
6.25 «Іс насць».
6.55 Ме лад ра ма «Свой чу жы 
сын». 1—2-я се рыі (16+).
8.25 «Ку лі нар ная дып ла ма-
тыя» (12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Зо на Х». Вы ні кі тыд ня 
(16+).
9.45 Зда роўе (12+).
10.40 Се ры ял «Бай кі Мі цяя» 
(12+).
11.20 «Да ча» (12+).
12.10 «50 рэ цэп таў пер ша га». 
(12+).
12.55, 15.45 Ме лад ра ма «Ка-
мен нае сэр ца». 1—4-я се рыі 
(16+).
15.15 «Кра і на».
17.30 Ме лад ра ма «Дом на 
краі ле су». 1—4-я се рыі 
(16+).
21.00 «Па на ра ма».
21.45 Ме лад ра ма «Док тар 
Шчас це» (16+).
23.45 «Дзень спор ту».
23.55 Се ры ял «Та ту лі» (16+).

7.00 М/с «Фік сі кі» (0+).
7.35 Фільм для дзя цей 
«Пры го жы прынц і фея Лю-
пі на» (12+).
8.35, 21.55 «Тэ ле ба ро метр».
8.40 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
9.25 «На на жах». (16+).
10.30 «Біт ва са ло наў». (16+).
11.25 Ані ма цый ны фільм 
«Тар зан» (0+).
13.00 Ка ме дыя «Мы шы нае 
па ля ван не» (12+).
14.40 «Ка пей ка ў ка пей ку» 
(12+).
15.15 «Па нен ка-ся лян ка». 
(16+).
16.20 «Аб мен жон ка мі». 
(16+).
17.35 Ме лад ра ма «Пры го-
жыя і не ра зум ныя» (16+).
19.15 Фэн тэ зі «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (12+).
21.15 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).

22.00 «Спорт ла то 6 з 49», 
«КЕ НО».
22.05 Фан тас ты ка «Тор» 
(12+).
0.00 «Арол і рэш ка. Кру га-
свет ка». (16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 13.40, 20.15 На ві ны куль-
ту ры. Спец вы пуск з XVІІІ На-
цы я наль на га фес ты ва лю бе-
ла рус кай пес ні і паэ зіі «Ма ла-
дзеч на-2018».
8.15, 13.55, 20.35 «Гэ ты 
дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.45 «Стро га вы». Маст. 
фільм, за ключ ная се рыя 
(12+).
10.00 «Бе ла рус кая кух ня». За-
пя кан ка з буль бы.
10.30 «Жы вая куль ту ра». 
«Кот чын ская кад ры ля».
10.55 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
11.25 «Пэ пі Доў га я пан чо ха». 
Фільм — дзе цям (6+).
14.00 «На ву ка ма нія» (6+).
14.30 «Ка мер тон». За слу жа-
ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Юрый Гіль дзюк.
14.55 Юбі лей ны кан цэрт мас-
тац ка га кі раў ні ка Бе ла рус кай 
дзяр жаў най фі лар мо ніі Юрыя 
Гіль дзю ка.
16.10 «Ле ген ды кі но». Ле а нід 
Ку раў лёў (12+).
16.50 «Цырк». Маст. фільм 
(12+).
18.25 «Дзяр жаў ная гра ні ца». 
Маст. фільм «Аф ган ская 
паст ка» (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Ка хаць па-рус ку-2». 
Ме лад ра ма (12+).
22.40 Ура чыс тае ад крыц цё 
XVІІІ На цы я наль на га фес ты-
ва лю бе ла рус кай пес ні і паэ зіі 
«Ма ла дзеч на-2018». Кан цэрт 
«Ме ло дыя лё су» да 80-год дзя 
І. М. Лу чан ка.

6.55 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Муж чы ны. 1/2 фі на лу.
8.55 Ку бак вай ны і мі ру. Дак. 
фільм.
10.10 Вя лі кі спорт.

10.55 Вес ла ван не на бай дар-
ках і ка ноэ. Чэм пі я нат Еў ро-
пы.
13.15 Лёг кая ат ле ты ка. Між-
на род ны тур нір. Уэль ва.
16.00 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Жан чы ны. Фі нал.
18.05 Трэ ні ро вач ны дзень.
18.40 Спорт-мікс.
18.50 Фут бол. Та ва рыс кі матч. 
Фін лян дыя — Бе ла русь. (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
20.50 Спорт-цэнтр.
21.00 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFC.
22.35 «Матч». Маст. фільм.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 Дра ма «Та бар ідзе ў не-
ба» (6+).
9.10 Мю зікл «Ах, ва дэ віль, 
ва дэ віль...» (0+).
10.35 «На наш густ» (12+).
11.20 Ка ме дыя «Бе ра жы ся 
аў та ма бі ля» (12+).
13.15 Ка ме дыя «Ста рыя кля-
чы» (6+).
16.20 «Ад га дай ме ло дыю» 
(12+).
16.55 Маст. фільм «Слу ха-
ючы ці шы ню» (16+).

