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Ванкарэм НІКІФАРОВІЧ (Чыкага)

“Беларусь у нашых сэрцах” – так названая мастацкая
выстава, урачыстае адкрыцьцё якой адбылося 1 сакавіка
ў Чыкага ў вялікай залі цэнтру для састарэлых “Forever
Young”. Экспануюцца каля сарака (!) твораў адзінаццаці
беларускіх мастакоў, якія пасьля эміграцыі жылі або
жывуць у нашым горадзе. Месяц сакавік быў абраны для
такой выставы невыпадкова, бо менавіта 25 сакавіка
адзначаецца Дзень Волі – найвялікшае нацыянальнае
сьвята краіны Беларусь і беларусаў ва ўсім сьвеце.

Пасьлядоўная тэматычная вернасьць беларушчыне і
высокі мастацкі ўзровень усіх твораў – вось асноўныя
рысы гэтай незвычайнай экспазыцыі. У цэнтры яе – пра-
цы выдатнага беларускага мастака Хаіма Ліўшыца (1912
– 1994), які некалькі апошніх сваіх гадоў жыў і працаваў
у Чыкага. А творчыя вытокі гэтага майстра – у Віцебску,
ягоным першым настаўнікам маляваньня быў Іегуда
Пэн – той, хто вучыў Марка Шагала. Магчыма таму ў
цудоўным гарадзкім пэйзажы “Куток старога Віцебску”
мастак ня проста запрашае зірнуць на будынкі старой
архітэктуры: тут моцна гучыць настрой і сымболіка вяр-
таньня да вытокаў. Сакавітая маляўнічасьць, кампазы-
цыйная завершанасьць, калярыстычнае майстэрства вы-
лучае такія ягоныя пэйзажныя палотны як “Вярба”, “Ра-
ка Іслач”. Мы маем магчымасьць пазнаёміцца з напіса-
ным Хаімам Ліўшыцам яшчэ да эміграцыі першапачат-

ковым накідам славутай вельмі вялікай памерам карціны
“Малітва ў Менску”, працу над якою ён завяршыў не-
пасрэдна ў Чыкага. У аснове кампазыцыі – эпізод з
жыцьця ў Менскім гэтта ў гады вайны. На вачох і ў тва-
рах мужчынаў, жанчынаў, старых, дзяцей – боль, тры-
вога, гнеў, сьлёзы... На пярэднім пляне – нечаканы аўта-
партрэт: сам мастак, трымаючы сьвечку, дапытліва і зь
вялікай трывогай пазірае на нас, гледачоў. У гэтай пра-
цы добра адчуваецца глыбіня задумы, спроба зьвярнуць
увагу і як след па-філязофску асэнсаваць усе пакуты
людзей у той жахлівай вайне. Нельга не адзначыць і яе
адкрыта эмацыйную тэхніку жывапіснага выкананьня.    

Сваеасаблівы працяг традыцый Віцебскай мастацкай
школы можна ўбачыць і ў карцінах мастака Юзафа Пу-
чынскага, які, на жаль, зусім нядаўна памёр. У ягонай
жывапіснай манэры прыцягвае сакавітасьць і канцэнтра-
цыя фарбаў, пачуцьцяў, роздуму. Непаўторная прыга-
жосьць прываблівага кутка радзімы, напрыклад, добра
перададзеная аўтарам у карціне “Вечар у Беларусі”. У та-
кіх працах мастака як “Ля ракі Нёман”, “Коні” мы зьвяр-
таем увагу на шматаблічча каляровых адценьняў, на
поўны лірызму эмацыйны настрой. Адчуваецца імкнень-
не глыбока асэнсаваць тое, што гэты майстар малюе. 

У творчым актыве вядомага мастака Ізраіля Радунска-
га вельмі многа твораў, на якіх адлюстраваныя самыя
разнастайныя краявіды Беларусі і ягонага роднага
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Заканчэньне на бачыне 4Хаім Ліўшыц. “Куток старога Віцебску”.

Аддзелы БАЗА ў Нью-Ёрку і Нью-Джэрзі
сумесна ладзяць урачыстае сьвяткаваньне

9922��хх  УУГГООДДККААЎЎ9922��хх  УУГГООДДККААЎЎ
абвешчаньня незалежнасьці Беларускае Народнае

Рэспублікі, якое пачнецца 2211  ссааккааввііккаа  22001100  гг.. а 12:30
папаўдні ў гатэлі Hyatt Regency па адрасу:

2 Albany Street, New Brunswick, New Jersey 08901.
А 10:00 раніцы адбудзецца набажэнства ў царкве сьв.

Маці Божае Жыровіцкае БАПЦ па адрасу:
9 River Road, Highland Park, New Jersey 08904.

Заклікаем Вас узяць удзел у адзначэньні ўгодкаў
найважней падзеі ў гісторыі Беларусі. На ўрачыстай

акадэміі выступяць вядомыя дзеячы беларускай
дыяспары, затым адбудзецца банкет і канцэрт.
Квіткі па замове: $50 дарослым, $40 студэнтам.

Квіткі пры ўваходзе: $60 дарослым, $50 студэнтам.
Просім замовіць месцы загадзя да 15 сакавіка 2010 г.,

даслаўшы аплату на адрас:
Ms. Luda Bakunovich,

37 Sand Hill Road,
Kendall Park, NJ 08824

Чэкі выпісвайце на імя Belarusan American Association.
Па дадатковую інфармацыю тэлефануйце:

Юрка Азарка 732-560-8610, Віталь Зайка 718-296-1458.

Даезд да месца сьвяткаваньня зь Нью-Ёрку аўтобусам з NY-NJ Port
Authority Bus Terminal (8 Ave & 41 Street, New York, NY 10001) да
гораду New Brunswick, прыпынак Hyatt Regency. Час у дарозе 50
хвілін.

ЗЗвваарроотт  ддаа  ббееллааррууссккааггаа  ннааррооддуу  зз
ннааггооддыы  9922��хх  ууггооддккааўў  ББННРР

Дарагія Суродзічы-Беларусы!
Ад імя Рады Беларускае Народнае Рэспублікі вітаю Вас зь вялікім нацыянальным

сьвятам, Днём Волі, і жадаю Вам правесьці яго зь вераю і надзеяю на лепшую будучы-
ню. Беларускі народ даможацца волі й дэмакратыі, так як дамогся незалежнай дзяр-
жавы. У вольным сьвеце мы ведалі, што ніякае зло ня можа быць вечным. Чыталі Трэй-
цюю Ўстаўную Грамату Рады БНР, якая абвяшчала незалежнасьць Беларускае Народ-
нае Рэспублікі, і верылі, што, калі ў 1918 годзе ў такіх цяжкіх умовах наш народ здолеў
выказаць сваё жаданьне быць вольным між вольнымі народамі сьвету, дык ён знойдзе
ў сабе сілы ператрываць зьдзек і няволю савецкіх часоў ды адродзіць зноў сваю неза-
лежную дзяржаву. 

Сёньня хацела-б падзяліцца з Вамі вытрымкай з Трэйцяй Устаўной Граматы, якую
ўважаю асабліва натхняльнай:

“Цяпер мы‚ Рада Беларускае Народнае Рэспублікі скідаем з роднага краю апош-
няе ярмо дзяржаўнай залежнасьці‚ якое гвалтам накінулі расейскія цары на наш
вольны і незалежны край.

Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежнаю
вольнаю дзяржаваю. На моцы гэтага трацяць сілу ўсе старыя дзяржаўныя зьвязі‚
якія далі магчымасьць чужому ўраду падпісаць і за Беларусь трактат у Берасьці‚
што забівае насьмерць беларускі народ‚ дзелячы зямлю ягоную на часткі.”

Дарагія Суродзічы! Памятайма гэтыя словы. Толькі свая незалежная вольная дзяржа-
ва абароніць край ад захопніцкіх замахаў на яго, зь якіх-бы бакоў яны ні йшлі. Толькі дэ-
макратычны ўрад здолее забясьпечыць народу мірную вонкавую палітыку. Толькі свая
ўлада выратуе ад заняпаду й нішчэньня нацыянальную мову й культуру.

З глыбіні сэрца жадаю Вам вытрываласьці, любові да свайго прыгожага краю, веры
ў будучыню й мужнасьці, якая характэрызуе ўсіх вольных духам людзей. 

Прыйдзе час, калі наш народ будзе сьвяткаваць сваё Вялікае Сьвята Незалежнасьці
й Свабоды ды з гонарам успамінаць продкаў, якія 25 Сакавіка 1918 году скінулі з род-
нага краю “апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасьці”.

Жыве Беларусь!

Старшыня Рады БНР Івонка СУРВІЛЛА
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Чарговы сход гуртка Беларуска-
Амэрыканскага Задзіночаньня ў
горадзе Вашынгтоне, у якiм такса-

ма ўзялi ўдзел новыя сябры, адбыўся 20
лютага.

Сход пачаўся з абмеркаваньня дзейнась-
цi гуртка за апошнія месяцы. Найбольш
пасьпяховымi былi прызнаныя акцыi пра-
тэсту супраць цэнзуры нацыянальнай
часткі сеткi Iнтэрнэт, якiя ладзiлiся каля
будынкаў беларускай амбасады (16 студзе-
ня) i Newseum (16 лютага). Акцыя каля му-
зэя навiнаў, падчас якой актывiсты гуртка
раздавалi ўлёткi, прыцягнула ўвагу СМI.
На наступны дзень артыкул пра яе зьявiўся
на сайце “Голаса Амэрыкi”. Падтрымку
пратэсту выказала дырэктар Вашынгтонс-
кага бюро “Рэпарцёраў бяз межаў”
Клацiльда Ле Коз.

Асаблiвую ўвагу ўдзель-
нiкамі сходу надалі абмер-
каваньню імпрэзаў да ўгод-
каў незалежнасьцi БНР (25
Cакавiка). Сьвяточны ве-
чар плянуецца правесьцi ў
Амэрыканскiм Унiвэрсытэ-
це. Сход абмеркаваў дзей-
насьць гуртка на пэрспэк-
тыву: вiзыты ў Кангрэс
ЗША, ускладаньне вянка да
Помнiка Ахвярам Камунiз-
му, наведваньне эўрапей-
скiх амбасадаў падчас тра-
дыцыйнага Дня Адчыненых
Дзьвярэй у траўнi, акцыi да
Дня Салiдарнасьцi зь Бела-
русьсю, удзел у мiжнарод-
ным фэстывалi ў Амэры-
канскiм Унiвэрсытэце, кiна-
прагляды ды iнш.

Сход зацьвердзiў раней-
шае рашэньне аб адлiчэньнi
сродкаў на Галоўную упра-
ву БАЗА. Былi таксама аб-
меркаваныя прапановы Га-
лоўнай управы аб сяброў-
стве ў БАЗА.

Напрыканцы сходу было абранае новае
кiраўнiцтва гуртка ў складзе двух сустар-
шыняў Алесi Кіпель i Вячаслава Бортнiка,
скарбнiка Алесi Сёмухi, а таксама сакрата-
ра Вольгi Чарныш. Вольга – новая асоба ў
БАЗА, але ўжо пасьпела праявiць актыў-
насьць i зацiкаўленасьць беларускай спра-
вай. Яна рэдагуе папулярны беларускi блёг
www.belarusdigest.com, пiша ў Belarusian
Review, працуе над стварэньнем сайту Га-
лоўнай управы БАЗА.

Празь некалькi дзён пасьля сходу, прад-
стаўнiк гуртка разам з сябрамi Галоўнай
управы наведаў Агенцтва Злучаных Шта-
таў па мiжнародным разьвiцьцi (USAID) з
мэтай абмеркаваньня праблемы кантролю
беларускiмi ўладамi сеткi Iнтэрнэт.

Вячаслаў БОРТНІК, сустаршыня 
Вашынгтонскага гуртка БАЗА
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Упершыню ў
Фэстывалі
рукадзельля

“CreativFestival -
2009” узяла ўдзел у
якасьці майстрыхі-
дызайнэра нашая
зямлячка Ірына Ва-
рабей.

Гэты форум, най-
буйнейшы ў сьвеце,
праводзіцца штогод
у Таронта (Канада),
на яго зьяжджаюцца
мастакі, дызайнэры,
выкладчыкі, камэр-
санты з усяе Амэ-
рыкі ды Эўропы –
усе, хто мае дачы-
неньне да гэтага віду мастацтва. Сё-
летні Фэстываль праходзіў 17-19 каст-
рычніка у Metro Conventional Centre.

Беларуская майстрыха, сябра Кана-
дыйскай асацыяцыі вышывальніцаў
Ірына Варабей брала ў ім удзел пад
эгідаю канадыйскага часапіса “A
Needle Pulling Thread”, які сёлета па-
чаў супрацоўніцтва зь ёю. Часапіс
ставіць за мэту прэзэнтаваць кана-
дыйскіх дызайнэраў, і гэта вельмі ад-
метна, што калекцыя вышыванак Іры-
ны выстаўлялася пад ейным пэрса-
нальным брэндам “Spirit of Belarus”.
Такім чынам пакладзены пачатак удзе-
лу беларускага сучаснага вышываль-
нага мастацтва на такім буйным міжна-
родным Фэстывалі, як таронтаўскі
“CreativFestival”.

