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11 мая 2015 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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12 мая 2015 г.

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 5.13 21.00 15.47
Вi цебск — 4.57 20.55 15.58
Ма гi лёў — 5.03 20.50 15.47
Го мель — 5.06 20.40 15.34
Гродна — 5.30 21.14 15.44
Брэст — 5.37 21.08 15.31

Iмянiны
Пр. Арцёма, Васіля, Івана.
К. Яны, Германа, Дамініка, 
Яна.

Месяц
Апошняя квадра 11 мая.

Месяц у сузор’і Рыб.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Су свет ны дзень ме ды цын скіх сяс цёр. Гіс то рыя яго ўзнік-
нен ня звя за на з імем анг лій скай сяст ры мі ла сэр нас ці Фло-
рэнс Най тын гейл, якая пры свя ці ла ўсё сваё жыц цё до гля ду 
хво рых і па ра не ных, а так са ма па ляп шэн ню са ні тар ных 
умоў у шпі та лях. Ар га ні за тар і кі раў нік атра да са ні та рак пад-
час Крым скай вай ны 1853—1856 гг., яна ства ры ла сіс тэ му 
пад рых тоў кі кад раў ся рэд ня га і ма лод ша га мед пер са на лу 
ў Вя лі ка бры та ніі. У па мяць пра яе за слу гі Між на род ны са юз 
мед сяс цёр вы ра шыў у дзень на ра джэн ня Фло рэнс Най тын-
гейл ад зна чаць ва ўсім све це сваё пра фе сій нае свя та.

1670 год — 345 га доў та му Го мель атры маў маг-
дэ бург скае пра ва. Герб (на бла кіт ным по лі — 

рысь, над шчы том — га рад ская ка ро на) атры ма ны толь кі 
ў 1856 го дзе. Ле та піс ны Го мель (Го мій, Го мін, Гомь) упер-
шы ню згад ва ец ца ў Іпаць еў скім ле та пі се ка ля 1142 го да як 
кня жац кае чар ні гаў скае ўла дан не).

1894 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ка ва лі, ця пер Ак цябр-
скі ра ён Го мель скай воб лас ці) Мак сім Ар хі па віч 

Ляў коў, дзяр жаў ны дзе яч Бе ла ру сі. З 1918 го да — ва ен ны 
ка мі сар Ру да бель скай во лас ці Баб руй ска га па ве та, кі раў-
нік пар ты зан ска га ру ху ў па ве це. З кан ца 1920-га — ва-
ен кам Баб руй ска га па ве та. З 1929 го да — у ЦКК КП(б) Б, 
з 1931-га — нар кам юс ты цыі і пра ку рор БССР, стар шы ня 
Цэнт раль най ка мі сіі па спра вах бы лых чыр во на ар мей цаў 
і чыр во ных пар ты зан, по тым — сак ра тар ЦВК БССР. У 
1937-м рэ прэ са ва ны. Рэ абі лі та ва ны ў 1957 го дзе.

1945 год — за вяр-
шы ла ся Пра-

жская на сту паль ная апе-
ра цыя са вец кіх войск, пад-
час якой бы ла вы зва ле на 
Пра га, ста лі ца Чэ ха сла-
ва кіі. Яна ста ла апош няй 
стра тэ гіч най апе ра цы яй 
Чыр во най Ар міі ў Вя лі кай Ай чын най вай не. Апе ра цыя пра-
хо дзі ла ў пе ры яд з 6 па 12 мая 1945 го да пры ўдзе ле 1-га, 
4-га і 2-га Укра ін скіх фран тоў пад кі раў ніц твам Мар ша ла Са-
вец ка га Са ю за І.С. Ко не ва. Са вец кі мі вой ска мі бы ло ўзя та ў 
па лон ка ля 860 ты сяч ня мец кіх сал дат і афі цэ раў, у тым лі ку 
60 ге не ра лаў, за бі та і па ра не на 40 ты сяч фа шысц кіх за хоп-
ні каў. Стра ты з бо ку Чыр во най Ар міі скла лі 12 ты сяч, яшчэ 
40 ты сяч бы ло па ра не на. У го нар за вяр шэн ня апе ра цыі (яе 
яшчэ на зы ва юць Дрэз дэн ска-Пра жскай) Прэ зі ды ум Вяр хоў-
на га СССР за сна ваў ме даль «За вы зва лен не Пра гі».

Кузь ма ЧОР НЫ, пісь мен нік, пуб лі цыст:

«Зям ля — як раз мах ча ла ве чай ра дас ці — 
шы ро кая, бяс край няя, здоль ная бу дзіць вя лі кія 
імк нен ні па чуц ця і ду мак».

Су стра ка юц ца два фа то-
гра фы.

— Я ця пер хі рург.
— Ча му?
— Скаль пель ку піў.

