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Мітынгі пратэсту ў Нью�Ёрку 

Уканцы верасьня 2015 году ў
Нью�Ёрку пачалася 70�я сэсія
Генэральнай асамблеі Арганіза�

цыі Аб’еднаных Нацыяў. Узяць удзел у
гэтай важнай падзеі прыехалі сотні
кіраўнікоў дзяржаваў і ўрадаў з усяго
сьвету, каб разгледзець найважнейшыя
пытаньні міжнародных дачыненьняў,
выказаць бачаньні сваіх урадаў адносна
іх, накрэсьліць шляхі паразуменьня па�
між краінамі. Былі сярод іх таксама і кі�
арўнікі Беларусі і Расеі – Лукашэнка і
Пуцін. Гэтыя два аўтарытарныя кіраўн ікі
прыехалі, хіба, каб падправіць свой вель�
мі непрывабны імідж, упікнуць “загніва�
ючы Захад” ды напусьціць прапагандысц�
кага туману. Прычым Пуцін, аднаўляю�
чы і ўзмацняючы агрэсіўную імпэрыяліс�
тычую палітыку, зрабіў усё, каб дагнаць
і перагнаць свайго “малодшага партнэра”
Лукашэнку ў справе патаптаньня пра�
воў ня толькі асобы, але і цэлых народаў. 

Беларуская грамада Амэрыкі й Нью�
Ёрку рыхтавалася да сустрэчы двух ты�
ранаў. Яна, супольна з іншымі прадстаў�
нікамі выхадцаў з Усходняй Эўропы,

найперш украінцамі, што ўвайшлі ў
склад арганізацыі Амэрыканска�Эўра�
пэйскай Рады Салідарнасьці, наладзіла
шэраг мітынгаў пратэсту супраць дыкта�
туры й агрэсіі, а таксама супраць ра�
сейскіх вайсковых базаў у Беларусі.  

Першы мітынг прайшоў 27 верасьня
на Даг Гамаршэльд плязе каля будынку
штаб�кватэры Аб’еднаных Нацыяў, дзе
праходзіла 70�я сэсія Генасамблеі ААН.
Беларусы трымалі бел�чырвона�белыя

заканчэньне на бачыне 3

,,

Запрашаем на прэзэнтацыю
літаратурнага альманаха беларускіх пісьменьнікаў замежжа “Беларус”, якая ад-
будзецца ў суботу 26-га сьнежня на Мангэтане ў Доме Маракоў па адрасу:

123 East 15th Street 
New York, NY 10003.

На імпрэзе будуць прысутнічаць выдаўцы і шмат хто з аўтараў выданьня, пры-
сутныя змогуць пазнаёміцца зь імі, задаць пытаньні, атрымаць аўтографы і на-
быць новы нумар альманаха па зьніжанаму адмыслова для прэзэнтацыі кошту.

Сёлета ў нумары, ужо дзявятым па ліку ад часу заснаваньня, сабраныя творы
25 беларускіх літаратараў замежжа, што жывуць у 10 краінах сьвету.

Даведацца больш інфармацыі пра новы нумар і замовіць яго можна, наве-
даўшы ў сусьветным сеціве старонку e-krama.com. Аплату на сайце можна
зрабіць крэдытнаю ці банкаўскаю карткаю альба праз рахунак Paypal.

Замовы таксама можна дасылаць поштаю на адрас:                 
Marat Klakotski
P. O. Box 3225

Farmingdale, NY 11735 USA
Чэкі, калі ласка, выпісвайце на імя рэдактара і выдаўца Marat Klakotski.
На сайце можна зрабіць ахвяраваньне на выданьне наступнага нумару, выхад якога заплянаваны на восень

наступнага году. Усе дабрадзеі заўсёды першымі атрымліваюць асобнік альманаха адразу пасьля выхаду з дру-
ку, а іхныя імёны будуць узгаданыя ва ўступным артыкуле.

Тыя з нашых суродзічаў, хто маюць літаратурныя здольнасьці, на сайце могуць пазнаёміцца з умовамі друку
альманаху і падтрымаць ягонае выданьне сваім удзелам у наступным годзе.

