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Чвэрць ста год дзя та му ад бы ла ся знач-
ная па дзея ў жыц ці вя лі кай кра і ны — са-
вец кія вой скі бы лі вы ве дзе ны з Аф га ні-
ста на. І хоць ва ен ны кан флікт скон чыў ся, 
доў гі час ён пра цяг ваў іс на ваць у па мя ці 
во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў. Мно гія з іх і 
сён ня не мо гуць за быць не ча ка ныя ата кі 
душ ма наў, апош ні подз віг ба я вых та ва-
ры шаў, аса біс тыя пе ра жы ван ні...

Сён ня ў Бе ла ру сі пра жы вае ка ля 27 ты сяч 
во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў, якія ўдзель ні ча лі ў 
ба я вых дзе ян нях на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Аф-
га ні стан. Гэ та бра тэр ства, якое аб' яд ноў вае 
па мяць аб мі ну лых па дзе ях і па ва га да та кіх 
жа, як яны. Не вы пад ко ва бы лыя аф ган цы не 
ўпус ка юць мо ман ту су стрэц ца ра зам, уша на-
ваць па мяць тых, хто не вяр нуў ся з той вай ны. 
Вось і сё ле та на пя рэ дад ні доў га ча ка най су бо ты 
во і ны-ін тэр на цы я на ліс ты са бра лі ся пад час ура-
чыс та га схо ду ў кан цэрт най за ле «Мінск».

Дзяр жаў ны сак ра тар Са ве та бяс пе кі Бе-
ла ру сі Аляк сандр МЯ ЖУ ЕЎ пе ра даў удзель ні-
кам схо ду пры ві таль нае па слан не ад Прэ зі дэн та 
кра і ны і на га даў, што за сна ва ны юбі лей ны ме-
даль «У па мяць 25-год дзя за кан чэн ня ба я вых 
дзе ян няў у Аф га ні ста не». На пра ця гу го да бу дзе 
ўру ча на больш за 30 ты сяч та кіх уз на га род.

Па дзеі ў Аф га ні ста не ста лі пер шай буй ной 
ан ты тэ ра рыс тыч най вай ной най ноў шай гіс то-
рыі. Яна пра дэ ман стра ва ла, ча го вар ты са вец кі 
во ін. 76 вай скоў цаў ста лі Ге ро я мі Са вец ка га Са-
ю за, 103 сал да ты ўзна га ро джа ны ор дэ нам Ле ні-
на, 1972 — ор дэ нам Чыр во на га Сця га, больш за 
50 ча ла век атры ма лі ор дэн Чыр во най Зор кі.

Муж насць на той вай не пра яві лі і бе ла ру сы. 
Ад зна чы лі ся так са ма злу чэн ні, вай ско выя час ці 

і пад раз дзя лен ні, якія ра ней ці паз ней дыс ла-
цы ра ва лі ся на тэ ры то рыі Бе ла рус кай ва ен най 
акру гі. Больш за 12 ты сяч вай скоў цаў 103-й 
па вет ра на-дэ сант най ды ві зіі бы лі ўзна га ро джа-
ны ор дэ на мі і ме да ля мі, 8 з іх ста лі Ге ро я мі 
Са вец ка га Са ю за. Нель га не за быць ге ра ізм, 
пра яў ле ны сал да та мі 334-га асоб на га атра да 
спе цы яль на га пры зна чэн ня, ство ра на га на ба зе 
5-й бры га ды; 927-га зні шчаль на га авія цый на га 
пал ка, 50-га асоб на га зме ша на га авія цый на-
га пал ка, лёт ных экі па жаў 206-га штур ма во га 
авія цый на га пал ка і 181-га асоб на га вер та лёт-
на га пал ка.

— Подз віг — так мож на аха рак та ры за ваць 
ба я вую дзей насць у Аф га ні ста не прад стаў ні коў 
усіх ро даў вой скаў, усіх вай ско вых спе цы яль-
нас цяў аб ме жа ва на га кан тын ген ту, — за зна чыў 
мі ністр аба ро ны Бе ла ру сі ге не рал-лей тэ нант 
Юрый ЖА ДО БІН. — Ад на ча со ва гэ тая вай на 
да ла са вец кім вой скам пер шы ў све це во пыт 
пад рых тоў кі і вя дзен ня апе ра цый і ба ёў су праць 
рэ гу ляр ных фар мі ра ван няў та ко га маш та бу, 
па ка заў шы кі рун кі раз віц ця фор маў і спо са баў 
ва ен на га про ці бор ства ў бу ду чы ні. Гэ ты во пыт 
мае вя лі кае зна чэн не ме на ві та сён ня. Ён ужо ў 
мно гім рэа лі за ва ны ў хо дзе бу даў ніц тва і раз віц-
ця Уз бро е ных Сіл на шай кра і ны. У пры ват нас ці, 
пры ства рэн ні сіл спе цы яль ных апе ра цый.

Стар шы ня Бе ла рус ка га са ю за ве тэ ра наў 
вай ны ў Аф га ні ста не ге не рал-ма ёр Ва ле-
рый ГАЙ ДУ КЕ ВІЧ пад крэс ліў, што во і ны-ін-
тэр на цы я на ліс ты заў сё ды па він ны па мя таць, 
што яны не бы лі пе ра мо жа ны мі ў той вай не. 
«Мы ту ды прый шлі і вый шлі па за га дзе. І як 
бы хто ні ка заў, мы год на вы ка на лі тыя ба я выя 
за да чы, якія ста ві ла пе рад на мі Ра дзі ма. Сён ня 
трэ ба ра зу мець, што ме на ві та на нас дзяр жа ва 

ўсклад вае вя лі кія над зеі. Хто, як не мы, па він ны 
прый сці на зме ну ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын най 
вай ны ў пы тан нях вы ха ван ня пад рас та ю ча га 
па ка лен ня?»

Лю быя су стрэ чы з во і на мі-ін тэр на цы я на ліс-
та мі для Аляк санд ра Мят лы да ра го га каш ту-
юць. І не толь кі та му, што ён уз на чаль вае даб-
ра чын ны фонд «Па мяць Аф га на». Сам бы лы 
вай ско вец 56-й дэ сант на-штур ма вой бры га ды 
тра піў у тое пек ла. Ён не быў доб ра ах вот ні кам, 
але вы ка наў за гад, па кі нуў шы до ма жон ку з 
дзець мі. Із ноў ра дасць за па на ва ла ў до ме з яго 
вяр тан нем. Сён ня стар шы ня фон ду ро біць усё 
маг чы мае, каб хоць кры ху ашчас лі віць ін шыя 
сем'і во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў.

