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1480 год — па ча ло ся зна ка мі тае 
«ста ян не на Угры», якое скон-

чы ла ся кан чат ко вым вы зва лен нем Ру сі ад 
ман го ла-та тар ска га іга. Су час ні кі пры піс-
ва лі гэ та цу доў на му за ступ ніц тву Ба га ро-
дзі цы. Гіс то ры кі па-роз на му ін тэр прэ ту юць 
ле та пі сы і тлу ма чаць пры чы ны ад ступ лен ня 
вой скаў ха на Ахма та. Але га лоў нае за клю-
ча ец ца ў тым, што апош ні на бег За ла той 
Ар ды скон чыў ся поў ным пра ва лам. «Ста ян-
не на Угры» ста ла пра ло гам гі бе лі За ла той 
Ар ды. У 1481 го дзе Ахмат быў за бі ты, а 
ў 1502-м За ла тая Ар да па ла пад уда ра мі 
крым скіх і цю мен скіх та та раў.

1917 год — на ра дзіў ся Якаў Фя-
до та віч Паў лаў, ле ген дар ны 

аба рон ца Ста лін гра да, ка ман дзір ку ля-
мёт на га ад дзя лен ня 42-га гвар дзей ска-
га страл ко ва га пал ка 13-й гвар дзей скай 
страл ко вай ды ві зіі 62-й ар міі Да нско га 
фрон ту, гвар дыі стар шы сяр жант, Ге рой 
Са вец ка га Са ю за (1945 год). У пе ры яд 

аба рон чых ба ёў у Ста лін гра дзе ў ноч на 

27 ве рас ня 1942 го да, вы кон ва ю чы за гад, 

на ча ле гру пы во і наў за ха піў у цэнт ры го-

ра да жы лы дом і ўтрым лі ваў яго на пра ця-
гу 58 дзён, каб не да пус ціць пра ры ву во ра-
га да Вол гі. Гэ ты дом увай шоў у гіс то рыю 
Ста лін град скай біт вы як «Дом Паў ла ва». 
Па мёр у 1981 го дзе.

1937 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) 
Мі ка лай Іва на віч Чар гі нец, бе-

ла рус кі пісь мен нік, дзяр жаў ны дзе яч Бе ла-
ру сі, ге не рал-лей тэ нант унут ра най служ бы, 
кан ды дат юры дыч ных на вук, пра фе сар, 

за слу жа ны ра бот нік 
МУС СССР, за слу жа-
ны дзе яч куль ту ры Бе-
ла ру сі. Аў тар апо вес цяў 
«Служ ба — дні і но чы», 
«За се кун ду да вы стра-
лу», «За гад №1», ра ма-

наў «Тай на Чор ных Гор», «Сы ны» і інш. 
Ка лек тыў Вы да вец ка га до ма «Звяз да» 
да лу ча ец ца да шмат лi кiх вiн ша ван няў, 
якiя гу чаць сён ня ў ад рас Мi ка лая Iва на-
вi ча. Жа да ем зда роўя, на тхнен ня i плё ну 
ў твор чай i гра мад скай пра цы.

1938 год — Ука зам Прэ зі ды у ма 
Вяр хоў на га Са ве та СССР быў 

за сна ва ны ме даль «За ад ва гу». Гэ тым жа 
Ука зам за цвер джа на Па ла жэн не аб ме да лі, 
у якое пас ля бы лі ўне се ны не ка то рыя зме ны 
ў 1943, 1947 і 1980 га дах. З мо ман ту свай го 
з'яў лен ня гэ ты ме даль стаў най вы шэй шым 
са вец кім ме да лём ва ўзна га род най сіс тэ-
ме СССР. У ад роз нен не ад мно гіх ін шых 
ме да лёў і ор дэ наў, якія ўру ча лі ня рэд ка «за 
ўдзел», ме да лём «За ад ва гу» ўзна га родж-
ва лі вы ключ на за аса біс ты подз віг і ад ва гу, 
пра яў ле ныя на по лі бою. Ме на ві та та му ён 
стаў асаб лі ва па пу ляр ным і ша ну е мым ся-
род фран та ві коў і ва ен ных.

Ха ру кі МУ РА КА МІ, япон скі пісь мен нік:
«Час пра хо дзіць, вось у чым бя да. 

Мі ну лае рас це, а бу ду чы ня ска ра ча ец ца. 
Усё менш шан цаў што-не будзь зра біць — 

і ўсё больш крыўд на за тое, 
ча го не па спеў».

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Веранікі, Ерафея, 
Мікалая, Паўла, Пятра.
К. Люцыны, Марыі.

Месяц
Маладзік 19 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Шаляў.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.41 18.08 10.27

Вi цебск — 7.33 17.55 10.22

Ма гi лёў — 7.31 17.58 10.27

Го мель — 7.25 17.57 10.32

Гродна — 7.56 18.23 10.27

Брэст — 7.54 18.26 10.32
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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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УСМІХНЕМСЯ

Вы ра шы ла адзін раз па 
до ме муж чын скую ра бо ту 
зра біць, ляг ла на ка на пу, 
гля джу тэ ле ві зар. Цяж ка, 
не спра ча ю ся, але трэ ба...

