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ÄÄççååííüü  ïïååððøøûû
10:30 раніцы. 
У залі, дзе аб 11	й гадзіне мае распачац	

ца Сустрэча, ідуць апошнія прыгатавань	
ні. Да высокай, упрыгожанай вялікім вэр	
тыкальным бел	чырвона	белым сьцягам,
сьцяны некалькі чалавек прымацоўваюць
расьцяжку з назваю імпрэзы. На іншай
сьцяне: “Жыве Беларусь!” Вітальня гатэ	
лю пакрысе напаўняецца ўдзельнікамі.
Пры зьяўленьні 95	гадовага патрыярха
беларускай эміграцыі Антона Шукелойця
задаюся пытаньнем пра самага маладога.
Пытаньне ня простае, бо моладзі ці ня
больш паловы. Высьвятляю, што гэта 16	
гадовы Славамір Сокалаў. Тым часам у
калідорах Беларускі Музэй у Нью	Ёрку
разгортвае мастацкую выставу: пэйзажы
Ягора Батальёнка і Алеся Шатэрніка, пра	
цы Генадзя Драздова, Уладзімера Нова	
ка, Міколы Купавы, Юлі Шатэрнік, пар	
трэты і кветкі ды беларускія лялькі Валян	
ціны Якімовіч. Асаблівы ажыятаж выклі	
каюць шытыя пацеркамі абразы сьвятых
Любові Карпавай. Тут	жа невялічкі кір	
машык: кніжкі, ЦД	чкі, значкі... 

Нарэшце ўсіх запрашаюць у залю. Сут	
рэча распачынаецца кароткаю ўрачыс	
таю прамоваю старшыні Нью	Джэрзійска	
га аддзелу БАЗА Юркі Азаркі. Зачытва	

юцца прывітаньні ад губэрнатара штату
Нью	Джэрзі Крыса Крысты, кангрэсмэна
Крыстафэра Сьміта ды сэнатараў Фрэнка
Ляўтэнбэрга і Робэрта Мэнэндэза.

Потым у залі зьяўляецца кангрэсмэн ад
ш. Нью	Джэрзі, дэмакрат Фрэнк Палоўн,
які добра арыентуецца ў тым, што адбы	
ваецца ў Беларусі. Бацькі ягонай жонкі
паходзяць з нашай краіны й гэта дае кан	
грэсмэну дадатковы стымул цікавіцца бе	
ларускімі справамі. Пачынаецца самае ці	
кавае. Заміж паслухаць просты трады	
цыйны выступ госьця, прысутныя пачы	

Сустрэчу ладзілі супольна Бела	
руска	Амэрыканскаe Задзіно	
чаньнe й Беларуска	Амэрыкан	

скi Цэнтaр ў Саўт	Рывэры. Праграма
першага дня двухдзённай Сустрэчы, на	
званая “Кірмашом”, уключала ў сябе:
песьні й музыку сям’і Валянтына й Таць	
цяны Дзямешчыкаў на сьвежым паветры
ў паркавай зоне паміж будынкам Цэнтру
й царквою сьв. Эўфрасіньні Полацкай,
грыль з жаранінай і закускамі, бар, стэн	
ды з кніжкамі, сувэнірамі, інфармацый	

наю літаратураю пра Цэнтар Беларускіх
Дасьледваньняў у Канзасе, гістарычна	
інфармацыйныя стэнды, прысьвечаныя
100	годзьдзю нараджэньня Ларысы
Геніюш і 100	годзьдзю выхаду ў сьвет
“Кароткай гісторыі Беларусі” Вацлава
Ластоўскага, паказ фільмаў, песьні Дан	
чыка. Адбыўся валейбольны матч саўт	
рывэрскай і канадзка	нью	ёрскай каман	
даў (перамагла саўтрывэрская зь лікам
3:0).

Шаноўныя чытачы!

Пачынаючы ад сьнежня 2010 году газэта “Бела	
рус” будзе выдавацца пад кіраўніцтвам новай
рэдакцыі, якую ўзяўся сфармаваць сп. Вячка

Станкевіч, і зь якім я ўжо меў перамовы на гэты конт.
Адысьці ад выданьня газэты, якой я аддаў апошнія восем

з паловаю гадоў свайго жыцьця, прымусілі мяне, у вялікай
меры, зьмены ў маім асабістым жыцьці, якія ўсё часьцей
і часьцей не дазваляюць знаходзіць дастаткова часу для
пасьпяховага выкананьня рэдактарскіх абавязкаў.

Але галоўнаю прычынаю такога рашэньня сталі ўмовы
грамадзкага жыцьця, якія запанавалі ў нашай дыяспары
з прыходам да кіраўніцтва Беларуска	Амэрыканскім За	
дзіночаньнем сп. Вячкі Станкевіча і ягонай “каманды”.
Вось ужо чацьвёрты год варажнеча паміж сябрамі, якія
раней доўгія гады плённа працавалі на беларускай гра	
мадзкай ніве, толькі расьце і пашыраецца. І сёньня яе
ўзровень дасягнуў такіх памераў, што ў нейкае прымі	
рэньне ўжо і ня верыцца.

Людзей, якіх я асабіста даўно ведаю, і якія сваёю
шматгадоваю ахвярнаю грамадзкаю працаю заслужылі
давер і павагу нашага грамадзтва, без усялякіх на тое
падставаў пачынаюць выключаць з арганізацыяў і ўста	
новаў, над якімі ўжо займеў кантроль сп. Станкевіч. Пра
іх распаўсюджваюць самыя неверагодныя, цалкам бес	
падстаўныя і бяздоказныя плёткі, абвінавачваюць у са	
мых цяжкіх грахах. Губляць свае сілы, час і здароўе на
змаганьне з гэтаю “прапагандаю” ўжо не стае моцы.

Цяпер вось дайшла чарга і да мяне. Абвінавачваньне
простае – захапіў газэту. Рэдактара “Беларуса”, быццам	

бы, павінен прызначаць Кангрэс БАЗА. А я, атрымліва	
ецца, без такога прызначэньня захапіў пасаду рэдактара
гвалтам. Сапраўды, на Кангрэсах БАЗА, на якіх я пры	
сутнічаў, ніякіх размоваў аб тым, хто будзе рэдактарам
“Беларуса”, не было. І зусім не таму, што я не дазваляў
уздымаць гэтае пытаньне. А таму, што ні Кангрэс БАЗА,
ні ягоная Галоўная ўправа, ні старшыня ніколі ня мелі
такіх паўнамоцтваў. Але, відаць, захацелася іх мець.

Каб сытуацыя з маім рэдактарствам была больш зразу	
мелаю, лічу неабходным даць больш інфармацыі аб тым,
як я апынуўся на гэтай пасадзе.

У 1997 годзе, пасьля таго, як мяне абралі старшынём
Нью	Ёрскага аддзелу БАЗА, адным з маіх абавязкаў ста	
ла выданьне штодвухтыднёвага бюлетэню Нью	Ёрскага
аддзелу БАЗА “Весткі й Паведамленьні”. Гэтае выдань	
не заснаваў і доўгія гады выдаваў мой папярэднік на па	
садзе старшыні аддзелу сп. Аляксандар Міцкевіч. Пась	
ля таго, як старшынём аддзелу БАЗА ў Нью	Ёрку стаў
сп. Віталь Зайка, я застаўся рэдактарам бюлетэню.

Тады, пры канцы 1990	х гадоў, газэта “Беларус” пера	
жывала ня лепшыя ў сваёй гісторыі часы: выдавалася
нерэгулярна, часта падвоенымі нумарамі. З адыходам
старэйшага пакаленьня беларускіх эмігрантаў зьніжала	
ся колькасьць падпісчыкаў, а значыць, і фінансавыя маг	
чымасьці рэдакцыі. Старэйшыя сябры рэдакцыйнай ка	
легіі тады толькі пачыналі авалодваць кампутарамі, а за
ўсю працу, зьвязаную з падрыхтоўкаю газэтных тэкстаў
да друку, макетаваньне газэты і сам друк даводзілася
плаціць друкарні. Такім чынам, кошт выданьня аднаго
нумару сягаў $3 000 і нават больш. Зразумела, што ў

такіх умовах газэта не магла доўга існаваць, і яе выдань	
не перапынілася вясною 2000 году. “Беларус” № 469 за
травень месяц быў тады апошнім.

Два наступныя гады газэта не выходзіла зусім. Увесь
гэты час не спыняліся спробы знайсьці новага рэдакта	
ра, які	б пагадзіўся заняцца яе выданьнем. Паколькі
ніхто ні за якія пернікі не пагаджаўся ўзяцца за гэтую
працу, позіркі тады былі скіраваныя да мяне, як рэдакта	
ра “Вестак і Паведамленьняў”. Доўга я не паддаваўся на
ўгаворы, бо не лічыў сябе асобаю дастаткова падрыхта	
ванаю для такое адказнае працы. Але прайшло два гады,
а за “Беларуса” так ніхто і ня ўзяўся. У рэшце рэшт, ра	
зумеючы выключную важнасьць друкаванага органу для
яднаньня суродзічаў у сьвеце, я пагадзіўся стаць рэдак	
тарам “Беларуса”. 

Умоваю маёй згоды стала абяцаньне ўсіх нашых акты	
вістаў дапамагаць мне ў рэдактарскай працы, а “Весткі й
Паведамленьні” ад таго часу сталі часткаю газэты. Сяб	
ры	ж Нью	Ёрскага аддзелу БАЗА пагадзіліся мець яшчэ
адзін сяброўскі абавязак – быць падпісчыкамі газэты.
Разам з аплатаю складак яны штогод аплочвалі і падпіс	
ку на “Беларус”. Такім чынам, сябры аддзелу склалі пе	
раважную большасьць падпісчыкаў газэты і фактычна
сталі яе выдаўцамі.

Разумею, што значная частка падпісчыкаў газэты ах	
вяравалі свае сродкі на выдавецкі фонд у вялікай меры
таму, што мелі давер да сёньняшняй рэдакцыі. Таму, пе	
радаючы справы, лічу сваім абавязкам параіцца з усімі

ННооввааяя  ссттааррооннккаа  ўў  ггііссттооррыыіі  ““ББееллааррууссаа””  

Заканчэньне на бачыне 3

Заканчэньне на бачыне 4

У нядзелю 5�га верасьня пасьля банкету бальшыня ўдзельнікаў
выйшла з залі Беларуска�Амэрыканскага Цэнтру на супольны здымак,

каб займець сабе памятку аб прыемна праведзеным часе.

Працяг на бачыне 4
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ДДааппааммооггаа  вваашшыыннггттооннццааўў

ББААЗЗАА  ўў  ККааннггррээссее  ЗЗШШАА    ААккццыыяя  ппррааттээссттуу  ўў  ББррууссээлліі  

Першае знаёмства з твор	
часьцю маладой таленавi	
тай мастачкi Танi Вакары	

най адбылося ў 2007 годзе, калi ак	
тывiст Вашынгтонскага гуртка БАЗА
Вячаслаў Бортнiк ўбачыў яе творы
на пэрсанальнай выставе ў родным
Гомелi. Працы дзяўчыны, вырабле	
ныя ў розных тэхнiках (акварэль,
гуаш, туш), уразiлi сваёй жыцьцё	
вай энэргiяй i аптымiзмам. Цяжка
было ўявiць, што ў Танi вельмi
сур’ёзнае захворваньне – прагрэ	
сiўная дыстрафiя цягліцаў. Вяча	
слаў паведаў пра Таню вашынг	
тонскiм калегам, i вельмi хутка бы	
ло прынятае рашэньне дапамагчы. 

Двойчы сябры Вашынгтонскага
гуртка зьбiралi грошы, каб набыць
усё самае неабходнае для мастачкi:
фарбы, алоўкi, крэйды, паперу для
акварэляў, халсты ды iнш. У сваю
чаргу Таня падаравала гуртку не	
калькi намаляваных ёю гомельскiх
краявiдаў, адзiн зь якiх спэцыяльна
для беларускага музэю ў Нью	Ёрку. 

Таня ня можа рухацца без дапа	
могi, але	ж здужала скончыць ся	
рэднюю школу з залатым мэдалём.
Мацi Валянцiна прысьвяцiла ўсё
сваё жыцьцё дачцэ. Два гады што	
дзённа ў любое надвор’е вазiла Та	
ню на iнвалiднай калысцы на занят	
кi ў Гомельскiм каледжы мастацт	
ваў. Скончыць каледж не ўдалася –
ён пераехаў у новы будынак у iн	
шым канцы горада, грошай на таксi

не было. Так здарылася, што два га	
ды таму памёр бацька i жыць стала
яшчэ цяжэй. Таня з маці атрымлiва	
юць маленькую пеньсiю. Таня так	
сама зарабляе, малюючы партрэты,
пейзажы i нацюрморты, калi пашан	
цуе з замовамi.