— За 12 га доў іс на ван ня фон ду да вя ло ся 
зра біць ня ма ла доб рых спраў, — рас каз вае 
Аляк сандр Мі хай ла віч. — Аф ган цам і іх сем'-
ям мы па да ры лі 80 ма шын і 18 ма та цык лаў, 
шмат не аб ход най бы та вой тэх ні кі. Рэ гу ляр на 
аказ ва ем ма тэ ры яль ную да па мо гу ін ва лі дам, 
ма ці і жон кам па лег лых аф ган цаў. Вя до ма, што 
ўсіх аба грэць не маг чы ма. Та му ў пер шую чар гу 
да па ма га ем тым, хто зна хо дзіц ца ў край не цяж-
кім ста но ві шчы. А праб ле мы ў лю дзей вель мі 
роз ныя. Ка лі яны нам па сі лах, то вы ра ша ем. 
Ні во дзін ча ла век з тых, хто да нас звяр та ец ца, 
не за ста ец ца без ад ка зу, ні ад ка го мы ні ра зу 
не ад мах ну лі ся.

Ва ле рый Лог ві наў у Аф га ні стан пры ехаў з 
По лац ка. Да слу жыў ся ад ка ман дзі ра пал ка, які 
за ба я выя за слу гі атры маў ор дэн Чыр во на га 
Сця га, да ка ман дзі ра 70-й асоб най бры га ды, 
што зна хо дзі ла ся ў Кан да га ры. Не маг ла не 
спы таць пра най больш па мят ныя па дзеі, якія 
ад бы ва лі ся ў гэ тым на шу ме лым го ра дзе. «Па-
дзеі бы лі там кож ны дзень, — ко рат ка ад ка заў 

во ін-аф га нец. — І я, як і мно гія, вель мі ха цеў, 
каб іх не бы ло. А яшчэ ўсе ха це лі вяр нуц ца да-
моў. Ні хто на ват дум кі не да пус каў, што та ко га 
мо жа не быць. А ка лі вяр ну лі ся, то ні ўспа мі-
наць, ні тым больш рас каз ваць пра тыя па дзеі 
вель мі не ха це ла ся...»

Служ бо вая ка ман дзі роў ка ў Аф га ні ста не 
для фель ча ра по шу ка ва-вы ра та валь на га ад-
дзя лен ня 50-га асоб на га зме ша на га авія цый-
на га пал ка Свят ла ны Лаў рэнць е вай па ча ла-
ся ў чэр ве ні 1987 го да, а скон чы ла ся ў ве рас ні 
1988 го да. У пер шую чар гу яе як жан чы ну 
вель мі тур ба ва лі ўмо вы по бы ту: му хі, мы шы, 
спё ка 50 гра ду саў. «Толь кі гэ та ўсё бы ло дро-
бяз зю ў па раў на нні з тым жа хам, ка лі ма са ва 
па сту па лі па ра не ныя, — пры зна ец ца стар-
шы пра пар шчык за па су медс луж бы. — Вось 
та ды я, якая прай шла прак ты ку на «хут кай 
да па мо зе», ад ра зу стра ці ла пры том насць. 
Але стог ны і ма лен ні па ра не ных пры му ша лі 
браць ся бе ў ру кі. Пас ля мне бы ло скла да на 
вяр нуц ца да нар маль на га жыц ця. На вай не 
кож ны па зна ваў ся ў спра ве, а не па ска за ных 
ім сло вах. Ча ла век, нібы пад рэнт ге нам, быў 
ад ра зу на ві да во ку. Та ды бы ло ін шае жыц цё 
з ін шы мі каш тоў нас ця мі».

...Пас ля вай ны ў Аф га ні ста не лёс кож на га 
з іх склаў ся па-роз на му. Свят ла на Лаў рэнць-
е ва, на прык лад, пра цяг ну ла служ бу ме на ві та 
ў той час ці, у якой бы ла на вай не. Не ка то-
рыя тры ма лі ся ад ар міі як ма га да лей. Сён-
ня яны, та кія не па доб ныя адзін да ад на го, 
збі ра юц ца ра зам, каб пры га даць тыя га ды, 
ка лі яны бы лі ад ноль ка вы мі, ка лі іх на зы ва лі 
аф ган ца мі.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА

�

З гэ тай дзіў най па рай я па зна-
ё мі ла ся ў са мым сэр цы бель-

гій скай Фланд рыі, на ўзбя рэж жы 
Ла-Ман ша, дзе на ват улет ку дзьме 
ха лод ны віль гот ны ве цер Ат лан-
ты кі, сі не-ста лё вае мо ра ні ко лі не 
бы вае лас ка вым, тва ры ў мес ці чаў 
і іх га вор ка цвёр да-су ро выя, ні бы 
лю дзі толь кі што сыш лі з кар ці ны 
Рэ мбранд та або Брэй ге ля... З гэ-
тых два іх так са ма мож на бы ло б 
кар ці ну ма ля ваць — вы со кі стат-
ны фла ман дзец, са праўд ны сын 
гэ тай не пры вет най зям лі, і ма лень-
кая, то нень кая жан чы на з вя лі кі мі 
бла кіт ны мі ва чы ма, цём на-ру сы мі 
ва ла са мі, кір па тым зграб ным но-
сі кам — зу сім не па доб ная на там-
тэй шых маж ных ка бет. Яны што дня 
пры хо дзі лі на пірс, яна за ві ха ла ся 
ка ля яго, рас клад ва ла по сціл ку, 
да па ма га ла сес ці. Ён мог ся дзець 
так амаль не ру хо ма га дзі на мі, пад-
ста віў шы твар вет ру, на су страч 
за цяг ну та му хма ра мі не бу і не спа-
кой на му мо ру. Зда ва ла ся, ён ба-
чыць неш та та кое, ад ча го прос та 
не маг чы ма ада рваць ва чэй. Але, 
па ды шоў шы ад ной чы блі жэй, я з 
жа лем ад хіс ну ла ся: во чы ў гэ та га 
за га рэ ла га во ла та бы лі бляк ла-шэ-
рыя, не ру хо мыя — ча ла век быў аб-
са лют на сля пы.

