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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
“Міжнародная амністыя” пачала акцыю ў падтрымку беларускіх палітвязняў. Арганізацыя
прапанавала падтрымаць асуджаных актывістаў “Партнёрства”. Праваабаронцы прапанавалі
дасылаць лісты Мікалая Астрэйку і Цімафею Дранчуку ў турму на вуліцы Валадарскага ў Мінску.
Таксама арганізацыя дае адрасы адміністрацыі прэзідэнта, генеральнага пракурора, міністра
ўнутраных справаў Беларусі. Мяркуецца, што ўдзельнікі акцыі ў сваіх зваротах нагадаюць
чыноўнікам пра абавязкі ў сферы правоў чалавека.
Кіраўнік Беларусі абмяркуе ў Сочы газавае пытаньне. Сёньня ў Сочы пачынае працу
нефармальны саміт ЭўрАзЭС. У ім бярэ ўдзел кіраўнік Беларусі Аляксандар Лукашэнка. На сустрэчы
будуць абмеркаваны пытаньні фармаваньня мытнай прасторы й агульнага энэргетычнага рынку.
Менавіта супрацоўніцтва ў паліўна-энэргетычнай сфэры зьяўляецца найбольш актуальным для
беларускага кіраўніцтва, бо чакаецца павышэньне цэнаў на расейскі газ. У зьвязку з гэтым
Аляксандар Лукашэнка нават скарыстаўся кароткачасовым адпачынкам.
Аўтуховіча і Лявонава адпраўляюць у калонію. Адвакаты ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая
Аўтуховіча і Юрыя Лявонава падалі касацыйную скаргу на іх прысуд. Аднак адміністрацыя
гарадзенскага следчага ізалятара намераная адправіць вязняў у калонію, не чакаючы прысуду
абласнога суда.
Павал Севярынец адбыў палову тэрміну пакараньня. Роўна год таму асуджаны да абмежаваньня
волі Павал Севярынец прыехаў у вёску Малое Сітна Полацкага раёну. Яна была вызначаная ўладамі
як месца палітычнай ссылкі маладога палітыка. Такім чынам, Павал адпрацаваў на “хіміі” палову
тэрміну і мае права на ўмоўна-датэрміновае вызваленьне. Апошнім часам Павал працуе
стропальшчыкам на лесаўчастку.

Факты
у Беларусі рыхтуецца дэнамінацыя рубля. Урад Беларусі і Нацыянальны банк пачалі падрыхтоўку да
дэнамінацыі рубля. Змены павінны адбыцца ўвосень, паведамляе Інтэрнэт-сайт “Белорусский
партизан”. Найбольш верагодны варыянт — змяншэнне кошту рубля на два нулі. Праўда,
разглядаецца і варыянт трохнулёвай дэнамінацыі. Змяншэнне правядуць, каб зрабіць невідавочным
скачок інфляцыі пасля павышэння коштаў на газ. Інфляцыя можа павысіцца на 25—30 адсоткаў. Гэта
значыць, што да канца году 1 долар будзе роўны 3 тысячам рублёў.

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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