Ён ха цеў на ла дзіць ад-
но сі ны з це шчай і вы ра шыў 
за мо віць ёй пры го жую су-
кен ку, але як на злосць яна 
пра чну ла ся, ка лі ён ме раў яе 
ру лет кай.

— Які гра фік пра цы вам 
зруч ны?

— 2 праз 2.
— Спа лу ча е це ра бо ту з 

ву чо бай?
— З ал ка га ліз мам.

Пай шла куп ляць су кен ку, 
не ўлез ла.

Знер ва ва ла ся і ку пі ла 
торт...

Улез, пад лю ка!

Па га ры зан та лі: 6. Го рад 
над Бу гам, на под сту пах да яко-
га 22 чэр ве ня 1941 го да пры ня-
ла пер шы бой з ве ра лом ным 
во ра гам ге ра іч ная крэ пасць. 
7. Ле ген дар ны пал ка во дзец, 
ка ар ды на тар бе ла рус кіх фран-
тоў пад час апе ра цыі «Баг ра-
ці ён». 9. Кі на рэ жы сёр, па ста-
ноў шчык мас тац ка га філь ма 
«Ру да бель ская рэс пуб лі ка». 
12. Дэ таль аг ня стрэль най 
зброі. 14. Пер са наж апо вес ці 
В. Бы ка ва «Пра кля тая вы шы-
ня». 19. Пры ём па вет ра на-
га бою, ска ры ста ны ў пер шы 
дзень Вя лі кай Ай чын най вай-
ны над Брэс там П. Раб ца вым. 
20. Бе ла рус кі пра за ік, які ад-
люст ра ваў па дзеі ва ен на га 
ча су ў ра ма не «Бе жан цы». 
21. Па ча так стра я вой пес ні. 
25. Буй ное су тык нен не ўзбро-
е ных сіл пад Маск вой, якое 
за вяр шы ла ся пе ра мо гай і 
контр на ступ лен нем са вец кіх 
вой скаў. 26. Ге рой на цы я наль-
на-рэ ва лю цый най вай ны, яко-
му К. Сі ма наў пры свя ціў верш 
«Ге не рал». 27. Жанр апа вя-
даль на га тво ра К. Ча коў ска га 
«Пе ра мо га». 30. Наз ва ва ен-
на га ла ге ра на Ру сі ў ХІ—XVІІ 
ста год дзях. 33. Па стра ен не 
пя хо ты для ад біц ця ата кі ка ва-
ле рыі, пры мя ня ла ся ў ко ліш ніх 
ар мі ях. 34. У якім бе ла рус кім 
го ра дзе ство ра ны ме ма ры ял 
«Ка цю ша» ў го нар пер ша га 
зал па рэ ак тыў най ар ты ле рыі 
ў лі пе ні 1941 го да? 35. Ма сі ра-
ва ны на ціск са вец кіх вой скаў на Кур скай 
ду зе. 36. Па ля вое ўма ца ван не. 37. Эс тон-
скі пісь мен нік, у га ды вай ны вы даў збор-
нік вер шаў «Ба я вое сло ва». 38. Апо весць 
А. Асі пен кі, пры све ча ная па дзе ям вай ны. 
39. Го рад, у го нар вы зва лен ня яко га ў 
жніў ні 1943 го да ў Маск ве пра гу чаў пер-
шы ў гіс то рыі вай ны ар ты ле рый скі са лют. 
40. За ду ма, дэ та лё ва рас пра ца ва ны па-
ра дак пра вя дзен ня ба я вой апе ра цыі. 
41. Сла ву ты ка ман дзір, што вы зна чыў ся 
сме лы мі рэй да мі з ка ва ле рый скай гру-
пай па ты лах пра ціў ні ка. 45. Пісь мен нік, 
адзін з ак тыў ных ства раль ні каў збор ні ка 
ўспа мі наў дзя цей пра вай ну «Ні ко лі не за-
бу дзем». 48. Дра ма К. Кра пі вы. 49. Між-
на род ная ар га ні за цыя на цый, ство ра ная 
пас ля Пер шай су свет най вай ны ў ін та рэ-
сах мі ру і бяс пе кі. 50. Мес ца ста ян кі і ра-
мон ту ва ен ных транс парт ных срод каў.