З пытаньнямі зьвяртайцеся, калі ласка, на электронны адрас: zamova@e-krama.com
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Кастрычніцкі сход Згуртаваньня ““ППааггоонняя””

Усуботу 17�га кастрычніка ў
Доме Маракоў на Мангэтане
адбыўся чарговы кастрычніц�

кі сход Беларуска�Амэрыканскага
Згуртаваньня “Пагоня”. Напачатку
сходу старшыня Згуртаваньня сп.
Віталь Зайка распавёў пра апошнія
падзеі ў жыцьці арганізацыі – мітынгі
й дэманстрацыі пратэсту супраць Лу�
кашэнкі й Пуціна падчас сэсіі Генэ�
ральнай асамблеі ААН, а таксама пра
выхад чарговага выпуску літаратурна�
га альманаху беларускіх пісьменьні�
каў замежжа “Беларус”. 

Затым перад прысутнымі высту�
піў доктар Дзьмітры Шчыгельскі, кі�
раўнік арганізацыі “Беларусы ў экзы�
лі”, што правёў некалькі месяцаў ва
ўсходняй Ўкраіне ў зоне правядзеньня
антытэрарыстычнай апэрацыі ўкраін�
скага войска супраць сэпаратысцкіх
сілаў і расейскіх агрэсараў. 

Напачатку сп. Шчыгельскі корат�
ка распавёў пра сябе, пра свой нашу�
меўшы некалі артыкул з дыягназам
“мазаічная псыхапатыя” для Лука�
шэнкі, а таксама пра перасьлед, які
быў пасьля і дапамогу часта ад нечака�
ных людзей – напрыклад, літаратара і
перакладчыка Карласа Шэрмана, яко�
га ўжо няма сярод нас. Сп. Шчыгель�
скі мае тут, у Амэрыцы, свой бізнэс –
аптэку, але мае і шчыльную лучнасьць
з дэмакратычнымі сіламі ў Беларусі.

Ён лічыць, што цяпер шмат у чым лёс
Беларусі вырашаецца ва Ўкраіне, дзе
адбываецца змаганьне супраць расей�
скай агрэсіі. Сп. Шчыгельскі нядаўна
вярнуўся з Данбасу, дзе дабраахвот�
нікам браў удзел у мэдычнай дапамозе
ўкраінскім вайскоўцам і цывільным,
якія знаходзяцца ў зоне правядзеньня
антытэрарыстычнай апэрыцыі. 

Прамоўца даў кароткі аналіз пера�
думоваў пачатку вайсковых дзеянь�
няў ва Ўкраіне, і іхнюю хаду да апош�
няга часу. Ён адзначыў, што за Ўкраі�
ну змагаюцца і беларусы ў складзе
тактычнай групы “Беларусь” і атраду
“Пагоня”. Ён адзначыў, што ўсе ўва�
жаюць, што калі Расея дасягне сваіх
мэтаў ва Ўкраіне, наступнай ахвярай
ейнай агрэсіі стане Беларусь. 

Сп. Шчыгельскі ахарактэрызаваў
мэнтальнасьць жыхароў Данбасу, што
засталіся жыць у так званых ЛНР�
ДНР, і адзначыў іхны брак крытычна�
га мысьленьня ды схільнасьць сьлепа
верыць расейскай прапаганьдзе, нават
калі факты ў жыцьці сцьвярджаюць
супрацьлеглае. І шмат хто з экспэртаў
адзначае, што ў гэтым яны нагадва�
юць значную частку жыхароў Белару�
сі – а менавіта ў гэтым і хаваецца вя�
лізная небясьпека для незалежнасьці
Беларусі. 

Затым прамоўца распавёў пра дэ�
талі сваёй місіі ў складзе эвакуацый�

нага шпіталя ў якасьці загадчыка псы�
хіятрычнага ізалятара. Ён падкрэсьліў
вялікую колькасьць людзей, што па�
трабуюць псыхіятрычнай дапамогі, пе�
раважна дзеля рэактыўных псыхозаў і
вострай рэакцыі на стрэс у выніку пе�
ражытых трагічных здарэньняў. Гэ�
тыя праблемы лечацца камбінаваным
шляхам і ўзровень рэкупэрацыі до�
сыць высокі.

