
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана, Уладзіміра, 
Ціхана, Яфрэма.

К. Анастасіі, Арнольда, 
Багдана, Вінцэнта, 
Людвіка, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.28 18.24 10.56

Вi цебск — 7.19 18.13 10.54

Ма гi лёў — 7.18 18.15 10.57

Го мель — 7.13 18.13 11.00

Гродна — 7.43 18.40 10.57

Брэст — 7.41 18.42 11.01
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8 кастрычніка 2018 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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Месяц
Маладзік у 6.47.

Месяц у сузор’і Шаляў.

9 КАСТ РЫЧ НІ КА

1708 год — у Паў ноч ную вай ну 
1700-1721 га доў ка ля вёс-

кі Ляс ная (ця пер у Слаў га рад скім ра ё не) 
па між ра сій скі мі вой ска мі (12 тысяч ча-
ла век, 30 гар мат) і 
швед скім кор пу сам 

А. Ле вен гаў пта (16 ты сяч ча ла век, 
17 гар мат) ад бы ла ся так зва ная Ляс-
нян ская біт ва. Ра сій скі мі вой ска мі ка-
ман да ва лі Пётр І і А. Д. Мен шы каў. 
Швед скі кор пус ру хаў ся з Ліф лян дыі 
з або зам з 7 ты сяч па во зак з бо еп ры па са мі і хар ча ван нем 
на злу чэн не з асноў ны мі сі ла мі Кар ла XІІ. Су стрэў шы ся з 
рус кі мі вой ска мі, шве ды за ня лі па зі цыю на паў ноч ны за хад 
ад Ляс ной, збу да ваў шы ў ты ле ўма ца ван не з ка лоў. Па ло-
ву або зу і тры ты ся чы ча ла век Ле вен гаўпт на кі ра ваў да 
Пра пой ска (Слаў га ра да). Біт ва пра цяг ва ла ся пяць га дзін 
з пе ра мен ным пос пе хам, ад нак шве ды бы лі вы му ша ныя 
па кі нуць асноў ную па зі цыю і ад сту піць пас ля па ды хо ду да 
рус кіх вой скаў 4-ты сяч на га атра да. Ле вен гаўпт, па кі нуў шы 
па ра не ных, ар ты ле рыю і абоз, ады шоў да Пра пой ска, а за-
тым да лей уз доўж ра кі Сож на поў дзень. Да Кар ла XІІ пра-
бі ла ся ка ля 4 ты сяч ча ла век. У біт ве шве ды стра ці лі больш 
за восем ты сяч, рус кія вой скі — ка ля 4 ты сяч ча ла век.

1863 год — на ра дзіў ся (г. Маск ва) Ва сіль Ро бер та-
віч Віль ямс, са вец кі гле ба вед, ака дэ мік НАН 

Бе ла ру сі, Ака дэ міі на вук СССР, УАСГНІЛ. Адзін з за сна-
валь ні каў аг ра на міч на га гле ба знаў ства. Рас пра ца ваў аг ра-
на міч ныя ме ра пры ем ствы па за ха ван ні і па вы шэн ні ўрад лі-
вас ці глеб, тра ва поль ную сіс тэ му зем ля роб ства. Аў тар ка ля 
470 на ву ко вых прац. Па мёр у 1939 го дзе.

1898 год — на ра дзіў ся (г. Лу ні нец) Аляк сандр 
Ва сі ле віч Пет ру шэў скі — са вец кі во е на-

чаль нік, ге не рал-пал коў нік, Ге рой Са вец ка га Са ю за. 

У 1938—1941 га дах — на мес нік на чаль ні ка шта ба Бе ла-
рус кай (За ход няй) ва ен най акру гі. Удзель нік вы зва лен ня 
За ход няй Бе ла ру сі ў 1939 го дзе. У га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны з 1941 го да на Цэнт раль ным, Бран скім, 1-м, 2-м і 3-м 
Укра ін скіх фран тах — на чаль нік шта ба ар міі, ка ман дзір кор-
пу са, ка ман ду ю чы ар мі яй. Удзель нік Мас коў скай, Кур скай 
біт ваў, Ва ро неж ска-Кас тор нен скай, Чар ні гаў ска-Пры пяц-
кай, Жы то мір ска-Бяр дзі чэў скай, Кор сунь-Шаў чэн каў скай, 
Бу да пешц кай, Ба ла тон скай і Вен скай апе ра цый. Страл ко вы 
кор пус пад яго ка ман да ван нем вы зна чыў ся пад час пра ры-
ву аба ро ны пра ціў ні ка на паў ноч ны за хад ад го ра да Ясы. 

