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ЗВАРОТ
да беларускага народу з нагоды
91х угодкаў БНР

Атава, Канада, сакавік 2009 г.
Дарагія суродзічы-беларусы!
Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі маю гонар вітаць Вас з нашым вялікім нацыянальным сьвятам, угодкамі абвешчаньня 25 сакавіка
1918 году незалежнасьці Беларускай Народнай Рэспублікі, якія мы называем Днём Волі.
Нацыянальныя сьвяты кожны народ сьвяткуе радасна і ўрачыста. З глыбіні сэрца жадаю, каб і для ўсіх нас, як на Бацькаўшчыне, гэтак і па-за яе
межамі, гэты дзень стаўся нагодай выявіць сваю любоў да Бацькаўшчыны.
Адначасна прашу кожнага з вас задумацца над пытаньнем, куды вядзе нашую краіну палітыка сёньняшняга рэжыму ў Беларусі.
Жыве беларускі народ ува ўмовах няволі. Кантрактная сыстэма; забарона дзецям з чарнобыльскай зоны карыстацца дапамогай добразычлівых
людзей цывілізаванага сьвету; тэрор у форме падслухоўваньня тэлефонных размоваў, адбіткаў пальцаў, несанкцыянаваных ператрусаў, канфіскацыяў й затрыманьняў, фатаграфаваньня людзей на грамадзкіх мерапрыемствах; новапрыдуманае зьнявольваньне ў войску непаслухмянае моладзі пасьля яе выключэньня са школаў і ўнівэрсытэтаў; абмяжоўваньні
доступу да праўдзівае інфармацыі. Беларусь сталася падобнай да афрыканскае Зымбабвэ пад дыктатураю Мугабэ. Засталося толькі правесьці рэфэрэндум аб пажыцьцёвай прэзыдэнтуры ды пераемнасьці ўлады па
прызначэньню, без галасаваньня.
Эўропа стараецца памагчы Беларусі, але толькі сам народ Беларусі можа стрымаць разгул дыктатуры й самаволі. Толькі вы, дарагія суродзічы,
можаце паказаць адзін аднаму й цэламу сьвету, што вы адчуваеце зьдзек
нялюдзкага рэжыму, прагнеце спакайнейшага, лепшага жыцьця.
Рада БНР із свайго боку робіць усё магчымае, каб вонкавы дэмакратычны сьвет ведаў праўду пра становішча ў Беларусі ды спрыяў справе аднаўленьня ў ёй дэмакратычнага ладу й грамадзянскіх свабодаў. Рада БНР
працуе на тое, каб непаслабна трывалі нашы адраджэнскія намаганьні,
каб жыла й разьвівалася беларушчына, каб гарэла сьвяцільня Акту 25 сакавіка 1918 году. Ведайма, што зарука будучыні ў памятаньні мінуўшчыны.
Дапамажы нам Божа.
Жыве Беларусь!
Iвонка СУРВBIЛЛА,Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі
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Значэньне і веліч
25 Сакавіка
Д

ля хвалі беларускай эміграцыі, да
якой я належу, Дзень 25-га Сакавіка быў заўсёды найвялікшым
беларускім сьвятам, якое абавязкова
адзначалася ўва ўсіх беларускіх асяродках у сьвеце.
Гаворачы нядаўна з маімі атаўскімі сябрамі, якія шмат пазьней выехалі зь Беларусі, пра сьвяткаваньне 25 Сакавіка, я
здала сабе справу, што пра значэньне
Дня Волі – як мы цяпер называем гэтае
сьвята – у Беларусі дасюль людзі мала
ведаюць. Да 80-х гадоў Масква старалася
яго сьцерці з памяці нашага народу, а цяпер мы звычайна болей гаворым у гэты
дзень пра будучыню, як пра мінулае. Будучыні я прысьвяціла мой Сакавіковы
зварот і сёлета. Аднак канчаю яго словамі: “Ведайма, што зарука будучыні ў памятаньні мінуўшчыны.”
З нагоды 60-х угодкаў абвешчаньня незалежнасьці Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1978-м годзе мой муж Янка Сурвілла прысьвяціў свой даклад, між іншым,
тэме значэньня і велічы падзеі, якая адбылася ў Менску 25-га сакавіка 1918 году.
Хачу падзяліцца з Вамі гэтай часткай
дакладу.

“...Каб лепш зразумець незвычайную
веліч і значэньне гэтай падзеі, мы павінны
пабачыць яе на фоне гістарычнага працэсу,
які яе папярэдзіў... Гісторыя нас вучыць,
што ўсе народы ў розныя часы перажывалі
пэрыяды росту, росквіту, дабрабыту; пэры"
яды заняпаду, галечы, няволі. Наш народ
ня быў ніякім выняткам; яго таксама спа"
тыкаў розны лёс на жыцьцёвым шляху.
Беларускі народ увайшоў у гісторыю як
народ дзяржаўны, з уласнымі дзяржаўнымі

традыцыямі, з уласным духовым скарбам,
народ, які на працягу вякоў разьвіваў,
удасканальваў і гераічна абараняў гэтыя
свае нацыянальныя вартасьці. Спачатку
былі гэта ўдзельныя княствы фэадальнае
эпохі, якія ўпісалі прыгожыя бачыны ў гі"
сторыю нашага народу, а пазьней слаўнае
магутнае Вялікае Княства Літоўскае, у пэ"
рыяд якога беларуская мова, пісьменства,
беларускае права"законадаўства – бела"
руская культура асягнулі высокага ўзроў"
ню дасканаласьці, а развой палітычнай
думкі дазволіў стварыць моцны і складаны
дзяржаўны арганізм, слова якога мела не"
звычайную вагу ў палітычным жыцьці тага"
часнае Ўсходняе Эўропы.
Але пасьля гэтага пэрыяду росту, роскві"
ту, славы і магутнасьці наступаюць цяжкія
часы. Зьняможаны ў безустанных абарон"
ных войнах, пакінуты кіруючым элемэн"
там, які ў той час быў носьбітам нацыя"
нальнае сувэрэннасьці, беларускі народ
апынуўся ў поўным палітычным зьняво"
леньні і ўмовах жахлівага сацыяльнага
прыгнечаньня; ён апынуўся на дне поўнага
заняпаду. У 1793"м годзе амаль уся тэрыто"
рыя Беларусі была ўлучаная ў склад Ра"
сейскае імпэрыі. І кожны з нас добра ведае,
што гэта азначае. Пачаліся вывазы асьве"
чаных людзей, спэцыялістаў. Пачалася
ліквідацыя навуковых і культурных уста"
новаў, а пазьней і школьніцтва наагул. У
1839"м годзе разганяецца Беларуская На"
цыянальная Царква ды забараняецца ў
сьвятынях беларуская мова. У 1867"м го"
дзе забараняецца друк у беларускай мове.
Праводзіцца гвалтоўная русыфікацыя ды
здушэньне ўсялякіх праяваў беларускага

Заканчэньне на бачыне 2

Супольнае сьвяткаваньне 25 Сакавіка

У

Нью"Брансўіку, Нью"Джэрзі, 29
сакавіка адбылося сьвяткавань"
не Дня Незалежнастці — Дня
Волі, 91"х угодкаў абвешчаньня незалеж"
насьці Беларускай Народнай Рэспублікі,
ладжанае супольна аддзеламі БАЗА ў
Нью"Ёрку і Нью"Джэрзі.
Сьвяткаваньне адкрыў старшыня ад"
дзелу БАЗА ў Нью"Джэрзі Юрка Азарка.
Прагучаў гімн Злучаных Штатаў Амэ"
рыкі ў прыгожым выкананьні счн. Вольгі
Казак.
Сьвятар БАПЦ прачытаў малітву за бе"
ларускі народ.
Затым сп"ня Тацьцяна Кулакевіч зачы"
тала праклямацыю ад губэрнатара Нью"
Джэрзі Джона Корзайна, дасланую Бела"
руска"Амэрыканскаму Задзіночаньню з
нагоды сьвяткаваньня.

Сп. Віталь Зайка прачытаў прывітань"
не ад Старшыні Рады Беларускай Народ"
най Рэспублікі Івонкі Сурвілла.
Затым прагучэла Аб’яднаная рэзалю"
цыя заканадаўцаў Нью"Джэрзі, прапана"
ваная сэнатарам штату Джонам Вісьнеў"
скім.
З прывітальным словам да прысутных
зьвярнуўся “гаспадар” сьвяткававньня,
старшыня аддзелу БАЗА ў Нью"Джэрзі
Юрка Азарка.
Пасьля сьвяточнага банкету ўрачыс"
тасьць была прадоўжылася. Былі прачы"
таныя прывітаньні ад сэнатара Фрэнка
Лаўтэнбэрга, кангрэсмэна Фрэнка Пало"
нэ. З прамовай перад прысутнымі на тэму
91"х угодкаў незалежнасьці Беларусі
выступіў Старшыня Галоўнай управы
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Агульны здымак некаторых удзельнікаў сьвяткаваньня ў ГайлендПарку

Bielarus555C.qxd

4/2/2009

2:42 PM

Page 4

ÁÅËÀÐÓÑ

2

№ 555 Красавік 2009 г.

А к ц ы я Адметная падзея ў Бэрліне
ЗБМА Т
З

гуртаваньне Беларускай Моладзі ў
Амэрыцы правяло 28 лютага мітынг
у падтрымку партыі Беларуская
Хрысьціянская Дэмакратыя. Мітынг ад"
быўся каля будынку Арганізацыі Аб’ядна"
ных Нацыяў і цягнуўся каля трох гадзін.
Хрысьціяне розных канфэсіяў і людзі дэ"
макратычных перакананьняў, сярод якіх
былі беларусы, расейцы і амэрыканцы,
прынялі ўдзел у мітынгу.
Старшыня ЗБМА Мікола Цімашэнка,
распавёў прысутным пра падзеі, якія адбы"
валіся вакол зьезду БХД, у прыватнасьці,
пра праблемы з памяшканьнем для правя"
дзеньня зьезду, пра запалохваньне дэлега"
таў з боку ўладаў. Таксама ён распавёў пра
захады ЗБМА для прыцягненьня ўвагі амэ"
рыканскіх уладаў да праблемаў хрысьці"
янаў Беларусі.
Мікіта Агароднік распавёў пра змаганьне
БХД супраць алькагалізацыі Беларусі і
заклікаў трымацца разам у абароне правоў
беларусаў на Бацькаўшчыне.
На мітынгу сабралі подпісы ў падтрымку
БХД. Было вырашана актыўней кантакта"
ваць з уладамі ЗША па пытаньнях дапамогі
беларускім хрысьціянам.

Паводле www.zbma.net

ры днi, з 20"го да 22"га лютага, у
буйных бэрлiнскiх мастацкiх
цэнтрах “АСUD” i “Тасheles”
праходзіў форум з удзелам творчай мо"
ладзi зь Беларусi, якi наладзiў шэраг ня"
мецкiх культурных арганiзацый. Мала"
дыя кiнематаграфiсты, музыканты, паэ"
ты i фатографы паказалi нямецкім гле"
дачам тое, чым жыве сёньня iх генэра"
цыя. Упершыню гучала пад высокай
столлю “Тасheles” беларуская мова.
Цiкава было назiраць, як нямецка"
гiшпанска"iтальянская аўдыторыя пры"
слухоўвалася да мэлядычнага напеву
вершаў Валерыi Куставай. Нягледзячы
на тое, што ёй толькi 24 гады, гэтая
менская паэтка ўжо вельмi папулярная
ў Беларусi. Яна аўтарка трох паэтыч"
ных зборнiкаў, першы зь iх выйшаў,
калi ёй было 12 гадоў.
Вось напрыклад, адзiн зь вершаў
“Кроў сусьвету”, напiсаны ёю ў 11 га"
доў:
Бачу белае поле –
усё у чорнай крывi.
Бачу белае поле –
у чырвонай крывi.
Бачу белае поле –
i няма там крывi.
На першым полi
памёр Сатана –
Хай ня ўстане нiколi,

Значэньне і веліч 25 Сакавіка
Заканчэньне з бачыны 1
нацыянальнага жыцьця. Наступілі цём"
ная глухая ноч у жыцьці беларускага на"
роду. Ён страціў усялякае аблічча нацыі,
уключна з нацыянальным назовам – апы"
нуўся на краі нацыянальнай сьмерці. Ку"
пала гэтак пісаў пра тыя часы:
Спаў народ, і Ты спала, і ворагі верылі –
І дзялілі Цябе, усімі мерамі мерылі,
што памерла ўжо Ты – не адзін так
казаў чалавек, –
што ніхто не разбудзіць Цябе, што
заснула навек.
Але гэта не была сьмерць. У падсьвядо"
масьці тлела яшчэ, перамагаючы ўдуш"
лівую атмасфэру цяжкое расейскае ня"
волі, нацыянальная іскра і чакала ажыў"
ляючага подыху, каб разгарэцца ў магут"
нае полымя нацыянальнага адраджэньня.
Працэс нацыянальнага адраджэньня
пачынаўся і разьвіваўся ў незвычайна
цяжкіх умовах. Асабліва неспрыяльным
мамэнтам было тое, што народ быў за"
быўся пра сваю ўласную мінуўшчыну, ды
што была перарваная нітка дзяржаўных
традыцыяў, гэтай жыватворнай крыніцы
нацыянальных сілаў кожнага народу.
У 1863"м годзе першы падымаў народ
да змаганьня “за сваё чалавечае і народ"
нае права” Кастусь Каліноўскі. Ён"жа вы"
дае першую беларускую нелегальную га"
зэту “Мужыцкая Праўда”. За ім, бачачы
пагрозу нацыянальнае сьмерці, Франці"
шак Багушэвіч кідае магутны нацыяналь"
ны кліч: “Не пакідайце"ж мовы нашай бе"
ларускай, каб ня ўмёрлі”. Кліч актуальны
і сёньня. Паўстае рух беларускіх народа"
вольцаў. Пачынае выходзіць нелегальны
часапіс “Гоман”.
У пачатку 20"га стагодзьдзя паўстае
ўжо першая беларуская палітычная пар"
тыя Беларуская Рэвалюцыйная Грама"
да”, пазьней названая Беларускай Сацы"
ялістычнай Грамадой. У 1906"м годзе па"
чынае выходзіць першая беларуская ле"
гальная газэта “Наша Доля”. Была яна
кароткатрывалая, але яе месца адразу"ж
займае газэта “Наша Ніва” – слаўная

“Наша Ніва”, імём якое названы цэлы пэ"
рыяд нашага нацыянальнага адраджэнь"
ня “нашаніўская пара”. Каля “Нашай Ні"
вы” гуртуюцца тагачасныя беларукія паэ"
ты і пісьменьнікі з Янкам Купалам на ча"
ле ды ў ёй друкуюць свае творы, усяцэла
скіраваныя на нацыянальнае адраджэнь"
не.
“Наша Ніва” зьбірае і творыць бела"
рускія нацыянальныя кадры ды ажыўляе
іхную дзейнасьць сярод народных гуш"
чаў. Яна становіцца ідэалягічнай права"
дыркай нашага нацыянальнага адра"
джэньня, кузьняй беларускай нацыя"
нальнай думкі. Цяпер мы наглядаем ужо
не спарадычныя заклікі да самазахавань"
ня, да ратунку ад нацыянальнай сьмерці,
а наважанае змаганьне за людзкую і на"
родную годнасьць. Нацыянальна"адра"
джэнскі працэс разгараецца магутным
полымем і хутка крочыць наперад, каб за"
раз"жа пераліцца ў беларускі нацыяналь"
на"вызвольны рух. Янка Купала піша ў гэ"
тым часе свой слаўны верш “А хто там
ідзе”, у якім гэтак добра адлюстроўвае гэ"
тую пару беларускага нацыянальнага ад"
раджэньня.

* * *
Першая сусьветная вайна стварае ўмо"
вы, якія стымулююць ажыўленьне бела"
рускага нацыянальнага руху. Паўстаюць
першыя беларускія нацыянальныя ар"
ганізацыі: Беларускі Нацыянальны Камі"
тэт, Канфэдэрацыя Вялікага Княства
Літоўскага, Саюз Незалежнасьці і Непа"
дзельнасьці Беларусі. Газэта “Гоман”
прадаўжае традыцыі “Нашае Нівы”. Бе"
ларусы выходзяць на міжнародную арэну
і прымаюць удзел у міжнародных канфэ"
рэнцыях.
Рэвалюцыйныя адзеі 1917"га году адчы"
няюць яшчэ шырэйшыя магчымасьці. У
Менску пачынае выходзіць газэта “Воль"
ная Беларусь”. Узнаўляе сваю дзей"
насьць Беларуская Сацыялістычная Гра"
мада. Паўстае Беларуская Партыя На"
родных Сацыялістаў, Беларуская Народ"

Каменем у сэрца сваё
забярэ ўсе грахi.
На другiм полi памёр Беларус –
Можа, устане калiсьцi,
Бо мова адна, безь яго,
Жыць ня зможа.
На трэцiм полi
памёр Гасподзь.
I уваскрос ён.
I прыйдзе да нас.
13 лютага 1995 году

Сярод фатографаў трэба адзначыць
гарадзенца А. Лянкевiча, якi прапана"
ваў зьмястоўную i цiкавую выставу.
Асаблiвую ўвагу выклiкала выступ"
леньне сьпявачкi з Маладэчна Тацьця"
ны Беланогай. Аўдыторыя доўгiмi во"
плескамi дзякавала ёй за высокi пра"
фэсiяналiзм выкананьня. Трэба адзна"
чыць, што песьнi яна сьпявала свае.
Уладальнiца голасу вельмi падобнага
да ангельскай сьпявачкi Sinead
O’Connor, пакарыла аўдыторыю.
Iмпрэза сабрала шматлiкiх гасьцей i
тых, хто цiкавiцца беларускай культу"
рай, былi нават госьцi з Дрэздану i Вар"
шавы. Пасьля заканчэньня афiцыйнай
часткi прысутныя маглi калегавацца з
знаёмымi, ажыўлена абменьвацца ўра"
жаньнямi i думкамi.
Асаблiва хацелася"б адзначыць, што
гэтыя прадстаўнiкi новай генэрацыi
ная Грамада, Хрысьціянская Дэмакра"
тычная Лучнасьць. Пачынаюць паўста"
ваць першыя беларускія вайсковыя ар"
ганізацыі. У сакавіку 1917"га году ў Мен"
ску склікаецца спалучаны зьезд бела"
рускіх арганізацыяў і Беларускай Сацы"
ялістычнай Грамады: паўстае агульнана"
цыянальны ворган – Беларускі Нацыя"
нальны Камітэт. У ліпені таго"ж году
зьезд беларускіх нацыянальных арганіза"
цыяў і партыяў ператварае Беларускі На"
цыянальны Камітэт у Цэнтральную Раду
Беларускіх Арганізацыяў і Партыяў. На"
цыянальныя зьезды беларускіх вайскоў"
цаў прыводзяць да стварэньня Цэнтраль"
нае Беларускае Вайсковае Рады. Гэтая
Рада ў кастрычніку 1917"га году злучаец"
ца з Цэнтральнай Радай Беларускіх Ар"
ганізацыяў і Партыяў, і ў выніку паўстае
Вялікая Беларуская Рада, якая, бяручы
на ўвагу дынамічны развой беларускага
нацыянальнага руху ды ўзровень яго
палітычнае сьпеласьці з аднаго боку, а з
другога агульнае палажэньне, як міжна"
роднае, так і ўнутры Расейскай імпэрыі,
прыступае да скліканьня Ўсебеларускага
Кангрэсу.
Першы Ўсебеларускі Кангрэс адбыўся
ў сьнежні 1917"га году. “Ніводная нацыя
былое Расейскай імпэрыі – піша Пётра
Крэчэўскі – ня мела такога рэпрэзэнта"
цыйнага ва ўсіх дачыненьнях, запраўды
агульнанароднага сходу, выражальніка
народнае волі да адбудовы свайго гаспа"
дарства. Кангрэс прыняў пастанову аб ус"
танаўленьні ў Беларусі рэспубліканска"
дэмакратычнага ўраду ў форме Беларус"
кай Народнай Рэспублікі. Нягледзячы на
гвалтоўную рэакцыю на гэтую пастанову
з боку бальшавікоў, ён выбраў Раду і пе"
радаў ёй свае паўнамоцтвы да часу маг"
чымых вольных выбараў. Рада"ж з Кан"
грэсу паклікала із сябе Выканаўчы Камі"
тэт, які і павёў дзейнасьць, скіраваную на
рэалізацыю пастановаў Кангрэсу.
Дзейнасьць гэтая была энэргічная ў
сваім развоі і наважаная ў сваёй скірава"
насьці. Першы акт Выканаўчага Камітэту
– пераняцьце ўлады ў краіне. “Выка"
наўчы Камітэт Рады Ўсебеларускага
Зьезду... зьдзяйсьняючы мэты Зьезду, аб"
вяшчае сябе часовай уладай на Бела"

Тацьцяна Беланогая
творчай моладзi Беларусi пазбаўленыя
комплексу “другаснасьцi” перад эўра"
пейцамi. Яны валодаюць 2"3 мовамi, лёг"
ка iдуць на кантакт, будуюць жыцьцё па
сваiх уласных уяўленьнях.

Алесь МАЛАХОЎСКІ
русі”, кажацца ў Першай Устаўной Гра"
маце, выданай 21"га лютага 1918"га году.
Неўзабаве творыцца першы беларускі
ўрад.
Другі дзяржаўна"палітычны акт – аб"
вешчаньне асноваў канстытуцыі Бела"
рускай Народнай Рэспублікі – дакананы
ў форме Другой Устаўной Граматы 9"га
сакавіка таго"ж году. Кансэквэнтна, Вы"
канаўчы Камітэт Рады Першага Ўсебела"
рускага Зьезду абвяшчаецца Радай Бела"
рускай Народнай Рэспублікі.
І няўстрымны працэс крышталізацыі
беларускае
нацыянальна"палітычнае
думкі, нацыянальнае імкненьне душы бе"
ларуса да паўніні людзкога і нацыяналь"
нага жыцьця прыводзяць да кульмінацый"
нага мамэнту беларускага нацыянальна"
вызвольнага руху, да Акту 25"га сакавіка
1918"га году: “ Цяпер мы, Рада Беларус"
кай Народнай Рэспублікі, скідаем з род"
нага краю апошняе ярмо дзяржаўнай за"
лежнасьці... Ад гэтага часу Беларуская
Народная Рэспублікі абвяшчаецца неза"
лежнай і вольнай дзяржавай.”
Беларускі народ пасьля векавое няволі
аднавіў сваю дзяржаўнасьць, вярнуў сабе
сваю нацыянальную годнасьць, асягнуў
сваю мэту быць вольным, незалежным,
сувэрэнным.
Асягненьня гэтага, нажаль, замацаваць
не ўладося. Беларусь апынулася паноўна
ў фізычнай няволі... Беларусь была парэ"
заная, падзеленая між суседзямі. Усходні
панявольнік ня мог ігнараваць беларускі
нацыянальна"вызвольны рух. На месца
зьнішчанае ім адноўленае беларускае
дзяржаўнасьці, ён быў вымушаны ства"
рыць свой твор, Беларускую Савецкую
Сацыялістычную Рэспубліку, безумоўна
поўнасьцю ад яго залежную. Але памя"
тайма, каб не было Акту 25"га сакавіка,
каб ня было БНР, ня было"б і БССР, і
сёньня Беларусь не была"б сябрам Ар"
ганізацыі Аб’еднаных Нацыяў...”
Гэта быў даклад, прачынаты ў 1978-м
годзе. Цяпер мы сьмела можам дадаць,
што не было-б і другога абвешчаньня
незалежнасьці Беларусі ўжо ў нашыя
часы.
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Беларусь за месяц
Дзень Волі ў Менску

Запрасілі да Партнэрства

Сёлета – без сутычак зь мілі"
цыяй і затрыманьняў.
Нагадаем, што заяўнікі акцыі
– Партыя БНФ – прасілі дазво"
лу сабрацца на пляцоўцы перад
будынкам Прэзыдыюму Акадэ"
міі навук, а потым прайсьці прас"
пэктам да Кастрычніцкай плош"
чы. Менгарвыканкам традыцый"
на адправіў вуліцай Сурганава
на плошчу Бангалёр.
Складанасьці дадавала тое,
што не было грошай нават на
ўлёткі, каб данесьці інфармацыю
пра акцыю. Тым ня менш, ля
Акадэміі навук адсьвяткаваць
91"я ўгодкі БНР сабраліся каля 3
тысяч чалавек. Падчас каротка"
га мітынгу намесьнік старшыні
Партыі БНФ Віктар Івашкевіч
заявіў, што паход на Бангалёр
нават не абмяркоўваецца і пра"
панаваў удзельнікам сьвятка"
ваньня стаць ланцугом зь бел"
чырвона"белымі сьцягамі ўздоўж
праспэкту. Таксама варта адзна"
чыць, што вялікая частка лю"
дзей прыйшла на акцыю з транс"
парантамі сацыяльнага кірунку.
Група моладзі – найперш з
“Маладой Беларусі” паспраба"
вала накіравацца ў бок Кастрыч"
ніцкай плошчы, але ўжо на пер"
шым скрыжаваньні дарогу ім пе"
рагарадзіў спэцназ. Моладзі ха"
піла розуму не правакаваць раз"
гону, і групоўка павярнула назад
да асноўнай групы маніфэстан"
таў. Пры канцы акцыі было рас"
кладзена вогнішча, на якім палі"
лі партрэты Лукашэнкі. Пасьля
чаго міністар унутраных спраў
Навумаў прыгразіў крыміналь"
най справай.

Рашэньне было прынятае на
паседжаньні Эўрапейскай рады
ў Брусэлі 20 сакавіка. Праграма
“Ўсходняга партнэрства”, у ку"
ды ўключаылі шэсьць краінаў
былога СССР: Азэрбайджан,
Арменія, Беларусь, Грузія, Мал"
дова, Украіна, прадугледжвае
эканамічную інтэграцыю і палі"
тычнае збліжэньне з Эўразьвя"
зам.
Старт праграме “Ўсходняе
партнёрства” павінен быць да"
дзены на саміце Эўразьвязу 7
травеня ў Празе.

Запрасілі ў Прагу
У канцы сакавіка міністры за"
межных спраў ЭЗ прынялі ра"
шэньне запрасіць на саміт “Ус"
ходняга партнэрства” беларус"
кага кіраўніка. Супраць высту"
піў толькі міністар замежных
спраў Нідэрляндаў Максім Фэр"
хагэн. Ён запатрабаваў гаранты"
яў ад кіраўніка Эўракамісіі, што,
нягледзячы на запрашэньне, на"
кіраванае Лукашэнку, Беларусь
будзе прадстаўляць на саміце
міністар замежных спраў Сяр"
гей Мартынаў. У адваротным
выпадку галяндзкі дыплямат
прыгразіў публічнай крытыка
беларускага лідэра на саміце.

Выпрабавальны тэрмін-2
Міністры замежных спраў
краінаў ЭЗ 16 сакавіка падоўжы"
лі на дзевяць месяцаў частковае
прыпыненьне візавых санкцый у
дачыненьні да шэрагу беларус"
кіх чыноўнікаў. Санкцыі ўпер"
шыню былі прыпыненыя 13 ка"
стрычніка 2008 году. Цяпер пры"

туацыю з правамі чалавека ў Бе"
ларусі 2"3 балы паводле 10"баль"
най шкалы. Але, паводле Стуба,
12 гадоў санкцый яшчэ больш
ізалявалі Беларусь і пагоршылі
сытуацыю з правамі чалавека.
Калі ў студзені 2010 году Бе"
ларусь і “надалей будзе рухацца
ў кірунку дэмакратызацыі”, усе
санкцыі ў дачыненьні да Бела"
русі наогул будуць зьнятыя.
Па"ранейшаму ў сьпісе неўяз"
ных знаходзяцца: кіраўнік Цэн"
тарвыбаркаму Лідзія Ярмошы"
на, міністар унутраных спраў
Уладзімер Навумаў, былы дзярж"
сакратар Савету бясьпекі Віктар
Шэйман, былы кіраўнік МУС
Юры Сівакоў і былы камандзір
брыгады спэцназу Дзьмітры
Паўлічэнка.

Прыклад для змаганьня
15 сакавіка ў Горадні прайшоў
VII зьезд непрызнанага ўладамі
Саюзу палякаў у Беларусі. У ім
бралі ўдзел каля 170 дэлегатаў,
Яны пераабралі сваім старшы"
нёй Анжаліку Борыс, абраную
кіраўніком арганізацыі яшчэ ў
2005 годзе. Тады беларускія ўла"
ды не прызналі рашэньняў зьез"
ду і сьвядома пайшлі на раскол
арганізацыі, стварыўшы пара"
лельна праўладны саюз палякаў.
Напярэдадні гэтага зьезду сяб"
ры апальнага Саюзу палякаў
знаходзіліся пад пастаянным
прэсінгам уладаў: журналіст Ан"
джэй Пачобут – карэспандэнт
польскай “Газэты Выборчай” –
быў пазбаўлены акрэдытацыі
пры беларускім МЗС. У доме,
дзе жыве Анжаліка Борыс, г. зв.
“невядомыя” параскідавалі па
паштовых скрынях парнаграфіч"
ныя здымкі зь нібыта выявай
старшынькі СПБ.
Іх душаць, цкуюць, але яны не
здаюцца, прыклад для беларус"
кага дэмакратычнага грамадз"
тва, якое пагразла ў інтрыгах і
міжасабовых сварках.

Рэйтынг зьніжаецца

Гараць партрэты Лукашэнкі
У той"жа дзень прыхільнікі
КХП"БНФ зладзілі сваю акцыю.
ля помніка М. Багдановічу.
Сьвяточныя мерапрыемствы
прайшлі таксама ў Магілёве,
Віцебску і Гомелі.

пыненьне падоўжана да студзе"
ня 2010 году.
Міністар замежных спраў
Фінляндыі Аляксандар Стуб, які
наведваў Беларусь з інспэкцый"
ным візытам увосень, ацаніў сы"

Незалежны сацыёляг Аляк"
сандар Сасноў на ІІІ Сацыяль"
ным форуме, што прайшоў 14"15
сакавіка ў Магілёве, заявіў, што
рэйтынг Лукашэнкі няўхільна
зьніжаецца. Паводле ягоных
зьвестак, рэйтынг у канцы 2008
году быў 40,2%, а потым пачаў
“стабільна падаць”. Да прыхіль"
нікаў цяперашняй улады адно"
сяць сябе 36,5% апытаных, да
праціўнікаў — 19,6%. Астатнія
ня здолелі адказаць на пытаньне.
Галоўным адказным за пагар"
шэньне эканамічнай сытуацыі ў
Беларусі 52,0% апытаных на"
звалі ўрад і 42,5% — прэзыдэн"
та; 54% рэспандэнтаў лічаць,
што ў краіне пачынаецца эка"
намічны крызыс.

Паводле БелаПАН

3
Суд над Дубскім
3 сакавіка ў Асіповічах прай"
шла першая частка працэсу над
актывістам моладзёвага руху
Арцёмам Дубскім.
Увесну 2008 году хлопец быў
асуджаны паводле “Справы 14"
ці”. Арцём, як і 10 паплечнікаў,
атрымаў два гады “хатняй хіміі”
– абмежаваньня волі без накіра"
ваньня ў папраўчыя ўстановы.
Увосень Арцём таемна зьехаў ва
Ўкраіну. 13 лютага ён ехаў у Бе"
ларусь, каб узяць удзел у акцыі
на дзень сьв. Валянціна, але быў
арыштаваны ў Гомелі.
3 сакавіка яго судзілі за тое,
што ён са сваім былым сябрам
нібыта скраў сім"карту для ма"
більнага тэлефону, зайшоў зь яе
ў інтэрнет, чым нанёс уладаль"
ніцы сім"карты маральную шко"
ду на 5 млн. рублёў (прыкладна
$1 600). Падчас судовага працэ"
су справа была прыпыненая з
прычыны прымірэньня бакоў.
Аднак хлопца вярнулі ў сьлед"
чы ізалятар. Цяпер яго будуць
судзіць за невыкананьне праві"
лаў адбыцьця пакараньня на
“хатняй хіміі”. А гэта ўжо да
трох гадоў калёніі.

Сьмерць Яны Паляковай
Раніцай 7 сакавіка скончыла
жыцьцё самагубствам салігор"
ская праваабаронца Яна Паля"
кова. За некалькі дзён да траге"
дыі гарадзкі суд Салігорску
асудзіў яе на 2,5 году абмежа"
ваньня волі (хіміі) за ілжывы да"
нос на ўчастковага міліцыянта
Пугачова. Яна Палякова сьцьвяр"
джала, што некалькі месяцаў та"
му міліцыянт зьбіў яе, аднак суд
даказаў адваротнае.
Яне Паляковай было 33 гады.
Яе цкавалі ў дзяржаўнай прэсе,
але не прызнавалі за сваю і ў
недзяржаўных СМІ і незалеж"
ным асяродку.

“Белсату” адмовілі
Незалежнаму беларускаму
спадарожнікаваму тэлеканалу,
які вяшчае з Польшчы, адмовілі
ў акрэдытацыі. У МЗС прычапі"
ліся да таго, што паперы няпра"
вільна аформленыя.
Дзіўныя падзеі былі і вакол кі"
раўніцтва каналу: напачатку кі"
раўніцтва польскага грамадзка"
га тэлебачаньня адправіла ў ад"
стаўку дырэктара “Белсату” Аг"
нешку Рамашэўскую, але праз
тыдзень пасьля асабістага ўмя"
шальніцтва міністра замежных
спраў Польшчы Радаслава Сі"
корскага яна вярнулася на сваю
пасаду

Трохі статыстыкі
У 14 гарадох Беларусі коль"
касьць жыхароў большая за 100
тыс. Такія зьвесткі прывёў у

Зь дзейнасьці гуртка БАЗА ў г. Вашынгтоне
Ч

арговы сход гуртка Беларуска"Амэрыканскага
Задзіночаньня ў горадзе Вашынгтоне адбыўся
28 лютага. У ім узялi ўдзел 12 сяброў.
Сход пачаўся з справаздачы былой старшынi гуртка
Алесi Сёмухi аб дзейнасьцi суполкі за апошні год. По"
тым было абранае новае кiраўнiцтва ў складзе двух су"
старшыняў Алесi Кіпель і Яраслава Крывога (з абавяз"

камi скарбнiка), а таксама сакратара Вячаслава
Бортнiка.
Асаблiвая ўвага ўдзельнiкаў сходу была нададзеная
абмеркаваньню традыцыйных сакавiцкiх вiзытаў у Кан"
грэс ЗША, прысьвечаных угодкам незалежнасьцi БНР
(25 сакавiка). Былi вызначаныя практычныя крокi па ар"
ганізацыі вiзытаў, а таксама адказныя за iх выкананьне.

сваім штогадовіку Нацыянальны
статыстычны камітэт.
Рэй вядзе Менск, дзе на 1
студзеня налічвалася 1 млн. 829
тыс. жыхароў. На 2"м месцы —
Гомель (499 тыс.), на 3"м —
Магілёў (372 тыс.). Потым ідуць
Віцебск (356 тыс.), Горадня (338
тыс.), Берасьце (318 тыс.), Баб"
руйск (219 тыс), Баранавічы
(169 тыс.), Барысаў (150 тыс.),
Ворша (139 тыс.), Пінск (131
тыс.), Мазыр (112 тыс.), Нава"
полацак (107 тыс.), Салігорск
(101 тыс.)

Беларусь змагаецца…
…за права правядзеньня чэм"
піянату сьвету па гакеі ў 2014
годзе.
Адпаведная заяўка была прэ"
зэнтавана 17 сакавіка. Нашыя
супернікі ў справе правядзеньня
гакейнага першынства – Вугор"
шчына, Латвія і Ўкраіна. Латвія
праводзіла чэмпіянат у 2006 го"
дзе, і ня ўсё там было гладка, Ук"
раіна зарэкамэндавала сябе не
найлепш у справе падрыхтоўкі
да чэмпіянату Эўропы па футбо"
лу"2012. Таму ў Беларусі ня"
кепскія шанцы.
Краіна"гаспадыня чэмпіянату
сьвету па гакеі вызначыцца 10
травеня.

Такі вось чэмпіён
Цягам трох месяцаў чэмпіёна
Алімпійскіх гульняў 2008 году
(цяжкая атлетыка, катэгорыя да
105 кг) Андрэя Арамнава двой"
чы затрымлівалі супрацоўнікі
ДАІ за кіраваньне аўтамабілем у
нецьвярозым стане.
Супраць 20"гадовага хлопца
заведзена крымінальная справа
за “кіраваньне тэхнічным
сродкам у стане алькагольнага
ап’яненьня, зьдзейсьненыя ця'
гам году пасьля накладаньня
адміністрацыйнага спагнань'
ня”. Пакараньне – штраф: ад 30
да 1 000 базавых велічыняў
($375–$12 тыс.) або выпраў"
ленчыя работы да двух гадоў,
або арышт да шасьці месяцаў.
Таксама яго дыскваліфікавалі
на два гады ўмоўна ды пазбавілі
прэзыдэнцкай стыпэндыі (а гэта
360 млн рублёў).

“Рок-Каранацыя”
13"я па ліку цырымонія ўзнага"
роджаньня найлепшых музыкаў
краіны “Рок"Каранацыя” гэтым
разам прайшла ў Маладэчне.
Галоўную рок"карону атрымаў
гурт “Ляпіс Трубяцкой”. Ён так"
сама перамог у намінацыях:
“Песьня году” – “Зорачкі” і
“Альбом году” – “Маніфэст”.
Рок"князёўнай прызнана ак"
торка Купалаўскага тэатру Ган"
на Хітрык (гурт “Дзеці дзя"
цей”).

Уласны карэспандэнт

Падрыхтоўчую сустрэчу было вырашана правесьцi ў
Роквiле, штат Мэрыленд 21 сакавiка.
Сход таксама абмеркаваў дзейнасьць гуртка на далей"
шаю пэрспэктыву: удзел у Кангрэсе БАЗА ў траўні сёле"
та, стратэгii па прыцягненьні новых сяброў, наладж"
ваньне кантактаў з iншымi нацыянальнымi дыяспарамi i
мясцовымi недзяржаўнымі арганізацыямі (НДА),
разьвiцьцё культурніцкага напрамку дзейнасьцi, выка"
рыстаньне ў працы сучасных iнфармацыйных тэхна"
лёгiяў.

Вячаслаў БОРТНІК,
cакратар гуртка БАЗА ў Вашынгтоне
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25 Сакавіка ў беларускіх асяродках ЗША
неэўрапейскай Каалiцыi (CEEC), арганiзаваным у Сэна"
це ЗША з нагоды пашырэньня НАТА ў Цэнтральнай i
Ўсходняй Эўропе.

Агаё

Вячаслаў БОРТНІК

У

нядзелю, 29"га сакавіка, у Беларуска"амэры"
канскім цэнтры “Полацак” і царкве Божай Маці
Жыровіцкай прайшло сьвяткаваньне ўгодкаў
25"га Сакавіка, а таксама прэзэнтацыя Цэнтру Бела"
рускіх Дасьледаваньняў (ЦБД).
У час багаслужбы сьвяточны малебен адслужыў Ула"
дыка Германас.
Пасьля сьвяточнага банкету былі прачытаныя вінша"
ваньні ад Старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілла і Беларус"
кага Кангрэсовага Камітэту.
Потым з прамовамі аб дзейнасьці Цэнтру Беларускіх
Дасьледаваньняў выступілі стыпендыятка Надзея Сучу"
гова, дырэктарка Цэнтру Марыя Паўліна Сурвілла і пер"
шы амбамадар ЗША ў Беларусі Дэйвід Суорц, які такса"
ма адказаў на пытаньні слухачоў аб амэрыкана"беларус"
кіх адносінах. Беларусы Кліўленду віталі дзейнасьць
ЦБД і аказалі добрую фінансавую падтрымку ягонай
дзейнасьці, дамовіліся аб будучым супрацоўніцтве.

Сяргей РАМАНЮК

Ілінойс

У

рачыста адзначылі 91"ю гадавіну БНР сябры чы"
кагаўскай беларускай суполкі. У памешканьні
царквы сьв. Юрыя а. Павал Фалькоўскі адслу"
жыў літургію ў гонар верных сыноў Беларусі, якія на па"
лёх бітваў паклалі свае галовы за свабоду і незалеж"
насьць роднага краю. Пасьля велічнага вынасу дзяр"
жаўных сьцягоў ЗША і Беларусі была прачытаная ма"
літва за росквіт Беларусі, за шчаслівую долю яе народаў.
Былы гамяльчанін Віктар Бандарцоў сваім дакладам
нагадаў асноўныя этапы барацьбы беларускага народу за
нацыянальную незалежнасьць, засяродзіў увагу на яс"
кравых фактах выяўленьня свабодалюбства і мужнасьці
людзей, якія не шкадавалі сілы, здароўя, крыві і нават
жыцьця і самаахвярна прысьвяцілі сябе высокай місіі
вызваленьня роднай зямлі ад розных формаў прыгнёту.
Аўтар гэтых радкоў у сваім выступленьні адзначыў
гістарычную ролю пачынальнікаў сучаснай беларускай
літаратуры Янкі Купалы і Якуба Коласа, прарокаў бела"
рускай свабоды, у фармаваньні нацыянальнай сьвядо"
масьці свайго народу, падкрэсьліў, што іх натхнёныя
словы разбудзілі ў беларусаў надзеі і веру ў магчы"
масьць вызваленьня, у магчымасьць узняцца з каленяў,
скінуць зь сябе векавыя нягоды прыніжэньня, выйсьці з
поцемак на шырокія прасторы жыцьця, сьмела глядзець
у сваю будучыню. Ён заўважыў, што не выклікае ніяка"
га пярэчаньня тое, што ў памешканьні царквы сьв.
Юрыя побач зь лікамі розных сьвятых знаходзяцца парт"
рэты гэтых славутых клясыкаў – волатаў беларускага
прыгожага пісьменства. Аўтар гэтых радкоў таксама
прачытаў слухачам урывак са свайго апавяданьня “Сы"
ноўская адданасьць”.
Сакратар парафіяльнай рады царквы Алёна Бальцэвіч
нагадала аб культурных сувязях, якія падтрымліваюць
прыхаджане чыкагаўскай беларускай суполкі зь Бела"
русьсю, выказала ім удзячнасць за тое, што яны са сваіх
сьціплых заробкаў змаглі летась сабраць $500 і пера"
даць іх у шпіталь вёскі Навікі Менскай вобласьці для ля"
чэньня хворых дзяцей і яшчэ $200 на разьвіцьцё бела"
рускай культуры перадалі ансамблю “Сябры” у час вы"
ступленьня сьпевакоў перад гледачамі ЗША.
З цікавасьцю ўдзельнікі ўрачыстасьці азнаёміліся з
выставай карцін беларускага мастака Віктара Коласа, на
якіх з натхненьнем і любоўю адлюстраваныя мілыя сэр"
цу беларускія краявіды.
Атмасфэру беларускай гасьціннасьці і сардэчнасьці
красамоўна дапоўнілі стравы нацыянальнай кухні, з тра"
дыцыйнай бульбай з кропам і маласольнымі агуркамі,
грыбныя, рыбныя і іншыя прысмакі, якія старанна і з ду"
шой прыгатавалі прыхаджанкі Жана Чарняўская з дач"
кой Жэняй, Галіна Сіманава і Алёна Афанасьева.

Цімох ЛІЯКУМОВІЧ

Паўд. Каліфорнія

У

суботу, 28"га сакавіка, чальцы паўднёвакаліфар"
нійскага гуртка БАЗА сьвяткавалі 91"я ўгодкі
абвешчаньня незалежнасьці БНР. Сустрэча ад"
былася ва Ўкраінскім Культурным Цэнтры на Мэлроўз
Авэню ў Лёс"Анджэлесе (на здымку). Большасьць прый"

НьюДжэрзі

У

шла ў беларускіх вышыванках. Усяго было 11 чалавек,
але з трох генэрацыяў беларусаў – ад 10 па 80 гадоў.
Сьвяткаваньне распачалося пад лірычныя народныя
песьні ў выкананьні, потым перайшло ў беларускія
“Маршы і песьні”, калісьці выданыя “Нашай Нівай” у
1998 годзе. Зачыталі прывітаньні Івонкі Сурвілла, Язэпа
Арцюха, Аляксандра Мілінкевіча. Таксама перадалі він"
шаваньні ад Вячкі Станкевіча, Адама Глёбуса, Пітэра
Касатага.
Потым размаўлялі пра падзеі ў Менску на апошнім
тыдні: мітынгу, выкраданьні і збіцьці двух актывістаў,
паляваньні амонаўцаў на бел"чырвона"белыя балёнікі,
ланцуг беларусаў уздоўж цэнтральнага праспэкту. Аб"
меркавалі і падтрымалі ліст з пратэстам аб звальненьні з
прыватнай міжнароднай школы SOL настаўніцы ў
Менску з"за таго, што яна растлумачыла 15"гадовай дач"
цэ палкоўніка МУС, што Дзень Волі сьвяткуе гонар на"
цыі, а не “адмарозкі”. Даслалі гэты ліст у школы SOL у
Вялікай Брытаніі i Менску, а таксама ў амбасаду Вялі"
кай Брытаніі ў Беларусі. Прыгадалі, што хутка, увосень
сёлета, будзе знаходзіцца ў нас у Каліфорніі “Вольны
тэатар”. Чакаем іх з цікавасьцю.
Глядзелі вясёлы калядны канцэрт, які нам падаравалі
Ганна і Лявон Вольскія ў студзені, таксама паглядзелі
гістарычны канцэрт “Салідарныя зь Беларусьсю” з Пля"
цу Крулеўскага ў Варшаве, усіх вельмі ўзрушыла гэтая
падзея. Накрылі сталы і частаваліся рознымі беларускім
стравамі – ад вэндліны да бліноў і квасу. Спадар Воло"
дымір – мэнэджар ў Лёс"Анджэлесе зрабіў добры тост з
цытатай з Шаўчэнкі пра тое, што кожны павінен сам
рабіць парадак у сваім доме. Вырашылі наступным ра"
зам рабіць пікнік на Купальле 21 чэрвеня. Магчыма, бу"
дзем сьвяткаваць разам зь мясцовымі ўкраінцамі. Вяр"
таліся дадому ўсе ў сьвяточным узьнёслым настроі.

Саўт"Рывэры (штат Нью"Джэрзі) знаходзіцца
беларуская праваслаўная царква імя сьв. Еў"
фрасіньні Полацкай і вялікі будынак з паркам
Беларускага грамадзка"культурнага цэнтру. У горадзе й
ваколіцах жыве ці мала ўраджэнцаў Беларусі ды іхных
нашчадкаў. Тут ад пачатку 1960"х гадоў, замацавалася
традыцыя вывешваць на галоўнай вуліцы гораду каля
будынку музэю беларускі бел"чырвона"белы сьцяг на
адзначэньне ўгодкаў абвешчаньня ў Менску 25 сакавіка
1918 году незалежнасьці БНР.
Такая ўрачыстасьць адбылася й сёлета. У суботу 21"га
сакавіка каля будынку музэю, дзе стаіць помнік амэры"
канскім вэтэранам, сабраліся прадстаўнікі гарадзкое
ўправы ды амэрыканска"беларускіх арганізацыяў на
ўрачыстасьць узьняцьця сьцягу. На флагштоку, на якім
вісіць амэрыканскі сьцяг, быў узьняты і бел"чырвона"бе"
лы як сымбаль вольнай Беларусі.
Мэр Саўт"Рывэру прачытаў дзьве праклямацыі: адну
ад імя ўправы гораду, а другую, атрыманую ад губэрна"
тара штату Нью"Джэрзі. У праклямацыях дзень 25 са"
кавіка 2009 году абвешчаны Днём Беларускай Незалеж"
насьці ў Саўт"Рывэры ды ў цэлым штаце з заклікам адпа"
ведна ўшанаваць гэтыя ўгодкі.
Беларускі сьцяг у Саўт"Рывэры будзе вісець на праця"
гу тыдня, а ў царкве сьв. Еўфрасіньні Полацкай будзе
адслужаны адпаведны малебен за здароўе й дабрабыт
беларускага народу.

Паводле Радыё Свабода

НьюЁрк

А. АРЦЮХОВІЧ

Акруга Калюмбія

С

ябры вашынгтонскага гуртка БАЗА ўзялi актыў"
ны ўдзел у наведваньні офісаў амерыканскiх
уладаў падчас сьвяткаваньня 91"х угодкаў неза"
лежнасьцi БНР.
Перад пачаткам вiзытаў у Кангрэс беларусы Вашынг"
тону далучылiся да iншых сябраў БАЗА, а таксама прад"
стаўнiкоў украiнскай дыяспары i кiраўнiцтва Аб’яднана"
га Балтыйска"Амэрыканскага Нацыянальнага Камiтэту
(JBANC) у цырымонii ўскладаньня вянка да Мэмарыялу
ахвярам камунiзму. Менавiта беларусы сталiся першы"
мi, чые прамовы былi запiсаныя для ствараемага су"
сьветнага вiртуальнага музэю камунiзму.
Пасьля ўрачыстасьцяў актывiсты БАЗА накiравалiся
ў Кангрэс ЗША, дзе наведалi 20 кангрэсавых i сэнацкiх
офiсаў. Адбылiся сустрэчы з супрацоўнiкамi Камiтэтаў
па замежных справах Сэнату i Палаты Прадстаўнiкоў
Кангрэсу ЗША. Падчас сустрэчаў, мiж iншага, абмяр"
коўвалiся пытаньнi ўсталяваньня паўнапраўнай мiсii
ЗША ў Беларусi, адэкватнага фiнансаваньня Акту аб дэ"
макратыi ў Беларусi, падтрымкi СМI i грамадзкай су"
польнасьцi. Нягледзячы на палiтычную прыналеж"
насьць супрацоўнiкаў заканадаўчых устаноў, беларускiх
хадакоў прыймалi вельмi цёпла, дэманструючы разу"
меньне i зацiкаўленасьць беларускiм пытаньнем. Павага
да прадстаўнiкоў БАЗА з боку амэрыканскiх уладаў дае
надзею на далейшае плённае супрацоўнiцтва.
Увечары сябры вашынгтонскага гуртка БАЗА ўзялi
ўдзел ва ўрачыстым прыняцьцi Цэнтральнай i Усход"

З

гуртаваньне Беларускай Моладзі ў Амэрыцы
правяло 25 сакавіка 2009 году ля будынка Арга"
нізацыі Аб’еднаных Нацыяў маніфэстацыю, пры"
сьвечаную 91"м угодкам абвешчаньня незалежнасьці
Беларускай Народнай Рэспублікі.
Фатаздымак Анатоля Старкова.

* * *
Беларускі Маладзёвы Рух Амэрыкі правёў 22 сакавіка
перад будынкам штаб"кватэры ААН у Нью"Ёрку сьвя"
точную акцыю, прымеркаваную да 91"х угодкаў aбвеш"
чаньня незалежнасьці Беларускай Народнай Рэспуб"
лікі. Быў зачытаны зварот Старшынi Рады БНР Івонкі
Сурвіллы да беларускага народу.
У гэты"ж час у саборы сьв. Кірылы Тураўскага БАПЦ
у Брукліне праходзіла сьвяточнае багаслужэньне.
А 1"й гадзіне папаўдні таго"ж дня ў Беларускім музэі ў
Нью"Ёрку адбылoся ўрачыстае адкрыцьцё выставы
“Мастацтва супраць дыктатуры”, якая раней была пака"
зана ў эстонскім парлямэнце i ў штаб"кватэры German
Marshall Fund у Вашынгтоне.
Пасля aдбыўся прагляд дакумэнтальна"публіцыстыч"
нага фільму рэжысэра Ўладзімера Коласа “Галярэя
Ады”. Стужка прысьвечаная дзяячцы беларускага нацы"
янальнага адраджэння, старшыні Германавіцкага куль"
турна"асьветніцкага цэнтру імя Язэпа Драздовіча Адзе
Райчонак. На свае сродкі яна заснавала мастацкую галя"
рэю ў вёсцы Германавічы Шаркоўшчынскага раёну
Віцебскай вобласьці і рэгулярна праводзіць плянэры з
удзелам беларускіх і замежных мастакоў.
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Весткі й Паведамленьні
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

Сакавіцкі сход аддзелу БАЗА ў Нью-Ёрку

У

нядзелю, 8 сакавіка, ад"
быўся чарговы, сакавіц"
кі сход аддзелу БАЗА ў
Нью"Ёрку. Напачатку старшыня
аддзелу Віталь Зайка выступіў з
аглядам падзеяў у Беларусі за
апошні месяц. Сярод навінаў
былі ўзгаданыя самагубства пра"
ваабаронцы з Салігорску Яны
Паляковай у выніку перасьледу і
асуджэньня на 2,5 гады папраў"
чых працаў; правядзеньне Асам"
блеі няўрадавых арганізацыяў і
ініцыятываў — спробы канса"
лідацыі ўсіх апанэнтаў рэжыму
Лукашэнкі; пашырэньне экана"
мічнага крызісу ў Беларусі, ска"
рачэньне вытворчасьці, прыму"
совы адпачынак за свой кошт.
Лукашэнка спадзяецца на ра"
сейскі крэдыт памерам 2,5 міль"
ярды даляраў. У галіне зьнешне"

палітычных сувязяў Беларусі
былі ўзгаданыя візыт у Менск
генэральнага сакратара Эўра"
зьвязу (ЭЗ) Ксавера Саляны і аб"
меркаваньне ўмоваў праграмы
“Ўсходняе партнэрства”, згодна
зь якой Беларусь, поруч з іншы"
мі постсавецкімі ўсходнеэўра"
пейскімі краінамі можа атры"
маць бязьвізавы рэжым для ўез"
ду грамадзянаў у ЭЗ, вольны
гандаль і мажлівасьці фінанса"
ваньня. Лёс праграмы залежыць
ад прывядзеньня беларускага за"
канадаўства да эўрапейскіх нор"
маў і датрыманьня нормаў у
галіне правоў чалавека.
Пераходзячы да жыцьця бела"
рускай грамады ў Амэрыцы, бы"
ла зробленая аб’ява аб правя"
дзеньні 29 сакавіка сёлета су"
меснага сьвяткаваньня Дня Не"

залежнасьці Беларусі аддзеламі
Нью"Ёрку і Нью"Джэрзі ў Нью"
Брансўіку (Н."Дж.).
Затым Старшыня Галоўнай
управы БАЗА Вячка Станкевіч
распавёў пра дзейнасьць Галоў"
най управы і даў агульную ін"
фармацыю пра БАЗА для тых,
хто першы раз быў прысутны на
сходзе. Было адзначана, што са"
кавік – месяц сьвяткаваньняў,
калі ўсе беларускія асяродкі ў
Амэрыцы адзначаюць найвялік"

татуры Лукашэнкі. Сп. Станке"
віч заклікаў усіх, хто можа, пад"
трымаць акцыю ў Вашынгтоне,
далучыцца да яе. Прамоўца так"
сама адзначыў, што 25 сакавіка
нью"ёрскі аддзел БАЗА сумесна
з Згуртваньнем Беларускай Мо"
ладзі ў Амэрыцы ладзіць дэман"
страцыю каля штаб"кватэры
ААН на Мангэтане ў падтрымку
змаганьня супраць дыктатуры ў
Беларусі. Было таксама адзнача"
на, што плянуецца стварэньне

Наступны сход
нью-ёрскага аддзелу БАЗА адбудзецца
12 красавіка 2009 году ў Фундацыі імя
П. Крэчэўскага па адрасу:
16634 Gothic Drive, Jamaica, NY 11432
Даезд цягніком падземкі F да прыпынку 169th St;
адтуль 2 блёкі да скрыжаваньня 167 й вул. і Го
тык 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.

Здымак Анатоля Старкова
шае беларускае сьвята — Дзень
Незалежнасьці, гадавіну Акту
25 сакавіка. Плянуецца, што 25
сакавіка, у сераду, прадстаўнікі
беларускай грамады Амэрыкі
прыедуць у Вашынгтон, каб су"
стрэцца з сэнатарамі й кангрэс"
мэнамі, паінфармаваць іх пра
становішча ў Беларусі, заклі"
каць актыўней дапамагаць дэ"
макратычным і патрыятычным
сілам у Беларусі, якія супраць"
стаяць антынацыянальнай дык"

групаў БАЗА ў Філядэльфіі і ў
ваколіцах Бостану. Галоўная
ўправа дапамагае новаствора"
ным групам у складаньні базіс"
ных бібліятэкаў, куды ўвойдуць
асноўныя кнігі па гісторыі, не"
калькі кампакт"дыскаў, і г. д. для
карыстаньня сяброў групаў. П.
Станкевіч перадаў першыя не"
калькі кнігаў такой бібліятэкі,
сярод якіх была кніга Паўла Се"
вярынца “Люблю Беларусь”,
прадстаўніку групы з Бостану.

З паседжаньня аддзелу БАЗА ў НьюДжэрзі
В

ы не бываеце на зборках нью"джэрзійскага ад"
дзелу БАЗА? А шкада... Цікавыя рэчы пачына"
юць адбывацца апошнім часам у грамадзкай залі
царквы Жыровіцкай Божай Маці, што стаіць на Рачным
гасьцінцы (9 River Road) у Гайленд"Парку.
Вось, да прыкладу, ці ведае ваша хто такі Сюлі Пру"
дом. Прыпушчаю, што ймя гэтае магчыма нехта й чуў,
але дзе й калі не згадае. Як наўрад ці нехта адкажа, ад"
куль я ўзяў наступныя радкі: “О, ці бачыш ты зноў пера"
можны наш сьцяг”... Мяркую, што сёй"той усё"ж здага"
даўся й... не змыліўся. Сапраўды, гэта пачатак гімну
Злучаных Штатаў Амэрыкі ў перакладзе на нашую мо"
ву. Пераклад гэты належыць пяру Янкі Запрудніка, які
пад час чарговага паседжаньня аддзелу БАЗА ў Нью"
Джэрзі (15 сакавіка) распавёў прысутным пра тое, як
паўстаў сам гімн і якія цяжкасьці зазнае перакладчык,
які бярэцца перадаць англамоўную паэзію па"беларуску.
А скончыўся выступ сп. Запрудніка прэм’ерай. Гімн Злу"
чаных Штатаў па"беларуску ўпершыню сьпявалі: пера"
кладчык Янка Запруднік, ягоная жонка Надзя, Людміла
Бакуновіч, Вячка Станкевіч, Тася Мірановіч і, зь мес"
цаў, усе прысутныя:
“О, ці бачыш ты йзноў пераможны наш сьцяг,
што так горда лунаў у зацятым змаганьні,
і як зоркі на ім асьвятлялі прасьцяг

доўгай ноччу баёў, што грымелі да раньня?
Бітвы вогненнай жар і змагарны разгар
Пацьвярджалі ўсю ноч, што там быў наш штандар.
О, ты мне скажы, ці красуе той сьцяг
над краінай свабод,
дзе адважны народ?
Потым слова ўзяў грамадзкі дзеяч, адзін з найактыў"
нейшых парафіянаў, а таксама перакладчык, Барыс
Данілюк, і пасьля некалькіх, перакладзеных ім, псаль"
маў у залі загучала:
Колькі вачэй гожых і мілых
Красой дзіваваліся дзённай;
Згасьлі яны ў цемры магілаў,
А сонца ўзыходзіць і сёньня...
Ня ведаю дакладна, але здаецца Барыс Данілюк –
адзіны, хто пераказаў па"нашаму вершы Сюлі Прудома
(Sully"Prudhomme) – францускага паэта, першага ляў"
рэата Нобэлеўскай прэміі па літаратуры (1901).
Дарэчы, на шматлікіх расейскіх інтэрнэт"старонках,
як і трэба было спадзявацца, расейскія шавіністыя цьвер"
дзяць, што музыка гімну Злучаных Штатаў узятая з ра"
сейскай народнай песьні “Хазбулат удалой”. Сапраўды,
нават для неабазнанага ў музыцы чалавека, мэлёдыі

№ 4 (519)

Сакратар аддзелу Валя Якімо"
віч выступіла з паведамленьнем
аб сьвяце Гуканьне вясны, якое
сёлета ўпершыню праводзіць ад"
дзел БАЗА. Прамоўца падкрэсь"
ліла старажытны традыцыйны
характар сьвята, распавяла пра
ягоную сымболіку і абраднасьць.
Як і ўсе сьвяты, Гуканьне вясны
скіраванае на падаўжэньне ча"
лавечага роду, а таксама на пры"
цягненьне сілаў зямлі й абуджа"
най пасьля зімы прыроды на да"
памогу жыцьцёваму і духоваму
разьвіцьцю беларусаў. Сп"ня
Якімовіч распавяла таксама пра
гісторыю адраджэньня сьвята ў
наш час, калі ў 1986 годзе мала"
дыя дзяўчаты і хлопцы сабраліся
ў Менску адзначыць гэтае сьвя"
та. Тады камуністычныя ідэолягі
з гаркаму кампартыі нацкавалі
маладых хлопцаў, вэтэранаў са"
вецкай вайны ў Аўганістане, на
ўдзельнікаў сьвята, фактычна
яшчэ дзяцей. “Аўганцам” паве"
дамілі, што вось там і там зьбіра"
юцца фашысты, і іх трэба разаг"
наць. Не разабраўшыся, здаро"
выя хлопцы, былыя жаўнеры,
накінуліся на моладзь, на дзяў"
чат, якія выйшлі на Гуканьне
вясны. Але неўзабаве “аўганцы”
разабраліся, што ніякіх “фашыс"
таў” тут няма, і некаторыя зь іх
пазьней далучыліся да маладзё"
вай адраджэнскай арганізацыі
“Талака”. Сп"ня Якімовіч заклі"
кала ўсіх прысутных узяць удзел
у абрадзе Гуканьня Вясны 22 са"
кавіка на беразе ракі Гудзон не"
далёка ад Нью"Ёрку.
Затым адбыліся знаёмствы з
гасьцямі і новымі сябрамі аддзе"
лу, прагучалі аб’явы і паведам"
леньні.

Віталь ЗАЙКА

амаль тоесныя. Вось толькі гімн ЗША быў напісаны ў
1814 годзе, а так званая расейская народная песьня мае
аўтара й назву “Элегія”. Напісаў яе Аляксандар Амосаў
(1823"1866) які, як бачым, нарадзіўся тады, калі гіман
Злучаных Штатаў ужо сьпявалі. Сам"жа верш упершы"
ню быў надрукаваны ў 1858 годзе. Пра расейскага аўта"
ра “арыгінальнай” музыкі, праўда, невядома нічога, але
наўрад ці музыка ўзьнікла шмат раней чым верш. Цяпе"
рашняя"ж мэлёдыя й наагул апрацаваная ў 1890 годзе
фальклярысткай і этнографам Вольгай Агрэневай"Славя"
нскай. Музыка"ж гімну ЗША арыгінальна была напіса"
ная ангельскім(!) кампазытарам Джонам Стафардам
Сьмітам у 1780 годзе для песьні “Анакрэон у нябёсах”.
Што"ж да Сюлі Прудома, то й тут расейцы засталіся,
як кажуць, “з носам”. У 1901 годзе разам з францускім
паэтам на Нобэлеўскую прэмію прэтэндаваў Леў Тал"
стой. “Хто сёньня ведае Прудома, і хто Талстога!” – по"
часту чытаю я ў розных выданьнях стогны пакрыўджа"
ных і думаю: “Сапраўды, хто сёньня ведае Прудома, і хто
Багдановіча?”