Большасьць працаў Ірыны Варабей
выкананыя ў сучасных тэхніках, але
ўсе яны заснаваныя на беларускіх воб-
разах і традыцыйных арнамэнтах. Вы-
шыўка – мастацтва спэцыфічнае.
Бальшыня майстрыхаў-аматарак вы-
шывае па набытых схемах, створаных
іншымі дызайнэрамі. Таму Ірына, па-
ставіўшы за мэту прэзэнтаваць бела-
рускае для амэрыканскіх майстрых, ня
толькі робіць выставы сваіх вышыва-
нак, але стварае і схемы, якія можна

набыць, каб вышыць такі-ж узор для
сябе. “Я хачу, – гаворыць Ірына Вара-
бей, – каб беларускае зрабілася мод-
ным для сучасных вышывальніц, як,
напрыклад, у свой час тут успыхвалі
моды то на індзейскае, то на японскае.
А для гэтага трэба стварыць устойлівы
візуальны беларускі вобраз. Гэным
цалкам можа стацца нашая беларус-
кая традыцыйная сымболіка – яна
вельмі ўражвае канадыйцаў. А яшчэ
спрактыкаваных амэрыканскіх май-
стрыхаў можна ўразіць і цікавай тэх-
нікай. Таму я стараюся засвоіць новыя
тэхнікі і таксама стварыць нешта но-
вае. Такія фэстывалі – вельмі добрая
школа, бо я-ж яшчэ вучуся сама. Я не-
калькі гадоў марыла трапіць на гэты
Фэстываль у якасьці ўдзельніцы-ды-
зайнэра, бо як простая наведвальніца
дагэтуль не прапускала ніводнага. Ця-
пер мару, каб на наступных імпрэзах
побач з маімі зьявіліся і працы іншых
беларускіх майстрыхаў, бо менавіта іх
я і хачу натхніць сваімі працамі пайсці
за мною ў гэты такі цудоўны, такі раз-
наякі, крэатыўны сьвет сучаснага ру-
кадзельля.”  

Працы І. Варабей можна ўбачыць на
сайце: www.iv.belaruscanada.com

Ірына АКСЁНАВА

Фатаздымкі Алекса (Аляксандра) Сіль-
вановіча ад 8-га лютага экспануюцца
ў брацкім доме “Кінанія”, што зна-

ходзіцца ў менскім прадмесьці. Гэта другая пэр-
санальная выстава вядомага фатамайстра і фа-
талетапісца беларускай дыяспары, на жаль –
пасьмяротная (Аляксандр Сільвановіч, 1937 –
2007). 

Упершыню на Бацькаўшчыне зь ягонымі мас-
тацкімі творамі гледачы пазнаёміліся ў 1994-м
годзе: 40 каляровых фатаграфій, сярод якіх пе-
раважалі амэрыканскія краявіды, былі паказа-
ныя тады ў Вілейцы ды некалькіх іншых гара-
дох. (Менавіта зь Вілейшчыны выехала ў 1944-
м годзе сям’я Сільвановічаў, ратуючыся ад на-
бліжэньня бальшавіцкіх парадкаў, ужо зьведа-
ных пры “воссоединении”.) На адкрыцьці той
выставы ў Вілейцы аўтар здымкаў прысутнічаў
разам з жонкаю, а неўзабаве менскі часапіс
“Мастацтва” надрукаваў грунтоўнае інтэрвію
зь ім ды рэпрадукцыі некалькіх паказаных пэй-
зажаў. 

Сёлетні вэрнісаж пачаўся памінальнаю службаю – у
памяць Алекса Сільвановіча і тых грамадзка-царкоўных
дзеячаў беларускай дыяспары, што таксама адыйшлі ў
вечнасьць. Ладзіла імпрэзу ў Менску праваслаўнае
Брацтва Віленскіх мучанікаў, зь якім Алекс Сільвановіч
супрацоўнічаў шмат  гадґоў, у тым ліку быў сябрам кура-
торыюму дому “Кінанія”. Асноўныя арганізацыйныя
клопаты ў Беларусі леглі на спадарыню Тацьцяну Мат-
рунчык, за што ёй належыць шчырая падзяка ўдавы –
Ніны Сільвановіч. “Раскопваць скарбы” ў Алексавай ля-

бараторыі сп-ні Сільвановіч дапамагалі Надзея Запруд-
нік і Валянціна Трыгубовіч: экспазыцыю сфармавалі так,
каб паказаць розныя зацікаўленьні фатамайстра, які
больш за сорак гадоў быў актыўным грамадзкім і цар-
коўным дзеячам ды яшчэ фіксаваў на стужку беларускія
фэстывалі, сустрэчы, карацей – будні і сьвяты белару-
саў Амэрыкі. З  пачатку 1990-х тэматыка фатаграфій па-
шырылася коштам паездак на Бацькаўшчыну. Мастац-
кія-ж задумы праз усе гады найчасьцей нараджаліся ме-
навіта ў вандроўках ды развагах. 

На вэрнісаж прыйшлі чальцы Брацтва, жур-
налісты і фатографы, супрацоўнікі Вілейскага
краязнаўчага музэю… Выступоўцы прыгадвалі
свае сустрэчы і гутаркі з Алексам Сільвано-
вічам у Беларусі і Амэрыцы, гаварылі пра яго-
нае самаадданае служэньне Богу і людзям, пра
дзейсную дапамогу ахвярам Чарнобылю, пра
тонкае адчуваньне хараства роднай прыроды і
ўменьне выявіць яго пры дапамозе фотааб’екты-
ву… Старшыня Брацтва Віленскіх мучанікаў
Мікола Матрунчык сказаў: “У кожнай справе
ён адчуваў сябе паслушнікам Божым”. Фота-
мастак Анатоль Кляшчук: “Ён меў усе магчы-
масьці для творчасьці, але заняўся арганізацы-
яй гуманітарнай дапамогі”. Фотажурналіст
Яўген Пясецкі: “Чаму зьнятае на чужыне атры-
малася такім падобным на тое, што магло быць
сфатаграфаваным Алексам ля яго роднай
Вілейкі?”. Айцец Георгі Латушка: “У час адра-
джэньня 1990-х гадоў якраз нашыя замежныя
суайчыньнікі, сярод якіх, безумоўна, адной з са-
мых значных і незабыўных постацей быў Алекс

Сільвановіч, аказалі вельмі важны ўплыў на многіх бела-
русаў Бацькаўшчыны, бо яны сьведчылі, што паняцьці
Царквы і Бацькаўшчыны неразьдзельныя”. Сьпевы бар-
да Алеся Камоцкага былі як прачулы завяршальны
акорд сустрэчы.

Мяркуецца, што фотавыстава Алекса (Аляксандра)
Сільвановіча ў доме “Кінанія” будзе прымаць наведнікаў
да Вялікадня, а потым пераедзе ў Вілейку ў выставач-
ную залю краязнаўчага музэю.

В. Т.

ВВыыссттаавваа  ААллееккссаа  ССііллььввааннооввііччаа  ўў  ББееллааррууссіі

““CCrreeaattiivvFFeessttiivvaall��22000099””

Ірыны Варабей дэманструе свае працы.

Фотамастак Анатоль Кляшчук аглядае выставу.

ННааввiiнныы  ггууррттккаа  ББААЗЗАА
ўў  ВВаашшыыннггттооннее
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ССуудд  ппррыыззннааччаанныы
Суд над Аўтуховічам і Асіпен-

кам адбудзецца 10 сакавіка ў
Вярхоўным судзе. Мікалай Аў-
туховіч, Уладзімер Асіпенка і
Юрый Лявонаў былі затрыма-
ныя год таму, 8 лютага 2009 году
ў Ваўкавыску спэцгрупай “Ал-
маз”. Лявонава выпусьцілі на во-
лю ў жніўні, а ў кастрычніку зь
яго зьнялі абвінавачваньні.

Напачатку прадпрымальнікаў
абвінавачвалі ў падпале дамоў
ваўкавыскага міліцыянэра і су-
працоўніка падаткавай службы.
Потым дадалі і “тэрарызм”: Аў-
туховіч, нібыта, рыхтаваў тэр-
акт супраць ужо былога старшы-
ні Гарадзенскага аблвыканкаму
Ўладзімера Саўчанкі і намесьні-
ка міністра па падатках і зборах
Віктара Камянко.

ДДззеенньь  ВВоолліі  ––  22001100
Плянуецца, што традыцыйнае

шэсьце пройдзе ад будынку прэ-
зыдыюму АН да сквэру Янкі Ку-
палы. Такое рашэньне прыняў
на сваім паседжаньні 2 сакавіка
прэзыдыюм Беларускага неза-
лежніцкага блоку, у які ўвахо-
дзяць Партыя БНФ, Рух “За сва-
боду”, Малады фронт ды інш.

Акцыя пачнецца 25 Сакавіка а
18-й гадзіне.

ЮЮббііллеейй  уу  шшппііттаалліі
24 лютага споўнілася 75 гадоў

народнаму пісьменьніку Рыгору
Барадуліну. Свой юбілей паэт
сустрэў на шпітальным ложку.
Вечарам 14 лютага Барадулін
быў шпіталізаваны з дыягназам
“левабаковая пнеўманія” і тэм-
пэратурай звыш 40 градусаў.
Два тыдні ён правёў у рэаніма-
цыі і толькі 1 сакавіка быў пера-
ведзены ў аддзяленьне тэрапіі. 

Гэта пры тым, што толькі 10
лютага народны паэт выпісаўся
зь Менскага гарадзкога клініч-
нага шпіталю № 10, дзе лячыўся
ў аддзяленьні кардыялёгіі.

ППааддааззрраавваанныыхх  нняяммаа
На прэс-канфэрэнцыі з нагоды

Дня беларускай міліцыі першы
намесьнік міністра ўнутраных
справаў Алег Пякарскі распа-
вёў, як рухаецца справа
расьсьледаваньня выбуху ў
Менску 4 ліпеня 2008 г.

За больш чым паўтары годы,
што прайшлі з часу выбуху, былі
праведзеныя 900 допытаў, пра-
ведзена 600 ператрусаў, зной-
дзена 150 кг выбуховых рэчы-
ваў, а таксама раскрыта 4 тыс.
іншых злачынстваў.

Міліцыя перакананая, выбух
зьдзейсьнены з хуліганскіх ма-
тываў, але ні падазраваных, ні
датычных да выбуху, няма.

Нагадаем, што апоўначы 4 лі-
пеня 2008 году падчас сьвятка-
ваньня т. зв. Дня незалежнасьці
на ўрачыстым канцэрце ля стэ-
лы “Менск – горад-герой” ад-
быўся выбух. Узарвалася сама-
робная выбуховая прылада, па-
кладзеная ў пакет ад соку і начы-
неная гайкамі і цьвікамі. У вы-
ніку выбуху пацярпелі 54 чала-
векі, большасьць якіх трапіла ў
шпіталі. Міліцыя ня раз заяўля-
ла, што знайсьці злачынцаў
справа яе гонару, але справа так
і не расьследаваная.

ДДээппууттааттыы  ––  ззаа  ссааннккццыыіі
Эўрадэпутаты выказаліся за

ўвядзеньне эканамічных санкцы-
яў супраць Беларусі ў выпадку
адмовы афіцыйнага Менску ад
дэмакратычных пераўтварэнь-
няў. Гэтае рашэньне было пры-
нятае па выніках візыту дэлега-
цыі Эўрапарлямэнту ў Менск,
які адбыўся ў канцы лютага.

Парлямэнтары патрабуюць,
каб улады ў Менску прызналі
Саюз палякаў Беларусі пад кіраў-
ніцтвам Анжалікі Борыс, сябры
якога апошнім часам церпяць
перасьлед (штрафы, адміністра-
цыйныя арышты, забраньне
праз спрэчнае судовае рашэньне
Польскага дому ў Івянцы), а так-
сама, каб улады згадзіліся на
дзейнасьць праваабарончых ар-

ганізацыяў ды вызвалілі ўсіх па-
літычных вязьняў. Апрача таго,
яны патрабуюць, каб афіцыйныя
ўлады гарантавалі законную ха-
ду выбараў у мясцовыя саветы,
што пройдуць 25 красавіка.

Да гэтай пары эўрапейская су-
польнасьць устрымлівалася з ра-
шэньнем наконт санкцыяў, тлу-
мачачы, што яны перш за ўсё
закрануць грамадзтва, а ня ўла-
ды. Таму пакуль гаворка вялася
пра магчымае ўвядзеньне дыпля-
матычных санкцыяў, у прыват-
насьці, забароны на ўезд на тэ-
рыторыю супольнасьці прадстаў-
нікам рэжыму Лукашэнкі.

Рэзалюцыя па Беларусі павін-
на быць прынятая 11 сакавіка.

ННааццббооллыы  ўў  ааппааззыыццыыіі
3 сакавіка беларускія нацыя-

нал-бальшавікі абвясьцілі пра
пераход у апазыцыю да Алякса-
ндра Лукашэнкі. У распаўсю-
джанай заяве, якая называецца
“Да пабачэньня, бацька”, сказа-
на: “паўтары дзесяткі гадоў мы
не перашкаджалі бацьку і чака-
лі. Чакалі, калі ён пакліча народ
да ўдзелу ў лёсе краіны. Пакліча
і нас, у тым ліку. Сёньня нам яс-
на, што не пакліча ніколі. Аба-
піраецца Лукашэнка выключна
на сілавыя структуры, на КДБ і
МУС. У краіне не існуе палітыкі,
яна зьнішчаная гвалтоўна, звер-
ху, ягонай уладай, таксама як
зьнішчаная палітыка ў Расеі і ў
большасьці рэспублік былой са-
вецкай прасторы”. 

“Таму мы, нацболы, сыходзім
у апазыцыю. Да пабачэння,
бацька!”, – сканчваюць свой
зварот нацыянал?бальшавікі Бе-
ларусі. Беларускія партыі дэма-
кратычнага кірунку яшчэ ніяк
не прарэагавалі на гэтую заяву.

ТТууррыыззмм  уу  ББееллааррууссіі
У 2009 г. Беларусь наведалі

95,5 тыс. “арганізаваных турыс-
таў”.Такія зьвесткі Нацыяналь-
нага статыстычнага камітэту. У
2009 годзе на кожнага замежна-
га турыста прыходзілася тры бе-
ларусы, што выехалі за мяжу. З
краінаў СНД прыбылі 59,9 тыс.,
у тым ліку з Расеі – 56,5 тыс. Ся-
род іншых краінаў лідэрамі па
колькасьці наведваньняў нашай
краіны зьяўляліся Нямеччына,
Італія, Латвія, Летува, Польш-
ча, Брытанія, Турцыя. 

У 2009 г. колькасьць турыс-
таў, якія арганізавана выехалі з

краіны за мяжу, склала 316,3
тыс. чалавек і зьменшылася ў
параўнаньні з 2008 г. на 16,8%.
У краіны СНД арганізавана вые-
хала 118,5 тыс. чалавек, у іншыя
краіны свету – 197,8 тыс. чала-
век, што менш за ўзровень па-
пярэдняга году на 29,2% і 7,1%
адпаведна. У 2009 г. беларускія
турысты найбольш наведвалі
Расею, Украіну, Баўгарыю, Эгі-
пет, Італію, Летуву, Польшчу,
Турцыю, Чэхію. 

ААўўттааііммппаарртт  ззььннііззііўўссяя
Імпарт легкавых аўтамабіляў

у Беларусь у студзені скараціўся
на 33% у параўнаньні з 2009 г.
да 7,2 тыс. адзінак, а практычна
ўвесь аб’ём імпарту (97,9%) за-
бяспечылі фізычныя асобы. Па
выніках студзеня, юрыдычныя
асобы завезьлі ў Беларусь толькі
154 аўтамабілі (у 27 разоў менш,
чым у студзені 2009 г.),

Асноўным фактарам карэннага
зьмяненьня сытуацыі з імпартам
аўтамабіляў стала ўвядзеньне з
1 студзеня 2010 г. адзінага мыт-
нага тарыфу для Беларусі, Казах-
стана і Расеі, згодна зь якім мыт-
ныя пошліны на імпарт аўтатра-
нспарту беларускімі юрасобамі
былі павышаныя да ўзроўню ра-
сейскіх, для фізычных асоб – за-
сталіся на ўзроўні 2009 г.

У 2009 годзе імпарт легкавых
аўтамабіляў у Беларусь скара-
ціўся на 18,4% у параўнаньні з
2008 годам, да 163,5 тыс. адзі-
нак,

ЧЧааррггііннеецц  ххааццееўў  ццээннззууррыы
Старшыня Грамадзкай рады

па маральнасці Мікалай Чаргі-
нец патрабаваў зладзіць папя-
рэдні прагляд праграмы нямец-
кага гурта Rammstein, які ад-
быўся 7 сакавіка ў “Менск-Арэ-
не”.

“Што гэты гурт будзе рабіць у
Беларусі?, – гаварылася ў заяве
Рады. – Яны будуць крышыць і
зьнішчаць яшчэ вельмі кволую
беларускую самасьвядомасць,
таптаць памяць пра Перамогу і
яе герояў і, нарэшце, разбураць
беларускую дзяржаўнасьць”.

Нягледзячы на розныя гучныя
заявы, канцэрт адбыўся, на яго
сабраліся 11 тыс. чалавек.

ССяяррээдднніі  ззааррооббаакк
Белстат паведамляе, што ся-

рэдні заробак работнікаў у сту-
дзені 2010 г. склаў 999 963 рублі

(у сьнежні 2009 г. — 1 093 017
рублёў), што азначае яго па-
дзеньне на 8,5135% (або 93 тыс.
рублёў). 999,9 тыс. рублёў па-
водле курсу нацыянальнага бан-
ка на 8 сакавіка гэта $339,5.

Рэальны-ж заробак, з улікам
інфляцыі, зьнізіўся ў студзені на
9,5%.

ББееллааррууссьь  ––  1177--яя
На ХХІ Зімовых алімпійскіх

гульнях, што прайшлі ў кана-
дыйскім Ванкувэры 12—28 лю-
тага, Беларусь заваявала тры
мэдалі: алімпійскім чэмпіёнам у
фрыстайле (лыжная акрабаты-
ка) стаў Аляксей Грышын, срэб-
раны мэдаль у біятлённай інды-
відуальнай гонцы на 20 км зава-
яваў Сяргей Новікаў, а ў гонцы
на 15 км – Дар’я Домрачава..

Гэта найлепшы вынік белару-
саў за часы выступленьня сама-
стойнай камандай. Алімпійскіх
чэмпіёнаў дагэтуль у нас не бы-

ло, і наогул найлепшым вынікам
былі дзьве ўзнагароды: у 1994 –
два срэбры, у 1998 – дзве брон-
зы. У 2002 г. была адна бронза, у
2006 – адно срэбра. А перад
Гульнямі-2010 наогул лічылася,
што выдатным вынікам будуць
два мэдалі.У агульным заліку
Беларусь падзяліла 17-ы радок
разам са Славакіяй, у якой так-
сама па адным залатым, сярэб-
раным і бронзавым мэдалі.

Першынствавала на Алімпіядзе
Канада, якая заваявала 14 зала-
тых узнагародаў – гэта рэкорд
зімовых гульняў. У гаспадароў
Алімпіяды таксама 7 срэбраных
і 5 бронзавых мэдалёў (усяго –
26). Зборная ЗША сабрала рэ-
кордную колькасьць усіх узнага-
родаў – 37 (9 залатых, 15 срэб-
раных, 13 бронзавых). Нямеччы-
на – 30 (10, 13, 7). Усяго ўзнага-
роды на рахунку 26 краінаў.

Уласны карэспандэнт
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ББееллааррууссьь  ззаа  ммеессяяцц

Стала ўжо добрай традыцыяй пра-
водзіць у краіне Ўсебеларускую дык-
тоўку. Ужо тры гады дыктоўка пра-

ходзіць і ў менскім культурна-асьветным клю-
бе “Спадчына”. Летась яна праводзілася два
разы – у сакавіку была прымеркаваная да 25
Сакавіка ў Менску і 8 лістапада ў Старада-
роскім мастацкім музэі. Тэксты дыктовак чы-
талі народная артыстка Беларусі З. Бандарэн-
ка, заслужаны дзеяч мастацтва рэжысэр В.
Мазынскі, сябры клюбу А. Валахановіч і Н.
Сармант.

12 лютага сёлета была праведзеная чарговая
Ўсебеларуская дыктоўка, у якой узялі ўдзел
каля 50 сяброў клюбу. Тэкстам для дыктоўкі
быў выбраны ўрывак з артыкула доктара філя-
лягічных навук прафэсара А. Мальдзіса пра
славутага вучонага-беларуса Ігнація Дамейку.
Дыктоўку правяла З. Бандарэнка. Тэксты дык-

товак будуць захоўвацца у Старадароскім мас-
тацкім музэі.

Камітэт ушанаваньня ўганараваў за заслугі
па папулярызацыі Ўсебеларускай дыктоўкі яе
пачынальніка, палітоляга, грамадзкага і куль-
турнага дзеяча Ўладзімера Падгола мэдалём
Язэпа Лёсіка “За руплівасьць на ніве беларус-
кага асьветніцтва”, дыплёмам і занясеньнем у
Кнігу гонару “Рупліўцы твае, Беларусь” .

На пасяджэньні клюбу А. Валахановіч зачы-
таў тэкст прывітаньня да 100-годзьдзя з дня на-
раджэньня вядомага амэрыканскага вучонага
ў галіне астранаўтыкі, беларуса па паходжань-
ню Барыса Кіта, якое прыпадае на 6 красавіка
2010 году. Тэкст адрасу быў ухвалены сябрамі
клюбу і будзе перададзены да дня нараджэнь-
ня ў горад Франкфурт-на-Майне ў Нямеччыне,
дзе цяпер стала жыве сп. Кіт.

А.ВАЛАХАНОВІЧ

УУ  ввяянноокк  ппааммяяцціі  ППааээттццыы

Па ініцыятыве клюбу “Спадчына” працягваецца праца над ства-
рэньнем мэмарыяльнай дошкі да 100-годзьдзя Ларысы Геніюш.
Дошку мяркуецца ўсталяваць ў сталіцы Чэскай Рэспублікі Празе

на доме, у якім жыла Паэтка ў 30-
40-я гады мінулага стагодзьдзя.

Мастак сябра “Спадчыны” Ўла-
дзімер Мелехаў падрыхтаваў пра-
цоўную мадэль дошкі (на здымку
зьлева) і на чарзе – яе адліўка ў
мэтале.

Адначасова сябры “Спадчыны”
вядуць перамовы з адказнымі асо-
бамі ўраду Чэхіі і ў прыватнасьці з
уладамі Прагі з мэтаю ўзгадніць
усе тэхнічныя дэталі мэмарыяль-
най імпрэзы, якая будзе спада-
рожнічаць усталяваньню дошкі і
далейшых крокаў у рэалізацыі
плянаў святкаваньня юбілею Л.
Геніюш у Чэскай Рэспубліцы.

А. МЯЛЬГУЙ

ЗЗЗЗ     жжжж ыыыы цццц ьььь цццц яяяя     кккк лллл юююю бббб уууу     ““““ СССС пппп аааа дддд чччч ыыыы нннн аааа ””””

Аляксей Грышын
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Менску. Ён працуе ў асноўным у тэхніцы акварэлі. На
гэтай выставе прывабліваюць ягоныя працы “Сквер імя
Янкі Купалы” і “Наш двор”. Мастак падкрэсьлівае пры-
гажосьць у звычайных гарадзкіх краявідах; у агульную
лірычную танальнасьць нібы ўрываюцца нечаканыя, бы
непаслухмяныя, каляровыя штрыхі, і гэта выклікае па-
чуцьцё радасьці. 

Побач – працы вядомага беларускага мастака Мая
Данцыга. Ён жыве і працуе ў Менску, але часта прыяж-
джае да сваякоў у Чыкага і тут піша свае творы. Дзеля
гэтай выставы былі прапанаваныя карціны-ўспаміны
“Навальніца прайшла”, “Восень на Менскім моры”,
“Лодачка”. Гэтыя творы – сьведчаньне калярыстычнага
майстэрства мастака, ягонага арыгінальнага падыходу
да кампазыцыі, дасканалага валоданьня насычанай
тэхнікай жывапісу. А побач гледачы могуць убачыць
творы таленавітага мастака Данііла Цырліна, які жыў і

працаваў у Беларусі, але трагічна загінуў вось ужо
амаль трыццаць гадоў таму. Прываблівае ягоны пале-
мічны пошук, накіраваны супраць афіцыйных рэкамэн-
дацыяў свайго часу; гэта адчуваецца ў ягонай карціне
“Зімовыя прасторы” (масла) і ў, напісаных пастэльлю,
працах “Пэйзаж” і “Стары самавар”. 

Мастак і скульптар Міхаіл Ліўшыц прапанаваў для
выставы некалькі пэйзажаў, створаных яшчэ ў Белару-
сі. Прыгажосьць роднага краю добра адчуваецца ў
карціне “Жнівень”, дзе мы бачым шматплянавую пэр-
спэктыву сельскай мясцовасьці менавіта ў гэты час на
пачатку восені. Аўтарскае максімальнае набліжэньне да
натуры прываблівае ў ягонай карціне “Дарога”. Цікавыя
па кампазыцыі і каляровай фактуры ягоныя пэйзажы
“Вечар”, “Зарослае возера”, напісаныя (як падкрэсьлі-
вае сам аўтар) каля Ракава. 

У працах мастака Леаніда Асеньняга заўсёды адчува-
ецца разнастайнасьць творчых накірункаў. І на гэтай
выставе мы бачым поўныя экспрэсіі і лірычнага настрою

палотны “Менск, вуліца Гандлёвая” і “Менск, рака
Свіслач”. Нельга не звярнуць увагу на асаблівы шэра-
срэбрысты калярыт гэтых працаў, якія нібы вяртаюць
гледача ў мінулае, заклікаюць да ўспамінаў. Імпрэсі-
янісцкія матывы бачацца ў ягоных карцінах “Чаромха”,
“Восень”, “Беларусь маіх дзядоў”. 

Даволі рэдка выстаўляецца мастачка Соф’я Асеньняя.
Напісаны маслам яйны пэйзаж “Летні дзень” вылучаец-
ца нібы клясычнай кампазыцыяй, але ў ім добра адчува-
ецца аўтарскі погляд, аўтарскія эмоцыі, сваё, асабістае.
Высокі прафэсійны ўзровень у перадачы шматлікіх каля-
ровых адценьняў паказвае мастачка ў карціне “Кветкі ў
майстэрні”. А два цікавыя палотны – “Нацюрморт з ке-
рамікай” і “Нацюрморт з яблыкамі” – сьведчаць аб тым,
што аўтарка і гэтым жывапісным жанрам можа заціка-
віць шматлікіх гледачоў. 

Незвычайная яскравая індывідуальнасьць чытаецца
ва ўсіх працах таленавітага мастака Дзімітрыя Башко. У
кожнай ягонай карціне схаваны выяўленчы сымболь,
сэнс ідэі альбо вобразу, пэўная тэматычная загадка.
Напрыклад, у аснове кампазыцыі “Купальская ноч” –
жаночы партрэт, прыгожы задуменны твар з крыху тры-
вожным поглядам вачэй. Незвычайная кампазыцыя і ў
карціне “Схаваны час”. Мы бачым вялікую рыбіну ў ней-
кай падводнай прасторы, на мяжы якой – абрысы самых
розных старадаўніх архітэктурных помнікаў і ансамб-
ляў. Моцнае ўражаньне пакідае карціна, якую ён назваў
“Слуцкая брама”. У цэнтры яе – птушка, што вылятае з

варотаў добра вядомага помніка архітэктуры. А на фоне
і за аблокамі мы можам убачыць выявы і абрысы вяліз-
ных хмарачосаў і архітэктурных помнікаў Чыкага...
Аўтар нібы падкрэсьлівае, што гэтая птушка прыляцела
сюды, як і ён, зь Беларусі. А злучае ўсё гэта аснова: кры-
вавая беларуская зямля, выпісаная ў гэтай карціне (ак-
рылік) чырвонымі фарбамі вельмі сакавіта і эмацыйна. 

Мастак Віктар Колас пераехаў у Амэрыку параўнаўча
нядаўна. Але тут ён пасьпяхова працуе і піша цікавыя
палотны, пераважна ў жанры пэйзажу. Прыгажосьць
роднай зямлі, лірычны настрой, удалае спалучэньне да-
кладнасьці натуры і свайго ўяўленьня, – усё гэта бачыц-
ца ў ягоных карцінах “Поўдзень”, “Рака Беразіна”, “Це-
церуковы ток”. Так і хочацца паехаць туды, у тыя мясь-

ціны, пабыць там, падумаць, паразважаць... Сваеасаб-
лівы фінал гэтай выставы – праца “Знойдзенае ў Кен-
тукі” Анатоля Ўпарта, які зусім маладым прыехаў у Амэ-
рыку, тут працягваў навучаньне і стаў прафэсійным мас-
таком. Анатоль прызнаўся, што любіць часта наведваць
штат Кентукі, дзе многае нагадвае яму Беларусь: палі,
узгоркі, людзі адкрытыя, непасрэдныя... Так і ўзьнікла
задума арыгінальнай жывапіснай працы: вялікая галіна
клёну нагадала мастаку многае бачанае на радзіме.

На ўрачыстым адкрыцьці экспазыцыі з прывітальнымі
словамі выступілі дырэктар Цэнтру “Forever Young”
Марта Літас, арганізатары выставы Барыс Цынман і
Ванкарэм Нікіфаровіч, старшыня беларускага зямляц-
тва Іосіф Кацман, мастак Ізраіль Радунскі. Затым адбыў-
ся вялікі канцэрт, у час якога гучалі беларускія народ-
ныя песьні і песьні з рэпэртуару славутых “Песьняроў”.
Іх выконвалі Барыс Дубноў, Броня Коган, Ірына Вайль,
Марат Віленскі, Улад Васількоўскі. Свой “Менскі
вальс” і сваю аўтарскую песьню “О Беларусь, мая шып-
шына” на словы Ўладзімера Дубоўкі выканаў паэт і кам-
пазытар Міхась Клейнер. Нядаўна ў Чыкага пераехаў
вядомы кампазытар, паэт, рэжысэр і выканаўца Барыс
Насоўскі. Мы пачулі ягоныя песьні “Край мой крыніч-
ны”, “Вяртаньне ў юнацтва”, а таксама “Песьню пра ма-
ленькую станцыю” на словы паэта Давыда Сімановіча. У
час выкананьня многіх песень усе ў залі дружна падпя-
валі.      

На гэтай выставе у Чыкага мы ўбачылі творы некаль-
кіх мастакоў, розных па лёсу, па ўзросьцу, па творчых
манэрах. Але вельмі адчувальна, што аб’ядноўвае гэтыя
творы жывапісу агульны сьветапоглядны, эмацыйны і
маральны падтэкст, выказаны ў назве экспазыцыі: “Бе-
ларусь у нашых сэрцах”. Упэўнены, што подых гэтага
падтэксту застанецца і ў сэрцах тых, хто прыйдзе ўба-
чыць гэтыя яскравыя і хвалюючыя карціны.

ННааттххннееннььннее  ррааддззііммыы

Ізраіль Радунскі. “Наш двор” 

Заканчэньне з бачыны 1

Віктар Колас. “Поўдзень”.

Леанід Асеньні. “Вуліца Гандлёвая”.
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Унью-ёркаўскім выдавецтве вый-
шла летась вялікая праца дасьлед-
ніка беларускай рэлігійнай гісто-

рыі Юр’я Гарбінскага пад заг. ”Беларускі
рэлігійны друк на Захадзе: пэрыёдыка,
графічныя друкі (1945-2005)”. У кнізе 884
старонкі, шмат ілюстрацыяў, якасныя па-
пера й пераплёт. 

Першая рэцэнзэнтка гэтай публікацыі
Натальля Гардзіенка на сайце газэты “На-
ша Ніва” (8 траўня 2009) напісала, што гэ-
та – “грунтоўнае на сёньня аналітычнае
дасьледаваньне”. Слушная ацэнка. Да яе
трэба дадаць заўвагу, што кнігай гэтай бу-
дуць плённа карыстацца далейшыя дась-
леднікі ў вывучэньні аднаго з найбольш
масавага праяўленьня беларускага эмігра-

цыйнага жыцьця – рэлігійна-публікацый-
най дзейнасьці. Трэба нагадаць, што ў Бе-
ларусі пад атэістычнай савецкай уладай
рэлігійныя – дакладней, антырэлігійныя –
публікацыі насілі выключна прапаган-
дысцкі характар. Такім чынам, кніга
Гарбінскага – вартасны ўклад у вывучэнь-
не цэлай эпохі нашай мінуўшчыны. 

Дасьледаваньне эміграцыйнага пэрыя-
дычнага друку якога-б ні было роду, рэ-
лігійнага ці сьвецкага – адно з найцяжэй-
шых. Дасьледнік Гарбінскі стаяў тут перад
вельмі складаным заданьнем. А гэта таму,
што сама зьява эміграцыйнага друку сты-
хійная: пэрыёдыкі зьяўляліся на сьвет у
хаатычных умовах, часта былі бібліягра-
фічна няпісьменнымі, нікім ня ўлічваліся,
не перахоўваліся арганізаваным парад-
кам. У дачыненьні да некаторых аспэктаў
эміграцыйнай друкаванай спадчыны ад-
сутнічае якая-б там ні было інфармацыя.
Мала таго, аўтар кнігі адважыўся ўзяцца
за агляд публікацыяў па ўсіх краінах Заха-
ду, усіх кантынэнтах расьсяленьня бела-
рускай дыяспары. У выніку атрымалася

кніга, у якой разгледжаны: рэлігійная пэ-
рыёдыка як прадмет дасьледаваньня;
зьмест, абсяг і спэцыфіка друку; шляхі і
парамэтры разьвіцьця друку; статыстыка;
графічныя друкі. Выданьне забясьпечанае
паказьнікамі й дадаткамі. 

Зразумела, што пры гэткім тэматычным
ахопе ды пры інфармацыйна заблытаным
аб’екце дасьледаваньня, у кнізе выявіліся
недахопы. Яны сталіся галоўным акцэн-
там другой рэцэнзіі аўтарства вышэй зга-
данай сп-ні Натальлі Гардзіенкі. Рэцэнзія
апублікавана ў “Запісах БІНіМ” (№32-
2009, с. 544-561). Назваўшы ў “Нашай
Ніве” кнігу Гарбінскага “грунтоўным на
сёньня аналітычным дасьледаваньнем”,
сп-ня Гардзіенка ў “Запісах” піша, што ў
кнізе “за пералікамі й падлікамі не ідзе
ніякага аналізу” (547). І разам з тым пры-
знае, што “сур’ёзная аналітыка (эмігра�
цыйнай – Я.З., В.К.) пэрыёдыкі падаецца
задачай на сёньня невырашальнай, тым
больш для аднаго дасьледніка” (545). Тым
ня менш, рэцэнзэнтка адзначыла і шэраг
дадатных бакоў публікацыі.

Каб разблытаць супярэчлівасьць у да-
дзеных ацэнках, хочам падкрэсьліць, што
крытычныя заўвагі сп-ні Гардзіенкі аніяк
не касуюць высокай вартасьці кнігі Гарбін-
скага. Пра яе якраз слушна выказаўся ў
сваёй рэцэнзіі сп. Ванкарэм Нікіфаровіч у
газэце “Беларус”, падсумаваўшы: “Знаём-
ства са зьместам і падрабязнасьцямі гэтай
кнігі... дае неабходнае адчуваньне сур’ёз-
насьці і глыбіні зробленага ў беларускай
дыяспары за многія гады” (“Беларус”
№562, лістапад 2009). І сапраўды, вар-
тасьць кнігі Юр’я Гарбінскага заключаец-
ца ў тым, што гэтай публікацыяй закладзе-
ны трывалы пачатак – і стымул – для да-
лейшага вывучэньня беларускага рэлігій-
нага друку на Захадзе, аднаго з самых важ-
ных аспэктаў як гісторыі беларускай дыяс-
пары, гэтак і гісторыі Беларусі ў цэлым.

Як сувыдаўцы “Запісаў”, мы вітаем  да-
лейшае абмяркоўваньне закранутых вы-
шэй пытаньняў. 

др. Янка ЗАПРУДНІК,  
др. Вітаўт КІПЕЛЬ

РРРР ээээ цццц ээээ нннн зззз іііі яяяя

ФФууннддааммээннттааллььннааяя
ппууббллііккааццыыяя

Юзаф Пучынскі. “Вечар у Беларусі”.
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Уважліва разгледзеўшы зьмест заявы Нью-Ёрскага аддзе-
лу Беларуска-Амэрыканскага Задзіночаньня (БАЗА), надру-
каванай у лютаўскім нумары газэты “Беларус”, і зьвязаныя
зь ёю акалічнасьці, управа аддзелу БАЗА ў Нью-Джэрзі на
сваім паседжаньні 5 сакавіка сёлета пастанавіла, што яна
падтрымоўвае заяву 20% дэлегатаў апошняга Кангрэсу БА-
ЗА аб скліканьні падзвычайнага Кангрэсу БАЗА па прычы-
нах, пазначаных у гэтай заяве, і далучаецца да Нью-Ёрскага
аддзелу з патрабаваньнем у адрас Галоўнай управы БАЗА
склікаць надзвычайны Кангрэс БАЗА. 

Калі гэтае патрабаваньне аб скліканьні надзвычайнага
Кангрэсу БАЗА ня будзе Галоўнай управай БАЗА выкананае
ў тэрмін 30 дзён ад публікацыі цяперашняй заявы, аддзел
БАЗА ў Нью-Джэрзі далучыцца да Нью-Ёрскага аддзелу БА-
ЗА ў прызнаньні нелегітымнасьці Галоўнай управы БАЗА.
Аддзел Беларуска?Амэрыканскага Задзіночаньня ў Нью?Джэрзі

ПАПРАЎКА
У тэксце Заявы Нью-Ёрскага аддзелу БАЗА, апублікаванай на 5-й бачынцы ў папярэднім нумары газэты “Бе-

ларус” за люты 2010 г., замест слова “Ўправа” павінна быць слова “кіраўніцтва”. За выняткам гэтай неда-
кладнсьці рэшта тэксту адпавядае сапраўднасьці.

Для лепшай інфармаванасьці сяброў БАЗА і чытачоў “Беларуса” ніжэй падаецца поўны
тэкст заявы аб неабходнасьці скліканьня надзвычайнага Кангрэсу БАЗА, якая была накіра-
ваная ў Галоўную ўправу БАЗА ў сьнежні летась.

Падчас падрыхтоўкі і правядзеньня апошняга
Кангрэсу БАЗА 30 траўня 2009 г. у Гайлэнд-Пар-
ку, Нью-Джэрзі, былі выяўленыя парушэньні
Статуту БАЗА, якія паўплывалі на вынікі галаса-
ваньня падчас Кангрэсу і перашкодзілі поўнай
інфармаванасьці дэлегатаў Кангрэсу ў справах і
пытаньнях, што належаць да іхнай кампэтэнцыі. 

Сярод парушэньняў былі наступныя: 
1. Неправамоцнае дэлегаваньне аддзелам БА-

ЗА ў Кліўлэндзе, Агаё, галасоў ад свайго аддзелу,
пры нявызначанай колькасьці сяброў і нявызна-
чанай працэдуры рэгістрацыі сяброўства ў аддзе-
ле на момант выбараў дэлегатаў. 

2. На парадак дня Кангрэсу былі без належнай
статутовай працэдуры пастаўленыя пытаньні,
якія адвольна былі названыя належачымі да кам-
пэтэнцыі Галоўнай управы і, як такія, не патрабу-
ючымі абмеркаваньня падчас Кангрэсу, што не
падцьвярджаецца тэкстам Статуту або іншымі
рэгуляцыямі. 

3. Быў адсутны тэкст пастановы Галоўнай упра-
вы, па якой праводзілася галасаваньне на Кангрэ-
се. Прыняцьце гэтай пастановы не было пацьвер-
джана адпаведным пратаколам Галоўнай управы.

4. Падчас Кангрэсу было адвольна прызнанае
сяброўства асобы, якая не аформіла належным
чынам сваё далучэньне да БАЗА і была абраная
дэлегатам Кангрэсу ад Нью-Ёрскага аддзелу БА-
ЗА ў парушэньне Статуту. Наогул пастановы аб
тым, хто мае права голасу падчас выбараў дэлега-

таў на Кангрэс былі адвольна накінутыя Галоўнай
управай без належнага абмеркаваньня і зацьверд-
жаньня з удзелам кіраўнікоў усіх аддзелаў. 

5. Кампэтэнцыя Галоўнай управы і кампэтэн-
цыя Кангрэсу не былі належна разьмежаваныя,
што пакінула месца для адвольнага трактаваньня
Статуту і ўжываньня працэдураў, якія могуць
лічыцца аднабаковымі акцыямі Галоўнай управы
і яе дзеючага старшыні. 

6. Галоўная ўправа стварала перашкоды для
сябраў Рэвізыйнай камісіі ў пытаньнях, зьвяза-
ных з ажыцьцяўленьнем іхных функцыяў. На
Кангрэсе не была прадстаўленая справаздача
Рэвізыйнай камісіі.

Такім чынам, вышэйпазначаныя парушэньні
вымагаюць правядзеньня надзвычайнага Кангрэ-
су згодна з Статутам і папярэдняга выпраўленьня
дапушчаных пры падрыхтоўцы Кангрэсу хібаў.
Для працэдуры правядзеньня паўторнага, над-
звычайнага Кангрэсу патрэбная згода 20% (9 ча-
лавек з 45) ад заяўленых дэлегатаў. Сакратарыят
Кангрэсу павінен як хутчэй прадставіць усім дэ-
легатам поўны пратакол Кангрэсу БАЗА ад 30
траўня 2009 г. 

Дэлегаты В. Зайка, В. Якімовіч,
М. Клакоцкі, В. Балашчанка, І. Куніцкі,

Ю. Ляоненка, В. Гойдзь, Ю. Азарка,
А. Грошаў, Н. Карповіч, Т. Кулакевіч

Сьнежань 2009 г.
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Нью�Ёрскага аддзелу Беларуска�Амэрыканскага Задзіночаньня
Viestki j Paviedamlenni

B e l a r u s a n  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n ,  I n c .
166�34 Gothic Drive, Jamaica, N.Y. 11432 Сусьветнае сеціва: wwwwww..bbaazzaa��bbeellaarruuss..oorrgg № 3 (530)
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ЗЗ АА ЯЯ ВВ АА аддзелу БАЗА ў Нью-Джэрзі
ў справе нелегітымнасьці Галоўнай управы

ЗЗААЯЯВВАА аб патрэбе надзвычайнага Кангрэсу

ННаассттууппнныы  ссххоодд нью-ёрскага аддзелу БАЗА
пройдзе 14 сакавіка 2010 г. у Фундацыі Крэ-

чэўскага па адрасу:

166-34 Gothic Drive, Jamaica, NY 11432
Даезд цягніком падземкі F да прыпынку 169th St; адтуль 2

блёкі да скрыжаваньня 167-й вул. і Готык Драйв. 
Пачатак сходу а 1:00 папаўдні.

Уплаты ў нью�ёрскі аддзел БАЗА
Ахвяраваньні й складкі:

В. Бортнік  . . . . . . . . . .50
Н. Брылеўская . . . . . .50 
В. Едзіновіч . . . . . . . . .50
Я. Іваноў . . . . . . . . . . . .50
С. Карней . . . . . . . . . . .50

Т. Каўшовік . . . . . . . . .50
М. Клакоцкі  . . . . . . . .50
М. Мароз  . . . . . . . . . . .50

Шчыры дзякуй!

Унядзелю 14 лютага 2010 году ў
Фундацыі імя П. Крэчэўскага
прайшоў чарговы, лютаўскі сход

Нью-Ёрскага аддзелу Беларуска-Амэры-
канскга Задзіночаньня .

Напачатку сходу старшыня аддзелу
Віталь Зайка выступіў з кароткім аглядам
падзеяў у Беларусі за апошні месяц. Ся-
род узгаданых падзеяў была адмова рэгі-
страцыі руху “Маладая Беларусь” і пар-
тыі БХД, кампанія БНФ супраць новага
мыта на аўты, “рабочы” візыт Лукашэнкі
ў Швайцарыю, візыт у Менск былога
старшыні Эўразьвязу Пётэрлінга, нафта-
вае пагадненьне з Расеяй пра пастаўкі і
тарыфы, зьнішчэньне вітражу з Пагоняй
у Віцебску, канфлікт рэжыму з Польш-
чай дзеля непрызнаванага ўладамі кіраў-
ніцтва Саюзу палякаў у Беларусі, а такса-
ма адкрыцьцё Алімпіяды ў Ванкувэры, на
якой выступяць каля 50 беларускіх спар-
тоўцаў. 

Сакратар аддзелу Валянціна Якімовіч,
выступіла з паведамленьнем пра трады-
цыйныя сьвяты, якія адзначаюцца ў лю-
тым-сакавіку, і адзначыла, што запазы-
чаньне такіх не ўласьцівых беларусам
сьвятаў як Дзень сьв. Валентына, кітай-
скі новы год і падобных, нажаль, суправа-
джаецца бракам ведаў пра сваю, беларус-

кую культуру і гісторыю і адсутнасьцю
інфармацыі пра беларускія традыцыйныя
сьвяты, як “Гуканьне Вясны”, якое адбы-
ваецца ў сакавіку. Спн. Якімовіч распавя-
ла пра сутнасьць гэтага сьвята і заклікала
прысутных прыняць удзел у ім у наступ-
ным месяцы. 

Затым старшыня Нью-Ёрскага аддзелу
Віталь Зайка паведаміў прысутным пра
становішча, што склалася вакол карыс-
таньня памешканьнем Фундацыі імя П.
Крэчэўскага. Ён адзначыў, што за ўвесь
час існаваньня Фундацыі яе кіраўніцтва
ніколі ня брала грошай зь Нью-Ёрскага
аддзелу за карыстаньне памешканьнем
для рэгулярных сходаў, а таксама розных
іншых імпрэзаў. Пасьля таго, як страшы-
нём Фундацыі быў абраны сп. Вячка
Станкевіч, пачаліся праблемы перш з
доступам да памешканьня, калі без папя-
рэджаньня быў зьменены замок у дзьвя-
рах, а потым праз некалькі месяцаў было
паведамлена, што аддзел БАЗА мусіць
плаціць за свае паседжаньні 25 даляраў
за гадзіну, мінімальны час аплаты – тры
гадзіны. 

Затым пачалася адкрытая дыскусія,
якая часам набірала эмацыйныя і пэрса-
нальныя рысы. Скарбнік Фундацыі Вале-
ры Дворнік заявіў, што ў Фундацыі неаб-

ходна рабіць рэмонт, “а на якія сродкі гэ-
та рабіць?” Калі яму было зададзенае пы-
таньне, колькі сродкаў Фундацыя ат-
рымлівае ад здачы ў арэнду двух кватэраў
у гэтым самым будынку, сп. Дворнік ад-
мовіўся на гэта пытаньне адказваць.
Старшыня Галоўнай управы БАЗА Вячка
Станкевіч папрасіў у прысутных “праба-
чэньня за тое, што тут адбываецца”. За-
тым ён распавёў пра Кангрэс БАЗА і ча-
мусьці пра выбары на ім Рады Дырэкта-
раў, тады як насамрэч на апошніх двух
Кангрэсах абіраліся Старшыня і зацьвер-
джаная ім Галоўная ўправа, але пра Раду
Дырэктараў гаворкі не было. Далей сп.
Станкевіч паведаміў пра зварот групы дэ-
легатаў аб скліканьні надзвычайнага
Кангрэсу, што “Галоўная ўправа разгле-
дзела яго і вырашыла, што няма падста-
ваў склікаць надзвычайны Кангрэс”. Сп.
Станкевіч таксама адзначыў, што некато-
рыя з тых дзесяці дэлегатаў, якія падпі-
салі зварот аб надзвычайным Кангрэсе,
па ягоных зьвестках, “ адклікалі свае под-
пісы”. Калі яму было зададзенае пытань-
не, ці не ў выніку ягонай “апрацоўкі” тых
дэлегатаў гэта адбылося, сп. Станкевіч
стаў стукаць кулаком па стале. Затым ён
пералічыў, што было зроблена новай Ра-
дай Дырэктараў Фундацыі імя П. Крэ-

чэўскага зь ім начале, што зьвялося да па-
ведамленьня аб архіве й бібліятэцы, якія
фактычна існавалі тут і раней. Далей сп.
Станкевіч сказаў: “На працягу апошніх
году вядзецца рэмонт, які вельмі патрэб-
ны. Дзеля таго, каб прыняць чыста гаспа-
дарчы падыход, і каб людзі не думалі, што
ўсё так лёгка даецца, вырашылі ўвесьці
аплату. Ніколі не казалася, што мы выга-
няем. А толькі кажам, што трэба адказ-
насьць за ўсё”. 

Сп. Антон Шукелойць, папярэдні стар-
шыня Галоўнай управы БАЗА і сябар
Фундацыі імя П. Крэчаўскага, які ў свой
час, дарэчы, быў сьведкам вуснай дамоў-
ленасьці між Фундацыяй і аддзелам пра
бясплатнае карыстаньне памешканьнем,
прапанаваў сп. Станкевічу свае ўласныя
100 даляраў у якасьці аплаты за залю, ад
чаго сп. Станкевіч катэгарычна адмовіў-
ся. Затым сп. Шукелойць распавёў пра
тое, што роля і ўплыў БАЗА пастаўленыя
пад пытаньне праз крокі накшталт увя-
дзеньня аплаты за правядзеньне сходаў, і
што такія пастановы не працуюць нікому
на карысьць. Ён адзначыў таксама, што
паасобныя аддзелы БАЗА мелі свае чар-
тары і не падпарадкоўваліся непасрэдна
Галоўнай управе БАЗА. 

Затым у разьдзеле “Рознае” адбылося
знаёмства з гасьцямі аддзелу, прагучэлі
абвесткі.

Віталь ЗАЙКА

ЛЛююттааўўссккіі  ссххоодд  ннььюю--ёёррссккааггаа  ааддддззееллуу  ББААЗЗАА
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Магу з кім
заўгодна па-
спрачацца,

што няма лепшага па-
дарунка для старога
аматара беларускага
року, чым перавыдань-
не на CD-носьбіце аль-
бому “Дваццаць вось-
мая зорка” легендар-
нага гурта “Мроя”.
Нагадаю, гэты дыск –
першы альбом бела-

рускай сучаснай музыкі, выдадзены яшчэ ўсесаюзнай
фірмай гуказапісу “Мелодия” ў далёкім 1989-м годзе.
Па-другое, за той час, які эксплюатуюць гэтую вініла-
вую кружэлку шматлікія калекцыянэры, усе ейныя гу-
кавыя дарожкі зношаныя да такога стану, што не заўсё-
ды даюць паўнавартаснае ўяўленьне пра творчасьць і гу-
чаньне гурта “Мроя”. Вось таму вядомы выдавецкі
лэйбл БМА group прапанаваў слухачам у сэрыі “Бела-
рускі Музычны Архіў” даўгачаканы падарунак: лічбавае
ўвасабленьне знанага рарытэту, які так маляўніча сым-
балізаваў перабудовачную атмасфэру 80-90-х гадоў
мінулага стагодзьдзя.