18.55 «По ле цу даў» (16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
21.05 «Уда ча ў пры да чу!» 
Дзён нік (12+).
21.10 Вя лі кі свя точ ны кан цэрт 
(12+).
23.25 Се ры ял «Дру гі зрок» 
(16+).

6.00 «Сту дэн ты-2». Се ры ял 
(16+).
7.30 «Ан фас».
7.45 «Ежа ба гоў» (16+).

8.35 «Са мая ка рыс ная пра-
гра ма» (16+).
9.25 Ба я вік «Ня стрым ныя-3» 
(16+).
11.30 «Мінск і мін ча не».
12.00 «Як улад ка ва ны Су-
свет» (16+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.45, 0.05 Ка ме дыя «Па між 
анё лам і д'яб лам» (12+).
15.40 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
16.45 «Вя лі кі го рад».
17.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
17.40 «Пад пры крыц цём». 
Се ры ял (16+).
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Ка ме дыя «Пры шэль-
цы ў Аме ры цы» (12+).
21.40 Да ку мен таль ны спец-
пра ект (16+).

6.00 «Як у рэ ста ра не» (12+).
6.30 М/ф (0+).
7.30 «Са юз ні кі» (12+).
8.00 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
8.30 «Вой, ма мач кі!» (12+).
9.00 «Культ/Ту рызм» (16+).
9.30 «На ша кі но. Гіс то рыя вя-
лі ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15 «Гуль ня ў кі но» (12+).
11.10, 16.15 Маст. фільм «Два-
нац цаць крэс лаў» (12+).
17.15, 19.15 Се ры ял «Ме тад 
Фрэй да» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00 Вест кі.
11.20 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу. (12+).
12.25 «Па кой сме ху». (16+).
13.00 «На ша спра ва». (16+).
13.15 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!!!» 
(16+).
14.40 Маст. фільм «Тэр мі но-
ва шу каю му жа». (16+).
16.30 Маст. фільм «Раз бі тыя 
сэр цы». (12+).
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+).
22.40 Маст. фільм «Не маг-
чы мая жан чы на». (12+).

6.15 «Аст рап раг ноз».
6.20 Се ры ял «Час Вол ка ва». 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.10 «НЗ.by».
8.40 «Ура чэб ныя тай ны плюс». 
(12+).
9.10 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+).
9.45 «За гран ню». (16+).
10.25 Га лоў ная да ро га. (16+).
11.10 «Ежа жы вая і мёрт вая». 
(12+).
12.10 Ква тэр нае пы тан не. 
(0+).
13.15 «Па е дзем, па я дзім!» 
(0+).
14.10 Маст. фільм «Мож на, 
я бу ду зваць ця бе ма май?» 
(12+).
16.25 «След ства вя лі...» 
(16+).
17.10 «Сак рэт на міль ён». Ос-
кар Ку чэ ра. (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.00 «Ты су пер!» Да і пас ля... 
(6+).
21.35 Маст. фільм «Гуль ня 
з аг нём». (16+).

