
У ве тэ ра на Вя лі кай Ай чын най вай ны жы ха ра Ма зы ра 
Аляк санд ра Іг на то ві ча дзя вя ты дзень мая — асаб лі вы, та му 
што ў свя та Пе ра мо гі Аляк сандр Іо сі фа віч ад зна чае яшчэ і 
дзень свай го на ра джэн ня: заўт ра ша ноў на му ма зы ра ні ну 
споў ніц ца дзе вя нос та шэсць га доў!

На па рад ным пін жа ку ве тэ ра на пры ма ца ва ны ба я выя 
ор дэ ны Чыр во най Зор кі 
і Сла вы трэ цяй сту пе ні, 
два ме да лі «За ад ва гу», 
ме даль «За ба я выя за-
слу гі», ме даль за «Аба-
ро ну Ле нін гра да», юбі-
лей ныя ме да лі — та кім 

чы нам быў ад зна ча ны ўдзел сал да та-пе ха цін ца, ку ля мёт чы-
ка Іг на то ві ча ў пе ра мо зе над фа шысц кай Гер ма ні яй. Ва сям-
нац ца ці га до ва му хлоп цу да вя ло ся прай сці да ро га мі вай ны, 
як ка жуць, ад зван ка да зван ка. Не толь кі ўзна га ро да мі, але 
ра нен ня мі, по там і кры вёю, стра та мі род ных, хо ла дам і го ла-
дам урэ за лі ся ў яго па мяць жорст кая вай на і доў га ча ка ная 
Пе ра мо га. Вай на за бра ла ў яго двух ма лод шых бра тоў, з якіх 
адзін за гі нуў у Поль шчы, дру гі на ра дзі ме — на Ма гі лёў шчы-
не. Аку пан ты за бі лі яго баць ку і спа пя лі лі род ную ха ту.

Дзя вя та га мая пе ра мож на га со рак пя та га Аляк сандр Іг на-
то віч су стрэў у Чэ ха сла ва кіі — у той дзень яму споў ні ла ся 
ўся го толь кі двац цаць два га ды. Аляк сандр Іо сі фа віч і да гэ-
туль па мя тае, як ра да ваў ся, па чуў шы вест ку пра ка пі ту ля-

цыю Гер ма ніі, і як ад на па лча не ў той жа дзень він ша ва лі яго 
з днём на ра джэн ня. Та кое ні ко лі не за бы ва ец ца!

На пя рэ дад ні двай но га свя та ве тэ ра на да яго прый шлі 
ўдзель ні кі на род на га ан самб ля «Ма зыр скія гар мо ні кі», каб 
на ла дзіць ма лень кі він ша валь ны кан цэрт, ус пом ніць пес ні 
ва ен ных га доў, па спя ваць, па слу хаць ус па мі ны фран та ві ка. 
Сяр гей Ба хан ка, Ула дзі мір Гу рын, Ва лян цін Му хін, Ге надзь 
Ша вя лёў (яны на фо та ра зам з ве тэ ра нам) як заў сё ды пры-
ха пі лі свае звон кія гар мо ні кі, бо та кая скла ла ся ў ка лек ты ве 
тра ды цыя: му зы кай і пес ня мі абу джаць па мяць і на гад ваць 
пра веч ныя каш тоў нас ці.
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Да ра гія су ай чын ні кі!
Сар дэч на він шую вас з Днём Пе ра мо гі.
Дзя вя та га мая — свя шчэн ная да та для кож на га бе ла ру са. 

Дзень, які вяр нуў на ша му на ро ду пра ва на жыц цё і над зею на бу ду чы ню.
Мы ша ну ем ге ра ізм і бяс страш насць аба рон цаў Ай чы ны, якія ве ры лі ў 

пе ра мо гу, муж на зма га лі ся за Ра дзі му. Вы со ка цэ нім са ма ад да насць пра-
цаў ні коў ты лу і ўсіх, хто ў пас ля ва ен ныя га ды ўзні маў з ру ін раз бу ра ныя 
га ра ды і вёс кі.

Ніз кі па клон вам, да ра гія ве тэ ра ны.
Вя лі кая Пе ра мо га аб' яд ноў вае па ка лен ні, слу жыць пры кла дам стой кас ці і 

па тры я тыз му для мо ла дзі, на тхняе на ства рэн не. За ха ваць па мяць аб подз-
ві гу на ша га на ро да — гэ та гіс та рыч ны аба вя зак пе рад мі ну лым і бу ду чым.

У гэ ты свя ты для нас дзень шчы ра жа даю ўсім даб ра, шчас ця і даб ра бы ту. 
На шай род най Бе ла ру сі — мі ру і пра цві тан ня.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

ДЗЕНЬ, ЯКІ ЯДНАЕ ПАКАЛЕННІ

Двай ное свя та 
Аляк санд ра Іг на то ві ча


