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У лшею сёлета споршцца 35 год 
ад часу, кал1 бьип лакладзеныя ар- 
гашзацыйныя асновы Беларуска- 
Амэрыканскага Задз1ночаньня (БА
ЗА). Угодя! гэтыя павгнкы стацца 
нагодаю, каб аз1рнуцца на пройдзе- 
нь.' шлях, ушанаваць памяць ycix, 
хто працав1та йшоу па îm, падсума- 
ваць зробленае, устанавщь чарго- 
васьць бягучых заданьняу ды йсьц! 
далей.

амэрыканск1х вышэйшь?х навучаль- 
ных установах, фэстывал! й мас- 
тацюя выстаую ÿ Антарыё й Ныо 
Джэрзы ; выступы танцавальных 
гурткоу моладз1 ÿ Тароньце й Kniÿ- 
леньдзе ды шмат штага, вакол ча- 
го засярэджзалася беларуска-ка- 
надзкае й беларуска-амэрыканскае 
жыцьцё.

Ад часу, кал! ÿ 1948-1949 гадох 
жыцьцё гэтае увайшло ÿ новую фа-
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Адзш зь пгршых вял1юх юбмеяу 
•сёлетняга году — 100-годзьдзе ад 
нарадзшау выдатнага дзеяча бела
рускага нацыянальнага руху, пу- 
блщыста, л1таратурнага критика й 
дзяржауна-палкычнага л!дэра - 
Антона Луцкев1ча.

Нарадз1уся Антон Луцкев1ч, як 
падае ÿ б1яграф1чнай даведцы пра 
яго Беларуская Савецкая Энцыкля- 
пэдыя (т. 6, 1972 г.), 31 студзеня 
1884 г. ÿ горадзе IBaÿni Ковен скае 
губэрю. Памёр-жа (фактычна, за- 
гшуу, як палггычны вязень) у 1946 
годзе. Месца сьмерщ БелСЭ не па
дае, але, як шеала пра гэта ÿ вял1- 
юм артикуле .прысьвечаным Анто
ну Луцкев1чу, Аляксандра Бэргман, 
памёр ён у ваколщах гор. Сямша- 
лацшеку, гэта значыцца, на выг- 
нанью ÿ Казахстане..

Артыкул А. Бэргман зьяв1уся дзе- 
сяць гадоу таму ÿ варшаусюм квар- 
тальшку „Пшэглёнд псторычны” 
(у чацьвертым .нумары за 1974 год) 
i становщь тымчасам найпаунейшую 
крышцу б1яграф!чных вестак пра 
Антона Луцкев1ча.

Антонау бацька, 1ван Луцкев1ч, 
ninia А. Бэргман, паходз1у i3 старое 
беларускае сямЧ гэрбу Навша, быу 
ахвщэрам .гэроем Севастопальскае 
вайны. Kani Антон нарадз1уся, баць
ка ягоны працаваУ чыгуначным 
урадаУцам (адсюль i цьверджаньне 
У БелСЭ: „Зь сямЧ чыгуначнша”.).

Па сканчэньш менскае пмназп, у 
1902 г., Антон разам i3 ceaiM ста- 
рэйшым братам Тванам гадауся на 
навуку ÿ Пецярбург на прыродаве- 
ду. Там зь шщыятывы братоу Луц- 
KeBinaÿ naÿcTaÿ Беларуси! Гурток 
Народнае Асьветы, а неузабаве, уво- 
сень 1903 г., i першая беларуская 
палггычная аргашзацыя — Бела
руская Рэвалюцыйная Грамада. пе- 
райменаваная Уз1мку таго-ж году ÿ 
Беларускую Сацыялютычную Гра- 
маду (БСГ). Партия гэтая павяла 
змаганьне з царсюм самауладзтвам 
за самавызначэньне Benapyci, га- 
лоуна шляхом адраджэньня й разь- 
вщьця беларускае культуры.

Ад самага пачатку дзейнасьщ 
БСГ Антон Луцкев1ч разам i3 ceaiM 
братам 1ва.нам уваходз!У у склад 
ейнага юраунщтва, 6paÿ актыуны 
Удзел у фармуляваньж палиычнае 
праграмы, а ад 1906 году, Kani Гра
мада пачала выдаваць у В1лью свой 
неафщыйны друкаваны орган — 
спачатку газэту „Наша Доля”, а 
тады газэту „Наша Hiea” — Антон 
стауся ейным галоуным публщыс- 
там. Падшсвау ён свае артыкулы 
розным! псэудашмам1 й крыпта.ш- 
мам1 (Антон Навша, Гэнрык Бу- 
кавецю, 1ван, Г. Б., А. Н-а ды шш.), 
вёу у „Нашай Hiee” цэлыя разьдзе- 
лы, як прикладам, „3 газэтау”, „3 
Pacei”, „У Думе i каля Думы”.

Kani „Наша Шва” пачала выда
ваць у форме кшжю свой каляндар, 
грамадзка-п1таратурны разьдзел у 
iM запаунялл артыкулы Антона 
Луцкев1ча. У першым выданью Вя- 
л1кае Савецкае Энцыкляпэдьп ад- 
значалася, што ÿ .на.шаюусюм пэ- 
рыядзе „У беларускай публщысты- 
цы найвыдатнейшы публщыст — 
Антон Навша”.

Багаты сьлед паюнула па сабе 
Лучкев1чава пяро i ÿ газэце „Го
ман”, што выдавалася ÿ BinbHi пад 
нямецкай акупацыяй у 1916-1918 га
дох. Двадцатым! гадам! А. Луцке- 
Bi4 шмат увай ÿ сваёй публщысты- . 
цы прысьвячаУ беларускай савец- 
кай лй-аратуры. Частка ягоных ль 
таратураведных матар’ялау выйшла 
У 1929 г. асобнай кн1жкай „Адб!тае ; 
жыцьцё”, рэшта гэтак i засталася 
раськщанай па розных беларусюх, ' 
расейсюх i польск!х публшацыях.

