
7.10, 15.30 Ме лад ра ма «Ка-

хан не на се не». (12+).

9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.

9.10 «Ар се нал». (12+).

9.45 Ка роб ка пе ра дач. (12+).

10.25 На род ная ра ні ца. (6+).

11.00 «50 рэ цэп таў пер ша га». 

(12+).

12.10 На ві ны. Цэнт раль ны 

рэ гі ён.

12.35 Ме лад ра ма «Май скі 

дождж». (12+).

14.15 Ва кол пла не ты.

15.15 Твой го рад.

17.20 Ме лад ра ма «Апоўд ні 

на пры ста ні». (16+).

20.35 На ві ны на двор'я.

21.00 Га лоў ны эфір.

22.10 Ме лад ра ма «Я ве даю 

твае сак рэ ты». (12+).

7.00 М/с «Сяб ры анё лаў». 

(6+).

7.30 Фільм для дзя цей «Спя-

чая пры га жу ня». (6+).

8.30, 19.20, 22.10 Тэ ле ба ро-

метр.

8.35 Се ры ял «Шчас лі выя 

ра зам-5». (16+).

9.30 «Та та па паў». (16+).

11.50 «Іко на сты лю». Фэшн-

шоу. (16+).

13.00 Ка ме дыя «Дзет ка». 

(16+).

14.50 Дра ма «Джобс: ім пе-

рыя спа ку сы». (12+).

17.00 Два руб лі. (12+).

17.20 Фан тас ты ка «Тор». 

(16+).

19.50 «Та та па паў». (16+).

22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.15 Тры лер «Па ска рэн не». 
(16+).
23.55 «Ан лайн. Па-за сет кай». 
Скетч кам. (16+).

7.40 «Му зеі Бе ла ру сі».
8.05, 12.10, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.25, 20.30 «Гэ ты 
дзень».
8.25 «Бе ла рус кая кух ня». Ту-
ша ная ры ба з га род ні най.
8.55 «Фан та мас су праць 
Скот ланд-Яр да». Ка ме дыя 
(12+).
10.35 «На пе рад у мі ну лае».
11.00 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.55 М/ф (0+).
12.30 «Час кі но».
12.40 «На валь ніч ны пе ра-
вал». Дра ма (16+).
14.25 Аў тар скі кан цэрт кам па-
зі та ра Але га Елі се ен ка ва.
15.55 «Ня бес ныя лас таў кі». 
Мю зікл (12+).
18.10 «Вый сці за муж за ка-
пі та на». Ме лад ра ма (12+).
19.35 «Апош ні дзень». Фа і на 
Ра неў ская (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Пер шы дзень мі ру». 
Дра ма (12+).
22.35 «Ча ты ры тан кіс ты і са-
ба ка». Маст. фільм (12+).

7.50 Ха кей. Ку бак Рус ла на 
Са лея. Пер шы этап. «Ды на-
ма» (Ма ла дзеч на) — «Юнац-
тва» (Мінск).
9.40 Вя лі кі спорт. Ток-шоу.
10.25 Піт-стоп.
10.55 Вес ла ван не на бай дар-
ках і ка ноэ. Чэм пі я нат све ту.
13.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. 3-і тур. «Ман чэс тэр Юнай-
тэд» — «Лес тэр».
15.00 Ба раць ба. Чэм пі я нат 
све ту.
16.35, 21.10 Спорт-цэнтр.
16.45 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — ЦСКА (Маск ва). (У 
пе ра пын ках — Спорт-цэнтр.)
18.55 Ха кей. Лі га чэм пі ё наў. 
«Нё ман» (Бе ла русь) — «Цуг» 

(Швей ца рыя). (У пе ра пын-
ках — Спорт-цэнтр.)
21.20 Фут бол. Бе ла рус-
банк — чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
«Шах цёр» (Са лі горск) — 
БА ТЭ (Ба ры саў).
23.15 Змя ша ныя адзі на бор-
ствы.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
На шы на ві ны.
7.05 «Яў лам пія Ра ма на ва. 
След ства вя дзе ды ле тант». 
Се ры ял (16+).
9.05 «Ня дзель ная про па-
ведзь» (з суб ціт ра мі).
9.20 М/с «Смя ша ры кі. ПІН-
код» (0+).
9.40 «Бес тал ко выя на тат кі» 
(12+).
10.00 «Па куль усе до ма» 
(12+).
10.50 «Сло ва го на ру» (12+).
11.30 «Фа зэн да» (12+).
12.10 Ка ме дыя «Са ба ка на 
се не» (12+).
14.25 Да юбі лею Мар га ры ты 
Це ра ха вай. «Ад на ў За люст-
роўі» (12+).
15.25, 16.20 Між на род ны фес-
ты валь «Жа ра». Га ла-кан цэрт 
(16+).
16.15 На ві ны спор ту (з суб-
ціт ра мі).
18.15 «Тры акор ды» (16+).
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Клуб Вя сё лых і Зна-
ход лі вых». Ку бак мэ ра Маск-
вы (16+).
23.10 Дра ма «Зла дзеі ў за-
ко не» (16+).