А яго ма лень кую сім па тыч ную «па ла-
ві ну», ака за ла ся, за вуць Тац ця на, і пры-
еха ла яна на фла манд скі бе раг з бе ра гоў 
Пры пя ці — з на ша га род на га Ма зы ра. 
Мы вель мі хут ка раз зна ё мі лі ся і, мож на 
ска заць, па сяб ра ва лі: у тых мяс ці нах рэд-
ка су стрэ неш на ша га ча ла ве ка, з якім 
мож на па га ва рыць на род най мо ве. За 
Мі ка э лем, сва ім му жам, Тац ця на гля дзе ла 
як за ма лым дзі цем, цярп лі ва і з пя шчо-
тай вы кон ва ю чы, на ват прад угад ва ю чы 
ўсе яго жа дан ні. Ка лі яна на рэш це рас ка-
за ла, як апы ну ла ся так да лё ка ад до му, 
ста ла зра зу ме ла: інакш прос та і быць не 
маг ло.

Іх зна ём ства зу сім не бы ло па доб ным 
на тыя, што за вяз ва юц ца па між ін ша зем-
ца мі і на шы мі дзяў ча та мі ў ін тэр нэ це — 
яны па зна ё мі лі ся ў «рэ жы ме рэ аль на га 
ча су». Тац ця на пра ца ва ла афі цы янт кай 
у пры да рож най ка вяр ні, Мі ка эль ез дзіў 
даль на бой шчы кам па ўсіх еў ра пей скіх 
да ро гах. Спы ніў ся ад ной чы пе ра ку сіць 
па да ро зе на да лё кую Адэ су, гля нуў у 
бла кіт ныя во чы, звяр нуў ся па-анг лій ску 
(яна ад ка за ла) — і за кру ці ла ся. Ба чы лі-
ся яны «на ез да мі» — у Тац ця ны не бы-
ло гро шай па ехаць да яго ў Бель гію, ён 
так са ма ня шмат за раб ляў, каб на ла дзіць 
сва ёй дзяў чы не па доб ны ва яж. «Ён у мя-
не на огул не пя шчот ны, хут чэй — су ро вы 
і аб са лют на не ра ман тыч ны. Ні ра зу, коль-
кі су стра ка лі ся, кве так не пры нёс, пра 
дзень на ра джэн ня ўспа мі наў толь кі праз 
ты дзень, сло ва пя шчот на га не вы цяг нуць 
ні ко лі бы ло. Я крыў дзі ла ся, ча сам на ват 
прэ тэн зіі вы каз ва ла, а ён — не пра бі валь-
ны, толь кі маў чыць па ну ра. Але і па рваць 
з ім не маг ла — неш та, ве да еш, як маг ні-
там, да яго цяг ну ла...»

А пас ля зда ры ла ся бя да. У Тац ця ны, 
якой бы ло та ды ўся го двац цаць пяць, 
за хва рэ лі ныр кі. Пры чым не вы леч на, і 
вы бар быў не вя лі кі: або дыя ліз на ўсё 
ас тат няе жыц цё, або, ка лі па шан цуе і 
зной дзец ца па ды хо дзя чы до нар, — пе-
ра сад ка, якая дасць над зею...

Над зеі ўжо амаль не за ста ва ла ся, 
ка лі ў па ла ту, дзе яна ля жа ла на дыя лі-
зе, пры бег ус хва ля ва ны док тар: маў ляў, 
рых туй ся да апе ра цыі, прый шла «твая» 
ныр ка, па ўсіх па каз чы ках ідэа льна па ды-

хо дзіць. Пас ля быў цяж кі пе ры яд рэ абі лі-
та цыі, пры ста са ван не да жыц ця з чу жой 
част кай це ла. Яна час та ду ма ла пра та го, 
не вя до ма га, ка му бы ла аба вя за ная сва ім 
жыц цём, ха це ла за нес ці квет кі на яго ма-
гі лу. Але ў баль ні цы проз ві шча до на ра ёй 
так і не ска за лі, толь кі мед сяст ра кі ну ла 
за гад ка ва: «А хто та бе ска заў, што гэ ты 
ча ла век за гі нуў?»

МА ЛА ДЫ ар га нізм пе ра мог, яна акры-
я ла, па ча ла на ват пра ца ваць, жыць 

як ра ней. Толь кі стрэм кай у сэр цы ся-
дзе ла вя ліз ная крыў да на та го, ад ка го 
пер ша га ча ка ла да па мо гі і пад трым кі. Яе 
фла ман дзец знік гэ так са ма не ча ка на, як і 
з'я віў ся ка лісь ці ў яе жыц ці. Яна на пі са ла 
яму аб сва ёй хва ро бе — ён на ват не ад-
ка заў. Пэў на, знай шоў са бе на шмат лі кіх 
шля хах ма ла дую ды зда ро вую. Яна час та 
гля дзе ла на тра су і спа дзя ва ла ся, што 
вось збо чыць зна ё мы аран жа вы MAN, і 
яна па ды дзе да яго і, гле дзя чы ў во чы, вы-
плюх не на яго ўсю сваю крыў ду, злосць, 
па гар ду — яна дзе ля гэ та га ўжо скла ла і 
за ву чы ла на па мяць цэ лую пра мо ву па-
анг лій ску.

Зна ё мая ма шы на ад ной чы і са праў ды 
звяр ну ла да іх ка вяр ні. Але Мі ка э ля ў ёй 
не бы ло — за ру лём ся дзеў яго на пар нік, 
по бач — зу сім не зна ё мы хло пец. Тое, што 
рас ка заў на пар нік, спа чат ку гу ча ла над-
та не праў да па доб на. Але, су па ко іў шы ся 
кры ху і па пра сіў шы паў та рыць яшчэ раз, 
яна зра зу ме ла: гэ та праў да. І ўсё ста ла на 
свае мес цы. Мі ка эль быў у до ме для ма ла-
дых ін ва лі даў — там ён апы нуў ся, бо стра-
ціў зрок. Гэ та бы ла та кая вось не ча ка ная 
рэ ак цыя на апе ра цыю, якую яму зра бі лі 
«дзесь ці тут»: ён, дзі вак, вы ра шыў па гу-
ляць у фі лант ро па — па да рыў ка мусь ці 
сваю ныр ку, за явіў шы, што яму хо піць ад-
ной (на пар нік, на ват рас каз ва ю чы, быў у 
шо ку і час та кру ціў паль цам ля скро ні)...

