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ПОДЗВІГ У ІМЯ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ
Беларусь адзначыла дзень Перамогі

Учора на ўрачыстай цырымоніі
ўскладання вянкоў да манумента
Перамогі ў Мінску з нагоды 72-й гадавіны Вялікай Перамогі Прэзідэнт
Бе ла ру сі Аляксандр Лу ка шэн ка
падкрэсліў:
— Злачын ствы ня мец ка-фашысцкіх захопнікаў з памяці людзей не выкрасліць. Гэта павінны
ведаць у тым ліку і тыя, хто сёння
робіць спробы перапісаць гісторыю,
адняць Вялікую Перамогу ў нашага народа. Дапусціць гэтага мы не
можам. І ніколі не перастанем схіляцца перад мужнасцю сваіх землякоў, якія прайшлі праз пякельны
агонь вайны.
Подзвігам стала не толькі змаганне нашых суайчыннікаў на франтах, у партызанскіх атрадах, у падполлі. Адрадзіць беларускія гарады
і вёскі з руін і попелу было таксама
няпроста. Звяртаючыся да ветэранаў вайны і працы, Прэзідэнт заявіў:
усё, што яны зрабілі для Радзімы, не
будзе забыта.
— На вашым прыкладзе вучацца і будуць вучыцца ўсе пакаленні
беларусаў. Бо не можа быць нічога
больш годнага, чым ахвярны подзвіг у імя свабоды і незалежнасці.

Фота БЕЛТА.

У беларускай гісторыі
нямала лёсавызначальных
дат. Але 9 мая 1945 года —
асаблівы дзень. Вялікая
Перамога заваявана ў самай
страшнай вайне. За гады
Вялікай Айчыннай вайны
Беларусь згубіла трэць
свайго насельніцтва.
У адным толькі лагеры
смерці «Трасцянец» пад
Мінскам фашысты знішчылі
больш за 200 тысяч чалавек.
Безліч людзей загінула
ў спаленых карнікамі вёсках
і зруйнаваных гарадах... Тым
не менш мы выстаялі і змаглі
адрадзіць краіну. І сёння
мір, спакой, стабільнасць
вызначаюць дзяржаўную
палітыку нашай краіны.

З гадамі мы разумеем гэта ўсё больш
востра, асабліва сёння, калі вас,
дарагія ветэраны, становіцца ўсё
менш і менш, і калі ўзрастае міжнародная напружанасць, адраджаюцца ідэі сусветнага панавання,
у розных рэгіёнах планеты палаюць
узброеныя канфлікты. Чалавецтва
апынулася каля небяспечнай рысы
новай вялікай вайны, — сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы.

Пагрозам падвяргаецца і наша
Беларусь.
— Каля нашых межаў збіраюцца
ваенныя арсеналы. Літаральна па
суседстве — у былых савецкіх рэспубліках — размяшчаюцца ваенныя
базы. Праводзяцца баявыя вучэнні і
манеўры. З дапамогай нашай унутранай «пятай калоны» прадпрымаюцца спробы дэстабілізаваць абстаноўку ўнутры краіны. Таму асаблі-

вую значнасць набываюць пільнасць
і гарантыя бяспекі краіны. Як зрэнку
вока неабходна берагчы мір і бяспеку ў нашым родным доме.
Па словах кіраўніка дзяржавы,
калі мы зможам зберагчы мір і спакой на нашай зямлі, гэта будзе самы вялікі падарунак не толькі для
жывых ветэранаў, але і для тых, хто
аддаў жыццё за ўсё тое, чым мы
сёння карыстаемся.

 Круглы стол

Наша газета ўжо пісала
пра тое, што ў Оршы знеслі
Мемарыяльны музей
Героя Савецкага Саюза
Канстанціна Заслонава.
Пра гэта «паклапаціўся» леташні
ліпеньскі ўраган, які не пакінуў
шанцаў на рэстаўрацыю.
Але фактычна музей працягвае
існаваць — часова экспазіцыя
знаходзіцца на выставачнай
пляцоўцы Аршанскага музея
гісторыі і культуры горада.
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Сёння ставіцца пытанне аб тым, дзе на пастаяннай
аснове размясціць музейныя прадметы, звязаныя з
жыццём і дзейнасцю легендарнага чыгуначніка. Аршанскі райвыканкам, які з'яўляецца заснавальнікам
установы культуры, прапануе прыстасаваць пад музей гістарычны будынак у цэнтры горада. Не адмятаецца і такі варыянт, што музей будзе пабудаваны
наноў каля чыгуначнага вакзала — на тым самым
месцы, дзе ён знаходзіўся больш чым 60 гадоў. Але
пакуль ідуць размовы, патэнцыйныя наведвальнікі
прыходзяць на пустку. У лепшым выпадку ідуць «да
Заслонава» — туды, дзе ён часова «прапісаўся».
Пра будучыню аднаго з найстарэйшых музеяў краіны пагутарылі падчас круглага стала, які прайшоў у
Выдавецкім доме «Звязда». У абмеркаванні прынялі
ўдзел намеснік старшыні Аршанскага райвыканкама
Алег СМІРНОЎСКІ, дачка Героя Савецкага Саюза
Ірына ЗАСЛОНАВА, галоўны спецыяліст упраўлення
ўстаноў культуры і народнай творчасці Міністэрства
культуры Анжаліка ЯНКОЎСКАЯ, начальнік сектара
ідэалагічнай і сацыяльна-культурнай работы Мінскага аддзялення Беларускай чыгункі
Аксана СМАРГОВА.

СТАР. 4

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

ДЗЕ БУДЗЕ МУЗЕЙ ДЗЯДЗЬКІ КОСЦІ?

— З нашай зямлі ніколі не зыходзіла і не будзе зыходзіць агрэсія.
Мы даказалі ўсім, што Беларусь мірная і дружалюбная краіна. Але гэта
не значыць, што яна не можа за сябе
пастаяць. Так, чужога нам не патрэбна, але і свайго мы не аддадзім. Так
навучылі нас нашы гераічныя продкі,
і мы будзем верныя іх святому запавету, — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

СТАР. 2

Мемарыялізацыя памяці
аб легендарным
партызанскім камандзіры
патрабуе асаблівай увагі