Гісторыя гэтага дыску па-свойму захапляючая і
ўжо дастаткова поўна выкладзеная ў шматлікіх
беларускіх і замежных выданьнях, прысьвечаных
айчыннаму рок-руху. Але ў дадзеным выпадку
крыніцай яе спазнаньня для сучасных слухачоў
зьяўляецца аўтарызаваная біяграфія гурта “Іх
Мроя, іх N.R.M.”, якую стварыў Віктар Дзятліко-
віч, таксама як і першая рэцэнзія на гэты вінілавы
дыск аўтарства музычнага крытыка Вітаўта Мар-
тыненкі з нашай сумеснай кнігі “222 альбома бе-
ларускага року і ня толькі...”

Для шматлікіх прыхільнікаў гурта “Мроя” гэты
дыск – своеасаблівая “машына часу”, якая вяртае
ў маладосьць, у гады надзеяў і веры ў лепшы лёс і
незалежнасьць нашай краіны. У мяне-ж, як было-
га старшыні рок-клюбу “Няміга”, гэты рэліз вы-
клікаў даўнія ўспаміны пра акалічнасьці ўзаема-
адносінаў паміж музыкамі, якія ўсталёўваліся ў
той час. Маю на ўвазе дастаткова гарачыя спрэч-
кі зь некаторымі ўдзельнікамі клюбу, якія даводзі-
лі, што “Мроя” “гурт непрафэсійны, ня ўмее граць” і
іншае. Прыходзілася тлумачыць, у чым моцныя бакі
“Мроі”, а над чым яшчэ ім, сапраўды, прыйдзецца па-
працаваць. Успамінаю таксама і шчырыя гутаркі з ба-
сістам “Мроі” Юрасём Ляўковым адносна будучых ім-
прэзаў рок-клюбу “Няміга”, а таксама пэрспэктываў ай-
чыннага рок-руху ўвогуле. Мне заўсёды імпанавалі раз-
важлівасьць і аналітычны склад думаньня Юрася, тады
супрацоўніка адного з навукова-даследных інстытутаў.

Не забудзецца таксама і пачуцьцё роспачы, якое вы-
клікала навіна пра тое, што амаль усіх музыкаў “Мроі”
прызвалі ў савецкае войска. Бо тады “Мроя” разам з
гуртамі “Бонда” і “Магістрат” складалі касьцяк пачы-
нальнакаў айчыннага рок-руху. І калі “мрайчукі” (так
клікалі ўдзельнікаў гурта ў беларускіх асяродках) сталі
жаўнерамі, ладная частка нацыянальна свядомых музы-
каў ў іх асобах перастала ўплываць на рок-падзеі ў на-
шай краіне. Затое мая роспач зьмянялася гонарам за бе-
ларускі рок, калі песні “Мроі” я прапанаваў для праслу-
хоўваньня ўдзельнікам першай навукова-практычнай
канфэрэнцыі “Рок-музыка як сацыякультурны фэнамэн
”(Сьвярдлоўск, 1988). Нават расейскія слухачы адзна-
чалі арыгінальнасць музычнага ўвасабленьня песень,
арганічнасьць беларускай мовы і рытмаў року.

Да таго-ж, выхад дыску актуалізаваў удакладеньне ад-
наго з інтэрнэт-матэрыялаў, які зьвязаны з “Мрояй”.
Так, у сусьветным павуціньні можна прачытаць наступ-
нае: “...гурт „Мроя”, што так пужаў чыноўнікаў сваёй
„антысавецкай” грамадзянскай пазыцыяй, нарэшце ат-
рымаў атэстацыю ў гарвыканкаме. Цяпер музыканты
маглі даваць канцэрты й не баяцца, што іх разгоняць,
афіцыйна выдаваць свае запісы, атрымліваць грошы за
сваю музычную дзейнасьць і г. д. Гэтую акалічнасьць ад-
разу-ж скарысталі музычныя журналісты Анатоль
Мяльгуй і Вітаўт Мартыненка. Улетку 1989 г. яны да-
слалі ліст на маскоўскую студыю гуказапісу “Мелодия”
з прапановай зрабіць запіс песень таленавітых музыкаў
з гурту „Мроя”. У гурта ўжо былі сякія-такія аматарскія
запісы („Стары храм”, „Зрок”), зробленыя з дапамогай
двухшпулёвых магнітафонаў. Дзіва, але факт – кіраў-
нікі “Мелодии” адрэагавалі даволі хутка й празь не-
калькі месяцаў даслалі ў Менск вялікую перасоўную
станцыю МСА дзеля запісу альбому „Мроі”
(http://www.titor.ru/details.php?id=73251).

Насамрэч разам зь Вітаўтам мы “бамбавалі” лістамі
тую самую “Мелодию” яшчэ з 1985-га году, калі пра пе-
рабудову ніхто і ня чуў! У маім архіве няма копіяў той
перапіскі, але захавалася звычайная адпіска галоўнага
рэдактара фірмы Б. Васільева, у якой той па бюрактра-

тычнай завядзёнцы адказваў на нашыя патрабаваньні аб
большай увазе да беларускай музыкі. І толькі 1989-м
годзе маскоўскія чыноўнікі вымушаныя былі адрэага-
ваць на нашыя звароты рэальна, бо гэтае пытаньне
ставілася вельмі жорстка: альбо вы выдаеце беларускія
дыскі, альбо мы зьвяртаемя да беларускага ўраду з іні-
цыятывай адраджэньня вытворчасьці грамафонных кру-
жэлак у Беларусі. Вось тады і былі зробленыя запісы
дыскаў “Мроі” і “Бонды”, былі выдадзеныя першыя аль-
бомы беларускага року. Нягледзячы на гэта, празь нека-
торы час мы з В. Мартыненкам усё-ж былі вымушаныя
зьвярнуцца да старшыні камісіі па культуры Вярхоўнага
Савету Беларусі Н. Гілевіча і тагачаснага кіраўніка бе-
ларускага ўраду В. Кебіча з прапановаю аднавіць працу
заводу па вытворчасьці беларускіх кружэлак...

Ніл Гілевіч падтрымаў нашую прапанову, а Вячаслаў
Кебіч адрэагаваў, як заўжды, на свой “інтэграцыйны”
лад: маўляў, няхай гэтым пытаньнем займаецца Маск-
ва! Добра, што рэнамэ прэм’ера выратавала тэхнічная
рэвалюцыя: на зьмену вінілу прыйшлі CD-дыскі і неаб-
ходнасьць у такой вытворчасьці адпала. Але і цяпер не
адпала неабходнасьць выдаваць у лічбавым фармаце
тое, што стваралася ў тыя часы. Вось і перавыданьне
альбому “Дваццаць восьмая зорка” з шэрагу тых музыч-

ных падзеяў, якія ўзнаўляюць гістарычныя старонкі ай-
чыннай рок-музыкі, трансьлююць ідэалы яе пачыналь-
нікаў у тым выглядзе, у якім яны былі дэкляраваныя ў
пачатку шляху тагачаснага пакаленьня рок-музыкаў.

І гэтая даклярацыя зафіксаваная ва ўзгаданым альбо-
ме. Маю на ўвазе знаны гіт “Я – рок-музыкант”. Добра
памятаю першы пасьля вяртаньня з войска выступ
“мрайчукоў” на фэсце “Тры колеры” ў 1987-м годзе. А
таксама рэакцыю на гэтую песьню аўтарытэтнага музы-
канта басіста гурта “Сузор’е” А. Казлоўскага, якую ён
выказаў ў памяшканьні для арганізатараў: “Сапраўды
моцная рок-песьня!” І хоць сёньня Лявон дэзавуюе нека-
торыя яе пастуляты (кшталту, “я супраць “блакітных” і
“залатых”), а сам ня супраць адыграць нешта ў стылі пе-
сень “рэстараннага варыянту” (напраклад, у складзе
праекту “Крамбамбуля”), “Рок-музыкант” з “Дваццаць
восьмай зоркі” Вольскага застаецца клясычным узорам
рок-гімну, як жанру беларускай рок-музыкі.

Але галоўная скіраванасьць тэкстаў і музыкі гурта
заставалася сацыяльнай. Па вастрыні ўвасабленьня гэ-
тай тэмы ў беларускай рок-музыцы ім не было роўных.
Гэта было абумоўлена зацікаўленасьцямі і талентам ас-
ноўных аўтараў песень “Мроі” (Вольскага, Давыдоўска-
га, Дземідовіча), якія сваімі тэкстамі стваралі асновы ай-
чыннай рок-паэзіі. Гранічная эмацыйнасьць былі ўлась-

цівыя лепшым кампазыцыям гурта. Такімі ўспры-
маюцца і песьні “Шмат”, “Дваццаць восьмая зор-
ка”, мэтафарычныя кампазыцыі “Кастрычніцкі
цягнік”, “Апошні інспэктар”, і сатырычныя зама-
лёўкі “Мама-мафія”, “Аўстралійская полька”...

Нельга не адзначыць, што ня толькі вострыя са-
цыяльныя песьні былі галоўнымі ў творчасьці
“Мроі”. Відавочна, што свой асноўны мастацкі
пасыл выканаўцы звярталі да маладых беларусаў,
якіх заклікалі скінуць путы нацыянальнага нігі-
лізму, устаць у абарону незалежнасьці, мовы і
культуры роднага краю. І рабілі гэта надзвычай
пераканаўча. Пра што сьведчыць адна з самых
яскравых кампазыцыяў альбому “Зямля”. Па-сут-
насьці “Зямля” – гэта спраба разбудзіць нацыя-
нальнае сумленьне тых, хто яшчэ ў стане асэнса-
ваць свае вытокі і карані, сваё прызначэньне на
гэтай зямлі. І не віна гурта “Мроя”, што “Зямля”
і сёньня застаецца звышактуальнай тэмай ў бела-
рускай рэчаіснасьці.

Для многіх нашых зь Вітаўтам Мартыненкам равесь-
нікаў і паплечнікаў ўспаміны пра “Мрою” назаўсёды бу-
дуць зьвязаныя з нашым удзелам у першым Вальным
сойме беларускіх суполак, які адбыўся ў 1987-м годзе.
Цудоўным падарункам яго дэлегатам стаў легендарны
канцэрт “Мроі”. Упэўнены, мы ўсе памятаем гард-рока-
вую віхуру канцэртовага гучаньня гурта Л. Вольскага ў
актавай залі пісьменьніцкага дома адпачынку “Іслач”,
што ў Валожынскім раёне. Як і песні, якія прагучалі там,
асабліва гіт “Ён яшчэ вернецца”. Гэтыя і іншыя творы і
відэа-фрагмэнты канцэртных выступаў, якія не публіка-
валіся раней, прадстаўленыя на CD-варыянце альбому
“Дваццаць восьмая зорка” ў якасьці бонус-трэкаў. За гэ-
ты падарунак прыхільнікам “Мроі”, а таксама за грун-
тоўную прадмову да праграмы дыску, за поўную бібіля-
графію і дыскаграфію гурта, трэба дзячыць складальніку
кружэлкі, знанаму беларускаму музычнаму крытыку
Вітаўту Мартыненку і мэнэджару перавыданьня Віталю
Супрановічу. Іхныя вопыт і архіўныя матэрыялы дазво-
лілі напоўніцу спраўдзіць мэты “Беларускага Музычна-
га Архіву” ў адносінах да такой культавай зьявы бела-
рускай рок-музыкі 80-90-х гадоў, як гурт “Мроя”.

Анатоль МЯДЬГУЙ,
http://mialguj.livejournal.com

““ММрроояя””::  ннаарраадджжээннььннее  ллееггееннддыы

Шаноўнае спадарства! Нагадваем, што 31-га траўні 2010 году заканчваецца тэрмін
збору твораў для альманаху беларускіх пісьменьнікаў замежжа “БЕЛАРУС 2010”.  

Зьмясьціць свае творы ў альманаху маюць права аўтары, якія пішуць па-беларуску ў розных
літаратурных накірунках. Адзінае патрабаваньне – аўтары павінны жыць па-за межамі Беларусі.  

Плануемы час выхаду альманаху ў сьвет – жнівень 2010 году.
Свае творы аўтарам найлепш дасылаць электроннай поштай на адрас: hazetabielarus@att.net

У выключных выпадках, калі аўтары ня маюць доступу да сусьветнага сеціва, творы можна дас-
лаць поштаю запісанымі на СD ці DVD альбо надрукаванымі на паперы на адрас рэдакцыі:

BIELARUS /  P. O. Box 3225 / Farmingdale, NY 11735 USA
Тэксты пажадана пісаць тарашкевіцай. Творы напісаныя наркомаўкай, у альманаху будуць

надрукаваныя тарашкевіцай.
Кожнаму аўтару, хто вырашыць даслаць творы для альманаху, пажадана таксама даслаць

свой партрэтны здымак і кароткую аўтабіяграфію і, калі захочуць, дадатковую інфармацыю пра
сябе, якую яны хацелі-б паведаміць сваім чытачам.