Яна па ім ча ла ў той да лё кі не вя до мы 
Гент, як толь кі пас ля доў гіх упрош ван няў 
і ця га ні ны ў па соль стве на рэш це атры-
ма ла ві зу. За лез ла ў па зы кі, на ват не 
за дум ва ю чы ся, як бу дзе ад да ваць. На 
зу сім не дас ка на лай анг лій скай пы та ла ся 
ў мес ці чаў, дзе той дом ін ва лі даў, не сла ся 
ту ды, зу сім за быў шы пра па пя рэ джан ні 
ўра чоў аб на ступ ствах фі зіч ных на гру зак 
і хва ля ван ня...

ЯНЫ ра зам ужо дзе сяць га доў. Пе ра-
бра лі ся з Ген та ў Ос тэн дэ, на мо ра. 

Жы вуць у не вя лі кай ква тэр цы на са цы-
яль ныя вы пла ты, якія атрым лі вае Мі ка-
эль, Тац ця на пра цуе нянь кай у ба га тых 
лю дзей — не як пе ра бі ва юц ца. Я вы цяг-
ва ла з яе гэ ту гіс то рыю па кры се, ця гам 
не каль кіх дзён. Пас ля, ка лі я ад' яз джа ла, 
яна, пе ра да ючы па да рун кі сва ёй са ста рэ-
лай ма ме ў Ма зыр, ска за ла: «Ма мач ка, 
вя до ма, су муе, хо ча мя не ба чыць час цей, 
але ўсё ра зу мее і час та мне паў та рае: 
«Гля дзі, да чуш ка, не кі дай яго. За тое, 
што ён для ця бе зра біў, ты яму сэр ца ад-
даць па він на, ка лі спат рэ біц ца...»

Я пры га да ла гэ тую паў за бы тую лет-
нюю гіс то рыю ўчо ра, ка лі ўве ча ры ў твар 
ўда рыў віль гот на-ха лод ны ве цер да лё кай 
Ат лан ты кі. Я вяр та ла ся з ка вяр ні, дзе сяб-
роў ка з крыў дай і па гар дай рас каз ва ла 
пра свай го ка ха на га, які пі саў ёй вер шы, 
ахі наў пя шчо тай і пры го жы мі сло ва мі, 
кляў ся ў сва іх па чуц цях, а ка лі ня даў на на 
яе на ва лі ла ся без ліч ледзь не гла баль ных 
праб лем (з ра бо тай, з гра шы ма, са зда-
роў ем), ён на ват не па кла па ціў ся на браць 
яе ну мар і па пы тац ца, як жыц цё...

У пад зем ным пе ра хо дзе пра да ва лі ся 
плю ша выя пун со выя сэр цы — сім ва лы 
Дня ўсіх за ка ха ных. Мо ладзь з ах во тай 
іх куп ля ла. На іў ныя ра ман ты кі, каб яны 
ве да лі, на коль кі гэ та га ма ла...

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

Пер шы аб' ект
...Еха ла я не як аў то бу сам 

«Ба ра на ві чы — Го мель» і, што 
на зы ва ец ца, «спін ным моз гам 
ад чу ва ла», што нех та на мя не 
па зі рае — і раз, і дру гі, і трэ ці... 
Так і ёсць — кі роў ца. Але з ча го 
б гэ та? Ён сам пад ка заў — спы ніў 
свой аў то бус на стан цыі ў Слуц ку 
ды пы тае: «Слу хай, а гэ та не з-за 
ця бе я штраф за цэг лу пла ціў?». 
«Мо жа, і з-за мя не», — за смя я-
ла ся. А са ма по тым усю да ро гу 
ўзгад ва ла, як мя не, гор кае дзі ця, 
ад ра зу пас ля за кан чэн ня бу даў-
ні ча га тэх ні ку ма за вез лі ў глу хую 
вёс ку і да ру чы лі бу да ваць шко лу. 
Прак ты кі не бы ло, вя до ма ж, ні я-
кай, кан то ра да лё ка, ма ту ля — 
яшчэ да лей. А су вязь якая? Але 
ж ні дзе не дзе неш ся, аб' ект з усі мі 
ін жы нер ны мі збу да ван ня мі і сет-
ка мі ўзвес ці трэ ба.

Ра бо чых на бу доў лі бы ло 
шмат. Усіх трэ ба бы ло пра віль на 
рас ста віць, за ўсі мі пра са чыць, бо 
я ж — на чаль нік, пры чым, ма тэ-
ры яль на ад каз ны, у тым лі ку — 
за то ны цэ мен ту, за тру бы, бло кі, 
ін стру мент, за 300 ты сяч цаг лін 
і без ліч ін шых ма тэ ры я лаў, якія 
пры во зі лі на аб' ект з Ба ра на віч. Ці 
ма ла што тыя ж кі роў цы маг лі па 
да ро зе згу біць? Ці ма ла што не ка-
му за гнаць? Та му я ўзя ла са бе за 
пра ві ла ўсё чыс та (на ват цаг лін кі!) 
пе ра ліч ваць, усё пе ра важ ваць на 

кал гас най ва зе і на ўсе не да ста чы 
пі саць ак ты. Кі роў цы, вя до ма ж, 
стаг на лі, на ра ка лі, ла я лі ся, я ад 
крыў ды час ця ком пла ка ла. Ды не 
ў тур му ж мне з аб' ек та іс ці?

Ка ра цей, не як пры ву чы ла ўсіх 
да ад каз нас ці... Па чут ках, ша-
фё ры по тым спе цы яль на пра сі лі 
пу цёў кі на маю бу доў лю. З па ро га 
за яў ля лі: «Ідзі, па лі чы — я 40 ліш-
ніх цаг лін пры вёз». І я лі чы ла.

Ста рэй шыя ка ле гі, муж чы ны, 
гэ та га, як пра ві ла не ра бі лі і не як 
вы круч ва лі ся. Але ж і я, дзя ка-
ваць Бо гу, свой пер шы аб' ект па-
бу да ва ла ў тэр мін. І ка лі 1 ве рас ня 
на ган ку но вай шко лы ўба чы ла 
шчас лі вых дзе так, іх баць коў ды 
на стаў ні каў, ад чу ла ся бе са праўд-
ным пра фе сі я на лам!

По тым быў по лі тэх ніч ны ін сты-
тут, мност ва ін шых бу доў ляў, але 
пер шая, вя до ма ж, у па мя ці. Як 
вы свет лі ла ся, не толь кі ў ма ёй.

