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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 4.50 21.39 16.49
Вi цебск — 4.31 21.37 17.06
Ма гi лёў — 4.40 21.30 16.50
Го мель — 4.45 21.17 16.32
Гродна — 5.06 21.53 16.47
Брэст    — 5.16 21.45 16.29

Iмянiны
Пр. Георгія, Давыда, Дзяніса, Івана, 
Ціхана.
К. Веранікі, Зянона, Мікалая.

Месяц
Маладзік 8 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Льва.
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Па га ры зан та лi: Му за. Плот ка. Апак. Ялец. Ная. Укос. 
Бот. Порт. Са ва. Кар. Ру лет. Рэ кла ма. Рад. Со да. Кныр. 
Пе ра лом. Ла гу на. Па ра дак. Кед. Ман гал. Ра ма. Ра са. Та-
ран. Iр га. Аба кан. Ко мi. Вал. Ла зу рыт.

Па вер ты ка лi: Крас на пёр ка. Пак. Тры ко. Егер. Ру да. 
Кар дан. Су дак. Кра ма. Ла ма. Авал. Рад но. Iта ка. Пенс. Мi-
нор. Кол. Пра ца. Грам. Ява. Па па. Нiл. Фал. Карп. Скна ра. 
Бал кон. Дар. «Ды на ма». Па дуст. Твар. Кан ды дат.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
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caricatura.rucaricatura.ru

— I ку ды ты та кi пры бра ны?
— На спат кан не!
— А ча му без кве так?
— А ў мя не тру сы ў ра мо нак.

Ас фальт — гэ та та кi ма тэ ры ял, якiм 
па кры ва юць да ро гi i тра ту а ры пе рад 
па чат кам зем ля ных ра бот.

— Су хое вi но бу дзеш?
— На сы пай...

Псi ха ла гiч ная не су мя шчаль насць па-
мiж муж чы нам i жан чы най — гэ та ка лi яе 
псi хi ка не су мя шча ец ца з яго ло гi кай.

— Дзяў чы на, а да вай це згу ля ем у кар-
ты на рас пра на нне?

— А да вай це шчы ра — вам цi ка ва ўба-
чыць або па хва лiц ца?

1816 год — на ра дзiў ся Мац вей Ля вiц кi, фi ло саф-дэ ма-
крат, асвет нiк i пуб лi цыст. Ву чыў ся ў Вi лен скай 

ме ды ка-хi рур гiч най ака дэ мii, пра ца ваў ура чом у Коў не i Бе-
ла сто ку. Браў ак тыў ны ўдзел у рэ ва лю цый на-дэ ма кра тыч-
ным ру ху i ў дзей нас цi звя за ных з iм тай ных та ва рыст ваў, 
якiя аб вя шча лi не аб ход насць са цы яль на-па лi тыч ных змен 
у гра мад стве i вя лi асвет нiц кую ра бо ту ся род на сель нiц тва. 
У 1840 го дзе арыш та ва ны i вы сла ны ў Сi бiр. Су пра цоў нi чаў 
у ча со пi сах «Звез да» i «На учно-литературный дневник», 
якiя ў той час бы лi ор га на мi пра грэ сiў най гра мад скай дум кi 
на тэ ры то рыi Укра i ны, Бе ла ру сi i Лiт вы. Ля вiц кi ўнёс знач ны 
ўклад у раз вiц цё фi ла соф скай дум кi i ў ву чэн не пра гра-
мад ства i ма раль. Яму бы лi блiз кiя i зра зу ме лыя iдэi са цы-
яль най спра вяд лi вас цi i са лi дар нас цi лю дзей пра цы, iдэi 
сва бо ды, гу ма нiз му. Пад трым лi ваў пе ра важ на па ну ю чую 
ў той час у на ву цы кан цэп цыю па сту по ва га i пас ля доў на га 
раз вiц ця, лi чыў маг чы мым i рэ ва лю цый ны шлях пе ра ўтва-
рэн ня гра мад ства. Ра шу ча вы сту паў су праць пе ра ва ро таў 
i рэ ва лю цыi ты пу яка бiн скай дык та ту ры за iх жорст касць, 
ан ты гу ман ны ха рак тар. Пад трым лi ваў iдэю на ро да ўлад-
дзя i вы ка ры стан ня ўсёй паў на ты пра воў ча ла ве ка. Аў тар 
прац «На рыс ду ху Вi лен скай ме ды ка-хi рур гiч най ака дэ мii», 
«Ва ры я цыi», «По гляд на хрыс цi ян скi свет» i iн шых. Па мёр 
у 1900 го дзе.

