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Не ўсё ў жыцці апошні раз
Падпіска 

праз «Белпошту»

Цана гэтай падпіскі — 
8 520 руб. на месяц.

Падпісныя індэксы ў 
каталогу «Белпошты»: 
для людзей — 63125, для 
прадпрыемстваў — 631252. 
Падпісацца можна на кожнай 
пошце. 

Падпіска праз Рэдакцыю
Цана падпіскі праз Рэдакцыю на месяц складае 7500 рублёў.

Мы рэкамендуем падпісвацца праз 
Рэдакцыю.

Наша сістэма дастаўкі газеты за 3 гады 
даказала сваю надзейнасць. Мы 
зможам дастаўляць Вам газету хутчэй 
або з той жа хуткасцю, што 
«Белпошта».

Каб штотыдзень атрымліваць газету, 
дасылайце адрасы і грошы за газету.

1) Просім усіх ахвотных падпісацца 
паведамляць у Рэдакцыю свае адрасы і 
тэлефоны. Гэта можна зрабіць  праз: 
тэлефоны: (017) 284-73-29, (029) 260-
78-32, (029) 618-54-84, e-mail: dastauka@
nn.by, паштовы адрас: 220050, г.Мінск, 
а/с 537.
2) Просім у бланку банкаўскага 
паведамлення ці паштовага пераказу 
дакладна і разборліва пазначаць адрас, у 
тым ліку паштовы індэкс і код пад’езда.

Банкаўскія рэквізіты (змяніліся 
з 1 мая):

ПВУП «Суродзічы», УНП 
190 786 828

Аддз. № 539 ААТ «Белінвестбанк», 
вул. Калектарная, 11, Мінск, код 739

Рахунак атрымальніка: 
3012 740 628 011

Від аплаты: За газету «Наша Ніва»

фокус

•  НТВ паказала фільм 
пра асабістае жыццё 
Лукашэнкі і знікненні 
людзей

•  Дзе жыве Лукашэнка?

•  Ці свята для вас 3 ліпеня?

•  Да Бога праз міліцэйскія 
кардоны

•  Рыцар з чырвона-зялёнай 
стужкай

•  Казакі ў часе шэсця 
3 ліпеня

•  Расійскае ТВ нагадала 
Лукашэнку пра лёс Бакіева

•  Мытная пастка

•  Па Вільні будзе ездзіць 
беларускі тралейбус 
«Вітаўт» + фота

•  Першы год першага 
беларускамоўнага міністра

Самае чытанае  
на nn.by 

за 30 чэрвеня—6 ліпеня

Дзякуй 
падпісчыкам,
якія падпісваюцца 
праз Рэдакцыю

nn@nn.by

Сцісла

•Шушкевіч атрымаў найвышэйшую 
ўзнагароду Літвы. Крыж Камандора 
ордэна Вітаўта Вялікага яму ўручыла 
прэзідэнт краіны Даля 
Грыбаўскайце. Былы старшыня 
Вярхоўнага Савета Беларусі 
ўганараваны за актыўную падтрымку 
незалежнасці Літвы ў 1991 г.

•Месца нараджэння Ларысы 
Геніюш увекавечаць? Мінкультуры 
ў канцы ліпеня вызначыцца, 
ці надаваць статус помніка рэшткам 
фальварка Жлобаўцы, 
у якім нарадзілася паэтка Ларыса 
Геніюш. З такой прапановай 
у міністэрства звярнулася 
Таварыства аховы помнікаў. Днямі 
Зэльвенскі райвыканкам адмовіўся 
назваць імем паэткі вуліцу раённага 
цэнтра, дзе паэтка жыла.

•Дзяўчына, якой нанеслі пабоі, 
аштрафаваная на 350 тысяч. Такое 
рашэнне вынесла суддзя Ленінскага 
раёна Магілёва Святлана Сарока, 
разгледзеўшы пазоў валанцёра 
кампаніі «Гавары праўду» Аксаны 
Самуйлавай. Аксана раздавала 
зарэгістраваную газету «Свабодныя 
навіны плюс» ля завода «Ліфтмаш». 
Па яе словах, начальнік аховы 
прадпрыемства Шулаў адабраў 
у дзяўчыны газеты і перадаў 
яе міліцыі. Дзяўчына зрабіла 
экспертызу нанесеных ёй пабояў 
і падала ў суд. Аднак Шулаў, 
мужчына моцнага целаскладу, былы 
міліцыянт, даводзіў, што яго самога 
збіла дзяўчына. Суддзя палічыла, 
што хуліганскія дзеянні дзяўчыны 
вагой 48 кілаграмаў у наяўнасці, 
і ўзяла бок адказчыка.

•Шведскія феміністкі спалілі 100 
тысяч крон. Мяшок з грашыма 
гарэў каля 40 хвілін. «Гэта сума, 
якую жанчыны страчваюць 
штохвілінна ў выніку сэксуальнай 
дыскрымінацыі», — паведаміла 
лідэр партыі Гудрун Шуман. Яна 
прызнала, што гэтыя грошы маглі 
быць выдаткаваныя на 
дабрачыннасць, але Партыя 
феміністак — арганізацыя 
палітычная: «Мы не ахвяруем, мы 
спрабуем змяніць рэальнасць».

