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1800 год — 215 га доў та му на ра дзіў ся (мяс тэс тэч ка 
Кры ві чы, ця пер Мя дзель скі ра ён) Іо сіф Іва на віч 

Ходзь ка, ва ен ны геа дэз іст і та по граф, ге не рал-лей тэ нант. У 
1821 го дзе скон чыў Ві лен скі ўні вер сі тэт. У 1822-м быў за лі-
ча ны ў Кор пус ва ен ных та по гра фаў і па чаў ра бо ты ў Лат віі, 
Літ ве, Гро дзен скай і Мін скай гу бер нях. З 1831 го да пра во дзіў 
та па гра фіч ную пра цу на Ду наі і Бас фо ры. По тым быў на кі ра-
ва ны на Каў каз і на Паў ноч ны Каў каз. Па вы ні ках яго дзей-
нас ці за сна ва на су час ная кар та гра фія гэ та га рэ гі ё на. Склаў 
пер шую кар ту Каў каз скіх гор. Адзін з пер шых ажыц ця віў узы-
хо джан не на Ара рат у 1850 го дзе і быў за лі ча ны ў аль пі нісц кі 
клуб Фран цыі. У 1869-м уз на га ро джа ны вя лі кім Кан стан ці-
наў скім ме да лём Ра сій ска га геа гра фіч на га та ва рыст ва, яго 
га на ро вы член. Каў каз скі фі лі ял РГТ у Тыф лі се за цвер дзіў 
прэ мію імя Іо сі фа Ходзь кі за най леп шую геа гра фіч ную пра цу 
па каў каз скай тэ ма ты цы. Па мёр у 1881 го дзе.

1920 год — 95 га доў та му ство ра ны Са вет На род ных 
Ка мі са раў Бе ла рус кай ССР, най вы шэй шы вы-

ка наў чы і рас па рад чы ор ган дзяр жаў най ула ды, урад Бе ла-
рус кай Са вец кай Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі кі ў 1920—1946 
га дах. Ён быў утво ра ны згод на з да паў нен ня мі да Кан сты ту-
цыі 1919 го да, якія бы лі пры ня ты 2-м Усе бе ла рус кім з'ез дам 
Са ве таў. Да са ка ві ка 1924 го да аба вяз кі стар шы ні ЦВК і 
СНК, нар ка ма па за меж ных спра вах вы кон ваў А.Р. Чар вя коў. 

Чле на мі СНК бы лі на род ныя ка мі са ры (кі раў ні кі нар ка ма таў), 
стар шы ні Вы шэй ша га Са ве та на род най гас па дар кі (ВСНГ) 
і НК. Пры СНК дзей ні ча лі па ста ян ныя ка мі сіі: Эка на міч ная 
на ра да, Ка мі сія за ка на даў чых мер ка ван няў, Дзяр жаў ная пла-
на вая ка мі сія. СНК БССР ажыц цяў ляў агуль нае кі раў ніц тва 
рэс пуб лі кай праз нар ка ма ты, вы кан ка мы Са ве таў, пры маў 
па ста но вы і вы да ваў рас па ра джэн ні па ўсіх пы тан нях, якія не 
ўва хо дзі лі ў вы ключ ную кам пе тэн цыю Усе бе ла рус ка га з'ез да 
Са ве таў, ЦВК БССР і яго Прэ зі ды у ма. СНК быў пад спра-

ва здач ны з'ез ду Са ве таў і ЦВК БССР. 
Ука зам Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве-
та БССР ад 26 са ка ві ка 1946 го да СНК 
БССР пе ра ўтво ра ны ў Са вет Мі ніст раў 
БССР (ця пер — Са вет Мі ніст раў Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь).

1925 год — 90 га доў та му ў 
Маск ве ад быў ся XІV з'езд 

УКП (б), які аб вяс ціў курс на ін дуст ры-
я лі за цыю кра і ны.