Зацiкаўленых у дапамозе тале	
навiтай беларускай мастачцы просiм
звяртацца да сп	чні Алесi Кiпель з
Вашынгтонскага гуртка БАЗА па e	
mail: aakkiippeell@@sstteeppttooee..ccoomm

Вячаслаў БОРТНІК, Гомель

Прадстаўнікі Галоўнай уп	
равы БАЗА і сябры вашы	
нгтонскага гуртка БАЗА

разам зь іншымі сябрамі Цэнтраль	
най і Ўсходне	Эўрапейскай Каалі	
цыі (СЕЕС) 23 верасьня ўзялі ўдзел
у акцыі па абароне інтарэсаў гэтых
нацыяў у Кангрэсе ЗША. СЕЕС
аб’ядноўвае прадстаўнікоў 18 нацы	
янальных арганізацыяў, якія прад	
стаўляюць інтарэсы больш за 20
млн. амэрыканцаў, што паходзяць з
краінаў цэнтральнай і ўсходняй
Эўропы. Галоўная мэта арганізацыі,
сябрам якой ёсьць і БАЗА, гэта
падтрымка дэмакратыі ў рэгіёне. 

Сёлетняя акцыя мела на мэце су	
стрэчу з кангрэсмэнамі, сэнатарамі
і супрацоўнікамі кангрэсавых офі	
саў, што адказваюць за міжнарод	
ныя дачыненьні, каб прыцягнуць

іхюю ўвагу да заканадаўчых ініцыя	
тываў і палітычных праблемаў, якія
турбуюць гэтыя нацыі.

Беларуская дэлегацыя, якую прад	
стаўлялі Вітаўт Кіпель, Алла Орса	
Романо, Вячка Станкевіч, Ільля Ку	
ніцкі, Алеся Сёмуха, Ірына Аскірка
і Алеся Кіпель, сустрэлася з супра	
цоўнікамі кангрэсмэнаў і сэнатараў
штатаў Нью	Ёрк, Нью	Джэрзі, Вір	
джынія, Мэрылэнд, Мізуры, Пэн	
сыльванія, Агаё ды Канэктыкут.

Беларусы ўздымалі пытаньні ма	
ральнай ды матэрыяльнай падтрым	
кі дэмакратычных, культурніцкіх і
адукацыйных працэсаў у Беларусі.
Таксама абмяркоўваліся пытаньні
надыходзячых прэзыдэнцкіх выба	
раў у Беларусі і шляхі падтрымкі
свабоды слова і інфармацыі.

А. СЁМУХА

Сёлета 17 верасьня быў арышта	
ваны і беспадстаўна зьбіты бе	
ларускі актывіст і каардынатар

стваранай партыі Беларуская Хрысь	
ціянская Дэмакратыя па Гомельскай
вобласьці Кастусь Жукоўскі. Галоўным
раздражняльнікам для служак дыктату	
ры стала нашытая на рукаў выява Па	
гоні. 

Раднымі БНР у Бэльгіі, разам з палі	
тычнымі ўцекачамі быў зладжаны пікет
пратэсту насупраць беларускай амбаса	
ды. Пад час пікету была перададзеная
пэтыцыя.

Беларускія палітычныя ўцекачы і на	
далей будуць рэагаваць належным чы	
нам на ўсе антыбеларускія дзеяньні
дыктатарскага рэжыму.

www.bielarus.eu

На традыцыйнай імпрэзе ў Таварыстве
Беларускай Культуры ў Літве 28 жні	
ўня прысутнічаў Зянон Пазняк. Са	

ма	ж імпрэза была прысвечаная 100	м угод	
кам зь дня нараджэння выбітнай беларускі ХХ
стагодзьдзя Ларысы Геніюш.

Сход распачаў старшыня ТБК Хведар
Нюнька, які кораценька распавёў пра гэтую
гераічную жанчыну і сьвяткаваньне яе 100	га	
довага юбілею ў Зэльве 7	8 жніўня сёлета.  

У другой частцы праграмы быў паказаны ві	
дэафільм пра тых, хто стаяў ля вытокаў бела	
рускага адраджэньня ў савецкай Беларусі. Кож	
ны зь іх рабіў сваю маленькую справу. Але як	
раз гэта і перазахавала Беларусь, стварыла
глебу для яе нацыянальнага адраджэньня.  

Па заканчэнні прагляду стужкі перад аўды	
торыяй выступіў сп. Зянон Пазняк. Ён зася	
родзіўся на асобе Ларысы Геніюш, распавёў
аб асабістых зь ёю сустрэчах і сваіх уражан	
нях аб іх. Сп. Пазьняк падкрэсьліваў моц духу
гэтае жанчыны, яе інтэлігентнасьць, нескаро	
насьць і нязломнасьць. Нягледзячы на ўсе па	
куты і перасьледваньні рэжыму, яна не скары	
лася, а галоўнае – не абазьлілася. Яна заўжды
стаяла вышэй за тую сыстэму. Сп. Пазьняк
адзначыў чалавечнасьць Л. Геніюш, яе ўмень	

не паважаць людзей незалежна ад поглядаў і
веравызнаньня.  Дзейнасць такіх людзей і вы	
хоўвала, і фармавала беларусаў. Як прыклад,
прывёў асобу Сьвятаполк	Мірскага, які толькі
ў лягеры, пасля сяброўства зь ёю, стаў сьвядо	
мым беларусам. Менавіта такую працу трэба
праводзіць, каб выхоўваць беларусаў.

Прысутныя задалі выступоўцу некалькі пы	
таньняў. У асноўным яны тычыліся падзеяў у
Беларусі і прагнозу далейшага іх разьвіцьця.
Сп. Пазняк зазначыў, што спадзявацца на вы	
бары не выпадае, бо Лукашэнка іх правядзе
“так як трэба” і выйграе. Таму ён лічыць, што
ня мае сэнсу браць ўдзел у выбарах. А асноў	
ныя падзеі ў Беларусі пачнуць разгортвацца
пасьля выбараў. Нягледзячы на сёняшнюю
сытуацыю, сп. Пазняк верыць у адраджэньне
Беларусі і ў тое, што яна стане беларускаю. 

Напрыканцы імпрэзы выступіў Раман Ка	
вальчук, які заклікаў суродзічаў быць белару	
самі. Бо, як ён адзначыў, у Беларусі моладзь
вельмі часта забываецца, што яны ў Беларусі і
беларусы.

Пасьля моладзь доўгі час не разыходзілася,
размаўляла зь Зянонам Пазьняком, брала
аўтографы і дзялілася сваімі думкамі.

Алесь АДАМКОВІЧ

УТБК Літвы 26 верасьня адбылася ім	
прэза, прысьвечаная Аршанскай бітве
8 верасьня 1514 году. Выступіў стар	

шыня Хведар Нюнька, які адзначыў важнае
значэньне перамогі ў вайне Маскоўскай дзяр	
жавы зь Вялікім Княствам Літоўскім. Дзякую	
чы гэтай перамозе, быў вернуты шэраг гара	
доў ВКЛ, на доўгі час усталяваўся пакой, а
бітва вывучалася вайскоўцамі, як прыклад пе	
рамогі над значна большымі сіламі ворага.

Прэзыдэнт грамадзкіх арганізацыяў Раман
Вайніцкі распавёў пра сьвята беларускай
песьні, што ладзілося 19 верасьня ў гарадзкой
ратушы Вільні і было арганізаванае клюбам
“Сябрына”і беларускаю амбасадаю ў Летуве.
Праграма была насычанаю, з удзелам шматлі	
кіх калектываў зь Лету	
вы й Беларусі. Канцэрт
прайшоў вельмі пасьпя	
хова і даставіў задаваль	
неньне шматлікім пры	
сутным у залі віленчу	
кам. Кіраўнікоў хораў і
лепшых выступоўцаў уз	
нагародзілі сувэнірамі.
Сп. Вайніцкі закрануў
пытаньне часьцейшых
кантактаў з ТБК і сумес	
нага адзначэньня нашых
нацыянальных сьвятаў і
гістарычных падзеяў.

Андрусь Старавойтаў
распавёў пра ягоную ня	
згоду з кіраўніцтвам ра	
дыё “Палёнія” наконт

неперакладу ў беларускіх перадачах на бела	
рускую мову тэкстаў выступленьняў з расейс	
кай ці польскай моваў. Сказаў, што не выпус	
каліся ў этэр падрыхтаваныя ім паведамлень	
ні. Прыгнятала яго і засільле польскасьці ў рэ	
дакцыях. Па гэтых прычынах ён вырашыў з гэ	
тым радыё не супрацоўнічаць.

У выступленьні палітоляга Артура Юдзіцка	
га пра сытуацыю ў Беларусі гаварылося пра
адсутнасьць адзінства сярод дэмакратычных
кандыдатаў. Калі ў бліжэйшы час Расея не за	
патрабуе вярнуць мільярдаў даляраў мытных
грошай, гэта будзе сьведчыць пра падтрымку
ёю А. Лукашэнкі. Паводле А. Юдзіцкага пера	
мены ў Беларусі наступяць у 2013 годзе.

У сувязі з 60	годзьдзем расстрэлу бальшаві	
камі нязломнага беларус	
кага патрыёта Расьцісла	
ва Лапіцкага быў паказа	
ны дакумэнтальны фільм
“Расьціслаў Лапіцкі”.

17 верасьня ў Вільні па
вул. Коннай, 18 усталява	
лі мэмарыяльную шыльду
(на здымку) ў гонар па	
трыярха беларускага ад	
раджэньня Францішка
Багушэвіча. Ініцыятарам
гэтага быў c. п. Юры Гіль.
Да адкрыцьця табліцы
спрычыніліся ТБМ Вілен	
скага краю, старшыня
Юрась Юркевіч, і амбаса	
да Беларусі ў Летуве.

Аглядальнік

Дэлегацыя БАЗА ў Вашынгтоне зьева направа: І. Куніцкі,
А. Сёмуха, В. Станкевіч, А. Орса�Романо, В. Кіпель, І Аскірка.
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ВВыыббааррыы  ппррээззыыддээннттаа
Чацьвертыя прэзыдэнцкія вы	

бары ў Беларусі пройдуць 19
сьнежня 2010 году – у самы ка	
роткі дзень году. Такое рашэнь	
не на сваім паседжаньні прыня	
ла 14 верасьняПалата прадстаў	
нікоў 

Пра намер балятавацца ў прэ	
зыдэнты заявілі 19 чалавек, у
тым ліку і Аляксандар Лукашэн	
ка – гэта абсалютны максімум
усіх кампаній. Так, пра свае ам	
біцыі заявілі: эканаміст, кіраўнік
Асацыяцыі малога і сярэдняга
бізнэсу Віктар Цярэшчанка
(ініцыятыўная група 1 301 чала	
век) – ён першым падаў заяўку ў
Цэнтарвыбаркам на рэгістра	
цыю, і ягоная група была зарэ	
гістравана ўжо 20 верасьня,
лідэр кампаніі “Гавары праўду!”
Уладзімер Някляеў (ініцыя	
тыўная група – 2 575 чалавек),
намесьнік старшыні Аб’яднанай
грамадзянскай партыі Яраслаў
Раманчук (1 423 чалавек), су	
старшыня БХД Віталь Рыма"
шэўскі (1 704), каардынатар
“Эўрапейскай Беларусі” Андрэй
Саньнікаў (1 831), намесьнік
старшыні Беларускай партыі
“Зялёныя” Уладзімер Глуша"
коў (244), кіраўнік сэктару
зьнешнеэканамічнай дзейнасьці
ААТ “Віцебскі плодаагароднін	
ны камбінат” Сяргей Рыжоў
(112 чалавек), намесьнік стар	
шыні Партыі БНФ Рыгор Кас"
тусёў (1 307), лідэр руху “За ма	
дэрнізацыю” Алесь Міхалевіч
(1 778), старшыня аргкамітэту
па стварэньню (аднаўленьню)
Беларускай сацыял	дэмакратыч	
най партыі “Народная грамада”
Мікалай Статкевіч (1 517), ін	
дывідуальны прадпрымальнік зь
Віцебску Ўладзімер Праваль"
скі (202), санітарка гразеля	
чэбніцы “Чонкі” Гомельскага ра	
ёну Натальля Старыкава (30
чалавек), дырэктар фірмы “Тры	
віум”, былы дэпутат Менскага
гарадзкога савету Дзьмітрый
Ус (1 325), беспрацоўны Ілья
Дабратвор (1), беспрацоўны
Сяргей Іваноў (129), загадчык
лябараторыі абсталяваньня
ядзерных энэргетычных устано	
вак Аб’яднанага інстытуту энэр	
гетычных і ядерных дасьлед	
ваньняў “Сосны” Іван Кулікоў
(108) і інжынэр	будаўнік Пётр
Барысаў (114). У адпаведнась	
ці з заканадаўствам ў склад іні	
цыятыўных групаў павінна ўва	
ходзіць ня менш за 100 чалавек.
Дабратвор і Старыкава гэту ўмо	
ву не выканалі. 

