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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
Удзельнікі галадоўкі ў Брэсце маюць намер 17 жніўня спыніць акцыю пратэсту. У гэты дзень у
Мінск будуць накіраваныя дакументы, на падставе якіх кампетэнтныя інстанцыі зоймуцца
вывучэннем сітуацыі. Галадоўка пачалася ў пачатку ліпеня. Уладальнікі маршрутных таксовак
пратэставалі супраць спробаў спагнаць з іх падатак за аўтамабілі, якія былі ўвезеныя ў краіну яшчэ
да прыняцця адпаведнага прэзідэнцкага ўказу. У выпадку, калі рашэнне будзе не на карысць
галадоўнікаў, акцыя ў Брэсце распачнецца зноў.
Берасьце: стан здароўя Любові Разановіч крыху палепшыўся. Удзельніца акцыі пратэсту
ўладальнікаў і кіроўцаў маршрутных таксі Любоў Разановіч па-ранейшаму праходзіць курс
інтэнсіўнай тэрапіі ў Цэнтральным гарадзкім шпіталі Берасьця. Сёньня яна паведаміла, што адчувае
сябе крыху лепш, хаця пасьля сухой галадоўкі марудна аднаўляюцца некаторыя функцыі арганізму.
Каля ўправы партыі БНФ у Мінску знайшлі муляж выбуховага прыстасавання. Каля гадзіны
мінскія сапёры займаліся ліквідацыяй невядомага прыстасавання, якое нагадвала выбуховае. Яно
было прымацаванае да дзвярэй Управы Партыі БНФ. Па факце выяўлення муляжу выбуховага
прыстасавання распачатая крымінальная справа.
Больш за тры тыдні няма зьвестак пра перакладчыка Антона Тараса. У міліцыі заведзена
крымінальная справа з факту зьнікненьня сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Антона Тараса.
Сваякі й калегі журналіста нагадваюць: у сакавіку Антон Тарас адсядзеў у турме як удзельнік
падзеяў на Кастрычніцкай плошчы.
Сяргей Скрабец можа зьвярнуцца па амністыю. Былы кіраўнік дэпутацкай групы "Рэспубліка" у
Палаце прадстаўнікоў папярэдняга скліканьня Сяргей Скрабец сёньня пачынае адлік другой паловы
свайго зьняволеньня.

Факты
На Віцебскім камбінаце шаўковых тканінаў узнік скандал. Дырэктар прадпрыемства, якое не дае
прыбытку, купіў сабе кватэру за 98 мільёнаў рублёў. Пры гэтым мінулы год камбінат завяршыў са
стратамі ў 71 мільён рублёў. Дырэктар Уладзімір Несцярэнка кажа, што да ягонага пераезду ў
Віцебск з Магілёва два гады таму прадпрыемства мела страты значна большыя — па 185 мільёна
штомесяц. Кіраўніцтва канцэрну “Беллегпрам” падтрымала дырэктара камбінату.

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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