Ва лян ці на ПА БЯ ГАЙ ЛА,
г. Ля ха ві чы.

На ру ку...
Ба чу, як ця пер: зі ма 1955-га. 

Вёс ка па та нае ў сне зе: ні агень-
чы ка ва кол, ні шо ла ху... Жыц цё 
ві руе хі ба што ў клу бе: ту ды — з 
да лё кай вёс кі, аж з-за Со жа, — 
пры еха лі са ма дзей ныя ар тыс ты. 
Ста ра лі ся, вы сту па лі, але ж мо-
ла дзі на шай кан цэрт не спа да баў-
ся. Ска за лі: «Мы змо жам лепш!» і 

ўжо на заўт ра па ча лі рэ пе ты цыі — 
са мі. Праў да, адзін раз на ме сяц 
да нас (да рэ чы, за 12 кі ла мет раў, 
з ба я нам) стаў пры хо дзіць ме та-
дыст з ра ён на га ад дзе ла куль ту-
ры. З ім мы раз вуч ва лі но выя пес-
ні, «шлі фа ва лі» свой рэ пер ту ар 
і по тым вы сту па лі — і до ма, і ў 
на ва коль ных вёс ках.

А яшчэ мы рых та ва лі ся да ра-
ён на га агля ду мас тац кай са ма-
дзей нас ці. Ха це ла ся па ка заць 
ся бе, а ка лі па шчас ціць, то і пе-
ра маг чы. Най боль шыя над зеі мы 
ўскла да лі на та нец, поль ку-ве ся-
лу ху.

І вось зай гра ла му зы ка, са ліс-
ты — хло пец з дзяў чы най — кі ну-
лі ся ў ско кі. За ла пад ба дзё ры ла 
іх апла дыс мен та мі, ад якіх дзеў ка 
(так бы ло за ду ма на) за дра ла га-
ла ву, за га на ры ла ся. Каб пры цяг-
нуць да ся бе яе ўва гу, парт нёр 
па ві нен быў па ла жыць ёй ру ку 
на та лію. Але... пра мах нуў ся і, 
злёг ку ўда рыў шы, па ла жыў... ку-
ды ні жэй. У за ле грым нуў смех, 
апла дыс мен ты.

А дзяў чы не ж крыўд на! Вось 
яна і ру шы ла ў на ступ на свай-
го крыў дзі це ля і, мож на ска заць, 
з ку ла ка мі. Праў да, не па бі ла — 
зноў жа вы пад ко ва на сту пі ла яму 
на шну рок. Ды так, што хло пец 
ледзь не па ва ліў ся. Пра цяг ваць 
та нец бы ло не бяс печ на — ён на хі-
ліў ся, каб шну рок за вя заць...

Дзяў чы не ні чо га не за ста ва-
ла ся, як прый сці на «вы руч ку» — 
за кру жыць ва кол яго ды пад няць 
на смех, па каз ва ю чы паль цам на 
го ра-тан цо ра.

Гле да чы, ду ма ю чы, што так і 
трэ ба, смя я лі ся, пляс ка лі ў да ло ні, 
чым, вя до ма ж, за ах воч ва лі, пад-
бі ва лі на да лей шыя пос пе хі.

І ча каць ся бе яны не пры му сі лі. 
Рэч у тым, што пад ка нец тан ца 
хло пец з дзяў чы най па він ны бы-
лі змо ра на «рух нуць» на пад ло-

гу і сес ці спі най адзін да ад на го. 
Вось парт нёр і рух нуў... Пры чым, 
«па да ючы», аба пёр ся на ру ку, 
косць... хрус ну ла, у ва чах па цям-
не ла. Але ж ві ду ён не па даў: да-
вёў да кан ца свой та нец...

По тым за ку лі са мі мы ра та ва лі 
яму ру ку...

Што жу ры? Пер шае мес ца на-
шай па ры яно, на жаль, не пры су-
дзі ла. За тое гле да чы...

Тан цо рам, му сіць, да ско ну не 
за быць тых апла дыс мен таў!

Дзі на ДУ БА ДЗЕ ЛА ВА,
в. Ле ні на, Доб руш скі ра ён.

Друж ба друж бай, 
а служ ба служ бай...

Ва сіль — жы хар га рад скі, але 
ў вёс ку на яз джае. Там у яго ха та, 
дзе не ка лі жы ла ба бу ля, дзе ма лы 
га да ваў ся сам, там рэч ка... І ехаць 
зу сім не да лё ка: на ма шы не хві лін, 
мо жа, со рак. А га лоў нае, ён сяб-
ру ка там зай меў: толь кі спы ніць 
ма шы ну, толь кі ляп не дзвер ца мі 
— кот тут як тут — ры жы, ху ды, а 
во чы ра зум ныя-ра зум ныя.

...З іх апош няй су стрэ чы прай-
шоў ме сяц — Ва сіль хва рэў, ля-
жаў у баль ні цы. Пас ля вы піс кі, каб 
як след па пра віць зда роўе, узяў 
ад па чы нак, пад аў ся ў вёс ку. А ча-
му б і не — све жае па вет ра там, 
доб рыя лю дзі, рэч ка, ры бал ка... 
Пра што яшчэ мож на ма рыць?

Лёг ка даб ра ўся. А вар та бы ло 
спы ніц ца, Ры жык вы ска чыў на-
су страч.

— Ну што — за су ма ваў, за ча-
каў ся? — уз ра да ваў ся Ва сіль. Кот 
за мест ад ка заў ста ран на па цёр ся 
пыс кай аб на гу. — То вя дзі, брат, 
да ха ты.

Ры жы, за драў шы хвост, труш-
ком пад аў ся да ган ка, ля дзвя рэй 
па ча каў гас па да ра. Удва іх яны 
зай шлі ў ха ту, удва іх (кот цярп-
лі ва на зі раў) рас па коў ва лі сум кі, 

збі ра лі на стол пе ра кус і неш та 
елі. По тым, як ні дзіў на, кот знік. 
На ват на ры бал ку з Ва сі лём не 
пай шоў. А ўлоў, між тым, атры-
маў ся ня дрэн ны. «Доб ры сня да-
нак бу дзе, — за да во ле на пры кі-
нуў ры бак. — А для ка та — дык 
яшчэ і вя чэ ра».