9.00, 18.05, 19.50, 23.55 «На-
двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.15 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
9.20 «Да вед нік па кра і нах 
і кан ты нен тах».
9.30 Се ры ял «Анг лій скае за-
бой ства» (12+).
11.10 Мю зікл «Чы ка га» 
(16+).
13.10 Ка ме дыя «Утай ма ван-
не сва воль на га» (12+).
15.00 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф «За ча ра ва ны хлоп чык» 
(6+).
15.45 «Зда роўе».
16.30 Ка ме дыя «Сем ня вест 
яф рэй та ра Збру е ва» (12+).
18.10 Дра ма «Та бар ідзе 
ў не ба» (12+).
19.40 «Ве чар ні ца (0+)».
20.00 Дра ма «Ад ной чы 
ў Аме ры цы» (16+).
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6.00 «Тур ба мік сер» (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў» (16+).
7.30 «Га ле рэя пры га жос ці» (16+).
8.00 Се ры ял «Та та вы доч кі» 
(12+).
9.00, 3.00 М/ф «Тры ка ты». (0+)
9.20, 3.40 М/ф «На ва та ры». (6+)
9.45 Ані ма цый ны фільм «Праў-
дзі вая гіс то рыя Чыр во най Шап-
кі». (6+).
11.20 Се ры ял «Ма мач кі-3» (16+).
13.30 «Уз ва жа ныя і шчас лі выя 
лю дзі» (16+).
15.20 Ба я вік «Пры від ны гон-
шчык». (12+).
17.30 Ба я вік «Пры від ны гон-
шчык-2». (12+).
19.20 Фан тас ты ка «Га дзі ла». 
(12+).
21.50 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
0.00 Ба я вік «13-ы ра ён». (16+).
1.30 «Ха чу ве рыць!» (16+).
4.00 «Ла ві мо мант» (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 На ві ны куль-
ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Грэ га ры Пэк.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва вяс ко-
вая.
7.35 «А. С. Пуш кін. Ты ся ча рад-
коў пра ка хан не».
8.10 «След чы Ці ха наў». Се ры-
ял.
9.00 «Аб чым маў чаць хра мы...» 
Дак. фільм.
9.40 «Га лоў ная ро ля».
10.15 «Ці хан Хрэн ні каў. Ні аб 
чым не шка дую...» Дак. фільм.
11.00 «Ку ды пай шоў час?» 
Маст. фільм.
12.55 «Еван гель скае ко ла Ва сі-
ля Па ле на ва». Дак. фільм.
13.40 «Ключ да раз гад кі ста ра-
жыт ных скар баў». Дак. се ры ял.

14.30 «Глеб Плак сін. Су пра ціў-
лен не рус ка га фран цу за». Дак. 
фільм.
15.10 Ле ген ды ба ле та ХХ ста-
год дзя. «Ка ця і Ва ло дзя». Дак. 
фільм.
16.20 «Кар ці ны жыц ця Іга ра Гра-
ба ра». Дак. фільм.
17.05 «Пеш шу...» Маск ва фаб-
рыч ная.
17.35 Да 80-год дзя з дня на-
ра джэн ня Тац ця ны Лаў ро вай. 
«Я — чай ка... Не тое. Я — акт-
ры са». Дак. фільм.
18.10 «Вы лет за трым лі ва ец ца». 
Маст. фільм.
19.45 «Сме ха на сталь гія».
20.15 Да 75-год дзя з дня на ра-
джэн ня Але га Ві да ва. «Маск ва, 
лю боў мая». Маст. фільм.
21.45 «Кар ды нал Ры шэлье. Ня-
бё сы мо гуць па ча каць...» Дак. 
фільм.
23.50 «Праз су свет». Маст. 
фільм.
2.00 «Шу каль ні кі». «Зо ла та ста-
ра жыт най ба гі ні».
2.45 «Кан флікт». М/ф для да-
рос лых.

6.00 Маст. фільм «Да чуш ка» 
(16+).
8.35, 9.40, 11.00, 11.40, 13.05, 
14.45, 15.40, 17.00, 19.15, 23.10, 
1.45, 2.40, 3.40, 5.00, 5.45 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
11.30 «Ся дзі і гля дзі» (16+).
12.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1958. 
1-я част ка. 2010 год (12+).
13.20 Маст. фільм «Юве лір ная 
спра ва» (12+).
16.00 «Кол ба ча су» (16+).
17.10 «Му зыч ны рынг». Гур ты 
«Центр» і «Игры». 1989 год (16+).
18.00 Маст. фільм «Бліз ня ты» 
(12+).
20.05 «Вя чэр нія ме ло дыі». 
1985 год (12+).

21.00 «Быў час». 2009 год (16+).
22.00 Маст. фільм «Ме ра стры-
ман ня» (16+).
23.30 Се ры ял «33 квад рат ныя 
мет ры. Дач ныя гіс то рыі» (16+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з На тал-
ляй Ка зял ко вай: «Юрый Віз бар» 
(12+).
0.45 Маст. фільм «Мі раж». 
3-я се рыя (16+).
2.00 Фільм-кан цэрт «Бе не фіс Са-
ве лія Кра ма ра ва». 1974 год (12+).
5.30 Маст. фільм «Лі мон ны 
торт» (12+).

4.00, 8.00, 13.30, 2.30 Тэ ніс. «Ра-
лан Га рос».
5.30, 11.30, 20.00, 22.30, 2.00 Тэ-
ніс. «Гейм, Шэт і Матс».
6.00, 10.30 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос». Матч дня.
7.00, 9.30, 20.30, 22.30 Ве ла-
спорт. «Кры тэ ры ум Да фі нэ».
12.00 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». Ле-
ген ды. Жан чы ны. Фі нал.
15.45, 18.00 Тэ ніс. «Гейм, Шэт 
і Матс»-эк стра.
16.00, 21.30, 1.00 Тэ ніс. «Ра лан 
Га рос». Жан чы ны. Фі нал.
18.15 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Муж чы ны. Па ры. Фі нал.
22.45 Кон ны спорт. Global 
Champіons Tour.
0.30 Су пер байк. Этап чэм пі я на-
ту све ту.

