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ходзім з імі да месцаў баявой
славы і сумнай памяці.
Гэты штогадовы рытуал —
сама менш, што мы можам зрабіць у імя славы тых, дзякуючы
каму жывём, ствараем сем'і,
гадуем дзяцей.
Сёння мы з вамі сабраліся каля аднаго з самых вядомых манументаў, узведзеных у гонар воінаў
Чырвонай Арміі. У гонар нашых
герояў, якія 78 гадоў таму вызвалялі Беларусь ад фашызму.
Гэты велічны курган, як вартавы гістарычнай памяці, паказвае нам той легендарны рубеж,
адкуль пачалося наступленне
савецкіх войскаў, якія канчат-

кова знішчылі асноўныя сілы
нямецкай групы армій «Цэнтр»
і вызвалілі нашу сталіцу.
Тут жа за мкнула ся кола
Мінскага катла, у які трапілі
больш за 100 тысяч гітлераўцаў.
Большая частка з іх засталася
ляжаць у беларускай зямлі.
Так пераможна завяршыўся
першы этап знакамітай аперацыі «Баграціён», выдатна праведзенай таленавітымі палкаводцамі, камандуючымі франтамі
Канстанцінам Ракасоўскім, Іванам Баграмянам, Георгіем Захаравым, Іванам Чарняхоўскім.
Беларусы павінны памятаць гэтыя імёны.

Нашы дзяды і бацькі перамаглі, але праз усё жыццё пранеслі боль страт сваіх баявых
та ва ры шаў, якія бяс страш на
ішлі на смерць за нашу свабоду
і за нашу агульную перамогу.
Гонар і слава ўсім загінулым
у баях за вызваленне нашай
Радзімы!
У памяць пра герояў аб'яўляецца хвіліна маўчання.
(Хвіліна маўчання)
Дарагія сябры!
Сёння тут, на месцы лёсавызначальных баёў, мы ўспамінаем усе бітвы, з якіх склалася
Вялікая Перамога.
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ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Ва Узбекістане затрымалі звыш паўтысячы
ўдзельнікаў беспарадкаў у Каракалпакстане
Падчас незаконных дэманстрацый і наступных беспарадкаў у Нукусе, сталіцы Каракалпакстана (паўночны захад
Узбекістана), 1-2 ліпеня былі
затрыманы 516 чалавек, некаторых адпусцілі, заявіў прэс-сакратар Нацыянальнай гвардыі
Узбекістана. Паводле звестак
прэс-службы МУС краіны, «з мэтай недапушчэння парушэння
грамадскага парадку і спынення ўчынення грамадзянамі розных
правапарушэнняў былі задзейнічаны сілы і сродкі праваахоўных
органаў. Прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёеў заявіў аб наяўнасці ахвяр сярод мірнага насельніцтва і сілавікоў. Ён адзначыў,
што «некаторыя сілы выбралі шлях гвалту пад маркай пратэсту
супраць канстытуцыйных рэформаў». «Яны распаўсюджваюць
фэйкі, далучаюць грамадзян да дзейнасці, якая парушае Канстытуцыю, каб дэстабілізаваць грамадства і падарваць тэрытарыяльную цэласнасць», — заўважыў Шаўкат Мірзіёеў. Таксама стала
вядома, што прэзідэнт Узбекістана падпісаў указ аб увядзенні
надзвычайнага становішча ў аўтаноміі Каракалпакстан з 3 ліпеня
да 2 жніўня. Кіраўніком камендатуры прызначаны камандуючы
Нацыянальнай гвардыяй краіны Рустам Джураеў.

СААЗ паведаміла аб рэзкім росце захваральнасці
на воспу малпаў у еўрапейскіх краінах
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За апош нія два тыд ні ў
дзяр жа вах Еў ро пы ўтрая павя лі чы ла ся коль касць вы падкаў заражэння воспай малпаў.
Пра гэ та рас па вёў ды рэк тар
Еў ра пей ска га рэ гі я наль нага бю ро СА АЗ Ханс Клю гэ,

паведаміла Assocіated
Press. Клюгэ заклікаў еўрапейскія краіны прыкладаць
больш намаганняў для супрацьдзеяння распаўсюджван ню хва ро бы. Па вод ле
даных Цэнтраў па кантролі
і прафілак тыцы захворванняў ЗША (CDC), у 51 краіне
све ту вы яўле на больш за
пяць тысяч выпадкаў заражэнняў інфекцыяй. Колькасць выпадкаў воспы малпаў у Еўропе складае каля 90 працэнтаў
ад агульнай колькасці, пры гэтым захворванне выявілі ў 31
еўрапейскай дзяржаве, удакладніў Клюгэ. Кіраўнік Еўрапейскага рэгіянальнага бюро СААЗ адзначыў, што 99 працэнтаў
захварэлых — мужчыны.

