пла ту па вы сіў!..

ПераднавагодняеПераднавагодняе

Наступны нумар газеты «Звязда» выйдзе 26 снежня 2018 года.