Далей сп. Шчыгельскі адзначыў,
што прадстаўнікі Эўразьвязу і ЗША не
зусім адэкватна разумеюць тое, што
адбываецца ва Ўкраіне, і якую небясь�
пеку гэта ўяўляе. У дадзены момант
усталяваўся парытэт сілаў, таму знач�
ных зьменаў, напэўна, ня будзе. Кан�
флікт будзе мець зацяжны характар, і
важна, каб Украіна мела як мараль�
ную, так і матэрыяльную падтрымку
Вольнага сьвету, бо ад гэтага зале�
жыць і будучыня Беларусі.

Затым сп. Дзьмітры Шчыгельскі
адказаў на пытаньні прысутных.

Напрыканцы сходу адбыліся знаё�
мствы з гасьцямі аддзелу і невялікае
сьвяткаваньне першага беларускага
Нобэля па літаратуры, што быў пры�
суджаны пісьменьніцы Сьвятлане
Алексіевіч 8�га кастрычніка. Прысут�
ныя мелі нагоду знаёміцца і калегавац�
ца зь землякамі пры шклянцы віна і
пачастунках.

Віталь ЗАЙКА
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нацыянальныя сьцягі, а таксама плякаты
з надпісамі: “Не – расейскім вайсковым
базам у Беларусі”, “Далоў дыктатуру
Лукашэнкі”, “Свабода для Беларусі”.
Прысутнічалі таксама ўкраінцы, латы�
шы, грузіны, эстонцы, крымскія татары,
чаркесы, летувісы, прадстаўнікі расей�
скай дэмакратычнай грамадзкасьці. Раз
пораз гучэлі выгукі “Слава Ўкраіне!”,
“Жыве Беларусь!”, “Слава нацыі –
сьмерць ворагам!”. Некалькі сьпевакоў
пад гітару выконвалі ўкраінскія песьні. 

Перад прысутнымі на мітынгу вы�
ступілі прадстаўнікі розных этнічных ар�
ганізацыяў, у тым ліку Андрый Даб�
ранскі й Іванка Заяц ад Украінскага Кан�
грэсовага Камітэту, Айла Бакалі ад Амэ�
рыканскай Асацыяцыі Крымскіх Тата�
раў, Яан Куўм ад Эстонска�Амэрыканс�
кага Аб’еднаньня, Байба Рудзітыс ад
Амэрыканскай Латыскай Асацыяцыі.
Усе выступоўцы выказвалі падтрымку і
салідарнасьць з Украінай, што стала ах�
вярай расейскай агрэсіі й аднаўленьня
старой імпэрыялістычнай палітыкі,
якая, па сутнастьці, ніколі не спынялася. 

Ад беларускай грамады выступілі
сп. Зянон Пазьняк, старшыня Беларус�
кага Народнага Фронту й Партыі БНФ, і
сп. Віталь Зайка, старшыня Беларуска�
Амэрыканскага Згуртаваньня “Пагоня”.
Абодва выступоўцы падкрэсьлілі не�
бясьпеку, якую ўяўляе для Эўропы й
сьвету імпэрыялістычная палітыка Пуці�
на, а таксама небясьпечная гульня дык�

татара Лукашэнкі зь беларускім сувэрэ�
нітэтам, вынікам якой можа зрабіцца
страта незалежнасьці краіны. Сп. Пазь�
няк адзначыў, што цяпер ва Ўкраіне вы�
рашаюцца лёсы Беларусі, а таксама
іншых народаў, ды й усёй Эўропы, і таму
на парадку дня стаіць змаганьне, аж да
ўсеагульнай узброенай барацьбы. 

Пратэстоўцы патрабавалі не дапусь�
ціць расейскіх базаў у Беларусі, а такса�
ма вывесьці расейскія войскі з Данбасу і
Крыму. 

Затым пасьля перапынку ўдзельнікі
акцыі сустрэліся каля гатэля “Пляза” на
5�й авэню і 59�й вуліцы, і адтуль выру�
шылі са сьцягамі і плякатамі па 5�й авэ�
ню да прадстаўніцтваў Беларусі й Расеі
пры ААН на 67�й вуліцы. 

