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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.19 17.26 9.07
Вi цебск — 8.14 17.11 8.57
Ма гi лёў — 8.10 17.16 9.06
Го мель — 8.01 17.18 9.17
Гродна — 8.34 17.42 9.08
Брэст    — 8.29 17.48 9.19

Iмянiны
Пр. Аляксея, Апанаса, Івана, 
Мікалая, Пятра.
К. Хрысціны, Леанарда, Фелікса.

Месяц
Маладзік 3 лістапада. 
Месяц у сузор’і Стральца. 
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1814 год — у не вя лі кім бель гій скім га рад ку Дзі нан на ра дзіў ся 
Адольф Сакс — вы на ход нік сак са фо на. Яго баць ка, Шарль 

Жа зэф, быў вя до мым май страм ду ха вых ін стру мен таў, са ма ву кам. Му зыч-
ныя здоль нас ці і ці ка васць да кан стру я ван ня пе рад алі ся дзе цям май стра, і 
больш за ўсё — ста рэй ша му з адзі нац ца ці дзя цей, Адоль фу. Ён удас ка на-
ліў амаль усе вя до мыя ча ла вец тву ду ха выя ін стру мен ты і на ват ства рыў 
цэ лую гру пу ін стру мен таў для ва ен ных ду ха вых ар кест раў — «сакс гор ны». 
Су свет ную вя до масць яму пры нес ла вы на ход ніц тва сак са фо на. Адольф 
Сакс узяў клар нет, за мя ніў дрэ ва ме та лам, пры ста са ваў больш зруч ны 
муш тук і змя ніў ся чэн не. Ён так са ма за бяс пе чыў но вы ін стру мент больш 
пра грэ сіў най га бой най і флей та вай аплі ка ту рай. Па тэнт на сак са фон 
быў атры ма ны ім 17 мая 1846 го да. Вя ду чыя кам па зі та ры Фран цыі, ку ды 
не ўза ба ве пе ра ехаў май стар, за хоп ле на ад гук ну лі ся аб но вым ін стру мен-
це. Ад нак не ўза ба ве Сакс стаў ах вя рай ня доб ра сум лен най кан ку рэн цыі. 
Ін шыя май стры му зыч ных ін стру мен таў не ад на ра зо ва па да ва лі на яго ў 
суд, аб ві на вач ва ю чы ў пла гі я це (яны імк ну лі ся да ка заць, што Сакс ні бы та 
скраў у іх свае вы на ход кі). У вы ні ку су до выя вы дат кі ра за ры лі Сак са, а яго 
фір ма па вы твор час ці му зыч ных ін стру мен таў збанк ру та ва ла. Ён па мёр 
у бед нас ці на 80-м го дзе жыц ця і быў па ха ва ны на мо гіл ках Ман мар та. 
А праз 15 га доў у Но вым Ар ле а не на ра дзіў ся джаз, які ўжо не маг чы ма 
ўя віць без вы на ход кі Адоль фа Сак са.

1832 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Аляк се е віч Дзміт ры еў, бе ла рус кі 
эт ног раф, фальк ла рыст, пе да гог. З 1853 го да быў на стаў ні-

кам два ран ска га ву чы лі шча, паз ней ды рэк та рам гім на зіі ў На ва груд ку. У 
1867—1873 га дах — ін спек тар, за тым ды рэк тар Гро дзен скай ды рэк цыі 
на род ных ву чы лі шчаў. Член Рус ка га геа гра фіч на га та ва рыст ва. Зай маў ся 
збі ран нем бе ла рус кай вус на-паэ тыч най твор час ці, асаб лі ва та па ні міч ных 
і мі фа ла гіч ных ле ген даў, якія пуб лі ка ваў у га зе тах «Виленский вестник», 
«Минские губернские ведомости», ча со пі сах «Вестник За пад ной России» 
і «Вестник императорского Рус ско го географического общества». Апі саў 
на род ныя звы чаі, ся лян скі по быт, ці ка віў ся бе ла рус кай мо вай. У ар хі вах 
са браў каш тоў ныя звест кі пра А. Міц ке ві ча, на ра дзі ме паэ та за пі саў ле-
ген ды і ўспа мі ны пра яго зем ля коў-су час ні каў. Па мёр у 1873 го дзе.

