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«ДЗІ ЦЯ ЧАЯ ХА ТЫНЬ» 
ЧЫР ВО НА ГА БЕ РА ГА

З вай ной, якая ўкра ла ў дзя-
цей усё — баць коў, дзя цін ства, 
шко лу, бу ду чы ню, кроў, жыц цё, 
на рэш це, я, на шчас це, аса біс та 
не зна ё ма. Але, ка лі чую гіс то рыі 
дзя цей-«до на раў», якім ней кім 
не ве ра год ным чы нам уда ло ся 
вы жыць у тым пек ле, у гру дзях 
усё ха ла дзее... Пя ку чае ад чу ван-
не чу жо га, да лё ка га го ра за хліст-
вае ду шу.

Толь кі на тэ ры то рыі Бе ла ру-
сі бы ло не менш за 14 дзі ця чых 
канц ла ге раў. Адзін з іх раз мя-
шчаў ся не па да лё ку ад Жло бі на 
ў вёс цы з сім ва ліч най наз вай 
Чыр во ны Бе раг.

На ўва хо дзе ў ме ма ры ял 
«Дзе цям — ах вя рам Вя лі кай 
Ай чын най вай ны», які на зы ва-
юць «дзі ця чай Ха тын ню», «су-
стра кае» то нень кая, брон за вая, 
без аба рон ная дзяў чын ка-пад-
ле так, з пад ня ты мі над га ла вой 
скры жа ва ны мі ру ка мі. Пад крэс-
ле на доў гія (быц цам не дзі ця чыя) 
паль цы шы ро ка раз ве дзе ны. Яна 
ні бы спра буе за сла ніц ца ру ка мі 
ад сва ёй ня ўхіль най до лі...

За дзяў чын кай на чор ным со-
неч ным пра мень чы ку — у тры 
ра ды ста яць бе тон ныя школь ныя 
пар ты. Гэ та так зва ны «мёрт вы 
клас»... Ме на ві та там я і да мо ві-
лі ся су стрэц ца з на ро джа ны мі ў 
са роч цы...

«БРУЧ КА, ШТО ЗУ БА МІ 
НЕ РАС КУ СІШ, 
ДЫ ЖАБ КІ Ў СУ ПЕ...»

Родзь кін Ба рыс Да ні ла віч жы-
ве ў вё сач цы Гар ба чоў ка, што 
зна хо дзіц ца за ча ты ры кі ла мет-
ры ад Чыр во на га Бе ра га. У свае 
во сем дзе сят «з хвос ці кам» пры-
ехаў на су стрэ чу на ве ла сі пе дзе. 
Ка жа: «Доў га не ма гу іс ці, но гі 
ба ляць. А на лі са пе дзе ку ды хо-
чаш за еду».

Дзя ду ля пры хі нуў свай го жа-
лез на га ка ня да школь най пар ты, 
сеў за яе... і ўспа мі ны на хлы ну лі 
са мі са бой...

— У вёс цы пай шлі чут кі, што 
дзя цей нем цы за бі ра юць. Дык 
мы за лез лі пад пад ло гу, у яму, 
ку ды буль бу за сы па лі, і ся дзе лі, 
як мы шы пад ве ні кам. Ка лі ма ці 
па ча лі біць, яна не вы тры ма ла і 
са сля за мі на ва чах па клі ка ла: 
«Дзет кі вы ходзь це, усё роў на 
нам гі нуць». Мя не, па коль кі я 
па ды хо дзіў па ўзрос це, нем цы 
па са дзі лі ў ма шы ну і па вез лі ў 
Чыр во ны Бе раг. Там нас ужо 
ча каў цяг нік, на якім ад пра ві лі ў 
ня мец кі канц ла гер.

— У цяг ні ку бы лі ад ны дзе-
ці?..

— Так, цэ лы ва гон дзя цей. І 
ад на жан чы на. Яна не пус ка ла 
нас да дзвя рэй. Ка за ла: «Вас па-
стра ля юць». Са праў ды, той, хто 
спра ба ваў уця чы, са ско чыць з 

цяг ні ка, атрым лі ваў ку лю ў спі-
ну. Да нас час ад ча су да но сі ліся 
аў та мат ныя чэр гі «тра-та-та» і 
дзі ця чыя кры кі.

— Што за пом ні ла ся з канц ла-
гер на га жыц ця?

— Пе ра вер ну ты чо вен, ва кол 
яко га нас га ня лі... Кар мі лі вель мі 
доб ра (па чуц ця гу ма ру Ба ры су 
Да ні ла ві чу не зай маць). Бруч-
ка та кая, што зу ба мі не рас ку-
сіш. Жаб кі пла ва лі ў су пе... Два 
хлоп цы ўця ка лі. Іх хут ка зла ві лі і 

па ста ві лі ў ву зень кія ша фы, так, 
што нель га бы ло ва рух нуц ца. Мы 
як агню ба я лі ся тых шафаў, та му 
на ват не ду ма лі ўця каць...

