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Найдакладнейшае вымярэнне каштоўнасці чалавека — не
тое, што ён робіць у час спакою і ўтульнасці, а тое, як
ён трымаецца падчас барацьбы і супярэчнасцяў.
Марцін Лютэр Кінг

Грамадская пазапалітычная і пазацэнзурная ініцыятыва. Распаўсюджваецца бясплатна

Падзеі
16-я суткі ідзе акцыя пратэсту "Маладога фронту". 16-я суткі працягваецца эстафэтная галадоўка
актывістаў незарэгістраванай арганізацыі “Малады фронт”. На сёньняшні дзень галадаюць 23 чалавекі. Яны
арандавалі кватэру ў Менску, каб трымацца разам. Галадоўку апазыцыянэры абвясьцілі 29 траўня. Напачатку
ў акцыі ўдзельнічалі больш за чатыры дзясяткі чалавек. Потым непаўналетнія спынілі галадоўку на просьбу
кіраўніцтва арганізацыі. Яшчэ некалькі чалавек выйшлі з галадоўкі з прычыны стану здароўя. Але да акцыі
далучыліся новыя ўдзельнікі.
Студэнта судзілі за бел-чырвона-белы сьцяг на матчы Беларусь-Расея. Cёньня суд Цэнтральнага раёну
Гомелю вынес папярэджаньне студэнту першага курсу Гомельскага дзяржаўнага ўнівэрсытэту імя Францішка
Скарыны Зьмітру Жалезьнічэнку. Навучэнцу інкрымінуецца выкарыстаньне незарэгістраванай сымболікі
падчас таварыскай сустрэчы паміж моладзевымі зборнымі Беларусі й Расеі. Юнак абвінавачаны ў тым, што
падтрымліваў беларускую каманду бел-чырвона-белым сьцягам. Быў абвешчаны даволі мяккі прысуд —
папярэджаньне, якое, зрэшты, можа мець сур’ёзныя наступствы, калі паўторыцца нешта падобнае.
Сітуацыя на "Беларуськаліі" блізкая да катастрафічнай. Сёння была прыпыненая праца на ўсіх чатырох
руднях. Такое рашэнне было прынятае на планёрцы кіраўніцтва аб'яднання, у сувязі з тым, што складскія
памяшканні перапоўненыя. Аб'яднанне будзе стаяць да 25 чэрвеня, пасля чаго, магчыма, запусцяць
вытворчасць на двух руднях.
Беларусь зачыняе мяжу з Расіяй. Часовыя пасты ўсталяваныя на ўсіх пунктах пропуску. Як
растлумачылі ў Дзяржаўным мытным камітэце, з гэтага часу Беларусь будзе пільна сачыць за
прытрымліваннем заканадаўства ў вобласці транзіту і перавозкі падакцызных тавараў. Часовыя пасты будуць
дзейнічаць, пакуль не будзе распрацаваны механізм інфармавання расійскіх перавозчыкаў аб неабходнасці
заказваць канвой для перамяшчэння па тэрыторыі Беларусі.
Генеральны дырэктар "Нафтану" без тлумачэння, як паведамілі ў амбасадзе Латвіі, "выразных
прычынаў" адмовіўся прымаць на заводзе амбасадараў краінаў ЕС. Нагадаем, падчас паездкі па
Віцебскай вобласці дыпламаты жадалі наведаць буйное нафтаперапрацоўчае прадпрыемства. Гэтая дзіўная
адмова выклікала здзіўленне ў прадстаўнікоў еўрапейскіх дзяржаваў, паколькі падчас свайго візіту яны маюць
намер былі наладзіць больш трывалыя адносіны з беларускім вытворцам нафтапрадуктаў.

Людзі
А.Казулін зьвярнуўся з адкрытым лістом да генпракурора. Былы кандыдат на прэзыдэнта азнаёміўся з
матэрыяламі сваёй справы і з гэтай нагоды зьвярнуўся да генэральнага пракурора Беларусі Пятра
Міклашэвіча. Аляксандар Казулін мяркуе, што справу на яго завялі на загад “зьверху” й расьсьледаваная яна
неаб'ектыўна. Палітык адзначыў ролю ў перасьледзе супрацоўнікаў спэцпадразьдзяленьня міліцыі “Алмаз” і
камандзіра брыгады ўнутраных войскаў Зьмітра Паўлічэнкі.

Абвесткі
Новы конкурс – "Фота Свабоды". "Фота Свабоды" – Ваш погляд на беларускае жыццё. Дасылайце (з
кароткім апісаннем – што, дзе, калі) здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей на адрас svaboda@rferl.org з пазнакай
"fota Svabody". Падрабязнасці на www.svaboda.org
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