
6.00, 12.30 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
6.20 «Па спець за 24 га дзі ны». 
(16+).
7.20, 4.20 М/ф «Джынг лі кі» (0+).
7.50, 4.45 М/ф «Тры ка ты» (0+).
8.10, 5.00 М/ф «Смя ша ры кі» 
(0+).
8.30 «Ера лаш» (6+).
8.45 «Га ле рэя пры га жос ці» 
(16+).
9.20, 1.50 Се ры ял «Гэ та ка хан-
не» (16+).
10.20 Ка ме дыя «Дзень су рка» 
(16+).
13.00, 2.40 Скетч-шоу «Асця рож-
на: дзе ці!» (6+).
14.00, 20.00 «Су пер ма мач ка» 
(16+).
15.10, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі» 
(12+).
16.15 Се ры ял «Ка ман да Б» 
(16+).
18.10 «Уз ва жа ныя і шчас лі выя 
лю дзі» (16+).
21.10 Фэн тэ зі «Цём ны свет» 
(16+).
23.05 «Ураль скія пель ме ні» 
(16+).
0.00, 3.30 Се ры ял «Вы жыць пас-
ля» (16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед ка» 
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 На ві ны куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Аляк сандр За рхі.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва буль-
вар ная.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.05 «Уро кі фран цуз скай». Маст. 
фільм.
9.30, 2.20 «Італь ян скае шчас це». 
Дак. фільм.
9.55, 14.40, 15.10, 21.35 Кі на-
паэ зія.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 0.35 ХХ ста год дзе. «Два-
нац ца ты па верх». 1988 г.
12.15 «Мы — гра ма цеі!»
13.00 «Мар та Ар ге рых. Дач ка па 
кры ві». Дак. фільм.
14.50 «Кан стан цін Цы ял коў скі». 
Дак. фільм.

15.15 Да 60-год дзя між на род на га 
кон кур су імя П. І. Чай коў ска га. 
«Ус па мі на ю чы вя лі кія ста рон кі. 
Соль ны спеў».
17.00 «На гэ тым тыд ні... 100 га-
доў та му. Неф ран та выя на тат-
кі».
17.25 Да 85-год дзя Аляк санд ра 
Га рад ні ца га. «Лі нія жыц ця».
18.20 «Ат лан ты. У по шу ках іс ці-
ны».
18.45 «Мой дом — мая сла-
басць». Дак. фільм.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
20.45 Сту пе ні цы ві лі за цыі. «Знік-
лыя лю дзі — дра ма тыч ная гіс то-
рыя эва лю цыі ча ла ве ка». Дак. 
фільм.
21.40 «Хто мы?» «Ле дзя ны па-
ход».
22.05 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»
22.45 «Пётр Пер шы. За вя шчан-
не». Се ры ял. 1-я се рыя. (16+).
0.05 «Ма гістр гуль ні».
1.40 Лаў рэ а ты XV Між на род на га 
кон кур су імя П. І. Чай коў ска га.
2.45 «Ро берт Фол кан Скот». Дак. 
фільм.

6.00 «На ро джа ныя ў СССР». 
Най леп шае (12+).
7.05 «Ра ніш няя пош та». 1989 год 
(12+).
7.35 Су стрэ ча ў кан цэрт най за ле 
«Ра сія» з Аляк се ем Ба та ла вым. 
1989 год (12+).
8.40 Дак. фільм «Су стрэ ча з Сал-
жа ні цы ным». (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год (16+).
10.00 Маст. фільм «Вяс на». 
(12+).
11.40, 18.55, 20.35, 21.40, 23.00, 
1.05, 2.45, 3.40, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
11.55 «Ман таж». 1989 год (16+).
13.00 «Што? Дзе? Ка лі?» Дру гі 
паў фі нал 1982 го да (12+).
14.10 «Ва кол сме ху». 1979 год 
(16+).
15.40 Маст. фільм «Ак тыў ная зо-
на». (16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се вам Наў-
га род ца вым: «Ква тэр ная куль ту-
ра». 2005 год (18+).
19.20 Маст. фільм «Поз няя су-
стрэ ча». (16+).
21.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).

22.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі рам 
Мал ча на вым. Год 1992. 1-я част-
ка. 2010 год (16+).
1.15 «По гляд. Пе ра ва рот». 
1991 год (16+).
2.25 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (12+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).
5.30 Се ры ял «33 квад рат ныя 
мет ры. Дач ныя гіс то рыі». (12+).