— Яны ж уз бро е ныя. Да лё-
ка не ўця чэш, — да лу ча ец ца да 
раз мо вы та ва рыш па ня шчас ці 
Аляк сандр Ар цё ма віч Пле ця жоў. 
Яго так са ма ў 1944-м нем цы па-
са дзі лі ў цяг нік, але ў ін шы...

— Спа чат ку вез лі та вар ны мі 
ва го на мі для пе ра воз кі жы вё лы, 
а пас ля пеш шу па гна лі ка ло ну з 
жан чын, дзя цей і ста рых у глыб 
ле су. Мы, стом ле ныя і га лод ныя, 
ледзь ве пе ра соў ва лі ся па кос-
тач кі ў жыж цы са сне гу і бру ду.

— З кім вы іш лі?
— З дзвю ма сёст ра мі і ма ці. 

Та го, хто не мог іс ці, сал да ты 
пры стрэль ва лі.. Па мя таю, як 
абяс сі ле ная ад доў гай да ро гі 
жан чы на, каб вы ра та ваць тра-

іх ста рэй шых дзя цей, якія тры-
ма лі ся за яе па дол, ады шла на 
або чы ну і па кла ла пад са сну га-
ла сіс ты скру так. Раз даў ся  стрэл. 
На яе ва чах фан та нам уз ля це-
лі ўверх ка мя кі мерз лай зям лі, 
кры ві і сне гу — дзі ця за моў кла 
на заў сё ды.

...Нас пры гна лі на ба ло та. 
Там, за ка лю чым дро там, на 
мерз лай ку пін цы ма ці зра бі ла 
нам з хвой ных ве так пад сціл-
ку. Мы жа ва лі гор кія са сно выя 
ігол кі, за яда ю чы сне гам. Ча сам 
нем цы кі да лі ў га лод ны на тоўп, 
быц цам са ба кам, хлеб. Лю дзі 
на валь ва лі ся на яго, да ві лі ад-
но ад на го, вы ры ва лі з рук. У та-
кіх не ча ла ве чых умо вах — пад 
ад кры тым не бам, без да ху над 
га ла вой, без ежы і піт ной ва ды 
— лю дзі па мі ра лі цэ лы мі сем' я мі 
і па ад ным... Час та мож на бы ло 
ба чыць, як па за мерз лай ма ці 
поў зае дзі ця, і на ад ва рот, ма ці 
не хо ча рас ста вац ца з па мер лай 
ці зду бя не лай кры ві нач кай.

«ЧАС НОК 
ВЫ РА ТА ВАЎ 
МНЕ ЖЫЦ ЦЁ»

Страш на ўя віць, як бы склаў-
ся лёс Аляк санд ра Вік та ра ві ча 
Гер та са Жло бі на, ка лі б не той 
вы ра та валь ны час нок...

— Усіх жло бін скіх нем цы зво-
зі лі ў Аза ры чы, у ла гер за ка-
лю чым дро там на ба ло це. Нас, 
пэў на, так са ма ту ды вез лі, але, 
на шчас це, не да вез лі... Скі ну лі 
ў вё сач цы, праз якую пра яз джа-
лі... Пэў на, неш та зда ры ла ся, 
спя ша лі ся... Вяс коў цы жы лі як 
на па ра ха вой боч цы, прад чу ва-
лі аб ла ву... Боль шыя дзе ці на 
ноч іш лі ха вац ца ў жы це. А я 

ў той раз ча мусь ці не пай шоў. 
За стаў ся на ча ваць у хля ве, 
пад вя лі кі мі кар ча мі, які мі печ-
кі рас паль ва лі. Нем цы акру жы-
лі вёс ку не за доў га да сві тан ня. 
Вы во дзі лі ўсіх на ву лі цу і ха па лі 
ста рэй шых дзя цей. Спа чат ку я 
чуў кры кі. Жан чы ны, у якіх нем-

цы ад бі ра лі дзя цей, пла ка лі. А 
пас ля — ці шы ня... Па ду маў, што 
ўсё скон чы ла ся, і вый шаў. Так я 
тра піў у Чыр во ны Бе раг...

— А ад куль у вас ака заў ся 
час нок?