1852 год — на ра дзіў ся рус кі пісь мен нік Дзміт-
рый Нар кі са віч Ма мін-Сі бі рак. Ён увай шоў 

у лі та ра ту ру се ры яй так зва ных да рож ных на ры саў 
«Ад Ура ла да Маск вы». Пер шым яго буй ным тво-
рам стаў ра ман «Пры ва лаў скія міль ё ны». Гэ ты твор 
на пра ця гу го да дру ка ваў ся ў ча со пі се «Де ло» і быў 
вель мі па пу ляр ным. За тым у ча со пі се «Оте чест вен-
ные записки» з'я віў ся ра ман «Гор нае гняз до», які за-
ма ца ваў за Ма мі ным-Сі бі ра ком рэ пу та цыю вы дат на га 
пісь мен ні ка-рэа ліс та. У сва іх тво рах ён ад люст роў ваў 
жыц цё Ура ла і Сі бі ры ў пас ля рэ фор мен ныя га ды, ка пі-
та лі за цыю кра і ны і звя за ную з гэ тым пра цэ сам лом ку 
гра мад скай свя до мас ці, нор маў пра ва і ма ра лі. У 2002 го дзе ў Ра сіі ў го-
нар пісь мен ні ка за сна ва на прэ мія яго імя, якую што год уру ча юць аў та рам 
тво раў аб Ура ле.

Ян ка КУ ПА ЛА, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Ачу няць, гля нуць па-ар лі на му сме ла, друж на на свет бе лы, 
за га ма ніць праў дай цэ ла му све ту гром ка, сва бод на мы змо жам 
толь кі та ды, ка лі пад стрэ ха мі на шых хат зой ме па чэс нае 
мес ца на ша род ная бе ла рус кая кніж ка. Праз па мяць на ма гіль-
ныя на сы пы і кры жы, пад які мі спяць на шыя дзя ды і пра дзя ды, 
праз па мяць на сва іх ма так, ка то рыя нас ус кар мі лі, — вы ра-
кац ца род най мо вы не ма ем пра ва».
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Ва ер. Во цат. Торс. Ар лi. Гал. Ка нал. Пу дзi ла. Таз. Акт. 
Та ра. Шарж. Са маа. Ба ры тон. Ала. Бур ка. Но на. Нер па. 
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Дня мі спаў ня ец ца 75 га доў з дня 
на ра джэн ня док та ра гіс та рыч ных 
на вук, пра фе са ра Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та Іва на Са чан кі.

Пра фе сар Іван Са чан ка — жы вая 
ле ген да жур фа ка БДУ. Пе ра важ ная 
част ка яго свя до ма га жыц ця пры све-
ча на пад рых тоў цы кад раў бе ла рус кай 
жур на ліс ты кі. Яго вы ха ван цы плён на 
пра цу юць амаль ва ўсіх дру ка ва ных і 
элект рон ных СМІ на шай кра і ны і да лё ка 
за яе ме жа мі.

Не пер шы год по бач з Іва нам Са чан-
кам пра цуе док тар фі ла ла гіч ных на вук, 
пра фе сар, за гад чык 
ка фед ры за меж най 
жур на ліс ты кі і лі та ра-
ту ры Тац ця на Да са-
ева. Ёй сло ва.

— Іван Іва на віч Са-
чан ка — прад стаў нік 
та ле на ві та га ро ду. Да-
стат ко ва ўзга даць яго 
род на га бра та — пісь-
мен ні ка Ба ры са Са-
чан ку, твор часць яко-
га ве да юць не толь кі 
на Бе ла ру сі, але і за яе 
ме жа мі.

Яго жыц цё вы шлях 
у знач най сту пе ні 
паў та рае лёс мно гіх 
на шых су ай чын ні-
каў, якія на ра дзі лі ся 
на пя рэ дад ні Дру гой 
су свет най вай ны. Ён — дзі ця вай ны, 
а ка лі ка заць больш дак лад на, ма ла-
лет ні вя зень фа шыз му. У га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны фа шысц кія аку пан ты 
вы вез лі сям'ю Са чан каў у Гер ма нію. З 
чэр ве ня 1942-га па сту дзень 1945 го да 
ён зна хо дзіў ся ў кан цэнт ра цый ным ла-
ге ры Да хау.