0.45 Ка ся кі. (16+).
2.25 Еха лі два ша фё ры. (12+).
3.40 Ве сель ча кі. (16+).
5.05 Ма ма не бя дуй. (18+).
6.45 Ма ма не бя дуй-2. (16+).
8.45 Ма ра фон для трох гра цый. 
(12+).
12.20 Пра су ну ты. (16+).
14.05 Дзе та род ныя. (16+).
15.55 На пар нік. (12+).
17.35 Гэ ты ня ём кі мо мант. (16+).
19.30 Дзя ду ля лёг кіх па во дзін. 
(18+).

21.20 Но выя пры го ды Ала дзі-
на. (6+).
23.20 Мі лаш ка. (18+).

6.00 М/ф (6+).
10.15 «Шко ла док та ра Ка ма роў-
ска га» (6+).
10.50 «Хро ні кі мас коў ска га по-
бы ту» (16+).
11.40, 1.45 «Кіп цюр з Маў ры та-
ніі». Се ры ял (12+).
15.05 «Тай ны на ша га кі но. «Адзі-
но кім да ец ца ін тэр нат» (12+).
15.40 «Адзі но кім да ец ца ін тэр-
нат». Ме лад ра ма (6+).
17.20 «Уцё кі з пла не ты Зям ля». 
Ані ма цый ны фільм (0+).
18.50, 4.45 «10 са мых» (16+).
19.25 «Вок лад ка» (16+).
20.00 «Ка хан не на пра кат». 
Маст. фільм (16+).
22.00 «Па мры, але не ця пер». 
Ба я вік (16+).
0.15 «Грань». Се ры ял (16+).
5.15 «Не рас кры тыя тай ны» (12+).

6.10, 15.35 Чар лі і ша ка лад ная 
фаб ры ка. (12+).
8.30 Гос ця. (12+).
11.05 Го рад анё лаў. (12+).
13.20 Пер са наж. (12+).
17.55 Змроч ныя це ні. (16+).
20.10 Джо ні Д. (16+).
23.00 Па ляў ні чы з Уол-стрыт. 
(12+).
1.20 Мой хло пец — псіх. (16+).
3.50 Вы бар. (16+).

6.20 Іван Ца рэ віч і Шэ ры Воўк 
(12+).
8.05 На се ле ны вост раў: схват-
ка (12+).
10.10 Ма мы (12+).
12.15 Ака дэ мія па на Кляк сы. 
1-я се рыя (6+).
14.00 Ва неч ка (16+).

16.10 Дзень дур ня (16+).
18.00 Пры цяг нен не (12+).
20.20 Іван Ца рэ віч і Шэ ры Воўк-2 
(12+).
21.45 Ка хан не ў го ра дзе анё лаў 
(16+).
23.20 Ка лек тар (16+).
0.50 Ге рой на ша га ча су. (12+).
2.45 Ка шчэй Бес смя рот ны (0+).
0.55 Ган на Ка рэ ні на. Гіс то рыя 
Врон ска га (12+).

6.00, 5.10 Аў та-SOS. (12+).
7.35, 10.05 Не ве ра год ны док тар 
Пол. (16+).
8.25 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
11.35, 0.30 Ін стынкт вы жы ван-
ня. (16+).
12.20 Зо ла та Юка на. (12+).
13.05 Асу шыць акі ян. (12+).
14.35 Рэ корд. (12+).
15.35, 19.30, 22.50 Эк стрэ маль-
ны фут бол у Ра сіі. (12+).
16.25, 2.00 Дзі кі ту нец. (12+).
18.00, 22.05, 1.15, 4.20 На столь-
ная кні га дык та та ра. (16+).
18.45, 23.40 80-я. Най вя лік шыя 
фут боль ныя мо ман ты. (12+).
20.20 Ге ній: Пі ка са. (16+).
21.10 Ге ній: Эй нштэйн. (16+).
3.40 Не па ра жаль ныя кан струк-
цыі. (12+).