— Ка лі па гру зі лі дзя цей і ма-
шы ны ста лі ад праў ляц ца, жан-
чы ны бег лі зза ду і кі да лі ма лым 
хто буль бі ну, хто ка ва лак хле-
ба... Ад на з іх кі ну ла дзяў чын цы, 
што ся дзе ла по бач са мной, ма-
лень кі ву зель чык. «Шкра бай, — 
ка жа, — дзя цей пад па ха мі і маж 
час на ком». У ануч ку і са праў ды 
бы ла за гор ну та га лоў ка час на-
ку. Я, не раз дум ва ю чы, з усёй 
сі лы шкра баў па зног ця мі ся бе 
і ін шых да па ма гаў шкра баць... 
Але дзе ці не ха це лі ма зац ца: 
час нок моц на шчы паў...

У Чыр во ным Бе ра зе нас са-
гна лі ў хлеў. І па чар зе па вя лі 
ў дом мыц ца. Я праз акен ца, 
не ахай на за ве ша нае фі ран ка мі, 
ба чыў пра бір кі, ку шэт кі доў гія, 
дзе кроў бра лі. Але, на шчас це, 
ту ды не тра піў. Бо, ка лі мя не па-
мы лі, на це ле з'я ві лі ся ва дзян-
кі. Фа шыс ты, пэў на, пры ня лі іх 
за сып ны тыф, яко га яны ба-
я лі ся, як пар ты занаў. Та му ад 
мяне, як ад ня год нага, тут жа 
па зба ві лі ся: вы вез лі на ма шы не 
з вёс кі і вы са дзі лі на пе ра кры-
жа ван ні да рог. Шчас ліў чы каў, 
ра зам са мной, бы ло ча ла век 
7, не больш. Але той дзяў чын кі, 
ма ці якой кі да ла час нок, з на мі 
не бы ло...

НА РА ДЗІЎ СЯ 
ТАМ, ДЗЕ ІН ШЫЯ 
ПА МІ РА ЛІ

Канц ла гер ёсць канц ла гер. 
Ка лі ска жу, што там лю дзі гі ну-
лі ты ся ча мі, ні ко га не здзіў лю. А 
вось пра тое, што Ва лян цін Мі ка-
ла е віч Та та ры наў на ра дзіў ся на 
свет ме на ві та за ка лю чым дро-

там Аза рыц ка га ла ге ра смер-
ці, ду маю, ве да юць да лё ка не 
мно гія.

Яго ма ці, якую ад пра ві лі ў 
«Аза ры чы» са Жло бі на ў па чат-
ку са ка ві ка 1944 го да, аслаб ле-
ная і за му ча ная га лод ным і ха-
лод ным канц ла гер ным жыц цём, 
пры ро дах за гі ну ла. А но ва на ро-
джа на га загарнулі ў фу фай ку і 
па кла лі пад са сну — па мі раць! 
Вы кар міць ма лое бы ло не чым 
і не ка му. За ўвесь ве чар і ноч 
не маў ля не па да ло ні я кіх пры-
кмет жыц ця.

Ра ні цай узя лі ў ру кі гэ ты скру-
так, каб ад нес ці яго ў шта бель 
тру паў ды «па ха ваць» по бач 
з ма ці. Рап там не ча ка на кры-
со фу фай кі ад кі ну ла ся і — во 
цуд! — хлоп чык за ва ру шыў ся. 
Упер шы ню за дні цяж ка га ла гер-
на га жыц ця ўсмеш ка пра бег ла 
па тва рах вяз няў. Нех та пры нёс 
у фляж цы ва ды, нех та — ка ва-
лак су ха ра, і на ват не вя до ма 
дзе да ста лі дра бін ку цук ру. Усё 
гэ та за ма чы лі, зра бі лі з тка ні-
ны неш та на кшталт сос кі, і дзі ця 
на стой лі ва сха пі ла ся за жыц цё. 
Па ча ло смак таць гэ ту сус лу.

Хлоп чы ку да лі імя Ва лян цін, 
у го нар за гі ну лай ма ці. А праз 
тры дні пас ля яго на ра джэн ня 
прый шло вы зва лен не... Ва лян-
цін Та та ры наў — адзі ны вя зень 

гэ та га ла ге ра, у яко га афі цый-
на ў па свед чан ні аб на ра джэн ні 
за пі са на: «Мес ца на ра джэн ня: 
канц ла гер Аза ры чы», «Да та 
на ра джэн ня: 16 са ка ві ка 1944 
го да».