1762 год — у гэ ты дзень Пётр III пад пi саў ма нi фест 
аб ад ра чэн нi ад пра сто лу. У вы нi ку пе ра ва ро ту 

iм пе ра тры цай бы ла аб ве шча на Ка ця ры на II. А Пётр у су-
пра ва джэн нi гвар дзей цаў быў ад праў ле ны ў Роп шу за 30 
вёрс таў ад Пе цяр бур га, дзе i за гi нуў пры ня вы свет ле ных 
аб ста вi нах. Но вай iм пе ра тры цы з га тоў нас цю пры ся га лi 
не толь кi пал кi гвар дыi, але i Се-
нат, Сi нод. Ка ця ры на з га да мi ста-
ла рус кай па тры ёт кай, па ве ры ла ў 
бо га абра насць рус ка га на ро да i яго 
асаб лi вую мi сiю. У асно ве iм пер-
скай свя до мас цi ля жа ла пе ра ка на-
насць у пра ве Ра сii — спад чын нi цы 
Вi зан тыi — рас па ра джац ца лё са мi 
iн шых на ро даў. «Пры нам сi, па раў-
ноў ва ю чы ўсе вя до мыя нам ча сы 
Ра сii, цi не кож ны з нас ска жа, што 
час Ка ця ры ны быў са мым шчас лi-
вым для гра ма дзя нi на ра сiй ска га, 
— пi саў Ка рам зiн. — Кож ны з нас па жа даў бы жыць та ды, 
а не ў iн шы час». «Мя не аб кра да юць гэ так жа са ма, як i 
iн шых, — скар дзi ла ся iм пе ра тры ца ў лiс це да па нi Б'ел ке 
ў 1775 го дзе, — але гэ та доб ры знак i па каз вае, што ёсць 
што крас цi»...

1948 год — 65 га доў та му на ра дзiў ся Вя ча слаў Iва на вiч 
Ян чэў скi, бе ла рус кi ма тэ ма тык, док тар фi зi ка-ма-

тэ ма тыч ных на вук (1981), пра фе сар (1990), член-ка рэс пан-
дэнт НАН Бе ла ру сi (2009). Аў тар на ву ко вых прац па ал геб-
ра iч най геа мет рыi, ал геб ра iч най К-тэ о рыi, гру пах Браў э ра 
ал геб ра iч ных раз на стай нас цяў i iх па лёў функ цый.

Вiн цэнт ДУ НIН-МАР ЦIН КЕ ВIЧ, дра ма тург:

«Ка лi бя се да бу дзiць мi лыя ўспа мi ны,
Дык мо ман там зда дуц ца ве ча ра га дзi ны».

ПА МЯ ЦI 
РА ШАЛЬ НI КА, 
СКЛА ДАЛЬ НI КА

На вя лi кi жаль, 
пай шоў з жыц ця са мы 
ак тыў ны звяз доў скi 
ра шаль нiк ша шач ных 
за дач, эцю даў i кам бi-
на цый i iх скла даль нiк 
Ула дзi мiр Мак сi ма вiч 
Са пя жын скi (на фо та): 

1 лiс та па да ён свят ка ваў бы сваё 65-год дзе з 
дня на ра джэн ня. Кан ды дат у май стры спор ту 
з Ра га чо ва меў са мы вы со кi рэй тынг у спа-
бор нiц вах ра шаль нi каў: ча ты ры ра зы за ва-
ёў ваў зван не чэм пi ё на Бе ла ру сi i з'яў ляў ся 
шмат лi кiм лаў рэ а там рэс пуб лi кан скiх кон кур-
саў. Браў ён тым, што зна хо дзiў у па зi цы-
ях поў ныя аль бо пры ват ныя раз га лi на ван нi; 
да каз ваў, што не ка то рыя не раз вяз ва лi ся, i 
за раб ляў да дат ко выя ач кi. А як скла даль нiк 
быў брон за вым пры зё рам ЧРБ-16 у раз дзе ле 
«Эцю ды-100». Леп шая па мяць аб iм — яго 
ад мет ныя тво ры. Адзiн з iх пра па ну ем ва-
шай ува зе:

Бе лыя: b4, c5, e1, e3 (4). Чор ныя: a3, a7, 
e5, e7, g7 (5). За дач ная мi нi-праб ле ма: 1. cb6 
a7:c5 2. b:h6 ab2 3. ed4 e:c3 4. hc1 ba1 5. cb2 
cd2 6. e:c3#. Ка лi ж на с7 улад ка ваць прос тую 
чор ных, а на е5 па ста вiць прос тую бе лых, бу-
дзе 1. ed6! c:e5 2. cb6 i г. д. Ад нак та ды пас ля 
1. cd6 e:c5 2. b:b8 уз нi кае па боч ная раз вяз ка, 
у чым пе ра ка най це ся са мi.

ЗА КЛЮЧ НЫЯ ЗА ДАН НI

Мы iх па да ём у кон кур се «Па го да ў до ме-9», 
якi пра во дзiм на пры зы ка лек ты ву Свiс лац-
ка га прад пры ем ства жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кi. У абод вух бе лыя па чы на юць i вый-
гра юць:

№9/23. Бе лыя: a1, b6, c5, c7, g3, g7(6). Чор-
ныя: a3, a5, b2, c3, d4, d8, e3, h4(8).

№9/24. Бе лыя: b4, b6, c5, d6, e7, h6, дам-
ка f8(7). Чор ныя: a3, b2, b8, d2, f2, f4, g5,
h8 (8).

А на ступ ную па зi цыю раз гледзь це па-за 
кон кур сам:

Бе лыя: b2, b6, c1, c7, f6, g7, дам ка f4(7). 
Чор ныя: a5, b8, d4, d6, f2, дам кi e1, e5 (7). 
Так са ма пе ра мо га бе лых.

АЎ ТАР СКI-18

Яго пра цяг вае мiн ча нiн Вiк тар Шуль га, 
якi сё ле та ўзна ча лiў Ка мi сiю па кам па зi цыi 
ФМЖД:

№ 18/3. Бе лыя: d4, e1, f2, дам ка f8 (4). Чор-
ныя: d6, d8, e7, h2, h4 (5). Вый грыш.

№ 18/4. Бе лыя: 24, 33, 34, 40, 42, 47, 50 (7). 
Чор ныя: 13, 17, 23, 36, 38, 45 (6). Ата ка бе лых 
на сваю ка рысць.

���

Тэр мiн для ад ка заў тра ды цый ны — два тыд-
нi. На кi роў вай це iх на ад рас: 220013, г. Мiнск, 
вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10-а, рэ дак цыя га зе ты 
«Звяз да», руб ры ка «Шаш кi».

Ра шэн нi
Аў тар скi-18 (В. Шуль га): № 1 — 2 (29AB) 

16, 2x. A(22) 29x. B(43) 48, 30 (28CD) 2 (32) 7 
(22) 11 (27) 16x. C(29) 2 (34) 7x. D(22) 2 (29) 7 
(33) 16 (39E) 11x. E(28) 42x i № 2 — g5, c7, b6, 
b8, b8:g3:h6 (f2) g3, f4x.

«Па го да ў до ме» (М. Гру шэў скi): № 9/17 
— g7 (f2A) c7 (d4) f8 (g5B) c1, e1x. B(c5) h4, 
a1x. A(g5) c7 (d4) f8 (f2C) e1x. C(c5) e1, a1x, 
№ 9/18 — c3 (d2A) e3 (d2B) d8 (e5C) d8:h8x. 
C(e7) d8:h4:h8x. B(e7) d8, d8:h4:h8x. A(e7) d8, 
e3!, d8:h4:h8x i № 9/19 — B8, f8, g5, c7, c1 (a5/
c5) c3x.

Усё, 
праблем

з водазабеспячэннем
у вас больш

няма.

Па тэ ле фа на ваў шы мне на пра цу, ма ма 
па ве да мi ла, што ўзя ла ўжо з град кi 9 (!) 
сва iх агу роч каў. Нi ко лi так ра на (быў 
ка нец чэр ве ня) яны ў нас не вы рас та лi. 
Звы чай на ста ра лi ся атры маць пер шы 
ўра джай ха ця б да трэ ця га лi пе ня — дня 
на ро дзi наў май го бра та. I тое не заў сё ды 
бы ло. А тут...
Прый шоў шы на абед, най перш па лез ла 
ў ха ла дзiль нiк па агур кi — па лю ба вац ца 
i ўзяць для «ке фiр на га су пу». Да ста ла 
агу роч кi, па ню ха ла, па лю ба ва ла ся, 
два па мы ла, узя ла ў ру кi нож i... Дум кi 
па плы лi — не стры маць.

