
6.45, 22.10 Ме лад ра ма «Сла-
бая жан чы на».
8.30 На род ная ра ні ца.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал».
9.45 Се ры ял «Сва ты-3».

11.00 «50 рэ цэп таў пер ша-
га».
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ка роб ка пе ра дач.
13.10 Ме лад ра ма «Стра ха вы 
вы па дак».
15.15 Твой го рад.
15.30 Eurovіsіon. Вы ні кі тыд-
ня.
15.55 Ва кол пла не ты.
16.35 Тай ны след ства.
17.10 Ме лад ра ма «Усё да 
леп ша га». 1— 4-я се рыі.
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.

7.05 М/с «Сяб ры анё лаў».
7.50 «Арол і рэш ка. Шо пінг». 
Трэ вел-шоу.
8.40, 21.00 Тэ ле ба ро метр.
8.45 Эле мен та ры ум.
9.20 Ку лі нар ны экс пе ры мент.
9.55 «Ан лайн 2.0». Скетч кам.
10.25 «Ня дбай ні кі». Па зна-
валь на-за баў ляль нае шоу.
11.40 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам 3».
13.40 «Па нен ка-ся лян ка». Рэ-
алі ці-шоу.
14.50 Ані ма цый ны фільм «Се-
зон па ля ван ня 3».
16.20 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Эс та фе та. Жан чы ны.

17.50 Фільм-ка та стро фа 
«Не маг чы мае».
20.00 Нас не пад ма неш.
20.35 Два руб лі.
21.35, 22.05 Тры лер «Сле па-
та».
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
23.55 Се ры ял «Кос ці».

7.35, 13.30 «Бе ла рус кая кух-
ня». Фар шы ра ва ны шчу пак.
8.05, 14.00, 21.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20 «На чаль нік Чу кот кі». Ка-
ме дыя.
9.45 «Бард-па рад».
10.25 «На пе рад у мі ну лае».
10.50 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.45 «Му зеі Бе ла ру сі». Брас-
лаў скае ра ён нае аб' яд нан не 
му зе яў.
12.10 «Май стры і ку мі ры». Па-
эт Ле а нід Дрань ко-Май сюк.
13.05 «Свя ты ні Бе ла ру сі». 
Царк ва Рас тва Ба га ро дзі цы 
(в. Му ра ван ка Гро дзен скай 
воб лас ці).
14.15 Аў тар скі кан цэрт кам па-
зі та ра Ула дзі мі ра Кур' я на.
15.35 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Ві лей ка.
16.05, 22.45 «Габ ры ель Ша-
нэль. Ня змен насць сты лю». 
Дак. фільм.
16.55 «Ня ўда члі выя». Ка ме-
дыя.
18.30 «Су ніч ная па ля на». 
Дра ма.
20.00 «Апош ні дзень». Юрый 
Га га рын.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.20 «У шэсць га дзін ве ча ра 
пас ля вай ны». Дра ма.

7.40, 20.50 PRO спорт. На ві-
ны.
7.50 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
8.20 Фак тар сі лы.
8.50 Піт-стоп.
9.20 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Па клю ка. Гон ка пе ра сле ду. 
Муж чы ны.

10.10 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Па клю ка. Гон ка пе ра сле ду. 
Жан чы ны.
11.00, 19.25 Пла ван не. Чэм пі я-
нат све ту на ка рот кай ва дзе.
13.05, 23.10 Бія тлон. Этап Куб-
ка све ту. Па клю ка. Эс та фе та. 
Муж чы ны.
14.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
15.15 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 6-ы тур. Агляд.
16.10 «Два ба кі алім пій ска га 
ме да ля». Ва дзім Страль цоў.
16.40 Авер тайм. КХЛ.
16.55 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Медз вя шчак» (За-
граб). У пе ра пын ку — Авер-
тайм. КХЛ.
21.00 Ха кей для ўсіх.
21.30 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Па клю ка. Эс та фе та. Жан-
чы ны.