Самая вялікая ініцыятыўная
група ў лідэра Лібэральна	дэ	

макратычнай партыі, удзельніка
выбараў 2001 і 2006 гадоў Сяр"
гея Гайдукевіча – 10 483 ча	
лавекі, у дзеючага кіраўніка
дзяржавы Аляксандра Лука"
шэнкі – 8 403 чалавекі.

На жаль, апазыцыя так і ня
здолела дамовіцца і выставіць
адзінага кандыдата. Пра намер
балятавацца – і папіярыцца –
выказалі жаданьне амаль дзяся	
так кандыдатаў. Аляксандар Мі	
лінкевіч, які на мінулых выбарах
паводле ацэнак незалежных са	
цыёлягаў, набраў 18% галасоў
ад удзелу ў сёньняшніх выбарах
адмовіўся, шматзначна заявіў	
шы пра падтрымку Глушакова
(“Зялёныя”), Кастусёва (БНФ) і
Міхалевіча (“За мадэрнізацыю”)
як найбольш прабеларускіх кан	
дыдатаў.

30 верасьня павінна быць
скончаная рэгістрацыя ініцыя	
тыўных групаў і пачацца збор
подпісаў, які будзе доўжыцца
месяц. Для рэгістрацыі кожны
кандыдат павінен сабраць 100
тыс. подпісаў. Таму тут важная
колькасьць і якасьць ініцыятыў	
ных групаў, сяброў у якіх павін	
на быць ідэальна больш за 1 500,
каб кожны зь іх прынёс 50	100
подпісаў, бо, відавочна, ня ўсе
чальцы групаў будуць зьбіраць
подпісы. Вынікае, што на фініш	
ную прамую выйдуць далёка ня
ўсе, а максімум 4	5 чалавек.

ВВыыннііккіі  ппееррааппііссуу  22000099  гг..
У пачатку верасьня грамадз	

касьць была азнаёмленая з выні	
камі перапісу насельніцтва, які
быў праведзены год таму, з 14 па
24 кастрычніка 2009 г.

Пра беларусаў і мову
Згодна з новым перапісам, до	

ля беларусаў, у параўнаньні зь
перапісам 1999 г., выраслана на
3% і цяпер складае 84%. 20 га	
доў таму, у 1989 г., беларусамі
запісаліся 77%.

Расейцаў пражывае ў Бела	
русі 8,3% (у 1999 г. было 13%),
палякаў – 3,1%, украінцаў –
1,7%, яўрэяў 0,1%. Літвінамі
запісаліся толькі 66 чалавек.

60% жыхароў назвалі роднаю
моваю беларускую, але дома ёю
карыстаецца толькі 23%. У 1999
г. беларускую мову лічылі род	
наю 73,6% жыхароў краіны,
якія зазначылі, што ў сем’ях
штодзённа карыстаюцца 37%.

У якасьці іншай мовы, якою
валодаюць, беларускую назвалі
13.5% апытаных, на палову пра	
цэнту больш займела расейская
мова. 450 тысяч насельнікаў Бе	
ларусі свабодна валодаюць ан	
гельскаю моваю, што ў 3,2 разу

больш у параўнаньні зь мінулым
перапісам.

Колькі нас усяго
Па стане на кастрычнік 2009 г.

у Беларусі пражывала 9 млн 504
тысячы чалавек. Шчыльнасьць
складае 46 чалавек на 1 км2. Для
параўнаньня: шчыльнасьць жы	
хароў ва Ўкраіне – 76, Летуве –
52, Латвіі – 30, Польшчы –122.

З моманту апошняга перапісу
ў 1999 г., колькасьць жыхароў у
Беларусі зьменшылася на 541
тысячу (5,4%). Зьмяншэньне
насельніцтва назіраецца ва ўсіх
абласьцях, найбольш істотнае ў
Віцебскай вобласьці. Разам з
тым, колькасьць жыхароў у
Менску павялічылася на 157 ты	
сяч і складае 1,837 млн.

Беларусь застаецца адною з
самых урбанізаваных краінаў
Эўропы, 7 мільёнаў беларусаў
(74%) жывуць у гарадох, 26% –
у вёсках.

На 560 тысяч зьменшылася
колькасьць дзяцей да 15 гадоў,
гэта зьвязваюць з падзеньнем
нараджальнасьці ў 1990	х.

Нацыя  старэе
За апошнія 10 гадоў колькасьць

працаздольных жыхароў павялі	
чылася, яна цяпер складае 5,8
млн.

У Беларусі жыхары, якія ма	
юць 65 гадоў і больш, складаюць
1,35 млн. – лічбы прыблізна су	
падаюць зь перапісам 1999 году.
На сёньняшні момант гэта 14%
ад агульнага насельніцтва краіны.

У параўнаньні зь перапісам
1999 г. павялічыўся сярэдні
ўзрост. З 37 гадоў да 39,5.

За апошнія дзесяць гадоў уз	
расла колькасьць разводаў. На
цяперашні момант на 1000 муж	
чынаў прападае 1150 жанчынаў.

Адукацыя
У жыхароў Беларусі павялі	

чыўся ўзровень адукацыі, 90%
насельніцтва старэйшых за 15
гадоў маюць вышэйшую, сярэд	
нюю альбо базавую адукацыю.
Непісьменных у Беларусі наліч	
ваецца 30 тысяч, большасьць зь
якіх складаюць інваліды ды лю	
дзі з псыхічнымі адхіленьнямі.

Даходы
Асноўнаю крыніцаю даходу

45% насельнікаў Беларусі на	
звалі працу. 23% знаходзяцца
на бацькоўскім утрыманьні,
90% зь іх моладзь да 25 гадоў.

Вынікі перапісу падлічваюцца
з дапамогаю кампутарных сы	
стэмаў і фармуюцца паэтапна.
Апошнія статыстычныя дадзе	
ныя маюць быць выдадзеныя 3
траўня 2011 г.

ЗЗааррооббккіі  ўў  ББееллааррууссіі
Нацыянальны статыстычны

камітэт (Белстат) апублікаваў
зьвесткі па сярэдніх заробках у
краіне за студзень – жнівень

2010 году. Найменшы  сярэдні
заробак – у Магілёўскай воб	
ласьці. $330 у месяц у эквіва	
ленце. На малапачэсным другім
месцы знаходзіцца Віцебская
вобласьць – $331. Берасьцей	
ская – $333. Гарадзенская –
$337, Гомельская – $353, Мен	
ская – $364. Нават у Менску ся	
рэдні месячны заробак за сту	
дзень – жнівень не дацягвае да
дэкляраваных 500 даляраў –
$496.

Але да выбараў, можна быць
“спакойным”, сярэдні заробак
давядуць да 500 даляраў.

ДДззііўўннааяя  ссььммееррццьь
3 верасьня на сваім лецішчы

быў знойдзены павешаным ства	
ральнік і кіраўнік сайту “Хар	
тыя’97” Алег Бябенін. Бябені	

на знайшлі ў наглуха зашпіле	
най куртцы. Вядзецца сьледзтва
і выказваюцца самыя розныя
здагадкі, прыкладам, сёньняш	
нім уладам, якія стараюцца заіг	
рываць з Эўропаю, сьмерць Бя	
беніна не на руку, але зь іншага
боку “Хартыя’97” – найбольш
чытаны апазыцыйны сайт, які
знаходзіўся ў вострай апазыцыі
да ўлады, часта “Хартыю” назы	
ваюць БТ	наадварот.

ННааййббооллььшшыыяя  ггааррааддыы
Паводле зьвестак перапісу, у

Менску пражывае 1 млн 836,8
тыс. чалавек, на 2	м месцы ідзе
Гомель – 482,7 тыс, затым –
Магілёў (358,3 тыс.), Віцебск
(347,9), Горадня (327,5), Берась	
це (309,8), Бабруйск (215,1).
Гарадоў з колькасьцю на"
сельніцтва ад 100 да 200 тыс.
у нас шэсьць: Баранавічы
(168,2 тыс.), Барысаў (147,4),
Пінск (130,4), Орша (117,2),
Мазыр (108,8) Салігорск (102,3
тыс.). з колькасьцю насель"
ніцтва ад 50 да 100 тыс. –
дзесяць: Наваполацак (98,1
тыс.), Ліда (97,6), Маладэчна
(94,3), Полацак (82,5), Жлобін
(75,9 тыс.), Сьветлагорск (70,0),
Рэчыца (64,7), Жодзіна (61,7
тыс.), Слуцак (61,4), Кобрынь
(51 тыс.).

ГГллеебб  ввяяррттааееццццаа  ўў  ААннггллііюю
Найлепшы на сёньня бела	

рускі футбаліст вяртаецца на
брытанскія выспы. Аляксандру

Глебу не ўдалося замацавацца ў
мэгазорнай “Барсэлёне”, куды
футбаліст вярнуўся пасьля году,
праведзенага ў арэндзе ў “Штут	
гарце”. Гэтым разам “Барса” ад	
дала спартоўца ў арэнду “Бір	
мінгэм Сіці”. “Сінія” далёка ня
зорны клюб, два гады таму ён
вылецеў з прэм’ер	лігі, куды
праз год з трыюмфам вярнуўся.
Мінулы сэзон скончыў на высо	
кім 10	м месцы (г. зн. у першай
палове табліцы).

Алекс Глеб забіў першы мяч
за “Бірмінгэм” 21 верасьня ў
матчы Кубка ангельскай лігі
“Мк Донс”, які клюб выйграў зь
лікам 3:1. Чакаем ад беларуса
галоў у прэм’ер	лізе.

Уласны карэспандэнт

ССууккууппнныы  ззььннеешшнніі  
ддооўўгг  ББееллааррууссіі

Валавы зьнешні доўг Беларусі
павялічыўся ў першым паўгодзь	
дзі 2010 году на $1 млрд 110,7
млн ці на 5%. На 1 ліпеня ён да	
сягнуў $23 млрд. 171 млн., што
складае 45,5% ВУП.

У разьліку на душу насель	
ніцтва валавы зьнешні доўг так	
сама працягвае няўхільна рась	
ці: на 1 ліпеня ён склаў $2 447
супраць $2 327 на 1 студзеня гэ	
тага году і $1 596 на пачатак
2009 г.

Паводле БелаПАН

““ІІссуусс  ХХррыыссттоосс  ––  ссууппээрр--
ззооррккаа””  ––  ппаа--ббееллааррууссккуу

Сусьветнавядомая рок	опэра
“Ісус Хрыстос – супэрзорка”
Эндру Лойда Вэбэра можа быць
пастаўленая на сцэне менскага
Рускага тэатру імя Горкага на
беларускай мове.

Цяпер драматычны тэатар
пры дапамозе пасла ў Брытаніі
Аляксандра Міхневіча вядзе пе	
рамовы з кампаніяй The Really
Useful Group, якая валодае аў	
тарскімі правамі на опэру.

“Мы настойваем, каб мюзыкл
быў на нацыянальнай мове – у
гэтым увесь сэнс нашай ідэі, –
кажа рэжысёр С. Кавальчык. –
Уладальнікі правоў таксама заці	
кавіліся, што опэра будзе пера	
кладзеная яшчэ на адную мову
сьвету.

“Ісус Хрыстос – супэрзор	
ка” – мюзікл у рокавым стылі
аўтарства Тыма Райса і Эндру
Лойда Вэбэра. Упершыню мю	
зікл быў пастаўлены на Брадўэі
ў 1971 г. Опэра напісаная павод	
ле Сьвятых Дабравесьцяў, аднак
адсылае да пякучых праблемаў
сучаснасьці. Шмат якія арыі з
опэры зрабіліся папулярнымі
песьнямі: “Я ня ведаю, як кахаць
яго”, “Гаротны Ерусалім” ды
інш.

Паводле “Нашай Нівы”
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ББееллааррууссьь  ззаа  ммеессяяцц

падпісчыкамі. Кожны, хто сёньня выпісвае газэту, разам
з гэтым нумарам “Беларуса” атрымае ліст і будзе мець
магчымасьць вырашыць лёс рэшты ахвяраваных ім гро	
шай. Калі ласка, як мага хутчэй дашліце свае адказы ў
рэдакцыю, бо ад іх будзе залежаць, колькі сродкаў я му	
шу перадаць новаму складу рэдакцыі для працягу вы	
даньня газэты.

Лічу неабходным дадаць, што, перадаючы выданьне
газэты ў новыя рукі, я надалей застаюся рэдактарам і
выдаўцом літаратурнага альманаху “Беларус”, лёс яко	
га маіх пераемнікаў не зацікавіў.

Пасьля таго, як стала зразумела, што я не змагу больш
заставацца рэдактарам, я пачаў рабіць захады, каб знай	
сьці дастаткова падрыхтаванага чалавека, каму	б я мог
перадаць абавязкі рэдактара. На вялікі жаль, ніхто з тых
людзей, каго я ведаю, пераняць рэдактарскія абавязкі не
пагадзіўся. Адзіным чалавекам, хто праявіў цікаўнасьць
да выданьня, аказаўся сп. Вячка Станкевіч.

Перадаючы выданьне газэты ў рукі сяброў сёньняш	
няй Галоўнай управы БАЗА, хачу падкрэсьліць, што раб	
лю гэта не таму, што прызнаю легітымнасьць сёньняш	
няга старшыні БАЗА. Падштурхоўвае мяне зрабіць гэта
выключна жаданьне захаваць “Беларус” у сёньняшніх,
штучна створаных, неспрыяльных для выдавецкай дзей	
насьці ўмовах.

Маю надзею, што новая рэдакцыя з усёй адказнасьцю
працягне справу, якую я рабіў цягам васьмі з паловаю га	
доў, і сапраўды будзе служыць прыкладам журналісцкай
аб’ектыўнасьці, адсутнасьць якой мне часам ставілі ў
віну. Я, са свайго боку, у меру сваіх магчымасьцяў, па	
стараюся дапамагчы ім як мага хутчэй засвоіць новыя
абавязкі.

Карыстаючыся магчымасьцю, хачу выказаць падзяку
ўсім, хто дапамагаў мне ў выданьні “Беларуса”: супра	
цоўніцтвам, парадамі, маральнаю і фінансаваю падтрым	
каю. Бяз вашай ахвярнасьці газэта не праіснавала	б і не	
калькіх месяцаў.

Жыве Беларусь!
Марат КЛАКОЦКІ

ННооввааяя  ссттааррооннккаа  ўў  ггііссттооррыыіі  ““ББееллааррууссаа””  
Заканчэньне з бачыны 1
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наюць гаворку зь ім. Асабліва вылучаецца
моладзь, якая мае свае погляды на сытуа	
цыю ў Беларусі, свае аргумэнты ў тых ці
іншых узьніклых пытаньнях. У выніку –
задаволеныя ўсе. Кангрэсмэн усьміхаец	

ца, ахвотна фатаграфуецца з прысутны	
мі, заклікае зьвяртацца да яго ў беларус	
кіх пытаньнях, якія ён зьбіраецца пад	
трымоўваць на ўзроўні Кангрэсу. 

Пасьля кароткага перапынку ўсе зноў
зьбіраюцца ў залі, каб разыйсьціся па
трох канфэрэнц	залях. 

У першай тэма “Ўшанаваньне ахвяраў
і дапамога пацярпелым ад терору Лука�
шэнкі” (вядучыя Тацьцяна Кулаковіч і Юр	
ка Азарка). Удзельнікі стала пагадзіліся,
што галоўная сіла супраціву на Бацькаў	
чыне – адукаваная моладзь, у сувязі з чым
былі абмеркаваныя праграмы дапамогі
гэтай самай моладзі й магчымы ўдзел у
гэтых праграмах беларусаў замежжа. 

У другой – “Роля беларусаў Паўноч�
най Амэрыкі ў забеспячэньні дапамогі
дэмакратычнай апазыцыі ў Беларусі”
(вядучыя Антон Шукелойць і Янка Грыш	
кевіч). Прысутныя за гэтым сталом
прыйшлі да высновы, што нам трэба ак	
тыўней супрацоўнічаць з уладамі ЗША,
выкарыстоўваць аўтарытэт і магчымасьці
гэтай краіны ў справе дапамогі тым, што
змагаюцца на Бацькаўчыне, але дзеля гэ	
тага патрэбна і самім быць аб’яднанымі ў
моцную, вартую ўвагі сілу. 

У трэйцяй залі абмяркоўвалася тэма :
“100�гадовы юбілей Ларысы Геніюш”
(вядучыя Валянціна Якімовіч і Дзяніс
Таўпека). Са сваімі ўспамінамі пра паэт	
ку выступіў Сяржук Сокалаў	Воюш. Па	
сьля заканчэньня канфэрэнцыяў – аб	
вешчаньне вынікаў.  

Далей у Сустрэчы быў абвешчаны вя	
лікі перапынак. Гэткім чынам тыя, хто ха	
целі паглядзець, як праходзіць імпрэза ў
Саўт	Рывэры, пасьпелі зьезьдзіць туды й
вярнуцца. 

Працяг Сустрэчы пачаўся а 19	й гадзі	
не супольным праглядам фільму пра Ла	
рысу Геніюш “Няскораная” і працягнуў	
ся балем. Даўно ўжо гэтая гатэльная за	
ля ня бачыла такой беларускай вольніцы.
Пад цудоўныя, усім нам вядомыя сьпевы
Валянціны Пархоменкі ды Алеся й Вольгі
Казакоў танцавалі ўсе! 

“Якая цудоўная, здаровая энэргэты	
ка,” – зазначыў, пераводзячы дых пасьля
чарговага танцу, адзін з удзельнікаў ды
йзноў пусьціўся ў скокі са сваёю ўсьмеш	
ліваю сяброўкаю. 

У гэты вечар атрымлівалася ўсё! Той,
хто ніколі ў жыцьці ня танцаваў полькі
або лявоніхі, стараньнямі Валі Якімовіч,

Юркі й Ноны Азаркаў ды Ганны Бартуль
пачалі рабіць гэта, як кажуць, тут і цяпер.
Калі	ж музыкі ўзялі перапынак, моладзь
занялася сьпевамі. “Кожны народ мае два	
тры танцы й пяць	шэсьць песьняў, якія
ведаюць усе,” – сказаў адзін з удзельнікаў
і далучыўся да групы, што разам зь Лінаю
Сагановіч засьпявала “Люблю наш
край”, “Васілёчкі” й шмат чаго іншага. 

Дарэчы, у гэты вечар два чалавекі ха	
целі зачытаць прывітаньні зь Беларусі ад
усім вядомых спадароў Мілінкевіча й
Міхалевіча, але ўдзельнікі Сустрэчы па	
лічылі гэта нямэтазгодным з палітычнага
пункту гледжаньня.    

ÄÄççååííüü  ääððóóããII
Працяг Сустрэчы распачаўся ў Гайлэнд	

Парку ў царкве Жыровіцкай Маці Бо	
жай, дзе пры поўнай залі прайшла бага	
служба, якую вялі Ўладыка Беларускай
Аўтакефальнай Праваслаўнай Царквы
япіскап Наваградзкі і Паўночна	Амэры	
канскі Сьвятаслаў і сьвятар айцец Зінові. 

Пасьля супольнай малітвы беларусы
зноў сабраліся ў гатэлі “Гаят”, дзе пасьля
дабраслаўленьня Сустрэчы і прачытань	
ня малітвы за прысутных і за Беларусь
япіскапам БАПЦ Сьвятаславам, слова
ўзяў Антон Шукелойць. У кароткай пра	
мове ён падзякаваў прысутным за заха	
ваньне традыцыяў, узгадаў выбітных дзе	
ячоў дыяспары ды закрануў сёньняшнія

Заля Цэнтру была ўдэкараваная ў бел	
чырвона	белыя матывы (дзякуючы сп	ні
Соні Арцішэнка), а сьцены былі ўпрыго	
жаныя малюнкамі й фатаздымкамі бела	
рускіх мастакоў і фатографаў.

Фармальную частку Сустрэчы на другі
дзень пасьля багаслужбаў адкрыў старшы	
ня Галоўнай Управы БАЗА Вячка Стан	
кевіч. Пад блаславенства ўладыкі Сьвя	
таслава (БАПЦ) і а. Міхаіла, настаяцеля
царквы сьв. Эўфрасіньні Полацкай, ад	
быўся банкет, у якім узялі ўдзел 110 асо	
баў. А калі палічыць удзельнікаў усіх час	
так Сустрэчы, дык іх даходзіла да 200. 

Прывітаньні на Сустрэчу прыслалі:
мясцовыя кангрэсмэны Раш Голт і Фрэнк
Палоўн, нью	джэрзійскія сэнатары
Фрэнк Ляўтэнбэрг і Робэрт Мэнэндэз,
губэрнатар штату Крыс Крысты, аддзел
БАЗА ў Кліўлэндзе, гурток БАЗА ў Паў	
днёвай Каліфорніі, Каардынацыйны Камі	
тэт Канады, асабіста віталі aд Згурта	
ваньня Беларусаў Канады сябра Галоў	
най Управы ЗБК Алесь Кот і праф. Зіна
Гімпелевіч ад канадзкай сэкцыі БІНіМ.
Прыйшлі таксама прывітаньні з Эўропы:
ад Згуртаваньня Беларусаў Сьвету
“Бацькаўшчына”, ад беларусаў Вяліка	
брытаніі ў асобе Лёлі Міхалюк, aд др. Ба	
сі Пякарскай (Аб’яднаньне Бацькоў Бе	
ластоку) ды ад лідэраў дэмакратычнай
апазыцыі ў Беларусі Аляксандра Мілін	
кевіча й Алеся Міхалевіча. 

На канфэрэнцыі, прысьвечанай тэме
“Роля беларускай дыяспары – раней і ця	
пер”, прамаўлялі: др. Вітаўт Кіпель,
Старшыня БІНіМ; Тацьцяна Кулакевіч,
студэнтка Нью	ёркскага ўнівэрсытэту;

Ганна Сурмач, архівіст, арганізатар Пер	
шага зьезду беларусаў сьвету ў 1993 г.;
Алег Гардзіенка, дасьледнік гісторыі бе	
ларускай дыяспары; Дзімітры Эльяшэвіч,
былы старшыня ЗБК. Заключную прамо	
ву “Позірк у будучыню” прачытала Івон	
ка Сурвілла, Старшыня Рады БНР. Ма	
дэратам канфэрэнцыі быў др. Янка За	
пруднік. 

У прынятай рэзалюцыі, між іншага, ска	
зана: “Беларускія амэрыканцы й беларус	
кія канадцы сочаць падзеі ў Бацькаўшчы	
не з завостранай увагай, бо працэсы
зьменаў набываюць дынамікі. Дыяспара
перакананая, што з ростам дэмакратыі й
эканамічнай свабоды ў Рэспубліцы будзе
расьці й роля эміграцыі ў эканамічным ды
культурным жыцьці краіны”. 

Праграма канцэрту, якую вяла др. Алла
Орса	Романо, складалася галоўна з музыкі
й песьняў. Выступілі сьпявачкі: опэрная
Ірына Мозылева (лірычныя песьні), саліст	
ка хору Цітовіча Сьвета Літвінава (народ	
ныя песьні), Валентын і Таня Дзямешчыкі
(музыка, песьні), а таксама дзеці, вельмі
забаўныя, з дэклямацыямі й песьнямі.
Янка Запруднік, даўшы кароткую харак	
тарыстыку асобы й творчасьці Ларысы
Геніюш, прачытаў ейны верш “Зубры”.

На вечарыне пасьля канцэрту быў за	
слуханы запіс успаміну пісьменьніцы
Вольгі Іпатавай пра Ларысу Геніюш (чы	
тала Галіна Падлеская), выступы Сяргея
Шупы пра новую кнігу Зоры Кіпель “Дні
аднаго жыцьця” ды праф. Зіны Гімпеле	
віч, аўтаркі кнігі “Беларуска	габрэйскія
пісьменьнікі 20	га стагодзьдзя”.

Сустрэча, якая пачалася амэрыканскім
гімнам, скончылася супольным выка	
наньнем беларускага “Мы выйдзем
шчыльнымі радамі”. 

22229999����яяяя    ССССууууссссттттррррээээччччаааа    ББББееееллллааааррррууууссссааааўўўў    ППППааааўўўўннннооооччччннннаааайййй    ААААммммээээррррыыыыккккіііі
ННььюю��ББррааннссўў ііккННььюю��ББррааннссўў іікк ССааўўтт��РРыыввээррССааўўтт��РРыыввээрр

Працяг з бачыны 1

Заканчэньне на бачыне 6

Заканчэньне з бачыны 1

У залі Беларуска�Амэрыканскага Цэнтру ў часе банкету прадстаўнікі
арганізацыяў і ўстановаў перадаюць прывітаньні.

Каля помніка змагарам за свабоду й незалежнасьць Беларусі.

Фрэнк Палоўн з удзельнікамі Сустрэчы

Уладыка Сьвятаслаў

Антон Шукелойць
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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 № 10 (537)
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Усуботу, 25 верасьня, у Міжнародным Доме Ма	
рака на Мангэтане, на 15	й вуліцы, адбыўся чар	
говы сход Нью	Ёрскага аддзелу БАЗА. 