Вьгдатная роля братоу Антона й i 
1вана Луцкев1чау у станауленью : 
Макйма Багданов1ча як паэта. У 
1911 годзе, хворы ужо на сухоты 
Багданов!ч наведау, дзякуючы iM, : 
BinbHio. Браты Луцкев!чы памагл1 :

(На 100-годзьдзе ад чараджэньня)

Антон Луцкев1ч у 1930-х гадох

I

ларускай працай, якую газэта пра- 
водзша; паэт пажыу у Луцкев1ча- 
вых сваякоу на вёсцы, агледзеу му- 
зэйныя зборы 1вана Луцкев1ча (вы
шкам чаго стауся цыкль вершау 
„Старая Беларусь”). A ÿ 1913 го
дзе рэдакцьп „Наша Hiea” удалося 
выдаць славуты Багда.нов1чау збор- 
hîk вершау „Вянок”. Антон Луцке- 
BÎ4 у сваёй рэцэньзИ ÿ „Нашай Hi- 
ве” назвау кжгу „запрауднай пэр- 
лай беларускае паэзИ”. MaKci.M Баг- 
данов1ч адказау на гэта прьгсьвятаю 
на паасобшку „Вянка”, пад заг. 
„Пану Антону Навш? на сп»мш ад 
аутара".

ПАНУ АНТОНУ HABIHE НА 
СПАМ1Н АД AŸTAPA

Дзень добры, Пане! Вось Вам 
просты надше:

Ёсьць гэгкая японская забаука, — 
Юдаюць дрэбныя аськёпю дрэва 
.V ваду — i рэбяцца яны цьвятамь 
Усё гэта мне згадалася .хпжволъ 
Kani чытау я Вашую стацьцю 
Аб вершыках „Вянка”. I .шлю

падзяку 
I щену руку. Ваш М. Багданов;ч.

Защраючы сьляды дзейнасьщ Ан
тона Луцкев1ча, савецкая цэнзура ÿ 
„Зборы творау” MaKCÎMa БагдановЬ 
ча (Менск, выд. „Навука i тэхшка”, 
т. I, б. 229) гэты верш зьмясьщла 
пад заг. „Пану... на успамш ад 
аутара”. Прапушчанае 1мя Антона 
Навшы-Луцкев1ча i ÿ камэнтары да 
верша (б. 489).

Другое выданьне Багданов1чавага 
„Вянка”, на 10-я угодю ад сьмерщ 
паэта, выйшла таксама дзякуючы 
стараньням Антона Луцкев1ча. Ён- 
жа Hanicay да кнйч й прадмову — 
„цудоУную песьняю суму”, як яе 
сахрактарызавала Аляксандра Бэр- 
гман: „Гэтак вобразна можя тсаць 
толью чалавек, чулы на прыга- 
жосьць паэзп, яю здолее набл1з!ць 
чытача да аутара”.

Kani В1льню 15 верасьня 1915 г. 
заняло нямецкае войска („Наша Hi- 
ва” тады ужо больш ня выходзма), 
у жыцьщ Антона Луцкев1ча пачау- 
ся новы пэрыяд — пара .ня толью 
журналютычнае ды культурна-ар- 
гаюзацыйнае, але й палиычнае 
дзейнасьщ. У цэнтры яс, разам з 
братам 1ванам, Вацлавам Ластоус- 
kîm, Алёйзай Пашкев1чанкай (Цёт- 
кай) ды inuTbiMi быу i Антон Луцке- 
BÎ4.

У BinbHi ÿ гэным часе зарадзма- 
ся щэя аднауленьня пстарычнага 
Вял1кага Княства Лгтоускага, як бе- 
ларуска-лятувтскае фэдэрацьп. „У 
BinbHi ужо ад 1915 году, — nicaÿ 
пасьля Антон Лупкещч. — мы ста- 
ni на грунт д?ярга<.унае незалеж- 
несьщ былое беларуска-лпоУскае 
дзяржавы”. i

Пал1тычная рэчаюнасьць аднак 
неузабаве выявшя. нерэальнасьць 
гэтага праекту. Перамагла шэя Бе-; 
ларускае Народнас РэепублЫ. Да- 
рэчы, Аляксандра Бэргман у ceaiM 
артикуле пра Антона Луцкев1ча 
згадвае вель-Mi Ц1к1вы я гоны арты
кул „Палиычныя лёзу.нп беларус- 
кага руху”. зьмешчаны ÿ вшенсюм 
зборншу 1920 году „Наша Hiea”, 
якога, нажаль, у нас няма.

Сфармуляваньн? незалежюцкае 
праграмы, кажа А. Бэргман, ува- 
жалася за якасны зрух у становш- 
чы Беларусау. Кульмшацыйным 
пунктам сталаея абвешчаньне уна- 
чы з 24-га на 25-га сакавша 1918 
г. незалежнасьщ Беларусь Антон 
Луцкев1ч адыграу щмалаважную 
ролю у выпрацаванью й абвеш- 
чанью акту незалежнасьщ, паколь-

( Заканчэньне на б. 2-й)
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Беларуска-Амэрыканскае ЗадзЬючаньне трымае лучнасьць з урадам i 
Кангрэсам ЗША, 1нфармуе ix пра свае пагляды ÿ пытаньнях пал!тык1.

Паколью Згуртаваньне Белару
сау Канады (ЗБК) толью што ад- 
'значылг. сваё 35-годзьдзс i чаколый 
праблемы беларускага арга пзацый- 
нага жыцьця ÿ Канадзе й Злуча
ных Штатах маюць шмат падабен- 
ства, 35-гадовы пройдзены шлях 
i шлях, што ляжь/ць перад ЗБК i 
БАЗА, можа быць добрай тэмай сё- 
легняе Сустрэчы Беларусау ПаУ- 
ночнае Амэрыю, якая адбудзецца 
У Юпуленьдзе ÿ канцатыдш Сьвяга 
Працы 1-3 верасьня.

Беларуси Канады й Беларуси 
Злучаных Штатау Амэрыю за пра- 
мшулыя трь? з пала BiHara дзесящ- 
годзьдз! npapa6ini вялшую грамадз- 
кую, культурную, нацыянальна- 
Узгадавальную ды пал!тычна-ш- 
фармацыйную працу. Пра гэтр 
сьветчаць кшжныя й пэрыядычныя 
выданью ÿ абедзьвюх крашах, гра- 
мадзюя й царкоуныя будь/лю, вы- 
ьешваныя ля гарадзюх ратушау у 
Канадзе й Амэрыцы бел-чырвона- 
белыя сьцяй, навуксвыя беларуса- 
ведныя канфэрэнцьп ÿ канадзюх i

■зу, у арган1зацыйныя р?мю ЗБК 
i БАЗА, вырасла цэлае новае пака- 
леньне Каьадийцау i Амзрыканцау 
беларускага паходжаньня. Гэга Ужо 
людз! сярэдняга веку, у шмат яюх 
выпадках з вышэйшай асьветай, з 
добрь?м! працам1, адказным1 стано- 
BimaaMi, зь сем’ямь у яюх растущ, 
прэдстауюю Ужо трэйцягя пака- 
леньня Канадыйцау i Амэрь/.санцаУ 
беларускага паходжаньня.