8.00, 1.00 Вы жыць у цем ры.
9.00 Рэ аль ныя даль на бой шчы-
кі.
10.00 Тэх аскі ме тал.
11.00 Ву ліч ная на ву ка.
12.00 Як пра цу юць ма шы ны.
13.00, 7.10 Адам псуе ўсё.
14.00 Раз бу раль ні кі ле генд.
15.00, 21.00 Як гэ та зроб ле на?
16.00, 23.00 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
17.00, 22.00 Ма хі на та ры.
18.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
19.00 За бы тая ін жы не рыя.
20.00, 0.00 Біт ва за не ру хо масць.
2.00 З лю бас ці да ма шын.
4.40 Гуль ня на жыц цё.

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5
СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

ВТБВТБ

КультураКультура На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

Су бо та, 
9 чэрвеня

КінакамедыяКінакамедыя
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Zамор'еZамор'е  

Эк за мен на раз вод
Ула ды кі тай скай пра він цыі 

Цзян су пра па ну юць прай сці ад-

мыс ло вы тэст усім па рам, якія 

збі ра юц ца ска са ваць шлюб, па-

ве дам ляе «Ра сій ская га зе та».

«Які най леп шы су мес ны ўспа-

мін у вас з парт нё рам?», «Якая 

стра ва па да ба ец ца ва ша му парт-

нё ру больш за ўсё?» — на гэ тыя 

і мно гія ін шыя пы тан ні ад ка жуць 

тыя, хто па дае за яву на раз вод ва 

ўпраў лен не гра ма дзян скіх ад но сін. 

Стан шлюбу бу дзе ацэнь вац ца па 

ста баль най шка ле. Па каз чык звыш 

60 ба лаў бу дзе азна чаць, што на-

дзея на ад наў лен не ад но сін яшчэ 

іс нуе, та му па ру па про сяць па ду-

маць над сва ім ра шэн нем. Мен шая 

су ма бу дзе свед чыць аб тым, што 

муж і жон ка на мя жы раз во ду. Гэ тая 

іні цы я ты ва ўлад звя за на з рос там 

коль кас ці раз во даў. А за апош нія 

40 га доў коль касць раз во даў у Пад-

ня бес най па вя лі чы ла ся ў 10 ра зоў.

Без муж чын да жы ла 
да 106 га доў

А вось 106-га до вая бры тан ка 

вы ра шы ла зу сім не звяз ваць 

свой лёс з су праць лег лым по-

лам і лі чыць сак рэ там свай го 

даў га лец ця ме на ві та ад мо ву 

ад ста сун каў з муж чы на мі, па-

ве дам ляе The Mіrror.

Мэд лін Дай на ра дзі ла ся ў 

1912 го дзе. Яна сцвяр джае, што 

ні ра зу ў жыц ці не бы ла на спат-

кан нях, а ў паб упер шы ню тра пі ла 

ў 90 га доў. Дай лі чыць, што дзя-

ку ю чы поў най ад мо ве ад муж чын 

яна па збег ла стрэ су, звя за на га са 

шлю бам і ад но сі на мі. Яна жы ла ў 

сва ім до ме ў адзі но це да 103 га-

доў, пас ля ча го бы ла вы му ша ная 

на няць ся дзел ку. У свае га ды яна 

не вы ка рыс тоў вае кій, са ма стой-

на адзя ва ец ца, ак тыў на ру ха ец ца 

і мае зно сі ны з на ва коль ны мі. 

Баць кі вы ся ля юць 
сы на праз суд

Вяр хоў ны суд шта та Нью-Ёрк 

па ста на віў, што 30-га до ва му 

Май клу Ра тон да не аб ход-

на з'е хаць ад баць коў, пі ша 

Yaplakal.com.

Баць кі муж чы ны не каль кі га доў 

да ма га лі ся гэ та га ра шэн ня, та му 

што ма ла ды ча ла век не пра ца ваў 

і ад маў ляў ся пла ціць за жыл лё. 

На су до вым па ся джэн ні Ра тон да 

аба ра няў ся бе сам і паў га дзі ны да-

каз ваў суд дзі, што па за ко не мае 

пра ва на шас ці ме сяч ны тэр мін 

для вы ся лен ня. Ад нак яму ад мо ві-

лі, рас тлу ма чыў шы, што па доб ныя 

па тра ба ван ні вы кон ва юц ца ў рэд-

кіх вы пад ках, пе ра важ на ка лі ад-

каз чы ку па тра бу ец ца ля чэн не або 

асаб лі вы до гляд. Ма ла ды ча ла век 

за явіў, што сам га туе і мые рэ чы, а 

так са ма зай мае толь кі ад ну спаль-

ню ў до ме. Па вод ле слоў Ра тон да, 

ён не збі ра ец ца тэр мі но ва з'яз-

джаць і пла нуе па даць апе ля цыю 

з мэ тай ад тэр мі ноў кі пры су ду.

Іван КУ ПАР ВАС.