ППааддззееіі  ззаа  ааппоошшнніі  ммеессяяцц
Напачатку сходу старшыня аддзелу Віталь Зайка азна	

ёміў прысутных з апошнімі падзеямі ў Беларусі, спы	
ніўшыся на інфармацыі аб падрыхтоўцы прызначаных
на 19 сьнежня прэзыдэнціх выбараў. На сёньня падалі
заявы на ўдзел у выбарах каманды 19 кандыдатаў у прэ	
зыдэнты Беларусі. Разам з тым відавочна, што пры тых
самых умовах рэжыму, тым самым складзе Цантральнай
выбарчай камісіі й у адсутнасьці якіх кольвечы гаран	
тыяў свабодных і празрыстых выбараў, іх вынік
будзе гэткі самы, як у 2001	м і 2006	м гадох, калі
ў выніку фальсыфікацыяў і сваволі рэжыму Лу	
кашэнка аб’яўляў сябе пераможцам. Разам з тым,
умовы сёлета шмат у чым іншыя, бо Лукашэнка ў
значнай ступені страціў давер кіраўніцтва Расеі,
якое з усё меншаю ахвотаю працягвае датацый	
ную падтрымку беларускай эканомікі. Вынік вы	
бараў можа вырашыцца на тле масавых выступ	
леньняў насельніцтва, незадаволенага перш за
ўсё эканамічным становішчам, але ўлічваючы
менавіта гэты момант рэжым і прызначыў выба	
ры на канец году, перад тым як адбудуцца мажлі	
выя падвышэньні Расеяй коштаў на энэрганось	
біты й сыравіну, што, безумоўна, адаб’ецца на сы	
туацыі ў краіне. 

Затым прамоўца паінфармаваў пра падрых	
тоўку і правядзеньне 29	й Сустрэчы Беларусаў
Паўночнай Амэрыкі ў Нью	Брансўіку, якая ладзі	
лася сумеснымі намаганьнямі аддзелаў БАЗА ў
Нью	Ёрку і Нью	Джэрзі і прайшла надзвычай зьмястоў	
на і вынікова. Насычаная праграма прапаноўвала як ін	
фармацыю, так і мажлівасьць адпачыць, правесьці пры	
емны час сярод землякоў	беларусаў. Усе ўдзельнікі адзна	
чалі цёплы таварыскі настрой, што панаваў на імпрэзе,
добрую арганізацыю і цудоўныя выступы музычных вы	
канаўцаў і сьпевакоў Валянціны Пархоменкі, Алеся Ка	
зака, Вольгі Казак і Зьмітра Сьляповіча. У залі навяза	
лася сапраўдная душэўная лучнасьць паміж выступоў	
цамі й аўдыторыяй, людзі былі да глыбіні душы крану	
тыя беларускімі сьпевамі й музыкай, у вачох шмат у ка	
го стаялі сьлёзы. 

ППррээззээннттааццыыяя  ааллььммааннааххуу  ““ББееллаарруусс””
Рэдактар газэты “Беларус” Марат Клакоцкі пачаў

прэзэнтацыю літаратурнага альманаху “Беларус”	2010
паведамленьнем пра перадгісторыю стварэньня альмана	
ху, які выходзіць у сьвет ужо чацьверты раз. Ён адзна	
чыў, што склалася ўжо пэўнае кола аўтараў, але разам з
тым кожны раз зьяўляюцца новыя творцы, новыя імёны.
Сп. Клакоцкі ўзгадаў таксама 60	годзьдзе газэты “Бела	

рус” і адказаў на пытаньні, зьвязаныя з цяперашнім ста	
нам і будучыняй газэты. У дапаўненьне да гэтага вы	
ступіў былы старшыня Галоўнай управы БАЗА Антон
Шукелойць. Затым сп. Клакоцкі перадаў слова прысут	
ным аўтарам сёлетняга альманаху: Віталю Зайку, Сяр	
жуку Сокалаву	Воюшу, Уладыку Юрыю і Валянціне
Якімовіч. 

Сп. В. Зайка адзначыў, што выхад літаратурнага аль	
манаху далёка ад Беларусі, нягледзячы на перашкоды і
неспрыяльныя абставіны для беларускай мовы (у тым ліку
незацікаўленасьць насельніцтва Беларусі), сьведчыць
пра лучнасьць, якая ўсё	ж існуе сярод беларусаў і выні	
кам якой сталі выпускі альманаху, а таксама і сёнешняя

прэзэнтацыя. Выступоўца выказаў вялікую падзяку рэ	
дактару М. Клакоцкаму за мажлівасьць надрукаваць
свае творы, а таксама за ахвярную працу па выданьні
альманаху і газэты. Затым прамоўца коратка азнаёміў
слухачоў з гісторыяй напісаньня свайго апавяданьня
пра беларусаў на Сан	Дамінга ў напалеонаўскі час, ідэя
якога нарадзілася летась на вакацыях у Дамініканскай
Рэспубліцы. Кансультацыі па кнігах і розных іншых кры	
ніцах выявілі вялізную і амаль незакранутую гістарыч	
ную зьяву, калі тысячы жаўнераў з Польшчы і Вялікага
Княства Літоўскага, у тым ліку зь беларускіх земляў,
апынуліся за дзесяць тысячаў міляў ад бацькаўшчыны,
пакліканыя абяцаньнямі Напалеона адрадзіць польска	
літоўскую дзяржаўную супольнасьць. Большасьць з тых
людзей загінулі, і не засталося ад іх ані сьледу, ані па	
мяці.

Сп. С. Сокалаў	Воюш падкрэсьліў, што ягоным жа	
даньнем ёсьць пашырыць тэматыку альманаху “Бела	
рус”. “Альманах – рэч назвычай важная, гэта знак пры	
сутнасьці беларускай культуры, знак нашай прысут	
насьці ў сьвеце. Я вельмі выразна аддзяляю народ ад на	

сельніцтва, і таму лічу, што наўрад ці нас, беларусаў,
можна зьнішчыць моўна і культурна. І выданьне альма	
наху ёсьць адным з доказаў гэтага.” Прамоўца спыніўся
на гісторыі некаторых сваіх вершаў, а таксама, карыста	
ючыся нагодаю, заклікаў прысутных далучыцца да пад	
рыхтоўкі вечарыны памяці Ларысы Геніюш, вывучыў	
шы і падрыхтаваўшы да чытаньня вершы паэткі.

Ул. Юры таксама адзначыў значэньне, якое мае для
беларускай грамады выданьне літаратурнага альманаху
“Беларус”. Кажучы пра свой твор, аўтар адзначыў, што
хацеў заўсёды падзяліцца сваім бачаньнем Другой су	
сьетнай вайны ў Беларусі, якая закранула яго, тады зу	
сім малога хлопца. Асабліва важна ведаць праўду пра так
званых савецкіх “партызанаў”, якія прынесьлі шмат гора
беларусім людзям, і якія яшчэ дасюль лічацца героямі й
вызваліцелямі. Аўтар выказаў вялікую падзяку рэдакта	

ру М. Клакоцкаму за добрую справу, якую ён
робіць. 

Сп	ня Валя Якімовіч  сказала, што ўжо мела
час пазнаёміцца з альманахам, які набыла на 29	
й Сустрэчы Беларусаў Паўночнай Амэрыкі, і
перш за ўсё прачытала творы, напісаныя яе зна	
ёмымі. Яна адзначыла, што знайшла для сябе
шмат новага і цікавага, і людзі, якіх здаецца доб	
ра ведала, бліснулі новымі талентамі. Сп	ня
Якімовіч распавяла пра сваё апавяданьне ў аль	
манаху і пра гісторыю яго напісаньня. 

Выступы рэдактара М. Клакоцкага і аўтараў
былі цёпла і зь цікавасьцю сустрэтыя прысут	
нымі, што мелі магчымасьць набыць, як новы вы	
пуск альманаху, так і тры папярэднія выпускі. 

ССууссттррээччыы  іі  ззннааёёммссттввыы
Затым у разьдзеле “Рознае” адбыліся знаём	

ствы з гасьцямі аддзелу – людзі, што першы раз
прыйшлі на сход аддзелу, коратка распавядалі
пра сябе, пра сваю працу і свае пляны. Затым

сустрэчы й знаёмствы былі працягнутыя з каваю і пачас	
тункамі, падрыхтаванымі ў гонар прэзэнтацыі альмана	
ху “Беларус”	2010.

Віталь ЗАЙКА

Падчас прэзэнтацыі: В. Якімовіч, М. Клакоцкі, В. Зайка.

Сёлета ў верасьні газэце “Бела	
рус” споўнілася 60 гадоў. Яе пер	
шы нумар выйшаў 20 верасьня

1950 году ў Нью	Ёрку, і сёньня “Беларус”
ёсьць самым старым беларускім выдань	
нем па	за Беларусьсю. Газэта выдавалася
ў цесным супрацоўніцтве зь Беларуска	
Амэрыканскім Задзіночаньнем і зрабіла	
ся фактычна трыбунаю для беларусаў
Паўночнай Амэрыкі і шырэй – беларусаў
на чужыне. Газэта насьвятляла навіны з
жыцьця беларускай дыяспары, зьмяшча	
ла паведамленьні й аналізы падзеяў у Бе	
ларусі й у сьвеце, нарысы па беларускай
гісторыі, гісторыі беларускай эміграцыі,
творы беларускіх пісьменьнікаў	эмігран	

таў, успаміны, нэкралёгі, а таксама
аб’явы і абвесткі зь бягучай дзейнасьці
БАЗА ды іншых беларускіх арганізацыяў. 

Працяглы час людзі ў Беларусі ня мелі
доступу да “Беларуса”, яна захоўвалася ў
спэцсховах пры некалькіх цэнтральных
бібліятэках на Бацькаўшчыне. Пасьля аб	
вешчаньня незалежнасьці ў 1991 г. не	
калькі нумароў газэты “Беларус” зьяві	
ліся паралельна ў Амэрыцы і ў Беларусі
(у фотакапіяваным выглядзе). У часы на	
цыянальнага ўздыму канца 1980	х – па	
чатку 1990	х гадоў у Беларусі газэта была
для беларусаў на Бацькаўшчыне асноў	
наю крыніцаю інфармацыі пра землякоў у
Паўночнай Амэрыцы і наогул у сьвеце.

Гісторыя газэты “Беларус” адлюстра	
вала ў сабе ўсе радасныя і сумныя падзеі
з жыцьця беларускай грамады ў Амэры	
цы і ў сьвеце; газэта зрабілася летапісам
паваеннай эмігранцкай дзейнасьці і сьвед	
кам прыходу новага пакаленьня белару	
саў Амэрыкі. Нэкралёгі ў газэце – своеа	
саблівы (хоць і сумны) даведнік “Хто быў
хто” ў беларускай эміграцыі, і каштоўная
крыніца для будучых гісторыкаў эмігра	
цыі. 

Рэдактарамі газэты ў розныя часы былі
такія выбітныя фігуры грамадзкага і куль	
турніцкага жыцьця беларусаў у Амэры	
цы, як Леанід Галяк, Лявон Савёнак,
Міхась Міцкевіч, Натальля Арсеньнева,
Вітаўт Тумаш, Станіслаў Станкевіч, Янка
Запруднік, Зора Кіпель. З газэтаю супра	
цоўнічалі, бадай, усе беларускія літарата	

ры й культурніцкія дзеячы на выгнаньні ў
другой палове 20	га ст. Вялікую дапамогу
ў выданьні газэты ў канцы 1990	х аказалі
Лявон Юрэвіч і Зьміцер Саўка. З 2002 г.,
вось ужо больш за 8 гадоў, газэта выхо	
дзіць дзякуючы надзвычайнай працы яе
сёнешняга рэдактара М. Клакоцкага, які
пачаў таксама выдаваць календары і літа	
ратурны альманах “Беларус”. 

Газэта цяпер перажывае складаныя ча	
сы, неўзабаве адбудзецца кардынальная
зьмена складу рэдакцыі. Будучыня газэ	
ты, што мае ўжо досыць салідны і паважа	
ны для эмігранцкага выданьня ўзрост, за	
лежыць ад новага пакаленьня беларусаў
у Амэрыцы, ад ягонае здольнасьці пера	
няць традыцыю ахвярнай працы ўсіх па	
пярэдніх рэдактараў “Беларуса”.

Віталь ЗАЙКА

ККААССТТРРЫЫЧЧННІІЦЦККІІ  ССХХООДД
Нью�Ёрскага аддзелу БАЗА адбудзецца ў

СУБОТУ, 9 кастрычніка 2010 г. на Мангэтане
ў Міжнародным Доме Марака 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 станцыі Union Square.

Заля месьціцца на 2�м паверсе. 
Пачатак дакладна а 6�й гадз. вечара.

УВАГА! Калі месца і час сходу зьмяніцца, аб гэтым
будзе паведамлена загадзя на ўэбстаронцы

аддзелу: baza�belarus.org

““ÁÅËÀÐÓÑÓ”” ��  6600  ггааддооўў
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УУллааддззііммеерр  ММііггаалльь:: Я ведаю, што Вы
нарадзіліся і жылі ў Горадні. Калі Вы
ехалі ў Польшчу, якія былі мэты, пла"
ны? Што з таго дасягнутае, а што не?