7.00, 8.05 «Ня дзель ная ра ні-
ца».
8.00, 9.00 (з суб ціт ра мі), 16.00 
(з суб ціт ра мі) На шы на ві ны.
9.05 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.20 М/с «Смя ша ры кі. ПІН-
код».
9.40 «Бес тал ко выя на тат кі».
10.00 «Па куль усе до ма».
10.55 «Фа зэн да».
11.30 «Ад крыц цё Кі тая».
12.05 «Эва лю цыя. Дзе ці».
12.35 Кан цэрт Крыс ці ны Ар-
ба кай тэ.
14.25, 16.20 «Кроп ля ў кроп-
лю».
16.15 На ві ны спор ту (з суб ціт-
ра мі).
17.50 «Та лент кра і ны».
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Лед ні ко вы пе ры яд».
23.30 «Што? Дзе? Ка лі?» Зі-
мо вая се рыя гуль няў.
0.40 «Хва ро бы вы шэй шых да-
сяг нен няў».

6.00 «Неудачников.nеt». Се-
ры ял.
6.50 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».

7.10, 9.15, 11.40, 13.45, 20.25 
«Дзень «Тэ ры то рыі па мы лак».
8.45, 16.50 «Аў та па на ра ма».
11.00 «Вя лі кае сне дан не».
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 «Ва ен ная тай на».
19.30 «Ты дзень».
22.10 Дра ма «Та ле на ві ты 
міс тар Рып лі».

0.30 «Соль». Му зыч нае шоу.
1.30 Да ку мен таль ны пра ект: 
«Вай на без пра ві лаў».

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду».
6.15 «Та кія дзіў ныя».
6.40, 9.00 М/ф.
8.00 «Культ/Ту рызм».
8.30 «Бе ла русь сёння».
9.30 «Ня ма праб лем».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 Се ры ял «Цём ныя ла бі-
рын ты мі ну ла га».
13.50 «Ве да ем рус кую».
14.30 «Тры май ся, шо у біз!»
15.00 «Ча му я?»
16.15, 22.00 Се ры ял «Тон кая 
грань».
21.00 «Ра зам».
0.00 Се ры ял «Се кун да да...».

7.00 «Па кой сме ху».
7.30 Маст. фільм «Ка вар ныя 
гуль ні».
11.00, 14.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр».
12.10 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 
Пет ра ся на».
12.45 «Ра ніш няя пош та».
13.25 «Па кой сме ху».
14.15 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца».

15.15 Маст. фільм «За над та 
пры го жая жон ка».
17.55 Усе ра сій скі ад кры ты тэ-
ле ві зій ны кон курс юных та лен-
таў «Сі няя птуш ка».
20.00 Вест кі тыд ня.
21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
22.30 Маст. фільм «Пры ме та 
на шчас це».
0.20 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 8.20 Дэ тэк тыў «Зла чын-
ства бу дзе рас кры та».
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.55 «Іх но ра вы».
9.25 Ядзім до ма.
10.25 «Пер шая пе ра да ча».
11.05 «Цуд тэх ні кі».
12.00 «Дач ны ад каз».
13.10 «На шСпа жыў Наг ляд».
14.15, 16.25 Маст. фільм 
«Муж чын скія ка ні ку лы».
18.05 «След ства вя лі...»
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.10 «Мян тоў скія вой ны».
23.30 «Ге роі на ша га ча су».
0.15 «Тай ны след ства».