Толь кі моц ны ча ла век пас ля жорст кіх 
вы пра ба ван няў у са мым па чат ку жыц-
ця мае сі лы не зла мац ца, не спы ніц ца 
ў сва ім раз віц ці, ру шыць да лей. Пас ля 
вяр тан ня з Да хау на ра дзі му Іван Са чан-
ка скон чыў ся рэд нюю шко лу, ад слу жыў, 
як і на ле жыць, у ар міі. У 1960 го дзе па-
сту піў на ад дзя лен не жур на ліс ты кі фі-
ла ла гіч на га фа куль тэ та БДУ, пэў ны час 
су мя шчаў ву чо бу з ра бо тай ад каз на га 
сак ра та ра га зе ты «Бе ла рус кі ўні вер сі-

тэт». У 1968 го дзе па сту піў у ас пі ран ту-
ру, а ўжо ў 1971-м да тэр мі но ва аба ра ніў 
кан ды дац кую ды сер та цыю і быў за лі ча-
ны вы клад чы кам ка фед ры гіс то рыі жур-
на ліс ты кі фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ. 
Яго док тар ская ды сер та цыя, якую ён 
аба ра ніў у 1982 го дзе, пры све ча на ана-
лі зу праб ле ма ты кі фа шыз му і част ко ва-
му ад ра джэн ню яго ідэа ло гіі ў дзе ян нях 
су час ных неа на цыс таў у Еў ро пе.

Асаб лі ва яр ка пе да га гіч ны і на ву-
ко вы та лент Іва на Са чан кі пра явіў ся ў 
час яго кі раў ніц тва ка фед рай за меж най 
жур на ліс ты кі і лі та ра ту ры, ство ра най 

па яго іні цы я ты ве ў 1984 
го дзе. Яна, да рэ чы, у 
на ступ ным го дзе ад зна-
чыць свой юбі лей. Іван 
Іва на віч уз на чаль ваў 
ка фед ру да 2003 го да і 
ста яў ля вы то каў ства-
рэн ня ай чын най шко лы 
жур на ліс таў-між на род-
ні каў.

Тац ця на Да са ева 
за ўва жае, што пра фе-
сар Са чан ка — аў тар 
вя лі кай коль кас ці на-
ву ко вых ма на гра фій, 
бра шур, ар ты ку лаў, ву-
чэб ных да па мож ні каў. 
Вы ключ ная яго ро ля ў 
пад рых тоў цы кад раў 
най вы шэй шай ква лі фі-
ка цыі: пад кі раў ніц твам 

пра фе са ра аба ро не на 17 кан ды дац кіх 
ды сер та цый, 15 з іх — гра ма дзя на мі за-
меж ных дзяр жаў. Ён чы таў лек цыі сту-
дэн там Са фій ска га ўні вер сі тэ та, Сва-
бод на га ня мец ка га ўні вер сі тэ та, Кёль н-
ска га ка ле джа ка му ні ка цый і інш.

Ка ле гі пра фе са ра Са чан кі ад зна ча-
юць яго на дзей насць і на стой лі васць, 
умен не ста віць мэ ты і да ся гаць іх. А 
яшчэ звы чай на да да юць, што ён вя лі кі 
жыц ця люб і ап ты міст.

Сён ня ў су вя зі з юбі ле ем Іван Іва на віч 
пры мае він ша ван ні ад вуч няў і ка лег не 
толь кі БДУ. Да іх да лу ча ец ца і рэ дак цыя 
«Звяз ды». Мы зы чым яму моц на га зда-
роўя, но вых на ву ко вых зда быт каў, свет-
лых і ра дас ных дзён на мно гія га ды.

Ле а нід ТУ ГА РЫН

�

З вя лi кай цi ка вас цю пры няў за пра шэн не на ад крыц цё 
вы ста вы «Мак сiм Танк. Гар та ю чы жыц ця свай го ста-
рон кi...» у Вiль ню се, у До ме-му зеi сям'i Венц ла вых. 
Мак сiм Танк даў но ва бiць мя не як бе ла рус кi i вель мi 
са ма быт ны твор ца. Як лi то вец, не ма гу за стац ца абы-
яка вым, ка лi чы таю яго рад кi пра Лiт ву, пра мой род ны 
Вiль нюс. Яны поў ныя пя шчот ных, цёп лых па чуц цяў, 
хоць яго жыц цё ў аку па ва най па ля ка мi Вiль нi не бы ло 
лёг кiм. Але ма ла ды та ле на вi ты хло пец здо леў ства-
раць i над га ладзь, i пры на зой лi вым па лi цэй скiм на гля-
дзе, i апы нуў шы ся за кра та мi Лу кiш скай тур мы...
Пi саць пра Тан ка лёг ка. У лi тоў скай прэ се я ўжо апуб лi-