Гэтым двум пакаленьням настул- 
юкау i пераймальюкау таго, што 
было закладзена 35 год таму, па- 
вшна, думаецца нам, быць прысьве- 
чана частка ÿBari Удзельюкау сё- 
летняе Сустрэчы Беларусау Пау- 
ночнае Амэрыю. Варта было-б па- 
старацца, каб Сустрэча сталася на
годаю ня толью аз1рнуцца назад, 
паглядзець, кудою мы ürnni, але й 
З1рнуць наперад, каб пабачыць, ну
дь? мы йдзём ды як нам icbui. Як 
перадаць малодшым нашае 35-гадо- 
вае дазнаньне, нашую сувязь зь Mi- 
нуУшчынай, каб трывэлейшай бы
ла будучыня.

ПРАМОВА А. ГУРЫНОВ1ЧА У 
ААН I У САВЕЦШМ ДРУКУ 

(Заканчэньне з Ns 314)

35-Я УГОДИ И ДЗЕНЬ ГЭРОЯУ

Нагадайма, што мы раунуем noÿ- 
ны тэкст прамовы мшютра замеж- 
ных справау Беларускае ССР Ана
толя Гурынов1ча на леташняй Генэ
ральнай Агамбле1 ААН i пераказ 
тае самае прамовы, зрОблены Бгла- 
русюм тэлеграфным агенцтвам 
(Белта) i выдрукаваны ÿ газэце 
„Зьвязда” (11. X. 83).

Мы муйм адразу-ж зазначыць, 
што у факце сямога пераказваньня 
прамоваУ, а прыгэтым няух1льнага 
скарачаньня ix, няма шчога нязвы- 
чайнага. Кожная газэта практьахуе 
гэта — каппалютычная й сацыялю- 
тычная. Але, Kani пры пераказвань- 
Hi прамовы прапушчаюцца прын- 
цыпова важный заявы, цьверджань- 
Hi, факты й JiiKi, — як гэта Белта 
3pa6ina з прамоваю Гурынов!ча — 
дык справа набывае щмалое щка- 
васьщ; тады паустаюць мьжвольна 
пытанью: што перакажчыю хава- 
юць ад свайго чытача? Зь якою 
мэтаю ?

3 Гурынов!чавае прамовы, зьмгш- 
чанае ÿ рэспублшансюх газэтах, 
Бепта выпусьщпа, ашяк .не перака- 

оишши. upaibi ^1уцпсшчы iiuMurju. зау.шы ix, выказванью MiHicTpa за- 
Багданов1чу азнаёмщца зь Вшьняй, | межных справау Benapyci пра са- 
з рэдакцыяй „Нашае Швы”, зь бе- вецюя ракеты сярэдняе дапьнасьщ

ядзерныхÿ Эурспе, пра колькасьць ____
баягаловак у Савецкага Саюзу й 
Злучаных Штатау; пра якасную 
перавагу амэрыканскае 36poi ды, 
як мы шжэй пабачым, пра глабаль- 
ную ваенную заангажаванасьць Са
вецкага Саюзу (бо ÿ белтаусюм 
пзраказе толью Амэрыка усюды мае 
ваенныя базы ды плавае Î3 зброяю 
па ÿcix аюянах сьвету).

Гэтак, у пераказе Белты ёсьць 
таю сказ: „KipaÿHiK дэлегацьп БС
СР дэталёва спышуся на новых пра- 
пановах Савецкага Саюзу аб асу- 
джэнью ядзернай вайны i замарож- 
ваньн! ядзернай зброГ’. I далей Бел
та перадае словы Гурынов1чавага 
выступленьня, у яюм на розныя ла
ды паутараецца фраза : „ЗША пера- 
шкаджалоць”, „ЗША ствараюць”, 
„ЗША .нарошчваюць” ... А на са
мой рэчы Гурынов!ч казау, як гэ
та вщаць з ангельскага тэксту, вы- 
данага ÿ Ныо Ёрку Miciaft БССР 
пры ААН у форме прэсавага каму- 
юкату: „Савецю Саюз прапануе”, 
„Савецю Саюз 1мкнецца”, „Савецю 
Саюз падтрымвае”.

Што-ж BycHaMi Гурынов1ча Са-

(Заканчэньне на б. 7-й)

Летась 26-га лютапада ÿ сыбэту ка- 
надыйсюя Беларуси адзначал1 у 
Тароньце сьвяты: 35-я угодю icHa- 
ваньня найстарэйшае беларускае 
аргэшзацьц ÿ Канадзе — Згурта- 
ваньня Беларусау Канады й 63-л 
угодю Слуцкага паустаньня, або 
Дзень Гэрояу.

Сьвяты пачалюя агульнай малп- 
вай у царкве Сьв. К1рь.*лы Typaÿc- 
кага. Першаперарх БАПЦ Apxi- 
cnicKan Мшалай адслужыу карогю 
малебен, пажадау прысутным да- 
лейшых посьпехау у працы для на
роду, паняволенай бацькаушчыны 
й БАПЦ.

Удзельшю сьвяткаваньня — гэ
тым разам ня толью мясцсвыя, але 
й ашаусюя, лёндансюя, дэтройцк!я 
й брантфард'зюя — спажыл! ÿ цар
коунай зал1 смачную, добра нарых- 
таваную нашь/Mi гаспадыням! вя- 
чэру.

Сьвяга адкрыу старшыня ЗБК 
сп. В. Касьцюкев!ч, прывпау пры- 
сутных ды перадау слова д-ру Б. 
Рагулю, яю далей вёу 1мпрэзу. 
Галоуны даклад пра 35 год Згур- 
татваньня Беларусау Канады чита
ла др. Paica Жук-Грышкев1ч. Сама 
дакладчыца брала актыунь? Удзел 
у працы ЗБК амаль ад самых яго 
вытокау, дала вял ini уклад у жыць
цё Беларусау Канады й таму да

клад ейны быу поуны дэталяу ды 
трь/зау бл1зу гадзшу.