3.30, 9.00, 14.15 Гор ныя лы жы. 
Ку бак све ту.
4.30, 11.30, 19.20, 1.50 Бія тлон. 
Ку бак све ту.
5.00, 10.30 Скач кі з трамп лі на. 
Ку бак све ту.
6.30 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
8.00, 16.45 Ве ла спорт. Мі лан — 
Сан-Рэ ма.
13.00 Ве ла спорт. Ці рэ на — Ад-
ры я ты ка.
14.45 Алім пій скія гуль ні. «Ана то-
мія спор ту».
15.15 Алім пій скія гуль ні. «Алім-
пій скія ле ген ды».
15.45 Алім пій скія гуль ні. «Ге роі 
бу ду чы ні».
16.15 Алім пій скія гуль ні. «Алім-
пій скі ан ту раж».
17.45, 2.30 Ве ла спорт. «Ву эль та 
Ка та ло ніі».
20.45 Кон ны спорт. Rolex Grand 
Slam.
21.50 Сну кер. The Players 
Champіonshіp.
1.35 Watts.

0.20 Я вый шла за муж за пры-
дур ка. (16+).
2.25 Да спе хі Бо га: апе ра цыя 
«Яст раб». (12+).
4.35 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
4.55 Та ту лі без шкод ных звы чак. 
(16+).
6.55 Хо чаш ці не? (16+).
8.30 Ста рая доб рая ор гія. (16+).
10.20 Мой хло пец — кі лер. 
(16+).
12.00 Мая вя лі кая іс пан ская 
сям'я. (16+).
14.00 Па спець за 30 хві лін. 
(16+).

15.35 Поў нае пе ра тва рэн не. 
(16+).
17.05 За лі ко вы вы клад чык. 
(16+).
19.30 Ін струк цыі не пры кла да юц-
ца. (12+).
21.45 Са мы леп шы та та. (16+).
23.35 Бар мен. (16+).

6.00 М/ф (6+).
7.50 «10 са мых» (16+).
8.20 «Док тар І...» (16+).
8.50, 18.55, 1.55 «Аскол кі». Се ры-
ял (16+).
10.30, 3.35 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.10 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
12.45 «Без пад ма ну» (16+).
13.35 «Се зон па са дак». Маст. 
фільм (12+).
15.15 «Не рас кры тыя тай ны» 
(16+).
16.15 «Мой ге рой» (12+).
17.05 «Раз ві тан не» (16+).
18.00 «Алер гія. Пах смер ці». Дак. 
фільм (12+).
20.55 «Дзе ці Ва да ліва». Се ры ял 
(16+).
22.05 «Па го ня за гус там» (16+).
23.00 «Уся праў да» (16+).
23.35 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі ся». 
Се ры ял (16+).
0.20 «Ша лё нае вя сел ле». Ка ме-
дыя (16+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» (12+).

8.10 Ззян не (16+).
10.25 На стаў нік на за ме ну (16+).
12.15 Го рад анё лаў (12+).
14.25 Зі мо вая спяч ка (12+).
18.00 Го нар і прад узя тасць 
(12+).
20.25 Пры шэль цы-3: узяц це Бас-
ты ліі (12+).
22.35 Жон ка аст ра наў та (16+).
0.45 Вы ра та ван не (16+).
2.25 Га ла гра ма для ка ра ля 
(18+).
4.05 Сёст ры Маг да лі ны (16+).

6.20 Прак ты ка ван ні ў цу доў ным 
(16+).

8.15 Чор ная ма лан ка (0+).
10.20 Ган на Ка рэ ні на. Гіс то рыя 
Врон ска га (12+).
13.00 Кад кі на кож ны ве дае 
(6+).
14.35 Вай на па лоў (16+).
16.20, 4.20 Два плюс два. Се рыі 
1—2-я (12+).
18.20 Гор ка! (16+).
20.20 Ча ты ры так сіс ты і са ба-
ка (6+).
22.30 Пад сад ны.
0.25 Га рад скія пту шач кі (18+).
2.10 Ад мі рал (16+).