ка ваў ка ля дзе ся цi ар ты ку лаў пра гэ та га вя лi ка га ча ла ве ка 
i паэ та, але да лё ка не вы чар паў тэ му. Та кое ўра жан не, 
што толь кi крыш ку чар па нуў з глы бо ка га ка ло дзе жа яго 
твор час цi. Вось ча му з хва ля ван нем iшоў у Дом-му зей сям'i 
Венц ла вых. Спа дзя ваў ся ўба чыць i да ве дац ца штось цi но-
вае пра Мак сi ма Тан ка, та му што вы ста ву ў Вiль нюс пры вёз 
Дзяр жаў ны му зей гiс то рыi бе ла рус кай лi та ра ту ры пры са-
дзей нi чан нi Па соль ства Бе ла ру сi ў Лiт ве. I не па мы лiў ся.

«Для гэ тай вы ста вы мы вы бра лi Дом Венц ла вых не 
прос та так, — ска за ла на ад крыц цi ды рэк тар До ма-му зея 
сям'i Венц ла вых Лай ма ЖУ КАЎ СКАЙ ТЭ. — Тут доў га 
жыў вя до мы лi тоў скi па эт Ан та нас Венц ла ва, якi блiз ка сяб-
ра ваў з Мак сi мам Тан кам. Яны ў гэ тым до ме су стра ка лi ся. 
Ан та нас Венц ла ва пе ра вёў на лi тоў скую мо ву шмат вер шаў 
свай го сяб ра. Яго пе ра кла ды ёсць i ў двух вя лi кiх збор нi ках 

паэ зii Тан ка, вы да дзе ных у 
Вiль ню се на лi тоў скай мо ве, 
— «След ма лан кi» (1961) i 
«Глы ток ва ды» (1986)».

Вя до мая гра мад ская дзя-
яч ка Лiт вы, мас тач ка Гра-
жы на ДРЭ МАЙ ТЭ ўспом нi-
ла сваё юнац тва, ка лi ў дом 
яе баць кi, мас та ка Ула да са 
Дрэ мы, пры хо дзiў яшчэ ма-
ла ды Мак сiм Танк, лi тоў скiя паэ ты Ёнас Кекш тас, Ал бi нас 
Жу каў скас, Она Мi цю тэ i iн шыя. Яны га ва ры лi пра паэ зiю, 
спра ча лi ся пра бу ду чы ню, да па ма га лi ад но ад на му. Усе 
гэ тыя лi тоў скiя паэ ты пе ра кла да лi вер шы Тан ка, а ён — 
iх нiя.

Шмат цi ка ва га рас па вя лi i па сол Бе ла ру сi ў Лiт ве Ула дзi-
мiр Дра жын, i ды рэк тар Дзяр жаў на га му зея гiс то рыi бе ла-
рус кай лi та ра ту ры Лi дзiя Ма ка рэ вiч, i бе ла рус кi пiсь мен нiк 
Ана толь Бу тэ вiч.

Ды i са ма вы ста ва «Мак сiм Танк. Гар та ю чы жыц ця свай-
го ста рон кi...» зноў i зноў вяр тае вя лi ка га бе ла ру са го ра ду 
яго ма ла до сцi, ума цоў вае лi тоў ска-бе ла рус кiя лi та ра тур-
ныя су вя зi...

Вi таў тас ЖЭЙ МАН ТАС,
улас ны ка рэс пан дэнт «Звяз ды» ў Лiт ве.

г. Вiль нюс

�

Двое сяб роў.
— Ва ся, чуў, ты на вы хад ныя з жон кай 

ад па чы ваць на ба зу ад па чын ку едзеш? 
Мая з ва мi так са ма едзе!

— Ага, едзем! Пры гле дзець?
— Мо жаш не гля дзець, але за тры май 

даў жэй!

Ка лi ўра чы ву чы лi ся гэ так жа, як я, 
дык я, ма быць, лепш пры кла ду тры-
пут нiк.

— Та та, ка лi ўжо ты гэ тыя сан кi ста ра-
даў нiя з ло джыi вы не сеш?