Сп. MiKona Ганько, разважна, ць 
кава й скандэнсавана, расказау 
прысутным пра Дзень Гэрояу i яго 
значэньне.

Старшыня Бады Беларускай На
родней Рэспублш др. Язэп Сажыч 
у CBai.M каротк;м слезе падчыркнуу 
важнасьць Слуцкгга Збрсйнага Чи
ну ды выказау мерка вакьне, што 
нам у nia гэрояу трэба зал!чаць i 
та.юх людзей, як Янка Ф1лютсв!ч, 
што з эмюрацьп вярнууся для зма- 
ганьня на Бацькаушчь?ле зь нена- 
eicHbiM MacKoÿcKiM акупантам.

3 запрошаных гасьцей быу на 
сьвяткаваньш ведами ÿKpaiHCKi !н- 
шадумец г.сторык др. Валянтын Ма
роз з женкай. Абое цяпер жывуць у 
Тароньце. Коратка прадстав!у др. 
Мароза К. Акула, а др. Мароз вы
казау вялшае задаваленьне, што

(Заканчэньне на б. 3-й)

CAKABIKOBAE СЬВЯТА 
ÿ НЫО ЁРКУ

Сёлета 66-я Угодю абвешчаньня 
Незалежнасьщ Benapyci будуць адз- 
начаныя ÿ Нью Ёрку У нядзелю 
1-га красав1ка.
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MiwcKy, Hanicay у сва!х успамшах, 
як адзш мужык адказау на пь.тань- 
не расейскага урадтка пра „веро
исповедание”: „Гаспадшн, шма мне 
чым хвалщца — мужыцкай я ве
ры!”

Каталщюя б1скупы не пал1чыл!сл 
з моваю наших людзей, у касьцё- 
лах малш1ся i надалей моляцца адно 
папольску, робячы цяпер з тага i 
палпычную справу: каб як най- 
больш было Палякау пад „усход- 
няй сьцяною” (г. зн. пад савецкай 
гранщаю). Папанеку моляцца яны

I як бь?ццам у канкурэнцыю поль- 
cKiM асым^лятарам-ксяндзом, пра
васлауныя сьвятары трымаюцца ра- 
сейскае мовы, а у гарадох думаюць, 
што правасл-aÿe вельм1 узмоцшцца, 
Kajii зробщца яно польсюм (Поль- 
шчу хочуць аправаславщь?). Пра- 
бачце, ni грэх щ ужо два за тое!

I што бачым па дзецях нашьл:?
Не навучыушы ix шаиаваць слова 

бацьксускае i спадчыну редную, на- 
вучыл1 мы ix акурат пагарды ды i 
HHHaBicbni да чалаьэка беларуска
га,nacaMi адкрытае, часьцей прыха- 
ванай у глыбшях душьл Яны ÿ мес- 
цы свае працы наагул не прызнаюц- 
ца да таго, што праваслауным! 
ёсьць, i яны разам з каталщкай 
большасьцю паслухмяна ходзяць на 
касьцельныя набажэкствы. I жэняц- 
ца, i замуж выходзяць ужо там 
(хоць за наши, бацью-матю, грэ- 
шы, ня ÿ прытык кажучь? тое).

Не хачу, каб гэта зразумета было 
як i процшаталщкае штосьць Будзь 
ты сабе католш, чалавеча. Толью 
зьл1туйся ты над сваёй новай ве- 
раю, не кажы яхщна уеяюя под- 
ласьщ на праваслауных, а затым ! 
на Беларусау, яюх i безь цябе 
б’юць ды штурхаюць, хто хоча i як 
хоча! Бо падаттвыя, аж дз1ва 
дз1унае бярэ!

Каталщю Рым дапусщуся мност- 
ва памылак у ceaix зносшах з маса- 
Mi верткау. Адною зь вялшх яго- 
ных памылак тых трэба л1чыць не- 
шанаваньне народау, што выяуля- 
лася ÿ примусе слухаць багаслуж- 
бу ды малщца палатычп. Бунт су- 
праць таго меу месца дауно, пад ка- 
нец сярэдтх вякоу, xani узьнж рух 
пратэсту, пратэстантау, што зьвяза- 
на са зьяуленьнем Лютэра ÿ Ня
меччыне ц1 Гуса у Чэхи. Польскае 
каталтцтва выратавау таленавггы 
ксёндз Пётр Скарга, стаючыся поль 
сюм патрыётам ды залатавусным 
польскае рэлтйнае вымовы, чы- 
слоуя.

Катал1цкая вера па беларусюх-жа 
землях вельдп нядауная, першьгл 
касьцёлы, напрыклад, у Беластоц- 
KiM Kpai пачал1 будаваць усяго ÿ 
шаснаццатым стагодзьдз! i толью 
пры дварох вяльможау. Паны пера- 
ходзип ÿ так званую польскую ве
ру, бо яна гарантавала iM кар’еру! 
Праваслауны пан ня мог заняць н!я- 
кае пасады. Чартарыйсюя, Касьцю- 
iuKi, Pafl3iBÛibi, Caneri, Глябов1чы, 
Kiiinci зраб1л1ся важным! тады, кал1 
паюнул1 праваслауе, перахрысьцш- 
ся. Такая пстарычная праУда. Му
жикам! мхто ня цгкашуся, мужык 
мог застацца сабе i праваслауным 
(уся Беларусь была праваслаунаю ! )

Таму ясна, чаму наши людз1 на
зывал! каталiKoÿ як тых, хто ёсьць 
„панскай веры”.

Пан — каталш, мужык — права
слауны. Hixro з наших бацькоу ni 
дзядоу -не памятае пана-праваслау- 
нага (xi6a што быу iM, присланы 
пры царох ней Ki Расеец, афщэр i 
гуляка зазвычай).

Катал!ю пачалюя ÿ наших вёс
нах тады, Kani царсюя улады узя- 
■тпея гвалтам лжвщаваць вутяцтва, 
у палове дзевятнаццатага стагодзь- 
дзя. Пашка у той час была такая, 
як у першую вайну падчас „бе- 
жанства”, кал! Уцякал1 адны пра- 
васлаУньм (католш не), баючыся 
таго, што Немцы будуць заб1ваць 
„русюх” мужчынау ды ганьбщь 
„русюх” жанчьшау i дзяучат. А сто 
гадоу назад, у часе забароны вуип, 
некаторыя ксяндзы пусыцл1, напры
клад, чутку, што той, хто 'зробшца 
каталшом, ня будзе служыць у сал- 
датах ... Так дайшло да акаталъ 
чаньня Сакольскага павету, i Бела- 
стоцкага таксама нямала (касьцёл у 
Ялоуцы быу вушяцкай царквою, як 
i касьцёл у Шудзялаве каля Сакол- 
Ki, ui ÿ Кузьнщь», Янаве, Карыцше, 
Сухавол1, Дуброве i гд.).

А яшчэ трэба памятаць i аб тым, 
што мужику надта !мпаиазлала тое, 
што ён стауся чалавекам „польскай 
веры” i кленчыць перад алтаром 
разам з панам з блтзкага маёнтку, i 
зь яго паняю, i з панятам! ixHbiMi, 
TaKiMi чысьценыбм1 naemcaMi ды па- 
впчам!. Гэта псыхаляпчная справа, 
i расейская акупацыя Hi трохЗ ня 
зьменшыла яе. Польша тсьменьнш 
Мэльххяр Ванькотч, яю родам з-пад

АНТОН ЛУЦКЕВ1Ч
(Заканчэньне з б. 1-й)

чна бзларусюм справам, а тры ар- 
тыкулы ÿ iM нашсаныя Антонам 
Луцкев!чам.

Ki ад таго часу, паводля А. Бэргман, 
ён стаугя агульна прызнаным вяду- • 
чым щэёлягам незалежнае беларус
кае дзяржавы.

Ад 1920 году Антон Луцкев1ч на
стала асял1угя ÿ Bi лью, aaoniÿ там 
г. зв. Краёвы Цзнтар, нелегальную 
аргаюзацыю беларусюх нгзалежш- 
кау. Трымау ён тады канта кты з 
асяродкам! Беларусау у Празэ, Бэр- 
лше, у Лщьве, а таксама ÿ савецкай 
Беларусь стаяу .на ч»ле Беларус
кага Нацыянальнага Камггэту. Пра- 
цавау таксама ÿ нмназй, выдавец- 
тве, друку. Пад канец 1920 г. гпра- 
бавау аднавщь „Нг.шу Н1зу”, але 
выйшла адно 9 нумароу.

Kani ÿ студзеш 1922 г. адэываль 
ся выбары ÿ сойм, Ангэи Луцкев'ч 
узначал1у Цэнтральны ВыЗарчы 
Камиэт, хоць свае кандидатуры ÿ 
сойм выставщь не дазвол1у, каб ня 
было гэта вытлумачана як прыз- 
наньне Урадам Беларусказ Народ- 
нае Рэспублш!, на чале якога Луц- 
кев1ч нядауна стаяу, легальнасьщ 
далучэньня да Польшчы Заходняе 
Беларусь

Па выбарах у сойм А. Луцкев1ч 
адыйшоу аднак ад актыунага nani- 
тычнага жыцьця, а засярэдз1Уся 
больш на навукова-культурнай пра- 
цьп : выдавецтве, перакладанън! 
школыпх падручншау, публщьгеты- 
цы, асабл1ва сьюраванай па падзе1 
ÿ савецкай Беларусь

Афщыйнае стауленьне да Анто
на Луцкев!ча з боку палиычных i 
навуковых колау Беларускае ОСР, 
niina А. Бэргман, было тады пры- 
х!льнае. У часе працэсу над дзея- 
4aMi Беларускае Сялянска-Работ- 
нщкае Грамады ÿ BinbHÎ ÿ 1928 г. 
маскоуская газэта „Правда”, кажа 
Бэргман, назвала Антона Луцкевь 
ча, як аднаго зь лщэрау беларуска
га нацыянальна-вызвольнага руху, 
зьмясьщушы нат ягонупо фатагра- 
фйо.

Тым ня менш, дачыненьш у Ан
тона Луцкежча зь левым! ня был1 
без канфлштау. Гэтак, прыкладам, 
ён адмов!Уся Увайсыц ÿ Грамаду. 
Але, кал1 яго f 1928 г. арыштава- 
ль у часе сьледзтва казау, што ён — 
сацыя.тст, прыхьлыпк тэорьп Мар
кса.. Седзячы у в1Ленскай турме на 
Луюшках, А. Луцкев1ч Hanicaÿ сваю 
брашуру „За дваццаць пяць гадоу”.

Kani ÿ першай палавше 1928 г. 
адбывауся над А. Луцкев!чам суд, 
дык паводля А. Бэргман (якая са
ма была актыунай сяброукай каму- 
шетычнае партии Заходняе Белару- 
ci ад 1925 году) ня было шводнага 
сьветю, яю ня ведау-бы братоУ 1ва- 
на й Антона Луцкев!чаУ; усе пад- 
крэсыпвал! !хную ахвярнасьць, ад- 
данасьць, больш як сьщплы спосаб 
жыцьця. Заля суду, кажа Бэргман, 
сталася месцам услауленьня дзей- 
насып абодвых братоу у першым 
пэрыядзе нацыянальнага адра- 
джэньня Беларусь

Антона Луцкев1ча суд зволыйу, 
як i некаторьгх шшых дзеячоУ Гра
мады. Звальненьне гэтае, кажа Бэр
гман, было дасягнутае коштам яго
нае адмовы ад супрацоУнщтва з 

( камуюстамь што Бэргман заве 
‘ „першым актам ягонае антыкаму- 

юстычнае дзейнасыц".
Пад канец 1930-х гадоу, шша 

Бэргман, Луцкев1чава вера у „ре
альную палйыку кампрамюау”, м- 

1 даць, пахюнулася. У 1939 г. ён быу 
у кантакце зь левым львоусюм ча- 
сапкам „Сыгналы”. AnouiHi нумар 

! гэтага часашсу прысьвечаны вылу- 

Kani ÿ BinbHio ÿ верасьт 1939 г. | 
прыйшла Чырвоная ApMin, Антон 
Луцкев1ч, кажа А. Бэргман, eiTaÿ яе 
на Луюсюм пляцы ды выказвау 
надзею, што беларуская штэл1ген- 
цыя будзе супрацоушчаць з .новаю 
Уладаю.

