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У гэ тыя спя кот на-
даждж лі выя дні, за 

ме сяц да юбі лей на га 
свя та вы зва лен ня Бе ла-
ру сі прый шла га рот ная 

звест ка, ад якой сціс ну-
ла ся сэр ца: заў час на і 

не ча ка на для ўсіх 
4 чэр ве ня па мер ла Ра і-

са Анд рэ еў на Чар на гла-
за ва, ад на з буй ней шых 

му зея знаў цаў Бе ла ру-
сі, бы лая за гад чы ца 

аддзе ла пар ты зан ска га 
ру ху Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га му зея гіс то рыі 
Вя лі кай Ай чы ннай вай-
ны, у якім яна ад пра ца-

ва ла амаль со рак га доў.

Усе мы смя рот ныя, але 
ча сам зда ва ла ся, што Ра і са 
Анд рэ еў на — гэ та ча ла век 
на заўж ды. Што яна бу дзе 
жыць заў сё ды, што не пе ра-
адоль ная яе пра га жыц ця, яе 
жыц цё вая сі ла і сі ла во лі. Што 
заў сё ды мож на су стрэц ца з 
ёй, па га ва рыць «па ду шах», 
па ра іц ца па жыц цё вых ці на-
ву ко вых праб ле мах, удак лад-
ніць той ці ін шы факт, спы-
таць яе мер ка ван не, бо для 
тых, хто ве даў гэ тую не ар-
ды нар ную жан чы ну, яе сло ва 
зна чы ла вель мі шмат.

Ра і са Анд рэ еў на Чар на-
гла за ва не ме ла на ву ко вых 
сту пе няў і зван няў, што не 
пе ра шко дзі ла ёй, вы пуск ні-
цы гіст фа ка БДУ 1959 го да, 
стаць буй ным знаў цам гіс-
то рыі пар ты зан ска га ру ху 
на Бе ла ру сі, знаў цам та ко га 
ўзроў ню і глы бі ні, та ко га ве-
дан ня ад па вед на га праб лем-
на га по ля (ад кан цэп ту а ліс ты-
кі да дроб ных дэ та ляў), якіх 
не бы ло і не бу дзе. Не бу дзе, 
та му што Ра і са Анд рэ еў на 
бы ла са праўд най скарб ні цай 
вус най гіс то рыі.

Яна сяб ра ва ла са сла ву-
тым пар ты зан скім ка ман дзі-
рам Ва сі лём За ха ра ві чам 
Кар жом, з якім у па чат ку 
1960-х прай шла па мес цах 
ба я вых дзе ян няў Пін ска га 
злу чэн ня; сяб ра ва ла з сям'-
ёй Ма шэ ра вых — з Пят ром 
Мі ро на ві чам і, аса біс та, з яго 
жон кай Па лі най Анд рэ еў най; 

бы ла ў вель мі доб рых ад но-
сі нах з П.К. Па на ма рэн кам, з 
Р.Н. Ма чуль скім, К.П. Ар лоў-
скім, У.Е. Ла бан ком і ін шы мі 
кі раў ні ка мі пар ты зан ска га ру-
ху на Бе ла ру сі, ка ман дзі ра мі 
асоб ных пар ты зан скіх атра-
даў, ра да вы мі пар ты за на мі.

Шмат га до выя зно сі ны з 
удзель ні ка мі пар ты зан ска га 
ру ху, да па мо га ў пад рых тоў-
цы ме му а раў не ка то рым з іх 
спры я ла фар мі ра ван ню «па-
лі хром на га» і не фар маль-
на га по гля ду на ва ен ныя 
ста рон кі ай чын най гіс то рыі. 
На гэ ты аса біс ты во пыт на-
кла ла ся плён ная пра ца ў 
ар хі вах і ў да ку мен таль ных 
фон дах про філь ных му зе яў 
Са вец ка га Са ю за, вы ву чэн-
не і ма ні то рынг ад па вед най 
ай чы ннай і за меж най лі та ра-
ту ры аб пар ты за нах Дру гой 
су свет най. Вы нік — на быц-
цё ўні каль ных ве даў, якія 

ца ні лі і які мі ка рыс та лі ся 
дзя сят кі гіс то ры каў, аба-
ра няў шых па тэ ме гіс то-
рыі пар ты зан ска га ру ху 
док тар скія і кан ды дац кія 
ды сер та цыі.