Там, на рагу 67�й вуліцы й Лэксын�
тан авэню, адбыўся працяг мітынгу.
Выступалі прадстаўнікі чаркескай гра�
мады, польскіх арганізацыяў, расейскіх
дэмакратаў. Сярод іх быў Ільля Панама�
роў – адзіны дэпутат расейскай Дзярж�
думы, які галасаваў супраць далучэньня
Крыму да Расеі. Быў прысутны і Аляксей
Венядзіктаў, рэдактар радыёстанцыі
“Рэха Масквы”, але падкрэсьліў што ён
тут па прафэсійных, а не грамадзкіх
справах. 

Зноў адбыліся выступленьні прад�
стаўнікоў беларускай грамады, сп. Зяно�
на Пазьняка і сп. Віталя Зайкі. З другогу
боку вуліцы за мітынгам назіралі “людзі
ў цывільным”, у якіх можна было знай�
сьці падабенства з прадстаўнікамі пост�
савецкіх спэцслужбаў. Каля пратэстоў�
цаў увесь час круціліся некалькі права�

катараў, адзін зь якіх быў у саколцы з
выявай Пуціна. Прысутнічалі таксама
прадстаўнікі авіялініяў – стуардэсы кам�
паніі “Дэльты”, якія трымалі плякаты ў
памяць ахвяраў малайскага авіярэйсу
МН�17, 298 пасажыраў і членаў экіпажу
якога загінулі ад расейскай ракеты ў не�
бе Ўкраіны. 

Назаўтра, 28�га верасьня, зноў
прайшла маніфэстацыя на Даг Гамар�
шэльд плязе. На ёй прысутнічалі шмат�
лікія беларускія прадстаўнікі, зноў луна�
лі бел�чырвона�белыя сьцягі, людзі тры�
малі плякаты за дэмакратыю ў Беларусі і
супраць расейскіх вайсковых базаў.

Віталь ЗАЙКА
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А. Казлоўскі . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
М. Кучынскі  . . . . . . . . . . . . . . . . .30
З. Левіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
І. Маеўская  . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Т. Мароз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30  

Шчыры дзякуй! 
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А. Казлоўскі  . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
М. Кучынскі . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Т. Мароз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 

Усім шчыры дзякуй! 

Уплаты ў аддзел шліце на адрас:
PP..  OO..  BBooxx  557722

NNeeww  YYoorrkk,,  NNYY  1100111133
Чэкі выпісвайце на імя

VViikkttaarr  YYeeddzziinnoovviicchh..

Уплаты ў Згуртаваньне
ÑÑêêëëààääêê³³  éé  ààõõââÿÿððààââààííüüíí³³::

Ахвяравалі на выданьне бюлетэня
Весткі й ПаведамленьніВесткі й Паведамленьні ::

Электронны варыянт бюлетэня можна знайсьці ў інтэрнэце на сайце e�krama.com

Наступны сходНаступны сход
Беларуска-Амэрыканскага

Згуртаваньня “ПАГОНЯ”
адбудзецца ў суботу 14-га ліста-
пада 2015 года на Мангэтане ў
Доме Маракоў па адрасу:

Seafarers and International House
123 East 15th Street 
New York, NY 10003.

Даезд цягнікамі падземкі L, N,
Q, R,W, 4, 5, 6 да прыпынка Union
Square.
Будынак знаходзіцца адзін блёк
на ўсход ад Union Square па 15-й
вуліцы на скрыжаваньні з Irving
Place.

Заля сходаў на 2-м паверсе.
Пачатак: а 6:00-й вечара.