6.00, 7.15 Маст. фільм 
«Дзяр жаў ная гра ні ца. Смя-
рот ны ўлоў». (12+).
6.55 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
8.10, 9.30, 11.50, 15.15, 20.25 
«Дзень кас міч ных гіс то рый» 
(16+).
9.05, 16.05 «Аў та па на ра ма» 
(12+).

11.00 «Вя лі кае сне дан не» 
(12+).
11.40 «Усім па кат ку» (16+).
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.45, 1.15 Дра ма «Не каль кі 
дзён з жыц ця Аб ло ма ва», 
2-я се рыя. (12+).
15.00 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 «Ва ен ная тай на» (16+).
19.30 «Ты дзень».
22.05 Маст. фільм «Дняп-
роў скі ру беж». (16+).
0.25 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду».
6.10, 7.40, 9.20 М/ф «Ма ша і 
Мядз ведзь» (0+).
7.10 «Та кія дзіў ныя» (16+).
7.50 «Культ/Ту рызм» (12+).
8.20 «Бе ла русь сён ня» (12+).
8.50 «Яшчэ тан ней» (12+).
9.30 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0» 
(12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 Се ры ял «Ідэа льны 
муж чы на» (12+).
13.50 Маст. фільм «Ар тыст-
ка» (12+).
16.15, 20.00 Се ры ял «Ад-
дзел СССР» (16+).
19.00 «Ра зам».
0.30 Се ры ял «Ін шае» (16+).

7.00 «Па кой сме ху» (16+).
7.15 Маст. фільм «Шчас лі-
вае жыц цё Ксе ніі» (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.30 «Сам са бе рэ жы сёр» 
(16+).
12.25 «Ра ніш няя пош та» (16+).
13.10 «Сме ха па на ра ма Яў ге-
на Пет ра ся на» (16+).
13.45 «Па кой сме ху» (16+).
14.30, 21.35 Се ры ял «Фаль-
шы вая но та» (12+).
23.05 «Ня дзель ны ве чар з 
Ула дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05 «Ты су пер!» (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Па двой ныя стан дар ты. 
Тут вам не там!» (16+).
9.15 «Па е дзем, па я дзім!» 
(0+).
10.25 «Пер шая пе ра да ча» 
(16+).
11.05 «Цуд тэх ні кі» (12+).
12.00 «Дач ны ад каз» (0+).
13.05 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
14.10 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў» (16+).
16.20 «След ства вя лі...» 
(16+).
18.05 «Но выя рус кія сен са-
цыі» (16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.05 «Ты не па ве рыш!» 
(16+).
21.00 Дэ тэк тыў «Паст ка» 
(16+).
0.25 «Эк стра сэн сы су праць 
дэ тэк ты ваў» (16+).

9.00, 16.10, 18.45, 20.55, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар-
ка».
9.45 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
10.15 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
10.45 Се ры ял «Анг лій скае 
за бой ства».
12.25 Ка ме дыя «Як стаць 
прын цэ сай» (0+).
14.15 Ка ме дыя «Як стаць 
ка ра ле вай» (0+).
16.15 «Гля дзім усёй сям'-
ёй». Фільм-каз ка «Піт і яго 
дра кон» (0+).
17.50 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці» (12+).
18.50 Дра ма «Пры ста нак 
Евы» (16+).
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Ка зі но» (16+).
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6.00 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
8.00 Скетч-шоу «Асця рож на: 
дзе ці!» (6+).
9.00, 3.20 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
9.20, 3.40 М/ф «Фік сі кі». (0+)
9.40 М/ф «Ма ша і Мядз ведзь». 
(0+)
10.00 М/ф «Алі са ве дае, што 
ра біць!» (6+)
10.30 «Ера лаш». (6+)
11.00, 23.30 «Сэр цы за ка хан-
не». (16+).
11.30 «Прос та кух ня». (12+).
12.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны». (16+).
13.00 Се ры ял «Пуш кін». (16+).
15.00, 1.50 Се ры ял «Та та вы 
доч кі». (12+).
17.00 Ані ма цый ны фільм «Уцё-
кі з пла не ты Зям ля». (0+)
18.40, 22.20 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
20.40 Ба я вік «Аб ра ба ван не 
па-італь ян ску». (12+).
23.00 Скетч-шоу «Ва ле ра-
ТБ». (16+).
0.00 Ба я вік «Пры га во ра ныя». 
(16+)
4.00 «Ла ві мо мант». (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі». (16+). 