Да мер ка ван няў Ра і сы 
Анд рэ еў ны пры слу хоў ва-
лі ся буй ней шыя ай чын-
ныя і за меж ныя гіс то ры-
кі пар ты зан ска га ру ху, 
жур на ліс ты, лі та ра та ры, 
вы клад чы кі, му зей ныя 
ра бот ні кі. Яна бы ла бяс-
спрэч ным аў та ры тэ там ў 
гэ тай сфе ры і ні ко му не 
ад маў ля ла ў па ра дзе ці 
кан суль та цыі.

А коль кі яна зра бі ла 
для свай го род на га Бе-
ла рус ка га дзяр жаў на га 
му зея гіс то рыі Вя лі кай 

Ай чы ннай вай ны! Дзя сят кі 
вы стаў і прэ зен та цый у Бе-
ла ру сі і за яе ме жа мі, шмат 
рэ чаў, пе ра да дзе ных бы лы мі 
пар ты за на мі ў му зей з іні цы-
я ты вы Ра і сы Анд рэ еў ны і пад 
уплы вам яе аў та ры тэ ту. Ак-
тыў ны удзел як спе цы я ліс та 
і як мас тацт ва знаў цы ў фар-
мі ра ван ні знач най част кі му-
зей най экс па зі цыі — па пар-
ты зан скім ру ху і пад пол лі, па 
аку па цый ным рэ жы ме, удзел 
у гіс то ры ка-ін фар ма цый ным 
і му зей ным за бес пя чэн ні ме-
ма ры я ла «Ха тынь». Да па мо-
га края знаў чым і школь ным 
му зе ям, раз на стай ная ар га-
ні за цый ная пра ца... Усё пе-
ра лі чыць вель мі цяж ка...

Ра і су Анд рэ еў ну ні ко лі не 
кла па ці ла пы тан не аб пад-
рых тоў цы ўлас най ды сер та-
цыі — яна ўво гу ле бы ла да лё-
кая ад уся ля кай фар ма ліс ты-

кі. Але гэ та не пе ра шка джа ла 
ёй быць са праўд ным на ву коў-
цам. Яна аў тар шэ ра гу ар ты-
ку лаў, вы ступ лен няў на на ву-
ко вых і на ву ко ва-прак тыч ных 
кан фе рэн цы ях, су аў тар кніг 
аб бе ла рус кіх пар ты за нах, 
скла даль нік збор ні каў да-
ку мен таў. Асаб лі ва хо чац ца 
ад зна чыць пад рых та ва ны ёй 
уні каль ны аль бом «Бе ла рус-
кія пар ты за ны».

У 1997 го дзе яна ста ла 
пра ца ваць рэ дак та рам ар га-
ні за цый на-ме та дыч на га цэнт-
ра па вы дан ні гіс то ры ка-да ку-
мен таль ных хро нік «Па мяць». 
І да вя ло ся ба чыць, як шэ раг 
та моў хро ні кі Ра і са Анд рэ еў-
на лі та раль на вы цяг ну ла на 
са бе — яна заў сё ды вель мі 
скру пу лёз на ста ві ла ся да 
лю бой спра вы, якую ра бі ла. 
Ме на ві та ёй упер шы ню на 
Бе ла ру сі бы ла ўзня та праб-
ле ма ха ла кос ту. Прын цы по ва 
но вым унёс кам у ай чын ную 
гіс та рыя гра фію ста ла ма на-
гра фія «Тра ге дыя яў рэ яў Бе-
ла ру сі. 1941—1944 гг.».

Ра зам з Ра і сай Анд рэ еў-
най мне да вя ло ся пра ца ваць 
над пер шым збор ні кам да ку-
мен таў па ма са вым зні шчэн-
ні лю дзей у ра ё не вёс кі Ма-
лы Трас ця нец, да па ма гаць у 
пра цы над збор ні ка мі да ку-
мен таў па гіс то рыі Мінск ага 
ге та, па ла ге ры ва ен на па-
лон ных у Ма сю коў шчы не. І 
я ні ко лі не за бу ду цу доў най 
ат мас фе ры гэ та га су пра цоў-
ніц тва.