До ма ён да стаў з вя дзер ца 
лад ную плот ку, даў ка ту, ад нак 
той, скок нуў шы ад не куль з га-
ры шча, на ват во кам не па вёў — 
праз хві лю пад аў ся на зад. «Неш-
та не тое з ры жым, — ус тры во-
жыў ся Ва сіль. — За хва рэў ён, ці 
што?..» Але ж дроб най ры бы яму 
па кі нуў.

Боль шую па скроб, на сма жыў 
са бе, па вя чэ раў, пе рад сном ру-
шыў на га нак па ку рыць.

Кам па нію яму, як заў сё ды, 
склаў кот: па лес ках ён спус-
ціў ся з га ры шча. І на ват не з 
пус ты мі зу ба мі: у іх ён тры маў... 
мыш. Пры нёс, па ла жыў Ва сі лю 
да ног. І толь кі та ды за браў сваю 
плот ку.

Ну са праў ды: не дар ма ж яе ес-
ці? Ка лі мо жаш ад пра ца ваць.

Га лі на НІ ЧЫ ПА РО ВІЧ,
в. Ма гіль на, Уз дзен скі ра ён.

Па ва дзе — 
«аки по су ху»

...Услед за гу ма рыс там За до-
рна вым я ка за ла і бу ду ка заць: 
гэ та шчас це — жыц цё на ра цэ, 
асаб лі ва на вя лі кай, бо яна ка рае 
і мі луе, кор міць і ле чыць. А ўжо 
ву чыць...

Ну вось на прык лад: доб ра 
мець ры бу — і «ў ра цэ, і ў ру цэ». 
За свед ча ны факт: у XVІІ—XVІІІ 
ста год дзях на ша вёс ка пла ці-
ла да ні ну сма лен ска му епіс ка пу 
пуш ні най і... асят ра мі (!). Тыя аж з 
чар на мор ска га лі ма на пры хо дзі лі 
да нас на не раст, па куль пла цін 
не на ста ві лі. І бы ло гэ та не так і 

даў но: па сло вах све дак, пас ля 
вай ны...

Як тых асят роў ла ві лі, рас каз-
ваць не бу ду — не пры мне бы ло. 
А вось ін шую ры бу...

Апроч агуль на вя до мых спо са-
баў, ёсць у на шай вёс цы і свае, 
фір мо выя ці, мо жа ска заць, экс-
клю зіў ныя: на «пры ду ху», «на-
тыч», на «бал ду», на «сан кі»... А 
да лей — бо лей: з'я віў ся ж і сум на 
вя до мы спо саб глу шыць.

На па чат ку 60-х га доў мі ну ла-
га ста год дзя то лу ў ва ко лі цах ва-
ля ла ся шмат, як той ка заў, бя ры 
— не ха чу. Вось на шы му жы кі і 
на бра лі.

Не без та го — ка рыс та лі ся. 
Ка рыс та лі ся зрэд ку, крад ком і 
вель мі асця рож на, бо ў не да лё-
кіх ха тах шы бы маг ло па вы но сіць. 
Зна чыць, трэ ба бы ло не толь кі ад 
рыб наг ля ду ха вац ца, ры зы ка ваць, 
а яшчэ і раз ліч ваць сі лу за ра ду... 
А горш за тое — зно сіць крыў-
ды. Рэч у тым, што га лоў ным па 
Дняп ры быў у нас дзядзь ка Па нік, 
ба кен шчык. Пад яго кі раў ніц твам 
та ды сплаў ляў ся лес, а ўжо роз-
ных суд наў па ва дзе ха дзі ла... Ну 
не раў ну ю чы, як ця пер ма шын па 
Мін скай каль ца вой...

Вя до ма ж, і ў Па ні ка свой 
транс парт быў. У спе цы яль най 
буд цы ён усе пры ла ды за хоў ваў, 
у тым лі ку і ры бац кія: роз ныя там 
сет кі, баг ры, аў ча ры і г.д. Зна-
чыць, мог бы сам са бе ры бы на-
ла віць? Але ж па лі чыў, што, якую-
ні я кую ўла ду ма ю чы, грэх ёю не 
ка рыс тац ца.

Вось ён і пры ла дзіў ся: «глу ша-
нуць» му жы кі тую ры бу — ён тут 
як тут: збя рэ буй ней шую, а по-
тым — фр-р-р на сва ёй ма тор цы 
і па нёс ся па Дняп ры. Толь кі яго 
і ба чы лі.

Му жы кам, мяк ка ка жу чы, 
гэ тыя фін ты неда спа до бы бы-
лі. Вось і на ду ма лі яны пра ву-

чыць «на чаль ні ка». У пэў ны час 
прый шлі на пэў нае мес ца, ста лі 
на бе ра зе — як бы за рад рых та-
ваць: ста ран на аб вя за лі лад ны 
ка ва лак гас па дар ча га мы ла (ну 
чым не тол — зда лёк?), раз ма-
та лі шнур...

Па нік між тым на зі рае, над чэк-
вае — каб па кож ную ры бі ну не 
пад плы ваць, сет ку па чаў страў лі-
ваць. Ды не абы-якую, а з вя лі кі-
мі «ва чы ма», каб, ка лі па ды маць 
ужо, дык ля шчоў, язёў, жэ ра хаў... 
Яны, тыя ры бі ны, мож на ска заць, 
ужо ў сет цы бы лі.

«Пад рыў ні кі» пад па лі лі шнур 
і з усіх сіл сва іх як шпур нуць... 
Тры се кун ды па лё ту — і «бом ба» 
ў лод цы Па ні ка.

Што ён?
Па сло вах ві да воч цаў, па спеў 

вы ска чыць ад туль, але ж не боў-
тну ўся ў ва ду і не па плыў: мет раў 
двац цаць, ка за лі, бег па ра цэ, 
як па ву лі цы! І толь кі по тым ужо, 
блі жэй да бе ра га, му сіць, пры-
та міў шы ся, за ча піў ся за хва лю і 
ўпаў...

Я заў сё ды пі шу праў ду і толь-
кі праў ду. Каб вы свет ліць ней кія 
дэ та лі, каб яшчэ раз пра ве рыць 
фак ты, каб пе ра ка нац ца, што так 
усё і бы ло, за пы та ла ў вяс ко вых 
му жы коў, што яны ве да юць пра 
гэ ты вы па дак? Ад каз ва лі тут жа: 
«А-а... Гэ та як Па нік двац цаць 
мет раў па ва дзе бег...». Зна чыць, 
праў да ўсё!