— Гэ та ле ген дар ныя сан кi, да чуш ка. 
Я на iх ця бе па ра нi цах у са док ва зiў, а 
па ве ча рах мя не ма цi на iх з га ра жа пры-
во зi ла...

На эк за ме не па са пра ма це чуў ся ад-
чай ны сту дэнц кi крык, якi па воль на i 
плаў на пе ра хо дзiў у сал дац кi...

На род ны ар тыст Літ вы Юо-
зас Буд рай ціс, го ра ча лю бі мы 
ўсі мі за ро лі ў вя до мых са-
вец кіх фільмах, прэ зен та ваў 
у кі на тэ ат ры «Цэнт раль ны» 
сваю фо та вы ста ву «Маё кі но. 
1970—1990-я  гг.» у рам ках 20-
га юбі лей на га кі на фес ты ва лю 
«Ліс та пад» пры пад трым цы Па-
соль ства Літ вы ў Бе ла ру сі і Па-
соль ства Бе ла ру сі ў Літ ве. На 
экс па зі цыі прад стаў ле ны фо-
та здым кі, зроб ле ныя Буд рай-
ці сам падчас зды мак філь маў 
«Гэ та са лод кае сло ва  — сва бо-
да!» (1973), «З та бой і без ця-
бе» (1973), «Са ду та-ту та» (1975), 
«Пад ран кі» (1976) ды ін шых.

На чор на-бе лых пра нік нё ных 
цёп лых фо та здым ках мы ба чым 
вы дат ных лю дзей: ак цё раў, рэ жы-
сё раў, ін шых удзель ні каў зды мач на-
га пра цэ су. Юо зас Буд рай ціс за ха-
піў ся фа та гра фі яй у па чат ку 1960-х 
га доў. А на пра ця гу ўсіх 1970-х не 
вы пус каў ка ме ру з рук. Вя до ма, ак-
цёр не мог не фа та гра фа ваць на 
зды мач ных пля цоў ках філь маў, на 
якіх пра ца ваў. Так з'я ві лі ся гэ тыя і 
мно гія ін шыя фо та здым кі, дак лад ную 
коль касць якіх не ве дае на ват сам 
Буд рай ціс. На яго фо та мы ба чым 
ма ла дую Ма ры ну Ня ёла ву, Але га і 
Рас ці сла ва Ян коў скіх (да рэ чы сам 
Рас ці слаў Іва на віч пры сут ні чаў на 
вы ста ве), Іна кен ція Смак ту ноў ска-
га і на ват жон ку Юо за са Буд рай ці са 
Ві ту. Гэ та парт рэт буй ным пла нам, 
поў ны глы бі ні, муд рас ці і смут ку. На о-

гул, усе здым кі, па ка за ныя на вы-
ста ве, — гэ та па глыб лен не ў ду шу 
праз по зірк, ра курс, пра лам лен не 
свят ла.

— Я заўж ды пра сіў ге ро яў сва іх 
фо та здым каў гля дзець у аб' ек тыў, 
на мя не, — рас па вя дае Юо зас Буд-
рай ціс. — Та му што я не фа та гра фа-
ваў на ўмыс на для вы ста вы ці не ча га 
та ко га. Я фа та гра фа ваў для ся бе, 
каб по тым, ка лі бу ду вось та кі ста-
рэнь кі, як ця пер, гля дзець на гэ тых 
лю дзей, уз гад ваць, і каб яны гля дзе лі 
на мя не.

Ёсць на вы ста ве і фо та са зды-
мач най пля цоў кі бе ла рус ка га філь-

ма «Ру да бель ская рэс пуб лі ка» 
(1972) рэ жы сё ра Мі ка лая Ка лі ні на. 
Гэ та пей заж, ці хі і спа кой ны, мі ні ма-
ліс тыч на-ла ка ніч ны, зроб ле ны не ў 
са мы раз гар зды мач на га пра цэ су, а 
на пры кан цы працоўнага дня. Лю дзей 
ня ма ў кад ры, толь кі бе лыя пля мы 
прад ме таў ін тэр' ера на фо не ве ча-
ро вай пры ро ды.

З на шай кра і най Юо за са Буд-
рай ці са звяз вае, да рэ чы, не толь кі 
мі ну лае, але і су час насць. Ня даў на 
скон чы лі ся здым кі філь ма Аляк-
санд ры Бу тар «Бе лыя Ро сы-2», у 
якім Юо зас іг раў ад ну з га лоў ных 
ро ляў.