«КЛА РА МНЕ ЛЕДЗЬ 
НЕ АД КУ СІ ЛА ПА ЛЕЦ, 
КА ЛІ Я З КА РЫ ТА 
ДА СТА ВА ЛА БУЛЬ БУ»

Па ды хо дзім да чор най школь-
най дош кі ў «мёрт вым кла се». 
На ёй, быц цам крэй дай, на пі-
са ны ліст 15-га до вай Ка ці Су-
сан інай. Ён быў на дру ка ва ны 
ў «Кам са моль скай праў дзе» 
27 мая 1944 го да. А знай шлі яго, 
ка лі раз бі ра лі цаг ля ны мур раз-
бу ра най пе чы, у ад ным з да моў 
у вы зва ле ным рай цэнт ры Лёз-
на. Там бе ла рус кая школь ні ца 

зна хо дзі ла ся ў раб стве ў ад на го 
з аку пан таў. І 12 са ка ві ка 1943 
го да, у дзень свай го пят нац ца-
ці год дзя, больш не ў сі лах тры-
ваць здзе каў, скон чы ла жыц цё 
са ма губ ствам. Пе рад тым як 
па віс нуць у пят лі, яна на пі са ла 
ліст баць ку, які быў на фрон це. 
Вось толь кі ад на не вя ліч кая вы-
трым ка з та го ліс та...

«...Я ра бы ня ня мец ка га ба-
ро на... Пра цую вель мі шмат, а 
ем два ра зы на дзень у ка ры це 
з Ру жай і Кла рай — так клі чуць 
гас па дар скіх сві ней. Так за га даў 
ба рон. «Рус бы ла і бу дзе свін-
ня», — ска заў ён. Я вель мі ба ю-
ся Кла ры. Гэ та вя лі кая і сквап-
ная свін ня. Яна мне адзін раз 
ледзь не ад ку сі ла па лец, ка лі я 
з ка ры та да ста ва ла буль бу. Два 
ра зы я ўця ка ла ад гас па да роў, 
але мя не зна хо дзіў іх двор нік. 
Та ды сам ба рон зры ваў з мя не 
су кен ку і біў на га мі. Я губ ля ла 
пры том насць. По тым на мя не 
вы лі ва лі вяд ро ва ды і кі да лі ў 
склеп. ...Спа да ры з'яз джа юць 
у Гер ма нію з вя лі кай пар ты яй 
ня воль ні каў і ня воль ніц з Ві-
цеб шчы ны. ...Бя руць і мя не з 
са бою... Я вы ра шы ла лепш па-
мер ці на род най ста рон цы, чым 
быць утап та най у пра кля тую ня-
мец кую зям лю».

Ідэя ўве ка ве чыць яго на 
школь най дош цы «дзі ця чай Ха-
ты ні» на ле жыць Ва сі лю Бы ка ву. 
Аў тар ме ма ры я ла ў Чыр во ным 
Бе ра зе Ле а нід Ле він доў га не мог 
пры ду маць, які над піс па ві нен 
быць на дош цы. Па тэ ле фа на ваў 
Бы ка ву, пра сіў да па маг чы. А тут 
як раз з Ві цеб ска га му зея пры-

нес лі ліст Ка ці Су сан інай. Ён па-
ка заў яго Ва сі лю Ула дзі мі ра ві чу. 
Той пра чы таў і ска заў, што на ват 
са мы та ле на ві ты пісь мен нік не 
на пі ша лепш. На гэ тым тэкс це і 
спы ні лі ся.

...За дош кай чор ны пра мень 
аб ры ва ец ца — і мы ба чым бе-
лыя вет ра зі «па пя ро ва га ка раб-
лі ка» — які сім ва лі зуе ня спраў-
джа ныя ма ры за гі ну лых дзя цей. 
На вет ра зях — ад лі тыя ў ме та ле 
дзя сят кі са мых рас паў сю джа ных 
ім ёнаў, якія больш за ўсё па цяр-
пе лі за га ды вай ны... Во ля, На-
сця, Зоя, Сцё па, Ева, Пе ця, Ве ра, 
Да ша, Ле на, Алеж ка, Ма ры на, 
Ар ка ша, Ары на, Анд рэй, Мак сім, 
Ві ця... Эк скур са во ды рас па вя да-
юць, што сю ды ня рэд ка пры яз-
джа юць ма ла дыя і вы бі ра юць імя 
свай му бу ду ча му дзі ця ці...

На дзея ДРЫ ЛА. 
Фо та аў та ра.

Жло бін скі ра ён.

Апа ле ныя вай нойАпа ле ныя вай ной  ��

ДЗЕ ЦІ БЕЗ ДЗЯ ЦІН СТВА
Мне час та сніц ца дзяў чын ка га доў шас ці... Яна ля жа ла 
по бач з на мі на сне зе. На пэў на, за блу ка ла ноч чу ці ў яе 
па мер ла ма ма. Апра ну та бы ла вель мі лёг ка: во сень скае 
па лі то і во сень скія туф лі кі; на га ла ве вя за ная ша пач ка, 
з-пад якой вы бі ва лі ся ру сыя ку дзер кі. Яна не ру хо ма 
ля жа ла на спі не з шы ро ка рас плю шча ны мі бла кіт ны мі 
ва чы ма і «гля дзе ла»... у не ба. Гэ тую дзяў чын ку, якая 
да гэ туль ста іць пе рад ва чы ма ў бы ло га вяз ня канц ла-
ге ра «Аза ры чы» Аляк санд ра Кі зе е ва, уз гад ваю кож ны 
раз, ка лі з-за ней кай дра бя зы апус ка юц ца ру кі.