Страляніна ў гандлёвым цэнтры Капенгагена:
ёсць загінулыя
Сярод забітых — 17-гадовыя датчанін і датчанка, а таксама
47-гадовы мужчына, які меў расійскае грамадзянства, але жыў
у Даніі. Пра гэта заявіў на прэс-канферэнцыі галоўны інспектар
паліцыі горада Серэн Томасан, перадала ТАСС. Акрамя таго,
паведамляецца аб чатырох пацярпелых: двух грамадзянах Даніі
і двух грамадзянах Швецыі.
Адзначаецца, што некалькі чалавек атрымалі лёгкія траўмы,
калі ўцякалі з гандлёвага цэнтра. Інцыдэнт адбыўся ў квартале
Капенгагена, які знаходзіцца паміж цэнтрам горада і міжнародным аэрапортам, удакладнілі еўрапейскія СМІ. Паліцыі ўдалося
затрымаць 22-гадовага датчаніна, у якога была вінтоўка і боепрыпасы да яе. Паводле папярэдніх звестак, злачынца дзейнічаў адзін. Пакуль не агучана інфармацыя пра ягоныя матывы, таксама няма доказаў адносна таго, што гэта быў тэракт.
Інспектар Серэн Томасан адзначыў, што падазроны вядомы
псіхіятрам, але не прывёў ніякіх падрабязнасцяў.

Паважаныя суайчыннікі, дарагія ветэраны!
Віншую вас з Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь!
Свяшчэнная для беларусаў дата 3 ліпеня — гэта нацыянальны сімвал народнага
адзінства і перамогі ў барацьбе за сваю
свабоду. Перамогі, якая стала вянцом усіх
здзяйсненняў шматвяковай гісторыі роднай зямлі.
Зямлі, на якой дванаццаць стагоддзяў
таму нашы далёкія продкі пабудавалі першыя гарады і цэрквы.
У старажытнасці ў беларускага народа
было многа імёнаў — крывічы, дрыгавічы, радзімічы, але іх аб'ядноўвалі: адна
вера — у праўду і справядлівасць; адно
імкненне — берагчы традыцыі і абараняць
свае дамы, сем'і; адна любоў да Радзімы —
кавалачка зямлі, дзе беларусы нарадзіліся
і сталі народам.
Мы беражліва адносімся да гістарычнай
памяці кожнай эпохі, падзеі якой фарміравалі духоўную аснову нацыі, гартавалі
волю і характар беларусаў.
Ганарымся летапісам Полацкага княства — аднаго з трох дзяржаваўтваральных
цэнтраў Старажытнай Русі. Імёны нашых суайчыннікаў, якія нарадзіліся на гэтай святой
зямлі Рагнеды, — Усяслава Чарадзея, Ефрасінні Полацкай, Францыска Скарыны, Сімяона Полацкага — назаўсёды ўпісаны ў гісторыю ўсходнеславянскага сярэднявечча.
Нам важна памятаць, што менавіта на
аснове беларускага этнасу стварылася ўні-

кальнае для свайго часу дзяржаўнае аб'яднанне — Вялікае Княства Літоўскае (гэта
была першая беларуская дзяржава). Што ў
гэтым абарончым саюзе з прыбалтыйскімі
плямёнамі славяне навучылі іх грамаце,
пазнаёмілі з філасофіяй хрысціянства.
Мы захапляемся духоўнай сілай і мужнасцю нашых суайчыннікаў, якія змаглі
захаваць сваю мову, культуру і веру на
працягу стагоддзяў татальнай паланізацыі.
У самым сэрцы народа, які адстаяў права
беларусамі звацца, выспявала нацыянальная ідэя — ідэя свабоднага народа. Ідэя
законнага імкнення быць на сваёй гістарычнай зямлі гаспадаром.
Гэта права заваёўвалася ў гістарычных
бітвах: з Тэўтонскім ордэнам, дзе менавіта славянскія палкі дэманстравалі адмысловую храбрасць; з арміяй Напалеона,
супраць якой беларускія сяляне адкрылі
цэлы партызанскі фронт; з польскімі паўстанцамі, якіх тыя ж сяляне хапалі і здавалі
царскім уладам, бо не жадалі вяртацца пад
польскі прыгнёт; з нямецкімі захопнікамі,
калі на свяшчэнную вайну падняўся ўвесь
беларускі народ.
У апошняй, Вялікай Айчыннай, беларусы абаранялі не толькі сваё жыццё, але і
памяць пра былыя пакаленні, якая была б
проста выкраслена з сусветнай гісторыі.
Гэта была вайна на знішчэнне славянскага
этнасу, культуры і цэлых народаў.
І сёння мы ўсё часцей гаворым пра тое,
што яна, гэта вайна, не закончылася. Не
закончылася, таму што мы ўсё яшчэ не