Але ÿ кастрычншу таго-ж году 
савецкая улада арыштавала Антона 
Луцкев1ча ды выслала яго на за- 

. губу.Так дайшло да таго, што хто ка- ’ 
тол1к, той ёсьць адразу Паляк. А : 
той, хто праваслауны, л1чыцца так 
званым русюм, не расейсюм (а тут- 
жа не Расея, тут Беларусь у мове 
ды звычаях, тему прав1льна завуць 
ix БеларусамО. Таюм чынам масу 
беларусюх католшау усьвядомлена 
на ПалякаУ, i янь? хочуць iMi быць, 
бо ÿ гэтым штосьщ лепшае, пан- 
скае. Праваслауныя традыцыйиа 
чуюцца ropuibiMi перад католшамп 
Яны масава пераходзяць у гэтую 
новую веру, абы была аказ1я — 
пры кавалеры-католшу щ нарачо- 
най-каташчцы. Каму-ж гэта ня Mi- 
ла стацца панам?! Ну, хоць-бь? 
падпанкам...

Зразумеушы гэта, мы зразумеем 
той, здавалася-б, абсурд у нашай 
ricTopbii ды культуры. Менавиа тое, 
што Беларусь вывел! ÿ ЭУропу i шы- 
pOKi сьвет якраз не праваслауныя, 
бо iMi был! цёмныя мужык! пан- 
шчьшныя, як1х Kanicbni nepapaöini 
был! ÿ вушятау. Культураю moi 
займацца адно бататы чалавек, пан, 
а ён быу, вядома, католшам. Зь бе- 
ларусюх паноу, тых надта рэдк|х, 
яюя не падда.йся польскаму навле
ку ni-бо расейскаму, 6wni Франьц:- 
шак Скарына ! Мшола ГусоУсю, 
творцы Рэнэсансу ÿ беларусюм ста- 
pOHbHi; Ян Баршчэуск! i Ян Чачот, 
яюя адрадал! нашае слова пасьля 
Упаду паляшзатарскае Рэчьшаспа- 
лгсай Першай; Вшцук Дунш-Мар- 
цшкев!ч i Кастусь KaniaoÿcKi, баць- 
Ki нашай новай л!таратуры i паль 
тыю, незалежиай ад Варшавы ni 
Пецярбургу; Франьцшак Багушэ- 
Bi4 i Адам Гурымов!ч, стваральнж; 
беларускага нацыянальнага патры- 
ятызму i iuai незалежнасьщ Бела
русь як асобнае рэспубл!ю; 1ван 
Луцэв!ч (шачай: славуты Янка Ку
пала), ад яюх i пачаУся наш ця- 
перашю гонар Беларусау на паро- 
зе дваццаць першага веку, людз1 
ген1яльныя ! Першым праваслау- 
ным-жа творцам беларускай куль
туры стауся Кастусь Мщкев!ч (Якуб 
Колас), дзяды якога настолью 
зьбяднель што napaöinicH мужыка- 
Mi, значыць, i праваслаунымь

(М1ж шшага, у рамане Алега 
Лойю „Янка Купала”, расейскае 
выданьне, Масква, выд. „Молодая 
гвардия”, 1982, б. 22, сказана, што 
дзед Якуба Коласа, Каз!мер, быу 
вутятам. — Рэд. „Б-са”.)

3 часам, кал! пачауся каттал!с- 
тычны рух у Расейскай 1мпэрьп, i 
бедныя магл! стацца багатымь хоць 
ня кожны, у нашу беларускую куль
туру ÿcë часьцей прыходз1л! людз! 
зь цёмных HiaiHaÿ. Разам зь перамо- 
гаю сацыя.тстычнага ладу ÿ Pacei, 
потым i ÿ Польшчы, тэты приход 
у сваё ÿcHKix талентау адбывауся 
без ашяюх перашкодау.

Зауважце аднак, што ff3iÿHae зда- 
рылася ужо на наших вачах! Ра
зам са зьшкненьнем паноу, шлях
ты, nepacTani прыходзщь у нагну 
культуру людз! каталщюя. Дочю i 
сыны катал1Ц1зх мужыкоу зь вёсак 
ненавщзяць сваю мову i культуру 
беларускую, пруцца у „панскую”, у

Янка Запрудшк

15-га сгудзеня сёлета мшуу 
ад часу заснаваньня ÿ Вашингтоне 
Фэдэрацьп Свабоды — каалщьл ар- 
гатзацыяу, у якую уваходзяць 16 
нацыянальнасьцяу, у тым лшу й 
беларуская. Беларусау у Фэдэрацьп 
прадстаУляе жж. Васьль Мельяно- 
BÎ4 ды шшыя асобы ад 1мя Бела-

Зьява BMirpanbii зь Benapyci ÿ i 
Ci6ip, на Украшу, а таксама за аю- . 
ян — у Злучаныя Штаты Амэры- i 
Ki, Канаду дь? крашы ПаУдзённае : 
Амэрыю — бадай што не дасьледа- ; 
ваная. Часам гьяуляюцца ÿ бела
русюм савецюм друку невял1чк!я : 
нататк!, разьдзелы ÿ кшжках, або 
вельм1 агульныя выказванып аб 
Еыездах зь Беларусь але больших 
публшацыяу на гэтую тэму няма.

ПраУда, апошюм часам, сьледам 
за беларусюм дэмографам А. Рака- 
вам, naxani й шшыя падаваць лпа. 
яюя сьветчаць аб размаху эм1гра- 
цьп. Гэтак, прыкладам, у вьгдрука- 
ваным летась у Менску даведншу 
В. Ф. Боруппсо, Белоруссия: люди, 
события, факты (изд. 2-е) сказана, 
што да Другое сусьветнае вайны 
зь Беларус выехала ÿ шшыя кра
шы каля мЫёну жыхароу ды што 
цяпер у Канадзе, Злучаных Штатах 
Амэрыю, Аустрали, Аргентыне, 
Францьп i шшых краёх жывуць 
coTHi ты'сячау Беларусау.