«Ад на з жан чын кі ну ла дзяў чын цы, 
што ся дзе ла по бач са мной, ма лень кі ву зель чык. 
«Шкра бай,  — ка жа, — дзя цей пад па ха мі, 
і маж час на ком».

Люд мі ла МЯ ЛА ШЧАН КА, на ву ко вы су пра цоў нік фі лі-
яла «Чыр во ны Бе раг» Жло бін ска га гіс то ры ка-края зна-
ча га му зея:

— У Чыр во на бя рэж скі ла гер у чэр ве ні 1944 го да дзя-
цей ва ўзрос це ад 8 да 14 га доў зво зі лі з не каль кіх ра ё-
наў та га час най Са вец кай Бе ла ру сі. Тут вы зна ча лі гру пу 
кры ві і раз мяр коў ва лі па роз ных канцэнт ра цый ных ла-
ге рах. За менш як ме сяц фа шыс ты вы вез лі ад сюль 1990 
дзя цей, у тым лі ку 15 юных ах вяр бы лі з Чыр во на бя рэж-
ска га сель ска га Са ве та. Гэ та ўста на ві ла над звы чай ная 
ка мі сія, якая пра ца ва ла тут яшчэ ў 1944 го дзе. Пры гэ тым 
проз ві шчы мяс цо вых дзе так бы лі вы свет ле ны. Ім ёнаў 
жа ін шых да знац ца, на жаль, не ўда ло ся. Я апы та ла ўсіх 
дзя цей вай ны, якія прай шлі праз Чыр во ны Бе раг і вы жы-
лі. Адзін з іх ска заў, што фа шыс ты смя я лі ся ім у твар: 
«Га на ры це ся і ра дуй це ся: ва ша кроў бу дзе ад да дзе на 
ня мец кім сал да там».

Праз 70 га доў пас ля вы зва лен ня та ва ры шы па ня шчас ці — Ба рыс Да ні ла віч і 
Аляк сандр Ар цё ма віч — су стрэ лі ся за школь най пар тай Чыр во на га Бе ра га.

Звы чай ны час нок стаў для Аляк санд ра Вік та ра ві ча ГЕР ТА вы ра та валь ным.

Сем дзе ся ці год дзяў та му за па вет ныя 
трох кут ні кі не па кі да лі абы яка вым ні ко-
га, пры но ся чы як ра дас ныя, так і сум ныя 
вест кі з фрон ту. Ця пер жа ўсіх, хто атры-
маў та кія ліс ты (а ў Пер ша май скім ра ё не 
гэ та больш за 1000 ча ла век), унут ры 
ча каў пры ем ны змест — він ша ван не са 
свя там ад Прэ зі дэн та. Ра зам з ін спек-
та рам па асноў най дзей нас ці тэ ры та ры-
яль на га цэнт ра са цабс лу гоў ван ня Воль-
гай Се лез не вай, якая ўру ча ла кан вер ты 
і па да рун кі ад упраў лен ня са ца ба ро ны 
Пер ша май ска га ра ё на, ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» за ві та ла па не каль кіх ад ра-
сах.

«Та кі ма ла ды — толь кі 
жыць...»

— О, фран та выя кан вер ты, — ад ра зу 
ад рэ ага ва ла на па да ру нак дач ка за гі ну-
ла га на вай не ма ра ка-пад вод ні ка Люд-
мі ла Аляк санд раў на Фя до та ва. — Я ад 
баць кі та кія атрым лі ва ла...

Пра па дзеі вай ны Люд мі ла Аляк санд-
раў на, якая на ра дзі ла ся ў 1935-м, не мо-
жа га ва рыць без трым цен ня — у го ла се 
і ў ру ках. Сям'я, у якой бы ло чац вё ра 

дзя цей, жы ла не да лё ка ад Ле нін гра да. У 
1936 го дзе Люд мі лу, якой та ды не бы ло 
яшчэ і двух га доў, раз біў па ра люш, і яна 
на заўж ды за ста ла ся ін ва лі дам.

— Бы ла ня дзе ля, со неч ны дзень, — 
уз гад вае жан чы на, — і з ра дыё пры ём-

ні ка мы па чу лі, што па ча ла ся вай на. 
Ма ма, ця жар ная пя тым дзі цем, ста ла 
пла каць, а баць ка пай шоў за піс вац ца 
на фронт.

