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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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1929 год — на ІX Усе бе ла рус кім 

з'ез дзе Са ве таў пры ня ты 

пер шы пя ці га до вы план раз віц ця на род-

най гас па дар кі і куль тур на га бу даў ніц тва 

ў Бе ла ру сі на 1928—1932 га ды. За га ды 

пер шай пя ці год кі па эка на міч ных па каз чы ках пра мыс ло-

васць рэс пуб лі кі зра бі ла вя лі кі крок на пе рад. Увай шлі ў 

строй 538 прад пры ем стваў, у іх лі ку 78 буй ных: у 1931 го-

дзе па ча лі пра ца ваць пан чош на-тры ка таж ная фаб ры ка ў 

Ві цеб ску, Ар шан скі ль но кам бі нат. Ство ра ны но выя га лі-

ны: па ліў ная, ма шы на бу даў ні чая, хі міч ная. У 1932 годзе 

вы пу шча на 1500 ме та ла апра цоў чых стан коў і больш за 

13 тыс. роз ных сель ска гас па дар чых ма шын. Важ ным са-

цы яль ным вы ні кам ін дуст ры я лі за цыі з'я ві ла ся лік ві да цыя 

бес пра цоўя: у 1928 го дзе на ліч ва ла ся 50 тысяч бес пра-

цоў ных. У па чат ку 1931-га ра зам з бір жа мі пра цы знік лі 

і бес пра цоў ныя.

1985 год — у го нар 40-год дзя Пе ра мо гі на пра-

спек це Пе ра мож цаў, на ўзгор ку по бач з 

пар кам Пе ра мо гі, ад кры ты ар хі тэк тур на-скульп тур ны 

комп лекс «Мінск — го рад-ге рой» з кам па зі цый ным ак-

цэн там — абел іс кам вы шы нёй 45 м і брон за вай фі гу рай 

жан чы ны спра ва ад яго, якая сім ва лі зуе Пе ра мо гу.

1985 год — па смя рот на пры-

свое на зван не Ге роя 

Са вец ка га Са ю за Ула дзі мі ру Сця па-

на ві чу Амель я ню ку, ад на му з ар га-

ні за та раў і кі раў ні коў Мінск ага пад-

пол ля. У па чат ку вай ны апы нуў ся на 

аку па ва най тэ ры то рыі ў Брэс це. Пра-

браў шы ся ў Мінск, увай шоў у склад 

пад поль най гру пы, быў ад ным з рэ-

дак та раў пер ша га ну ма ра пад поль най га зе ты «Звяз-

да», удзель ні чаў у ства рэн ні пад поль най дру кар ні. За-

гі нуў у 1942 го дзе.

Су свет ны дзень Чыр во на га Кры жа 

і Чыр во на га Паў ме ся ца. Па ра шэн ні 

Між на род най кан фе рэн цыі Чыр во на га 

Кры жа ад зна ча ец ца з 1953 го да ў дзень 

на ра джэн ня Ан ры Дзю на на (1828—1910), 

швей цар ска га гра мад ска га дзея ча, 

іні цы я та ра за сна ван ня (1863) Між на род най ар га ні за цыі 

Чыр во на га Кры жа.

1744 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Іва на віч На ві коў, 

рус кі асвет нік, кні га вы да вец, пісь мен нік, 

жур на ліст. Вы да ваў са ты рыч ныя ча со пі сы «Тру тень», 

«Живописец», «Ко ше лек». Памёр у 1818 годзе.

1940 год — ука зам Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са-

ве та СССР для вы шэй ша га ка манд на га 

скла ду Чыр во най Ар міі і ВМФ уве дзе ны ге не раль скія і 

ад мі ра льскія зван ні.

1945 год — у пры га ра дзе Бер лі на Карл схорс-

це быў пад пі са ны Акт аб безагаворачнай 

ка пі ту ля цыі гер ман скіх войскаў. У кра і нах — са юз ні ках 

па ан ты гіт ле раў скай ка а лі цыі гэ ты дзень ад зна ча ец ца 

як Дзень Пе ра мо гі над фа шыз мам. Акт пер ша па чат ко ва 

быў пад пі са ны прад стаў ні ка мі вяр хоў на га ка ман да ван ня 

вер мах та, вяр хоў на га ка ман да ван ня за ход ніх са юз ні каў 

і Са вец ка га Са ю за 7 мая ў 02:41 па цэнт раль на еў ра пей-

скім ча се ў Рэй мсе (Фран цыя). Ка пі ту ля цыя на цысц кай 

Гер ма ніі ўсту пі ла ў сі лу 8 мая ў 23:01 па цэнт раль на-

 еў ра пей скім ча се (9 мая ў 01:01 па мас коў скім ча се). Па 

па тра ба ван ні Ста лі на ад бы ло ся паў тор нае пад пі сан не 

ка пі ту ля цыі ў ноч з 8 на 9 мая ў пры га ра дзе Бер лі на 

Карл схорс це.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марка, Сільвестра, 
Сяргея.

К. Лізы, Віктара, Міхала, 
Пятра, Станіслава.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.21 20.53 15.32

Вi цебск — 5.05 20.48 15.43

Ма гi лёў — 5.11 20.43 15.32

Го мель — 5.13 20.33 15.20

Гродна — 5.37 21.07 15.30

Брэст — 5.43 21.02 15.19

Месяц
Маладзік 5 мая.

Месяц у сузор’і Рака.

УСМІХНЕМСЯ
— Жон ка, на лі мне га-

рэл кі, ды хут чэй.

— А мож на больш пя-

шчот на?

