Брацкая магіла савецкіх воінаў, помнік землякам
Помнік знаходзіцца каля будынка
Дома культуры вѐскі Чырвонае
Сяло. Характэрнай асаблівасцю
гэтага помніка з’яўляецца тое, што
ѐн
устаноўлены
як
у
гонар
загінуўшых землякоў у Вялікую
Айчынную
вайну
—
ахвярам
фашызму, так і воінам Савецкай
Арміі.
Спачатку ѐн быў пастаўлены ў
памяць загінуўшых землякоў, затым
сюды
былі
звезены
астанкі
загінуўшых воінаў, пахаваных у розных
месцах. Дабаўленнем да помніка з’явіліся
дзве пліты, устаноўленыя па баках
помніка. На іх надпісы: “Імя твае
невядома
—
подзвіг
твой
—
бесмяротны”.
На помніку напісаны імѐны загінуўшых
землякоў. У адным спіску, акрамя не
вярнуўшыхся з вайны салдат-землякоў,
названы цэлыя сем’і жыхароў, якія былі
забіты гітлераўскімі катамі.

У брацкай магіле пахаваны 2 воіны, якія
загінулі ў баях супраць нямецка фашысцкіх захопнікаў. На ўшанаванне
памяці
воінаў,
а
таксама
93 аднавяскоўцаў з вѐсак Дзешкавічы,
Драпаўцы, Раўтовічы, Чырвонае Сяло,
Ярнева, што загінулі ў Вялікую Айчынную
вайну, у 1967 годзе пастаўлены помнік скульптура воіна і партызанкі.
У чэрвені 1973 года пры рэканструкцыі шашы ў
раѐне вѐскі Дзешкавічы былі знойдзены астанкі савецкіх воінаў, якія па
звестках старажылаў, былі пахаваны ў вѐсцы Чырвонае Сяло. З
астанкамі быў знойдзены камсамольскі білет і запісная кніжка Арапава
Уладзіміра Сцяпанавіча. Дата гібелі невядомая.
Адрас: Гродзенская вобласць, Зэльвенскі раён,
Сынкавіцкі сельсавет, в. Чырвонае Сяло, чэрвень 1941 г.
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