Па вер ты ка лі: 2. Апа вя дан не М. Лынь -
ко ва, га лоў ны ге рой яко га, ах вя ру ю чы 
жыц цём, помс ціць аку пан там. 3. Пуб лі-
цыс тыч ны зва рот Я. Ку па лы да на ро да 
ў 1942 го дзе. 4. Скля пен не рэйх ста га, 
на якім 30 кра са ві ка 1945 го да са вец кія 
во і ны ўста на ві лі сцяг Пе ра мо гі. 8. Го рад 
на Ма гі лёў шчы не, па блі зу яко га ў в. Глу-
хі на ра дзіў ся Ге рой Са вец ка га Са ю за, 
мар шал авія цыі С. Кра соў скі. 9. Аў тар 

паэ мы «Ад пла та». 10. Ба ец гар мат на-
га або ку ля мёт на га раз лі ку. 11. Юны 
пар ты зан, яко му ўста ноў ле ны пом нік у 
бе ла рус кай ста лі цы. 15. Пал ка вы ка мі-
сар, адзін з кі раў ні коў ге ра іч най аба ро ны 
Брэсц кай крэ пас ці. 16. Пры суд фа шысц-
ка му ка ту Ку бэ, які здзейс ні ла мін ская 
пад поль шчы ца А. Ма за нік. 17. Ба я вая 
ма шы на, ство ра ная ў 1940 го дзе пад 
кі раў ніц твам кан струк та ра М. Кош кі на. 
18. Лёг кае пас ля ва ен нае збу да ван не 
для ча со ва га пра жы ван ня. 22. Ад бор ная 
пры ві ле я ва ная част ка вой ска. 23. Адзін 
з ар га ні за та раў па тры я тыч на га пад пол ля 
і пар ты зан ска га ру ху на Бе ла ру сі ў га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. 24. Су праць-
тан ка вая зем ля ная за га ро да на схі ле. 25. 
Не пра ход ная мяс ці на, ку ды за вёў кар ні-
каў се ля нін з са лі гор скай вёс кі На ві ны 
І. Цу ба. 28. Афі цый нае па ся джэн не. 29. 
Ва ен ны ка ра бель, што са ма стой на вя-
дзе ба я выя апе ра цыі. 31. Рас па ра джэн не 
ка ман дзі ра. 32. Ад мет ная якасць Ва сі ля 
Цёр кі на — га лоў на га пер са на жа «Кні гі 
пра бай ца» А. Твар доў ска га. 42. Вай ско-
вае пад раз дзя лен не дзяр жаў най тэ ры-
то рыі. 43. За кон ча ны эпі зод у опе ры Г. 
Ваг не ра «Воў чая зграя» па ад най мен-
най апо вес ці В. Бы ка ва. 44. Бе ла рус-

кі кам па зі тар, што ў 1942 го дзе ства-
рыў сім фо нію-ба ла ду «У су ро выя дні». 
46. Знак ад роз нен ня стар ша га ка манд-
на га са ста ву ў Чырвонай Ар міі да 1943 
го да. 47. Вар та вая па гра ніч ная ве жа.

Па ду гах: 1. Ме ма ры яль ны комп лекс 
па блі зу г.п. Уша чы ў го нар ле ген дар на га 
пра ры ву пар ты за на мі фа шысц кай бла ка-
ды ў маі 1944 го да. 5. Ва ен ны лёт чык з 
Ба ры са ва, збіў 15 са ма лё таў пра ціў ні ка. 
13. Са вец кі во е на чаль нік, удзель нік Бе ла-
рус кай вы зва лен чай апе ра цыі 1944 го да.

Склаў Іо сіф КАР ПЫ ЗА.

Пом нім. Ша ну ем. Га на рым ся

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
Па га ры зан та лі: 6. Брэст. 7. Жу каў. 9. 

Ка лі нін. 12. За мок. 14. Чу мак. 19. Та ран. 20. 
Ка ра ма заў. 21. За пеў. 25. Біт ва. 26. За лка. 
27. Ра ман. 30. Стан. 33. Ка рэ. 34. Ор ша. 35. 
Удар. 36. Акоп. 37. Ра уд. 38. Жы та. 39. Арол. 
40. План. 41. Да ва тар. 45. Маўр. 48. Пар ты-
за ны. 49. Лі га. 50. Парк. Па вер ты ка лі: 2. 
Астап. 3. Кліч. 4. Ку пал. 8. Бы хаў. 9. Ко лас. 
10. Ну мар. 11. Ка зей. 15. Фа мін. 16. Ка ра. 17. 
Танк. 18. Ба рак. 22. Гвар дыя. 23. Ла ба нок. 24. 
Эс карп. 25. Ба ло та. 28. На ра да. 29. Рэй дар. 
31. За гад. 32. Гу мар. 42. Акру га. 43. Арыя. 44. 
Ала даў. 46. Шпа ла. 47. Выш ка. Па ду гах: 1. 
Пра рыў. 5. Раб цаў. 13. Ка за ке віч.

12 МАЯ

Раковская птицефабрика РЕАЛИЗУЕТ НАСЕЛЕНИЮ
ИНДЮШАТ Биг-6 
(Польша), 
ИНДЮКОВ 
(90 дней), 

МТС (8029) 573 36 22, Velcom (8029) 152 03 53.

ЦЫПЛЯТ КУР НЕСУШЕК 
(Хайсекс), 
КУР НЕСУШЕК 
(Хайсекс) 360 дней. 
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