— Я вель мі па сяб ра ваў з ва шы мі 
ак цё ра мі, з усёй зды мач най ка ман-
дай. З Вік та рам Ма на е вым,  — га во-
рыць Буд рай ціс. — Ён ужо на ват пры-
яз джаў да мя не ў гос ці ў Віль нюс. Мы 
гу ля лі па го ра дзе, я па каз ваў яму свае 
ўлю бё ныя мяс ці ны. Ця пер ха чу як-не-
будзь пры ехаць і да яго ў гос ці.

Ці ка ва, што на ват ка лі на фо та-
плён ку сён ня ўжо амаль ні хто не 
зды мае, а час ана ла га вай фа та гра-
фіі даў но мі нуў, Юо зас усё роў на не 
рас ста ец ца са сва ім за хап лен нем. 
Ён вы клад вае ў Фэй сбук свае но выя 
фо та здым кі, зроб ле ныя ліч ба вай 
фо та ка ме рай аль бо пры да па мо зе 
план шэ та.

На ад крыц ці сва ёй вы ста вы ў 
Мін ску Буд рай ціс так са ма ак тыў на 
фа та гра фа ваў. Зрэш ты, як і яго ак-
тыў на фа та гра фа ва лі так са ма. На о-
гул, у ак цё ра, які сё ле та, на га даю, 
з'яў ля ец ца сяб рам жу ры асноў на га 
кон кур су іг ра во га кі но «Ліс та па да», 
вель мі шчыль ны гра фік ін тэр в'ю, тэ-
ле эфі раў. І са мае га лоў нае — трэ ба 
па спя ваць гля дзець і аб мяр коў ваць 
з ін шы мі сяб ра мі жу ры кон курс ныя 
філь мы.

Але ёсць па да зрэн не, што гэ та 
да лё ка не апош ні ві зіт Юо за са Буд-
рай ці са ў Бе ла русь. Та му — што не 
па спе лі гэ тым ра зам, па спе ем у на-
ступ ны.

Вы ста ва фо та здым каў Юо за са 
Буд рай ці са пра цяг нец ца да 15 ліс-
та па да. 

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.
Фо та аў та ра.

Гля дзі це ў аб' ек тыў
Юо зас Буд рай ціс пры вёз на кі на фес ты валь «Ліс та пад» свае фо та здым кі

Гэ та знач на па да грэ ла 
яго цi ка васць да мя не!

З РО ДУ 
ТА ЛЕ НА ВІ ТЫХ

Вы ста выВы ста вы  ��

Го рад ма ла до га Тан ка

Юо зас Буд рай ціс фа та гра фуе на вед ні каў 
сва ёй вы ста вы ў Мін ску. 
73-га до вы ак цёр цу доў на ва ло дае 
на вы ка мі ка ры стан ня на ва мод ны мі га джэ та мі.

У су вя зі з пе ра но сам для шэ ра гу буй ных ста ліч ных пра мыс ло вых прад пры-
ем стваў пра цоў на га дня з 8 ліс та па да на су бо ту 2 ліс та па да, у гэ тую пят ні цу ў 
рас кла дзе ру ху га рад ско га па са жыр ска га транс пар ту бу дуць змя нен ні.

Па вод ле ін фар ма цыі дзяр жаў на га прад пры ем ства «Мінск транс», пра ца аў то бус-
ных марш ру таў №№84, 88С бу дзе ар га ні за ва на па гра фі ку «пра цоў най» су бо ты. 
Аў то бус ныя марш ру ты №№2С, 27 бу дуць пе ра во зіць па са жы раў па гра фі ку вы хад-
но га дня. Пра ца аў то бус на га марш ру та №27Д і тра лей бус на га №41Д у гэ ты дзень 
ад мя ня ец ца. Да рэ чы, пра ца пры га рад ных марш ру таў блі жэй шым ча сам бу дзе ар га-
ні за ва на на ступ ным чы нам: 6 і 8 ліс та па да — па гра фі ку пят ні цы, 9 ліс та па да — па 
гра фі ку су бо ты, а 7 і 10 ліс та па да — ня дзе лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПЕ РА НОС 
АДА Б'ЕЦ ЦА 
НА ТРАНС ПАРТ НЫМ 
ГРА ФІ КУ

Да ведамаДа ведама  ��

АсобаАсоба  ��


