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Незалежнасьць: акт і акцыя
А

Аб ператрусе ў былога дэпутата парлямэнцкай Апазыцыі БНФ Мікалая Аксаміта
8-га лютага ў Ваўкавыску адбыліся арышты прадпрымальнікаў і ператрусы ў кватэрах апазыцыйных актывістаў.
У тым ліку, быў праведзены ператрус у хаце былога дэпутата Апазыцыі
БНФ у Вярхоўным Савеце 12-га скліканьня Мікалая Аксаміта, які мае непасрэднае дачыненьня да прыняцьця Дэклярацыі аб дзяржаўным сувэрэнітэце Беларусі і наданьня ёй статусу канстытуцыйнай сілы, зацьвярджэньня Бел-Чырвона-Белага сьцягу і гербу “Пагоня” ў якасьці дзяржаўных сымбаляў. У іншай краіне такі чалавек меў-бы пашану ад дзяржавы – у Беларусі, што паказальна, Мікалай Аксаміт вось ужо некалькі гадоў
ня можа ўладкавацца на працу.
Сярод іншага, у Мікалая Аксаміта былі канфіскаваныя дакумэнты, якія
маюць дачыненьне да ягонай дэпутацкай дзейнасьці 1990-1995 гадоў, два
дэпутацкія пасьведчаньні, а таксама два бел-чырвона-белыя сьцягі. Пры
гэтым супрацоўнікі спэцслужбаў заявілі, што сям’я ня мае права захоўваць
у сябе гэтыя сьцягі.
Канфіскацыя дакумэнтаў, зьвязаных з працай у парлямэнцкай Апазыцыі
БНФ, праява мэтанакіраванай палітыкі па вынішчэньню з грамадзкай сьвядомасьці ўсяго, што мае дачыненьне да абвяшчэньня незалежнасьці ў
1918 годзе і яе аднаўленьня ў 1991 годзе. Гэта ёсьць праява выразнай антынацыянальнай палітыкі, накіраванай на вынішчэньне культуры, палітыкі, несумяшчальнай з нацыянальнай уладай. Тое, што беларускай сям’і забараняецца нават захоўваць нацыянальныя сьцягі, яскрава пацьвярджае,
што, нягледзячы на заявы пра “лібэралізацыю” ды “дэмакратызацыю”, рэжым Лукашэнкі застаецца антынацыянальным і антыбеларускім.
Iвонка СУРВIЛЛА, Старшыня Рады БНР
Канада, 9 лютага 2009 году
___________________________

Аб пагрозе незалежнасьці Беларусі
Днямі ў Маскве Аляксандар Лукашэнка падпісаў чарговыя пагадненьні,
якія ставяць пад пагрозу сувэрэнітэт і незалежнасьць Беларусі.
Прызнаньне расейскага рубля ў якасьці так званай “рэгіянальнай валюты” – гэта чарговая капітуляцыя Лукашэнкі перад Крамлём, спроба расплаціцца яшчэ адной часткай сувэрэнітэту краіны за пятнаццаць гадоў
свайго некампэтэнтнага кіраваньня.
Дамоўленасьці аб адзінай з Расеяй сыстэме супрацьпаветранай абароны і стварэньні калектыўных сілаў апэратыўнага рэагаваньня сумесна з
Расеяй і іншымі недэмакратычнымі рэжымамі замацоўваюць Беларусь у
арбіце мілітарысцкіх інтарэсаў Крамля.
Гэтыя дамоўленасьці адбыліся на фоне далейшай экспансіі Расеі літаральна ва ўсе сфэры жыцьця Беларусі і зьнішчэньня нацыянальных каштоўнасьцяў. Вось ужо некалькі гадоў грамадзяне Расеі валодаюць абсалютна роўнымі правамі на набыцьцё нерухомасьці ў Беларусі, пры тым,
што грамадзяне іншых краінаў (у тым ліку і этнічныя беларусы замежжа)
такіх магчымасьцяў пазбаўленыя. Адначасна, зьмяншаецца колькасьць
беларускамоўных школаў, беларуская мова практычна зьнікла зь дзяржаўнага тэлебачаньня і радыё, дыскрымінацыя беларусаў па нацыянальнай прыкмеце набыла масавы характар. Такое аслабленьне нацыянальнай
ідэнтыфікацыі, пераўтварэньне нацыі ў русыфікаванае “насельніцтва” можа быць падрыхтоўкай для чарговага “рэфэрэндуму”, на якім незалежнасьць беларускай дзяржавы ліквідуюць паводле “волі народу”.
Рада БНР заяўляе, што адзіным паратункам для беларускага народу
зьяўляеца як найхутчэйшае пазбаўленьне ад цяперашняга рэжыму Лукашэнкі і ягоных хаўрусьнікаў шляхам вольных, справядлівых і празрыстых
выбараў, праведзеных пад кантролем заходніх інстытуцыяў.
Рада БНР заклікае беларускія арганізацыі давесьці да ўрадаў сваіх
краінаў інфармацыю пра небясьпеку апошніх крокаў Лукашэнкі і падтрымаць незалежніцкія сілы на Бацькаўшчыне.
Жыве Беларусь!
Iвонка СУРВIЛЛА, Старшыня Рады БНР
Канада, 4 лютага 2009 году
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дзначаючы штовясны ўгодкі аб
вешчаньня незалежнасьці Бела
русі, мы заўсёды прыгадваем Акт
25 Сакавіка. Нацыянальнадзяржаўную
незалежнасьць мы атаесамляем з актам, з
пэўным азначаным гістарычным мамэн
там, які прыйшоў і мінуў, пакінуўшы нам
Акт. Але незалежнасьць – ня толькі і ня гэ
тулькі акт, колькі акцыя, актыўнасьць. Не
залежнасьць – ня дзея, што адбылася, а
дзея, што трывае.
Незалежнасьць ня мае ў сабе законча
насьці, гэта – цягласьць, працэс. І кожны з
нас, кожны ідэйны падданы Беларускае
Народнае Рэспублікі, становіць арганіч
ную частку гэтага працэсу – нагэтулькі,
наколькі сябе гэткай часткай усьведамляе,
наколькі мае ў сабе наважанасьці гэткае
ўсьведамленьне захаваць. Незалежнасьць
пачынаецца ад акту ўсьведамленьня ды пе
ратвараецца ў акцыю ўжыцьцяўленьня.
Незалежнасьць – гэта ня нехта, хто выс
тупае з прамовамі ці фармулюе дэкляра
цыі; незалежнасьць – гэта штодзённае,
шточасіннае адчуваньне свае людзкое й
нацыянальнае годнасьці, культурнае вар
таснасьці сябе самога й свайго народу.
Незалежнасьць – гэта веда свае мінуў
шчыны, свае культуры, свае мовы. Бо толь
кі на груньце гэткае веды выростае вера ў

сваё права, вырабляецца пэўнасьць і цьвяр
дзіня нацыянальнага й чалавечага пачуць
ця, дужэе маральная вытрываласьць і стой
касьць, устойлівасьць у грамадзкай працы.
Незалежнасьць – гэта Мэта, з гледзішча
на якую ацэньваюцца і адбіраюцца із штад
зённага патоку факты ды ўмуроўваюцца ў
цьвярдыню нашага сьветагляду.
Незалежнасьць перад тым як стацца ка
лектыўнай, нацыянальнай, зараджаецца,
умацоўваецца ды выяўляецца індывідуаль
на.
Незалежнасьць у кожным з нас адзнача
ецца ступеньчасьцяй; незалежнасьць – гэ
та інтэлектуальнадуховы набытак, што
нарошчваецца, большае з кожным засвое
ным родным словам, кожным усьведамле
ным фактам нацыянальнае мінуўшчыны,
кожнай успрынятай дэталяй беларускае
сучаснасьці.
Незалежнасьць – гэта стан і ўзровень
сьведамасьці кожнага ўпаасобку ды ўсіх
разам. Незалежнасьць у кожным з нас
расьце або адмірае ў меру нашае зацікаў
ленасьці ў Беларусі, нашага інтэлектуаль
нага й духовага кантакту зь ёй.
Незалежнасьць – гэта акт волі, які ста
ецца акцыяй, практыкай жыцьця.

Янка ЗАПРУДНІК
“Беларус” №287, сакавік 1981 г.

Аддзелы Беларуска-Амэрыканскага Задзіночаньня ў
Нью-Ёрку і Нью-Джэрзі ладзяць сумеснае сьвяткаваньне

91 х УГОДКАЎ
АБВЕШЧАНЬНЯ НЕЗАЛЕЖНАСЬЦІ
БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ РЭСПУБЛІКІ,
якое пачнецца а 12.30 папаўдні 29 сакавіка 2009 г. у НьюБрансўіку (Нью-Джэрзі) у гатэлі Гаят-Рыджэнсы па адрасу:

Hyatt Regency Hotel, 2 Albany Street, New Brunswick, NJ 08904.
У праграме: урачыстая акадэмія, банкет і канцэрт.
Перад імпрэзай, а 10.00 гадз. раніцы адбудзецца набажэнства ў
царкве сьв. Маці Божай Жыровіцкай БАПЦ па адрасу:
9 River Road, Highland Park, NJ 08901.
Заклікаем вас прыняць удзел у адзначэньні ўгодкаў адной з найважней
шых падзеяў у гісторыі Беларусі. На ўрачыстай акадэміі выступяць
славутыя дзеячы беларускай дыяспары, адбудзецца банкет і канцэрт.
Кошт квіткоў па замове: $55 дарослым, $40 студэнтам.
Кошт квіткоў пры ўваходзе: $60 дарослым, $50 студэнтам.
Просім замаўляць квіткі загадзя, да 22 сакавіка 2009 году,
даслаўшы аплату на адрас:
Ms. Luda Bakunovich
37 Sand Hill Road
Kendall Park, NJ 08824
Чэкі выпісвайце на імя: Belarusan Amеrican Association з адзнакаю “tickets”.
Дадатковая інфармацыя:
Юрка Азарка 732-560-8610, Віталь Зайка 718-296-1458.
Даезд зь Нью-Ёрку аўтобусам з NY-NJ Port Authority Bus Terminal (8th Ave i
41st St.)да New Bruswick, прыпынак Hyatt Regency; час у дарозе: 50 хвілін.
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Маладзёвыя пікеты ў Нью Ёрку

М

ітынг, арганізаваны
Згуртаваньнем Бе
ларускай Моладзі ў
Амэрыцы і ньюёркскім аддзе
лам БАЗА адбыўся 14 лютага
2009 году. Мэтай яго было
прыцягненьне ўвагі амэрыкан
скай грамадзкасьці і ўраду
ЗША да небясьпечных крокаў
кіраўніка Беларусі А. Лука
шэнкі ў бок мілітарызацыі кра
іны. Мітынг адбыўся ў ажыў
леным месцы ў цэнтры Нью
Ёрку, каля рэзыдэнцыі мэра го
раду.
Каля 20 удзельнікаў пратэс
тавалі супраць падпісаньня
вайсковых дамоваў паміж Бе
ларусьсю і Расеяй аб адзінай
паветранай прасторы і сумес
най вайсковай групоўцы.
Старшыня ЗБМА М. Ціма
шэнка павіншаваў прысутных
са сьвятам каханьня і ад імя
прысутных выказаў салідар
Удзельнікі пікету ЗБМА ля рэзыдэнцыі мэра гораду. Здымак А. Старкова.
насьць з актывістямі Маладога
Фронту Паўлам Кур’яновічам,
Было вырашана накіраваць ліст да саў у падтрымку стварэньня партыі Бе
Зьмітром Дашкевічам і Міколам Дземі дзяржсакратара ЗША Гілары Клінтан з ларуская Хрысьціянская Дэмакратыя.
дзенкам, якія былі зьбітыя ў Менску пад заклікам зьвярнуць ўвагу на вайсковыя Таксама было вырашана правесьці мі
час сьвяткаваньня дня сьв. Валянціна.
дамовы, якія пагражаюць незалежнасьці тынг салідарнасьці зь сябрамі аргкамітэ
Мікіта Агароднік распавёў прысутным Беларусі і на рэпрэсіўную палітыку рэ ту Беларускай Хрысьціянскай Дэмакра
аб дзейнасьці ЗБМА па дапамозе бела жыму Лукашэнкі ў дачыненьні да бела тыі 28 лютага 2009 году.
рускім эмігрантам і аб супрацоўн іцтве з рускай моладзі.
М. ЦІМАШЭНКА
амэрыканскімі ўладамі.
Другой часткай акцыі стаў збор подпі
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НьюЁрку 7га лютага ля штаб
кватэры ААН прайшоў пікет у
падтрымку маладых беларускіх
актывістаў дэмакратычнага руху, гвал
там і незаконна забраных у войска. Пікет
быў арганізаваны сябрамі Беларускага
Моладзевага Руху Амэрыкі і некаторымі
прадстаўнікамі старэйшага пакаленьня,
якія сабраліся, каб падтрымаць Франака
Вячорку, Івана Шылу, Зьмітра Хведару
ка і ўсю беларускую моладзь на Бацькаў
шчыне, якая кідае выклік рэжыму і зма
гаецца за дэмакратыю і беларускую Бе
ларусь.
У пікеце ўзяў удзел старшыня КХП
БНФ Зянон Пазьняк, а таксама мастак
Аляксей Марачкін, які цяпер разам з
скульптарам Алесем Шатэрнікам ладзіць
шэраг беларускіх выставаў у ЗША.
Прадстаўнік БНФ у ЗША, знакаміты
паэт і сьпявак Сяржук СокалаўВоюш,
чые сыны Сьветавіт і Славамір таксама
ўдзельнічалі ў акцыі, заклікаў прысут
ную моладзь выхоўваць сваіх дзяцей
сьведамымі беларусамі.

Паводле Радыё Свабода

У

гэтыж дзень сябры БМРА вы
ступілі ў Вашынгтоне з пратэс
там супраць гвалтоўнага адпраў
леньня ў войска моладзёвых лідэраў.
Некалькі чалавек прыйшлі да беларус
кай амбасады, дзе разгарнулi белчырво
набелы сьцяг i лёзунгі: “No army recruit
ing on political grounds in Belarus”,
“Illegal recruiting is a new punishment for
democrats?”.

Паводле belmove.org

“Сытуацыя ў Беларусі: пэрспэктывы на 2009 год і будучыню”
Д

ыскусія на гэтую тэму адбылася
12 лютага ў Вашынгтоне ў офісе
Нямецкага Фонду Маршала
(German Marshall Fund of the United
States). Для ўдзелу ў мерапрыемстве за
рэгістравалася 77 чалавек, бальшыня зь
якіх былі прысутныя ў залі. Варта адзна
чыць шырокую прадстаўнічасьць – у па
пярэдне былі зарэгістраваныя супрацоўні
кі амбасадаў Азэрбайджану, Вугоршчы
ны, Італіі, Летувы, Мазамбіка, Македоніі,
Малдовы, Нідэрляндаў, Нямеччыны, Ра
сеі, Румыніі, Славакіі, Украіны, Чэхіі.
Таксама былі прадстаўнікі Дзярждэпар
тамэнту ЗША, першы амбасадар ЗША ў
Беларусі Дэвід Суорц, супрацоўнікі Сусь
ветнага банку, дасьледчых установаў,
унівэсытэтаў, Амэрыканскага гэльсінска
га камітэту і іншыя.
У залі быў прысутны Ўладыка БАПЦ
Сьвятаслаў, які адмыслова дзеля гэтага
прыехаў з Таронта.
Беларускі бок прадстаўлялі сябры Бе
ларускаАмэрыканскага Задзіночаньня з
Вашынгтону і НьюЁрку, таксама два ма
ладых чалавека з Эстоніі – Юрась Юрке
віч і Павал Марозаў, каардынатар су
польнасьці “Трэйці шлях Беларусі”. Ар
кадзь Чарапанскі прадстаўляў радыёс
танцыю “Голас Амэрыкі”. Прысутнічала
таксама Тацьцяна Процька, былая шмат
гадовая старшыня Беларускага Гэльсін
скага камітэту.
Дыскусію вялі ад Фонду Маршала сла
вак Павал Дэмэш, дырэктар прадстаўніц
тва Фонду ў Браціславе, і беларуска Іры
на Красоўская, прэзыдэнт Фонду “Мы
памятаем”, створанага ў памяць зьніклых
беларускіх апазыцыйных дзеячаў.
Спня Красоўская глыбока прааналіза
вала сёньняшнюю палітычную сытуацыю
ў Беларусі, пераканаўча засьведчыла,
што беларускія ўлады не выконваюць да
моўленасьцяў з Захадам і, фактычна, не
імкнуцца да грунтоўных зьменаў у краіне,
якія прывяліб да дэмакратызацыі грама
дзтва. Сп. Дэмеш больш увагі надаў

палітыцы Эўразьвязу ў адносінах да Бе
ларусі і магчымасьцях уплыву гэтага
шляху на беларускія ўлады.
Далей адбылася грунтоўная гаворка
пра розныя аспэкты беларускай прабле
мы, якая сьведчыла пра шырокую заці
каўленасьць і жаданьне дапамагчы бела
рускаму народу здабыць свабоду і заха
ваць сваю дзяржаўную неалежнасьць.
Як пасьля мне сказала спня Красоў
ская, арганізатары дыскусіі нават самыя

Аляксей Марачкін і Алесь Шатэрнік. Яны
запрасілі прысутных агледзець мастац
кую выставу, падрыхтаваную Беларускім
Музэем у НьюЁрку сумесна з суполь
насьцю “Трэйці шлях Беларусі” пры пад
трымцы Агенцтва ЗША па міжнародным
разьвіцьці (USAID), German Marshall
Fund of the United States, эстонскай
няўрадавай арганізацыі “Valgevene Uus
Tee”, фундацыі “Адкрытая Эстонія”,
іншых партнэрскіх арганізацый.

не чакалі, што будзе такая шырокая пры
сутнасьць і высокая актыўнасьць удзель
нікаў. Яна вельмі станоўча ацаніла вынікі
абмеркаваньня і выказала спадзеў, што
гэтыя вынікі будуць спрыяць таму, што
беларусы будуць мець больш міжнарод
най падтрымкі ў сваім змаганьні з дыкта
тураю.
Зь беларускай амбасады ў Вашынгтоне
не прыйшоў ніхто.
На завяршэньне мерапрыемства слова
ўзялі два беларускія мастакі зь Менску

Выстава насіла сымбалічную назву
“Мастацтва супроць дыктатуры”. Са
праўды, можна сказаць, што мастацкае
асэнсаваньне сутнасьці беларускага рэ
жыму сталася адным з адметных накірун
каў супраціву дыктатарскай уладзе.
Шмат хто зь беларускай творчай інтэлі
генцыі менавіта такім шляхам дапамагае
апазыцыйнаму руху. У Беларусі арганіза
валася нават адмысловая суполка апазы
цыйна настроеных мастакоў “Пагоня”,
якую ад пачатку ўзначальвае менавіта

Аляксей Марачкін. Ён распавёў, што ле
тась ў ягоную майстэрню ўварваліся мі
ліцыянты, забралі карціны, а яго самога
арыштавалі і пасадзілі за краты. Так дык
татура распраўляецца з тымі творцамі,
хто не падтрымлівае рэжым. Сп. Ма
рачкін падкрэсьліў, што для беларусаў
рэжым Лукашэнкі – гэта ня толькі дыкта
тарскі, але і антынацыянальны. Сёньняш
нія ўлады руйнуюць беларускую культу
ру, забараняюць мову, амаль зьліквіда
валі беларускія школы, актывізуюць пра
цэс поўнай русіфікацыі грамадзтва з мэ
таю падрыхтоўкі далучэньня краіны да
Расеі. Сёньняшняя палітыка Аляксандра
Лукашэнкі ўяўляецца мастаку ў вобразе
напаўразбуранага хлява зь дзіркамі ў
стрэсе, вобраза аджылога ўчарашнягя
дня, на вяртаньне да якога скіраваны вы
сілкі беларускіх уладаў. Гэтую карціну
можна было таксама пабачыць на выста
ве.
Скульптар Алесь Шатэрнік сказаў, што
ягонае мастацтва маўклівае, але яно бяз
словаў пратэстуе супроць дыктатуры, ад
наўляе забытыя старонкі гісторыі народа.
Ён зьвярнуў увагу прысутных на зробле
ны ім у ЗША скульптурны партрэт Тадэ
вуша Касьцюшкі – нацыянальнага героя
Амэрыкі. Тут яго лічаць палякам, але мес
ца ягонага нараджэньня ў Беларусі, ён
быў актыўным удзельнікам беларуска
польскага паўстаньня супроць царскай
Расеі, якая гвалтоўна захапіла Беларусь і
Польшчу і пазбавіла абодва народы неза
лежнасьці.
Акрамя працаў А. Марачкіна і А. Ша
тэрніка, на выставе былі прадстаўленыя
творы іншых вядомых беларускіх маста
коў: Міколы Купавы, Генадзя Драздова,
Рыгора Батальёнка, Юры Платонава,
Янкі Рамановіча і Юлі Шатэрнік. Было ві
даць, што прысутныя ўдзельнікі сустрэчы
з зацікаўленасьцю знаёміліся зь бела
рускім мастацтвам, якое для многіх зь іх
было да гэтага дня амаль невядомым.

Ганна СУРМАЧ
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Беларусь за месяц
Эўразьвяз ў Менску
З 17 па 20 лютага беларускую
сталіцу наведаў шэраг эўрапей
скіх чыноўнікаў. Напачатку ў
Беларусь прыляцеў прэм’ермі
ністар Латвіі Іварс Годманіс. Гэ
та, дарэчы, першы візыт прэ
м’ерміністра краіны Эўразьвязу
ў Менск за доўгі час.
19 лютага ў сталіцы з адна
дзённым візытам знаходзіўся
вярхоўны камісар па замежнай
палітыцы Эўразьвязу Хаўер Са
ляна. Ён правёў сустрэчы з Лу
кашэнкам (сустрэча доўжылася
больш за 2 гадзіны), міністрам
замежных спраў Мартынавым,
лідэрамі апазыцыі і рэдактарамі
вядучых незалежных СМІ. Мяр
куецца, што гэты візыт можа
цалкам зьмяніць дачыненьні Бе
ларусі з Эўропай. У прыватнась
ці, на прэсканфэрэнцыі Саляна
заявіў, што Эўразьвяз разглядае
Беларусь як эўрапейскую краі
ну, і ён пакідае Менск цалкам за
даволены візытам.
А на наступны пасля прылёту
Саляны дзень Менск наведалі
прадстаўнікі Эўрапарлямэнту.

Новы палітвязень

Увосень Арцём зьехаў ва Ўкра
іну, дзе папрасіў палітычны пры
тулак. 13 лютага ён ехаў у Бела
русь, каб узяць удзел у акцыі на
дзень сьвятога Валянціна, але
яго зьнялі зь цягніка ў Гомелі.
Цяпер хлопца будуць судзіць
за невыкананьне правілаў ад
быцьця пакараньня. Арцёму па
гражае перавод у папраўчую ка
лёнію. Пачатак судовага працэ
су ў Асіповіцкім гарадзкім судзе
3 сакавіка.
За кратамі таксама знаходзяц
ца ваўкавыскія прадпрымальнікі
Мікалай Аўтуховіч, Юры Ляво
наў і Ўладзімер Асіпенка, якія
сымпатызуюць дэмакратычнаму
руху. Яны былі арыштаваныя 8
лютага і зьмешчаныя ў сьледчы
ізалятар у Менску.
18 лютага ім выставілі афіцый
ныя абвінавачаньні. Аўтуховіча,
напрыклад, вінавацяць паводле
арт. 2183 “Наўмыснае зьнішчэнь
не ці пашкоджаньне маёмасьці,
здзейсьненыя арганізаванай гру
пай”, што караецца зьняволень
нем ад 7 да 12 гадоў. Лявонаву і
Асіпенку пагражае тэрмін ад 3
да 10 гадоў зьняволеньня.
Прадпрымальнікаў вінавацяць
у падпалах і падрывах маёмасьці
некаторых ваўкавыскіх чыноў
нікаў. Некалькі гадоў таму фір
ма, якой кіраваў Аўтуховіч, за
знала непамерныя штрафы, а
сам ён, як і Ю. Лявонаў, былі
асуджаныя.

Падрыхтоўка да Дня Волі

13 лютага быў арыштаваны і
зьмешчаны ў Бабруйскі сьледчы
ізалятар кіраўнік асіповіцкай
філіі “Маладога фронту” 22га
довы Арцём Дубскі. Арцём увес
ну 2008 году праходзіў па г. зв.
“Справе 14ці” – калі маладзё
вых актывістаў асудзілі за ўдзел
у акцыі прадпрымальнікаў, што
была ў студзені летась ў Менску.
Хлопец, як і большасьць за
трыманых тады, атрымаў два га
ды “хатняй хіміі” – абмежавань
не волі без накіраваньня ў па
праўчыя ўстановы. Гэта азнача
ла, што ён увесь час мусіў зна
ходзіцца па месцы жыхарства (у
Асіповічах), адзначацца штодня
ў міліцыі, уладкавацца на працу.

Партыя БНФ (старшыня Ля
вон Баршчэўскі, намесьнікі Він
цук Вячорка, Віктар Івашкевіч і
Аляксей Янукевіч) падала заяў
ку ў Менгарвыканкам на правя
дзеньня 25 сакавіка – сьвята сё
лета прыпадае на сераду – тра
дыцыйнага Дня Волі (91х угод
каў абвяшчэньня незалежнасьці
БНР).
Плянуецца збор а 18й гадзіне
на пляцоўцы перад Акадэміяй

навук, потым марш праспэктам
Незалежнасьці да Кастрычніц
кай плошчы. Амаль такі самы
маршрут (толькі ад плошчы Яку
ба Коласа) заяўляўся і летась,
але тады ў раёне Плошчы Пера
могі быў учынены жорсткі раз
гон з амаль сотняй затрыманых і
асуджаных.
Сёлета Дзень Волі пройдзе
пад лёзунгамі “За праўду!”, “За
свабоду!”,
“За
справядлі
васьць!”. Удзельнікі акцыі такса
ма намераныя патрабаваць ад
стаўкі Лукашэнкі і фармаваньня
Ўраду нацыянальнага даверу.

Шэсьце разагналі
14 лютага, з увагі на выходны
дзень, Малады фронт вырашыў
адзначыць не традыцыйным він
шаваньнем амбасадаў, а шэсьцем
ад Плошчы Я. Коласа да Ка
стрычніцкай. Падалі заяўку ў
гарвыканкам, але яе не задаволі
лі.
Моладзь усе роўна вырашыла
зладзіць шэсьце. Спэцназ нават
не дазволіў выйсьці з Плошчы.
Маладыя людзі – іх было каля
100 чалавек – былі жорстка
зьбітыя і адціснутыя ў мэтро.

Палітычны прызыў 2009
Адразу трох моладзёвых акты
вістаў у студзені, падчас зімова
га прызыву, гвалтам прызвалі ў
войска. Лідэра моладзёвай
фракцыі БНФ Франака Вячорку
і актывістаў Маладога фронту
Зьмітра Хведарука і Івана Шылу
з Салігорску. Маладых людзей
сярод дня затрымлівалі і сілай
везьлі ў ваенкамат, дзе яны пра
ходзілі паскораны мэдыцынскі
агляд і ў тойжа дзень іх адпраў
лялі ў вайсковыя часткі.
7 лютага хлопцы прынялі пры
сягу. Франак Вячорка – сын на
месьніка старшыні Партыі БНФ
Вінцука Вячоркі – будзе слу
жыць у Мазыры, Зьміцер Хведа
рук – у Жодзіна, а Іван Шыла ў
вёсцы Межыца на Лепельшчыне
(Віцебская вобласьць).
Хведарук і Вячорка неаднара
зова скардзіліся на здароўе, але
камісія ў ваенкамаце прызнала
іх годнымі да службы. Але ў ся
рэдзіне лютага Франака Вячор
ку паклалі ў шпіталь, а Зьмітру
Хведаруку апэрацыю прызна
чылі на сярэдзіну красавіка.

Памёр Валянцін Тарас
Знакаміты пісьменьнік памёр
13 лютага. Валянцін Тарас нара
дзіўся 9 лютага 1930 году ў Мен
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іншы спосаб 98% жыхароў. І вы
явілася, што 60% зь іх маюць
хваробы сардэчнасасудзістага
ці рухальнага апарату. Такаяж
сумная статыстыка і ў іншых ра
ёнах Менску.

Беларусь нерэлігійная

ску, у вайну змагаўся з нацыс
тамі ў партызанах. У 1960я стаў
вядомы як паэт і перакладчык,
аўтар публіцыстычных артыку
лаў. У 1962 годзе яму прапана
валі: або ўступай у кампартыю,
або будуць непрыемнасьці. Пісь
меньнік адмовіўся ўступаць пар
тыю – і быў звольнены з газэты
“Звязда”. За ім сачыла КДБ.
Валянцін Тарас разам з Карла
сам Шэрманам пераклаў на бе
ларускую раман Габрыэля Гарсія
Маркеса “Восень патрыярха”.
У 1980я пісьменьнік зрабіў
сьвядомы выбар – перайшоў на
беларускую мову. Становішча
мовы і дэмакратычнага руху ў
краіне яго моцна непакоіла
апошнія гады.
Пахавалі Валянціна Тараса на
Паўночных могілках Менску 15
лютага пад белчырвонабелым
сьцягам.

Крыху статыстыкі
Міністэрства аховы здароўя
афіцыйна абвясьціла, што ў Бе
ларусі – 180 тысяч хранічных
алькаголікаў. А наогул за міну
лы год кожны беларус выпіў у
сярэднім 12,4 літра ў пераліку на
чысты сьпірт. Штогод лічба
выпітага расьце. З 1990 году яна
вырасла больш чым удвая.
Насамрэч колькасьць выпіта
га, кажуць спэцыялісты, значна
большая. Бо тут не фіксуецца са
матужная прадукцыя (напр., са
магонка).
Паводле тыхжа зьвестак
Мінаховы, 30% дзяцей на Мен
шчыне гадуецца ў няпоўных ці
нешчасьлівых сем’ях. Улічваю
чы, што Менск і Меншчына за
можнейшая за іншыя рэгіёны, то
можна ўявіць, у якіх сем’яхумо
вах гадуюцца дзеткі на вёсцы.
2008 годзе прайшоў пад зна
кам усеагульнай дыспансэрыза
цыі насельніцтва. Дык вось най
буйнейшым з раёнаў сталіцы –
Фрунзенскім – мэдыцынскае аб
сьледаваньне прайшлі ў той ці

Цягам двух гадоў аўтарытэт
ны Інстытут Гэлапа дасьледаваў
рэлігійнасьць сьвет. У розных
краінах жыхарам задавалася ад
но і тоеж пытаньне: “Ці важнае
месца ў вашым жыцьці займае
рэлігія?”.
Самымі нерэлігійнымі аказалі
ся эстонцы. Тут толькі 14%
вернікаў. Следам ідуць швэды –
17% і датчане (18%), потым
Нарвэгія, Чэхія, Азэрбайджан,
Ганконг, Японія, Францыя. У Бе
ларусі і Манголіі па 27% апыта
ных залічылі сябе да рэлігійных.
У Румыніі – 78% (самы высокі
працэнт у Эўропе), Грузіі –
75%, Ізраілі – 50%, Канадзе –
45%, Летуве – 39%, Украіне –
37%, Расеі – 30%.
У ЗША 65% рэлігійных. Са
мыя рэлігійныя штаты – паўднё
выя. У Місісіпі ажно 85% вер
нікаў, Алябаме – 82%. У штатах
Новай Англіі найменшы працэнт
вернікаў: Вэрмонт  42%, Нью
Гэмпшыр – 46%.

Паводле “Нашай Нівы”

Зьмякчэньне санкцыяў
Міністэрства фінансаў ЗША
працягнула да 1 чэрвеня 2009 го
ду рашэньне аб зьмякчэньні сан
кцыяў да двух беларускіх прад
прыемстваў “Лакафарба” і “По
лацкШкловалакно”, якія ўвахо
дзяць у канцэрн “Белнафтахім”.
Амэрыканскім грамадзянам
дазволена супрацоўніцтва з гэ
тымі прадпрыемствамі да 1 чэр
веня 2009 г. У тойжа час улас
насьць прадпрыемстваў застаец
ца заблякаванай у адпаведнасьці
з урадавым распараджэньнем №
13405. “Грамадзянам ЗША так
сама забаронена праз або пры
пасярэдніцтве прадпрыемстваў
“Лакафарба” і “ПолацкШкло
валакно” купляць прадукцыю,
паслугі і тэхналёгіі ў іншых
суб’ектаў гаспадараньня, зане
сеных у сьпіс”, — падкрэсьліва
ецца ў паведамленьні.
Нагадаем, у лістападзе 2007
году ЗША ўвялі эканамічныя
санкцыі ў адносінах да канцэрна
“Белнафтахім” у сувязі з пару
шэньнем правоў чалавека ў Бе
ларусі.

Паводле Радые Свабода

Імпрэза ў Таварыстве Беларускай Культуры ў Літве

У

апошнюю суботу месяца, як заў
сёды, адбылася імпрэза, прысьве
чаная значным падзеям альбо не
каторым асобам народжаным у студзені.
Старшыня ТБК Хведар Нюнька распа
вёў пра юбілей – 90 год з дня заснавань
ня Віленскай Беларускай Гімназіі (ВБГ).
Быў паказаны багаты дакумэнтальны ма
тэрыял. Заснавальнікамі гімназіі былі: кс.
Адам Станкевіч, Іван Луцкевіч, Алёна
СакаловаЛекант, Юлія Мэнке і іншыя.
Гімназія разьмяшчалася ў Базыльянскіх
мурох – гістарычным і сьвятым для кож
нага беларуса месцы.
Першымі вучнямі былі выхаванцы з
прытулку беларускіх дзяцейсіротаў вай
ны. Заснаваў прытулак кс. Адам Стан

кевіч. З часам ВБГ пашырылася, як коль
касна, так і якасна. Былі створаныя сама
дзейныя гурткі, духавы аркестар, уніфор
ма, бібліятэка, друкаваныя часапісы. Вы
кладчыкамі былі: А. Станкевіч, А. Сака
ловаЛекант, Б. Кіт, А. Луцкевіч, М. Га
рэцкі, Р. Астроўскі, К. Галкоўскі. Усе яны
выхоўвалі з вучняў адукаваных, нацыя
нальна сьведамых беларускіх патрыётаў.
Асабліва вялікая заслуга належыць кс.
Адаму Станкевічу, пра што ўспамінаюць
былыя вучні, а пазьней відныя грамадзкія
дзеячы Марьян Пецюкевіч, Вітаўт Ту
маш, Раіса ЖукГрышкевіч і іншыя. Вуч
ні ВБГ праславілі беларускую культуру і
мову на ўсіх кантынэнтах, куды закінуў
іх лёс вайны.

У трыццатых гадох на беларускіх зем
лях Польшчы адбываўся моцны ціск су
проць беларускасьці. Адна за адной зачы
няліся беларускія гімназіі. У канцы заста
лася адна ВБГ, і тая стала філіяй поль
скай гімназіі.
У 1939 годзе Вільня была перададзена
Летуве. ВБГ была рэарганізаваная ў пра
гімназію (ніжэйшы ўзровень), а пазьней
у 1940 годзе стала звычайнай савецкай
школай.
У часе нямецкай акупацыі ВБГ зноў
атрымала правы поўнай гімназіі і нар
мальныя ўмовы працы.
У 1944 годзе, пасьля прыходу Саветаў,
гімназія, як і ўсё беларускае жыцьцё ў
Вільні, спыніла сваю дзейнасьць на доўгі ,

амаль 50 гадоў, час. Настаўнікі ВБГ былі
альбо арыштаваныя і рэпрэсаваныя, аль
бо асталіся без працы і вымушаныя былі
шукаць працу у польскіх альбо расейскіх
школах. Кс. Адам Станкевіч і Антон Луц
кевіч загінулі ў сталінскіх лягерох.
Толькі з развалам савецкай сыстэмы,
паступова, зь цяжкасьцямі, пачалося бе
ларускае адраджэньне ў Вільні. ТБК на
пачатку 90х гадоў пачало дамагацца ад
навіць беларускую школу ў Базыльянскіх
мурох. Улады пачаткова абяцалі станоў
ча вырашыць гэтае пытаньне пасьля таго,
як для інстытутаў, якія месьціліся ў Ба
зыльянскіх мурох, будуць пабудаваны но
выя памешканьні па вул. Саўлецякё. Але

Заканчэньне на бачыне 4

Bielarus554C.qxd

3/6/2009

2:26 PM

Page 6

ÁÅËÀÐÓÑ

4

№ 554 Сакавік 2009 г.

Віленскай беларускай гімназіі

У

Вялікай залі Віленскага
гарадзкога Дому настаў
ніка (Vilniaus g. 39) 31
студзеня 2009 году адбылася
ўрачыстасьць, прысьвечаная 90
м угодкам Віленскай Беларус
кай Гімназіі і 15м угодкам Ві
ленскай сярэдняй школы імя Ф.
Скарыны.
У залі сабраліся вучні, настаў
нікі, бацькі, былыя выпускнікі
школы, прадстаўнікі беларус
кай грамадзкасьці Вільні, афі
цыйных уладаў Летувы і Бела
русі.
Распачала ўрачыстасьць спня
Галіна Сівалава. Яна павіншава
ла ўсіх са сьвятам, нагадала аб
тым, што школа, якую яна ўзна
чальвае, зьяўляецца пераемні
цай традыцый былой Віленскай
беларускай гімназіі, падзякава
ла летувіскім уладам за атрыма
ную, разам з аднаўленьнем неза
лежнасьці Летувы, магчымасьць
вучыць і вучыцца пабеларуску,
расказала аб дасягненьнях шко
лы.
Затым слова ўзяла старшыня
Таварыства Беларускай Школы
ў Летуве Алена Базюк. Яна зра
біла гістарычны экскурс, раска
зала прысутным аб тым, як, калі
і дзякуючы каму была адкрытая
беларуская гімназія ў Вільні, дзе
і ў якіх умовах яна працавала,
згадала добрым словам былых
вучняў і настаўнікаў гімназіі,
пайменна назвала ўсіх, хто
спрычыніўся да яе адкрыцьця і

кіраваньня. У канцы свайго выс
тупу спня А. Базюк прапанава
ла ўшанаваць памяць тых, каго
ўжо няма сярод жывых, хвілі
наю цішы.
Сябра Сэйма Летувіскай Рэс
публікі Данутэ Бякінтэне ў сва
ёй нядоўгай, але зьмястоўнай
прамове коратка спынілася на
летувіскабеларускіх ўзаемада
чыненьнях, расказала аб важ
насьці атрыманьня адукацыі на
роднай мове, афіцыйна запрасі
ла дырэктара школы Г. Сівалаву
да суразмоўя на прадмет абмер
каваньня праграмы аказаньня
школе дапамогі па ўмацаваньні

таваньня беларускіх грамадзкіх
арганізацый у Летуве Раману
Вайніцкаму, настаўніцы бела
рускай мовы Алене Базюк, нас
таўніцы музыкі і сьпеваў Валян
ціне Кавальчук і настаўніцы ма
тэматыкі Марыі Качан у якасьці
падзякі граматы амбасады Рэс
публікі Беларусь, узнагародзіў
лепшую вучаніцу 20082009 на
вучальнага году Эвяліну Ірыну
Базюк двухтомным энцыкляпэ
дычным даведнікам “Вялікае
Княства Літоўскае”, перадаў
школе ад імя Менскага гарвы
канкаму вялікі сучасны тэле
візар айчыннай вытворчасьці

Акрамя таго, за дасягнутыя
посьпехі ў вучобе і актыўны
ўдзел у грамадзкім жыцьці шко
лы Э. І. Базюк была ўганарава
ная штогадовай прэміяй імя
Юрыя Зімніцкага (былога шмат
гадовага кіраўніка хору “Сябры
на”), якую ўручылі ёй Тацьцяна
Скорая (дачка Юрыя Зімніцка
га) і Іван Скоры.
Стараста Віленскай Каралі
нішскай акругі Віялета Гядмі
найтэ ў прывітальным слове ска
зала, што яе акругу насяляюць
жыхары розных нацыянальнас
цей, у тым ліку і беларусы, ад
значыла важнасьць захаваньня

яе матэрыяльнай базы і магчы
мых шляхоў вырашэньня нека
торых іншых набалелых для
школы пытаньняў.
Надзвычайны і паўнамоцны
амбасадар Рэспублікі Беларусь
у Летувіскай Рэспубліцы і Фін
ляндыі Ўладзімер Дражын зася
родзіў увагу прысутных на
агульнай гістарычнай спадчыне
Беларусі і Летувы, асьвяціў су
часны стан беларускалетувіскіх
узаемадачыненняў, выказаў па
дзяку настаўнікам і адміністра
цыі школы за іх нястомную што
дзённую працу. Ён уручыў нека
торым зь іх: намесьніку дырэкта
ра школы па гаспадарчых пы
таньнях, віцэпрэзыдэнту Згур

“Гарызонт”, абяцаў дапамагчы,
сумесна зь летувіскімі ўладамі, у
справе рамонту школы.
Намесьнік генэральнага ды
рэктара Дэпартаменту нацыя
нальных меншасьцяў і эміграцыі
пры Ўрадзе Летувіскай Рэспуб
лікі Станіслаў Відтманн пажа
даў беларускай грамадзкасьці
Летувы і школе і надалей быць
вернымі мове продкаў і традыцы
ям Віленскай беларускай гім
назіі і ўручыў выпускніцы шко
лы гэтага года Э. І. Базюк ад імя
дэпартаменту, які ён прадстаў
ляў, дыплём “За захаваньне і
пеставаньне роднай мовы”, каш
тоўны падарунак і грашовую
прэмію.

духу свайго народу, яго звычаяў
і традыцыяў, падзякавала вуч
ням і настаўнікам школы за іх
актыўны ўдзел у мерапрыем
ствах акругі.
Павіншаваць вучняў і настаў
нікаў школы зь іх слаўным юбі
леем прыйшлі таксама вучні і
настаўнікі летувіскай Каралі
нішскай гімназіі, польскай гім
назіі імя Яна Паўла II, расейскай
гімназіі “Ювентус”, былыя вы
пускнікі школы.
Адметна, што праграма цал
кам была падрыхтаваная сіламі
вучняў і настаўнікаў школы і
ўдала спалучалася з выступ
леньнямі прамоўцаў. Асабліва
ўразіла песьня “Пагоня” на сло

Імпрэза ў ТБК Літвы
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Базыльянскія муры былі перададзеныя
каталіцкай арцыбіскупіі, зь якой нам,
нажаль, дамовіцца не атрымалася.
Пазьней, з дапамогай ТБК, пад бела
рускую школу атрымалі будынкі дзіця
чага садка, дзе цяпер і знаходзіцца бе
ларуская школа.
Нашыя пляны аднавіць слаўную бе
ларускую гімназію ў Вільні зь яе трады
цыямі ня зьдзейсьніліся. Цяпер другія
ўмовы і сытуацыя. Нажаль, тут няма
тых самаахвярных беларускіх патрыё
таўнастаўнікаў, якія былі ў ВБГ, ды і
патрыятычнае выхаваньне ня тое. Усё
ж добра, што школа да гэтага часу
існуе, калі ў самой Беларусі сытуацыя
зь беларускімі школамі драматычная.
Затым А. Адамковіч зрабіў цікавы
даклад пра ксяндза Зянона Якуця – бе
ларускага патрыёта. Ён у цяжкіх умо
вах польскай акупацыі змагаўся за бе
ларускую мову ў каталіцкіх касьцёлах.
Нажаль, кароткае жыцьцё (29 год) не
далі магчымасьці зрабіць большы
ўклад у беларускую справу. ТБК ужо
двойчы арганізоўвала падарожжы на

Браслаўшчыну і кожны раз наведвала
магілу кс. Зянона Якуця.
Хведар Нюнька расказаў пра асобу
легенду – Барыса Рагулю. Яго шчась
лівы пабег з кіпцюроў сьмерці – ста
лінскай турмы – на пачатку Другой
сусьветнай вайны. У часе вайны ён ар
ганізаваў на Наваградчыне беларускі
вайсковы эскадрон, які стаяў у той
складаны час стаў на бак абароны бе
ларускага народу ад савецкіх і польскіх
бандаў, якія палілі беларускія школы,
забіваючы настаўнікаў і беларускіх ак
тывістаў. Сп. Нюнька распавёў пра
шматбаковую працу Барыса Рагулі на
эміграцыі, асабліва, арганізацыю на
вукі для беларусаў у Лювэне (Бэльгія),
дзейнасьць у Канадзе, працу на пасад
зе намесьніка старшыні Рады Беларус
кай Народнай Рэспублікі. Быў паказа
ны відэаматэрыял пра сэмінар Эўра
пейскага сэктару Рады БНР у Вільні ў
1997 годзе, які ўзначальваў Барыс Ра
гуля.
У канцы быў праслуханы запіс амаль
дваццацігадовай даўніны зьмястоўнага
выступленьня Зянона Пазьняка.

Аглядальнік

90

вы Максіма Багдановіча (музы
ка Ўладзімера Мулявіна) ў вы
кананьні калектыва школы пад
кіраўніцтвам настаўніцы музыкі
і сьпеваў Валянціны Кавальчук, і
танцавальныя нумары, падрых
таваныя былым выпускніком
школы, неаднаразовым чэмпіё
нам сьвету і Эўропы па спартыў
ных танцах Артурам Баёрам.
Асобна хацеласяб адзначыць
рэжысуру сьвята ў цэлым. Вялі
праграму Рэната Сянюцітэ (4
кляса), Уладзімер Іваноў (8 кля
са), Ангяліна Ясінская (8 кляса)
і Віктар Бразэвіч (11 кляса).
Сцэна была дэкараваная вялікім
плякатам з надпісам “ВБГ – 90”
і экранам, на якім, бы ў калейда
скопе, зьмяняючы адна другую,
высьвечваліся старонкі з гісто
рыі, фатаздымкі вучняў і на
стаўнікаў гімназіі.
Перад уваходам у залу была
разгорнутая вялікая выстава,
прысьвечаная гэтай знамяналь
най падзеі, якая складалася з
кніг бібліятэкі былой Віленскай
беларускай гімназіі, а таксама
кніг, што былі выдадзеныя на бе
ларускай мове ў даваенны час і ў
апошнія гады, стэндаў, прысьве
чаных гісторыі гімназіі і сучас
най школы, а таксама фатале
тапісу Віленскай сярэдняй шко
лы імя Ф. Скарыны.
Асобны стэнд быў прысвеча
ны Барысу Кіту.
Усё гэта адбывалася ў прысут
насьці прадстаўнікоў беларускіх
рэдакцый летувіскага радыё і тэ
лебачаньня, беларускай рэдак
цыі польскага радыё “Polonia”.
Карыстаючы з нагоды, хачу
сказаць, што ўгодкі Віленскай
беларускай гімназіі сьвяткуюц
ца намі штогод. Мы памятаем
і ганарымся яе вучнямі і настаў
нікамі і жадаем усім, хто ву
чыўся ці выкладаў у ёй, моцнага
здароўя, доўгіх год жыцьця і
ўдзячнай памяці нашчадкаў!

Валянцін СТЭХ, Вільня

У нью-джэрзійскім аддзеле БАЗА

Дзень сьвятога Валянціна

У

суботу 14га лютага ў залі пры
царкве Жыровіцкай Маці Божай у
ГайлендПарку адбылася вечары
на ў гонар сьв. Валянціна, патрона закаха
ных. Ідэя наладзіць сьвяткаваньне выйшла
ад кіраўніцтва аддзелу Беларуска Амэры
канскага Задзіночаньня, управа якога пас
танавіла праводзіць рэгулярныя культур
ныя мерапрыемствы, таварыскія сустрэчы.
Энтузіясткай такіх мерапрыемстваў стала
ся спня Ала Кузьміцкая, культурны рэфэ
рэнт аддзелу. Ейнымі намаганьнямі і адбы
лася вечарына ў адпаведна ўдэкараванай
залі, пры хораша накрытых сталох, з доб
рым пачастункам і цікавымі гульнямі. Да
памагала ёй у працы спня Люда Баку

новіч. Таленавітае спадарства Валянцін і
Тацьцяна Дзямешчыкі забясьпечылі музы
ку, сьпевы й бадзёры настрой удзельнікам
сьвяткаваньня. Адчыніў вечар сп. Сяржук
СокалаўВоюш аповедам аднае зь легендаў
пра рымскага хрысьціянінапакутніка сьв.
Валянціна і ягонае самаахвярнае каханьне,
а таксама пра тэму каханьня ў беларускай
паэзіі. Сяржук выканаў пры гэтым пад гіта
ру некалькі сваіх рамансаў. Вечар прай
шоў прыемна, весела і гэтым пацьвердзіў
слушнасьць ідэі рэгулярных культруната
варыскіх мерапрыемстваў
Наступная імпрэза ў праграме нью
джэрзійскага аддзелу БАЗА адбудзецца ў
нядзелю 15 сакавіка. (Я.З.)

СХОД

аддзелу БАЗА ў Нью-Джэрзі адбудзецца 15 сакавіка
2009 году а 12 гадз. папаўдні ў залі пры царкве Божай Маці
Жыровіцкай па адрасу:

9 River Rd,
Highland Park, NJ 08904
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Вес ткі й Павед амленьні
нью ёрскага аддзелу Беларуска Амэрыканскага Задзіночаньня

Viestki j Paviedamlenni
Belarusan American Association, Inc.
166 34 Gothic Drive, Jamaica, N.Y. 11432 Сусьветнае сеціва: www.baza belarus.org

№ 3 (518)

Лютаўскі сход аддзелу БАЗА ў Нью-Ёрку
Я

к заўсёды, у другую ня
дзелю месяца, 8га люта
га адбыўся чарговы сход
аддзелу БеларускаАмэрыканс
кага Задзіночаньня ў НьюЁрку.
Напачатку сходу старшыня ад
дзелу Віталь Зайка прапанаваў
увазе прысутных агляд апошніх
падзеяў у Беларусі. Сярод пры
гаданых падзеяў былі прымусо
вая мабілізацыя ў войска мала
дзёвых актывістаў Франка Вя
чоркі, Зьмітра Хведарука й Івана
Шылы, што паказвае на ўжы
ваньне рэжымам вайсковага
абавязку як дадатковага інстру
мэнту кантролю над грамадз
твам. Зноў зьявіліся чуткі пра
ўвядзеньне ў Беларусі расейска
га рубля. Прадстаўнікі Рэспублі
кі Беларусь падпісалі 4 лютага
дамовы аб стварэньні Калек
тыўных сілаў апэратыўнага раз
гортваньня, кантраляваных Ра
сеяй, а раней — аб стварэньні
разам з Расеяй аб’яднанай сыс
тэмы супрацьпаветранай абаро
ны. Адмоўнае сальда зьнешняга

гандлю Беларусі склала ў 2008 г.
амаль 4,5 мільярды даляраў.
Працягваецца згортваньне выт
ворчасьці, спыняюцца прадпры
емствы, працаўнікоў змушаюць
ісьці ў адпачынак. Працягваецца
пагалоўная дактыляскапія муж
чынскага насельніцтва Беларусі
пад выглядам пошукаў сапраўд
ных ці ўяўных вінаватых у леташ
нім выбуху 4 ліпеня ў Менску.
Затым уражаньнямі аб сваёй
паездцы ў Беларусь падзялілася
спня Валянціна Якімовіч, сакра
тар аддзелу. Яна ў прыватнасьці
сазала: “Пералёт зь НьюЁрку
ня быў гладкі, асабліва калі пе
расядаеш з самалёту на самалёт
у Маскве, дзе на кожным кроку
імкнуцца на табе зарабіць і пад
мануць, таўканіна, гурма наро
ду. У параўнаньні з гэтым аэра
порт у Менску — як мёртвы,
амаль няма людзей, цішыня.
Сам Менск чысты, канешне, і ў
крамах усё ёсьць, але кошты
амаль такія як у НьюЁрку. На
жаль, у сталіцы Беларусі амаль

У сераду, 25 сакавіка, перад будынкам штаб-кватэры Аб’еднаных Нацыяў у Нью-Ёрку па адрасу:
760 United Nations Plaza, New York City, NY 10017
пройдзе мітынг, прысьвечаны 91-м угодкам
абвешчаньня незалежнасьці
Беларускай Народнай Рэспублікі .
Мітынг ладзіць Згуртаваньнем Беларускай Моладзі ў Амэрыцы і нью-ёрскі аддзел БАЗА.
Пасьля мітынгу адбудзецца ўрачыстае шэсьце да
кансуляту Беларусі ў Нью-Ёрку і перадача прадстаўнікам беларускай улады віншаваньняў і патрабаваньняў вярнуць Беларусі нацыянальныя сьвяты.
Пачатак акцыі а 1-й гадзіне папаўдні.
Збор паміж E. 42 Street i E. 43 Street на 1 Avenue
(бліжэйшая станцыя падземкі Grand Central 42
Street, цягнікі 5, 6, 7).

Наступны сход
нью-ёрскага аддзелу БАЗА адбудзецца
8 сакавіка 2009 г. ў Фундацыі імя П. Крэчэўскага па адрасу:
166 34 Gothic Drive,
Jamaica, NY 11432
Даезд цягніком падземкі F да прыпынку 169th
Street.; адтуль прайсьці 2 блёкі да скрыжаваньня
167 й вул. і Готык Драйв. Пачатак сходу а 1:00 папаўдні.

Уплаты ў нью ёрскі аддзел дасылайце на адрас:
Belarusan American Association
P. O. Box 230249
Brooklyn, NY 11223
Чэкі выпісвайце на
Belarusan American Аssociation.

не чуваць беларускай мовы.” За
тым прамоўца распавяла пра
сваё гасьцяваньне ў мастака
Алеся Пушкіна ў Бабры, каляда
ваньне. Патрыятычная беларус
кая актыўнасьць Алеся Пушкіна
ўвесь час перасьледуецца мясцо
вымі ўладамі, тым ня менш мас
так застаецца верны сваім нацы
янальным ідэалам. “У Беларусі
было так добра, не хацелася вяр
тацца назад. Але калі з самалёту
над НьюЁркам убачылам мора
агеньчыкаў, то адчула, што гэта
таксама сваё, тут новы мой
дом.”
Затым спня Валя Якімовіч
распавяла пра Кастуся Каліноў
скага, дзень народзінаў якога
прыпадае на люты, а ў сакавіку
споўніцца 145 год ягонага пака
раньня сьмерцю за арганізацыю
паўстаньня супраць царызму.
Затым яна згадала 215ю гада
віну з часу паўстаньня Тадэвуша
Касьцюшкі і коратка спынілася
на жыцьцяпісе змагара за свабо
ду Беларусі й Амэрыкі.
З гутаркай пра жыцьцё ў аку
паваным Менску падчас Другой
сусьветнай вайны выступіў сп.
Антон Шукелойць. Ён адзначыў,
што цяпер зноў выцягваецца
праблема супрацоўніцтва бела
русаў зь немцамі ў час вайны і
гаворыцца шмат няпраўды. “На
беларусаў вешаюць злачынствы,
якіх яны не рабілі. Беларускія на
цысты, гэта значыць Беларуская
нацыяналсацыялістычная пар
тыя, складалі мізэрны адсотак ад
тых, хто працаваў у нямецкай
акупацыйнай адміністрацыі. Са
ма партыя налічвала толькі дзя
сятакдругі сяброў. Калі бальша
вікі ўцяклі, і на іх месца сталі
прыехаўшыя зь немцамі Астроў
скі, Тумаш, Арэхва ды іншыя, та
ды Вітаўт Тумаш зьвярнуўся да
жыхароў Менску, каб дапамаглі
пераняць кіраўніцтва гораду.

Перш былі перанятыя банкі, фі
нансавыя ўстановы, гарадзкая
гаспадарка. Прыйшлі й гэбраі,
але з “арыйскімі” паперамі. На
прыклад, былы дырэктар Віленс
кай электроўні, гэбрай, стаў кі
раўніком элекрасыстэмы ў Мен
ску, і я на просьбу мэра Вацлава
Іваноўскага перахоўваў ягоную
жонку. Даў працу ў музэі пакуль
ёй ня вырабілі “арыйскія” папе
ры. На Тумаша потым сталі
ўскладаць віну за стварэньне ге
та, але ён ня меў дачыненьня да
гэтага рашэньня, усе рабілі нем
цы.
Першыя паліцаі былі розныя,
часта выпадковыя людзі, часам
крымінальнікі, выйшаўшыя з
турмаў, былі гвалты і рабункі.
Потым за справу фармаваньня
паліцыі ўзяўся былы камуніст
Юльян Саковіч, вычысьціў яе ад
крымінальных і злачынных асо
баў. У паліцыі таксама былі гэб
раі, адзін зь іх мой знаёмы спар
товец, напрыклад. Гэбрай Вак
саў стварыў нават фікцыйную
арганізацыю, якая быццам мела
штабкватэру ў Бэрліне, але по
тым нідзе ні ў якіх дакумантах
ня значылася; у яе склад увахо
дзілі нават немцы, запрошаныя
Ваксавым. Неяк давялося ўрата
ваць аднаго пісьменьніка гэбрай
скага паходжаньня. Яму дапа
маглі, вырабілі нямецкія паперы,
і ён выехаў у Бэрлін.
Шмат гаворыцца пра Калдычэ
ўскі лягер, створаны немцамі.
Пераважная большасьць вязь
няў там былі беларусы. Тэрыто
рыю лягеру ахоўваў адзін аддзел
13га батальёну, і менавіта хлоп
цы з аховы перадалі вязьням на
чыньні рэзаць драты. Калі адбы
ліся вялікія ўцёкі зь лягеру, дзя
куючы дапамозе аховы, шмат
людзей уратаваліся. Потым нем
цы расстралялі афіцэраў, што
былі адказныя ў ахове.

Нядаўна памёр Уладзімер Ру
сак, ён быў адным з афіцэраў,
людзей якія стваралі беларускі
афіцэрскі корпус. У час вайны
розныя па поглядах людзі аб’яд
наліся на глебе нацыянальнай,
асабліва пры аднаўленьні бела
рускага школьніцтва, культуры.
І былы камуніст Ю. Саковіч, і кс.
Вінцэнт Гадлеўскі працавалі ра
зам, абодва пасьля за сваю пра
цу былі расстраляныя немцамі.
Шмат хто зь беларускіх нацыя
нальных дзеячоў загінуў ад ня
мецкіх, польскіх і асабліва баль
шавіцкіх рук. Але школьніцтва
было тады пераважна беларус
кае. Беларусы абнялі цывільнае
судоўніцтва.
У справах рэлігійных таксама
былі актыўныя зрухі, аднавілася
ў 1942 годзе Беларуская Аўтаке
фальная Праваслаўная Царква.
Словам, беларускія дзеячы, як
маглі, стараліся дапамагчы сваім
людзям, аблегчыць цяжар вайны
і акупацыі. Пасьля ім сталі закі
даць гэта як віну. Уся праўда пра
вайну яшчэ ня выйшла наверх,
але аб’ектыўная гісторыя расста
віць усё на належныя месцы”.
Затым сп. Валеры Дворнік па
дзяліўся думкамі пра пабор у вой
ска Вячоркі, Шылы, Хведарука і
паведаміў пра імпрэзу ў Гайленд
Парку. Старшыня Згуртаваньня
Беларускай Моладзі ў Амэрыцы
Мікола Цімашэнка заклікаў мо
ладзь далучацца да шэрагаў
ЗБМА і зрабіў аб’яву пра мітынг
пратэсту супраць вайсковых да
моваў з Расеяй і незаконнага
мабілізаваньня ў войска як срод
ку рэпрэсіяў рэжыму Лукашэнкі
супраць апазыцыйнай моладзі.
Затым адбылося знаёмств з
новымі людзямі, а пасьля закан
чэньня афіцыйнай часткі пры
сутныя маглі калегавацца з знаё
мымі й сябрамі.

Віталь ЗАЙКА

Ад Галоўнай Управы БАЗА
А

сноўнай падзеяй БАЗА штогод у сакавіку
ёсць адзначэньне ўгодкаў абвешчаньня
незалежнасьці Беларускай Народнай
Рэспублікі. Сёлета адзначаюцца 91я ўгодкі гэтай
слаўнай даты.
У асяродках, дзе знаходзяцца структуры БАЗА,
сьвяткаваньні Дня Незалежнасьці БНР адбудуц
ца ў наступныя дні, і падрабязнасці будуць пазь
ней пададзеныя на сайце www.baza belarus.org.
25га сакавіка – адведваньне кангрэсавых
офісаў у Вашынгтоне нашай дэлегацыяй. Запра
шаем зацікаўленых далучыцца.
28га сакавіка – сьвяткаваньне ў грамадзкім
цэнтры “Полацак” каля Кліўленду.
29га сакавіка – сьвяткаваньне ў гатэлі
“HYATT” (НьюБрансўік, Н. Дж.).

Гурток БАЗА ў Паўднёвай Каліфорніі плянуе
ладзіць сьвяткаваньне 25 сакавіка ўвечары ў Лос
Анжэлесе. Падрабязнасьці будуць паведамленыя
пазьней на сайце.

* * *
Галоўная Ўправа пастанавіла падрыхтаваць
сяброўскія карткі. Прадбачацца 2 варыянты – з
фатакарткай і безь яе.
Мясцовыя адзелы БАЗА маюць у сваіх асярод
ках бібліятэкі з даволі вялікай колькасьцю кні
жак. Там, дзе знаходзяцца гурткі зь меншай коль
касьцю сяброў, Галоўная Ўправа прадставіць
гурткам магчымасьць набыць некалькі кніжак з
гісторыі Беларусі і таксама некалькі папулярных
CD і DVD.
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А д к р ы ц ь ц ё “Вольны тэатар” у Аўстраліі
выставы
Т
А. Марачкіна

У

Беларускім музэі ў НьюЁрку, што месьціцца ў будын
ку cабора сьв. Кірылы Тураўскага, 15 лютага адбыло
ся адкрыцьцё выставы Алеся Марачкіна “Мае мары”.

рыюмфальна прай
шоў тур беларус
кага “Вольнага тэ
атру” ў Аўстраліі, куды
яны прывезьлі спэктакль
“Быць Гаральдам Пінтэ
рам”. Перапоўненыя залі,
дзясяткі бліскучых рэцэн
зіяў, неверагодная коль
касьць публікацыяў у
сродках масавай інфарма
цыі.
Пасьля аднаго з высту
паў беларускіх актораў,
які адбыўся ў Пэнрысе
(Сыднэй) у залі кансэрва
торыі, акторы выйшлі да
гледачоў у вэстыбюль, дзе
іх спаткала вялікая група
мясцовых беларусаў. Ад
быліся цёплыя знаёмствы.
Адчувалася духоўнае ад
надумства маладога бела
рускага Вольнага тэатру і старэйшых беларускіх
эмігрантаў.
Ад беларускай грамады Сыднэю тэатральную тру
пу вітаў Міхась Лужынскі. Ён уручыў Натальлі Ка

лядзе, адной з заснавальніц тэатру, падарунак –
кнігу паэзіі Алеся Салаўя.

Аўгенія СУПРУНЮК, Сыднэй

Фільм пра музэй Анатоля Белага
Пасьля ранішняй нядзельнай службы ў Саборы Ўладыка Бе
ларускай Аўтакефальнай Праваслаўнай Царквы япіскап На
ваградзкі і ПаўночнаАмэрыканскі Сьвятаслаў блаславіў ад
крыцьцё выставы і пачастунак для яе наведвальнікаў.
У адкрыцьці выставы ў НьюЁрку ўзялі ўдзел палітык і мас
тацтвазнаўца Зянон Пазьняк ды кіраўнік грамадзкай ініцыя
тывы “Трэці шлях” Павал Марозаў.
Цэлы шэраг працаў мастака цягам наступнага месяцу будзе
знаходзіцца на выставе, якая праходзіць ў Вашынгтоне.
Наколькі праца нацыянальнай інтэлігенцыі неабходная і ка
рысная для будучыні Беларусі зараз, напэўна, да канца не ра
зумеем ня толькі мы, але і самыя творцы: не бяз дай прычыны
палотны Алеся Марачкіна ня раз нішчыліся і арыштоўваліся
беларускімі ўладамі, бо любое беларускае пад антынацыя
нальным гнётам робіцца забароненым...
...Але ж сама ідэя Боская – яна незьнішчальная. Бо Бог –
ёсьць дабро. Рабіць дабро для Беларусі і прыносіць яго ў Бела
русь – гэта і ёсьць запаветныя мары Алеся “Мары” Ма
рачкіна.

Паводле belmuseum.org

Лісты ў рэдакцыю
Пра альманах...
У альманаху, на маю думку,
добра піша Бабкевіч Станіслаў.
Апавяданьне “Здраствуйце!” чы
таецца лёгка і цікава. Бачна, што
шмат перакладае Ірына Вера
бей. Спадабалася мне і “Цюль
паннае дрэва” Віталя Зайкі. Ён
піша вельмі дэталёва, ябы нават
сказаў, пакінематаграфічнаму,
з балючымі, але патрэбнымі дэ
талямі, вельмі рэалістычна.
Жорсткі рэалізм і ў старэйша
га пакаленьня: Маўчуна Анато
ля “Дзяцінства, заварожанае
хвалямі Доўгага возера”, Мур
зёнка Пятра “Яны не былі віна
ватыя”, Гіля Юрыя “Мне сьняц
ца сны пра Беларусь”. Іх творы
зьяўляюцца зрэзам часу, адчы
няюць для чытача невядомыя
старонкі ранейшага жыцьця і
праз гэта ёсьць вельмі цікавыя.
Шмат добрых вершаў. Добра
чытаецца п’еса Сяржука Сока
лаваВоюша “Трайное дно”.
У моладзі шмат пошукаў, аг
лядаў, пытаньняў, як “Навошта
мне гэта трэба?” Тадароўскага

П

ятнаццаці хвілін было дастаткова, каб зра
зумець, што менавіта ў Старых Дарогах, дзе
месьціцца музэй, знаходзіцца душа і гісто
рыя беларускай нацыі.
Зьнятая ў дакумэнтальнай стужцы сядзіба, якая
ператварылася ў пантэон беларускасьці, захавала
лёсы самых лепшых беларусаў, штучна замоўчаных
савецкай ідэалёгіяй. Часам некалькіх кадраў пра ба
гацьце збору музэя было дастаткова, каб даказаць
сьвету, якая мы таленавітая і старажытная нацыя.
Яе прадстаўнікі выйшлі з архіваў і скляпеньняў, ад
куль іх доўгі час не выпускалі на сьвет Божы, да су
айчыньнікаў.
Але галоўнае ў гэтым фільме – інтэрвію рэжысэра
Аляксандра Ступнікава са стваральнікам музея Ана
толем Белым. Ён сьцвярджае, што працэс адра
джэньня нацыі не захлынуўся – працягваецца. Што
апазыцыя ў Беларусі не слабая, што ўмовы яе выжы
ваньня з кожным годам становяцца больш жорст

Антося. Калярытныя вершы
Шчура Макса, апісаньне пада
рожжа ў Грэцыю Карайчэнца
вай Людмілы, апісаньне пада
рожжа ў Аўстралію Куніцкага
Ільлі. (Ён трохі перабаршчыў з
абарыгенамі, бо падаў, як я разу
мею, з слоў сваёй радні, сам доб
ра тэму ня ведаючы, а тэма
ёсьць вельмі складаная, як і раз
настайны воблік абарыгенаў –
ад сэнатараў, паэтаў, пісьмень
нікаў, мастакоў і вядомых спар
тоўцаў да алькаголікаў і валацу
гаў, што ёсьць у любой нацыі...
Ды й ці можна пагадзіцца з яго
нымі словамі, што Адэляйда
трошкі нагадвала родны Менск?
Адэляйда так далёка ад Менску
як ад Вашынгтону.)
Карацей кажучы, альманах
вельмі цікавы, як і цікавыя тво
ры цікавых людзей. Вядома,
розных, але гэта і добра.

Віктар КАВАЛЕЎСКІ

Пабачыць Зянона...
У газэце “Беларускае Слова”,
якая выходзіць у Канадзе, зьме

шчана апытаньне некалькіх
удзельнікаў апошняй Сустрэчы
Беларусаў Паўночнай Амэрыкі,
якая адбылася ў асяродку “По
лацак” ў Кліўлендзе.
Адзін з апытаных, Юрка Шаў
чэнка, апісваючы ўражаньні ад
Сустрэчы сказаў, што, папер
шае, быў захоплены “Полац
кам”, падобраму пазайздрось
ціў тамтэйшым беларусам – вы
датны будынак, прасторная за
ля, вялікі надзел зямлі, якая і ко
лерам, і ляндшафтам падобная
на беларускую, ды й адкрытыя
прыветлівыя людзі, наша мовы.
А колькі было цікавых су
стрэч! Але галоўна, што нарэш
це збылася ягоная мара паба
чыць Зянона Пазьняка, пагава
рыць зь ім асабіста ды ўзяць яш
чэ ў яго аўтограф.
Ён – Шаўчэнка – пажадаў
яшчэ, каб на Сустрэчах было
больш добрых дыскусіяў.

САЎКА
Даўно чытаю газэту і шмат
цікавага для сябе знаходжу. Зы
чу Вам посьпехаў, каб надалей з
газэтаю ня горш было, толькі
штораз лепш. Маю толькі заўва
гу да артыкулаў Зянона Пазьня

кімі. Што яго самога тройчы выганялі з працы, але
ж паранейшаму працягваеца справа вяртаньня
краіны да сваіх вытокаў.
– Гэта глупства, – пераконвае з экрана гісторык,
дасьледчык, журналіст Белы, – што мы рахманая,
талерантная нацыя. Мы можам доўга цярпець, аднак
заўсёды прыходзіў момант бунту, выбуху. За сто
апошіх год беларусы ўзьнялі пяць паўстаньняў, яны
ўдзельнічалі ў рэвалюцыях і змагаліся ў сусьветных
войнах, каб адстаяць незалежнасьць Бацькаўшчы
ны. І нават за 200 год панаваньня на нашай зямлі ра
сейскіх і часткова польскіх інтарэсаў, мы беларусамі
ўсёж засталіся.

Алесь ВАСІЛЬКОЎ
P. S. Фільм Аляксандра Ступнікава пра Музэй
ў Старых Дарогах можна паглядзець у інтэрнэце
па адрасу: http://spadchyna.org/video/Video.htm

ка. Ён прызнаны ўсімі змагар, і
ведаем добра, як быў дэпутатам
і на чале БНФ адрадзіў незалеж
насьць нашай Бацькаўшчыны
Беларусі. І непахісна стаіць на
варце нацыянальных ідэалаў, ён
прынцыповы чалавек, і яго ня
купіць жадная спакуса.
Але вось хачу зьвярнуцца
праз газэту, каб ён крыху зьмя
ніў тэмы артыкулаў. Бо кожны
раз з нумару ў нумар тое самае:
што прадалася апазыцыя ў Бела
русі, бяруць гранты і карыста
юць для сябе, а не на беларус
кую справу. Гэта добра прачы
таць раз і два ці нават тры і чаты
ры, але ня з году ў год. Усе ўжо,
здаецца, гэта бачаць і ведаюць.
А многія цікавіцца, як было ў
гісторыі ў тыя самыя 90я гады,
як пачыналася беларуская спра
ва, Талака, БНФ і г. д. Пра гэта
мала зусім пішацца. Хачу прапа
наваць сп. Пазьняку пазнаёміць
чытачоў газэты з пачаткамі бела
рускага ўздыму 2025 гадоў таму.
З надзеяй, што апублікуеце
дасылаю гэты ліст.

ПРЫСУТНЫ
Шаноўны Прысутны! Шка
да, што Вы не падалі сваё імя

і зваротны адрас, каб можна
было даслаць Вам ліст і падра
бязьней патлумачыць выбар
тэматыкі артыкулаў Зянона
Пазьняка.
Калі коратка, як дазваляе
газэтная плошча, то трэба
паведаміць, што сп. Пазьняк
амаль ніколі не пісаў артыку
лаў адмыслова для чытачоў
“Беларуса”. Тыя матэрыялы,
якія зьяўляюцца на бачынах
газэты – гэта ў асноўным ліс
ты Старшыні Кансэрватыў
на Хрысьціянскай партыі БНФ
Зянона Пазьняка да сяброў гэ
тай партыі, у якіх ён тлума
чыць сваё бачаньне палітыч
най сытуацыі. “Беларус” іх пе
радрукоўвае з ласкавай згоды
аўтара. Магчыма, таму яны
Вам і падаюцца падобнымі й
напісанымі на адну тэму.
Спадзяёмся, што шаноўны
сп. Пазьняк прачытае Ваш
ліст і некалі знойдзе магчы
масьць напісаць для чытачоў
“Беларуса” цыкль артыкулаў
на падказаныя Вамі тэмы.
Шчыры дзякуй усім, хто
захацеў падзяліцца сваімі
думкамі на бачынах газэты.
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Пісьменьнікі габрэі аб Беларусі

Т

рымаю ў руках апошні (сту
дзеньскі) нумар “Еврейской газе
ты” (выдавецтва Werner Media
Berlin). Нямала месца ў ёй займаюць ма
тэрыялы аб Беларусі. Аб яе мінулым і су
часнасьці. З далёкага Бэрліну былы мен
скі журналіст М. Нарнштэйн у двух вялі
кіх артыкулах пазыцыянуе сябе, як ба
рацьбіта зь беларускімі ўладамі, “якія
праводзiлi палітыку дзяржаўнага антысэ
мітызму” ў мінулым i “падыгрывалi анты
сэмітам” у сучаснасьці. Скурпулёзна пе
ралічваючы ўсе антысэміцкія выступы
ўладаў (пералічваць гэта ня будзем), ён
прыводзіць урывак з кнігі іншага былога
мянчука, пісьменьніка Л. Асьвiшчара
“Вяртанне”:
“... уладам здалося, што я рыхтую тэра
рыстычныя акцыi у вялiкiх маштабах –
забойства ўсiх спартсмэнаў СССР, пад
пальваньне ўсiх дамоў састарэлых у Бе
ларусi, выбух вадароднай бомбы на Кама
роўскiм рынку ў Менску, забойства стар
шынi гарвыканкама менскага гарсавету i
назначэньне на ягонае месца БенГурыё
на. А зь пiсталетам “ТТ” я зьбiраўся па
шырыць межы ад Нiла да Эўрата, далу
чыць Iзраiль да Беларусi, i здзейсьнiць
пляны “сiёнскiх мудрацоў” – устанавiць
габрэйскае панаваньне над усiм сьве
там”.
Усё гэта былоб сьмешна, каліб не бы
ло сумна.
Справа ў тым, што падобныя інсінуацыі
пераклiкаюцца з апошняй кнігай Л.
Улiцкай “Перакладчык Штайн”, дзе га
ворка таксама ідзе пра Беларусь, але ўжо
ў гады вайны. Гэтая кніга напісаная ў
стылі nonfiction, сутнасьць якога склада
ецца ў тым, што тэкст распавядае сам за
сябе – празь лісты самых розных пэрса
нажаў. Дакумэнтальнасьць раману –
iгравая, яна аздобленая выдумкай.
Вядома, што на кнігу абрушыўся вал
крытыкі, якая трапiла ў правакатыўна
растаўленую аўтарам пастку.
Нагадаю, у кнізе паказана высакарод
ная місія польскага габрэя Д. Штайна ў
справе выратаваньня габрэяў з гета бела
рускага гораду Мiр.
Паралельна аўтар уздымае яшчэ не
калькі плястоў, у прыватнасьці, уваскра
шае старажытны багаслоўскі дыспут
хрысьціянаў і юдэяў аб Ісусе, спрабуе
ўскласьцi віну за Галакост на плечы хры
сьціянаў і г. д.
Пакінем на сумленні спні Ўлiцкай вы
казваньні тыпу: “Няма ў сьвеце Бога, ак
рамя габрэйскага”, “пустышка хрысьці
янства”, “такая духата і млосьць у
хрысьціянстве” і г. д. Як крытык, які мае
ўяуленьне аб рознага роду аўтарскіх
пастках, і не жадаючы туды трапіць, не
стану выказваць сваё сэкулярнае мерка
ваньне.

В

ернікі і прадстаўнікі БАПЦ ва
Ўкраіне адзначылі 65я ўгодкі ства
рэньня Беларускай Краёвай Аба
роны. З нагоды юбілею набажэнствы ад
быліся ў розных гарадох Украіны.
Пачынаючы ад сьнежня парафіі БАПЦ
ва Ўкраіне рыхтаваліся да адзначэньня
ўгодкаў БКА, якая была створаная 23 лю
тага 1944 году. Адмыслова да юбілейнай
даты былі выдадзеныя памятныя калянда
рыкі. 23 лютага 2009 году ў грамадах
БАПЦ ва Ўкраіне пачаліся сьвяткаваньні
ўгодкаў стварэньня БКА. Распачаліся яны
сьвятой літургіяй, на якой згадваліся ўсе
загінуўшыя і жывыя змагары за вольную
Беларусь. Багаслужбы адбыліся ў Роўна,
Луцку, Чарнаўцах, Львове і Ўжгарадзе. У
Львове і Ўжгарадзе адбыліся вечарыны,
прысьвечаныя ўгодкам БКА.

Паводле Радыё Рацыя

Ня гэта заахвоціла мяне ўзяцца за пя
ро, а праблема, якая ляжыць зусім у ін
шай плоскасьці. Справа ў тым, што кніга
гэтая, напісаная ў “лепшых” традыцыях
новага часу – шукаць не тое, што аб’яд
ноўвае народы, а тое, што можа іх разь
весьці па розныя бакі барыкадаў.
Гэтае капаньне ў “бруднай бялізьне” з
прыпамінаньнем мінулых крыўдаў ста
новіцца сёньня правілам добрага тону.
“Вока за вока, зуб за зуб”. Справа ў тым,
што вольна або ня вольна, у кнізе ўзнятае
пытаньне: “Беларусы і Галакост”.
Маленькае адступленьне.
У былым СССР, як вядома, незвычай
най папулярнасьцю карыстаўся жанр
анэкдота. Асабліва на нацыянальную тэ
му. Хто ня чуў анэкдотаў аб наіўным пра
стафiлю чукчу, прагным, абмежаваным
украінцу, хітрым, сквапным габрэю і г. д.
Вось толькі пра беларуса анэкдотаў не
было. Мабыць беларусы не далi для гэта
га падставаў.
Спня Ўлiцкая вырашыла выправіць гэ
ты прабел, надзяліць наш народ негатыў
нымі якасьцямі. З вуснаў галоўнага героя
мы даведваемся, што беларусы заўсёды
жылі дрэнна і бедна, яны неадукаваны і
забіты народ, народ антысэміт, яны пі
шуць процьму хлуслівых, непісьменных
даносаў у паліцыю. Выдаюць немцам габ
рэяў і чырвонаармейцаў, якiя прабiраюц
ца з акружэньня. Беларускія паліцаі ста
ла праводзяць акцыі па знішчэньню габ
рэяў, а затым ходзяць на споведзі. Асаб
ліва вылучаны начальнік паліцыі Iван Се
мяновіч – п’яніца, цынік, кат і вырадак.
Ён бярэ хабар ад габрэяў, але замест та
го, каб выратаваць – вераломна ашуквае
іх. З кнiгi Л. Улiцкай вынiкае, што бела
русы несьлi адказнасьць за вынiшчэньне
габрэяу, а немцы iм толькi дапамагалi.
Ня лепш выглядаюць беларускія пар
тызаны. Гарэлка для іх каштоўней хлеба,
безь яе яны ня могуць і дня пражыць. У
вёсках яны забіраюць усё, што знахо
дзяць у сялян. Да прыкладу, забіраюць у
сялян карову, каб абмяняць яе на гарэл
ку. У сваім атрадзе яны зьнішчаюць пар
тызанаўпалякаў.
Шматлікія пэрсанажы кнігі надзеле
ныя высакароднымі рысамі. У першую
чаргу, гэта галоўны герой – Даніэль
Штайн, “салдат міласэрднасьці”. Гэта і
сям’я польскага ксяндза Валевiча, гэта і
немка Гiльда Энгель, якая прысьвяціла
сваё жыцьцё працы на дзяржаву Ізраіль.
Нават немцы ў кнізе выглядаюць высака
родна.
Галоўны эссэсавец, маёр Рэнгальд, той
самы, што кіруе акцыямі па знішчэньні
габрэяў – высакародны чалавек. Даве
даўшыся, што Штайн быў ўтоеным габрэ
ем, якi перапраўляў зброю партызанам і
папярэдзiў жыхароў гета аб расстрэле,

ён з павагай цісне яму руку. Камэнтар
аўтара Л. Улiцкай: “ён разумеў, якая
несправядлівасьць робiцца ў дачыненьні
да безабаронных людзей. Адносіны ў іх
засталіся такіміж – як у бацькі з сынам.
Яны паціснулі адзін аднаму рукі”.
Адзіныя хто злыдні – гэта беларусы.
Усе да аднаго. Такую характарыстыку на
шаму народу яшчэ ніхто не даваў. І цыта
та на дэсэрт, захоўваючы флёр аўтара:
“Усходняя Польшча пасля вайны зас
талася ў рускіх”.
Бааа! Маскоўскай пісьменьніцы Л.
Улiцкай лепш вядома, дзе праходзяць ме
жы. Парадуемся, што Беларусь яшчэ не
назвалi “Kresy Wschodnie”.
У тымжа нумары “Еврейской газеты”
змешчаны артыкул ізраільскай пісьмень
ніцы Ніны Варанэль, якая мае мянушку
“ільвіца мэмуарнага жанру” – “Мая ня
мецкая вёска”.
Там ёсць такі пасаж: “Аднойчы мы слу
халі ў бэрлінскай опэры вагнэраўскую
“Валькірыю”. Калі я паспрабавала распа
весьці мужу падрабязнасьці сюжэту, уся
зала абярнулася і стала сьвідраваць нас
ненавiснымi поглядамі. Я прашаптала:
«Потым распавяду! А то нас адправяць у
Асьвенцым проста з канцэртнай залы”...
Уяўляю, як усклікнуць яе сябры ў
Ізраілі: “Малайчына, Нiнка! Так выдала
немцам у бэрлінскай газэце!”
Стоп! Прыехалі. Ня мне і ня ў гэтым ар
тыкуле абараняць нямецкую музычную
культуру. Яна, гэтая культура, не патра
буе абароны. Іншая справа, калі так пі
саць аб іншых народах у габрэйскіх пісь
меньнікаў лічыцца правілам добрага то
ну.
У мяне ёсць прапанова.
Чамуб М. Нарштэйну (дарэчы, у час
“палітыкі дзяржаўнага антысэмітызму»”
ён быў галоўным рэдактарам адной менс
кай газэты) і пісьменьніку з багатым па
лётам фантазіі Ў. Асьвiшчару і майстру
перасоўваць межы дзяржаваў Л. Улiцкай
не паказаць і зваротны бок мэдалю? Рас
павесьці аб тым, што беларусы, адзін зь
нешматлікіх народаў Эўропы, якi ня мае
адносінаў ня толькі да Галакосту, але і да
габрэйскіх пагромаў наогул. І у мінулым,
і падчас Другой сусьветнай вайны. Што,
гэта ня ўпісваецца ў іх зладжаную кан
цэпцыю? Тады хай пачыталіб беларускіх
пісьменьнікаў В. Быкава, Р. Барадулiна,
С. Дубаўца і інш.
Навошта далёка хадзіць. Усё ў тымжа
нумары “Еврейской газеты» зьмешчаны
артыкул Ільлі Разумоўскага аб новым
фільме беларускага рэжысэра Аляксанд
ра Ступнiкава – “Ізгоі”, дзе сам рэжысёр
апавядае:

“З усіх краін Усходняй Эўропы толькі ў
Беларусі немцы не змаглі падняць мясцо
вае насельніцтва на габрэйскія пагромы і
таму пачалі знішчаць самі з дапамогаю
завезеных карнікаў з суседніх краін”.
Камэнтарыi, як кажуць, залiшнiя.
У кожным народзе ёсьць мярзотнiкi i
праведнiкi. Чамуб ім не напісаць аб бела
русах – “Праведніках мiру”, якія рата
валі габрэяў з рызыкай для жыцьця –
4000 чалавек. Гэта значна больш, чым у
некаторых iншых народаў. I гэта пры тым,
што беларусы, у сілу сваёй прыроднай са
рамлівасьці, не імкнуліся сябе “пiарыць”
у гэтай якасьці. Або аб тым, колькі на
сельніцтва страціла Беларусь у гады вай
ны. Цi аб тым, што на ўсім працягу гісто
рыі, у Беларусі не было міжэтнічных і
рэлігійных канфліктаў. Якая яшчэ краіна
можа ганарыцца гэтым?
Як чалавек, я разумею абурэнне гэтых
людзей. Быў Галакост. Яны – дзеці або
сваякі тых, хто пацярпеў. Хтосьці паві
нен за ўсё адказаць. “Вока за вока, зуб за
зуб”. Ідзе пошук вінаватых.
Немцы – тыя пакаяліся. Кіраўнікі кра
іны каяліся прылюдна. Прымаюць габ
рэяў на жыхарства, надзяляючы іх усімі
iльготамі...
Хто наступны? Вось і да беларусаў да
браліся... Ня ведаю, чым так дапяклі бе
ларусы спні Улiцкай, але думаю, што не
адкрыю сакрэту, калі скажу, што сярод
літаратараў вельмі высокі адсотак лю
дзей, якбы гэта сказаць... са складанай
унутранай арганізацыяй, якія маюць зно
сіны з хімерамі свайго ўяўленьня. Яны
ствараюць па прынцыпе “над выдумкой
слезами обольюсь”. Папера ўсё вытры
мае. Іншая справа, калі, дзякуючы ста
раньням выдаўцоў і рэдактараў, гэтыя
тварэньні становяцца набыткам грамадз
касьці...
Ёсьць эмоцыі, і ёсьць праўда. Гэта не
рашэньне пытаньня, гэта яго ўскладнень
не. Ёсьць пісьменьніцкая фантазія і ёсьць
сумленьне пісьменьніка, якое ставіць мя
жу гэтай фантазii.
Помста, нават самая справядлiвая –
нелiгiтымная. Яна – дэструктыўная.
Я не зьяўляюся антысэмітам. Ёсьць та
кая рэч, як аб’ектыўнасць, гонар і праўда.
І ёсьць хлусьня, якая зьяўляецца грахом,
за які прыйдзецца адказваць. Ні тут, дык
там...
І тут будзе ня лішне нагадаць, што
амаль 2000 гадоў таму ў Ізраілі жыў чала
век, які вучыў любiць ня толькі блізкіх,
але і ворагаў сваіх, і ўсім дараваць...
Прыслухалісяб да яго, можа не былоб
тады войнаў.