9.00, 14.55, 19.05, 21.05, 23.30 
«На двор'е».
9.05 М/ф «Ча раў нік з кра і ны 
Оз».
10.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
10.30 «Мой лю бі мы га да ва нец».
11.00 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс».
11.45 Тры лер «Бе лая не бяс-
пе ка».
13.20 Ме лад ра ма «Шу каю 
сяб ра на ка нец све ту».
15.00 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф «Пры го ды Эла і зы».
16.20 М/с.
16.35 Се ры ял «Ад ной чы ў 
каз цы».
17.20 Се ры ял «Чыс та анг лій-
скае за бой ства».
19.10 Тры лер «Хва ля».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Дэ тэк тыў «Ад да ны са-
доў нік».
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6.00, 4.00 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
6.30 «Вя лі кая ма лень кая зор-
ка».
7.30 «Ера лаш».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.15 М/ф «Фік сі кі».
8.30 М/ф «Ма ша і мядз ведзь».
9.00 «Мой та та кру цей шы!»
10.00 «Тур ба мік сер».
12.00 «Па спець за 24 га дзі ны».
13.00 Се ры ял «Дах све ту».
15.10 Ба я вік «Ня стрым-
ныя 3».
17.40 М/ф «Ва ру шы лас та-
мі!»
19.30 «Ураль скія пель ме ні».
21.00 Ка ме дыя «Так сі 4».
23.00, 3.00, 4.30 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
0.00 Еў ра пей скі по кер ны тур-
нір.
0.50 Ба я вік «Бай ке ры».
3.30 «Ла ві мо мант».
5.30 «Дур ні і да ро гі».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт».
10.35, 23.35 «Зя лё ная ка рэ-
та». Маст. фільм.
12.15 Ге ніі і лі ха дзеі. Ры гор 
Рос кін і Ні на Клю е ва.
12.45 «Дзі кія аст ра вы». Дак. 
се ры ял.
13.40 «Што ра біць?»
14.25 «Пра коф' еў: пад час 
шля ху». Дак. фільм.
15.55 Ле ген дар ныя спек так лі 
Вя лі ка га. Ка ця ры на Мак сі ма-
ва, Ула дзі мір Ва сіль еў у ба ле-
це Сяр гея Пра коф' е ва «Ра мэа 
і Джуль е та». За піс 1974 го да.
18.45 «Пеш шу...» Маск ва Га-
ду но ва.
19.15 «Біб лі я тэ ка пры год».
19.30 «Сма га». Маст. фільм.
20.50 «Бліз кае акру жэн не 
Аляк санд ра Шыр він та».
21.45 Крыс ці не Апа лайс і Ёнас 
Каў фман. Га ла-кан цэрт у Бо-
ста не.

1.15 «Слан дайк». «Слан-
дайк 2». «Маё жыц цё». М/ф 
для да рос лых.
1.55 «Шу каль ні кі». «За гад ка 
ар хыз ска га цу ду».
2.40 Су свет ныя скар бы.

6.00, 12.00 «Да i пас ля...» з 
Ула дзi мi рам Мал ча на вым. Год 
1984. 2011 год.
7.00, 8.30, 9.40, 11.00, 14.35, 
3.40 Му зыч ная на сталь гiя.
7.20 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та 
бы ло даў но...» Твор чы ве чар 
Бу ла та Аку джа вы.
9.00, 3.00 «Мi ну лы час».
10.00 «Кол ба ча су».
13.40 Тэ ле спек такль «Па ста-
рон ках «Са ты ры ко на». 1976 
год.
15.00 «Быў час». 2008 год.
15.55 Маст. фiльм «Бум ба-
раш».
18.00 «На ро джа ныя ў СССР». 
Най леп шае. Га рык Су ка чоў i 
Сяр гей Ма за еў. 2011 год.
19.05 Фiльм-спек такль «Сва я-
кi». 1981 год.
21.00 Кан цэрт гур тоў «Машина 
времени» i «Цве ты».
22.05 Маст. фiльм «Не бяс печ-
ны ўзрост».
23.35 «Час пiк» з У. Лiсць е-
вым. 1994 год.
0.00 «Элi та Кра i ны Са ве таў». 
Яў ген Сцяб лоў. 2007 год.
0.45 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та 
бы ло даў но...» Iна Чу ры ка ва.
1.30 Маст. фiльм «Па ча так».
4.00 «На ро джа ныя ў СССР».
5.00 «Пес ня-77».