На добры лад, гэтую статисты ку 
варта было-б павесьщ й далей — 
у пэрыяд ваенны ды паваенны, Ka
ni Беларусь згуб!ла на эмжрацыю 
яшчэ KonbKi сотняу тысячау жыха
роу. Савецкая улада аднак, кажу- 
чы мякка, вьгяуляе няпрышль- 
насьць да дасьледаваиьня эмирацьп 
зь Беларусь хоць, прыкладам, эмЬ 
грацыйныя працэсы дасьледвалюя 
на украше, a ÿ Польшчы дзещь 
спэцыяльны шетытут, яю вывучае 
эмшрацыю. Афщыйна ÿ БССР да- 
сьледюю эмшрацьп юруюцца фор- 
мулай ,,эм1грацыя — зьява экана- 
м1чная” i далей за гэтую формулу 
ня йдуць. Пэуна-ж, асноунай пры- 
чынай oMirpanwi ÿ нас была экано- 
хпка, аднак был1 й причины паль 
тычныя, paniriÜHbiw ды шшыя.

Вось-жа эм!грацыя зь Benapyci 
пачыналася якраз з прычынау па- 
Л1ТЫЧНЫХ, асабл!ва пасьля пау- 
станьня 1863 г. Кастуся Калшоу- 
скага. yuHKani тады нашыя суро- 
дз1чы ад акупацыйнага расейскага 
разгулу Мурауёва ÿ Францию, 
ПаУдзённую Амэрьн<у ды ÿ Злуча
ныя Штаты. I сёньня жыве щмала 
праУнукаУ паустанцау Кастуся Ка- 
лшоускага ÿ штатах Канэктыкут, 
Нью Джэрз! ды Нью Ёрк.

Па паУстанып Калшоускага пача- 
|лася неузабаве эм!грацыя зь Бела- 
pyei й эканам1чная — у Ci6ip ды J1 
Амэрыку. I вось якраз даеьледа-

польскую-ж, аддаючь? ёй свой пры- 
роджаны талент i здольнасьц!. За- 
стаюцца пакуль што Беларусам1 
толью адны праваслауныя, але : 
тыя стараюцца быць naHaMi i ужо 
Палякамн

Рэвалюцыя адбылася, няволя му
жыкоу i работншаУ чьюшчана, ця
пер кожны жыве наагул заможна, 
але i кожны хоча быць гэтым як-бы 
шляхцщам, гэтым лепшым, гань- 
буючы народнай песьняй i словам. 
ГЪта значыць, што спачатку наши? 
людз! топчуць сваю мову i культу
ру, каб зараз-жа затаптаць таксама 
i праваслауе, як знак !хнага му- 
жыцкага паходжаньня?

Усе стануць панамь усе — като- 
лшамь i беларусю народ прападзе 
толью таму, што калюьц! Рым ня 
прызнау яго за народ? а права
слауе за хрысьщянскую веру??!

Наш лёс нацыянальны ÿ руках 
Рыму, а не у руках народнае ула
ды, улады рабочих i еялян?

Паны помсьцяць нам са свае 
фэудальнае маплы? 

руска-Амэрыканскага Задзшочань- 
ня.

Мэта Фэдэрацьп Свабодь?: пад- 
трымваць вызвольныя змаганью: у 
Афгапютане, Анголе, Ншарагве ды 
Паудзённа-усходняй Азй ; падтрым- 
ваць справу абароны правоу чала- 
века ды ÿ гэтюм духу браць удзел 
у щэяляпчных i эканам^чных кан- 
флштах, падтрымваць палкыку 
эбарэны Злучаных Штатау.

У адным i3 ceaix леташшх б:олс- 
тэняу Фэдэрацыя Свабоды выказа
ла станоукае падтрыманьне амэры- 
кансюх Беларусау у ixHbiM дама- 
ганьн1, каб у прагрзмы „Голасу 
Амэрыю” был1 уведзены перадачь.' 
пабеларуску.

НЯМЕЦКАЯ АНТАЛЁПЯ 
БЕЛАРУСКАЕ Л1ТАРАТУРЫ

ПЕРШЫЯ УГОДК1 
ФЭДЭРАЦЬП СВАБОДЫ

год

У дадатак да нататю „Беларуская 
анталёпя панямецку”, .што была 
зьмешчаная ÿ N» 311 „Беларуса", 
падаем наступнае:

Кн1жка Фэрдынанда Нойрайтэра 
„Беларуская анталёпя. Чытанка бе
ларускае л1таратуры (зь нямецюм! 
перакладам!)” — гэта другое вы
даньне ÿ сэрьи „Славянсюя дасьле- 
дваньт”, выдрукаванае ÿ Мюнхэне 
ÿ выдавецтве Отта Загнэра. Раней у 
гэтай сэрьи выйшла праца а. Мас- 
калша пра Янку Купалу.

i У анталёпю Нойрайтэра уключа- 
ныя гэтюя аутары, як К. Сваяк, А. 
Гарун, Ул. Дубоука, М. Гарэцю, Я. 
Пушча, Л. Геньюш, шсьменыпю Бе- 
ласточчыны А. Барсю й С. Янов1ч.

Як зазначае аутар-укладалыпк, 
вялшую дапамогу ÿ рэал1заваньн1 
гэтае працы дау а. Ал. Надсон, ды- 
рэктар BiöniHTOKi ймя Скарыны ÿ 
Лёндане, а таксама сп-ня Ларыса 
Урбан. Згадвае aÿTap i аб тым, 
што аднэй зь цяжкасьцяу была ня- 
стача беларуска-нямецкага cnoÿHi- 
ка й падручнша беларускае мовы 
для Немцау. Аб патрэбе беларуска- 
шшамоуных слоУншау щраз пгсала- 
ся ужо ÿ друку, але, нажали, Ака- 
дэм1я Навукау БССР застаецца глу
хой да гэтае праблемы.

Бясспрэчна, .што ктжку Ф. Ной
райтэра трэба набыць для коокнае 
беларускае калекцыь Вытсаць ан- 
талёг!ю можна з выдавецтва Отта 
Загнэра ÿ Мюнхэне.

В. К.

ЭМ1ГРАЦЫЯ — НЕДАСЬЛЕДАВАНАЯ ТЭМА
ваць гэтую зьяву ÿ БССР не дазва- 
ляецца. Бо-ж у Ciöipn нашыя люд?Л 
гвалтам русыфшавалюя, хоць шмат 
хто й да сёньня з тых перасяленцаУ 
уважав сябе за Беларуса.