Да 1960 го да — у Са вец кай Ар міі. Па мёр у 1976 го дзе.

1451 год — на ра дзіў ся Хрыс та-

фор Ка лумб, іс пан скі ма-

ра пла вец і ад кры ва льнік но вых зя мель. 

Да гэ та га ча су шэсць га ра доў Іта ліі і Іс па-

ніі аспрэч ва юць пра ва быць яго ра дзі май. 

Ва кол мно гіх па дзей яго жыц ця вы рас лі 

ле ген ды, раз вян чаць якія і да гэ та га ча су 

не цал кам атры ма ла ся.

1888 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Іва на віч Бу ха-

рын, са вец кі па лі тыч ны і дзяр жаў ны дзе яч, 
эка на міст, фі ло саф, ака дэ мік АН СССР (1929). Удзель нік 
рэ ва лю цыі 1905—1907 га доў і Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі 
1917 го да. У 1918—1929 га дах рэ дак тар га зе ты «Пра вда». 
Вы сту паў ра зам з І. В. Ста лі ным су праць Л. Д. Троц ка га, 
Л. Б. Ка ме не ва, Р. Я. Зі ноў е ва. У 1934—1937-м — рэ-
дак тар га зе ты «Известия». Ад стой ваў па лі ты ку «ва ен-
на га ка му ніз му», пад трым лі ваў асноў ныя на прам кі нэ па. 
У кан цы 1920-х вы сту паў су праць пры мя нен ня над звы-
чай ных мер пры пра вя дзен ні ка лек ты ві за цыі і ін дуст ры-
я лі за цыі, што бы ло аб ве шча на «пра вым ухі лам у ВКП 
(б)». У 1938 го дзе не аб грун та ва на рэ прэ са ва ны па спра ве 
«пра ва трац кісц ка га ан ты са вец ка га бло ка». Рэ абі лі та ва-
ны па смя рот на.

УСМІХНЕМСЯ
Прый шла ў гос ці да знаё-

мых. У іх ка ля дзвя рэй ды-

ва нок, на ім на пі са на: «Уя ві, 

што я твой бы лы!» Так ста-

ран на я но гі ні ко лі не вы ці-

ра ла.

На су моўі:

— На за ві це ва шы моц-

ныя ба кі.

— На стой лі васць!

— Дзя куй, мы звя жам ся 

з ва мі.

— Я па ча каю тут.

І хто гэ та пры ду маў, што 

з жан чы на мі скла да на?

Па ды шоў, аб няў, ска-

заў, што пры го жая, ра-

зум ная. Ка лі зу сім ні чо га 

ў га ла ву не ле зе, спы тай:

— Я не зра зу меў, ты па-

ху дзе ла, ці што?

Які сэнс іс ці на ра бо ту, 

ка лі мы ўсе па мром, а праз 

не каль кі міль яр даў га доў 

Сон ца спа ліць Зям лю? Так і 

на пі шу ў тлу ма чаль най.
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У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» тра ды цый-

на рас каз ва ем пра са мыя ак-

ту аль ныя па дзеі вы хад ных.

1. Бе ла рус кі за ня лі 5-е мес-

ца на ма ла дзёж ным (U-23) 

чэм пі я на це све ту па бас кет бо ле 

3х3 у кі тай скім Сі а ні. Ад зна чым, на-

шы спарт смен кі атры ма лі тры пе ра-

мо гі ў па пя рэд няй гру пе В, а по тым 

са сту пі лі ў чвэрць фі на ле ад на год-

кам з Ра сіі з лі кам 15:19 і ака за лі ся 

на пя тай вы ні ко вай па зі цыі ся род 20 

удзель ні каў тур ні ру.

Чэм пі ён ка мі пла не ты ста лі ра сі ян кі, 

«се раб ро» ў ка ман ды Япо ніі, брон зу 

за ва я ва лі ўкра ін кі. У муж чын так са ма 

пер шын ства ва лі ра сій скія бас кет ба-

ліс ты, дру гое мес ца ў Лат віі, трэ ці мі 

фі ні ша ва лі венг ры.

У дэ бют ным для бе ла ру сак су свет-

ным пер шын стве за на цы я наль ную 

збор ную пад кі раў ніц твам трэ не ра 

Юрыя Ваў ка гу ля лі Ары на Мась ко, 

На стас ся Су шчык, Ган на Ла по і Са-

бі ра Ага е ва.

На га да ем, што бас кет бол 3х3 ува-

хо дзіць у пра гра му ІІ Еў ра пей скіх гуль-

няў у Мін ску.