перапахавалі апошняга воіна, які загінуў, і
апошняга мірнага жыхара, які быў па-зверску забіты ў той вайне.
І таму што не ўсе, хто меў дачыненне
да жудасных фактаў той вайны, генацыду
беларускага народа, асуджаны.
Яна, гэта вайна, не закончылася, таму
што мы зноў, як на фронце, абараняем
сваю гістарычную памяць. І самы небяспечны ў гэтай перш за ўсё ідэалагічнай
вайне вораг не знешні. Вытокі заходняга рэваншызму відавочны і зразумелы.
Здрада і раўнадушша сваіх — гэта самы
страшны наш вораг.
Не хочацца ў такі дзень гаварыць аб
суседзях, якія ўзвялі забойцаў і маньякаў
у ранг нацыянальных герояў. Непрыемна
ўспамінаць пра тых, хто спачувае ім тут,
ды і ў той жа Расіі. Але, на жаль, справа
паліцаяў і іншых саўдзельнікаў гітлераўскіх забойцаў месцам жыве — у жахлівых тварэннях і палітычных маніфестах
сучасных неанацыстаў. Вы ўсё бачыце і
ведаеце.
Таму сёння я хачу перш за ўсё падзякаваць нашаму беларускаму народу. Народу,
які глядзіць на нікчэмныя спробы сучасных
калабарацыяністаў перапісаць гісторыю
Вялікай Айчыннай вайны і робіць (наш
беларускі народ), як заўсёды, правільны
выбар.
Ганаруся вамі — усімі, хто захоўвае ў
сваім сэрцы памяць аб гістарычным пакаленні, якое здзейсніла подзвіг і
веліч якога не ведае межаў.
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Пляжны сезон
КОРАТКА
• У Магілёве ўчора пачаў працаваць перасовачны пункт выдачы пітной
вады. Асноўнымі месцамі
дыслакацыі сталі месцы,
дзе людзі абмежаваны ў
набыцці пітной вады, таму што побач няма гандлёвых аб'ектаў.
• Білет на фестываль
«Славянскі базар у Віцебску» замяняе візу для грамадзян 73 краін свету, заявіў дырэк тар фес тывалю
мас тацтваў Глеб Лапіцкі.
Фестываль у высокай ступені гатоўнасці.
• У краіне за выхадныя
затрыманы 153 нецвярозыя вадзіцелі. Спынена
таксама 430 фак таў кіравання транспартнымі
сродкамі асобамі, якія не
мелі права кіравання.
• Расія адмяняе ПЛР-тэст
для грамадзян Беларусі пры
ўездзе авія транспартам.
Неабходнасць прад'яўляць
ПЛР-тэст для грамадзян Беларусі пры ўездзе ў Расію
чыгуначным і аўтамабільным
транспартам была адменена
расійскім бокам раней.

ХОЧАШ КУПАЦЦА — ЛЮБІ І ПРАВІЛЫ
ЗНАХОДЖАННЯ Ў ВАДЗЕ ВЫКОНВАЦЬ
У апошнія тыдні на краіну абрынулася небывалая спякота... Людзі — і
гараджане, і вяскоўцы —
літаральна кінуліся да вады. Дакладней — у ваду,
у прамым сэнсе. Але гэта
толь кі ў вя до май прымаўцы «Сонца, паветра
і вада — нашы найлепшыя сябры». На самай
жа справе, пакідаючы за
дужкамі паветра, і сонца,
і вада, акрамя свайго гаюча га, азда раў лен ча га
ўздзеяння, могуць прынесці і нямала бяды.

Фота Крысціны ДУБАЎЦОВАЙ.

Паважаныя суайчыннікі і госці
нашай краіны!
Перш за ўсё хачу павіншаваць вас з Днём Незалежнасці — днём вызвалення сталіцы
нашай Радзімы ад нямецкафашысцкіх захопнікаў.
Гэта лёсавызначальная ў гісторыі беларускага народа дата
назаўсёды ўпісана ў каляндар
галоўных дзяржаўных свят.
Трэцяга ліпеня мы традыцыйна звяртаемся да гісторыі Вялікай Айчыннай вайны: успамінаем герояў, якія цаной свайго
жыцця падарылі нам свабоду,
расказваем пра подзвігі дзядоў
і бацькоў дзецям і ўнукам, пры-

Выступленне Аляксандра Лукашэнкі
на ўрачыстым сходзе да Дня Незалежнасці Беларусі

Гэтымі днямі ў супрацоўнікаў Таварыства ратавання на водах (АСВОД) сапраўды спякотныя дні.
Яны і па доўгу службу, і проста па чалавечым абавязку праводзяць прафілактычныя мерапрыемствы, каб не дапусціць трагедый на рэках азёрах. Але, на жаль, няшчасныя выпадкі адбываюцца.
Карэспандэнты «Звязды» высветлілі ўсё, што трэба ведаць пра пляжны сезон і што рабіць, каб не
апынуцца пад вадой. Прафілактычная работа вядзецца як у месцах, дазволеных для купання, так і
ў забароненых. У дазволеных для купання месцах на ахове жыцця грамадзян стаяць ратавальныя
станцыі і пасты АСВОДа.
Штодня толькі ў сталіцы на 8 ратавальных станцыях і 9 пастах дзяжураць 52 штатныя работнікі і
26 сезонных ратавальнікаў, якія забяспечаны 7 катарамі і 15 веславымі лодкамі. Ратавальнікі аснашчаны сучасным вадалазным абсталяваннем і выратавальным інвентаром. На станцыі вадасховішча
Дразды вадалазна-ратавальная служба паказала спецыяльную тэхніку і абсталяванні, якімі
яны карыстаюцца падчас працы.
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