№9 14/03/2006

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
Кіраўніка аршанскай ініцыятыўнай групы Казуліна асудзілі на 7 сутак арышту. У Аршанскі
гарадзкі суд Васіля Берасьнева даставілі за арганізацыю 11-га сакавіка несанкцыянаванага мітынгу з
удзелам кандыдата на прэзыдэнты А.Казуліна, -- прынамсі, так міліцыянты патлумачылі сваякам
ягонае ўчорашняе затрыманьне. Але пакараньне актывіст атрымаў зусім за іншае – за абразу
супрацоўнікаў гарвыканкаму: нібыта сп. Берасьнеў “намерана сказіў прозьвішча намесьніка
старшыні гарадзкой выбарчай камісіі А.Казлова” , што пацьвердзіў загадчык ідэалягічнага адзелу
Л.Фурс. Іншых сьведкаў у суд не пусьцілі.

Цытаты
З юрыдычнага пункту погляду тое, што адбылося ў аршанскім судзе, выглядае як змова двух
службовых асоб з мэтаю незаконна прыцягнуць да адказнасьці чалавека, які займаецца палітычнай
дзейнасьцю ў Воршы напярэдадні выбараў. Алег Граблеўскі, юрыст-праваабаронца з Воршы.

Людзі
Жыхарка Віцебску Ганна Кастэнка пэўная, што стала сьведкай фальсыфікацыі вынікаў
выбараў. У ейнай прысутнасьці юрысконсульт Кастрычніцкага райвыканкаму тэлефанавала на
выбарчыя ўчасткі і запытвала пра агульную колькасьць выбарцаў, пра колькасьць прагаласаваўшых
(хаця 13-га сакавіка нават датэрміновае галасаваньне яшчэ не пачыналася), а таксама пра колькасьць
галасоў за нейкага “кандыдата Пятрова”. Спн.Кастэнка лічыць, што, хто б ні быў “кандыдат Пятроў”,
відавочна парушаецца выбарчае заканадаўства, а таму па заўважаным ёй факце накіраваная скарга ў
ЦВК, хаця раённая выбарчая камісія не пацьвердзіла, што маюць месца нейкія фальсыфікацыі.

Факты
Газэта “Віцебскі рабочы” пачала штонумар друкаваць матэрыялы пра кандыдатаў. Прычым
зьмест гэтых матэрыялаў адпавядае назвам: “Осторожно: Козулин!”,”Программа Милинкевича :
курс в никуда”.Назвы і зьмест артыкулаў, прысьвечаных А.Лукашэнку, ёсьць проста люстэркавым
адлюстраваньнем: “Только б жизн сделать лучше” і “Хорошее – на виду”. І толькі пра С.Гайдукевіча
пакуль не надрукавана нічога ўвогуле.

Абвесткі
Працуе “гарачая лінія” для тых, каго прымушаюць галасаваць датэрмінова. Студэнтаў
віцебскіх ВНУ, насельнікаў інтэрнатаў і працоўных прадпрыемстваў, якіх кіраўніцтва будзе гвалтам
гнаць на выбарчыя ўчасткі, арганізатары просяць тэлефанаваць 8-029-259 82 62 або пераслыць
інфармацыю на vibori2006@list.ru
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