Аляк сей ЗА РЫЦ КІ, па эт:
«Лю боў і са ма, як шып шы на: ад пла ціць яна

За до тык бяз душ ны і гру бы, ад пла ціць заў сё ды».
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17 снежня 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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18 снежня 2015 г.

Я з та го па ка лен ня, ка-
лі дзя цей у два рах бы ло 
больш, чым ця пер ма шын.

— Хо чаш чаю?
— Так, да вай. М-м-м, які 

пры ем ны смак і во дар! І та-
кі моц ны! Што гэ та за чай — 
«Ліп тан», «Эрл Грэй»?

— Віс кі.

— Ча му ты ўвесь час ад-
па чы ва еш ме на ві та ў Со-
чы?

— Ну а як жа! У мя не там 

столь кі сяб роў! Та ня Іва но-
ва, Але на Пят ро ва, Га леч ка 
Сі да ра ва.

— Доб ра та бе — столь кі 
сяб роў!

— Але і во ра гаў ха пае. 
Ігар Іва ноў, Мі ша Пят роў, 
Во ва Сі да раў...

— Жон ка вы ра шы ла гры-
ба мі за няц ца. На збі ра ла, на-
са лі ла, ра за сла ла сва я кам.

— І што сва я кі ка жуць?
— Ня ма ў нас ця пер сва-

я коў...

УСМІХНЕМСЯ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Генадзя, Захара, Савы, 
Сяргея.
К. Ларысы, Багуслава, 
Віктара, Паўла.

Месяц
Першая квадра ў 17.14.

Месяц у сузор’і Рыб.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 9.24 16.48 7.24
Вi цебск — 9.21 16.29 7.08
Ма гi лёў — 9.14 16.37 7.23
Го мель — 9.02 16.43 7.41
Гродна — 9.38 17.05 7.27
Брэст — 9.30 17.14 7.44

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

— На кон кур се я вель мі 
пе ра жы ва ла, — пры зна ец ца 
кан ды тар На тал ля ША РАЙ. 
Кан ку рэн цыя бы ла вя ліз ная! 
У Маск ве са бра лі ся най леп шыя 
ку лі на ры з са ра ка кра ін све ту. 
Да гэ та га ча су не ма гу па ве рыць, 
што Гран-пры ўру чы лі мне!

На «ку лі нар ную фе е рыю» На тал ля 
пры вез ла ра бо ты з па сці ла жу, ша ка ла-
ду і са лё на га цес та. Асаб лі ва ўсіх ўра зі-
ла не звы чай ная скульп ту ра Ба бы-ягі.

— Мая ка зач ная ге ра і ня зу сім не 
жу дас ная, якой яе звы чай на ма лю-
юць у на род ных каз ках. Яна мод ная і 
су час ная. Я пры бра ла яе ў ажур ную, 
эк стра ва гант ную су кен ку, «аб ула» ў 
мод ныя ба са нож кі на высозных аб ца-
сах і зра бі ла ёй клас ную пры чос ку. Ад 
ма ёй ша ка лад най ба бу сі не ады хо дзі лі! 
Здзіў ля ю ся, як яна яшчэ не рас та ла ад 
мі га цен ня фо та ўспы шак, — з усмеш кай 
ка жа На тал ля.

Да рэ чы, са скульп ту рай ні чо га не 
зда ры ла ся. Яна ўжо вяр ну ла ся на ра-
дзі му, у Ма гі лёў, і сён ня ўсе ах вот ныя 
мо гуць па лю ба вац ца ёю ў фір мен най 
кра ме кам па ніі «Да ма чай», што на ву-
лі цы Кас ма на ўтаў, 39. Шка да, што да 
го ра да на Дняп ры не да еха лі яшчэ дзве 
кон курс ныя ра бо ты — су кен кі «Ліс та-
пад» і «Сне жань», якія ўдзель ні ча лі ў 
мод ным фе е рыч ным дэ фі ле «12 ме ся-
цаў».