І крос гэ ты, між ін шым, на ка-
рысць ча ла ве ку пай шоў: больш 
ні ра зу ён не пад плы ваў да чу-
жой ры бы. Му сіць, ве даў, што 
лу чын цы спяр ша па пя рэдж ва юць 
(зда ва ла ся б, жар там), а мо гуць 
і па ка раць, пры чым — па-да рос-
ла му.

Соф'я КУ СЯН КО ВА,
в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 
Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Аф га ні стан: па мяць і больАф га ні стан: па мяць і боль  ��

УСЕ ХА ЦЕ ЛІ ВЯР НУЦ ЦА ДА МОЎ...

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  ��

АК СІ Ё МА, 
ШТО ПА ТРА БУЕ 
ДО КА ЗАЎ
Па да рыць плю ша вае сэр ца лёг ка. А ці змаг лі б вы ад даць ка ха на му сваё?

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Вось і на гэ ты раз мы пра вя лі ўрок 
па мя ці ў спарт за ле. Па чаў ся ён у 
9.20, роў на ў той час, ка лі ад бы ла-
ся тра ге дыя. Са бра лі ся на стаў ні кі, 
вуч ні, баць кі за гі ну лых, іх ад на клас-
ні кі. У пер шыя га ды мы за паль ва лі 
свеч кі і лам пад кі, але ця пер прос та 
раз маў ля ем з дзець мі. Каб яны ве-
да лі, што гэ та бы ло. Мы так і на зва лі 
гэ ты клас ны час «Каб пом ні лі, каб 
ве да лі». 

У не вя ліч кім му зеі гіс то рыі шко-
лы шмат фо та здым каў вы пуск ні коў 
роз ных га доў. Але тым двум кла сам 
пры све ча ны цэ лы ку ток. Сэр ца сціс-
ка ец ца, ка лі гля дзіш на здым кі той 
жах лі вай ра ні цы. Вось вы ра та валь-
ні кі пра цу юць на рас чыст цы за ва лаў, 
вось баль ніч ны па кой, вось ло жак з 
па ра не ным хлоп чы кам...

У гэ тым па коі за хоў ва юц ца і 
аса біс тыя рэ чы вуч няў, іх ха рак та-

рыс ты кі, за явы ў пер шы і 
дзя ся ты кла сы, па свед чан ні 
аб ба за вай аду ка цыі, на ват 
дык тоў кі.

Ві ця Баб роў вель мі лю біў 
уро кі фіз куль ту ры. Заў сё ды 
ад стой ваў го нар сва ёй шко-
лы на роз ных спа бор ніц твах. 
Аня Акінь ша ва за ста ла ся ў 
па мя ці як здоль ная дзяў чын-
ка, доб рая і чу лая. Са ша Пру-
саў ву чыў ся ў ад ным кла се 
са сва ім бра там-бліз ню ком, 
на ват на спар тыў най пля цоў-
цы яны заў сё ды бы лі по бач. 
Яны і ад роз ні ва лі ся адзін 
ад ад на го толь кі ра дзім кай 
і рос там. У той зла шчас ны 
дзень бра ты так са ма бы лі 
ра зам, але ў апош ні мо мант 
лёс раз вёў іх у роз ныя ба-
кі, па кі нуў шы жыц цё толь кі 
ад на му.

— Ні хто на ват і не ду маў, 
што та кое мо жа зда рыц ца, 
— уз ды хае ды рэк тар. — 

Шко ла бы ла но вая, на ват тын коў ка 
ні дзе не аб сы па ла ся. І ў той дзень 
ні што не прад вя шча ла бя ды. Да кан-
ца ўро ка за ста ва ла ся хві лін 
15. Клас, дзе я вы кла да ла 
рус кую мо ву, зна хо дзіў ся 
на дру гім па вер се, як раз 
на су праць спарт за лы. Рап-
там па чуў ся ней кі не зра зу-
ме лы шум. Неш та быц цам 
бы аб ва лі ла ся — і ста ла 
ці ха. І толь кі ў шчы лі ну пад 
дзвя ра мі шух нуў пыл. Усе 
на стаў ні кі вый шлі на ка лі-
дор, а по тым без ліш ня га 
шу му вяр ну лі ся ў кла сы і 
па вя лі дзя цей з бу дын ка на 
ву лі цу. Ні я кай па ні кі не бы-
ло. Дзе ці ве да лі, як дзей-
ні чаць пад час эва ку а цыі. 
І толь кі ка лі спус ці лі ся на 
пер шы па верх, зра зу ме лі, 
што ад бы ло ся ў спар тыў-

най за ле. Сце ны за ста лі ся, а дах 
аб ва ліў ся.

Сён ня аб тым жа ху ні чо га не на-
гад вае. Звы чай ная спар тыў ная за ла, 
толь кі за над та вя лі кая. Та му і за ня ткі 
тут ад бы ва юц ца ад на ча со ва ў двух 
кла сах. На стаў нік фіз куль ту ры і ва-
ен най пад рых тоў кі Ле а нід Сы ра ма-
ло таў ка жа, што да тра ге дыі па мяш-
кан не бы ло кры ху ін шым. Пас ля рэ-
кан струк цыі столь ста ла больш вы-
со кай, звер ху з'я ві лі ся вок ны. У той 
фа таль ны дзень Ле а нід Ва сіль е віч 
быў у гэ тай за ле. Ад яго ўс па мі наў 
на ват і ця пер ма роз па ску ры.

— Гэ та бы ло, як у ней кім філь ме 
жа хаў, дзе ўсё раз бу ра ец ца. Плі ты 
сы па лі ся звер ху ад на за ад ной. Не-
каль кі за віс ла ў ку це за лы, ту ды сха-
ва лі ся дзе ці, якія гу ля лі ў ва лей бол. 
Не каль кі вуч няў па спе лі вы ска чыць 
у раз дзя валь ні. Я за ско чыў у пра-
ём, дзе зна хо дзіў ся спор тін вен тар. 
Бе тон ная плі та, якая рух ну ла на тое 
мес ца, дзе я ста яў лі та раль на за се-
кун ду да гэ та га, за ча пі ла мя не. Ад 
уда ру я стра ціў раў на ва гу і ўпаў на 
пад ло гу. А вось Пят ру Ва сіль е ві чу, 
які быў по бач, не ха пі ла ад на го кро-

ку, каб вы ра та вац ца. Ка лі я ачу няў, 
то ўба чыў ва кол шмат лю дзей, а за-
мест сто лі — не ба.

