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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
Пасьля апэрацыі апэндыцыту Сасіма прыкавалі да ложка. Актывіст незарэгістраванага
моладзевага руху “Зубар” Мікіта Сасім знаходзіцца ў 9-ым клінічным шпіталі. Яго затрымалі на
вуліцы 14 сакавіка. У міліцэйскім пастарунку ў Мікіты пачаўся прыступ апэндыцыту і яго адвезьлі ў
9-ы клінічны шпіталь. Давялося рабіць апэрацыю. У рэанімацыйнай палаце міліцыянты замацавалі
руку Мікіты наручнімі да ложка.
За кратамі на Акрэсьціна ўжо каля 30 чалавек. Суд Цэнтральнага раёну Менску пакараў
арыштамі лідэра прадпрымальнікаў Ігара Ледніка, актывістаў незарэгістраванага моладзевага руху
“Зубр” Вольгу Сакалову і Антона Столера. Іх абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Актывісты заявілі,
што арышты апазыцыянэраў ёсьць прэвэнтыўнай мерай уладаў, каб прадухіліць зьяўленьне 19
сакавіка тысячаў дэманстрантаў на Кастрычніцкай плошчы.
У Менску затрыманы Анатоль Лябедзька. Каля штаб-кватэры Аб'яднанай грамадзянскай партыі
быў затрыманы лідэр партыі, старшыня Нацыянальнага выканаўчага камітэту А. Лябедзька.
Міліцыянты зрабілі ператрус у машыне палітыка. Пасьля гэтага Анатоля Лябедзьку адвезьлі ва
ўпраўленьне ўнутраных справаў Цэнтральнага раёну Менску. Паводле Лябедзькі, інфармацыйныя
матэрыялы, якія былі ў машыне, легальныя, з выхаднымі дадзенымі.
Аляксандр Мілінкевіч сустрэўся з кіраўніком місіі назіральнікаў ад СНД Уладзімірам
Рушайла. Падчас сустрэчы Аляксандр Мілінкевіч выказаў сваё бачанне сітуацыі ў краіне. Таксама
былі прадстаўленыя канкрэтныя матэрыялы, якія характарызуюць выбарчы працэс.

Цытаты Лідзіі ЯРМОШЫНАЙ
"Оппозиционные кандидаты в президенты Беларуси активно ведут предвыборную кампанию,
действующий глава государства Александр Лукашенко — скромно".
"Я бы хотела обозначить, что достаточно скромно осуществляется кампания в поддержку, в том
числе по рекламной агитации, действующего главы государства. В средствах массовой информации
практически отсутствуют агитационные ролики в поддержку Лукашенко".
"Кроме того, как и в 2001 году, Александр Лукашенко отказался от эфирного времени,
предоставляемого для распространения своей предвыборной кампании".
"Кампания действующего президента проходит более скромно и менее развернуто, чем это было в
2001 году".

Абвесткі
18 сакавіка на плошчы Бангалор адбудзецца канцэрт-сутсрэча з Мілінкевічам. Мінгарвыканкам
даў афіцыйны дазвол на вялікі канцэрт, які пачнецца ў 17:00 18-га сакавіка. У канцэрце прымуць
удзел вядучыя беларускія выканаўцы.
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