3.00 Фут бол. Чэм пі я нат MLS. 
Фі нал кан фе рэн цыі.
4.00 Фут бол. Чэм пі я нат MLS. 
Фі нал.
7.00, 22.00 Зі мо выя ві ды спор-
ту.
8.00, 19.30 Ве ла спорт (трэк). 
Шэсць дзён Амстэр да ма.
9.30, 18.00 Скач кі з трамп лі на. 
Ку бак све ту.

10.30 Сан ны спорт. Ку бак све-
ту.
11.15, 14.30 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту.
13.15, 16.30, 18.45 Бія тлон. Ку-
бак све ту.
23.00 Кон ны спорт. Ку бак све-
ту. Ла Ка ро на.
0.00 Скач кі. HK Іnternatіonal.
0.15 Пла ван не. Чэм пі я нат све-
ту на ка рот кай ва дзе.

0.45 Ме лад ра ма «Вы пад ко вы 
муж».
2.20 Ка ме дыя «Ста ры но вы 
дом», 1-я се рыя.
3.05 Ка ме дыя «Ста ры но вы 
дом», 2-я се рыя.
4.00 Ка ме дыя «Ка хае не ка-
хае».
5.30 Ме лад ра ма «Гэ ты ня ём кі 
мо мант».
7.25 Ка ме дыя «Глы ток».
9.00 Ка ме дыя «Ма шы на ча су 
ў джа ку зі».
10.45 Ме лад ра ма «Па пры кме-
тах су мя шчаль нас ці».
12.20 Ка ме дыя «Як скрас ці 
брыль янт».
14.00 Ка ме дыя «Леа і Беа», 
1-я се рыя.
15.35 Ка ме дыя «Леа і Беа», 
2-я се рыя.
17.10 Ка ме дыя «Та ту лі».
18.45 Ка ме дыя «Раз бі ра ю чы 
Га ры».
20.30 Ка ме дыя «Ду шэў ная 
кух ня».
22.20 Ка ме дыя «Дзіў ныя сва-
я кі».
23.55 Ка ме дыя «Ста рыя-раз-
бой ні кі».

6.00 М/ф.
9.55 «Па нен ка і ку лі нар».
10.30 «Алі гарх ТБ».
11.00, 5.10 «Да лё ка і яшчэ да-
лей».
12.00, 2.25 «Тай ны след ства». 
Се ры ял.
15.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня».

16.35 «Рэ ві зо ра».
20.40 «Без пад ма ну».
21.35 «Два нац цаць сяб роў Оў-
шэ на». Ка ме дыя.
23.50 «Асця рож на, мах ля ры!»
0.25 «Ка ліф рэ нія». Се ры ял.
1.00 «Звыш на ту раль нае». Се-
ры ял.

6.10, 18.10 Дра ма «Шу каль нік 
ва ды».
8.10 Тры лер «Эфект ма тыль-
ка».
10.10 Дра ма «Быць Флі нам».
12.10 Дра ма «Хоць раз у жыц-
ці».
14.10 Ка ме дыя «Пры ві ды бы-
лых сяб ро вак».
16.00 Фільм жа хаў «Ім гла».
20.10 Ме лад ра ма «Ці хая га-
вань».

22.10 Тра гі ка ме дыя «Гэ тай ра-
ні цай у Нью-Ёр ку».
0.10 Дра ма «Ма рыя — ка ра ле-
ва Шат лан дыі».
2.15 Дра ма «Ве ра ні ка вы ра-
шае па мер ці».
4.15 Тры лер «Пом ні (Memen-
to)».

6.20 Ка ме дыя «Вя сел ле па аб-
ме не».
8.00 Ме лад ра ма «Пра гул ка».
9.35 Пры го ды «Тэ ры то рыя».
12.20 Ка ме дыя «Но вы Адэ-
он».
13.35 Ка ме дыя «За дву ма зай-
ца мі».
15.00 Дра ма «Чэм пі ё ны: Хут-
чэй. Вы шэй. Ду жэй».

