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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
Любоў Разановіч выходзіць з галадоўкі. Сёньня – другія суткі, як у Цэнтральным гарадзкім шпіталі
Берасьця праходзіць курс інтэнсіўнай тэрапіі ўдзельніца акцыі пратэсту ўладальнікаў і кіроўцаў
маршрутных таксі Любоў Разановіч. Пасьля сухой галадоўкі пакуль не аднаўляюцца некаторыя
функцыі арганізму. У сваю чаргу, загадчык тэрапэўтычнага аддзяленьня гарадзкога шпіталю ў
Берасьці Ўладзімер Сварцэвіч вызначае стан здароўя Любові Разановіч – як сярэдняй цяжкасьці.
Пракуратура Менску дала адказ на заяву Аляксандра Казуліна. У заяве, дасланай у пракуратуру
Менску, зьняволены экс-кандыдат на прэзыдэнта Беларусі інфармаваў пра незаконныя дзеяньні
супрацоўнікаў спэцпадразьдзяленьняў у часе выбарчай кампаніі й патрабаваў зрабіць захады да
пракурорскага рэагаваньня. Пракурор Менску Мікалай Кулік у адказе спадару Казуліну адмовіўся
заводзіць з гэтых фактаў крымінальныя справы.
У Залінейным раёне Барысава, нядаўна падтоплены залевамі, пачалі класці асфальт. Праўда, у
некаторых месцах робяць гэта спехам — нават шчэбень не падсыпаюць. Барысаўчане кажуць, што
гэта робіцца напаказ для прэм’ер-міністра Сяргея Сідорскага, які наведвае горад. Нагадаем, у
нядзелю група жыхароў Барысава перакрыла чыгунку, патрабуючы вырашыць праблему з
падтапленнем двароў. Цяпер да многіх з іх наведваюцца міліцыянеры з Мінску.
У Баранавічах пачаліся суды за правядзенне ў ліпені несанкцыянаванай акцыі, прысвечанай
Дню салідарнасці з беларускімі палітвязнямі і сем’ямі зніклых палітыкаў. Тады, 16 ліпеня,
маладыя людзі выйшлі да помніка Леніну ў Баранавічах з партрэтамі Зміцера Завадскага, Юрыя
Захаранкі, Анатоля Красоўскага і Віктара Ганчара. Пяць хвілін доўжылася гэтая акцыя, таму што
адразу на плошчу прыехалі міліцыянты, забралі пратэстуючых і даставілі іх у аддзел унутраных
справаў, дзе на іх былі складзены пратаколы. І вось 8, 9 і 10 жніўня адбыліся суды над тымі, хто
выходзіў на плошчу.

Факты
Два ўраджэнцы Беларусі загінулі ў падбітым ліванцамі ізраільскім танку. У Ліване загінулі два
ўраджэнцы Беларусі. Абодва з’ехалі з нашай краіны 10 гадоў таму. Давіду Шамідаву было 25 гадоў,
Ігару Каваліку - 26. У танк, дзе яны знаходзіліся, патрапіла супрацьтанкавая ракета. Ігара Каваліка
выклікалі на вайсковыя зборы літаральна за некалькі дзён да здарэння. Давід не дажыў адзін дзень да
здзяйснення сваёй мары. Сёння яму затэлефанавалі дадому і паведамілі, што ён прыняты на
архітэктурны факультэт школы мастацтваў.

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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