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт».
10.35 «Шум ны дзень». Маст. 
фiльм.
12.10, 1.55 Кра i на пту шак. «Це-
це ру ко вы тэ атр». Дак. фiльм.
12.50 Кан цэрт Дзяр жаў на-
га ака дэ мiч на га ан самб ля 
на род на га тан ца iмя Iга ра 
Май се е ва ў Кан цэрт най за ле 
iмя П. I. Чай коў ска га.
14.10 «Больш, чым ка хан не». 
Ры гор Аляк санд раў i Лю боў 
Ар ло ва.
14.50 «Свет лы шлях». Маст. 
фiльм.
16.25 «Люд мi ла Гур чан ка на 
ўсе ча сы». Ве чар-пры свя чэн не 
ў Мас коў скiм тэ ат ры мю зiк ла.

18.00 «Пеш шу...» Маск ва 
Шэх тэ ля.
18.30 «Аст ра вы». Мi ха iл Све-
цiн.
19.15 «Шу каль нi кi». «Тай на 
згу бы «Iльi Му рам ца».
20.00 Ура чыс тае ад крыц цё 
юбi лей на га се зо на ка на ла 
«Куль ту ра». Га ла-кан цэрт лаў-
рэ а таў тэ ле вi зiй на га кон кур су 
«Шчаў ку нок».
21.25 Да 80-год дзя Анд рэя 
Кан ча лоў ска га. «Сi бi ры я да. 
Чор нае зо ла та эпо хi сац рэ а-
лiз му». Дак. фiльм.
22.05 «Сi бi ры я да». Маст. 
фiльм.
1.25 «Шэ ры Воўк энд Чыр во-
ная Ша пач ка». «Па топ». М/ф 
для да рос лых.
2.40 Су свет ныя скар бы.

6.00, 12.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1962. 2010 год (16+).
7.05, 8.10, 9.40, 11.00, 13.05, 
14.40,, 19.20, 21.05, 23.45, 
1.00, 3.40, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
7.30 Тэ ле спек такль «Цём ныя 
алеі». 1968 год (16+).
9.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су» (16+).
11.40 Маст. фільм «Пе ра пы-
нак». (16+).
13.20 Маст. фільм «Не бяс печ-
ны ўзрост». (16+).
15.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
16.00 Маст. фільм «Бе зы мен-
ная зор ка». (16+).
18.10 «Аку лы пя ра». Гурт «Парк 
Горь ко го». 1995 год (16+).
18.50 «Рок-н-рол ТБ». 1992 
год (16+).
19.40 Маст. фільм «Юве лір-
ная спра ва». (16+).
21.30 Маст. фільм «Ін спек тар 
Гул». (16+).
0.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка. Аляк сей 
Хвас цен ка». 2006 год (16+).
1.10 Фільм-спек такль «Сва я-
кі». 1981 год (16+).
4.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).

3.30, 23.00 Ра лі. ERC.
4.00, 6.45, 14.45, 16.15, 21.00, 
1.30 Ве ла спорт. «Ву эль та».
5.30 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Муж чы ны. Фі нал.
8.15 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Жан чы ны. Фі нал.
9.30, 11.00 Уні вер сі я да. Скач кі 
ў ва ду.
11.45 Аў та гон кі. Су пер ку бак 
Porsche.
13.15 Ве ла спорт. «Тур дэ л'А-
ве нір».
16.00, 18.45 Ве ла спорт. «Ву-
эль та»-эк стра.
19.00 Уні вер сі я да. Лёг кая ат-
ле ты ка.
20.00 Кон ны спорт. Чэм пі я нат 
Еў ро пы.
22.00 Скач кі з трамп лі на. Лет-
ні Гран-пры.
23.30, 2.00 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.