16.50 Ме лад ра ма «Ад ной-
чы».
18.35 Дра ма «Ка нец цу доў най 
эпо хі».
20.20 Ме лад ра ма «Ка хае не 
ка хае».
22.10 Дра ма «Жы вы».
0.10 Тра гі ка ме дыя «Усе пай-
шлі».
2.30 Ка ме дыя «Каў чэг».
4.25 Ба я вік «Кры жа но сец».

6.00, 12.20 Гуль ні ро зу му.
6.20, 13.10, 5.35 На ву ко выя 
не да рэ чнас ці.
7.50 Зо ла та Юка на.
10.05 Не звы чай ныя про мыс-
лы.
10.50 Ша ша праз пек ла.
11.35 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай.
13.55, 20.15, 22.05 Са праўд-
ны ге ній.
16.55, 21.05 Mарс.
18.50 Дру гая су свет ная вай-
на.
19.35 Кос мас: пра сто ра і час.
23.35, 1.55, 4.10 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф.
0.20, 4.55 Сва іх не кі да ем.
1.05 Ліх ту гі за мя жой.
2.40 Па ра нар маль нае.

8.00 Па ляў ні чыя на рач ныя 
дыя мен ты.
11.00, 7.10 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
12.00, 21.00 Вы жыць пас ля 
сэл фі.
13.00, 22.00 Ін вес та ры но ва га 
па ка лен ня.
14.00 Асма ны і хрыс ці я не.
15.00 Да рож ныя каў боі.
16.00, 23.00 За ла тая лі ха ман-
ка.
17.00 Смя рот ны ўлоў.
18.00 Па ляў ні чыя на скла ды.
19.00, 1.00 Ме та ла лом шчы кі.
20.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
0.00 Хут кія і гуч ныя.
2.00 Біт ва за не ру хо масць.
4.40 Ін жы нер ныя пра лі кі.
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КА ЛІ З'Я ВІ ЛА СЯ 
ЗА СЦЕЖ КА-
МА ЛАН КА

7 ліс та па да 1891 го да Уіт кімб 
Джад сан з Чы ка га атры маў па тэнт 
пад ну ма рам 504038 на вы на ход-
ніц тва, на зва нае ім «За сцеж ка для 
абут ку»: шэ раг круч коў з ад на го бо-
ку і пя це лек — з дру го га, якія за чап-
ля лі ся пры да па мо зе ад мыс ло ва га 
на кі ра валь на га клю ча.

У 1894 го дзе яму ўда ло ся пе ра-
ка наць ін вес та раў за сна ваць кам-
па нію Unіversal Fastener па вы твор-
час ці за сце жак. Кі раў нік кам па ніі 
Лью іс Уо кер быў упэў не ны ў пос пе-
ху вы на ход кі Джад са на, але спра вы 
іш лі не вель мі доб ра: кан струк цыя 
бы ла скла да най і не на дзей най, і за 
10 га доў са май буй ной за мо вай ста-
ла за куп ка аме ры кан скай паш то вай 
служ бай 20 за сце жак для тор баў.

У 1904 го ду Джад сан унёс у кан-
струк цыю зме ны, за ма ца ваў шы круч кі 

і пет лі на стуж ках з 
тка ні ны, каб мож на 
бы ло пры шыць за-
сцеж ку да абут ку. 
У 1905-м кам па нія 
бы ла рэ ар га ні за-
ва ная і пе ра еха ла 
з Чы ка га ў Ха ба-
кен, Нью-Джэр сі. 
Але па куп ні коў 
бы ло вель мі ма-

ла, і кам па нія зра бі ла на ступ ны ла-
гіч ны крок: на ня ла ква лі фі ка ва на га 
ін жы не ра. Гі дэ он Су ндбэк, іміг рант з 
Шве цыі, па кі нуў зна ка мі тую кам па-
нію Westіnghouse (у той час авангард 
тэх на ло гій) дзе ля пра цы ў ма лень кай 
фір ме, якая вы пус кае адзі ны вы раб і 
зна хо дзіц ца ў кры зі се. Ві ной та му — 
спра вы сар дэч ныя: Гі дэ он за ля цаў ся 
да дач кі ме не джа ра кам па ніі Пі тэ ра 
Арон са на Эль ві ры, з якой і ажа ніў ся 
ў 1909 го дзе.

