
З на зі ран няў ха лас ця ка.
Ад жан чын ве лі зар ная 

ка рысць, на ват ка лі яны 
абя ца юць і не пры хо дзяць: 
зу бы па чы шча ны, глад ка 
па го ле ны і спіш на све жых 
прас ці нах! Плюс доб рае ві-
но, ша ка лад і са да ві на! Ну і 
па ра дак у до ме.

Ха це ла спаць. Вы пі ла моц-
най ка вы. Па-ра ней ша му ха чу 
спаць, але ўжо больш энер-
гіч на.

— Да ра гая, на лі кам по ту! 
Не ба чыш, як мне дрэн на?..

— Та бе яко га кам по ту, 
пер сі ка ва га ці віш нё ва га?

— А-гур-ко-ва-га!

Юныя ка рыс таль ні кі ін тэр-
нэ ту ў шо ку: яны да ве да лі ся, 
што лай кі — гэ та са ба кі!

— У вас ёсць шам пунь?
— Так. Для яко га ты пу ва-

ла соў?
— Для бруд ных.
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2 снежня 2015 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 снежня 2015 г.

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск — 9.07 16.51 7.44
Вi цебск — 9.04 16.33 7.29
Ма гi лёў — 8.57 16.41 7.44
Го мель — 8.46 16.45 7.59
Гродна — 9.21 17.08 7.47
Брэст — 9.14 17.16 8.02

Iмянiны
Пр. Ганны, Таццяны, 
Аляксандра, Аляксея, 
Анатоля, Івана.
К. Клаўдзіі, Францішка.

Месяц
Апошняя квадра ў 9.40.

Месяц у сузор’і Девы.
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СЕТКА-РАБИЦАСЕТКА-РАБИЦА 
от производителя – 134 900 рублей; 

ТЕПЛИЦАТЕПЛИЦА 3 410 000 рублей;

СТОЛБЫСТОЛБЫ 62 000 рублей; 

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ 
ТРУБЫ, ВОРОТА, ТРУБЫ, ВОРОТА, 
ПРОФЛИСТ, ПРОФЛИСТ, 
БЕСЕДКИБЕСЕДКИ
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
12 960 000 рублей;

АРМАТУРА, КАЛИТКИ, АРМАТУРА, КАЛИТКИ, 
КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, 
ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
1 350 000 рублей

Консультация по телефонам:

+375 33 311 66 71, +375 29 947 19 44.+375 33 311 66 71, +375 29 947 19 44.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! 

В течение 2–5 дней

Шмат ці ка ва га пра на род-
ныя тан цы да ве да лі ся гле да-
чы не звы чай на га кан цэр та, 
які дня мі ад быў ся на га лоў най 
сцэ не Бе ла рус ка га дзяр жаў-
на га ўні вер сі тэ та куль ту ры і 
мас тац тва. Спра ва здач нае 
вы ступ лен не на ла дзі лі сту дэн-
ты пад кі раў ніц твам вя до ма га 
эт на ха рэо гра фа, да след чы ка 
тан ца валь най спад чы ны Мі ка-
лая Ко зен кі (на здым ку). Як вы-
клад чык, ён уваж лі ва на зі раў 
з за лы за сва і мі вы ха ван ца мі, 
фік са ваў ві дэа ка ме рай кож нае 
па. Та кі ві дэа за піс спат рэ біц ца, 
каб по тым па раў наць сту дэнц-
кае вы ка нан не тан ца з тым, як 
здаў на танцуюць у вёс цы.

Ме на ві та ў вёс ках роз ных 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі бы лі са бра-
ны гэ тыя ўзо ры тан ца валь най 
і пе сен най спад чы ны. Сту дэн-
ты не ад на ра зо ва бы ва лі там 
у экс пе ды цы ях, пе рай ма лі 
ад нось бі таў поль кі, кад ры-
лі, тра ды цый ныя пе сен ныя і 
гуль ня выя ка ра го ды.

Ака дэ міч ны кан цэрт-спра-
ва зда ча су паў для ма ла дых 
эт но ла гаў і фальк ла рыс таў з 
са мым ад каз ным ча сам: за раз 

пад вод зяць вы ні кі іх ву чо бы, 
і праз не каль кі ме ся цаў яны 
атры ма юць дып ло мы. Ве ды 
на род най спад чы ны і па ва га 

да яе на заўж ды за ста нуц ца 
для іх бяс цэн ным зда быт кам.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ,
фо та аў та ра.

Іс пыт на га лоў най сцэ не

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.

Ці ба чы лі вы, 
як на Ма зыр шчы не вы ка наў цы 
на род на га тан ца «Зай чык» 
ска чуць це раз віл кі 
для гарш коў? Ці чу лі вы, 
як у Ча чэр скім ра ё не тан цу юць 
«Ба ры ню» і ад на ча со ва 
рас каз ва юць гле да чам пра свае 
хат нія спра вы? Ці ве да е це вы, 
што пар ны та нец «Сто адзін» 
у са мым хут кім тэм пе здаў на 
вы кон ва юць пад Ба ры са вам?

За хоў ваць заўж дыЗа хоў ваць заўж ды  ��

Утерянную печать индивидуального предпринимателя  
Литягевича Сергея Петровича (УНП 192351928) считать 
недействительной.

Чулі?Чулі?  ��

У ЗІ МО ВУЮ КАЗ КУ — 
НА СВЯ ТОЧ НЫМ ЭКС ПРЭ СЕ
«На ва год ні экс прэс» Дзі ця чай чы гун кі пры ме 
пер шых па са жы раў 24 снеж ня ў Мін ску, 
па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры Бе ла рус кай чы гун кі.

Свя точ ны цяг нік бу дзе кур сі ра ваць ў дні зі мо вых ка ні кул, 
ка ляд ных і на ва год ніх свят — па 7 сту дзе ня. Пер шы ў гэ тым 
се зо не «На ва год ні экс прэс» пад кі ра ван нем юных чы гу нач ні-
каў ад пра віц ца з пе ро на стан цыі За сло на ва 24 снеж ня ў 10.30. 
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 за сне жа ным ле се. Сё ле та су мес на 
з Мін скім па ла цам куль ту ры і спор ту чы гу нач ні каў тра ды цый на 
на стан цыі Са сно вы Бор бу дзе ар га ні за ва на тэ ат ра лі за ва нае 
шоу з удзе лам ка зач ных ге ро яў, Дзе да Ма ро за і Сня гур кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Ну і ну!Ну і ну!  ��

ФУТ БОЛ 
НЕ ПА ДА БА ЕЦ ЦА? 

СПЫ НІМ!
Лі дар Маў ры та ніі Ма ха мед ульд 
Аб дэль Азіз на ве даў матч за Су-
пер ку бак кра і ны па фут бо ле па-
між ка ман да мі «Тэў раг-Зэй на» і 
«Ксар».

Пас ля пе ра пын ку прэ зі дэнт яў-
на за су ма ваў і на 63-й хві лі не за-
га даў спы ніць па яды нак і за га дзя 
пра біць се рыю 11-мет ро вых уда-
раў. У вы ні ку пе ра мо гу атры маў 
«Тэў раг-Зэй на». Ра шэн не бы ло 
пры ня та пас ля пе ра моў з трэ не-
ра мі і прэ зі дэн та мі клу баў.

Якаў ЖУР БІН.