Ах вяр маг ло быць на шмат больш, 
але на блі жаў ся ка нец уро ка, і мно гія 
вуч ні пай шлі пе ра адзя вац ца. Толь кі 
са мыя заў зя тыя за ста лі ся гу ляць у 
ва лей бол...

На мес цы тра ге дыі спа чат ку пра-
ца ва лі экс пер ты, по тым бу даў ні кі. У 
Крас на пол лі за ка рот кі час пе ра бы-
лі ўсе пер шыя асо бы кра і ны. Пас ля 
тра ге дыі ўсю шко лу цал кам на ме-
сяц ад пра ві лі ў са на то рыі «Чай ка» 
і «Сос ны» пад Ма гі лёў. З дзець мі 

і на стаў ні ка мі пра ца ва-
лі псі хо ла гі. Апош нюю 
чвэрць вуч ні ха дзі лі ў 
дру гую крас на поль скую 
шко лу, дзе за ня ткі вя лі ся 
ў дзве зме ны. А пер ша га 
ве рас ня вяр ну лі ся ў род-
ныя сце ны. Яны і са праў-
ды ста лі род ны мі — ка лі 
б та ды не вы ста я лі, па ме-
ры тра ге дыі бы лі б знач-
на жах лі вей шы мі.

Кож ны па-свой му пе-
ра жы ваў го ра. Ма ці Ані 
Акінь ша вай што год пры-
хо дзіць ра зам са ста-
рэй шай дач кой на дзень 
па мя ці, ра зам з на стаў-
ні ка мі ез дзіць на мо гіл кі. 
Ця пер у гім на зію хо дзіць 

ужо Ані на пля мен ні ца. Ма ці Ві ці Баб-
ро ва пас ля смер ці сы на ка тэ га рыч на 
ад маў ля ец ца іс ці ў гэ ты бу ды нак. Тут 
усё ёй на гад вае пра тое го ра, пас-
ля яко га яна зноў ву чы ла ся жыць. 
У Пят ра Ва сіль е ві ча ўжо да рос лы 
сын. Кож ны год на пя рэ дад ні дня 
па мя ці ў шко ле пра во дзіц ца тур нір 
па ва лей бо ле імя Пят ра Лю ба шэн кі. 
З'яз джа юц ца ка ман ды з усіх аб лас-
цей, на ват з Ра сіі. Ма ці і брат Са шы 
Пру са ва з'е ха лі з Крас на пол ля праз 
не каль кі га доў пас ля тра ге дыі. Не 
тое каб ім цяж ка бы ло зна хо дзіц ца 
там, дзе ад бы ла ся бя да — прос та 
так скла ла ся жыц цё.

Пры чы ны тра ге дыі на зва ныя, ві-
на ва тыя па нес лі па ка ран не. Як вы-
свет лі ла ся, апор ная кан струк цыя ў 
спар тыў най за ле бы ла не за ма ца-
ва на.

— Ча му на ву чы ла гэ тая тра ге-
дыя? — пы та ец ца знай сці ад каз на 
ба лю чае пы тан не Але на Мас ка лё ва. 
— Трэ ба ста віц ца больш ад каз на да 
свай го жыц ця, а яшчэ больш — да 
жыц ця ін шых. У бу даў ні чай ВНУ, 
дзе ву чыц ца мой сын, вы клад чык 
ад ной чы ска заў гру пе: вы па він ны 
быць доб ры мі бу даў ні ка мі, каб ні ко-
лі не паў та ры ла ся крас на поль ская 
тра ге дыя. Хо чац ца ве рыць, што яна 
ста ла ўро кам не толь кі для нас, а і 
для ўсіх ін шых.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

«ГЭ ТА БЫ ЛО, ЯК У НЕЙ КІМ ЖАХ ЛІ ВЫМ ФІЛЬ МЕ...»

Уша на ва лі 
па мяць 
во і наў-

аф ган цаў
На пя рэ дад ні 25-год дзя вы ва-
ду са вец кіх вой скаў з Аф га-
ні ста на ве тэ ра наў той вай ны 
па він ша ваў стар шы ня Ма гі-
лёў ска га абл вы кан ка ма Пётр 
Руд нік. Праз яе го ран прай-
шло больш за 3,5 ты ся чы 
жы ха роў воб лас ці, 118 з іх не 
вяр ну лі ся да до му. Іх па мяць 
удзель ні кі су стрэ чы ўша на-
ва лі хві лі най маў чан ня.

— За слу гі гэ тых ге ра іч ных 
лю дзей нель га пе ра аца ніць: 585 
на шых зем ля коў уз на га ро джа ны 
ар дэ на мі, 68 з іх — двой чы, яшчэ 
186 атры ма лі ме даль «За ад ва-
гу». А ўра джэн цу на шай зям лі 
Анд рэю Мель ні ка ву па смя рот на 
пры свое на зван не Ге роя Са вец-
ка га Са ю за. Дзяр жа ва ўдзяч на 
сва ім сы нам за здзейс не ны імі 
подз віг і аказ вае да па мо гу ў 
атры ман ні жыл ля, не аб ход ных 
ме ды цын скіх па слуг, азда раў-
лен ні, — ска заў гу бер на тар.

Сё ле та на пад трым ку ме ра-
пры ем стваў ар га ні за цыі Бе ла-
рус ка га са ю за ветэранаў вай ны 
ў Аф га ні ста не пла ну ец ца на кі-
ра ваць з аб лас но га бюд жэ ту 
267 міль ё наў руб лёў. Да дат ко ва 
бу дзе вы дзе ле на 150 міль ё наў 
руб лёў для ака зан ня ма тэ ры яль-
най да па мо гі во і нам-ін ва лі дам і 
сем' ям за гі ну лых.

Ве тэ ра ны вы ка за лі ідэю ад-
крыц ця му зея во ін скай сла вы, 
якую гу бер на тар так са ма пад-
тры маў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Гэ тая ні ша ста ла для Ле а ні да Сы ра ма ло та ва Гэ тая ні ша ста ла для Ле а ні да Сы ра ма ло та ва 
вы ра та валь найвы ра та валь най

Пра тое, што зда ры ла ся тут 10 га доў та му, 
звон ку ні чо га не на гад вае.