ААллііннаа  ККооўўшшыыкк:: У Горадні я скончыла
ўнівэрсытэт, але мая прага ведаў не была
задаволеная. Таму марыла працягнуць
адукацыю за мяжою, адчувала патрэбу
пашырэньня гарызонтаў і глытка свабо	
ды. У пэўным сэньсе, такую магчымасьць
мне дала магістарская праграма Варшаў	
скага ўнівэрсытэту. Але пакуль яшчэ не
атрымалася скончыць доктарскую дысэр	
тацыю. Праца на Белсаце займае зашмат
часу і творчай энэргіі. Але мяркую для гэ	
тага яшчэ знайсьці час.

УУ..  ММ.. Як Вы даведаліся аб “Белса"
це”? Ці цяжка было адаптавацца на
тэлебачаньні першым часам?

АА..  КК.. Пра Белсат даведалася са СМІ, ад
знаёмых даведалася, калі будзе кастынг
на вядучых “Аб’ектыву”. Прыйшла, прай	
шла першы этап, а потым нас чакала яш	
чэ доўгая сэрыя майстар	клясаў і працы
“на суха” – гэта значыць без этэру, што

неабходна, каб наладзіць усю сыстэму
працы аддзелу навінаў. Праца ў аддзеле
навінаў – самая цяжкая на тэлебачаньні,
7 дзён на тыдзень, ад раніцы да вечара. А
таму, напэўна, легка не было, але было
адчуваньне, што робім нешта надзвычай	
нае. А гэта дапамагала, дадавала драйву.

УУ..  ММ.. Здаецца, што прымаўка “дзе
нарадзіўся – там і прыгадзіўся” да
нашых беларускіх рэаліяў стасавац"
ца ня можа?! Як Вы лічыце?

АА..  КК.. Ня цалкам. Гэта перадусім зале	
жыць ад таго – хто і да чаго прыгадзіўся.
Хоць, безумоўна, пэўныя рэчы на радзіме
рабіць складаней. Але мы маем шчасьце
працаваць для Беларусі. Хацелася	б ве	
рыць, што Белсат зноходзіцца ў Варшаве
толькі часова. Штодня мы працуем мена	
віта для гэтага.

УУ..  ММ.. У якой варшаўскай кавярні/
улюбёным месцы Вас мажна напат"
каць? Як бавіце вольны час?

АА..  КК.. Вельмі люблю каву, а таму зь вя	
лікім задавальненнем сустракаюся зь

сябрамі ў маленькіх кавярнях, тых, што
маюць “душу”. У Варшаве гэта “Кавка”
ля ўнівэрсытэту ці, напрыклад, “Білы ко	
нічэк” у Музэі этнаграфіі. У хаце адпачы	
ваю гатуючы, экспэрымэнтуючы на кух	
ні. Для мяне гэта не абавазак, а асалода і
зьняцьце стрэсу. А калі не працую, не га	
тую, то танцую. Маё вялікае захапленьне
– аргентынскае танга.

УУ..  ММ.. Які быў (ёсьць) Ваш улюбёны
момант падчас працы ў “Аб’ектыве”?
Які госьць праграмы запомніўся най"
больш?

АА..  КК..  Напэўна, самым хвалюючым быў
першы жывы этэр – вялікі стрэс, адказ	
насьць і гонар. А улюбены момант – кож	
ны пачатак праграмы: калі чуеш першыя
акорды застаўкі, з рэжысэркі каманду “па	
чынаем!”, адчуваеш адрэналін у крыві.
Што тычыцца гасьцей, то запомнілася гу	
тарка зь Зянонам Пазьняком, цікава бы	
ло зь Міхалам Залескім, Яраславам Ра	
манчуком ды Ўладзімерам Падголам.

УУ..  ММ.. Як складаюцца ў Вас адносі"
ны зь іншымі вядучымі Алесем,
Вольгай? Ці існуе пэўнае лідэрства,
аўтарытэт пэўнай асобы?

АА..  КК.. Кожны з нас імнецца прынесьці ў
праграму нешта свае – новыя элемэнты
ды новыя эмоцыі. Тая канкурэнцыя, якая
існуе паміж намі, толькі матывуе ўдаска	

нальвацца. Але мне здаецца, што кожны
з нас знайшоў нейкую сваю сьцежку.
Дзяўчаты – Воля і Мара – займаюцца
“Тыднем у Аб’ектыве”, а я распачала
ўласны праект – праграму “Прасьвет”.
Цікава спрабаваць сабе ў розных ролях –
рэпартэркі, вядучай, аўтаркі праграмы. 

УУ..  ММ.. Не сакрэт, што сьцежкі Ваша"
га жыцьця перасякаліся зь леген"
даю беларускага тэлебачаньня сп"
яй Зінаідай Бандарэнка. Што дала
Вам гэтая вядомая асоба? 

АА..  КК..  Для нас тады яшчэ зусім “зяле	
ных” менавітая яна адкрывала таямніцы
прафэсіі. У сваей справе сп	ня Бандарэн	
ка пэрфэкцыяністка. Яна імкнулася нам
перадаць свае веды, досьвед, разьняво	
ліць, падказаць. Пасьля гэтага кожны му	
сіў прымерыць гэта “на сябе” ды знайсьці
ўласны стыль. Яна для мяне заўсёды за	
станецца аўтаратэтам у прафэсіі ды чала	
векам	легендаю.

УУ..  ММ.. Хто ёсьць Вашым жыцьцё"
вым аўтарытэтам?

АА..  КК.. Не магу сказаць, што маю нейкія
ідэалы ці аўтарытэты. Але, напэўна, існу	
юць людзі, якія натхняюць, і такіх даволі
шмат.

УУ..  ММ.. Шмат беларусаў у сьвеце да"
волі крытычна ставіцца да “Белса"
ту”. Маеце што ім адказаць?

А. К. Магу толькі заклікаць іх паспра	
баваць працаваць з намі і рабіць гэта
лепш! 

УУ..  ММ.. “Аб’ектыў” цяпер можна
глядзець дзённа праз інтэрнэт, а
таксама архіў іншых праграмаў. Ці ў
“Белсату” ёсьць нейкія пляны на па"
шырэньне аўдыторыі? Можа фэнамэ"
нальны прарыў на мэдыя"рынак
Паўночнай Амэрыкі?

АА..  КК..  Нажаль, вяшчаньне па спадарож	
ніку на Паўночную Амэрыку пакуль не
плануецца , а таму для нашых гледачоў
найлепшаю крыніцаю будзе нашая ўэб	
старонка , якая ў новым сэзоне абнаўля	
ецца і будзе мець яшчэ больш прапановаў
і інфармацыі.

УУ..  ММ.. Дзякуй за адказы! Посьпехаў

праблемы Бацькаўчыны. Апрача гэтага спадар Шуке	
лойць нагадаў, што частка беларусаў сёньня сабралася і ў
Саўт	Рывэры. “Наяўныя супярэчнасьці – зьява часовая.
Так неаднойчы здаралася ў гісторыі. Але горшае рана ці
позна адыходзіць, а лепшае застаецца і тыя маладыя ва	
сількі, якія зараз ёсьць у
беларускай грамадзе пры
адпаведнай працы будуць
буйна квітнець у бела	
рускім полі.” – зазначыў
заслужаны дзяяч бела	
рускага руху. 

Далей прысутныя пачу	
лі зварот старшыні Нью	
Ёрскага аддзелу БАЗА Ві	
таля Зайкі й прывітаньні
Ўладыкі Ўкраінскай Пра	
васлаўнай Аўтакефаль	
най Царквы ў ЗША архія	
піскапа Аляксандара, ка	
ардынатара Кангрэсу Но	
вай Беларускай Дыяспа	
ры Эўропы і ЗША і сябры
Рады БНР Паўла Маро	
зава, а закончылася афі	
цыйная частка Сустрэчы
прыняцьцём Рэзалюцыі
29	й Сустрэчы Беларусаў
Паўночнай Амэрыкі. 

Дарэчы, у другі дзень ар	
ганізатары сутыкнуліся з
праблемаю. Тых, хто хацелі ўзяць удзел у канцэрце бы	
ло больш, чым прадугледжвала праграма. У выніку нека	
торыя ўдзельнікі мусілі скараціць свае выступы, а нека	
торыя пагадзіліся выступіць іншым разам. 

Асноўную	ж частку канцэртнай праграмы, ужо трады	
цыйна правяло “Трыё Казакоў”: заслужаная артыстка

Беларусі, ляўрэат міжнародных конкурсаў Валянціна
Пархоменка ды Алесь і Вольга Казакі. 

Ізноў, як і ў першы дзень, заля танчыла. Ізноў панава	
ла тая самая станоўчая энэргетыка, ізноў быў уздым.
Праўда, гэтым разам танчылі ня ўсе, бо месца перад сцэ	
наю было няшмат. Затое сярод найбольш актыўных бы	
ла заўважная сям’я Рыжых: Алена й Пётра з сынамі Ян	
кам, Алесем і Мартынам. Апошні, якому няма яшчэ го	
ду, стаўся самым маладым удзельнікам другога дню. 

Сваю сольную праграму паказаў таксама доктар му	
зыкі, фальклярыст і актор, клярнэтыст Зьміцер Сьля	
повіч. Песьні й музыка беларускіх габрэяў, а таксама мя	
шаныя беларуска	габрэйскія песьні. Апрача гэтага, яго	
ны клярнэт загучаў і ў песьнях “Трыё Казакоў”, што
ўзбагаціла акампанэмэнт і дадало прысутным імпэту. 

Таксама ў канцэрце ўзялі ўдзел Валянціна Якімовіч (а	
капэльныя народныя песьні) ды бард Сяржук Сокалаў	
Воюш. Закончылася Сустрэча супольным адсьпявань	
нем нацыянальнага гімну “Мы выйдзем шчыльнымі ра	
дамі”.

П. С. (пасьля сказанага). На жаль, не абыйшлося
сьвята без сваёй лыжкі дзёгцю. Беларусы, якія сабра	
ліся ў Нью	Брансўіку шчыра спадзяваліся, што, нягле	
дзячы на канфлікты ў дыяспары, ёсьць у ёй і тыя людзі,

якія лічаць нас адным на	
родам незалежна ад на	
шых поглядаў і пазыцы	
яў у той ці іншай сытуа	
цыі. Менавіта такой лі	
чылі яны Старшыню Ра	
ды БНР Івонку Сурвіллу,
якую запрасілі наведаць
Сустрэчу, да якой спры	
чыніліся ажно сем сяб	
роў Рады БНР, хаця	б з
кароткім візытам. Лічылі
і пралічыліся. Напэўна
доўга яшчэ лёс будзе вы	
прабоўваць нас дзелячы,
прыкладам, народ на
“сваіх” і “чужых”, жур	
налістаў на “чэсных” і
“нячэсных”, насельніц	
тва на “народ” і “апазы	
цыйных адмарозкаў”, а
краіну на “маю” і “на	
шу”. 

Але скончыць хочацца
ўсё	ж лыжкаю мёду. Рэ	
алізацыя пастановаў,

прынятых у часе 29	й Сустрэчы Беларусаў Паўночнай
Амэрыкі, пачалася. Беларускі Музэй правёў першую
выставу абразоў руказдольніцы Любові Карпавай і пра	
цуе далей над адганізацыяй новых. Раўналежна пачала	
ся й падрыхтоўка да вечарыны памяці Ларысы Геніюш. 

Сяржук СОКАЛАЎ�ВОЮШ

Заканчэньне з бачыны 4

ССууссттррээччаа  ўў  ННььюю--ББрраассўўііккуу

Канал БЕЛСАТ
створаны на пад	
ставе дамовы

МЗС Польшчы і TVP
(Польскае грамадзкае
тэлебачаньне) 23 кра	
савіка 2007	га году, хоць

над ягоным стварэньнем яшчэ з чэрвеня 2006	га году працавала група журналістаў
з Польшчы і Беларусі пад кіраўніцтвам Агнешкі Рамашэўскай	Гуза, прызначанай
на пасаду дырэктара. Польскае тэлебачаньне атрымала ў 2007	м фінансавым годзе
зь дзяржаўнага бюджэту каля 4 млн. эўра на падрыхтоўку каналу да выхаду ў этэ	
р. Вяшчаньне пачалося 10 сьнежня 2007	га году. Пачаткова канал вяшчаў 4 гадзіны
на дзень, але час павялічваўся, і сёньня перадачы трансьлююцца 16 гадзін на дзень.

Праграмы тэлеканалу БЕЛСАТ разьлічаныя перадусім на жыхароў Беларусі. У
этэр выходзяць інфармацыйныя перадачы, публіцыстыка, кінафільмы, праграмы,
прысьвечаныя гісторыі і культуры, моладзёвыя перадачы.

Над праграмаю каналу БЕЛСАТ працуе некалькі дзясяткаў журналістаў у Бела	
русі, Польшчы, Летуве, Чэхіі. Жыхары Беларусі могуць аглядаць канал праз спада	
рожнікі Sirius і Astra	1Кr. Беларусам у Амэрыцы пакуль застаецца толькі БЕЛСАТ
праз інтэрнэт, але таксама ў добрай якасьці.