Як шка да, што не ўсе на шы 
пла ны ў гэ тым жыц ці здзяйс-
ня юц ца. Апош нім ча сам Ра і са 
Анд рэ еў на абя ца ла «пра біць» 
на ад мі ніст ра цый ным уз роў-
ні фі нан са ван не ства рэн ня 
сай та з ме му а ра мі бе ла рус-
кіх пар ты зан. Пар ты зан, для 
якіх яна столь кі зра бі ла, якіх 
аба ра ня ла ад бруд ных плё так 
з ра шу час цю і не пры мі ры мас-
цю бай ца... І вось бай ца не 
ста ла. Але ў сэр цы, акра мя 
смут ку, за ста ец ца па мяць. 
За ста ец ца і тое, што зроб ле-
на. Сму так прой дзе. Па мяць 
— па куль мы жы выя. Тое, што 
зроб ле на — на заўж ды.

Сяр гей ЖУ МАР.

ЗРОБ ЛЕ НАЕ — ЗА СТА ЕЦ ЦА

Не да рэ чная смерць на пат ка ла ма ці 
два іх дзя цей ле там мі ну ла га го да. 
Прос та апы ну ла ся не ў тым мес цы 
і не ў той час...

На ла ве пад суд ных — два ма ла дыя 
мін ча ні ны (1992 і 1994 га доў на ра джэн-
ня). Сяб ры з дзя цін ства, жы лі ў ад ным 
пад' ез дзе. Яў ген К., які аб ві на вач ва ец ца 
ў за бой стве Тац ця ны Сло нім скай, рас ка-
заў, што ўпер шы ню яго асу дзі лі за кра-
дзеж яшчэ ка лі ву чыў ся ў шко ле. Ву чыў ся 
ён дрэн на; за мест та го, каб ха дзіць на 
ўро кі, час та збя гаў на ры нак Жда но ві чы, 
дзе пад пра цоў ваў груз чы кам у асоб каў-
каз скай на цы я наль нас ці. Маў ляў, сям'я 
вя лі кая, трэ ба бы ло неш та ес ці, у штось ці 
апра на цца. Як вы свет лі ла ся, баць ка Яў-
ге на мае ін ва лід насць, ма ці пра цуе пры бі-
раль шчы цай. Пас ля шко лы хло пец пра ца-
ваў у Маск ве аў та ме ха ні кам, по тым па чаў 
пе ра га няць з Мін ска ў Маск ву ма шы ны і 
пра да ваць па пад роб ле ных да ку мен тах. 
Ка лі пры яз джаў у Мінск, ра зам з сяб рам, 
які, па вод ле слоў Яў ге на, «на дзей ны хло-

пец — ні ко лі не ад маў ляў», вы хо дзі лі «на 
спра ву»: то га раж аб кра дуць, то склад... 
Іх па збаў ля лі во лі, але з ад тэр мі ноў кай. 
Па ка ран не не пры му сі ла за ду мац ца, збо-
чыць з кры вой сця жын кі.

Пра ку рор, які вы сту піў з аб ві на вач ван-
нем у Мін скім аб лас ным су дзе, рас па вёў, 
што і не за доў га да за бой ства Тац ця ны 
Сло нім скай ма ла дыя лю дзі аб ра ба ва лі 
склад на 27 міль ё наў і ў ле се ка ля вёс кі 
Пры лес се зра бі лі схо ван ку. 3 лі пе ня яны 
пры еха лі ту ды на аў та ма бі лі, каб за браць 
скра дзе ныя рэ чы. Па тра гіч ным су па дзен-
ні, ме на ві та там у той час збі ра ла яга ды 
Тац ця на Сло нім ская. Хлоп цы за ўва жы лі 
не па да лё ку ад не зна ё май жан чы ны ін ша-
мар ку. Яў ген пра па на ваў свай му та ва ры-
шу за біць ягад ні цу, а ма шы ну — пра даць. 
Ён да ча каў ся, ка лі Тац ця на па ды шла да 
ма шы ны, пад краў ся да яе і ўда рыў на жом. 
Як вы свет лі ла ся пад час рас сле да ван ня, 
не менш за 13 ра зоў. Ад атры ма ных траў-
маў жан чы на за гі ну ла на мес цы.

Це ла ах вя ры па гру зі лі ў ба гаж нік яе ж 
«Маз ды» і вы вез лі ў ін шы лес, дзе за ка па лі. 