Ду маю, мя не зра зу мее кож ны дач нiк аль бо гас па-
дар улас най ся дзi бы (я за раз не пра вы рошч ван не 
ў пра мыс ло вых маш та бах на про даж), ка лi ска жу: 
са сва i мi агур ка мi куп лё ныя не па раў на юц ца. На ват 
на бы тыя ў дбай на га гас па да ра! Што ўжо ка заць пра 
крам ныя цi ма са ва-ба зар ныя... Свае — асаб лi выя. З 
тон кiм во да рам. Са лод кiя. Iх, асаб лi ва пер шыя, ма гу 

ес цi ў лю бой коль кас цi. Прос та так. На ват без со лi. 
За тое з та кой аса ло дай! М-м-м...

Не ад ной чы ў дач ны се зон на зi ра ла па пры ез дзе 
ў Мiнск за тым, з якi мi го на рам i год нас цю лю дзi ў 
амаль што пра цоў най воп рат цы з вя лiз ны мi сум ка мi 
цi за плеч нi ка мi тры ма юць... Тры пад вя лыя ра мон кi. 
Бу ке цiк хры зан тэм. Паў лiт ро вы сло iк трус ка лак ды 
iн шае. Iх, тых лю дзей, не зблы та еш нi з кiм — дач нi кi! 
Толь кi ў iх та кая за мi ла ва насць да вы ра шча на га. Ня-
хай са бе не муд ра ге лiс та га, не вя лi ка га, не са ма вi та га 
на ват, у ма лой коль кас цi. Але — вы ра шча на га сва i мi 
ру ка мi, з вя лi кай пя шчо тай i лю боўю. I та му — асаб лi-
ва га. Пры нам сi, для iх. Та кiя на зi ран нi заў сё ды вы клi-
ка юць у мя не доб рую ўсмеш ку. I я цу доў на ра зу мею 
па чуц цi гэ тых лю дзей! Бо ў на шай сям'i так са ма пры-
ня та лю ба вац ца-за хап ляц ца ма лым як вя лi кiм, ка лi 
яно вы ра шча на-са бра на сва i мi ру ка мi.

А коль кi ра зоў да во дзi ла ся пе ра хоп лi ваць жа лас-
лi ва-па гард лi выя по зiр кi ўла даль нi каў шы коў ных аў-
то, кi ну тыя на дач нi каў, якiя, вы хо дзя чы з трам вая, 
та роп ка кро чы лi пе рад iмi па пе ша ход ным пе ра хо дзе, 
пя шчот на пры цiс ка ю чы да гру дзей свае пад вя лыя 
ра мон кi. «Ды я та кiх кве так ма гу ку пiць цэ лы ва-
гон!» — зда ец ца, кра са моў на га ва ры лi по зiр кi аў-
та ўла даль нi каў. Не. Не мо жа це. ТА КIХ — нi за якую 
ва лю ту! Роз нi цу ж мож на ад чуць, толь кi ўклаў шы ў 
штось цi сваю ду шу...

Спа дзя ю ся, «ке фiр ны суп» хут ка га пры га та ван ня 
вя до мы мно гiм. А ка лi не, дык вось са мы прос ты яго 
рэ цэпт. Рэ жам, ссы па ю чы ў та лер ку аль бо ке ра мiч-
ную мiс ку, па мi до ры, агур кi, кроп, зя лё ную цы бу лю 
(ка лi не трэ ба на пра цу аль бо не ба i це ся ды хаць 
на ўсiх). Рэ жам, як ка му па да ба ец ца: квад ра цi ка мi, 
пра ма ву голь нi ка мi, ма лень кi мi аль бо вя лi кi мi скры-
лi ка мi, а хто ўмее — кру жоч ка мi на кшталт кан фе цi 
(жар тую!). Доб ра со лiм, за лi ва ем да кра ёў ке фi рам 
з ха ла дзiль нi ка (эх, зноў вы шэй бе раж ка атры ма ла-
ся, да вя дзец ца, на хi лiў шы ся, сер ба нуць!). Аку рат на 
пе ра меш ва ем. I — смач на ес цi! Ха лод нень кае, све-
жань кае, кра мя на-хрумс ткае... М-м-м... А ў не су свет-

ную га ра чы ню — са мае тое! Аса бiс та я рэ за ла ў сты лi 
«як па па ла» — спя ша ла ся.