— Нам трэ ба бы ло не звы чай на 
аздо біць убо ры ад вя до ма га ма дэль-
е ра-ды зай не ра Ка ці Ан дзяр жа на вай. 
За не каль кі га дзін на су кен ках рас цві лі 
ве лі зар ныя эк за тыч ныя бу то ны з па-
сты, цук ру і жэ ла ці ну. Квет кі атры ма-
лі ся лёг кія і па вет ра ныя, да во дзі ла ся 
ўсё ра біць з юве лір най дак лад нас цю! 
Са мае га лоў нае, што ўбран не бы ло 
ядо мае.

Але ажур ныя квет кі так ні хто і не 
па спы таў: ды зай не ры свое ча со ва сха-
ва лі са лод кія ўбо ры. Да рэ чы, для На-
тал лі мас коў скае Гран-пры не ста ла 

пер шай уз на га ро дай. Яе ку лі нар нае 
май стэр ства ўжо не раз вы со ка ацэнь-
ва лі ў роз ных між на род ных кон кур сах. 
У скар бон цы та ле на ві тай ма гі ляў чан кі 
за хоў ва юц ца тры за ла тыя ме да лі за 
яе ша ка лад ныя шэ дэў ры. На прык лад, 
адзін На тал ля за ва я ва ла на Су свет-
ным ку лі нар ным куб ку ў Люк сем бур гу. 
У асно ве яе 50-кі ла гра мо вай кан ды тар-
скай кам па зі цыі быў ша ка лад ны фер-
мер. А ва кол яго — дзі вос ны во сень-
скі ан ту раж: ва зок з но вым ура джа ем, 
гар бу зы і вя лі кія сла неч ні кі. Фер мер 
быў апра ну ты ў стыль ны клят час ты 
кас цюм, на яго га ла ве кра са ваў ся цы-
ліндр, з-пад яко га вы бі ва ла ся ка па ру-
дых ва ла соў.

— Гэ тую ра бо ту да кон кур су я да-
вез ла не зу сім цэ лай. Га лоў ны ге рой 
па да ро зе... стра ціў сваю га ла ву. Але 
за тры га дзі ны я яго па дра ман та ва ла. 
Ня гле дзя чы на та кую не пры ем ную ака-
ліч насць, ра бо та атры ма ла доб рыя ба-
лы і вод гу кі.

На тал ля час та раз' яз джае па за-
меж ных кра і нах са сва і мі ку лі нар ны мі 
шэ дэў ра мі. Але ж асноў нае мес ца яе 
пра цы — у бу лач на-кан ды тар скай кам-
па ніі «Да ма чай». За ка заў у ку лі нар най 
ка ра ле вы хоць ад баў ляй!

Хрыс ці на ХІЛЬ КО

�

КУ ЛІ НАР НАЯ ФЕ Е РЫЯ
Ма гі ляў чан ка па ка ры ла су свет ных кан ды та раў сва і мі са лод кі мі ра бо та мі 

на фес ты ва лі ФУД ШОУ, што пра йшоў у Ра сіі

СЕТКА-РАБИЦАСЕТКА-РАБИЦА 
от производителя – 155 000 рублей; 

ТЕПЛИЦАТЕПЛИЦА 3 410 000 рублей;

СТОЛБЫСТОЛБЫ 91 500 рублей; 

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ 
ТРУБЫ, ВОРОТА, ТРУБЫ, ВОРОТА, 
ПРОФЛИСТ, ПРОФЛИСТ, 
БЕСЕДКИБЕСЕДКИ
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
12 960 000 рублей;

АРМАТУРА, КАЛИТКИ, АРМАТУРА, КАЛИТКИ, 
КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, 
ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
1 350 000 рублей

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! 

В течение 2–5 днейКонсультация по телефонам:

+375 33 311 66 71, +375 29 947 19 44.+375 33 311 66 71, +375 29 947 19 44.
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