0.55 Ка ме дыя «Пе ра мож цы і 
грэш ні кі». (16+).
2.50 Пры го ды «Ліх ту гі кі тай ца 
ў Кі таі». (16+).
4.45, 14.00 Скетч кам «Па між 
на мі». (16+).
5.05 «Ка ме ды ян ты (Шоу)». 
(16+).
5.40 Ка ме дыя «З рэ ча мі на 
вы лет!» (16+).
7.15 Фан тас ты ка «Пры шэ лец 
з кос ма су». (16+).
9.00 Ме лад ра ма «Гэ ты ня ём кі 
мо мант». (16+).
10.50 Ка ме дыя «Шэф». (12+).
12.20 Ка ме дыя «Та ту лі». (16+).
14.25 Ка ме дыя «Шчас лі вае 
ся мей ства». (16+).
16.10 Ка ме дыя «Ка хан не з 
ры зы кай для жыц ця». (16+).
17.45 Ка ме дыя «Дзень су р-
ка». (12+).
19.30 Ме лад ра ма «Юнац тва, 
якое бун туе». (16+).
21.00 Ка ме дыя «Эйр Аме ры-
ка». (16+).
22.55 Ка ме дыя «Усё або ні чо-
га». (16+).

6.00 М/ф (6+).
9.35 «Па нен ка і ку лі нар» (12+).
10.10, 1.10 «Сін дром дра ко-
на». Се ры ял (16+).
13.55 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня» (16+).
15.15 «Ма га зі на» (16+).
16.15, 17.15, 18.15, 19.20 «Рэ-
ві зо ра» (16+).
20.25 «Без пад ма ну» (16+).
21.20 «Ку ды пры вод зяць ма-
ры». Дра ма (12+).
23.20 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
23.50 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял (16+).
4.40 «Рус со туристо». Упер-
шы ню за мя жой» (12+).

6.10, 18.05 Клік: з пуль там па 
жыц ці (12+).
8.25 Гуль ня ў імі та цыю (16+).
10.50 Ды вер гент-2: ін сур гент 
(12+).
13.20 Ма рыя-Ан ту а не та (16+).
15.50 Па ляў ні чыя на тро ляў 
(16+).
20.10 Ды вер гент-3: за сця ной 
(16+).
22.30 Ча ла век, яко га не бы-
ло (16+).
1.05 Тва ры ў на тоў пе (16+).
3.25 Ад да ны са доў нік (16+).

6.20 Дом на або чы не (16+).
8.20 Хут чэй, чым тру сы 
(16+).
10.15 Пі раМ ММі да (16+).
12.25 Прэ фе ранс па пят ні цах 
(12+).
14.20 Шчас лі вы вы па дак (16+).
16.15 Кры жа но сец (16+).
18.25 Усё і ад ра зу (16+).
20.20 Вай на по лаў (16+).
22.20 Арэ лі(16+).
0.20 Ра дзі ма (18+).
2.45 Маль тый скі крыж (16+).
4.35 Па да ру нак з ха рак та рам 
(0+).

6.00, 12.40 Гуль ні ро зу му. 
(12+).
6.50, 4.40 Зра бі або па мры. 
(12+).
7.35, 5.25 На ву ко выя не да рэч-
нас ці. (12+).
7.55 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
10.20, 15.40 Ме га за во ды. 
(12+).
11.10 Пра рыў. (12+).
11.50 Па ча так. (12+).
14.10 Ча ла век су праць 
YоuTubе. (12+).
14.55 Са праўд ны су пер кар. 
(12+).
16.30 90-я: дзе ся ці год дзе, 
якое нас аб' яд на ла. (16+).
18.00, 21.00, 1.15 Дыя на: згуб-
ле ныя кад ры. (12+).
19.55 Тай ныя гіс то рыі. (16+).
20.15 Най вя лік шыя тра ге дыі. 
(16+).
22.55, 3.10 Па ра нар маль нае. 
(16+).
23.40 Дзіў ная Дру гая су свет-
ная. (16+).
0.25 Не па кор ныя акі я ны. (18+).
3.55 Се кун ды да ка та стро фы. 
(12+).

8.00 Апош нія жы ха ры Аляс кі. 
(16+).
11.00, 7.10 За гад кі пла не ты 
Зям ля. (16+).
12.00, 21.00 Біт вы ро ба таў. 
(12+).
13.00, 22.00 Ву ліч ная на ву ка. 
(16+).
14.00 Ко ла: гуль ня на вы жы-
ван не. (16+).
15.00 Смя рот ны ўлоў. (16+).
16.00, 23.00 Ды ле тант су праць 
экс пер та. (12+).
17.00, 1.00 Знік лае зо ла та. 
(12+).
18.00 За ла тая лі ха ман ка. 
(16+).
19.00 Клі ніч ны вы па дак. (16+).
0.00 Ін жы нер ныя пра лі кі. (12+).
2.00 Скар ба шу каль ні кі Аме-
ры кі. (12+).
4.40 Бу даў ні кі ка раб лёў-гі ган-
таў. (12+).
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У ШВЕЙ ЦА РЫІ 
З'Я ВЯЦ ЦА КАТ ЛЕ ТЫ 

З ЧАР ВЯ КОЎ
Ад на з най буй ней шых се так 
су пер мар ке таў у Швей ца рыі 
пач не пра да ваць пра дук ты хар-
ча ван ня з на ся ко мых, па ве дам-
ляе Thе Guаrdіаn.