Мне выпала магчымасьць пагутарыць зь вядучаю штодзённай праграмы аб падзе	
ях дня “Аб’ектыў” Алінаю Коўшык. Спадзяюся, чытачам “Беларуса” будзе таксама
цікава бліжэй пазнаёміцца з адною з супрацоўніц БЕЛСАТУ.

Уладзімер МІГАЛЬ

Аліна Коўшык
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ЗЗоорраа  ККііппеелльь.. Дні аднаго жыцця.. Ус"
паміны, артыкулы, дзённікі. 933 с.
Мінск, 2010. 500 асобнікаў.

Што застаецца
пасьля сыходу
ч а л а в е к а ?

Зробленае: кнігі, аўтарскія
й пераклады, артыкулы –
напісанае. Памяць: блізкіх,
сяброў, а часам і ворагаў,
усіх, каго крануў чалавек
шляхам свайго жыцьця.
Справа: працягнутая спад	
каемцамі, паплечнікамі.

За ўсімі зьдзяйсьненьня	
мі губляецца самое жыць	
цё, будзённае, побытавае,
прыхаванае ад чужога, неся	
мейнага вока хатнімі сьце	
намі, ветлівымі ўсьмешка	
мі, выхаваньнем і стрыма	
насьцю.  

Кніга, мужна выдадзеная
паўвекавым спадарожнікам аўтара, пускае
нас у прыватнае жыцьцё сям’і Кіпеляў і

жыцьця беларускае грамады цягам дзеся	
цігодзьдзяў – вачыма самой Зоры Кіпель.
Хоць выдрукаваныя цікавыя ўспаміны, радас	
лоўная, самае важнае, безумоўна, дзёньнікі,

ад 1978 да 1999 гг. 
Іх можна чытаць як сама	

стойны твор – сагу аднае
сям’і, сачыць за разьвіцьцём
падзеяў і характараў, спазна	
ваць – аўтара, блізкіх і сябе
(так, так, шмат хто знойдзе
й сябе там у якасьці пэрса	
нажаў). А можна чытаць
дзёньнікі як надзвычай бага	
ты, каштоўны, нават уні	
кальны матэрыял для цэла	
га шэрагу досьледаў – і ня
толькі па гісторыі эміграцыі. 

Як і кожная сапраўдная
кніга, гэтая – ня лёгкая для
чытва. Яна шчырая, часам –
нават жорсткая ў сваёй
шчырасьці, як самое жыць	
цё.

Але хочацца, каб такіх кнігаў было болей. 
ЛЮ

DC Chapter of the Belarusan"
American Association. 34 p. June
2010. Наклад невядомы.

Па	шчырасьці, напачатку мяне гэ	
тая кніга расчаравала: немалым, на	
пэўна, коштам выдадзеная, яна вы	
глядала нейкаю недарэчнасьцю ў
чаканьні Вялікай і
Сапраўднай Гісто	
рыі БАЗА. І толькі
пазьней сьцяміў,
што вінаваты я
сам, бо ў кнігі зу	
сім іншае прызна	
чэньне: па	сут	
насьці, гэта пер	
шая нашая coffee
table book – так
называюць кнігі ў
цьвёрдай воклад	
цы (праўда, паме	
ры ў іх звычайна
значна большыя),
якія ляжаць у ві	
тальнях на гар	
батна	кававых століках; госьці іх
гартаюць – за размовамі ці бавячы
час, покуль гаспадары завіхаюцца
на кухні над прысмакамі. Свае	
саблівы варыянт прыхаванай агіта	

цыі. Таму падобныя кнігі – заўсёды
багата ілюстраваныя, маюць міні	
мум тэксту, інфармацыя пададзеная
сьцісла й проста.

Усё гэта ёсьць і ў альбомчыку пра
аддзел БАЗА ў Вашынгтоне: здымкі
сяброў – на ўрачыстасьцях і сумес	
ных імпрэзах, сьціслыя зьвесткі пра

Беларусь, арганіза	
цыю і саміх сяброў
(з кантактнай інфар	
мацыяй), галерэя ве	
дамых амэрыканцаў,
чые продкі паходзілі
з нашых зямель. 

Такая кніга – як
візытоўка: хутка, не	
шматслоўна й візу	
альна. Нават паду	
малася, што й ін	
шым арганізацыям,
палітычным, куль	
турніцкім, – добры
прыклад для насьле	
даваньня. Адно што
якасьць здымкаў і

спалучэньне колераў (надта	ж бла	
га чытаецца чырвоны на карычне	
вым) мусяць быць зробленыя больш
прафэсійна.

ЛЮ

Уграмадзкай залі пры
царкве Маці Божай
Жыровіцкай ў Гай	

лэнд	Парку 19 верасьня сёлета
прайшла пэрсанальная выста	
ва беларускай мастачкі Любові
Карпавай. Выставу падрыхтаваў
з дапамогаю прыхаджанаў Бе	
ларускі музэй у Нью	Ёрку. Пара	
фіяне падрыхтавалі ў гэты
дзень таксама сяброўскі пікнік.

Яшчэ напрыканцы трады	
цыйнай ранішняй багаслужбы
настаяцель а. Зінові адзначыў,
што творы сп	ні Карпавай зроб	
леныя зь неверагодным па	
чуцьцём густу, цеплынёю ды
высокім майстэрствам.

У грамадзкай залі кожны з
больш чым паўсотні наведні	
каў меў магчымасьць пераканац	
ца ў гэтым: 30 вышываных тво	
раў, зробленыя за апошняе дзе	
сяцігодзьдзе, мастачка прэзэн	
тавала ў такой колькасьці для
публікі ўпершыню.

Такім чынам, 25	я выстава Бе	
ларускага Музэю ў Нью	Ёрку
стала першаю пэрсанальнаю для
Любові Карпавай – яшчэ адной
беларускі, якая жыве ў ЗША і
адгукнулася на прапанову пазна	
ёміць суродзічаў са сваёю твор	
часьцю. 

Коратка распавёўшы пра фак	
ты сваёй біяграфіі: нараджэньне
ў Гомлі, пераезд у Менск, вучо	
бу ў наргасе, працу інжынэрам,
спадарыня Карпава больш увагі
надала ў выступе свайму творча	
му шляху. Захапленьне тканіна	
мі з юнацтва прывяло яе ў гур	
ток, дзе яна дапамагала ўжо
іншым – дзеткам ды часта і іх	
ным бацькам засвойваць свое	
асаблівую беларускую тэхніку
вышываньня. Стварэньне мас	
тацкіх кампазыцыяў і расшыва	
нак ды пляценьне кветак – бела	
рускія традыцыі, якія ўходзяць
каранямі ў глыбокую даўніну.

Пацеркавае руказдольства
прыйшло да нас з гістарычных
глыбіняў: майстэрства пляцень	

ня, ткацтва, вышываньня, спрад	
веку перадавалася ў спадчыну ў
нашай краіне.

А наогул вырабы з пацерак,
вядомыя яшчэ ў Старажытным
Эгіпце й Індыі, да сёньня аздаб	
ляюць вопратку народаў Бліж	
няга й Далёкага Ўсходу, Афрыкі
й Індыі, Амэрыканскага канты	
нэнту й выспаў Ціхага акіяну,
Эўропы ды Азіі.

Беларускія пляцёнкі й гарляч	
кі маюць у сьвеце сваіх сваякоў:
эфіёпскія чале, iндыйскія мала й
хар, кубінскія каяр і гаргантыя,
ангольскія місанга, баўгарскія,
румынскія й малдаўскія гарданы
й згарды, украінскія гэрданы й
сылянкі, славацкія нагрдэлікі,
таджыцкія гулубанд і фарал, уз	
бэцкія зэбігардан, жмудзкія ка	
ралінас. Разнастайныя паводле
формы, назваў, арнамэнтацыі,
калярыту, кампазыцыі й тэхніцы
выкананьня, яны сьведчаць пра
прыродны нацыянальны талент,
мастацкі густ і майстэрства
іхных, найчасьцей безыменных,
аўтараў.

Гісторыя вышываньня пацер	
камі ў Беларусі сягае ў далёкую
мінуўшчыну. Ці ня першыя зь	
весткі пра гэта датычаць тэрыто	
рыі радзімічаў (сучаснай Го	

мельшчыны), дзе ў пахаваньні
ХІ стагодзьдзя быў знойдзены
галаўны ўбор, аздоблены на
ілбе паласою рамбічных паце	
рак.

ІХ	ХІІ стагодзьдзямі датуюц	
ца зьвесткі пра пацеркавыя
ўпрыгожаньні вопраткі на тэ	
рыторыях земляў, якія тады
знаходзіліся пад Беларускім
уплывам 	 Гэрцыке й Кукейнас
(латыскае ніжняе Падзьвінь	
не). Там у пахаваньнях былі
знойдзеныя тканыя вянцы, уп	
рыгожаныя бронзавымі пакру	
чалкамі (сьпіралькамі) й па	
церкамі.

У Беларусі апошніх двух	
трох стагодзьдзяў жаночыя
ўпрыгожаньні з пацерак у вы	

глядзе вузкай узорыстай стужкі,
якая шчыльна прылягала да
шыі, а таксама закругленых каў	
няроў былі найбольш папуляр	
нымі на Гарадзеншчыне й Го	
мельшчыне. Гэта, згаданыя ўжо
пляцёнкі (ад спосабу вырабу) й
гарлячкі (ад месца нашэньня на
шыі). Ад іх паходзяць, запазыча	
ныя яшчэ ў ХVII стагодзьдзі ў
Беларусаў жмудзкія каралінэс,
што былі надзвычай папулярны	
мі на прылеглых да Беларусі
паўдзённа	усходніх жмудзкіх
землях.

У ХІХ стагодзьдзі пацеркамі й
трапецыяпадобнымі падвескамі
любілі расшываць хусткі бела	
рускі Смаленшчыны.

У нашым часе пацеркавыя вы	
шыўкі як элемэнт народнага
строю, папулярныя ў вёсцы Ня	
глюбка, што пад Веткаю на Го	
мельшчыне. У музэях Гомельш	
чыны можна пабачыць вышыўкі
пацеркамі нашых сучасьніцаў
Людзьмілы Сушко, Сьвятланы
Бацуновай, Натальлі Лагуты,
Веры Самасаднай.

Такім чынам зараз у беларус	
кім замежжы гэтую традыцыю
працягвае таксама Любоў Кар	
пава, што сымбалічна, народжа	
най у Гомлі.

Але да тых працаў, якія спада	
рыня Карпава стварае сёньня,
быў доўгі жыцьцёвы шлях і пера	
асэнсаваньне таго, што адбыва	
ецца навокал. Пасьля 46 гадоў
жыцьця на Бацькаўшчыне яна
пераехала ў ЗША у 1993 годзе.
Атрымаўшы прафэсію касмэто	
ляга і пасьпяхова займаючыся
прыватным бізнэсам, яна ўсё	ж
працягвала шукаць тое, што не
давала ёй спакою і што дазво	
ліла	б ёй выкарыстаць свой
творчы патэнцыял поўнасьцю.

Заўсёдныя амэрыканскія праб	
лемы – недахоп часу і адпачын	
ку – дазволілі вярнуцца да ак	
тыўнай творчасьці праз 8 гадоў
– у 2001	м. Штуршком стаў па	
дарунак адной зь сябровак. Аб	
раз Божай Маці стаў тым нат	
хняльнікам, які абудзіў ізноў у
Любові Карпавай творцу: прось	
ценькая выява на паперы абу	
дзіла ў ёй даўнюю мару вышыць
гэткі	ж абраз пацеркамі (бісе	
рам) на тканіне.

Потым зьявіліся іншыя абра	
зы. Нястомная ў сваёй працы
майстрыха вышывае практычна
ў любых умовах: падчас сямей	
нага збору ля тэлебачаньня, на
самоце ўночы, у вольную хвіліну
днём. Кожны з твораў патрабуе
асаблівага падыходу і, па словах
аўтаркі, стварэньне адной вы	
шыванкі займае каля аднаго ме	
сяцу.

Вышытыя на тканіне пацерка	
мі й залатою ды срэбнаю ніткаю
ейныя творы нясуць у сабе цеп	
лыню беларускай гасьціннасьці,
адкрываюць скарбы беларускай
душы, змушаюць думаць пра
вечнае.

На 29	ю Сустрэчу Беларусаў
Паўночнай Амэрыкі ў Нью	
Брансўіку Любоў Карпава прый	
шла паводле закліку сэрца. Там,
за два тыдні да выставы, і тут, у
беларускай царкве, мастачцы
лёс падараваў новыя сустрэчы і

знаёмствы. І, па яе словах, ме	
навіта яны ў спалучэньні зь бе	
ларускасьцю душы падказалі ёй
два новыя накірункі для твор	
часьці: цяпер у плянах майстры	
хі вышываньне абразоў з выява	
мі беларускіх сьвятых, а таксама
беларускіх сьвятыняў, якімі так
багатая нашая Бацькаўшчына.

Добрай творчай дарогі Вам,
спадарыня Карпава!