6.00 Су пер збу да ван ні. (12+).
6.50 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.40, 13.15 Не ве ра год ны док тар 
Пол. (16+).
8.30, 11.40, 16.30, 20.25 Аў та-
SOS. (12+).
9.15 Па ча так. (16+).
10.05, 14.05 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай. (12+).
10.55 Най буй ней шы ў све це ра-
монт. (12+).
12.25 Праз міль ён га доў. (12+).
14.50 Най ця жэй шы ў све це ра-
монт-2. (6+).
15.40, 19.35, 0.20, 2.40 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф. (16+).
18.00, 22.00, 1.05 Джэйн. 
(12+).
23.30 Эва ку а цыя Зям лі. (16+).
4.20 Ядзер ны сак рэт «Ты та ні-
ка». (12+).
5.10 Ува рван не на Зям лю. 
(16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-
та ры.
9.00, 15.00, 21.00, 6.20 Як гэ та 
ўстро е на?
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў-
ні чыя на скла ды.
11.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
14.00, 7.10 Вы жыць лю бой ца-
ной.
18.00 Ву ліч ныя гон кі.
19.00, 5.30 У па го ні за кла сі-
кай.
20.00, 1.00 За ла тая лі ха ман ка.
0.00 Ты дзень хут ка сці — 2018.
2.00 За гад кі пла не ты Зям ля.
2.55 Ма лан ка выя ка та стро фы.

6.00, 7.20, 8.15 «Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!»
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 0.20 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.00 «Зо на Х». 
(16+).
8.50 Сло ва міт ра па лі та Та дэ ву ша 
Кан дру се ві ча на дзень свя то га 
Язэ па, аб руч ні ка Дзе вы Ма рыі.
9.10 «Га лоў ны эфір».
10.20, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Ус ход — За хад» (16+).
12.45, 13.05, 14.35, 15.25 Ме лад-
ра ма «Дру гі шлюб». 1—2-я се-
рыі (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Бе ла рус кая ча сін ка».
21.00 «Па на ра ма».
21.50 «На шы».
22.10 Се ры ял «След» (16+).
23.40 «Арэ на».
0.40 «Дзень спор ту».
0.55 Кі на эпа пея «Ці хі Дон» 
(12+).

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 18.40, 22.00 «Тэ ле ба ро-
метр».
9.30, 20.00 Се ры ял «Зра зу мець. 
Да ра ваць» (16+).
10.30 «Ка пей ка ў ка пей ку» 
(12+).
11.05 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
11.45 «Спат кан не з бу ду чы няй» 
(16+).
12.40 «Свет на вы ва рат» (16+).
13.35 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі» 
(0+).
14.50 Ані ма цый ны фільм «Гіс то-
рыя ца цак-2» (0+).
16.30 Дра ма «За ва ёў ні кі хваль» 
(16+).
19.15 «Су пер ла то».
21.00 «Па нен ка-ся лян ка» (16+).
22.05 «КЕ НО».
22.10 «Спат кан не з бу ду чы няй» 
(16+).
23.10 «Ха дзі сю ды і тан цуй».

23.15 Се ры ял «Ка вар ныя па ка-
ёў кі» (16+).
0.10 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.40 «Бе ла рус кая кух ня». Ве ра-
шча ка.
8.05, 12.00, 19.55 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.25, 15.40 «Апош ні дзень». Па-
вел Ка дач ні каў (12+).
10.05 «На ву ка ма нія» (6+).
10.35, 12.20 «Час-Не-Ча кае». 
Маст. фільм. (12+).
12.20 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2016».
13.40, 22.20 «Крам лёў скія лей-
тэ нан ты». «Цу доў ная пя цёр ка» 
(12+).
14.20, 21.05 «Сям нац цаць ім-
гнен няў вяс ны». Маст. фільм. 
(12+).
16.15 «Люб лю і па мя таю». На-
род ны ар тыст Бе ла ру сі Рас ці-
слаў Ян коў скі.
17.00 «Чыр во нае ліс це». Маст. 
фільм (12+).
18.35 «Вяр тан не вы со ка га 
блан дзі на». Ка ме дыя (12+).
20.10 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Але на Шле гель.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.05 «Ле ген ды кі но». Ва сіль 
Ла на вой.

7.10 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ін ды ян — 
Уэлс. Фі нал.
9.10 На столь ны тэ ніс. Ма ла дзёж-
ны чэм пі я нат Еў ро пы.
10.35 Пра спорт. Вы ні кі тыд ня.
11.15 Гуль ні «на вы раст».
11.45 «Вя лі кі спорт». Ток-шоу.
12.30 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
Пер шы паў фі нал. Чац вёр ты 
матч. «Ды на ма» (Ма ла дзеч-
на) — «Нё ман» (Грод на).
14.25 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Хал мен ко лен. Эс та фе та. Муж-
чы ны.
15.45 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Хал мен ко лен. Гон ка пе ра сле ду. 
Жан чы ны.