21 жніў ня ў не ка то рыя кра мы 
па сту пяць кат ле ты і фры ка дэль кі, 
вы раб ле ныя з муч ных чар вя коў і 
ага род ні ны. Іх вы раб ляе швей цар скі 
стар тап Еssеntо, які сцвяр джае, што 
та кая ежа смач ная, па жыў ная і не 
та кая не бяс печ ная для на ва коль на га 
ася род дзя, як мя са сель ска гас па дар-
чых жы вёл.

У маі Швей ца рыя ста ла пер шай 
еў ра пей скай кра і най, дзе да зво ле-
ны про даж хар чо вых пра дук таў, у 
склад якіх ува хо дзяць цвыр ку ны, 
ко ні кі і муч ныя чар вя кі. Па за ко не 
на ся ко мыя па він ны вы рошч вац ца 
пад стро гім на гля дам, пры чым пер-
шыя тры па ка лен ні нель га ўжы ваць 
у ежу. З-за гэ та га аб ме жа ван ня вы-
твор цам спат рэ бі ла ся не каль кі ме ся-
цаў, каб вы рас ціць пер шых лі чы нак, 
пры дат ных для про да жу ў кра мах. 
Муч ныя чар вя кі лі чац ца ад ным з са-
мых рас паў сю джа ных кар ма вых бес-
па зва ноч ных. Іх вы ка рыс тоў ва юць у 
якас ці кор му для пту шак, дроб ных 
звяр коў, ам фі бій, рэп ты лій, буй ных 
аква рыу мных рыб, а так са ма ў якас ці 
пры на ды пры рыб най лоў лі.

ПРА ГА НЯЎ ВОС — 
ПАД ПА ЛІЎ ДОМ

Жы хар ка над ска га го ра да Тан-
дэр-Бей (пра він цыя Ан та рыа) 
вы пад ко ва пад па ліў улас ны 
дом, хо чу чы па зба віц ца ад вос, 
па ве дам ляе UРІ.

Ула даль нік до ма спра ба ваў пры-
ду маць спо саб ра за брац ца з на ся ко-
мы мі. У гэ ты час яго баць ка вы ра шыў 
на ліць у гняз до бен зін, пас ля ча го 
пад па ліў яго. Агонь хут ка рас паў сю-
дзіў ся па знеш няй сця не і да сяг нуў 
скле па. Па жар ным, якія пры еха лі па 
вы клі ку, да вя ло ся вы да ліць знач ную 
част ку аб лі цоў кі ха ты і пра ла маць 
сця ну. Агонь хут ка па ту шы лі, і ён не 
пры чы ніў бу дын ку знач най шко ды. 
Як ад зна ча ец ца, ні хто не па цяр пеў: 
абы шло ся без апё каў і асін ых уку саў. 
Па вод ле слоў Джо на Кап ла ні са, які 
ўзна чаль вае па жар ную ахо ву акру гі, 
зда рэн не ста ла для па га рэль цаў да-
ра гім уро кам. «Ліць бен зін, а по тым 
пад паль ваць яго не рэ ка мен ду ец ца 
ні ко лі, — рас тлу ма чыў ён. — Усё мо-
жа пай сці не так, як пла на ва ла ся».

РА БАЎ НІК ЛЮ БІЦЬ 
ПА РА ДАК

Не вя до мы пра нік у ква тэ ру 
аме ры кан ца, які быў у ад' ез-
дзе, і на вёў там па ра дак, па ве-
дам ляе Аssосіаtеd Рrеss.

Пас ля вяр тан ня з па езд кі жы хар 
пры га ра да Ва шынг то на (акру га Ка-
лум бія) звяр нуў ува гу, што ў ква тэ ры 
пры бра на. Не ка то рыя рэ чы ля жа лі 
не там, дзе ён іх па кі нуў, але ні чо га 
не пра па ла. Гас па дар ква тэ ры сцвяр-
джае, што ў яго ня ма па ка ёў кі. У па-
лі цыі лі чаць, што ў ква тэ ру пра нік лі 
не за кон на. Склас ці апі сан не па да-
зра ва на га па куль не ўда ло ся.

1 жніў ня па ве дам ля ла ся, што аў-
стра лій ская па лі цыя за тры ма ла зло-
дзея, які на піў ся эліт на га шам пан ска-
га і за снуў ва ўзла ма ным до ме