Пе рад гэ тым яны зня лі з за бі тай не каль кі 
пярс цён каў з каш тоў ны мі ка мя ня мі і зда лі 
іх у мас коў скі лам бард. Ужо по тым, пры за-
тры ман ні, у кі шэ ні ад на го з аб ві на ва ча ных 
знай шлі кві тан цыю. З яе да па мо гай сын 
ня бож чы цы змог вяр нуць па мят ныя рэ чы 
ма ці. Усе тры пярс цён кі жан чы на атры ма ла 
ў па да ру нак ад свай го му жа — на за ру чы-
ны, 10-ю і 20-ю га да ві ну шлю бу.

Вы кра дзе ную ма шы ну Яў ген К. пе-
ра гнаў у Маск ву, пе рад гэ тым змя ніў-
шы ну ма ры, дзе пра даў па фаль шы вых 
да ку мен тах за 123 міль ё ны бе ла рус кіх 
руб лёў. Свай му сяб ру ён пе ра даў 500 
до ла раў «за да па мо гу». У пры ват нас ці, 
за тое, што за крыў ану чай ну мар ма-
шы ны, ехаў на пе ра дзе і па пя рэдж ваў 
Яў ге на аб не бяс пе цы, ка лі той пе ра во зіў 
це ла сва ёй ах вя ры ў ін шы лес; сха ваў 
скры ваў ле ную воп рат ку сяб ра.

У за ле су да Яў ген К. цал кам пры знаў 
сваю ві ну. Яго на пар нік пры знаў сваю 
ві ну толь кі част ко ва.

На дзея ПАЎ ЛА ВА

�

Па мя ці вы дат на га дзея ча куль ту ры Бе ла ру сі, му зея знаў цы, гіс то ры ка Раісы Чар на гла за вай

АД РЭ ДАК ЦЫІ.

На пра ця гу больш як 20 га доў Раіса Чар на гла за ва бы ла 
кан суль тан там га зе ты «Звяз да» па праб ле ма ты цы Вя лі-
кай Ай чын най вай ны. Мно гія грун тоў ныя пуб лі ка цыі, якія 
вы клі ка лі шы ро кі гра мад скі рэ за нанс, бы лі пад рых та ва ны 
не па срэд на з да па мо гай Ра і сы Анд рэ еў ны. Два га ды та му 
яна бра ла ак тыў ны ўдзел у звяз доў скай дыс ку сіі за «круг-
лым ста лом» па пы тан нях не да пу шчэн ня фаль сі фі ка цыі 
ва ен най гіс то рыі (гл. пуб лі ка цыю за 24.03.2012 г. «Ве ка-
пом ныя дні: фронт у ты ле во ра га. Ці з'я віц ца ў Бе ла ру сі 
Дзень пар ты за наў і пад поль шчы каў Вя лі кай Ай чын най 
вай ны?»). Зды мак, які змя шча ец ца сён ня, быў зроб ле ны 
пад час той раз мо вы...

Гуч ная спра ваГуч ная спра ва  ��

ПА ЕХА ЛА Ў ЯГА ДЫ 
І НЕ ВЯР НУ ЛА СЯ...

50-га до вую мін чан ку за бі лі з-за ма шы ны

 
Ф

А
К

Т
Ы

  
 

 
 

П
А

Д
З

Е
І 

 
 

 
Н

А
В

ІН
Ы

  
 

 
Ф

А
К

Т
Ы

  
 

 
 

П
А

Д
З

Е
І 

 
Н

А
В

ІН
Ы

ДВА МІТ РА ПА ЛІ ТЫ 
Ў ЗВЫ ЧАЙ НЫМ ЖЫЦ ЦІ

Міт ра па літ Фі ла рэт, га на ро вы Эк зарх усяе Бе-
ла ру сі, рэк тар Ін сты ту та тэ а ло гіі імя свя тых 
Ме фо дзія і Кі ры ла БДУ. Сёння ад крые фо та-
вы ста ву «...И не кон ча ет ся лю бовь». Ура чыс тая 
цы ры мо нія прой дзе ў фае рэк та ра та па ву лі цы 
Баб руй ская, 5 а 14 га дзі не. У ёй возь муць удзел 
пер шы пра рэк тар БДУ Мі ха іл Жу раў коў, пер шы 
пра рэк тар Ін сты ту та тэ а ло гіі іе ра ма нах ай цец 
Се ра фім. За про ша ны так са ма Міт ра па літ Мін скі і 
Слуц кі Па вел, Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі, 
па ве дам ляе прэс-служ ба БДУ.