Сяржук СОКАЛАЎВОЮШ

СХОД

аддзелу БАЗА ў Нью-Джэрзі
адбудзецца 19 красавіка 2009 году
апаўдні ў залі пры царкве Божай Маці
Жыровіцкай па адрасу:

9 River Rd, Highland Park, NJ 08904
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25 Сакавіка ў беларускай дыяспары сьвету
Бэльгія

Канада

еларуская дыяспара Бэльгіі разам з усім нацыя"
нальнасьвядомым беларускім сьветам адзначы"
ла 25 сакавіка выдатную ўрачыстасьць – Дзень
Волі, усталяваны ў памяць абвешчаньня незалежнасьці
Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка 1918 году.
Сьвяткаваньне распачалі ў беларускай царкве ў Ант"
вэрпане, дзе быў адслужаны малебен за беларускі на"
род. У часе набажэнства была асьвячаная выява крыжа
на мармуровай Пагоні, якая ўлетку будзе ўрачыста ўста"
ляваная на магіле Старшыні Рады БНР сьветлай памяці
Міколы Абрамчыка, цела якога спачывае ў Парыжы.
У вітальным слове парах беларускай царквы сьвятар
Ян Майсейчык падкрэсьліў сымбалізм таго, што бела"
руская незалежнасьць была абвешчаная ў сьвята Даб"
равешчаньня Найсьвяцейшай Багародзіцы. Абвешчань"
не беларускай незалежнасьці ня стала момантам ім"
гненнага вызваленьня нашага народу, але абазначыла
пачатак пакутнага і адначасова гераічнага шляху да зда"
быцьця волі. Адзначэньне гэтае даты скіроўвае нас да
асэнсаваньня пройдзенага і сучаснага змаганьня за не"
залежнасьць і да схіленьня галоваў перад гераізмам зма"
гароў усіх пакаленьняў.

Можа, хто спытае: дзе'ж цяпер Беларусь?
Там, братцы, яна, дзе наша мова жыве!...
этыя словы нашага славутага паэты Францішка
Багушэвіча сталі лейтматывам сёлетняга Дня Во"
лі ў Тароньце. Сьвяткаваньне ўгодкаў абвеш"
чаньня незалежнасьці БНР тутэйшая грамада белару"
саў прысьвяціла ўшанаваньню роднае мовы.
На сьвята незалежнасьці таронтаўскія беларусы са"
браліся ў нядзелю, 29 сакавіка. Пасьля ўрачыстае служ"
бы ў царкве сьв. Кірылы Тураўскага, якую адправіў
япіскап Менскі і Наваградзкі Сьвятаслаў, да удзельні"
каў сьвяточнае імпрэзы з пранікнёнымі словамі зьвярну"
лася Старшыня Рады БНР Івонка Сурвілла.
З энтузіязмам прысутныя ўзялі ўдзел у Агульнанацы"
янальнай дыктоўцы, якая на працягу апошніх тыдняў
ахапіла шырокае кола нашага грамадзтва ня толькі на
радзіме, але й за яе межамі. Дыктоўка пашырае геагра"
фію беларускасьці – гэтым разам на заходнюю палову
зямной кулі. За сталамі ў залі Беларускага грамадзка"
рэлігійнага цэнтру старанна выводзілі словы дыктоўкі і
Старшыня Рады БНР, і студэнты, і школьнікі. Дыктоўку
пісалі Ўладыка Сьвятаслаў, пісьменьніца Вольга Іпата"
ва, госьця з Брытанскай Калюмбіі Эва Пашкевіч – дачка
ўкладальніцы “Ангельска"беларускага слоўніка” Валян"
тыны Пашкевіч. Спрабавалі свае сілы й тыя, хто ніколі
не вывучаў беларускую мову ў школе, напрыклад, на"
шыя сябры з Расеі ды Ўкраіны. Усіх разам дыктоўку
пісалі 42 чалавекі. Тэкстам, які прачытала Надзея Дро"
біна, стаў верш Максіма Танка “Родная мова”. Пера"
можцаў чакалі прызы – кнігі В. Іпатавай і К. Акулы.
Мастацкая частка сьвяткаваньня распачалася высту"
пам нашых “Яваровых людзей”. Да фальклёрнага гурту,
які існуе ў Таронце ўжо каля васьмі гадоў, далучаюцца
ўсё новыя ды новыя таленты. З сольнымі нумарамі ў
канцэрце выступілі Міхась Шэмет, Максім Івашын,
Дамініка і Каміла Кавалёвы. Песьні і танцы роднай
зямлі, цудоўныя строі з розных куткоў Беларусі дадалі
гледачам узьнятага, сьвяточнага настрою.

Б

Пасьля набажэнства ўдзельнікі сьвяткаваньня накіра"
валіся ў Лювэн на магілу сьветлай памяці Міколы Ра"
венскага, выбітнага кампазытара, аўтара музыкі да гім"
ну “Магутны Божа”. Пасьля паніхіды за душу Міколы
Равенскага і ўсіх правадыроў і ваяроў, што жыцьцё сваё
за веру сьвятую і Бацькаўшчыну паклалі, cтаршыня Бе"
ларуска"Эўрапейскага Задзіночаньня (БЭЗ) Зьміцер
Піменаў перадаў сьвяточнае прывітаньне ад Старшыні
Рады БНР Івонкі Сурвілла.
Пасьля ўскладаньня кветак і запаленьня зьнічыка
ўдзельнікі накіраваліся да ветэрана змаганьня за волю
Беларусі сп. Янкі Жучкі, які, нягледзячы на хваробу,
прыняў гасьцей з радасьцю і вялікім узрушэньнем.
Завершылася сьвяткаваньне сьвяточнай, але поснай
вячэрай ў рэстарацыі.

BEZinfo
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Зьміцер ЭЛЬЛЯШЭВІЧ

Летува
Усялякае паняволеньне пачынаецца з забароны мовы.
Ралан Барт

У

Вільні ў Таварыстве Беларускай Культуры ў Літве
28 сакавіка адбылося сьвяткаваньне 91"х угод"
каў незалежнасьці БНР. Пасьля выкананьня на"
цыянальнага гімну “Мы выйдзем шчыльнымі радамі”
старшыня ТБК Хведар Нюнька зачытаў зварот Стар"
шыні Рады БНР Івонкі Сурвілла да беларускага народу.
Гасьці зь Літвы і Беларусі выказалі занепакоенасьць
сёняшняй сітуацыяй і надзею на вяртаньне Беларусі да
нацыянальных і дэмакратычных каштоўнасьцяў.

На сьвяткаваньне быў запрошаны Аляксандар Казу"
лін, які падзяліўся сваімі думкамі адносна далейшага
шляху Беларусі. Лідэр Маладога Фронту З. Дашкевіч
распавёў аб дзейнасьці гэтага моладзёвага аб’яднаньня.
У яго прамове гучала занепакоенасьць сітуацыяй, калі
апазыцыя разьяднаная і, магчыма, прышоў час ёй сый"
сьці ў адстаўку. Зусім ня шмат засталося сярод іх лідэ"
раў, якім можна давяраць.
З найвялікшым беларускім нацыянальным сьвятам
прысутных павіншаваў першы амбасадар Літоўскай
Рэспублікі ў Беларусі Альфонсас Аўгуліс. Ад самакіра"
ваньня г. Вільні павіншаваць беларусаў прыехала сп"ня
Рэната Лісоўская"Урбановіч.
Старшыня Рады Згуртаваньня беларусаў сьвету
“Бацькаўшчына “ Алена Макоўская выступаючы зазна"
чыла, што сьвята 25 Сакавіка неабходна было"б пера"
водзіць з палітычнага кантэксту ў народны і адзначаць
яго разам як нацыянальнае сьвята і не праводзіць у гэты
час палітычных акцый. Сп"ня Шыдлоўская распавяла аб
падрыхтоўцы да V Зьезду беларусаў сьвету і аб тых
праблемах, якія сустракаюцца.
На заканчэньне бард Алесь Камоцкі агучыў свае тво"
ры, а вучаніца другой клясы школы Ф. Скарыны Ксенія
Мілаш парадавала ўсіх беларускімі песьнямі.
На дадзены момант адна з самых актуальных прабле"
маў – гэта індэнтыфікацыя беларусаў, захаваньне іх на"
цыянальнай саматоеснасьці. Калі ідзе нахабная, і ўжо
непрыхаваная русіфікацыя, паўстае вострая праблема
выжываньня нацыі. І супрацьстаяць ёй можна толькі ра"
зам, толькі аб’яднаўшыся. Гэта асноўная думка, якая гу"
чала ў часе святкаваньня.

Алесь АДАМКОВІЧ
* * *
Рыхтавацца да 91"х угодкаў БНР мы пачалі загадзя. 7"
га студзеня ўтварылі арганізацыйны камітэт у складзе
прадстаўнікоў Аб’яднанага цэнтру беларускіх ініцыяты"
ваў, Беларускага інфармацыйнага цэнтру, Беларускага
музэю імя І. Луцкевіча, Віленскага беларускага тавары"
ства палітычных вязьняў і ссыльных, Саюзу беларускіх
пісьменьнікаў ды Таварыства беларускай мовы імя Ф.
Скарыны Віленскага краю і прыступілі да працы.
Перш"наперш, склалі праграму сьвяточных мерапрые"
мстваў, каштарыс магчымых выдаткаў, разьмеркавалі
абавязкі.
Прачытаць лекцыю студэнтам і выкладчыкам ЭГУ,
грамадзкасьці Вільні на тэму “Постаці БНР” узяўся сп.
Алесь Смалянчук, ускласьці кветкі да помнікаў братам
Івану і Антону Луцкевічам ды Ёнасу Басанавічусу на
могілках Роса – сп. Кірыл Атаманчык, арганізаваць
службу ў Свята"Троіцкай царкве, што ў Базыль"
янскіх мурох, – сп. Юры Гіль.
Адказнасьць за падрыхтоўку і правядзеньне ўрачыс"
тай і мастацкай частак праграмы, была ўскладзеная на
Андрэя Асадчага, Сяргея Вітушку, Сяргея і Тацьцяну
Дубаўцоў, Віталя Каракорскага, Андрэя Лапцёнка, Ва"
лерыя Руселіка і Валянціна Стэха.

Заканчэньне на бачыне 8

Сумеснае сьвяткаваньне 25 Сакавіка
Заканчэньне з бачыны 1
БАЗА Вячка Станкевіч. Ён даў агляд пе"
радумоваў прыняцьця Акту 25 Сакавіка,
накрэсьліў гістарычныя абставіны ў Бе"
ларусі 91"гадовай даўніны, параўнаў іх зь
сёнешнімі падзеямі ў Беларусі й вакол яе,
спыніўся на працы беларусаў Амэрыкі па
дапамозе для сваёй Бацькаўшчыны і на
задачах, якія надалей стаяць перад бела"
рускай грамадой Злучаных Штатаў Амэ"
рыкі.
У сваім прывітальным слове Старшыня
аддзелу БАЗА ў Нью"Ёрку Віталь Зайка
адзначыў, што жыцьцё вымагае маца"
ваньня і кансалідацыі беларускіх сілаў
паўсюль, і што менавіта ідэалы Акту 25
Сакавіка ёсьць надзейным і магутным
падмуркам для гэтага.
Сп. Зайка зачытаў прывітаньні ад Бела"
рускага Кангрэсовага Камітэту Амэрыкі,
ад беларусаў Вялікай Брытаніі, Эстоніі,
ад БАП(Н)Ц ды іншых арганізацыяў, ус"
тановаў ды асобаў.

Са зваротам да прысутных выступіў
былы шматгадовы Старшыня Галоўнай
управы БАЗА Антон Шукелойць. Ён ад"
значыў важнасьць Акту 25 Сакавіка, а
таксама ўшанаваньне памяці заснавальні"
каў БНР, у прыватнасьці Антона Луцкеві"
ча, ініцыятара і рэдактара Акту, якому сё"
лета спаўняецца 125 год з дня нараджэнь"
ня. Сп. Шукелойць падзяліўся ўспамінамі
аб А. Луцкевічу, прыгадаў рэгулярныя ве"
чарыны Таварыства Беларусаведы пры
Віленскім унівэрсытэце, на якіх высту"
паў Антон Луцкевіч. Сп. Шукелойць вы"
казаў шкадаваньне, што ў цяперашнім
выданьні “Наша Ніва”, якое носіць імя
славутай адраджэнскай газэты, згадкі
пра антынацыянальнага дыктатара Лука"
шэнку пераважаюць над артыкуламі пра
такіх асобаў як Антон Луцкевіч, які шмат
зрабіў для гістарычнай “Нашай Нівы” і
беларускага адраджэньня наогул.
Затым адбыўся сьвяточны канцэрт у
выкананьні цудоўных Валянціны Пархо"
менкі, Алеся Казака і Вольгі Казак. Пры"

сутныя з энтузіязмам слухалі народныя
песьні, беларускія патрыятычныя сьпе"
вы, а таксама мэлёдыі, напісаныя самымі

выканаўцамі. Надзвычай вялікае ўра"
жаньне зрабілі песьні “Малітва” і “Паго"
ня” на словы М. Багдановіча, у аранжы"
роўцы трыё Казак. Заля раз"пораз пады"
малася танчыць пад беларускую музыку.

