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• Стар та ва ла га ла са-

ван не ба лель шчы каў за 

най леп шую ідэю та ліс ма на 

ха кей на га ЧС-2021.

• Больш за 10 міль ё-

наў элект рон ных рэ цэп-

таў вы пі са на ў Бе ла ру сі 

за 2019 год.

• У Го мель скай воб лас ці 

за цві лі пер сі кі.

• «Мо та ршоу-2020» у 

Бе ла ру сі не ад бу дзец ца.

• Га ра дзі шча жа лез на га 

ве ку на тэ ры то рыі Не жын-

ска га ГУ Ка вы клю чаць са 

спі су гіс то ры ка-куль тур ных 

каш тоў нас цяў.

• МАРГ за клю чыў па-

гад нен не з апе ра та ра мі 

су вя зі аб стрым лі ван ні 

цэн на па слу гі ў 2020 го-

дзе, якім пра ду гле джа на 

па вы шэн не та ры фаў не 

вы шэй за ба за вы ўзро-

вень ін фля цыі, г. зн. 4 %.

• Toyota укла дзе ка ля 

$400 міль ё наў у вы твор-

часць ля ту чых так сі.

КОРАТКА

Па вел КА ЛА УР, 

стар шы ня праў лен ня 

На цы я наль на га бан ка:

«Ме ры 
па па вы шэн ні 
су куп най эфек тыў нас ці 
эка но мі кі па він ны 
су пра ва джац ца 
пад тры ман нем 
зда ро ва га і зра зу ме ла га 
мак ра эка на міч на га 
ася род дзя, у асно ве 
яко га — ма не тар ная 
і фі нан са вая 
ста біль насць. 
Гэ та пад му рак 
доў га тэр мі но ва га 
эка на міч на га 
рос ту».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Пра гэ та па ве да міў у са цы яль ных сет ках 
Сяр гей Шап ран, бі ёг раф пісь мен ні ка. На 
яго дум ку, факт іс на ван ня та кіх ма люн-
каў сам па са бе не ве ра год ны, бо лі чы-
ла ся, што фран та выя ма люн кі зга рэ лі з 
рэ чмяш ком у 1945 го дзе. Ме на ві та так 
сцвяр джаў і сам Ва сіль Бы каў. Але ака-
за ла ся, што не каль кі за ма лё вак за хоў ва-
ла ся да гэ та га ча су ў ад ным з пры ват ных 
ар хі ваў у аб лас ным цэнт ры.

Зной дзе ны тры ары гі наль ныя ко піі гра фіч-

ных на кі даў фран та во га пе ры я ду жыц ця Ва сі ля 

Бы ка ва. Гэ та «Кам бат 2. Стар шы лей тэ нант 

Ахрын. 1945 г.», «Ка ман дзір гар ма ты стар шы 

сяр жант Пра ста коў» і «У раў чу ку Са ко ле». 

Маг чы ма, гэ тыя над пі сы на ад ва рот ным ба ку 

ма люн каў зроб ле ны са мім аў та рам. На кі ды 

апуб лі ка ва ны ў 1970 го дзе ў ча со пі се «Друж ба 

на ро дов». Праў да, там іх бы ло ча ты ры.

І вось ця пер ва ен ныя ко піі трох ары гі на лаў 

знай шлі ся. На жаль, ся род іх не ака за ла ся 

чац вёр та га ма люн ка, на якім ад люст ра ва на 

дзяў чы на з са ні тар най служ бы. Мес таз на хо-

джан не гэ та га на кі да не вя до ма. Маг чы ма, і ён 

ад шу ка е цца, як тры ін шыя, якія так са ма лі чы-

лі ся стра ча ны мі.

Між тым ары гі наль ныя ко піі, якія бы лі зроб ле-

ны Ва сі лём Бы ка вым пад час яго зна хо джан ня на 

фрон це, да гэ та га ча су за хоў ва лі ся ў аса біс тым 

ар хі ве гро дзен ска га жур на ліс та, ве тэ ра на вай-

ны Іва на Глу ха ва. Яны з Бы ка вым бы лі зем ля кі, 

абод ва фран та ві кі, па зна ё мі лі ся ў «Гро дзен скай 

праў дзе», дзе бра лі ўдзел у ра бо це лі та ра тур-

на га аб' яд нан ня. Ёсць дум ка, што ма люн кі 

Бы каў вы слаў Глу ха ву па яго прось-

бе і, маг чы ма, за быў ся аб гэ тым.

Зна ход кіЗна ход кі

ВЕСТ КІ З МІ НУ ЛА ГА
У Грод не зной дзе ны ары гі на лы не каль кіх фран та вых ма люн каў Ва сі ля Бы ка ва

Ві зіт кі раў ні ка лат вій ска га ўра да Крыш' я ні са 

Ка рынь ша ў Мінск рас па чаў ся ўве ча ры 

15 сту дзе ня. Ра ні цай на ступ на га дня 

з ім су стрэў ся спа чат ку прэм' ер-

мі ністр Бе ла ру сі, по тым — 

Прэ зі дэнт кра і ны.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на ваў 

прэм' ер-мі ніст ру Лат віі 
ад кры та аб мер ка ваць усе пы тан ні, 
якія іс ну юць ва ўза е ма ад но сі нах 

дзвюх кра ін

«ТРЭ БА СКА РЫС ТАЦ ЦА «ТРЭ БА СКА РЫС ТАЦ ЦА 
ГЭ ТЫМ МО МАН ТАМ»ГЭ ТЫМ МО МАН ТАМ»
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СтСта арара жжытыт нны мем ч, 

якяко муму нні і боольльш ш

ніні ммененш ш — пяп ць сото  

гага д доўоў, , пепер ршыы разаз 

вявяр р нунуў ў сяся дда а люлю дзезей й

сесем м гага д доўоў нна а заз д.д  

ЯгЯго о тата д ды ы знзнайа  шшлі 

ў ў рара ц цэ э ВіВіх х рара

папад д МсМсціці с слала ввамм 

рара з замам з з р ры цаар скскі мім  

дада с спепе х ха мімі, ,

якякіяія аад дноно ссяцяць ь

да XV — паа ччатат к ку у 

XVXVІІ стстаа гогод ддзд я.. 
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