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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
Аляксандр Казулін абвясціў аб недаверы да суду. Аб гэтым ён заявіў у сувязі з тым, што ўсё
хадайніцтвы ў яго абарону былі адхіленыя. У прыватнасці, просьба дапусціць да абароны яго дачку.
У той жа час, сваякі Аляксандра Казуліна працягваюць дабівацца яго вызвалення. Жонка былога
кандыдата ў прэзідэнты прысутнічала на адным з пасяджэнняў Палітычнай рады аб'яднаных
дэмакратычных сілаў. Лідэры апазіцыйных партый паабяцалі, што будуць прымаць меры ў абарону
Казуліна.
Па віцебскіх падзеях 19 і 20 чэрвеня, якімі заявіў аб сабе незарэгістраваны рух "Бунт",
заведзена крымінальная справа. Аб гэтым перадае выданне "Беларускі партызан". Пакуль
"падазраваных" двое — мінчанка Таццяна Ялавая і актывіст АГП, віцяблянін Дзяніс Дзянісаў.
Як мяркуе следства, яны падрыхтавалі і арганізавалі правядзенне на тэрыторыі Кастрычніцкага раёна
Віцебска групавой несанкцыянаванай акцыі, накіраванай на (цытата) " парушэнне грамадскага
парадку і зрыву культурна-забаўляльных мерапрыемстваў".
Пікеты “Свабоду Казуліну!” ў Менску. Сёньня ў Менску на плошчы Бангалор пачаліся дазволеныя
ўладамі пікеты ў падтрымку былога кандыдата ў прэзыдэнты Аляксандра Казуліна ды іншых
палітзьняволеных. Пікеты працягнуцца да 30 ліпеня.
Свабодны прафсаюз “Белшыны” скардзіцца на перасьлед. На Беларускім шынным камбінаце ў
Бабруйску расьце напружаньне між сябрамі незарэгістраванага Свабоднага прафсаюзу й
адміністрацыяй прадпрыемства. Як сьцьвярджаюць прафсаюзныя актывісты, адміністрацыя
выкарыстоўвае супраць іх сродкі эканамічнага й юрыдычнага ўціску.
Дэпутаты ПА АБСЭ абмяркуюць беларускае пытаньне. Дэпутаты ўжо запісаліся для ўдзелу ў
дыскусіі. Пра гэта нашаму радыё сёньня паведаміў па тэлефоне з Брусэлю, дзе 3 ліпеня пачалася
чарговая сэсія Парлямэнцкай Асамблеі АБСЭ, кіраўнік Аб’яднанай грамадзянскай партыі Анатоль
Лябедзька. Як мы ўжо паведамлялі, дыскусію адносна сытуацыі ў Беларусі 5 ліпеня арганізуе
кіраўніца спэцыяльнай групы ў справах Беларусі Парлямэнцкай Асамблеі АБСЭ Ута Цапф.

Цытаты
А. Мілінкевіч: “Шмат студэнтаў змогуць вучыцца ў Польшчы. Гэта вельмі важна, што ёсьць
такая магчымасьць, і палякі тут зьяўляюцца піянэрамі. Вялікая колькасьць студэнтаў зможа
працягваць тут навучаньне. Я вельмі задаволены, бо, калі мы клічам людзей на барацьбу і ня маем
магчымасьці іх абараніць, то гэта проста немаральна”.

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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