Віталь ЗАЙКА

Усе былі ў захапленьні ад сьвяточнага канцэрту
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Каляндар“БЕЛАРУСА”
100 гадоў таму, 8 красавіка
1909 году ў Лунінцы ў сям’і
сьвятара нарадзіўся Мікалай
Мінкевіч. Ён вучыўся ў Віленс"

кай беларускай гімназіі і ўжо па
вайне стварыў некалькі ўнікаль"
ных фотаальбомаў, прысьвеча"
ных гімназіі. У паваеннай Ня"
меччыне Мікалай Мінкевіч быў
доктарам у лягеры ў Ватэнштэ"
це, потым выехаў у Аргентыну.

Урэшце зьехаў у ЗША, быў на"
ват віцэ"прэзыдэнтам БЦР. Ад
1962 году ён разам з жонкай
Галінай, поруч з асноўнай пра"
цай, даглядаў свайго цесьця –
Радаслава Астроўскага.
Пасьля выхаду на пэнсію
Мінкевіч перабраўся ў Фляры"
ду, пасяліўшыся на беразе акія"
ну, каб, паводле Лёнгіны Бры"
леўскай, быць бліжэй да Бела"
русі. Памёр у 1980 годзе.
12 красавіка 1969 году ў
Пэнлі (Брытанія) памёр доктар
Сяргей Малафееў. У 1921 го"
дзе ён стаяў ля вытокаў Беларус"
кага Студэнцкага Саюзу, засна"
ванага ў мурох Віленскага ўні"
вэрсытэту. Малафееў увайшоў
у склад першай управы БСС.
Па сканчэньні ўнівэрсытэту
працаваў кіраўніком павятовага
шпіталю ў Сьвянцянах. Увосень
1939 году арыштаваны савецкімі
ўладамі і высланы пад Архан"
гельск. У 1942 годзе трапіў у Ар"
мію Андэрса, змагаўся зь нем"

цамі пад Табрукам. Па вайне
апынуўся ў Брытаніі, працаваў у
польскім шпіталі ў Пэнлі. Удзе"
лу ў беларускім руху ў Англіі,
здаецца, ня браў.
20 красавіка 1939 году,
празь месяц пасьля заняцьця
Прагі нацыстамі, старшыня Ра"
ды БНР Васіль Захарка і Іван Ер"
мачэнка даслалі мэмарыял А.
Гітлеру. Дзеячы прасілі не пакі"
даць без увагі будучае беларус'
кае пытаньне па магчымым
разгроме СССР. У Бэрліне заў"
важылі мэмарыял і запрасілі Ер"
мачэнку з Захаркам у Бэрлін.
Праўда, у хуткім часе Захарка
адмовіўся ад супрацоўніцтва з
нацыстамі і ў сваіх артыкулах
жорстка крытыкаваў чарговых
акупантаў Беларусі.
22 красавіка 1954 году па"
мёр Сяргей Сахараў (нарадзіўся
ў 1880 годзе ў Полацку). У
1920—1940"я ён быў адным з
стаўпоў беларушчыны ў Латвіі.

Сьв. пам.

24 красавіка 2004 годзе па"
мёр Уладзімір Пеляса (нар. у
1918 г. у Лідзе). У. Пеляса ў па"
ваеннай Нямеччыне займаўся
скаўтынгам. Ён і сабраў багатую
калекцыю матэрыялаў, зьвяза"
ных са скаўтынгам у лягерох
ДП: рукапісныя і друкаваныя
пэрыёдыкі, статуты, літаратуру,
сьцягі. Частка сабранага захоў"
ваецца ў архіве пры царкве ў
Саўт"Рывэры.
Браў Уладзімер Пеляса ўдзел
у грамадзкім жыцьці. Узначаль"
ваў нью"ёрскі аддзел дапамаго"
вага камітэту, уваходзіў ва ўрад
БККА, быў актывістам парафіі
сьв. Кірылы Тураўскага ў Рыч"
манд"Гіле. У 1950"х заснаваў вы"
давецтва, у якім выдрукаваў за
ўласны кошт некалькі кніг эмі"
грантаў. Пахаваны на права"
слаўным могільніку ў Маспэце.
26 красавіка сьвяткуе свой
80"ы дзень нараджэньня бела"
рускі гісторык з Варшавы Юры

Туронак (нарадзіўся ў 1929 г. у
Дукштах, сёньня – Летува), З
адукацыі эканаміст, дасьледаваў
кан’юнктуру міжнароднага хі"
мічнага рынку. Ад 1960"х Ю. Ту"
ронак заняўся гістарычнымі да"
сьледаваньнямі, і ў 1986 годзе
абараніў доктарскую “Беларусь
пад нямецкай акупацыяй”.
Дасьледуе беларуска"польскія
дачыненьні, гісторыю беларус"
кай кнігі ў ХХ"м ст., падзеі Дру"
гой сусьветнай вайны. У 1993
годзе ў Менску выйшла “Бела"
русь пад нямецкай акупацыяй”
– і стала бэстсэлерам. А ў 2006
годзе ўсе ягоныя працы выйшлі
пад адной вокладкай у зборніку
“Мадэрная гісторыя Беларусі”.

Алег ГАРДЗІЕНКА

Алег МАХНЮК

(19.11.1913 06.02.2009)

(07.05.1928 21.02.2009)

П

В. КІПЕЛЬ

Пэдагог, фальклярыст, края"
знаўца. У красавіку 1945 годзе
саветы арыштавалі беларускага
дзеяча і выслалі на пяць гадоў у
Казахстан. Выжыў і вярнуўся
назад у Латвію.

Сьв. пам. а. пратадыякан

Уладзімер РУСАК
ару гадоў таму бела"
рускае грамадзтва
Нью"Ёрку правяло
на вечны супачын знаную ак"
тыўную і надзвычай дабра"
душную сьветлай памяці Ню"
ру Русак. А цяпер каля магі"
лы яе ўзьняўся й курганчык
ейнага былога мужа в. пам.
Уладзімера Русака. Родам ён
быў зь вёскі Сьвяцілавічы,
што нелёка ад Баранавічаў. У
Злучаныя Штаты Амэрыкі
яны зь Нюрай прыехалі ў
1949 годзе.
Хоць у апошнюю чвэрць ве"
ку ў грамадзкім жыцьці нам даводзілася ісьці супольна, пару
мамэнтаў з далёкае даўнасьці настырліва не забываюцца.
Год 1944. Месяц ліпень. Горад Каралевец (Кёнігсбэрг). Бе"
ларусаў у горадзе поўна. Нядаўна прыбыў эшалон БЦР. Пе"
рад гэтым прыехалі колькі вагонаў юнакоў Саюзу Беларускай
Моладзі. Натоўпы сялянаў"уцекачоў зь Беларусі. Асноўны
клопат кожнага – дастаць прадуктаў, зарабіць пару марак,
аформіць нейкія паперы.
У бегу штадзённых праблемаў я, згубіўшыся ад людзей, зь
якімі прыехаў, ды ад бацькоў, калі даведаўся ад немцаў, што
прыбыў яшчэ нейкі эшалон зь беларусамі, ды што ён накі"
роўваецца ў Бэрлін, сьпешна пабег туды. Але мне, як спозьне"
наму, не аказалася месца ў вагоне. І раптам, калі цягнік ужо
пачынаў рухацца, адчыніліся дзьверы аднаго купэ і мяне прос"
та ўцягнулі ў вагон. Былі гэта спадарства Нюра і Ўладзімер Ру"
сакі. Адтуль пачалося ў мяне зь імі блізкае знаёмства.
Мамэнт другі. Год 1949. ДП лягер Шляйсгайм каля Мюнхэ"
ну. Адбываецца зьезд аргнаізацыі беларускіх скаўтаў на чужы"
не. Сабраліся мы прадыскутаваць нашыя праблемы. У. Русак
у той час ня быў ужо скаўцкага веку і заняў пазыцыю адварот"
ную да мае. Мы дорбра зь ім паспрачаліся... і разыйшліся.
Шмат гадоў пазьней, калі я апынуўся ў ЗША, мы зь ім зноў
сустрэліся й пачалі супрацоўнічаць. Я часта рабіў даклады ў
вэтэранскіх арганізацыях, якімі ён кіраваў, а ён дапамагаў мне
і ў Бэлеры і ў рэспубліканскіх аргнізацыях, дапамагаў БІНіМу,
парадкуючы кніжныя калекцыі, беларусаведныя матэрыялы
др. В. Тумаша ды пераплятаючы газэтныя зборы Фундацыі імя
П. Крэчэўскага.
Слоў няма, шчырыя грамадзкія працаўнікі, спадарства Нюра
й Уладзімер Русакі, шмат дапамглі беларускаму руху ў Амэры"
цы. Вечная ім памяць.
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У

веку 80 гадоў адыйшоў
ад нас у вечнасьць ай"
цец пратадыякан Алег
Махнюк. Нарадзіўся ён у Бела"
русі на Шаркаўшчыне. У 1944
годзе апынуўся ў Нямеччыне і
пражыў у беларускім лягеры
Ватэнштэт пяць гадоў. Часу не
марнаваў. Вучыўся ў беларус"
кай гімназіі імя Максіма Багда"
новіча, быў актыўным у скаў"
цкім жыцьці. У скаўцкім міжна"
цыянальным лягеры “Брацтва”
на возеры Вальхэнзэе, Альпы,
Баварыя, 30 жніўня – 15 ве"
расьня 1949 году здаў іспыты
на скаўтмастэра. Меў прыго"
жы голас – “аксамітны бары"
тон”, як сказаў архіяпіскап
Апанас. Пяяў у хоры “Рэвэлер"
саў”, якім кіраваў, пісаў словы
і музыку Пятро Нядзьвецкі.
Пяяў у царкоўным і лягерным
харох.
У сьнежні 1950 году прыехаў
у ЗША і пасяліўся ў Саўт"Ры"
вэры. 25 ліпеня 1952 году, яш"
чэ не абжыўшыся ў Амэрыцы,
быў пакліканы ў амэрыканскае
войска. Служыў на Далёкім
Усходзе, у Карэі. 27 траўня

1954 году быў ганарова зволь"
нены з рангай капраля.
Прапрацаваў на заводзе
Форда ў Эдысоне больш за 30
гадоў.
24 кастрычніка 1954 году
жаніўся зь Людмілай Каліноў"
скай. Абое яны былі духова
адоранымі людзьмі і шчыра
працавалі для дабра парафіі.
30 ліпеня 1972 году адбыло"
ся архірэйскае высьвячэньне
царквы сьв. Еўфрасіньні По"
лацкай. Пасьля заканчэньня
крыжовага ходу навакол царк"
вы і сьв. літургіі з блаславеньня
архіяпіскапа Якаваса япіскап
Філатэос усклаў аздоблены
крыж на настаяцеля царквы а.
Мікалая Лапіцкага, а. Сьвята"
слава Каўша ўзьвёў у сан пра"
таярэя, а а. Алега Махнюка ў
сан пратадыякана за зробле"
ныя купал, іканастас, ківоты на
іконы сьв. Еўфрасіньні Полац"
кай і Жыровіцкай Божай Маці,
аналоі і іншыя патрэбныя ў
царкве рэчы. Не абмінуў а.

Алег і могілкі – зрабіў драўля"
ную браму.
У 1980 годзе спадарства
Махнюк пабудавалі дом і пера"
ехалі жыць у г. Джэймсбург,
Нью"Джэрзі.
Бязьлітасная сьмерць забра"
ла матушку Людмілу ў 2003
годзе. Цяпер вось адыйшоў ад
нас і айцец пратадыякан Алег,
пакінуўшы ў смутку дачок і іх
мужоў: Нону і Юрку Азарка ў
Самэрсэце і Алісу і Франка
ДіКосмо ў Калёніі, і ўнукаў:
Хрыстафора і Марка Азарка,
Юльяну ДіКосмо і сп"ню Воль"
гу Лявіцкую.
Ад імя парафіяльнага камітэ"
ту царквы сьв. Еўфрасіньні По"
лацкай выказваю самае шчы"
рае спачуваньне сям’і нябож"
чыка.
Шчыра дзякую ўсім, хто быў
на паніхідзе і пахаваньні і аддаў
нябожчыку апошнюю зямную
пашану.
Вечная яму памяць!