— Пай шоў во сен ню ў лес 
па гры бы. Рап там ба чу — 
мядз ведзь! І тут я ўста ля ваў 
адзін вель мі важ ны факт.

— Які?

— Вет кі іг ліч ных дрэў 
хво шчуць па тва ры знач на 
больш ба лю ча за ліс цевыя.

У люст ра ным кар пе звы-
чай на ад люст роў-
ва ец ца за да во ле-
ны твар ры ба ка.

Муж і жон ка па-

сва ры лі ся і не раз-

маў ля юць. Праз 

не ка то ры час яна 

вы ра шы ла па мі-
рыц ца і ка жа:

— Доб ра, доб-
ра, не сяр дуй, мы 
з та бой абод ва 
ві на ва тыя.

Тро хі па маў ча ла і да да-
ла:

— Асаб лі ва ты!

Пча ляр зда га даў ся, што 
жон ка знай шла за на чку, 
ка лі ўба чыў яе з апух лым 
тва рам, але ў но вай су кен-
цы і ў но вым ка пе лю шы.

— А ча му да іш ні кі ўсе та-
кія тоў стыя?

— Не тоў стыя, а буй ныя. 
Каб кі роў цам бы ло спад руч-
ней — каб іх зда лёк бы ло 
бач на.

ca
ric
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.ru

Фота Надзеі НІКАЛАЕВАЙ.

Спорт-таймСпорт-тайм  

ПА ЗМА ГА ЕМ СЯ Ў ЭЛІ ЦЕ
У што тыд нё вым спар тыў ным 
агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 
пра па спя хо вае вы ступ лен не 
Ары ны Са ба лен кі, мі ні-фут боль-
най «Ста лі цы» і ганд боль на га 
СКА ў Куб ку ЕГФ.

1. Мін ская «Ста лі ца» па спя хо ва 
пра вя ла мат чы асноў на га ква лі фі-
ка цый на га ра ун да ро зыг ры шу Куб-
ка УЕ ФА па мі ні-фут бо ле і за ня ла 
пер шае мес ца ў сва ёй ад бо рач най 
гру пе. Чэм пі ё ны Бе ла ру сі пе ра маг лі ва 
ўсіх трох па ядын ках: спа чат ку абы гра лі 
мас коў скае «Ды на ма» — 5:3, за тым 
італь ян скі «Пес ка ра» — 6:4 і ка зах-
стан скі «Кай рат» — 5:3. Жа раб' ёў ка 
эліт на га раў нда прой дзе 19 каст рыч-
ні ка, ка ман ды бу дуць раз бі тыя на тры 
ко шы кі, «Ста лі ца» тра пі ла ў пер шы з іх 
ра зам з іс пан скі мі клу ба мі «Ін тэр Мо-
віс тар», «Бар се ло на» і пар ту галь скім 
«Спор тын гам».

У дру гім ко шы ку — «Кай рат» (Ка-
зах стан), «Дзі на» (Ра сія), «Эка но мац» 
(Сер бія), «Лу па рэн сэ» (Іта лія). У трэ-
цяй — «Пес ка ра» (Іта лія), «Про дэк сім» 
(Укра і на), «Ра ба ЭТО» (Венг рыя), «Бра-
га» (Пар ту га лія), «На цы я нал» (Хар ва-
тыя), «Кно пунт» (Ні дэр лан ды), «Ха ле-
Гойк» (Бель гія), «Дзе ва» (Ру мы нія).

Мат чы эліт на га раў нда прой дуць з 
21 па 26 ліс та па да.

2. Ары на Са ба лен ка прай гра ла 
ра сі ян цы Ма рыі Ша ра па вай (5:7, 6:7) 
у фі наль ным па ядын ку тур ні ру ў кі-
тай скім Цянь цзі не (пры за вы фонд — 

$426 тыс.). Ня гле дзя чы на па ра жэн не, 
бе ла рус ка ўвай шла ў топ-100 су свет-
на га рэй тын гу і за раз зай мае 76-ю па-
зі цыю. Так са ма Ары на ста ла пер шай 
ра кет кай Бе ла ру сі.

Ад зна чым, што Ма рыя Ша ра па ва 
вый гра ла свой пер шы ты тул пас ля 
вяр тан ня на корт з-за до пін га вай дыс-
ква лі фі ка цыі, ця пер у яе скар бон цы 
36 пе ра мож ных тур ні раў 
пад эгі дай WTА.

3.  Ганд ба л іс  ты 
мінск ага СКА пра бі лі ся 
ў 3-і ад бо рач ны раўнд 
ро зыг ры шу Куб ка ЕГФ, 
двой чы пе рай граў шы 
ру мын скі «Бу ха рэст». 
Пас ля гас ця вой пе ра мо гі 
(30:26) бе ла ру сы да маг-
лі ся пос пе ху і на сва ёй 
пля цоў цы — 33:30.