Алесь МАЛАХОЎСКІ, Бэрлін

Падзяка
Парафіяльная Рада Катэдральнага сабору сьв. Кірылы
Тураўскага выказвае падзяку ніжэй пададзеным асобам за іхныя
шчрдрыя ахвяраваньні з нагоды сьвята Хрыстовага Нараджэньня.
1. Сагановіч Мікалай і Ліна
2. Міцкевіч Аляксандар
3. Пузач Ларыса
4. Ліберман Галя
5. Варабей К.і М.
6. Сям’я Шыманскіх
7. Казлова Аня
8. Фёдарава Сьвета
9. Кузьменка Васіль
10. Колбун Анатоль
11. Маркоўскі
12. Яцкевіч Вольга і Лінда
13. Шукелойць Антон
14. Ланцман Крысьціна
15. Цяліца В. і Н.
16. Гарошка Расьціслаў

$520.00
$15.00
$10.00
$20.00
$100.00
$60.00
$20.00
$100.00
$200.00
$100.00
$20.00
$30.00
$50.00
$100.00
$100.00
$100.00

17. Андрусышына Юля
$50.00
18. Сурмач Ганна
$20.00
19. Заморская Вера
$25.00
20. Сям’я Капытка
$50.00
21. Пятровіч Сяргей і Сьвета $50.00
22. Бакуновіч Люда
$50.00
23. Сільвановіч Ніна
$25.00
24. Iльчук Iрына
$25.00
25. Вініцкія Кацярына і Яраслаў $25.00
26. Падлескі Андрэй
$100.00
27. Сапежынскі Якуб
$50.00
28. Дудар Ніна
$25.00
29. Санковіч Анатоль
$100.00
30. Кіпель Ю. i Л.
$100.00
31. Касьцюкевіч Ю.
$50.00
32. Дубяга В. і А.
$50.00
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Каляндар“БЕЛАРУСА”
2 сакавіка 1924 году нара
дзіўся Мікола Антух – гра
мадзкі дзеяч у Аўстраліі, шмат
гадовы кіраўнік Беларускага
грамадзкага клюбу ў Сыднэі.
4 сакавіка 2004 году ня ста
ла вядомага скульптара Міхася
Наўмовіча. Ён нарадзіўся на
Наваградчыне, а ў Францыі апы
нуўся пасьля вайны. Скончыў
Вышэйшую школу мастацтваў.
Браў удзел у жыцьці дыяспары,
выдаваў часопіс “Моладзь”, быў
адным з заснавальнікаў Бела
рускага незалежнага аб’яднань
ня моладзі.
12 сакавіка 1914 году на
радзіўся Ўладзімер Клішэвіч.
У 1930х ён вучыўся ў Менскім
пэдтэхнікуме, а ў 1936 годзе быў
рэпрэсаваны ды высланы на Ка
лыму. Выжыў, вярнуўся ў Бела
русь. Падчас вайны рэдагаваў
“Газэту Случчыны”.
На эміграцыі жыў у ЛосАн
жэласе, пэўны час трымаўся бе
ларускага асяродку, але з канца
1960х абарваў кантакты ды на
вязаў лучнасьць з савецкім кон
сульствам. Некалькі разоў быў у
БССР, у 1973 годзе ў Менску
выйшаў ягоны зборнік “Сьняцца
дні мне залатыя”.
Беларусы ЗША не адвярнулі
ся ад яго, а спачувалі такім “по
шукам”. Янка Золак у “Беларус
кай думцы” пісаў: “Амаль што

гадовыя турыстычныя паезд
кі Клішэвіча ў СССР і БССР ня
толькі ня вылечылі насталь
гіі, а яшчэ паглыбілі яе, бо ён
бачыў, што звароту на баць
каўшчыну для яго няма. У вы
ніку, у красавіку 1978 г. — пер
шы сэрцовы прыпадак, а ў лі
стападзе — другі фатальны”.

ных працаў (дасьледуе нумізма
тыку і сфрагістыку).
19 сакавіка 1984 году памёр
Макар Аблажэй. У 1923 годзе

15 сакавіка 1924 году ў в.
Голя нарадзіўся Міхась Беля
мук. Як і дзясяткі тысяч ягоных

Міхась Белямук.
Здымак 1950х г.
суайчыньнікаў у 1944 годзе ён
апынуўся на выгнаньні. Прычым
у Нарвэгіі. Потым перабраўся ў
Нямеччыну, адкуль у 1949 годзе
выехаў у ЗША. Пасяліўся ў
Кліўлендзе, куды пасьцягваў ба
гата беларусаў. Спрычыніўся да
разбудовы там беларускага
жыцьця. Аўтар шэрагу гістарыч

ПАВЕДАМЛЕНЬНЕ
У праграме ачольванага БIНіМам вывучэньня й дакумэнтаваньня дзейнасьці
беларускае эміграцыі вядзецца праца над выданьнем гісторыі Беларускага
Кангрэсавага Камітэту Амэрыкі (аўтар Алег Гардзіенка; кніга ў друку), гісторыі
Беларуска Амэрыканскага Задзіночаньня (аўтар Зьміцер Саўка; праца ў канчальнай стадыі) ды здадзена ў друк праца Юрася Гарбінскага “Беларускі рэлігійны друк на Захадзе (1945-2005 гг.)”. Каб гэтыя працы выдрукаваць, БIНіМ
зьвярнуўся да шырокага грамадзтва з просьбай аб фінансавай дапамозе. Да
гэтага часу ў выдавецкі фонд Iнстытуту прыслалі ахвяраваньні:

500
250

äð. Â. Ê³ïåëü
äð. Þ. ³ Ë. Ê³ïåë³
À. Ìàðêåâ³÷ (Êàíàäà)
Ì. Ïðóñê³
Óë. ³ Ë. Ðàêóö³
Ó. Ñ³òí³ê
Ì. ³ Â. Ñüíåæê³
Ñ. Øàáîâ³÷
À. Øóêåëîéöü
äð. ß. Øûáóò
Ë. Þðýâ³÷

200
250
250
30
50
100
100
100
100
100
100

Усім ахвярадаўцам шчырая падзяка.
БIНіМ заклікае грамадзтва да далейшых ахвярваньняў.

Управа БІНіМ
Паважаная Сьвятлана Дземяшонак, калі ласка, паведаміце рэдакцыі Ваш
дакладны паштовы адрас (нумар кватэры). Дасланыя Вам газэты вяртаюцца.

Ïðûâàòíàÿ àáâåñòêà

Здаецца пакой для дзяўчыны/жанчыны (некурачай і бяз хатніх жывёлаў) за
$700 у месяц у кватэры з двума сьпальнямі на тэрмін 6 месяцаў ці даўжэй ва
Ўсходнім Гарлеме на Мангэтане (East 118th St. i 1st Ave) пачынаючы з сакавіка.
Усе выгоды ўключаныя ў кошт (у тым ліку кабельнае ТБ і хуткасны інтэрнэт).
Кватэра мае паркет, вялікі агульны пакой і досыць вялікую спальню з двума
вокнамі.
Зьвяртайцеся на оlyiakozak@gmail.com ці тэлефануйце (914) 924-4544.

З сумам паведамляем, што 6 лютага на 96Lм годзе жыцьця
адыйшоў у лепшы сьвет Уладзімер РУСАК, адзін з найстарэшых
сяброў БАЗА, былы старшыня ньюLёрскага аддзелу.
Выказваем спачуваньні родным і блізкім.

25 сакавіка 2004 году па
мерла Валянтына Пашкевіч
(Жукоўская). Яна ў 1930х ву

20 сакавіка 1984 году ў Бос
тане памёр сьвятар
Аўген Сурвіла. У бе
ларускай гімназіі ў Ва
тэнштэце ён выкладаў
рэлігію. Потым далу
чыўся да Рускай зару
бежнай царквы. І мно
гія беларусы ад яго ад
вярнуліся.

25 сакавіка 1949
году паваенная эмігра
цыя ўпершыню адзна
чыла Дзень Волі за акі
янам. Сьвяточныя ім
прэзы прайшлі тады ў
НьюЁрку і СаўтРывэ
ры. У Лёндане адно з
самых гучных сьвятка
Язэп Варонка і Макар Аблажэй.
ваньняў прайшло 27
Здымак 1931 г.
сакавіка 1954 году,
ён разам з Ігнатам Лабачом, пер калі канцэрт у Вэстмінстэрскай
шым прэм’ерміністрам БНР катэдральнай залі даў Студэнцкі
Язэпам Варонкам і Янкам Чара хор з Лювэна. На канцэрце пры
пуком заснавалі Беларускаамэ сутнічалі 800 чалавек, ня толькі
рыканскую нацыянальную аса беларусы, але й прадстаўнікі
цыяцыю. А ў 1928 годзе Абла брытанскай арыстакратыі, на
жэй браў актыўны ўдзел у пад ват кіраўнік каталіцкай царквы.
трымцы кандыдата ў прэзыдэн Усіх тады зачараваў голас Пёт
ты ад Дэмакратычнай партыі А. ры Конюха.

330 Park Street, Haworth, NJ 07641
Tel.: 201 244L0788 eLmail: Janzap@aol.com

$2000
500
1000
1400
100
200
250
200

Сьміта. Тады і быў створаны
першы беларускі дэмакратычны
клюб.

24 сакавіка 1944
году камандаваньне са
юзьнікаў пастанавіла
накіраваць 2гі польскі
корпус, у якім служылі
і беларусы, на штурм
МонтэКасіна.

BELARUSIAN INSTITUTE OF ARTS AND SCIENCES, Inc.
БЕЛАР УСКI IНСТЫТ УТ НАВУКI Й МА СТАЦТВА

Ôóíäàöûÿ Ï. Êðý÷ý¢ñêàãà
Êàíñûcòîðûÿ ÁÀÏÖ
Îðñà-Ð
Ðàìàíà Ôóíäàöûÿ
À. ³ Í. Ëóê’ÿí÷ûê³
äð. Óë. ³ Ñ. Âàíöýâ³÷û
ß. ³ Ê. Â³í³öê³ÿ
äð. À. Çàíêîâ³÷
äð. ß. ³ Í. Çàïðóäí³ê³
Ë. Êàñî¢ñêàÿ
(ó ïàìÿöü ìóæà Ëÿâîíà)
À. Ê³ïåëü
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НА ВЫДАВЕЦКІ ФОНД
“БЕЛАРУСА” АХВЯРАВАЛІ:
Л. Бакуновіч . . . . . . . . . . . . . .100
Г. Бахар Гайда . . . . . . . . . . . .100
К. і Я. Вініцкія . . . . . . . . . . . .100
П. Касаты . . . . . . . . . . . . . . . . .100
П. Каян . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Ж. Дубяга . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
С. і Н. Дудар . . . . . . . . . . . . . . . .60
Л. Кавалёў . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Беларусы Адэляйды. . . . . . . .50
Ю. Андрусышын . . . . . . . . . . .50
М. Балтрушка . . . . . . . . . . . . . .50
М. і Т. Белямук . . . . . . . . . . . . .50
У. Валах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
В. і А. Дубяга . . . . . . . . . . . . . . .50
Я. і Н. Запруднік . . . . . . . . . . .50
М. Калядка . . . . . . . . . . . . . . . . .50
С. Капытка . . . . . . . . . . . . . . . . .50
а. І. Лабацэвіч . . . . . . . . . . . . . .50
К. Маталыцкі . . . . . . . . . . . . . .50
А. Міцкевіч . . . . . . . . . . . . . . . . .50
П. Новікаў . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Н. Няпейн . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
М. Прускі . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
П. і Л. Рыжы . . . . . . . . . . . . . . .50
А. Сецька . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Н. Сільвановіч . . . . . . . . . . . . .50
М. Скіба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
В. Яськевіч . . . . . . . . . . . . . . . . .50
В. Яцэвіч . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Г. Малышава . . . . . . . . . . . . . . .40
А. Грыгарэнка . . . . . . . . . . . . . .30
П. Грыгальчык . . . . . . . . . . . . .15

Справаздача ад Міхася
Лужынскага з Аўстраліі:
М. Лужынскі. . .аўстр. дал. 200
О. Нерушэвіч . . . . . . . . . . . . . .100
Л. Бакуновіч . . . . . . . . . . . . . . . .75

Заміж кветак на магілу
Ўладзімера РУСАКА:
К. і М. Верабей . . . . . . . . . . . . .30
М. Клакоцкі . . . . . . . . . . . . . . . .30

Усім шчыры дзякуй!

Валянціна Пашкевіч
чылася ў Віленскім унівэрсытэ
це на фізыкаматэматычным фа
культэце, а ў Канадзе кіравала
суботняй школкай у Таронта,
выдала некалькі падручнікаў.
Галоўны яе даробак – “Ангель
скабеларускі слоўнік”, што ў
2006 годзе выпусьціў БІНіМ.
27 сакавіка сьвяткуе 85ты
дзень народзінаў Павал Урбан.
Нарадзіўся ён на Лепельшчыне.
Скончыў Лювэнскі ўнівэрсытэт,
дзе абараніў дысэртацыю пра вя
лікага князя Аляксандра. Пра
цаваў у Мюнхэне ў Інстытуце
вывучэньня СССР, быў сурэдак
тарам “Бацькаўшчыны”, праца
ваў на Радыё Свабода.
27 сакавіка 1979 году, па
мёр вядомы беларускі пісь
меньнік Рыгор Крушына.

Алег ГАРДЗІЕНКА,
фота з уласнага архіву аўтара
і архіву А. Адзінца.
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