З пытаньнямі кантактуйце рэдакцыю. Жадаем посьпехаў!

ННаашшааяя  ффааннааттээккаа

Prastora.by – iнтэрнэт-крама кнiгаў на беларускай мове. Тут вас
чакае вялiкi выбар мастацкай i навукова-папулярнай лiтаратуры,
новыя выданьні, а таксама рэдкія кнігі. Побач з кнігамі на нашых
віртуальных паліцах аўдыёкнiгi, музычныя кампакт-дыскі, вiдэа,
сувэнiры ды iншыя беларускія тавары. Даступныя цэны, зручныя
спосабы аплаты, дастаўка па ўсім сьвеце!

Замову можна зрабіць па тэлефоне або даслаць на e-mail,
аформіць непасрэдна праз сайт ці пры дапамозе сэрвісу Skype.
Падрабязная інфармацыя на нашым сайце www.Prastora.by

Зычым усім беларусам паболей беларускае прасторы наўкола!
Каманда Prastora.by
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18 лютага, калі беларускія біятланісты
Дар’я Домрачава і Сяргей Новікаў пада-
равалі Беларусі бронзавы і срэбраны ме-
далі Алімпіяды ды непамерную коль-
касьць пазытыўных эмоцыяў усёй краіне,
невялічкая дэлегацыя беларускіх заўзя-
тараў, якая толькі прыляцела ў сталіцу
гульняў, была там нарасхват.

Чатыры беларусы з Флярыды, Нью-Ёр-
ку і Нью-Джэрзі праляцелі ўсю Амэрыку
з усходу на захад, каб падтрымаць нашых
алімпійцаў ды пабачыць дзьве гульні га-
кейнага турніру ды пры магчымасці квалі-
фікацыю жаночай акрабатыкі. На жаль,
працяглейшай вандроўкі працоўна-вучэб-
ныя будні не дазвалялі зрабіць. Але ім і
так, напэўна, зайздросьцілі па-добраму
шмат хто з нашых суайчыннікаў на ўсіх
кантынэнтах.

Прызямліўшыся ў амэрыканскім Сіэт-
ле 17 лютага беларускія заўзятары Ільля,
Зьміцер і Паша з паўночна-ўсходняй
часткі ЗША пачакалі некалькі гадзінаў у
аэрапорце яшчэ аднаго суайчынніка –
Паўла, які жыве ў цёплай Флярыдзе. Су-
стрэча з іншымі беларусамі ЗША, якія
ўжо прыбылі на месца падзеяў з Дэлявэ-
ру і Ілінойсу, была заплянаваная ўжо ў
Ванкувэры.

Узяўшы ў арэнду аўта ды пераначаваў-
шы на мяжы з Канадаю ў недарагім га-
тэльчыку, беларусы раніцаю 18 лютага

былі ў сталіцы Алімпіяды. Яны тады яшчэ
ня ведалі, што гэты дзень стане гістарыч-
ным для беларускага спорту. Можа, і іх
візыт таксама нейкім чынам паспрыяў на-

шым алімпійцам зрабіць гэты дзень са-
мым паспяховым для Беларусі ў гісторыі
зімовых Алімпіядаў? 

Як-бы там ні было, а хлопцы трапілі, як

той казаў, з карабля на баль: пра Бела-
русь у гэты дзень гаварылі ўсе. Бронза на-
шай Дашы і асабліва срэбра Сяргея, хто
фінішаваў у адзін час з фэнамэнальным
нарвэжцам Оле-Эйнарам Б’ёрндаленам,
уразілі ўсіх. І менавіта Даша і Сяргей
шмат каму дапамаглі даведацца, што-ж
гэта за краіна такая Беларусь 

Зрабілі свой унёсак у распаўсюджвань-
не інфармацыі пра Беларусь і нашыя заў-
зятары-”амэрыканцы”. Загадзя замоўле-
ныя ды падрыхтаваныя да Алімпіяды га-

кейныя швэдары з нацыянальный сымбо-
лікай ды надпісам “Belarus”, толькі дапа-
магалі хлопцам купацца ў агульных він-
шаваньнях ды цёплым настроі Алімпіяды.

Па расповядах нашых заўзятараў, яны
былі ў гэты дзень у Ванкувэры кшталту
галівудзкіх знакамітасьцяў. Жадаючых
сфатаграфавацца ці проста перакінуцца
параю словаў зь беларусамі было вельмі
шмат.

Патрапілі хлопцы і ў поле зроку кана-
дыйскіх мэдыяў. Рэпарцёр газэты “The
Vancouver Sun” узяў невялікае інтэрвію
ў нашых хлопцаў, распавёўшы, што ў блі-
жэйшы дзень рэпартаж з іхным удзелам
зьявіцца на сайце выданьня, а таксама ў
наступным папяровым выпуску газэты.

У праграму акрамя выпітага з нагоды
мэдалёвага сьвята піва ды кантактаў з за-
межнікамі ўвайшлі і некалькі знаёмстваў
зь мясцовымі беларусамі, якія былі вель-
мі радымі бачыць суайчыннікаў. Адная зь
беларусак аказалася нават добрай сяб-
роўкай нашай фрыстайлісткі-прыгажуні
Ассоль Слівец.

Як паведаміў па тэлефону з Ванкувэру
Ільля, у сталіцы гульняў вельмі цёплая
атмасфэра: усе навокал жадаюць толькі
посьпехаў, бачныя толькі людзі з добрым
настроем ды з усьмешкамі на тварах.
Вельмі шмат людзей зьбіраецца ўвечары
ў цэнтры гораду. Праграма, распрацава-
ная арганізатарамі, не дазваляла гасьцям
сумаваць. 

Паводле www.hockeyby.org

УУддааккллааддннееннььннее  да надрукаванага ў № 565
“Каляндара “Беларуса”

Нажаль, АГ падае ў адным месцы памылковую інфар-
мацыю, калі піша, што Алег Шнэк быў сакратаром Бела-
рускага Цэнтральнага Камітэту ў Вікторыі з 2003 да
2005 гадоў. У сапраўднасьці Алег Шнэк працаваў стар-
шынём БЦК з 2002 да 2005. 

Хачу таксама дадаць, што акрамя працы кіраўніком
Беларускага Вызвольнага Фронту ад 1993 да 2005 г. А,
Шнэк браў актыўны ўдзел у працы Фэдэральнае Рады
Беларускіх Арганізацыяў ў Аўстраліі, прадстаўляў бела-
русаў Аўстраліі на 1-м Зьездзе ЗБС “Бацькаўшчына” ў
Менску ў 1993 годзе. Бyдyчы сьвядомым беларyсам, ён
заўсёды вельмі актыўна працаваў на ніве беларyскай на-
цыянальнай ідэі ў Аўстраліі. Да апошняга часy дапама-
гаў рыхтаваць да дрyкy часапіс “Новае Жыцьцё”: дасы-
лаў артыкyлы, архіўныя матэрыялы, рабіў карэкцыю. 

Што да бацькі А. Шнэка Сьцяпана, то ён, будучы са-
вецкім вайскоўцам, служыў ня толькі ў Ленінградзе, але
і ў іншых мясьцінах. Да слова, загадам Прэзыдэнта БЦР
Радаслава Астроўскага № 4-48 Сьцяпан Шнэк быў прыз-
начаны 15 траўня 1948 году міністрам Краёвай Абароны

Беларускай Народнай Рэспублікі (у той час Рада БНР,
якой мы яе ведаем сёньня, яшчэ не была адноўленая).

Віктар КАВАЛЕЎСКІ, архівіст Беларускага
Гістарычнага Згуртаваньня ў Аўстраліі

����������������������

Мяне завуць ААлляяккссеейй  ВВААРРААННЦЦООЎЎ, мне 21 год,
я нарадзіўся ў Беларусі. Найбольшае ўра-
жаньне ў жыцьці – успаміы аб тым, як мяне

адштурхнула радзіма, і я зразумеў, што ў той краіне мне
няма месца. Таму я тут і вырашыў вам напісаць.

Вы ведаеце, што здзiвiла мяне больш за ўсё, калi я па-
знаёмiўся з ладам жыцьця ў Злучаных Штатах? У Бела-
руci палiтычная актыўнасьць не стасуецца з актыўнась-
цю рэлiгiйнай, гэта ўзаемавыключальныя паняцьцi. Але
тут, у Амерыцы, менавiта вера робiць чалавека заклапо-
чаным палiтычным дабрабытам краiны, вымагае патра-
баваць справядлiвасьцi там, дзе яе нiма, рабiць гэта го-
ласна, адчуваючы сваё права i абавязак на гэта. 
Толькi тут я зразумеў, што мой сьветапогляд не супя-
рэчлiвы, а адпавядае Божаму Слову. Сьвецкiя не павiн-
ны абыякава, бязьдзейсна i дыстанцыйна адносiцца да
ўсяго, што супярэчыць спакою альбо пагражае яму: да
гвалту, вайны, катаваньняў i карупцыi. У Беларусі ство-
раная судовая сыстэма, якая паламала шмат лёсаў, пры-
несла шмат бяды i гора ўсiм, у тым лiку i невiнаватым.
Суды абараняюць толькi iнтарэсы службовых асобаў,

усе судовыя рашэньнi прымаюцца менавiта на iх ка-
рысьць. Я сутыкнуўся з гэтай праблемай асабiста i часта
разважаў, цi не супярэчыць мая палiтычная актыўнасць
вучэньню Хрыста – “Князя спакою” (Ic. 9:5). Многiя
радкi Бiблii гавораць аб несупрацiўленьнi злу. Але вер-
нiк павiнен быць “шчаслiвым мiратворцам”. Але гэта не-
магчыма без рашучых дзеяньняў, бяз руху супраць плы-
нi. Мы гаворым, што нашая цьвёрдая вера паможа гра-
мадзтву стаць лепшым. Мы вучым, што Добрая Вестка
прыносiць карысьць грамадзтву, што хрысцiянскiя каш-
тоўнасьцi ёсьць блаславеньнем нават для няверуючых.
Але без непасрэднага ўмяшальнiцтва ў праблемы палi-
тычныя, нiчога ня зьменiцца ў грамадзтве, абуджэньня
нацыi не адбудзецца. 

Я вымушаны быў пакiнуць радзiму, таму што за маё
жаданьне добрых зьменаў для майго народу я атрымаў
пабоi i перасьлед. Нашае грамадзтва стамiлася ад бязь-
вер’я, абыякавасьцi i страху, а тых, хто рызыкуе ўзвы-
сiць свой голас, яшчэ надта мала, каб супрацьстаяць рэ-
акцыйным сiлам, якiя зрабiлi беларускае грамадзтва
такiм iнэртным i баязьлiвым. Я заклiкаю ўсiх людзей
добрай волi малiцца за Беларусь, за тое, каб для людзей
адкрылася рэчаiснасьць, у якой яны жывуць, каб гэта
падштурхнула народ да шчырага зьвяртаньня да Бога i
рэальных дзеяньняў, накiрованых на вызваленьне
краiны ад iдэалягiчнага палону, у якiм яна апынулася.

ННаашшыыяя  ўў  ВВааннккууввээррыы  

ЛЛЛЛііііссссттттыыыы    ўўўў    ррррээээддддааааккккццццыыыыюююю

““ДДуухх  ББееллааррууссіі””  ўў  ТТааррооннттаа
УБеларускім грамадзка-рэлігійным Цэнтры ў Таронта 1-га лістапа-

да 2009 г. адбылася імпрэза з нагоды юбілею пісьменьніцы і пера-
кладчыцы Ірыны Варабей, аўтаркі кнігі “Там, дзе сэрца маё”.

Ірына Варабей вядомая ў Канадзе майстрыха па вышыўцы, а таксама фа-
тограф, ляўрэат прэміяў прэстыжных часапісаў. Беларускі чытач ведае яе
і як перакладчыцу кнігі Кастуся Акулы “Заўтра ёсць учора” , якая, як і пер-
шая яе кніга, выдадзеныя ЗБС “Бацькаўшчына”. Ведаюць Ірыну і як аўтар-
ку першых беларускіх кампутарных распрацовак вышывак на беларускую
тэматыку. Ірына ня проста выдатна вышывае, яна дасканала ведае таям-
нічую сымболіку старажытных узораў, і таму кожны яе твор мае глыбокі
падтэкст, ён – пасыл ня толькі ў мінулае, але і ў будучае.

Прысутныя з цікавасьцю знаёміліся з сэрыяй працаў пад агульнай на-
звай “Дух Беларусі” (Spirit of Belarus) на выставе, адкрытай у Цэнтры.

Павіншаваць Ірыну сабраліся сябры Згуртавання Беларусаў Канады і па-
рафіі св. К. Тураўскага. На імпрэзе выступілі таксама Н. Дробіна і А. Кот.