16.35 Кань ка беж ны спорт. Этап 
Куб ка све ту. Мінск.
18.10 Час фут бо ла.
18.55 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
Дру гі паў фі нал. Трэ ці матч. «Шах-
цёр» (Са лі горск) — «Юнац тва-
Мінск». (У пе ра пын ках — Спорт-
цэнтр.)
21.10 Спорт-цэнтр.
21.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
22.15 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
UFC.

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 7.30, 
8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 9.00 (з суб-
ціт ра мі), 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 
(з суб ціт ра мі), 20.30 На шы на ві ны.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
9.10 Кон ту ры.
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.20 «Ге ніі і лі ха дзеі» (12+).
13.10 «Ад ва рот ны ад лік». «Бе ла-
веж ская пу шча. Асаб лі вас ці за па-
вед на га рэ жы му» (12+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 «Ле ген ды цыр ка».
16.55 «На са май спра ве» (16+).
18.20 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 «Спарт клуб» (12+).
21.40 «На ша жыц цё».
22.45 Се ры ял «А ў нас у два-
ры...» (12+).
0.40 «Нач ныя на ві ны».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб ра-
га на строю» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.25 «Вя лі кае сне дан не» (12+).
10.00 «Ты дзень спор ту».
10.40 Ка ме дыя «Ас». (12+).
12.15 «Вя лі кія пра роц твы». (16+).
13.50 Ба я вік «Джэк Ры чэр». 
(16+).

16.00 «Ра монт па-сум лен на му» 
(16+).
16.50 «Вя лі кі го рад».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
17.50 «Эніг ма». Се ры ял (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Джо кер. Ад пла та» Се-
ры ял. (16+).
21.45 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
23.05 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
23.50 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
0.40 «Пан тэ ра». Се ры ял (16+).

6.20, 8.05, 10.05, 13.15 Се ры ял 
«Чыр во ная ка пэ ла». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
На ві ны.
14.00 «Спра вы ся мей ныя. Біт ва 
за бу ду чы ню» (16+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но выя 
гіс то рыі» (16+).
16.15, 3.50 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.20 Се ры ял «Кра і на 03». 
(16+).
22.25, 0.10 Маст. фільм «Не ра-
зум ная зор ка» (12+).
0.00 «На ві ны апоў на чы».
0.30 Маст. фільм «Помс та і за-
кон» (16+).
3.20 «Ін шы свет» (12+).
5.45 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0». «Афі-
цэ ры» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.40 «Па кой сме ху». (16+).
12.30 Ток-шоу «Што ад бы ва ец-
ца».
13.35 «На ша спра ва». (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». Ток-
шоу. (12+).
15.45 «60 хві лін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс ча ла ве ка». (12+).
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір». (16+).
20.40 Се ры ял «Па го ня за мі ну-
лым». (12+).
22.20, 23.10 Се ры ял «Ка мен-
ская». (16+).

0.15 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сён ня.
6.10, 7.10 «Дзе ла вая ра ні ца НТБ». 
(12+).
7.50, 8.10 Се ры ял «Мух тар. Но-
вы след». (16+).
8.50 Се ры ял «Су жэн цы». (16+).
9.45 «За гран ню». (16+).
10.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі тых 
ліх та роў». (16+).
12.00 «Ча кай мя не». (12+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.05 Се ры ял «Ку рорт ная па лі-
цыя». (16+).
16.35 Се ры ял «Бе ра га вая ахо-
ва». (16+).
19.45 Се ры ял «Вы со кія стаў кі. 
Рэ ванш». (16+).
21.25 Се ры ял «Ад ва рот ны ад-
лік». (16+).
23.10 «НЗ.by».
23.30 «Вы ні кі дня».
0.00 Се ры ял «Баль за каў скі 
ўзрост, або Усе му жы кі — 
сво...» (16+).

7.00, 16.00, 19.35, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.30, 23.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.15 Се ры ял «Ама зо нія» (12+).
9.45, 19.40 Се ры ял «Ве цер, які 
ма люе» (12+).
11.00 Ка ме дыя «Ва-банк-2».
11.40 «Сад і ага род».
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі пус-
ты ні» (16+).
14.30 Тры лер «На скей це ад 
смер ці» (16+).
16.05 Для дзя цей «Ад каз вай ка» 
(0+).
16.10 «Мульт па рад» (0+).
16.30 «Зда роўе».
17.20 Се ры ял «Гром у раі» 
(16+).
18.45 Се ры ял «Аба рон ца» 
(16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Вес тэрн «Кас ця ны та ма-
гаўк» (16+).