Аў тар ра бот — фа то граф Мін скай епар хіі Аляк сандр Мі-
зей. Экс па зі цыя пры све ча на жыц цю і дзей нас ці Міт ра па лі та 
Фі ла рэ та, га на ро ва га Эк зар ха ўсяе Бе ла ру сі, і Міт ра па лі та 
Мінск ага і Слуц ка га Паў ла, Па тры яр ша га Эк зар ха ўсяе 
Бе ла ру сі. Ад мет на, што ў га ле рэі вы стаў кі прад стаў ле ны 
здым кі, якія па каз ва юць вя до мых пер ша іе рар хаў у звы-
чай ным жыц ці. Фа то граф свя до ма ады шоў ад звык ла га 
афі цый на га цар коў на га воб ра за свя та роў, па каз ва ю чы 
іх «у мі ру»: пад час ма літ вы, па ка ян ня і роз ду маў, зно сін з 
пры ха джа на мі і дзець мі, хво ры мі і ты мі, хто ад чу вае ў не-
чым па трэ бу. Па каз двух міт ра па лі таў у роз ных аб ста ві нах 
аб умоў ле ны жа дан нем фа то гра фа ад люст ра ваць шмат-
гран насць ха рак та ру і ду шы гэ тых вя до мых асоб. Мно гія 
прад стаў ле ныя фо та здым кі ма юць пя ці га до вую гіс то рыю, 
а не ка то рыя зроб ле ны лі та раль на «ўчо ра». Вы ста ва бу дзе 
пра ца ваць да 26 чэр ве ня ўключ на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БРЭСЦ КАЯ БІБ ЛІЯ 
ВЯР НУ ЛА СЯ ДА ДО МУ

У аб лас ной біб лі я тэ цы пры сту пі лі да вы ву чэн ня 
ары гі наль на га эк зэмп ля ра Біб ліі, якая бы ла на-
дру ка ва на ў го ра дзе 450 га доў та му. Мі ка лай Ра-
дзі віл Чор ны, адзін з са мых уплы во вых маг на таў 
ВКЛ та го ча су, за сна ваў пер шую на тэ ры то рыі 
су час най Бе ла ру сі дру кар ню. Яна раз мя шча ла ся 
ў ме жах ця пе раш няй Брэсц кай крэ пас ці.

Тут і бы ла на дру ка ва на зна ка мі тая Брэсц кая Біб лія. Да-
гэ туль на ша кра і на ме ла толь кі адзін эк зэмп ляр вы дан ня, які 
сён ня за хоў ва ец ца ў Цэнт раль най на ву ко вай біб лі я тэ цы імя 
Яку ба Ко ла са. А ка лі ста ла вя до ма, што мож на на быць кні гу з 
за меж най пры ват най ка лек цыі, ра бот ні кі Брэсц кай аб лас ной 
біб лі я тэ кі імя Гор ка га пры кла лі да гэ та га вя лі кія на ма ган ні. 
Іні цы я ты ву пад тры ма ла кі раў ніц тва воб лас ці. І ле тась за кошт 
аб лас но га бюд жэ ту быў на бы ты за па вет ны фа лі янт.

Кні га пры бы ла ў Брэст на пры кан цы мі ну ла га го да. Пра-
во дзі лі ся не аб ход ныя ў та кім вы пад ку экс пер ты зы, каб 
па цвер дзіць са праўд насць экс па на та. Вя до ма, што ра ры-
тэт па чы на ец ца са 121-й ста рон кі і не мае кан ца. Але гэ та 
бяс цэн ны для Брэс та пом нік куль ту ры. Кні га на дру ка ва на 
га тыч ным шрыф там, мае ці ка выя гра вю ры не вя до ма га аў-
та ра і то іць у са бе, не су мнен на, шмат за га дак і ад крыц цяў. 
Да вы ву чэн ня Брэсц кай Біб ліі пад клю чы лі ся за меж ныя 
ка ле гі брэсц кіх біб лі я тэ ка раў і на ву коў цаў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ДА АД ЛЕ РА БЕЗ ПЕРАСАДАК
Бе ла рус кая чы гун ка з 13 чэр ве ня ар га ні зуе бес пе-
ра са дач ныя зно сі ны Мінск — Го мель — Ад лер.

