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 Амерички председник Доналд Трамп најавио је у говору поводом Дана независности
победу против "радикалне левице".

  

  Он је истакао и да земља напредује у борби против коронавируса, у тренутку док се у
тој земљи белелже рекордни порасти броја новооболелих, преносе светски медији.   

Трамп је на свечаности испред Беле куће, којој су присуствовали припадници воске и
медицинари са прве линије фронта, оценио да је 99 одсто случајева коронавируса у САД
"потпуно безопасно".

  

Он је поновио да Кина мора да "сноси пуну одговорност" јер није спречила ширење
вируса, преноси ББЦ.

  

Изразио је уверење да ће САД имати решење у виду терапије или вакцине "далеко пре
краја године".

  

Трамп је у говору осудио намеру демонстраната да се уклоне споменици историјским
личностима као "покушаје да се униште САД" и поновио оптужбе на рачун "радикалне
левице".
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"На путу смо да поразимо радикалну левицу, анархисте, агитаторе, лопове и људе који, у
многим случајевима, апсолутно немају појма шта раде. Никада нећемо дозволити љутој
банди да сруши наше статуе, избрише нашу историју и поучава нашу децу", поручио је
Трамп.

  

Амерички председник је обећао да "ћемо заштитити и очувати амерички начин живота,
који је почео 1492. године када је Коломбо открио Америку".

  

"Увек је било оних који су лагали о поршлости да би задобили моћ у садашњости, оних
који лажу о нашој историји, који желе да се стидимо онога што смо", рекао је Трамп,
додајући да је њихов циљ разарање.

  

Сличну поруку он је упутио и током прославе Дана независности у у петак увече у Маунт
Рашмору у Јужној Дакоти, којој су се противили амерички староседеоци који ту сматрају
да им је тај део земље украден пре више од једног века.

  

Упркос томе што су званичници позивали Американце широм земље да избегавају гужве
и ограничае прославе празника, Трамп је у Вашингтону организовао велику прославу
"Поздрав Америци", са прелетом војних авиона и великим ватрометом.

  

На Националном молу у Вашингтону се међутим окупио мањи број људи него током
прошлогодишње прославе 4. јула, а многи су носили маске, пренела је агенција
Асошијетед прес.

  

Недалеко од места где је Трамп говорио, одржани су мирни протести за расну једнакост,
а демонстранти су прошетали блокираним улицама око Беле куће, трга "Животи црнаца
су важни" и споменика Абрахаму Линколну.

  

Председник је претходно, у видео поруци Американцима упућеној поводом Дана
независности, рекао да је земља на путу до "изванредне победе" над Ковидом 19 и да ће
"бити боља неко икада пре".
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У многим деловима земље, власти су покушале да ограниче масовна окупљања након
убрзаног раста броја случајева ковида-19, који није забележен ни током најсмртоносније
фазе пандемије током пролећа, наводи Глас Америке.

  

Број потврђених случајева расте у 40 држава, а у петак је оборен још један рекорд -
52.300 новозаражених за дан, према подацима Универзитета Џонс Хопкинс.

  

На Флориди и Тексасу у суботу је поново забележен рекордан број новозаражених.

  

(Танјуг)
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