Пасьля афіцыйнай часткі ім	
прэзы кожны з прысутных мог
асабіста пазнаёміцца з мастач	
каю, задаць ёй пытаньні, выка	
заць свае меркаваньні наконт
ейных працаў.

Цёплая атмасфэра ў залі ства	
рылася яшчэ і дзякуючы зладжа	
наму пікніку зь лятарэяй ды вя	
сёлымі і час ад часу даволі шум	
нымі размовамі нашых суродзі	
чаў.

Паводле belmov.org

ННооввыыяя  ккннііггіі    РРээццээннззіііі

Любоў Карпава
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2 кастрычніка 1975 г. у Лён	
дане памёр Тамаш Падзява.
Выпускнік Друйскай гімназіі, ён
потым вучыўся ў Рыме, дзе
атрымаў званьне доктара філя	

зофіі, затым працаваў у місіі ў
Харбіне. У 1948 г. Падзява быў
схоплены кітайскімі ўладамі і пе	
рададзены НКВД. Асуджаны на
25 гадоў, у 1955 г. выйшаў па	
водле амністыі і выехаў у Поль	
шчу. Ад 1969 г. жыў у Лёндане
пад апекаю Часлава Сіповіча.

Шмат друкаваўся ў часапісе
“Божым шляхам”.

З 12 па 16 кастрычніка 1925
г. у Бэрліне праходзіла 2"я Ўсе"
беларуская палітычная кан"
фэрэнцыя, скліканая кіраўні	
ком Ураду БНР А. Цьвікевічам
на патрабаваньне КПБ з мэтаю
прызнаць Менск адзіным цэнт	
рам беларускага палітычнага і
культурнага руху. 15 кастрыч	
ніка 1925 г. Урад БНР прыняў
дзьве пастановы. Згодна зь пер	
шаю, Менск прызнаваўся адзі	
ным цэнтрам нацыянальнага ад	
раджэньня Беларусі. Згодна з
другою, Урад спыняў дзей	
насьць. І сама Бэрлінская канфэ	
рэнцыя прызнала Менск цэнт	
рам адраджэньня. Пастанову
падпісалі А. Цьвікевіч, К. Еза	
вітаў, У. Пракулевіч, А. Гала	
вінскі, Л. Заяц.

Праўда, старшыня Прэзыдыю	
му Рады БНР Пётра Крачэўскі і
ягоны намесьнік Васіль Захарка
не прызналі ні 1	й пастановы
Ўраду, ні рашэньня канфэрэн	
цыі і працягнулі дзейнасьць у
Празе. 

Але пастановы канфэрэнцыі
мелі вялікае значэньне. Бальша	
вікі вонкава дамагліся спынень	
ня дзейнасьці Ўраду БНР, нанёс	
шы гэтым сур’ёзны ўдар па бе	
ларускаму эміграцыйнаму ася	
родку. Неправамоцнасьць паста	
новаў канфэрэнцыі спрычыніла	
ся пазьней да паразітаваньня на
тэме БНР. Дзеячы БЦР даказ	
валі, што ў 1925 г. Рада і Ўрад
БНР спынілі існаваньне, і цяпер
БЦР зьяўляецца іхняй пераем	
ніцай, дзеячы, што згуртаваліся
вакол Міколы Абрымчыка, да	
казвалі, што Рада БНР працягва	
ла існаваць і далей.

29 кастрычніка 1955 г. у
Нью	Ёрку быў заснаваны Ка"
мітэт незалежнай Беларусі –
адная са спробаў аб’яднаць эмі	
грацыю ў ЗША. Сярод засна	
вальнікаў камітэту былі Юры
Сабалеўскі, Леанід Галяк, Ля	
вон Савёнак, Анатоль Плеска	
чэўскі, Мікола Панькоў ды інш.
Галоўная форма дзейнасьці КНБ
заключалася ў складаньні мэма	
рандумаў у ААН, Кангрэс ЗША,
этнічныя арганізацыі, у якіх ас	

ноўная ўвага зьвярталася на ста	
новішча Беларусі ў складзе
СССР. Праўда, аб’яднаць эмі	
грацыю тады не атрымалася, а
дзейнасьць спынілася пасьля
выезду Ю. Сабалеўскага ў Ня	
меччыну і далейшай ягонай
заўчаснай сьмерці. 

У кастрычніку 1960 г. вый	
шаў першы нумар грамадзка	
палітычнага і літаратурна	мас	
тацкага часапіса “Беларуская
думка”. Ягоным выдаўцом было
Беларускае выдавецкае тавары	
ства на чале з Барысам Шчор	
сам. Першым галоўным рэдакта	
рам быў Антон Даніловіч (Янка
Золак), у склад рэдакцыі ўва	
ходзілі Леанід Галяк, Міхась Ка	
выль, а. Мікалай Лапіцкі і д	р
Мікалай Шчорс. 1 – 13 нумары
часапіса друкаваліся ў горадзе
Сырак’юз (штат Нью	Ёрк), ад
1971 г. друкуецца ў Саўт	Рывэ	
ры.

Выдаецца “Беларуская думка”
і сёньня, накладам 100 асобні	
каў, пераважна дзякуючы вы	
сілкам Жоржа Навумчыка. На	
пярэдадні 29	й Сустрэчы Бела	
русаў Паўночнай Амэрыкі сьвет
пабачыў чарговы 64	ы нумар вы	
даньня.

АГ

ГГааззээттаа  ББееллааррууссааўў  уу  ВВооллььнныымм  ССььввееццее

Выдае штомесячна:
Беларуска�Амэрыканскае Задзіночаньне
Сусьветнае сеціва: baza�belarus.org

Падпiска $50 на год.
Чэкі выпісвайце на BIELARUS 

BIELARUSBIELARUS
BBeellaarruussaann  NNeewwssppaappeerr  iinn  tthhee  FFrreeee  WWoorrlldd

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 пагля-
ды, зь якiмi Рэдакцыя не згаджаецца.
Перадрук дазваляецца толькi пры

ўмове зазначэньня крынiцы.
©  BIELARUS,  2010

Адрас для допiсаў і кантактаў:

BIELARUS 
P.O. Box 3225

Farmingdale, NY 11735
EE-mmaa ii ll ::

hazetabielarus@att.net
Сусьветнае сеціва:
www.bielarus.org
ISSN  1054-99455

Адказнасьць за зьмест рэклямы
нясе рэклямадаўца.

ÁÅËÀÐÓÑÁÅËÀÐÓÑ

8 ÁÅËÀÐÓÑ № 573 Кастрычнік 2010 г.

Газэта ““ББЕЕЛЛААРРУУСС””
бясплатна надрукуе кароткія
прыватныя паведамленьні й
аб’явы некамэрцыйнага ха�
рактару, віншаваньні, запра�
шэньні, спачуваньні ды інш.
Наконт разьмяшчэньня рэк�

лямы кантактуйце рэдакцыю.

НА ВЫДАВЕЦКІ ФОНД
“БЕЛАРУСА” АХВЯРАВАЛІ:

БIНіМ паведамляе, што на выдавецкі фонд Iнстытуту паступілі чарговыя
ахвяраваньні:

Управа БIНIМ усім шчыра дзякуе.

ШаноШаноўнае спадарства!ўнае спадарства!
Пабачыў сьвет літаратурны альма-

нах беларускіх пісьменьнікаў замеж-
жа “БЕЛАРУС”. Калі ласка, падтры-
майце нашых творцаў і выдаўцоў Ва-
шымі замовамі.

Падпісчыкі газэты “Беларус” маюць
магчымасьць замовіць гэтае цікавае
выданьне па зьніжанаму кошту, які сё-
лета складае $12.

Калі вы не выпісваеце газэту “Бела-
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$15. Замова аднаго асобніка альманаху
для жыхароў Канады будзе каштаваць
$18, усіх іншых краінаў сьвету $20.

Замову можна зрабіць даслаўшы ад-
паведную аплату на адрас:

BIELARUS
P. O. Box 3225

Farmingdale, NY 11735

Чэкі ці грашовыя пераводы выпісвайце на імя BIELARUS.
З пытаньнямі кантактуйце рэдакцыю. 

ППРРЫЫВВААТТННЫЫЯЯ  ААББВВЕЕССТТККІІ
ДА ЧЫТАЧОЎ АЛЬМАНАХУ “БЕЛАРУС 2010”

Пад зманкай прытарнаваньня да “тарашкевіцы” напісанага не “нарко-
маўкай“, а “тарашкевіцай” майго вершаванага аповяду “Антолька”, рэдакцыя
альманаху зрабіла ў ім 50 “паправак”, ад якіх у колькіх мейсцах твор нельга
зразумець, бо ён напісаны так паневуцку, што яго няварта чытаць.

У надрукаваным бо ў альманаху тэксьце павыкіданыя словы, пазьменьваны
лік складоў у радках, зьіначаныя злучнікі ды яшчэ дзе-што, ад чаго твор абяр-
нуўся ў няпісьменнасьць, а ягоны аўтар, г. зн. я, апыніўся ў сьмеху вартых
няўмеках.

Гэты вандалізм, нажаль, няма як адразу паправіць, але я буду старацца
знайсьці спасаб, каб мой твор дайшоў да Вас, Паважанвя Чытачы, так як ён
быў напісаны.

Тымчасам прашу выбачэння за прыкрасьць, якую я й сам дазнаў.
Барыс ДАНIЛЮК

___________________

Выказваю словы шчырай падзякі сп-ні Лізавеце Літаровіч з Саўт-Рывэру за цу-
доўны падарунак у выглядзе кнігі Натальлі Гардзіенкі “Беларусы ў Вялікабрытаніі”. 

З павагаю й удзячнасьцю з Украіны Пятрусь КАПЧЫК
___________________

Зь днём народзінаў 25 лістапада віншую свайго сябрука Міхася Слабодзкага і
зычу яму посьпехаў у справах, шчасьця ў жыцьці, моцнага здароўя!

Пятрусь КАПЧЫК зь Iзяславу (Украіна)

У лістападаўскім нумары будзе
пададзены адрас новай рэдакцыі

“Беларуса”, на які трэба зьвяртацца ў
справах падпіскі на газэту.

У пытаьнях альманаху “Беларус”
кантактуйце выдаўцоў па адрасох,

пададзеных справа ад гэтай абвесткі.

І. і Я. Грышкевіч  . . . . . . . . . . . . . .100
В. Кавалёва  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Г. і С. Сокалавы . . . . . . . . . . . . . . . .65
М. і К. Верабей . . . . . . . . . . . . . . . . .50
І. Дзесюкевіч  . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
В. Міхайлава  . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
А. Палешчук  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Т. Піліповіч  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
А. Раманенка  . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Л. і М. Сагановіч . . . . . . . . . . . . . . .50
С. Трыгубовіч . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
М. Уласава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
А. Цяцерына . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
А. Шукелойць  . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Ахвяраваньні, 
сабраныя на 29"й Сустрэчы

БПА ў Нью"Брансўіку:
Ананімна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Ананімна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Усім шчыры дзякуй! 

Л. Касоўская (Лапіцкая). $1000
К. і Я. Вініцкія. . . . . . . . . . . $550
Л. Літаровіч . . . . . . . . . . . . $150

М. і В. Сьнежкі. . . . . . . . . .$100
Др. Я. Шыбут. . . . . . . . . . . $100
М. Швэдзюк. . . . . . . . . . . .$100

ККаалляяннддаарр““ББЕЕЛЛААРРУУССАА””  ККаалляяннддаарр““ББЕЕЛЛААРРУУССАА””  
УУДДААККЛЛААДДННЕЕННЬЬННЕЕ

У “Календары “Беларуса”,
што быў надрукаваны ў папя�
рэднім № 572, была пададзена
недакладная інфармацыя. Сп.
Барыс Данілюк паведаміў,
што ў зацемцы пра Міхася
ТУЛЕЙКУ, было памылкова
напісана, што ён “у 1935 г.
сканчыў юрыдычны факуль�
тэт Віленскага ўнівэрсытэ�
ту, некаторы час працаваў
адвакатам”. У зацытаваным
сказе, праўдападобна, гаворка
ідзе пра іншага Міхася ТУ�
ЛЕЙКУ, які падчас 2�й Су�
сьветнай вайны быў барана�
віцкім адвакатам, і пра якога
іншых зьвестак не захавала�
ся. Хучэй за ўсё, што пасьля
эвакуацыі зь Беларусі ў 1944�м
годзе ён ці затаіўся, ці загіуў у
Польшчы.    

Нясьвіскі�ж настаўнік Мі�
хась ТУЛЕЙКА пасьля выхаду
на пэнсію ў самым канцы 1970�
х гадоў жыў у горадзе Томс�
Рывэр на поўдні штату Нью�
Джэрзі, кіраваў царкоўным
хорам у прыходзе БАПЦ ў Га�
лэнд�Парку. Быў ён таксама
сябрам Згуртаваньня Бела�
рускіх Вэтэранаў у Нью�
Джэрзі.

РРээддааккццыыяя
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