...Пе ра чыт ваю на пi са нае i па цi ху п'ю гар ба ту з 
трох зё лак — свя та ян нi ку, ча бо ру i мя ты. Так са ма 
ад мыс ло вая сма ка та. А якая ка рысць! Нi я кi куп ле-
ны чай не па раў на ец ца, хоць ужо шмат га доў п'ю i 
яго — вя до май i до сыць да ра гой фiр мы. Але гэ тая 
гар ба та...

За плюшч ваю во чы — i ў дум ках пе ра но шу ся на 
квя цiс ты луг. Ля жыш ся род зё лак, уды ха еш пах се-
на.... Звер ху пя шчот на грэе (але не пры пя кае!) ча роў-
нае со ней ка, у крас ках гу дуць пчо лы i чмя лi (ка ма роў, 
мух, авад нёў, а тым больш, ба ра нi Бо жа, кля шчоў ды 
iн шай не чыс цi ня ма i зна ку!), лёг кi вет рык за блы таў ся 
ў сма раг да вай траў цы... Вось яно — ШЧАС ЦЕ!

... А па чы на ла ся ж усё... з пер ша га ўра джаю сва iх 
агур коў!

Свят ла на АДА МО ВIЧ.
Фо та аў та ра
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ЛЕ ТА. АГУР КI. «КЕ ФIР НЫ СУП». ШЧАС ЦЕ!
Смак летаСмак лета  ��

Транс ля цыю асноў ных ме ра пры ем стваў XXII Мiж на род на га фес-
ты ва лю мас тац тваў «Сла вян скi ба зар у Вi цеб ску-2013» па ка жуць 
тэ ле ка на лы На цы я наль най дзяр жаў най тэ ле ра дыё кам па нii Рэс-
пуб лi кi Бе ла русь. Сё ле та ў эфi ры «Бе ла русь 1», «Бе ла русь 3», 
«Бе ла русь 24» i Бе ла рус ка га ра дыё гле да чы ўба чаць ад крыц цё 
i за крыц цё фес ты ва лю, мiж на род ны кон курс вы ка наў цаў эст-
рад най пес нi i мiж на род ны дзi ця чы му зыч ны кон курс i iн шыя 
ме ра пры ем ствы па пу ляр на га фо ру му.

Ка на лы «Бе ла русь 1» i «Бе ла русь 24» бу дуць транс лi ра ваць ура чыс-
тае ад крыц цё «Сла вян ска га ба за ру» 11 лi пе ня, а за крыц цё 15 лi пе ня ў 
22.00. Удзель нi ка мi iх ста нуць Эдзi та П'е ха, Аляк сандр Ма лi нiн, Але на 
Лан ская, Дзi ма Бi лан, Iна Афа нась е ва, Ла ры са До лi на, Пётр Дран га, 
Ева Поль на, Зла та Ог не вiч i iн шыя ар тыс ты. А 12 лi пе ня ў 22.00 па ка-
жуць у пра мой транс ля цыi «Кан цэрт сяб роў ства. Са юз ная дзяр жа ва 
за пра шае...». На сцэ ну Лет ня га ам фi тэ ат ра вый дуць Яў ген Гор, Рус лан 
Алях но, Iс куi Аба лян, Ме то дые Бу жор, Ма ры на Дзе вя та ва, «Пес ня ры», 
Алi шэр Ка ры маў... Вя ду чы мi ве ча ра бу дуць Але на Спi ры до вiч (Бе ла русь) 
i Ар цём Ка мiн скi (Ра сiя).

Агенц тва тэ ле вi зiй ных на вiн Бел тэ ле ра дыё кам па нii бу дзе асвят ляць 
«Сла вян скi ба зар» у вы пус ках на вiн i пад час пра мых уклю чэн няў. Ары-
ен та вац ца ў па дзе ях да па мо гуць дзён нi кi фес ты ва лю «Сла вян скi ба зар 
у Вi цеб ску-2013», пра гра ма «Без ка мен та ры яў», якiя бу дуць вы хо дзiць 
на «Бе ла русь 1» i «Бе ла русь 24» пе рад транс ля цы яй кан цэр таў. Жыц цё 
фес ты валь на га Вi цеб ска гле да чы змо гуць уба чыць у рам ках ра нiш няй 
пра гра мы «Доб рай ра нi цы, Бе ла русь!».