Панядзелак, 
19 сакавіка
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АНТАНТ

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі  

«РАЗ ГРУ ЗАЧ НЫЯ» 
КІ НА ДНІ

«АР ЛЕТ»

МІР, 23 і 24 са ка ві ка

Афі цы янт ка пры да рож най за бя-

га лаў кі Ар лет спа кой на жы ве ў глы-

бо кай фран цуз скай пра він цыі, не 

ве да ю чы, што над яе га ла вой ужо 

збі ра юц ца хма ры. Справа ў тым, 

што яе па мер лы баць ка, ула даль нік 

сет кі ка зі но, па кі дае вя лі кую спад-

чы ну, якую пра гне за ха піць ма фія.

Каб не ўпус ціць вя лі кія гро шы, 

кар ды на лы гуль ня во га біз не су вы-

ра ша юць вы даць Ар лет за муж за 

свай го ча ла ве ка — аль фон са Фрэн-

ка. Той ак тыў на за ля ца ец ца да ра-

бот ні цы гра мад ска га хар ча ван ня і 

хут ка за ва ёў вае яе сэр ца, уклю ча-

ю чы сваё аба ян не на поў ні цу. Інакш 

і нель га, бо ў вы пад ку ня ўда чы ён 

сам па зба віц ца жыц ця. Але не пад-

роб ная шчы расць «клі ент кі» ў спа-

лу чэн ні з яе ж экс цэнт рыч нас цю 

так са ма глы бо ка кра на юць яго... 

«МІ СІЯ ДАР ВІ НА»

«Бе ла русь 2», 24 і 25 са ка ві ка

Ад ной чы пя ці га до вы сын рэ-

жы сё ра Хой та Йіт ме на-ма лод ша-

га пры нёс да до му мар скую свін ку 

і ска заў, што бы ло б кру та, ка-

лі б жы вё лін ка маг ла раз маў ляць 

і стаць са праўд ным сал да там. Ін шы 

па смя яў ся б і за быў, а рэ жы сёр — 

зняў мі лую ся мей ную ка ме дыю пра 

су пер ка ман ду «пух на тых і бяз лі тас-

ных», якая пра цуе на ўрад ЗША.

Спец пад раз дзя лен не мар скіх 

сві нак пад кі раў ніц твам ка пі та на 

Дар ві на атрым лі вае за дан не зда-

быць сак рэт ныя звест кі пра но вую 

вы на ход ку ге нія-ву чо на га. Ад нак 

з пер ша га ра зу вы ка наць мі сію не 

ўда ец ца, і Зям лі па гра жае на шэс це 

пе ра пра гра ма ва най бы та вой тэх ні-

кі, што на па дае на сва іх гас па да роў. 

Але пас ля мност ва па бе гаў, па го няў 

і не ве ра год ных пры год ге ро ям уда-

ец ца па пя рэ дзіць ка та стро фу.

«ВЕР НЫЯ СЯБ РЫ»

АНТ, 25 са ка ві ка

Не ка лі жы лі на мас коў скай ус-

кра і не тры сяб ры: Са шка — «ка-

шэ чы Пан», Бор ка — «Чы жык» і 

Вась ка — «Ін дык». Праз 30 га доў 

пер шы стаў пра фе са рам-жы вё ла-

во дам Ла пі ным, дру гі — вя до мым 

хі рур гам Чы жо вым, а трэ ці — ака-

дэ мі кам ар хі тэк ту ры Ва сі лём Ніст-

ра та вым. Ме на ві та яго, веч на за-

ня та га ў вы со кіх ка бі не тах, вер ныя 

сяб ры «вы кра да юць», каб вы ка-

наць да дзе нае адзін ад на му абя-

цан не спла віц ца па ра цэ на плы-

це. А ў па да рож жы кож на му з іх 

да вя дзец ца пра явіць ся бе... І хоць 

у філь ме до сыць штуч най са ты ры 

і «ідэа ла гіч на пра віль ных» сю жэ таў 

(а якая стуж ка без гэ та га змаг ла б 

тра піць на эк ра ны ў 50-я ?), «Вер-

ныя сяб ры» ста лі не толь кі ад ным 

з лі да раў пра ка ту ў 1954-м, але і 

лю бі май ка ме ды яй со цень ты сяч 

гле да чоў.