•Гарэлка «Крышталь» прызнаная 
кашэрнай. На просьбу кіраўніцтва 
завода «Мінск Крышталь» галоўны 
рабін Расіі выдаў сертыфікат 
кашэрнасці міжнароднага ўзору. 
Гэта дае магчымасць 
прадпрыемству экспартаваць 
прадукцыю на ўнутраны рынак 
Ізраіля. Прадукцыя кашэрная на ўсе 
дні году, акрамя дзён свята Песах.

•Украіна афіцыйна стала 
бяз'ядзернай дзяржавай. 
Вярхоўная рада заканадаўча 
зацвердзіла бяз'ядзерны статус 
краіны. На красавіцкім саміце 
па пытаннях ядзернай бяспекі 
ў Вашынгтоне прэзідэнт Віктар 
Януковіч заявіў, што Украіна за два 
гады пазбудзецца рэштак 
высокаўзгабачанага ўрану.

Лукашэнка: «Мы на сённяшні 
дзень ратыфікавалі ўсе дамовы і 
пагадненні, якія датычаць Мыт-
нага саюза. Але яны гэтага не веда-
юць. Гарантыю вам даю, што не ве-
даюць».

Ну, а наш-та, «ваўкадаў»,
зноўку ўсіх наўкол пацешыў:
ночкай боты аблізаў,
зранку урачыста брэша,
што, маўляў, ён ашукаў абармотаў.
Не заўважыў гаспадар чыстых ботаў!

Кнехт

Падчас святочнага шэсця, прымеркаванага да Дня 
незалежнасці, у Віцебску на пілотках некаторых школьнікаў 
можна было бачыць цэшкі з Пагоняй.
Як патлумачылі дзеці, яны належаць да арганізацыі 
«Хуткая дарожная дапамога», дзе вывучаюць рэгуляванне 
дарожнага руху і прыёмы першай дапамогі, а на форменных 
пілотках у іх — герб Віцебскай вобласці.
Нагадаем, што 2 чэрвеня 2009 Аляксандр Лукашэнка 
ўказам №277 зацвердзіў герб Віцебскай вобласці з выявай 
Пагоні. Таксама выява гэтага герба змяшчаецца на знаку 
«Чалавек году Віцебшчыны».

Алегу Р. з Валожынскага раёна.
Лявону Л., Г.К., А.Б. з Мінскага раёна.
М.А. з Магілёва.
Сяргею Р. з Бярозаўскага раёна.
Сяргею Т. з Лідскага раёна.
Г.З. з Слонімскага раёна.
Ніне А. з Гродзенскага раёна.
Мікалаю Р. з Рэчыцкага раёна.
Валерыю П. з Баранавіцкага раёна.
Д.Н. з Ліды.
Іне П., Леаніду Я. з Пухавіцкага раёна.

У Глыбокае 
вярнулася 

Пагоня
На гэтым тыдні на сцяне 

глыбоцкага 7-павярховага До-
ма саветаў усталяваныя два 
вялікія бігборды. На левым — 
герб Віцебскай вобласці «Па-
гоня», на правым — герб Глы-
бокага.

Дзіўнага тут нічога няма, ха-
ця ў некаторых «дах едзе» ад не-
чакана ўбачанага відовішча. Не 
можа быць! Нашыя вярнуліся? 
Дзіўней было б у Лепелі, бо там 
трэба вешаць аж дзве Пагоні. 
Адна другую даганяе! Бо 
цяперашні герб горада Лепеля 
— таксама Пагоня.

На тле глыбоцкага «Белага 
дома» цяпер аж пяць сімвалаў. 
Два — вышэйзгаданыя, а такса-
ма герб РБ, сцяг РБ і сцяг гора-
да, срэбна-блакітна-жоўты.

Блакітным колерам на сця-
гу горада адзначаная зубчатая 
крапасная сцяна (як і на гер-
бе), бо некалі тут быў замак 
Радзівілаў. Але дзіва, што і на 
гербе горада «польскіх» часоў, 
пра існаванне якога даведаліся 
толькі год назад (дзякуючы та-
му, што польскія архівы сталі да-
ступныя праз інтэрнэт) — такса-
ма зубчатая 3-пралётная гатыч-
ная брама.

Цікава, аднак, тое, што Глы-
бокае заўсёды было пад Паго-
няй! Гэта цяпер — з 1961 — Глы-
бокае належыць да Віцебскай 
вобласці. Але ж Глыбоччына — 
колішняя Віленшчына. А герб 
Віленскай губерні (ваяводства) 
— таксама Пагоня.

Уладзімір Скрабатун, 
Глыбокае

22-гадовы беларускі хлопец Антон 
Жмачынскі 4 ліпеня загінуў у горадзе Ошэн 

Сіці (штат Нью-Джэрсі).

У Беларусі Антон навучаўся на гуманітарным фа-
культэце БДУ па спецыяльнасці «Інфармацыйныя 
тэхналогіі». Сёлета перайшоў на пяты курс.

На тых летніх канікулах Жмачынскі ўпершыню 
выязджаў у ЗША на заробкі. Працаваў і ў кавярні, 
і ў гатэлі. Потым вярнуўся, каб працягнуць на-
вучанне.

Гэтым летам зноў накіраваўся за акіян. У той ве-
чар Антон пайшоў з сябрам на дзікі пляж і заплыў 
задалёка. Выратавальнікі не паспелі.

Родныя хлопца жывуць у Слуцку. Бацька 
з’яўляецца сябрам Партыі БНФ. Антон быў 
адзіным дзіцем у сям’і.

Пакуль невядома, калі цела даставяць у Бела-
русь.

Зміцер Панкавец

Хлопец-беларус 
патануў у ЗША
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