Са пер нік ві цэ-чэм пі ё-
наў Бе ла ру сі ў ба раць бе 
за вы хад у гру па вы этап 
дру го га па ран гу кан ты-
нен таль на га тур ні ру вы зна чыц ца пас-
ля жа раб' ёў кі, якая ад бу дзец ца ўжо 
сён ня.

4. За вяр шы лі ся мат чы 25-га ту-
ра фут боль на га чэм пі я на ту кра і ны. 
Дзе ю чыя чэм пі ё ны на сва ім по лі пе рай-
гра лі фут ба ліс таў «Ві цеб ска» — 3:1. Лі-
да ры тур нір най таб лі цы — фут ба ліс ты 
«Шах цё ра» — з мі ні маль най пе ра ва гай 
са сту пі лі мінск аму «Ды на ма» — 0:1. 
Брэсц кае «Ды на ма» ўпэў не на атры-
ма ла пе ра мо гу над «Дняп ром» — 3:0, 

«Нё ман» быў мац ней-

шы за «Га ра дзею» — 

2:1, «Сла вія» са сту пі ла 

«Слуц ку» — 1:2. Матч 

«Іс ла чы» і «Крум ка чоў» 

за вяр шыў ся ні чы ёй — 

1:1, а «Мін ска» і «Наф-

та на» — 2:2.

Ста но ві шча ў гру пе 

лі да раў: «Шах цёр» — 

56 ач коў, «Ды на ма» 

(Мінск) — 55, БА ТЭ — 

52, «Слуцк» — 43. 

У са мым ні зе тур нір най таб лі цы «Наф-
тан» — 9 ач коў, кры ху вы шэй «Іс лач» — 
12, у «Сла віі» 19 ба лаў.

5. Ха ке іс ты мінск ага «Ды на ма» 
са сту пі лі на сва ёй пля цоў цы «Со-
чы» 1:3. Ка ман ды ўжо су стра ка лі ся ў 
бя гу чым се зо не 6 ве рас ня на пля цоў цы 
«ле а пар даў», та ды ды на маў цы свят ка-
ва лі пос пех 4:2.

Мін ча не за вер шаць да маш нюю се-
рыю сён ня мат чам з ні жа га род скім 
«Тар пе да».

6. Мат чам ка ман даў Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі і Мін скай воб лас ці стар та-
ва лі ХІ Рэс пуб лі кан скія спа бор ніц твы 
па ха кеі з шай бай ся род ама тар скіх 
ка ман даў на пры зы Прэ зі дэнц ка га 
спар тыў на га клу ба. Ка ман да Прэ зі-
дэн та атры ма ла пе ра мо гу 10:5.

Мат чы тур ні ру тра ды цый на бу-
дуць пра хо дзіць па вы хад ных днях. У 
адзі нац ца тым се зо не спа бор ніц твы 
прой дуць у два эта пы. Спа чат ку сем 
ка мандаў (шэсць ля до вых дру жын з 
аб лас цей і ха кей ная ка ман да Прэ зі дэн-
та) пра вя дуць ад на кру га вы тур нір, які 
за вер шыц ца ў са ка ві ку 2018 го да. У 
дру гі этап плэй-оф, ён прой дзе з 31 са-
ка ві ка па 15 кра са ві ка, вый дуць ча ты ры 
най леп шыя ка ман ды, якія вы зна чаць 
фі на ліс таў і ўдзель ні каў паў фі наль ных 
мат чаў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by



На На    слыхуслыху

НА СЛУЖ БО ВЫМ 
АЎ ТА МА БІ ЛІ 

ДА ЦЕ ШЧЫ НА БЛІ НЫ
Да двух га доў па збаў-
лен ня во лі па гра жае 
39-га до ва му кі раў ні ку 
сель гас фі лі яла ў Лю бан-
скім ра ё не за ўня сен не 
лжы вых звес так у афі-
цый ны да ку мент.

Вяс ной муж чы на на служ-
бо вым аў та ма бі лі ехаў да 
свая коў у Го мель скую воб-
ласць. Там ён па ру шыў Пра-
ві лы да рож на га ру ху, што за-
рэ гіст ра ва ла ка ме ра фо та фік-
са цыі. У ад рас фі лі яла прый-
шоў за пыт на апла ту штра фу. 
Каб па збег нуць ад каз нас ці, ён 
пе ра вёў стрэл кі на свай го ва-
дзі це ля, ні бы та за ру лём быў 
той. Паз ней кі роў ца пры знаў-
ся, што не асме ліў ся пя рэ чыць 
свай му на чаль ні ку, па ве да мі лі 
ў Лю бан скім ра ён ным ад дзе-
ле ўнут ра ных спраў.

Пра гэ ты ін цы дэнт да ве да-
лі ся су пра цоў ні кі па ба раць бе 
з эка на міч най зла чын нас цю. 
У ад но сі нах да кі раў ні ка фі-
лі яла ўзбу дзі лі кры мі наль ную 
спра ву.  Пра вер ка вы яві ла і 
ін шыя не да хо пы ў ра бо це кі-
раў ні ка, што ста ла пад ста вай 
для яго зваль нен ня.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.