Пас ля быў бла кад ны Ле нін град, кур-
сі ра ван не з эва каш пі та лем, смерць сяс-
цёр і но ва на ро джа на га бра та, блу кан не 
з ма ці ў Ар хан гель ску, Мі чу рын ску...

— У 1942 го дзе ў ма мы на ра дзіў ся 
хлоп чык. Баць ка пі саў зя лё ным чар ні-
лам у та кім вось кан вер це: «Ва ля, ка лі 
на ро дзіц ца сын, на за ві Вік та рам...» На-
ра дзіў ся, дзве га дзі ны па пла каў і ады-
шоў... А ма ці пі са ла яму, што ўсе дзе ці 
жы выя-зда ро выя, бо нель га на фронт 
пі саць страш ныя ліс ты.

— Як мы ча ка лі гэ тых ліс тоў! — зноў 
пе ра во дзіць по гляд на кан верт жан чы-
на. — Па мя таю, бэз квіт неў. Ма ма мы ла 
бя ліз ну. Пры хо дзіць паш таль ён і пра-
цяг вае ма ме ліст, толь кі не трох кут ны, 
а пра ма ву голь ны. Ма ма ўпа ла, на чоў кі 
пе ра ку лі лі ся... Яна ад ра зу зра зу ме ла, 
што баць ка за гі нуў... Та кі ма ла ды, та кі 
пры го жы — 38 га доў, толь кі жыць...

...Пер шы дзень мі ру, уз гад вае Люд-
мі ла Аляк санд раў на, быў са праў ды не-
ве ра год ным: лю дзі пла ка лі (скон чы лі ся 
па ку ты), ца ла ва лі, аб ды ма лі сал дат, 
пад кід ва лі іх у па вет ра... Ма ці з дач кой 
пай шлі на вак зал і не ве да лі, ку ды іс ці. 
Вы ра шы лі ехаць у Кё нігс берг. Да еха лі 
да Віль ню са і су стрэ лі там ко ліш нюю 
ма мі ну ка ля жан ку, якая ўга ва ры ла за-
стац ца ў го ра дзе. З 1951 го да Люд мі ла 
Аляк санд раў на жы ве ў Мін ску. Ка жа, 
што пен сіі ха пае, ёсць хлеб і да хле ба 
— жыць мож на. Тур буе толь кі тое, што 
не мо жа ні ку ды вы ехаць на ка ляс цы: у 
ста рой «хру шчоў цы» ня ма ліф та, ды і на 
ву лі цы бар дзю ры вы со кія...

На су вя зі з вы зва лен нем
— Мне не бы ло ка му да сы лаць ліс-

ты і ад ка го іх атрым лі ваць, — ка жа 
94-га до вы ве тэ ран Мар га ры та Іва наў на 
Каль ма е ва. — Ма ма па мер ла пе рад 
са май вай ной, а брат пай шоў на фронт 
доб ра ах вот ні кам.

— Я ўдзель ні ча ла ў апе ра цыі «Баг-
ра ці ён», за што бы ла ўзна га ро джа на 
ор дэ нам Чыр во най Зор кі. Пра ца ва ла 
та ды ў ор га нах дзярж бяс пе кі, рых та ва ла 
ра дыс таў у пар ты зан скія атра ды. Пад-

рых та ва ла не менш за 50 ча ла век, — 
рас каз вае Мар га ры та Іва наў на.

Пад час апе ра цыі «Баг ра ці ён», ка-
лі вы зва лі лі Го мель, цэнтр па су вя зі з 
пар ты за на мі сам ака заў ся без су вя зі. 
Мар га ры ту, у якой быў вы ключ ны слых, 
па клі ка лі на да па мо гу. І дзяў чы на здо-
ле ла на ла дзіць су вязь з ад ным з пар ты-
зан скіх ра дыс таў і ў адзі ноч ку пад трым-
лі ва ла яе двое су так без сну.

Су хень кая кво лая жан чы на — ка лі 
мер ка ваць па фа та гра фі ях, са праўд-
ная пры га жу ня ў ма ла до сці — ад на з 
тых, хто не па срэд на спры чы ніў ся да 
на блі жэн ня вы зва лен ня Бе ла ру сі. Та-
му 3 лі пе ня ся мі дзе ся ці га до вай даў ні ны 
яна па мя тае вы дат на.

— Мы ез дзі лі па го ра дзе, ба чы лі, як 
зу сім не зна ё мыя лю дзі ра да ва лі ся, аб-
ды ма лі ся, ца ла ва лі ся. Та кое бы ло лі ка-
ван не, што вам не пе ра даць!