Міхась СЕНЬКА

--------------------------------------------------------

На магілу Алега Махнюка
Мы разьвіталіся з табой назаўжды
“Вечную памяць” сьпявалі ў царкве,
Цяжкі сум душой авалодаў,
Нельга паверыць, што ты не жывеш.
Мы схілілі галовы над гробам тваім
Сьлёзы ад жалю напоўнілі вочы,
Зімні вецер сьпяваў разьвітальны гімн.
Чуўся ў гурце ціхі плач жаночы.
Бывай, наш дружа Алег!
Няхай лёгкай зямля табе будзе.
(Час жыцьця гэтак хутка прабег.)
Мы цябе век не забудзем.

Лявон БАРАВЫ

Bielarus555C.qxd

4/2/2009

2:42 PM

Page 2

ÁÅËÀÐÓÑ

8

№ 555 Красавік 2009 г.

25 Сакавіка ў беларускай дыяспары ў сьвеце
Чэхія

Эстонія

ябры суполкі беларусаў у Чэхіі “Скарына” ад"
значылі 91"я ўгодкі БНР у Празе, якая непарыў"
на зьвязаная зь першымі дзесяцігодзьдзямі
дзейнасьці Рады БНР.
На Альшанскіх могілках былі ўскладзеныя кветкі да
магілаў Прэзыдэнтаў БНР Пётры Крэчэўскага і Васіля
Захаркі, а таксама сьпявака Міхася Забэйды"Суміцкага.
Урачыстая вячэра адбылася ў рэстарацыі ў старажыт"
ным Праскім Градзе. Намесьнік старшыні Рады БНР
Сяргей Навумчык зачытаў зварот Старшыні Рады БНР
Івонкі Сурвілла да беларускага народу з нагоды 91"х
угодкаў абвяшчэньня незалежнасьці БНР. А затым пра"
гучаў запіс адмысловага віншаваньня сп"ні Сурвілла, зь
якім яна зьвярнулася да праскіх беларусаў. “Жадаю
ўсім нам, каб мы маглі сьвяткаваць гэты дзень радасна і
ўрачыста ў Беларусі. Сьвяткаваньне 25 Сакавіка ў Пра"
зе ёсьць маімі лепшымі ўспамінамі... У Празе мела ра"
дасьць спаткацца з Васілём Быкавым і іншымі цудоў"
нымі людзьмі,” – сказала Івонка Сурвілла.
Гісторык Сяргей Абламейка падзяліўся з прысутнымі
думкамі пра свае досьледы ў менскіх архівах і сказаў,
што яго асабліва ўразіла бескарысьлівасьць заснаваль"
нікаў БНР, а працавалі яны ў экстрэмальных умовах.
Госьць зь Менску Леанід Авілін вельмі добра сьпяваў
народныя песьні, а беларускія мэлёдыі на цымбалах вы"
конвала Лініна.

аніцай 25 сакавіка ў старым горадзе Таліну ўра"
чыста адкрылі мэмарыяльную дошку на будын"
ку, дзе з 1920 па 1925 год знаходзілася вайскова"
дыпляматычная місія БНР у Эстоніі пад кіраўніцтвам ге"
нэрал"лейтэнанта Алега Карчак"Крыніца"Васількоўскага.
Дошку стварыў беларускі скульптар Алесь Шатэрнік.
На адкрыцьцё былі запрошаныя прадстаўнікі беларускай
дыяспары, эстонскія грамадзкія актывісты, палітыкі.
Намесьнік старшыні Задзіночаньня Беларусаў Вялікай
Брытаніі чалец Рады БНР Мікола Пачкаеў, які прыбыў
на адкрыцьцё зь Лёндану, зачытаў віншаваньне Стар"
шыні Рады БНР Івонкі Сурвілла з нагоды адкрыцьця па"
мятнай дошкі і Дня незалежнасьці БНР. Яму"ж было
прадстаўлена права адкрыць памятную дошку.
Пасля гэтага ў эстонскім парлямэнце адбыўся прыём
у віцэ"сьпікера Крыстыны Оюланд, на якім яна павінша"
вала беларусаў з нацыянальным сьвятам. Потым адбыў"
ся круглы стол паміж дэпутатамі эстонскага парлямэн"
ту і беларусамі на тэму беларуска"эстонскіх адносінаў.
Ініцыятарам і арганізатарам урачыстых мерапрыем"
стваў былі беларуска"эстонская арганізацыя “Valgevene
Uus Tee” (“Новы Шлях для Беларусі”). Стварэньне
дошкі падтрымалі наступныя арганізаціі і ініцыятывы:
супольнасьць “Трэці Шлях”, Задзіночанне Беларусаў
Вялікай Брытаніі, Беларускі Моладзёвы Рух Амэрыкі, а
таксама беларускія ініцыятывы Эстоніі.

А. Ц.

Паводле belmov.org

Заканчэньне з бачыны 6
Да ўдзелу ў сьвяце быў запрошаны хор “Менка” зь
Менску.
І сьвята, трэба сказаць, удалося.
Напачатку ўрачыстасьці, якая адбылася ў Камэрнай
залі Акадэміі музыкі і тэатру Летувы, з вуснаў вядучай
Тацьцяны Кавальчук прагучала вішаваньне Старшыні
Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілла.
Пасьля слова ўзяў чалец Сэйму Летувіскай Рэспублікі
Гінтарас Сангайла, затым — прафэсар, доктар гістарыч"
ных навук Алесь Смалянчук.
Але асабліва ўразіла прысутных выступленьне хору
“Менка” пад кіраўніцтвам Кірылы Насаева. Увазе слу"
хачоў быў прапанаваны рэпэртуар, які складаўся зь пе"
сень розных народаў сьвету на нямецкай, англійскай,
італьянскай, расейскай, беларускай і летувіскай мовах.
А завяршыўся канцэрт рэлігійным гімнам “Магутны
Божа” на словы Натальлі Арсеньневай і музыку Міколы
Равенскага.
Пасьля канцэрту слухачы яшчэ доўга не маглі разый"
сьціся, абменьваліся ўражаньнямі, дзяліліся плянамі на
будучыню.
Беларуская моладзь Вільні прымеркавала адмыслова
да сьвята чарговы нумар газеты «Хмара», якую яны вы"
даюць пры падтрымцы Эўразьвязу і Рады міністраў
Паўночных краінаў .

Валянцін СТЭХ,
Старшыня Віленскага беларускага таварыства
палітычных вязняў і ссыльных

С

Рэдакцыя “Беларуса” нагадвае, што набліжаецца да канца тэрмін збору твораў для альманаху беларускіх пісьменьнікаў замежжа “БЕЛАРУС 2009”.
Зьмясьціць свае творы ў альманаху маюць права ўсе аўтары, якія пішуць пабеларуску ў самых розных літаратурных накірунках. Адзінае патрабаваньне –
аўтары павінны жыць па-за межамі Беларусі.
Плануемы час выхаду альманаху ў сьвет – жнівень 2009 году.
Свае творы аўтарам найлепш дасылаць у рэдакцыю электроннай поштай на
адрас: hazetabielarus@att.net У выключных выпадках, калі аўтары ня маюць
доступу да сусьветнага сеціва, творы можна даслаць 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.
Апошні тэрмін для дасылкі твораў 31 травеня 2009 году.
Пасьля выхаду альманаху ў сьвет кожны аўтар атрымае адзін асобнік бескаштоўна. Аўтары пры жаданьні змогуць замовіць дадатковую колькасьць
асобнікаў па сабекошту, які будзе паведамлены ім пазьней.
Ганарараў аўтарам рэдакцыя “Беларуса”, нажаль, выплочваць ня можа, бо не
зьяўляецца камэрцыйным выданьнем, а існуе выключна дзякуючы падтрымцы
падпісчыкаў і ахвярадаўцаў.
З пытаньнямі кантактуйце рэдакцыю. Жадаем посьпехаў!

Паважанае спадарства,
запрашаем вас на сьвяткаваньне дня сьвятога Кірылы Тураўскага ў нядзелю
10-га травеня 2009 году ў Катэдральным cаборы Беларускай Аўтакефальнай
Праваслаўнай Царквы ў Брукліне, які носіць імя гэтага славутага сьвятога.
Парафіяльнае сьвята пачнецца а 10-й гадзіне раніцы з архіярэйскай
багаслужбы. Разам з япіскапам Наваградзкім і Паўночна-Амэрыканскім
Сьвятаславам, хіратанізацыя якога адбылася ў гэты-ж дзень у саборы год
таму, прыняць ўдзел ў сьвяточным набажэнстве запрошаныя ярархі
Ўкраінскае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы ў ЗША, архіяпіскап
Уманьскі й Дэтройцкі Аляксандар, япіскап Г’юстанскі і Тэхаскі Макарыос
й шаноўнае сьвятарства з іншых беларускіх і ўкраінскіх цэркваў.
Даезд цягнікамі падземкі: B, Q, 2, 3, 4, 5 да прыпынку Atlantic Ave; цягнікамі: D,
M, R, N да прыпынку Atlantic Ave–Pacific Street; цягнікамі: A, C, G да прыпынку
Hoyt-Schermerhorn Street.
Паркаваць самаходы можна ў гаражы на Hoyt-Schermerhorn Street – два блёкі
паралельна Atlantic Ave. ці на бязкоштавых стаянках на прылеглых вуліцах.

На выдавецкі фонд БІНіМу ахвяравалі:
Беларуская Праваслаўная
Народная Царква . . . . . . . .$100
Э. Рыжы . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Л. Шурак . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

Г. Мерляк . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Т. Колба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Ж. Малашэвіч . . . . . . . . . . . . . .30
А. Міцкевіч . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Р

15 травеня 2009 году ў залі сабору сьв. Кірылы Тураўскага па адрасу:
401 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217

Вольга КАЗАК (Olyia)

будзе прэзэнтаваць свой новы ангельскамоўны кампакт-дыск. У імпрэзе возьмуць удзел вядомыя прадусэры і выканаўцы.
У кошт квітка ($20) уваходзяць пачастунак і шоў.
Дзьверы адчыняцца а 9-й гадз. вечара. Пачатак а 10-й. Ад 11-й да 12-й - прыняцьце.

Шчыра віншуем сп-ва Сяргея і Тамары Капыткаў з нараджэньнем сына.

Сябры БАЗА
Газэта “БЕЛАРУС” бясплатна надрукуе
кароткія прыватныя аб’явы некамэр
цыйнага характару, віншаваньні, за
прашэньні, спачуваньні ды інш.
Паважаныя падпісчыкі Сяргей
Аўраменка, Дзьмітры Мамонаў,
Сяргей Губа, Т. і У. Герасімовіч
дашліце, калі ласка, у рэдакцыю свой
дакладны паштовы адрас, дасланыя
Вам асобнікі газэты вяртаюцца.

ÁÅËÀÐÓÑ

Газэта Беларусаў у Вольным Сьвеце
Выдае штомесячна:
БеларускаАмэрыканскае Задзіночаньне
Сусьветнае сеціва: bazabelarus.org
Падпiска $50 на год.
Чэкі выпісвайце на BIELARUS

BIELARUS

Belarusan Newspaper in the Free World

НА ВЫДАВЕЦКІ ФОНД
“БЕЛАРУСА” АХВЯРАВАЛІ:
Я. Арцюх . . . . . . . . . . . . . . . . .$100
Я. Шыбут . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
В. Кавалёва . . . . . . . . . . . . . . . .70
Г. Аўсейчык . . . . . . . . . . . . . . . .50
В. Бортнік . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
С. Губа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
В. Дудараў . . . . . . . . . . . . . . . . .50
М. Касьцюк . . . . . . . . . . . . . . . .50
В. Крэмез . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
В. Кузьменка . . . . . . . . . . . . . . .50
Х. Навуменка . . . . . . . . . . . . . .50
К. Нікалаеня . . . . . . . . . . . . . . .50
С. Пятровіч . . . . . . . . . . . . . . . . .50
А. Русецкая . . . . . . . . . . . . . . . .50
Д. Самусевіч . . . . . . . . . . . . . . .50
В. Станкевіч . . . . . . . . . . . . . . . .50
М. Сьнежка . . . . . . . . . . . . . . . .50
Ю. Таўкачова . . . . . . . . . . . . . .50
М. Шаўцова . . . . . . . . . . . . . . . .50
П. Мірановіч . . . . . . . . . . . . . . .30
Уладыка Юры . . . . . . . . . . . . . .25
П. Грыгальчык . . . . . . . . . . . . .15

Усім шчыры дзякуй!

Published monthly by
Belarusan American Ass’n, Inc.
Subscription $50 yearly
Make checks payable to BIELARUS
Рэдагуе калегiя.
Адказны рэдактар Марат КЛАКОЦКI

Падпiска Сяргей ТРЫГУБОВIЧ
Артыкулы, падпiсаныя прозьвiшчам ці
iнiцыяламi, могуць зьмяшчаць пагляды, зь якiмi Рэдакцыя не згаджаецца.
Перадрук дазваляецца толькi пры
ўмове зазначэньня крынiцы.
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