Су ндбэк апраў-
даў ус кла дзе ныя 
на яго над зеі. У 
1912 го дзе ён пра-
па на ваў цал кам 
но вую кан струк-
цыю, на зва ную 
Hookless№1 («Бес-
круч ко вая №1»), у 
якой стуж ка з тка ні ны за ціс ка ец ца 
ме та ліч ны мі зу ба мі. Праў да, гэ тая за-
сцеж ка знош ва ла ся ўся го за не каль-
кі цык лаў ад крыц ця, та му Су ндбэк 
вы ра шыў за мя ніць круч кі эле мен та-
мі ін шай фор мы — так на ра дзі ла ся 
Hookless№2, амаль су час ная за-
сцеж ка-ма лан ка (па тэнт на яе ва ры-
янт — «за сцеж ка, якая раз дзя ля ец-
ца» — быў вы да дзе ны 20 са ка ві ка 
1917 го да). Пер шыя ча ты ры шту кі бы-
лі пра да дзе ныя 28 каст рыч ні ка 1914 
го да па $1. Пос пех прый шоў толь кі ў 
1918-м, ка лі кам па нія пра да ла 24 000 
за сце жак для «гра шо вых па ясоў», 
што бы лі вель мі па пу ляр ны мі ся род 
ва ен ных ма ра коў, якія на кі роў ва лі ся 
ў Еў ро пу.

А «хрос ным баць кам» ма лан-
кі вы сту піў прэ зі дэнт кам па ніі B.F. 
Goodrіch Берт рам Рок, ка лі ў 1923 го-
дзе ён вы браў гэ тую за сцеж ку для 
гу ма вых га лё шаў. Яму спа да баў ся 
гук, які ства ра лі ме та ліч ныя эле-
мен ты пры ра бо це — zіp (неш та на-
кшталт рус ка га «вжик»).

Вя лі кую ро лю ў рас паў сюдж ван ні 
ма лан кі адыграла Эль за Ск'я па рэ лі, 
ад на з вя ду чых ды зай не раў па чат ку 
ста год дзя. Яна звяр ну ла ўва гу на тое, 
што ма лень кім дзе цям цяж ка спраў-
ляц ца не толь кі з круч ка мі і пет ля мі, 
але і з гу зі ка мі. У па чат ку 30-х га доў 
яна па ча ла экс пе ры мен ты з ма лан кай 
на дзі ця чых рэ чах і хут ка зра зу ме ла, 
што для ня ўме лых дзі ця чых паль чы-
каў — гэ та ідэа льны ва ры янт.

Але са мым імк лі вым быў пра рыў 
ма лан кі ў 1937 го дзе, ка лі фран цуз-
скі ма дэль ер Жан Клод, зра зу меў-
шы, што па тэнт Су ндбэ ка скон чыў ся, 
вы ра шыў вы ка рыс тоў ваць яе ў сва іх 
ра бо тах. Ён упер шы ню змяс ціў но вую 
мод ную за сцеж ку на шы рын ку ў муж-
чын скіх шта нах. Пуб лі ка прый шла ў 
экс таз. Яго ма дэ лі рас куп ля лі ся ні бы 
па ўзма ху ча роў най па лач кі.

Кан чат ко вую пе ра мо гу ма лан ка 
атры ма ла ў тым жа 1937 го дзе: кан-
сер ва тызм краў цоў быў зла ма ны, ка-
лі гер цаг Він дзар скі аб раў яе ў якас ці 
за сцеж кі для шта ноў.