— Жон ка, на лі мне га рэ-

лач кі, ды хут чэй!

Па ве ша ная на дзве ры 

ка бі не та за піс ка «Бу ду праз 

5 хві лін» да па мо жа вам сыс-

ці ў ад па чы нак на тры дні ра-

ней.

Два пры яце лі:

— У мя не з сі лай во лі 

ўсё ў па рад ку. Не ве ры це? 

Са браў яе ў ку лак і кі нуў 

ку рыць.

— Глуп ства, гэ та шмат 

хто мо жа. А вось я здо леў 

кі нуць піць!

— Знай шлі чым га на-

рыц ца... Па гля дзі це на 

мя не — я кі нуў грыз ці се-

мач кі!

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 

1. Кож ная з ча ты рох фаз 

Ме ся ца. 6. Ар мія без пал-

ка вод ца, што ... без га ла вы 

(прык.). 8. Па ху чыя і са лод-

кія чыр во ныя яга ды. 9. Ар-

хі тэк тур ны і дэ ка ра тыў-

ны стыль XVІІІ ста год дзя. 

11. Бе ра жы су хар да пры-

ва ла, а ... да ата кі (прык.). 

13. Паў та рай сме ла ... Гас-

тэ ла (прык.). 16. ... з пе ра-

мо гай — род ныя сёст ры 

(прык.). 17. «... со рак пя та-

га го да». З пес ні «Май скі 

вальс» (сл. М. Ясе ня, муз. 

І. Лу чан ка). 18. «На ... ўсе-

на род нае // К нам з пес няю 

па ход наю // Ідзе вя сё лы 

май». З вер ша Я. Ко ла са 

«Пе ра мож ны май». 19. Род 

ап тыч на га шкла са сфе рыч-

ны мі па верх ня мі. 21. Сме-

ла ідзі ў бой — ... за та бой 

(прык.). 24. Вы со кая глі ня-

ная па су дзі на (абл.). 25. Аў-

та мат ды ... — сяб ры сал да-

та (прык.). 27. Дзе ... , там і 

пе ра мо га (прык.). 28. «Гра-

на та, гра на та // ... ў Ма ра-

та // І Ма ці-Ра дзі ма // У Ма-

ра та ...» З кан та ты, пры све-

ча най па мя ці Ге роя Са вец-

ка га Са ю за Ма ра та Ка зея. 

29. Ка лек тыў ная да па мо га 

пры вы ка нан ні сель ска гас-

па дар чых ра бот.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Вай-

ско вае злу чэн не з не каль кіх 

ды ві зій. У ча сы Вя лі кай Ай-

чын най вай ны ... ка ман да-

ва лі ўра джэн цы Бе ла ру сі: 

двой чы Ге рой Са вец ка га 

Са ю за мар шал І. Яку боў-

скі і Ге рой Са вец ка га Са-

ю за Л. Да ва тар. 2. ... сал-

да ты — не вой ска, ... ду-

бы — не дуб ро ва (прык.). 

3. Укрыц це для страль бы. 

4. Су куп насць транс парт-

ных срод каў спе цы яль на га 

пры зна чэн ня. 5. «... Пе ра-

мо гі, што для ўсіх адзі ны, // 

Пра нёс Чыр во най Ар міі 

сал дат». З вер ша У. Ска-

ра мо ха «Сал дат Пе ра мо гі». 

7. Шлях зно сін, што пра хо-

дзіць уз доўж лі ніі фрон ту. 

10. Гус тая моц ная льня ная 

тка ні на. 12. Ка лы ван не пры 

яз дзе па ня роў най да ро зе. 

14. «І ту жы лі ту гою ма гіл 

і кра ін // Па та бе, за ла тая 

вяс на пе ра мо гі». З вер ша 

В. Таў лая «... пе ра мо гі». 

15. «На ўсе ла ды паэ мы і 

бы лі ны // Пя юць: ... , ... та бе, 

ба ец». З вер ша П. Пан чан кі 

«Фран та вік». 18. Сал дац кая 

... моц ная друж бай (прык.). 

20. ... або мёд п'е, або кай-

да ны трэ (прык.). 21. Знак 

ад роз нен ня на пят лі цах 

вы шэй ша га ка манд на га 

са ста ву Чыр во най Ар міі 

да 1943 го да. 22. Пры ме-

та ча го-не будзь. 23. Ніз кі 

жа но чы або дзі ця чы го лас. 

26. «Толь кі ... пад са па га-

мі, // З на мі Бог і сцяг над 

на мі». З вер ша С. Ма кея 

«Ар мей ская сям'я».

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

«ПЕ РА МОЖ НЫ МАЙ»

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Па га ры зан та лі: 1. Квад ра. 6. Тыгр. 8. Клуб ні цы. 

9. Ра ка ко. 11. Штык. 13. Подз віг. 16. Сла ва. 17. Вяс на. 

18. Свя та. 19. Лін за. 21. Ра дзі ма. 24. Жбан. 25. Ла па та. 

27. Сме ласць. 28. Ад на. 29. Та ла ка.

Па вер ты ка лі: 1. Кор пус. 2. Два. 3. Акоп. 4. Абоз. 

5. Сцяг. 7. Ра ка да. 10. Ка ла мян ка. 12. Тра ся ні на. 

14. Ра нак. 15. Хва ла. 18. Служ ба. 20. Ад ва га. 21. Ромб. 

22. Знак. 23. Альт. 26. Пыл.

У сувязі са святамі наступны нумар «Звязды» 

выйдзе ў пятніцу, 10 мая.