Падпісацца на бюлетэнь могуць
усе зацікаўленыя даслаўшы аплату
гадавой падпіскі ($30) на адрас:

Marat Klakotski
P. O. Box 3225

Farmingdale, NY 11735
Чэкі выпісвайце на імя скарбніка

“Пагоні” Viktar Yedzinovich.
Падпіску таксама можна аформіць,

наведаўшы ў інтэрнэце старонку
www.e�krama.com

Гісторыя Амэрыкі найбольш
наглядна нагадвае, што зямля
раз і на заўсёды нікому не да�

ецца. Шмат людзей перакананыя,
што Амэрыку аддзяляе ад Мэксыкі
вялізарны, ледзь не кітайскі, мур.
Але гэта не зусім так. Дзе�нідзе
адзіным бар’ерам зьяўляецца рэчка,
пераплыўшы якую і ня трапіўшы ў
рукі памежнага патруля, можна з
посьпехам назаўсёды застацца ў Амэ�
рыцы. Сьцяна – гэта, канешне, доб�
ра, але ніводная сьцяна ня ёсьць неп�
ралазнаю, калі ўрад краіны пасылае
чытэльныя сыгналы пра тое, што за�
коны краіны больш не выконваюцца. Быў такі час, што схоп�
лены нелегал тут жа высылаўся ў краіну адпраўкі, цяпер ён
амаль заўсёды застаецца ў краіне. У выніку, сёньня ўжо ня
толькі штат Нью�Мэксыка, але амаль кожнае мястэчка ў
паўднёва�цэнтральнай Амэрыцы, можа пахваліцца як міні�
мум адной мэксыканскай рэстарацыяй, у пэўных рэгіёнах пе�
равагаю гішпанскай мовы над ангельскаю, ну і, зразумела,
мэксыканскімі раёнамі, з усімі цёмнымі асаблівасьцямі
жыцьця ў краінах трэцяга сьвету. Ну хай сабе сёнешнія амэ�
рыканцы госьці на індыянскай зямлі, а што з намі, сівымі
аўтахтонамі? 

Калі прылюдна, пад аплядысмэнты сусьветных СМІ, ду�
шылі Кадафі, то паспаліты абыватэль і думаць ня думаў пра
тое, што як толькі ня стане гэтага злоснага дыктатара, то з
Афрыкі ў Эўропу адкрыецца нелегальны калідор. Цяпер,
праўда, ужо зь меншым посьпехам, вядзецца праца па ўду�
шэньні іншага злоснага дыктатара Асада для адкрыцьця бліз�
каўсходняга калідору. Аказваецца, каб трапіць у Эўрасаюз
зусім неабязкова, як беларусам ці ўкраінцам, стаяць у чэргах
па шэнгенскую візу. Выходзіць, што і вонкавыя межы вуніі –

гэта ўсяго толькі фікцыя, калі таго захочуць адпаведныя ор�
ганы на версе. 

Вугоршчына, а ўсьлед і Славенія, наперакор самагубчай
палітыцы Брусэлю, з перапуду пачалі будаваць сьцены на
ўнутраных, даўно ўжо зьнесеных, межах сваіх краінаў. Але
ці дапамогуць сьцены маленькім эўрапейскім народам, суп�
раць магутнага дыктату зьверху, які дыктуе, што гэтых са�
мых эўрапейскіх народаў мае больш ня быць...? 

Ну ня быць дык ня быць, адзін супраць сусьветнага ўра�
ду (world without borders) не папрэш. Адзінае, што можна
зрабіць, дык гэта паставіць плот вакол уласнай хаты. Ад най�
горшага ён, канешне, не засьцеражэ, але хоць на нейкі час
дасьць магчымасьць працягнуць гэты салодкі стан – быць
гаспадаром на ўласнай зямлі. Нас навучылі ненавідзець му�
ры і біць у ладкі тады, калі яны падаюць. Пра іх зьнішчэньне
напісалі процьму песьняў і зьнялі дзесяткі фільмаў. А нам
варта ўзгадаць стары дзедаў штыкетнік, якім, калі што якое,
то і па карку можна добра надаваць. Усе цывілізацыі пачы�
наліся з муроў, і ўсе разам зь імі зьнікалі... 

Віталь ВОРАНАЎ

Save the wall! 

Просьба ўсім сябрам “Пагоні” зьлікві-
даваць запазычанасьць па складках,
калі такая ёсьць, а таксама аднавіць ці
працягнуць падпіску на наш бюлетэнь
“Весткі й Паведамленьні”.
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