10-12 лi пе ня Бел тэ ле ра дыё кам па нiя пра вя дзе за пiс XI Мiж на род на га 
дзi ця ча га му зыч на га кон кур су «Вi цебск-2013». Га ла-кан цэрт i цы ры мо-
нiю ўзна га ро джан ня пе ра мож цаў мож на бу дзе ўба чыць на тэ ле ка на ле 
«Бе ла русь 3» 20 лi пе ня.

Тра ды цый на ак тыў на асвят ляць па дзеi Мiж на род на га фес ты ва лю 
мас тац тваў «Сла вян скi ба зар у Вi цеб ску» бу дзе i Бе ла рус кае ра дыё. 
Дзён нi кi, iн фар ма цый ныя i му зыч ныя пра гра мы за пла на ва ны на Пер-
шым на цы я наль ным ка на ле, ка на ле «Куль ту ра», ра дыё стан цы ях «Бе-
ла русь», «Ста лi ца» i «Ра ды ус-FM». 11 лi пе ня ў вя чэр нiм эфi ры Пер ша га 
на цы я наль на га ка на ла Бе ла рус ка га ра дыё мож на бу дзе па чуць пра мую 
транс ля цыю кан цэр та ад крыц ця фес ты ва лю. На пра ця гу фес ты валь ных 
дзён не па срэд на з Вi цеб ска слу ха чоў бу дуць вi таць пра гра мы «Афi ша», 
«Доб ры дзень», «Бе ла рус кая ка лек цыя», «Му зыч ны алiмп» i «Куль тур-
ная пра сто ра». Дзi ця ча му кон кур су бу дзе пры све ча на асоб ная пра гра ма 
«Ма ла дыя та лен ты Бе ла ру сi».

Але на ДРАП КО.

У ПРА МЫМ ЭФI РЫ
«Сла вян скi ба зар-2013» «Сла вян скi ба зар-2013»   ��

«БА ЗАР НЫЯ»
СТЭЛС 

I IН ТЭ ЛЕ КТУ АЛЬ НЫЯ 
ЛЯ БЁД КI

Сё ле та, вi даць, га лоў ная сцэ нiч-
ная пля цоў ка мiж на род на га фес-
ты ва лю мас тац тваў «Сла вян скi 
ба зар у Вi цеб ску» ста не на са мрэч 
унi каль най у пла не афарм лен ня. 
Як ра ней па ве дам ля ла «Звяз да», 
ар га нi за та ры «ба за ру» па абя ца лi 
шмат на вi нак на сцэ не Лет ня га ам-
фi тэ ат ра. I вось ад бы ва ец ца «звы-
чай ны цуд».

Як па ве да мi лi ў ды рэк цыi фес ты-
ва лю, больш за 20 ча ла век з ра нi цы 
да поз ня га ве ча ра (а ка лi трэ ба — i 
па на чах) зай ма юц ца ман та жом аб-
ста ля ван ня, якое пры вез лi з Маск-
вы аж на 10 гру за вi ках.

Ся род iн шых, у ам фi тэ ат ры 
пра цу юць прад стаў нi кi кам па нii 
«Стэлс», якiя зай ма юц ца ўста ноў-
кай эк ра наў. Згод на з пла нам, усе 
не аб ход ныя ра бо ты па ман та жы 
эле мен таў афарм лен ня i на лад цы 
аб ста ля ван ня на га лоў най сцэ нiч-
най пля цоў цы «ба за ру» па вiн ны 
быць за вер ша ны за дзень да яго 
па чат ку. Як i ле тась, пад час кан-
цэрт ных пра грам у ам фi тэ ат ры 
бу дуць вы ка ры ста ны так зва ныя 
«iн тэ ле кту аль ныя» ля бёд кi. У ды-
рэк цыi га ран ту юць, што сё ле та 
тэ ле гле да чы не па шка ду юць, ка лi 
ўклю чаць транс ля цыю кан цэр таў. 
«Кар цiн ка» бу дзе не горшай, чым 
на «Еў ра ба чан нi». Ды не, вя до ма 
ж — лепш!

Аляк сандр ПУК ШАН СКI
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