2. 
Дзю да іст Ар цём Ко ла саў 

за ва я ваў пер шую за ла тую 

ўзна га ро ду для бе ла рус кай ка ман-

ды на ІІІ лет ніх юнац кіх Алім пій скіх 

гуль нях у Бу э нас-Ай рэ се.

Спарт смен атры маў пе ра мо гу ў 

ва га вой ка тэ го рыі да 55 кілаграмаў, 

у фі на ле бе ла рус быў мац ней шы за 

прад стаў ні ка Ман го ліі Це му джы на Ган-

бур ге да, атры маў шы чыс тую пе ра мо-

гу, — «іпон».

«Пе ра маг чы на юнац кай Алім-

пі я дзе — бы ла мая мэ та. Са пер ні кі 

год ныя, асаб лі ва ў фі на ле. Ман-

голь скі дзю да іст вы дат на мя не 

вы ма таў, але я быў лепш на стро-

е ны. Час та так ад бы ва ец ца, што 

пе ра ма гае не той, хто мац ней шы 

тэх ніч на, а той, хто на стро іц ца 

лепш», — пра ка мен та-

ваў Ар цём Ко ла саў.

3. Бак сёр Кі рыл 

Рэ ліх аба ра ніў 

ты тул чэм пі ё на све ту па 

вер сіі WBА. У па ядын ку бе ла-

рус па ач ках адо леў ра сі я ні на 

Эду ар да Тра я ноў ска га ў ва га-

вой ка тэ го рыі 63,5 кілаграма.

На га да ем, сёлета ў са ка ві-

ку Рэ ліх у Лас-Ве га се пе ра мог 

ку бін ца Ран се са Бар тэ ле мі і 

ўпер шы ню стаў чэм пі ё нам све ту.

У Су свет най се рыі бок са Рэ ліх пра-

цяг не вы ступ лен не ў паў фі на ле. Яго 

са пер нік вы зна чыц ца 27 каст рыч ні ка ў 

баі па між Ро джы сам Пра грэй сам (ЗША) 

су праць бры тан ца Тэ ры Флэ на га на. У 

гэ тым тур ні ры вы сту піць яшчэ адзін бе-

ла рус, Іван Ба ран чык, які 27 каст рыч ні-

ка ў чвэрць фі на ле су стрэ нец ца ў па-

ядын ку за ты тул чэм пі ё на ін шай вер сіі 

ІBF са шве дам Эн та ні Ёгі там.

4. За вяр шы лі ся мат чы 24-га 

ту ра чэм пі я на ту кра і ны па 

фут бо ле. Мін скае «Ды на ма» ўпэў-

не на пе рай гра ла «Сма ля ві чы» 2:0, 

фут ба ліс ты «Тар пе да-Бе лАЗ» раз-

гра мі лі гро дзен скі «Нё ман» — 3:0. 

Вы ні кі ас тат ніх су стрэч: «Іс лач» — 

БА ТЭ — 2:1, «Тар пе да» (Мінск) — 

«Мінск» — 1:0, «Га ра дзея» — «Пра-

мень» — 1:1, «Дняп ро» — «Ды на ма» 

(Брэст) — 1:4, «Слуцк» — «Ві цебск» — 

0:2, «Го мель» — «Шах цёр» — 0:3.

Ста но ві шча ў гру пе лі да раў: 

БА ТЭ — 57 ач коў (23 мат чы), «Шах-

цёр» — 48 (23), «Ды на ма» (Мінск) — 

48 (23), «Ві цебск» — 47. Мат чы 25-га 

ту ра ад бу дуц ца 19—22 каст рыч ні ка.

5. Ганд ба ліс ты БГК імя Мяш-

ко ва прай гра лі ў Лі зе чэм пі-

ё наў у да маш нім мат чы вен гер ска-

му «Весп рэ му» — 28:29. На ступ ны 

матч у са мым прэ стыж ным клуб ным 

тур ні ры мяш коў цы пра вя дуць 13 каст-

рыч ні ка. На сва ёй пля цоў цы яны пры-

муць іс пан скую «Бар се ло ну».

Тым ча сам мін скі СКА па чаў вы-

ступ лен не ў ро зыг ры шы Куб ка ЕГФ. 

У пер шым мат чы з пар ту галь скім 

«Пор ту» ар мей цы бы лі сла бей шыя 

за апа не нта 29:34. Су стрэ ча ў ад каз 

ад бу дзец ца ў су бо ту, 13 каст рыч ні ка, 

у ста ліч ным Па ла цы спор ту.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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