З на зва най да ты пры зна ча на бес пе ра са дач ная гру па 
ва го наў у цяг ні ку №676 Мінск — Го мель, які бу дзе ад праў-
ляц ца з Мін ска праз дзень па ня цот ных да тах і пры чап ляц ца 
ў Го ме лі да цяг ні ка №376 Го мель — Ад лер. У зва рот ным кі-
рун ку бес пе ра са дач ныя ва го ны пры зна ча ны ў цяг ні кі №375 
Ад лер — Го мель і №675 Го мель — Мінск.

Як па ве дам ляе прэс-цэнтр ма гіст ра лі, час ад праў лен ня 
ва го наў са стан цыі Мінск-Па са жыр скі — 9.50, пры быц ця 
ў Ад лер на ня цот ных днях у 11.46. У зва рот ным кі рун ку 
бес пе ра са дач ныя ва го ны бу дуць ад праў ляц ца з Ад ле ра ў 
16.29 і пры бы ваць у бе ла рус кую ста лі цу ў 17.59.

РЭ МЕНЬ БЯС ПЕ КІ — 
НЕ ДЛЯ ІН СПЕК ТА РА ДАІ

Дзяр жаў та інс пек цыя ўзмоц ніць кант роль за вы-
ка ры стан нем ра мя нёў бяс пе кі: ця гам дзе ся ці дзён 
ін спек та ры ДПС па ўсёй кра і не бу дуць са чыць за 
вы ка ры стан нем срод каў па сіў най бяс пе кі.

УДАІ МУС на га дае, што ўсе, хто зна хо дзіц ца ў аў та ма бі-
лі, у тым лі ку і па са жы ры на зад нім ся дзен ні, па він ны быць 
пры шпі ле ны ра мя ня мі бяс пе кі. Асаб лі ва важ на за бяс пе-
чыць бяс печ ную пе ра воз ку ма ла лет ніх па са жы раў.

За па ру шэн не пра ві лаў ка ры стан ня ра мя ня мі бяс пе кі і мо-
та шле ма мі пра ду гле джа на ад каз насць кі роў цы ў вы гля дзе па-
пя рэ джан ня ці штра фу ў па ме ры да ад ной ба за вай ве лі чы ні. 
За паў тор нае на пра ця гу го да па ру шэн не гэ та га па тра ба ван ня 
пра ві лаў з кі роў цы спа га ня ец ца штраф у па ме ры ад дзвюх да 
пя ці ба за вых ве лі чынь. За па ру шэн не Пра ві лаў да рож на га ру ху 
па са жы рам пра ду гле джа на ад каз насць у вы гля дзе па пя рэ джан-
ня ці штра фу ў па ме ры ад ад ной да трох ба за вых ве лі чынь. 
Ад нак рэ мень бяс пе кі трэ ба пры шпіль ваць не для ін спек та ра 
ДАІ, а каб збе раг чы сваё жыц цё і зда роўе.

...Ран кам па блі зу вёс кі На ва сёл кі Ваў ка выс ка га ра ё на 
32-га до вы жы хар Грод на, кі ру ю чы аў та ма бі лем «Форд Ман-
дэа», вы ехаў на па ла су су стрэч на га ру ху, дзе су тык нуў ся 
з гру за вы мі аў та ма бі ля мі «ГАЗ» і «Рэ но». Не пры шпі ле ных 
кі роў цу і 33-га до ва га па са жы ра з пя рэд ня га ся дзен ня вы-
кі ну ла з аў та ма бі ля, у вы ні ку ча го абод ва ад атры ма ных 
траў маў ска на лі на мес цы зда рэн ня. 33-га до ва га па са жы ра з 
за дня га ся дзен ня шпі та лі за ва лі ў рэ ані ма цый нае ад дзя лен не 
Ваў ка выс кай цэнт раль най раённай баль ні цы. У той жа дзень 
ра ні цай па блі зу вёс кі Пе ка лін Сма ля віц ка га ра ё на 65-га до вы 
жы хар Мін ска, кі ру ю чы аў та ма бі лем «ВАЗ 21083», з'е хаў у 
кю вет і пе ра ку ліў ся. Ад атры ма ных траў маў кі роў ца па мёр на 
мес цы зда рэн ня. Рэ ме нем бяс пе кі ён пра шпі ле ны не быў...

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