З тых ча соў Мар га ры та Іва наў на жы-
ве ў Мін ску, да вы ха ду на пен сію пра-
цяг ва ла пра цу ў ор га нах дзярж бяс пе кі 
стар шым опер упаў на ва жа ным, мае 
зван не стар ша га лей тэ нан та. Атры-
ма ла шмат па дзяк ад кі раў ніц тва. На 
пра цы па зна ё мі ла ся і з му жам. У сям'і 
на ра дзі ла ся двое дзя цей. Ёсць унуч ка 
і дзве праў нуч кі. У сва ім уз рос це Мар-
га ры та Каль ма е ва па-ра ней ша му мае 
вы дат ныя слых і па мяць.

— Ста ра ла ся, як маг ла, — ка жа жан-
чы на на раз ві тан не, ма ю чы на ўва зе ці 
то свой апо вед, ці то на блі жэн не вы зва-
лен ня Бе ла ру сі.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра.

ПРЫ ВІ ТАН НЕ З МІНУЛАГА...
Удзель ні кі вай ны атры ма лі да свя та трох кут ні кі

Мар га ры та КАЛЬ МА Е ВА — ад на з тых, хто ў 1944-м да па ма гаў вы зва ляць Бе ла русь.

РАЗ МІН КА
Па зі цыі да яе 

пад рых та ваў вя-
ду чы руб ры кі (на 
фо та). Іх раз гляд 
да па мо жа ра-
шаль ні кам лепш 
вы сту піць у кон-
кур се, у якім ім да-
вя дзец ца пры маць 

удзел. Ва ўсіх кан струк цы ях ход і 
вый грыш бе лых:

1. Бе лыя: b2, b4, c1, f4, f6, g7, 
h6 (7). Чор ныя: a5, c7, d4, d6, e5, 
g3, h2, h4, h8 (9). Пе ра гу ка ец ца з 
за дум кай І. На ўроц ка га (ЧРБ-10 
1999 го да № 50).

2. Бе лыя: a5, a7, e7, f6, g5, h6 
(6). Чор ныя: a3, b2, d4, d8, e3, e5, 
h4 (7). Пе ра гу ка ец ца з тво рам П. 
Ка жа ноў ска га («Горизонты ша-
шек» № 4 за 2009 год, д. 28).

3. Бе лыя: c1, d2, e7, f2, f6, g1, 
g7 (7). Чор ныя: a5, b4, c5, c7, d4, 
d8, e5, f4, h8 (9).

4. Бе лыя: a7, e7, f6, g5, h6 (5). 
Чор ныя: a3, b2, d2, d4, d8, e5, 
h4 (7).

5. Бе лыя: a5, e7, f6, g5, h6 (5). 
Чор ныя: a3, b2, d2, d4, d8, e5, 
h4 (7).

�   � �
Ад ка зы на пра ця гу двух 

тыд няў на кі роў вай це на ад рас: 
220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль-
ніц ка га, 10-а, га зе та «Звяз да», 
руб ры ка «Шаш кі».

СПА БОР НІЦ ТВЫ 
«ЗВЯЗ ДОЎ СКІХ» 
РА ШАЛЬ НІ КАЎ

У іх пе ра маг лі: мін ча не В. Лог-
ві наў і В. Шуль га, А. Ка мін ская 
з Ві лей кі, А. Пяр халь скі (Глы бо-
кае) і А. Шур пін з Клі ма ві чаў (аў-
тар скі кон курс-17 П. Шклу да ва); 
А. Бе лы і П. Шклу даў (На ва по-
лацк), У.  Валч коў (Ма ла дзеч на), 
У.  Бан да рык (в. Лу га вая Сла-
ба да Мінск ага ра ё на) і мін ча нін 
А.  Літ ві наў (аў тар скі-18 В. Шуль-
гі); І.  Ана ніч (Грод на), А. Бе лы, 
мін ча нін В.  Ва ру шы ла, С. Ня ча-
еў (Ба ра на ві чы) і В. Тал ка чоў з 
в.  Уз дзе ві чы Клі ма віц ка га ра ё на 
(№  19 Д. Кам чыц ка га). Да пыт-
лі выя ана лі ты кі ўба чы лі па боч-
ныя раз вяз кі ў за дан ні 18/16 — 1. 
ef6/1. ab6x і ў 19/10 — e7, gf6, f8 ці 
d8x. Усе пе ра мож цы па цвер дзі лі 
сваё вы со кае зван не пер ша клас-
ных ра шаль ні каў. Кож на га лаў-
рэ а та ча кае сюр прыз ад аў та ра 
ад па вед на га кон кур су.