Вядучай імпрэзы была вядомая пісьменьніца, ганаровы сябра ЗБК, Воль-
га Іпатава. У сваім выступленьні яна адзначыла, што галоўнай якасьцю
ўсяго, што стварае Ірына Варабей, ёсьць імкненьне працягнуць традыцыі
канадыйскай эміграцыі (сярод якой былі такія яркія асобы, як Вінцэнт
Жук-Грышкевіч, Кастусь Акула, Аляксей Грыцук, Раіса Жук-Грышкевіч,
Валянціна Пашкевіч ды іншыя), а менавіта – ствараць у Канадзе прыгожы
і адпаведны гісторыі і культуры вобраз Беларусі.

Ю. ТРУБЕЦ
www.zbsb.org

ББееллаарруусс  ввыыййггррааўў  ККууббаакк  ААннттааррыыёё
Канадыйскі спартовец, беларус, сту-

дэнт Гуэлфаўскага ўнівэрсытэту Ан-
тось Варабей выйграў Кубак Антарыё

сярод студэнтаў 2009 году
(University Cup–2009) па
горным ровары. Розыгрыш
Кубку праводзіўся ў ве-
расьні-кастрычніку ў чаты-
ры этапы. Каманднае пер-
шынства Кубку выйграла
каманда Гуэльфаўскага
ўнівэрсытэту, у складзе
якой таксама выступаў
Антось Варабей, і якую ён
ствараў цягам чатырох га-
доў сваёй вучобы ва ўні-
вэрсытэце, бо да ягонага
паступленьня туды ўста-
нова ня мела ні клюбу, ні
каманды па горным рова-
ры. Такім чынам, ён завая-
ваў два мэдалі ды чэмпі-
ёнскі тытул і ў камандным,
і ў асабістым заліку. 

Віншуем беларускага чэмпіёна антарыйскіх
студэнтаў Антося Вараб’я!

І. А.

Ільля, Паша, Павал і Зьміцер.
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4 сакавіка 1890 г. (паводле
новага стылю) у Гальшанах
(сёньня Ашмянскі р-н) нарадзіў-
ся Язэп Германовіч – сьвятар,
пэдагог, рэдактар, байкапісец.

Ягоны жыцьцёвы лёс варты
асобнай кнігі. Столькі перажыў,
перацярпеў і пабачыў. Напачат-
ку было навучаньне ў Віленскай
каталіцкай сэмінарыі, потым

праца ў парафіі на Слонімшчыне
і выкладаньне ў Друйскай гім-
назіі. Падчас знаходжаньня ў
Друі Германовіч (часам пісалі –
Гэрмановіч) стаў пісаць у “Бела-
рускую крыніцу” і “Хрысьціянс-
кую думку” пад псэўданімам
Вінцук Адважны. У 1932-м па-
лякі выслалі яго ў расейска-кі-
тайскі Харбін працаваць ва
Ўсходняй місіі. У 1948 г. ужо
кітайскія камуністычныя ўлады
яго арыштавалі і выдалі Саве-
там, а тыя засудзілі на 25 гадоў
лягероў.

Ці выжыў-бы, каб ня сьмерць
Сталіна і амністыя? Па вызва-
леньні Германовіч зьяжджае ў
Польшчу, а адтуль – праз Рым –
у 1959 г. перабіраецца ў Лёндан,
дзе селіцца ў беларускім асярод-
ку пры Марыян Гаўзе. Цягам не-
калькіх гадоў Язэп Германовіч
быў дырэктарам інтэрнату для
хлопчыкаў сьв. Кірылы Тураў-
скага, а ў 1964-м аднавіў выдань-

не часапіса “Божым шляхам” ды
быў яго рэдактарам да сваёй
сьмерці. Язэп Германовіч памёр
у 1978 г. Пахаваны на беларус-
кай дзялянцы могілак St.
Pancras у Лёндане. Ягоныя ўспа-
міны “Кітай – Сібір – Масква”
выйшлі на шасьці мовах, а не-
калькі гадоў таму былі перавы-
дадзеныя па-беларуску.

21 сакавіка 1945 г. выйшаў
апошні нумар бэрлінскай газэты
“Раніца”. Першы нумар выйшаў
3 снежня 1939 г., дзякуючы
высілкам Фабіяна Акінчыца і
Анатоля Шкуткі, а ўсяго за 5 га-
доў пабачылі сьвет 235 нумароў.
У розны час газэту рэдагавалі
Фабіян Акінчыц, Мікола Шкя-
лёнак, Вітаўт Тумаш, Станіслаў
Грынкевіч-малодшы, Станіслаў
Станкевіч.

Газэта, задуманая як пэрыёдык
для ваеннапалонных у Нямеччы-
не, хутка стала агульнай для бе-
ларусаў Заходняй і Цэнтраль-
най Эўропы, пагатоў нацысты
заваявалі гэтыя краіны. Чыталі
яе і ў Беларусі. Калі вынесьці за
дужкі прапагандысцкую прана-

цысцкую лухту, якую былі выму-
шаныя друкаваць у газэце, у
“Раніцы” шмат чаго было цікава-
га і карыснага, найперш літара-
турныя і гістарычныя артыкулы.
Так, менавіта на старонках
“Раніцы” былі надрукаваныя
першыя вершы Ларысы Геніюш.

31 сакавіка 1995 г. памёр
Янка Міхалюк (нарадзіўся ў
1922 г. на Лунінеччыне). У 1944
г. апынуўся на выгнаньні. Далу-
чыўся да Арміі Андэрса, зь якой

праз Апэніны дабраўся да Вялі-
кабрытаніі. Ён быў адным з за-
снавальнікаў беларускага жыць-
ця ў горадзе Брадфардзе. Потым
сям’я перабралася ў Лёндан, дзе
Янка Міхалюк таксама браў са-
мы актыўны ўдзел у грамадзкім
жыцьці. У 1970 г. ён узначаліў
Згуртаваньне Беларусаў Вяліка-
брытаніі і кіраваў ім да сваёй
сьмерці. Ад 1997 г. пасаду кіраў-
ніка ЗБВБ займае ягоная ўдава
– Лёля Міхалюк.

31 сакавіка 1980 г. памёр Ана-
толь Плескачэўскі (нарадзіўся ў
1911 г. у Глыбокім). Ад’ютант
Радаслава Астроўскага, у 1944
г. ён ня здрадзіў прэзыдэнту
БЦР і на эміграцыі. Браў удзел у
аднаўленьні БЦР, а ў ЗША быў
адным з актывістаў арганізацыі
“Амэрыканскія прыхільнікі
БЦР”, а таксама віцэ-прэзыдэн-
там Амэрыканскіх прыхільнікаў
Антыбальшавіцкага блёку наро-
даў. Чым займаўся ў прафэсій-
най працы? Працаваў у фарма-
цэўтычнай кампаніі, узначаль-
ваў аддзел антыбіётыкаў.

АГ
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Газэта ““ББЕЕЛЛААРРУУСС””
бясплатна надрукуе карот?

кія прыватныя паведам?
леньні й аб’явы некамэр?

цыйнага характару, вінша?
ваньні, запрашэньні, спачу?

ваньні ды інш.
Наконт разьмяшчэньня рэк?

лямы кантактуйце рэдакцыю.

А. Мясьнікоў  . . . . . . . . . . . . . .150
В. Грыцук  . . . . . . . . . . . . . . . . .100
М. Сьнежка  . . . . . . . . . . . . . . .100
М. Прускі  . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Г. Асташонак . . . . . . . . . . . . . . .50
Беларусы Адэляйды . . . . . . . 50
М. Белямук  . . . . . . . . . . . . . . . .50
Я. Іваноў  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
М. Калядка  . . . . . . . . . . . . . . . .50
С. Карней  . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
М. Касьцюк  . . . . . . . . . . . . . . . .50
Т. Каўшовік  . . . . . . . . . . . . . . . .50
М. Мароз . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
К. Маталыцкі  . . . . . . . . . . . . . .50
А. Міхайлаў . . . . . . . . . . . . . . . .50
П. Мурзёнак  . . . . . . . . . . . . . . .50
А. Навуменка  . . . . . . . . . . . . . .50
А. Руды  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
В. Сітнік  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Л. Франке . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 
М. Швэдзюк  . . . . . . . . . . . . . . .40

Усім шчыры дзякуй!

НА ВЫДАВЕЦКІ ФОНД
“БЕЛАРУСА” АХВЯРАВАЛІ:Паведамленьне

Скончаная праца над новым сайтам Віктара Кавалеўскага, дзе дасьледчыкі
беларускага жыцьця ў Аўстраліі змогуць знайсьці матэрыялы на беларускай
катэгорыі сайта: http://127.0.0.1/vetrazi/index_au_bel.php. 

Усяго ўведзена сем тэмаў (часткова на англійскай мове): Беларусы ў
Аўстраліі, Беларуская Праваслаўная Царква ў Аўстраліі, Беларускія
арганізацыі, Публікацыі на беларускай мове і Сустрэчы Беларусаў
Аўстраліі. Колькасьць артыкулаў сёньня абмяжаваная колькасьцю ў 113, але
паступова будуць уводзіцца новыя. 

З фатаздымкаў пакуль ёсьць толькі фота сьвятароў БАПЦ у Адэляйдзе, фота
могілкаў у Мэльбурне і іншыя. Прайшоўшы рэгістрацыю і лагін, карыстальнікі
могуць пакінуць камэнтары пад тым ці іншым артыкулам, тыя-ж, хто ня маюць
часу на рэгістрацыю,  могуць пакінуць свае пытаньні ў разьдзеле:  Let’s talk -
Пагутарым (http://127.0.0.1/vetrazi/index_au_bel.php?mod=dzennik) альбо да-
слаць паведамленьне на старонцы http://127.0.0.1/vetrazi/index_admin.php . 

Відэаспасылкі пакуль не працуюць, але гэта толькі пытаньне часу. Посьпехаў у
дасьледваньнях.

Віншую маіх сяброў Віктара ГУРСКАГА і Віктара
ЯФРЭМЕНКАВА (абодва нарадзіліся ў сакавіку) з днём
нараджэньня і зычу здароўя, аптымізму і усемагчымых

жыцьцёвых посьпехаў.
М. К.

Віншуем Юлію Кот і яе сям’ю з нараджэньнем дачушкі і жадаюць моцнага
здароўя. Радасьці вам і шчасьця!

------------------------------
Шчыра віншуем спадарства Качатковых з нараджэньнем сынулі, унука і

браціка. Няхай народжаны радуе вас сваім здароўем! Няхай дапамога Божая,
радасьць і шчасьце будзе заўсёды з вамі!

Япіскап БАПЦ Сьвятаслаў і рада парафіі сьв. Кірылы Тураўскага ў Таронта

МГА “Згуртаваньне беларусаў сьвету “Бацькаўшчына” і суполка “Скарына”
(Прага, Чэхія) у межах агргкамітэту па сьвяткаваньні 100-годзьдзя з дня нарад-
жэньня славутай беларускай паэткі Ларысы Геніюш абвяшчаюць 

конкурс на лепшы эскіз памятнай шыльды ў гонар паэткі.
Шыльда будзе ўсталяваная ў Празе на доме, дзе жыла Ларыса Геніюш падчас

свайго легальнага знаходжання ў Чэхаславацкай Рэспубліцы.
Тэкст на беларускай і чэскай мовах, які неабходна разьмясьціць на мэмары-

яльнай дошцы:

“У поўную сілу беларускай,роўнай усім і ня ўніжанай,
я была толькі ў Чэхіі…”

Тут ад 1943 г.жыла беларуская паэтка Ларыса Геніюш,
у 1948 г.высланая ў савецкі Гулаг.

“Plnou merou jsem Beloruskou, rovnopravnou a neponbzenou, byla pouze v
Cechach...”

V tomto dome zila od r.1943 beloruska basnirka Larysa Genius,v r.1948 odvlecena
do sovetskeho gulagu.

Па эскізе пераможцы будзе адлітая памятная дошка Ларысе Геніюш. Пера-
можцу конкурсу чакае паездка ў Прагу.

Конкурс эскізаў будзе доўжыцца з 10 сакавіка да 15 красавіка 2010 году.
Эскізы дасылайце на адрас: 

МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”
вул. Кузьмы Чорнага, 31, офіс 906,

220012 г. Менск
або па электроннай пошце на скрынку: zbsb@tut.by.
Тэлефон для даведак: +375 17 200 70 27

Вашынгтонскi гурток БАЗА запрашае да супрацоўнiцтва беларусаў, а такса-
ма ўсiх, хто жыве ў Акрузе Калюмбiя, штатах Вiрджынiя, Мэрылэнд i Дэлавэр i
цiкавiцца беларускiмi справамi. 
Падрабязную iнфармацыю пра дзейнасьць гуртка можна атрымаць, напiсаўшы
на e-mail: amnesty_by@gmx.net альбо патэлефанаваўшы на нумар (202) 277-
5278 (запытаць Вячаслава).
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