РА ШЭН НІ
«На пры кан цы» (Д. Кам чыц-

кі): аў тар скі № 19/22 — c3, c7, 
d8, h6x, № 19/23 — g5!! (f2A) b8, 
e1, a3x. A(b2) h6, a3 (d2) h4 (e5) 
c1! (e1) b2 (f4) b8 (e3) a7 (d2) c1x 
і №  19/24 — a7 (d8:b6A) c7, b8, 
bc7, e7, h6, a1x. А(d4:b6) c5, e7, 
b6, h6, a1x аль бо h:a3:e3:e1x.

«Рых туй це ся да кон кур су» 
(М. Гру шэў скі): № 7 — g5, e3 (d4) 
a7! (f2) g5, g3, b8x, № 8 — g5 (d4) 
e3 (d4) a7 (f2, f2) g3, b8x і № 9 — 
b8, f8, a3, f2! (g1) ba7x.

ШАШКІ Пад рэ дак цы яй 
між на род на га ар біт ра 

Мі ка лая ГРУ ШЭЎ СКА ГА

ПАМ ПЕР СЫ ДА КА ЗАХ СТА НА НЕ ДА ЕХА ЛІ
Су пра цоў ні кі пунк та мыт на га афарм лен ня «Ма ла дзеч на» Мін-

скай рэ гі я наль най мыт ні кан фіс ка ва лі мый ныя і чыс ця чыя срод-
кі, дзі ця чыя памперсы на су му ка ля 1,4 міль яр да руб лёў. Та вар 
ішоў тран зі там у ва го не з Літ вы ў Ка зах стан.

Звест кі пра яго ў да ку мен тах, прад стаў ле ных для мыт на га афарм-
лен ня, ад сут ні ча лі. Не бы ло і па свед чан няў аб дзяр жаў най рэ гіст-
ра цыі ў да чы нен ні да зной дзе ных та ва раў, па ве да мі лі ў ад дзе ле 
ідэа ла гіч най ра бо ты Мін скай рэ гі я наль най мыт ні. Ад праў нік за явіў у 
да ку мен тах та вар больш тан ных ганд лё вых ма рак. Ана ліз па ка заў, 
што ў ганд лё вай сет цы на шай кра і ны кошт не за яў ле ных та ва раў 
ака заў ся на 10-15 пра цэн таў вы шэй шы, чым кошт у та ва ра су пра-
ва джаль ных да ку мен тах. Зной дзе нае кан фіс ка ва на як прад мет ад-
мі ніст ра цый на га па ру шэн ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Зна ка мі тыя трох кут ні кі  — 
ліс ты з фрон ту — свое асаб-
лі выя сім ва лы мі ну лай вай-
ны, люд ско га спа дзя ван ня, 
ра дас ці, а ча сам і го ра... 

Да свя та 70-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў 
у тэ ры та ры яль ным цэнт ры са цабс лу гоў ван ня на сель ніц тва Пер ша май ска га 
ра ё на Мін ска прай шла ак цыя — уру чэн не ве тэ ра нам, удзель ні кам і свед кам 
вай ны трох кут ных кан вер таў-паш то вак.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 24 июля 2014 года 
повторных торгов с условиями 

по продаже имущества, 
принадлежащего МО ОАО «Луч» – 
управляющей компании холдинга 

«Обувь – «Луч»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

Капитальное строение с инвентарным номером 
500/С-3379 общей площадью 1030 кв.м, располо-
женное по адресу: г. Минск, ул. Немига, 30/1 (наи-
менование: Здание клуба. Литер К 2/к; назначение: 
здание неустановленного назначения)

Продавец имущества
МО ОАО «Луч» – 

управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч», 
ул. Короля, 2, АБК, каб. 415, 220004, г. Минск

Организатор торгов
УП «Минский городской центр недвижимости», 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10
Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

29 926 770 000 белорусских рублей

Сумма задатка 2 900 000 000 белорусских рублей

Условия торгов 
(условия продажи)

1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает воз-
награждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 1 процента 
от цены продажи предмета торгов, указанной в 
протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабо-
чих дней со дня проведения торгов.
2. При приобретении права собственности на предмет 
торгов (продаваемое имущество) покупатель обязу-
ется на протяжении одного месяца подписать охран-
ное обязательство в соответствии с требованиями 
Закона Республики Беларусь «Аб ахове гiсторыка-
культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь»

Наличие обременений аренда

Продаваемое имущество является историко-культурной ценностью.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имуще-
ства, принадлежащего МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга 
«Обувь – «Луч», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-
ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-
рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр 
недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установ-
ленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-
ный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. 
В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое иму-
щество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявле-
ние на участие в них подано только одним участником или для участия в них 
явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-
срочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся  24 июля 2014 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Марк са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консульта-
ции по вопросам участия в торгах осуществляются с 09.07.2014 по 
22.07.2014 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
(по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»);

(017)200-12-65, 226-59-70 
(МО ОАО «Луч» – управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч»).