П:янэрам вывучэньня беларускае 
эмшрацьл была газэта „Наша Hiea” 
(1906-1915). Газэта дацэньвала зна- 
чаньне эмшрацьп ды уважала, што 
з эм1грацыяй трэба мець сувязь. 
ПраУда, „Наша Hiea” ня ставшася 
прыхшьна да зьявы эм!грацьи, бо 
дзеячы „Нашай HiBbi” уважала што 
эмшрацыя заб!рае маладыя працоу- 
ны.ч смы зь Беларусь а гэта шкод- 
на для крашьл Аднак, было вельм1 
важным, што „Наша Hiea” аналгза- 
вала причины эмьграцы! ды зазна- 
чала, што пакуль каляшяльны стан 
Benapyci ня зьменщца, роднаму 
краю давядзецца губляць сваё жы- 
харства.

Пасьля „Нашай HiBbi” эм!грацьп 
зь Беларуш бадай hïxto ня вывучау. 
А выезд маладога працоунага жы- 
харства зь Беларуй трывае аж да 
сёньня.

Пры савецкай уладзе было коль- 
Ki фазау масавага высяленьня зь 
Беларусь Гэтак, першай стадыял 
высяленьня была пара „раскулач- 
ваньня” й калектыв1зацьп 1930-Mi 
га дамп Было выселена кольк1 сот 
тыеячау жыхароу. Потым 6wni вы- 
вазы 1940-41 гадоу. Паваенны 1946 
год таксама памятны, бо высялялЬ 
ся людзь што пабыл1 пад нямецкай 
акупацыяй. Потым щуць незабыу- 
ныя „дабраахвотныя” перасяленып 
й выездь? на цалшу. Ды праз усе 
паваенныя гады Улады уеяляк îm- 
кчуцца заахвощць беларускае жы- 
харства на выезд: у Ci6ip, Карэл1ю. 
Казахстан ды шшыя раёны й рэс- 
nyOniKi СССР.

Фактычна, вось ужо больш за сто 
гадоу Беларусь губляе ладную 
частку свайго працаздольнага жы- 
харства. Працэс гэтьг, начаты за ра- 
c’ftcKiMi царамь зь вялтм узмоц- 
неньнем працягваецца пад савецкай 
уладаю. Бадай як у шяюм шшым 
эспэкце каляшяльнае маскоускае 
палггыю, у аспэкце народаперася- 
леньня яскрава выступав цяглаеьць 
i спадкаемства палггыю царскае й 
naniTbiKi савецкае.

ПраУдападобна, у гэтым i ёсьць 
асноуная прычына таго, чаму ÿ 
БССР не анал1зуецца працэсу эмь 
грацьп зь Беларусь

В1таут Зубкоуск!
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УГ0ДК1 СЛУЦКА
ЛЁНДАН ( АНГЕ Л ЫН Ч ЫН А)

Акадэм1я, прысьвечаная 63-м 
угодкам Слуцкага паУстаньня, ад- 
былася ÿ Лёндане 20 люгапада ÿ 
зал1 Беларускае Б1бл1ятэк1 îmh Ф. 
Окарины. Рэфэрат на таму дня пра- 
чытау сп. А. Зданков^ч, старшыня 
лёнданскага аддзелу Згургаваны.я 
Беларусау у Вялшабрь.’.-анй, як! 
ладз1у акадэм!ю. Газорачы пра на- 
цьгянальную сьведамасьць rapain- 
ных случчакоу, дакладчык адзна- 
чыу ролю л1таратуры ÿ фармавань- 
Hi патрыятызму Беларусау, спасы- 
лауся на вершы Кансганцьц Буй- 
лн, Купалы й Кол аса. Уша на ез ÿ 
ён таксама памяць шшых змагароу, 
у тым лшу нядауна памерлую гэра- 
шю Ларысу Гелпош, твораш яксс, 
сказау дакладчык мацавалася му.. - 
насьць ni аднаго з удзельншау л'.л- 
данскага сьвяткаваньня.

Сп-чна Вера Рыч, сама паэтаса, 
прачытала свае ангельсюя перакла- 
ды вершау А. Гаруна („Хто сказау: 
i я з народам”), 3. Бядул1 („ кузь- 
Hi”) ды М. Багданов^ча („Слуцюл 
ткачыхГ’).

Праф. Джэймс Дынгл1, сгаршы- 
ня Англа-Беларускага Таварь.етва, 
гаварыу у свадм выступленью пра 
важнасьць зьб1раньня сьветчапь- 
няу тых, хто памятае падзец зьвя- 
заньсл Î3 Слуцюм паустаньне:.!.

Акадэм1я была закончаная песь- 
няй „Cbni пад курганам гэролу’’, 
пасьля чаго адбылося прыняцьцс 
для Удзельткау урачыстасьщ.

Прысутны

Беларуская праваслауная парах- 
bïh iMH сьв. Еуфрасшып Полацкае 
на Гамэрсьми1 ад значил а Слуцюя 
угодю у нядзелю 27-га Л1стапада. 
Пасьля сьв. Лгтургй Мгграфорны 
Прат. а. Вячаслау Таранов1ч з пра- 
тадьгяканам а. У. Марозам адслу- 
жыл! малебен. Айцец Таранов1ч 
зачытау прыв1тальны л1ст ад Стар
шин! Беларускае Цэнтральнае Ра
ды сп. Н. Мядзейю.

А.З.

ПЭРТ (АуСТРАЛПГ)

Адзначэньне Слуцюх угодкау ад
былося тут 26-га лютапада ÿ Бела- 
русюм Народным Доме. Старшыня 
Аб’еднаньня Беларусау у Заходняй 
Аустралп сп. Дамброусю, адчь.'-iiÿ- 
шы акадэм!ю, прачытау про>зьв1ш- 
чы ÿcix сяброу Аб’еднаньня, што 
адыйшл1 на вечны супакой, каб уша- 
наваць ахную памяць. Рэфэрат на 
гаму дня прачытау сакратар Аб’ед- 
нанъня сп. Р.М.... Хоць случчаю 
был! пераможаныя ф1зычна, сказау 
дакладчык, !хная щэя незалежнае 
Беларуа усьцяж жыве ÿ нашим 
народзе.

Па рэфэраце сп. Д. С. памастацку 
прадэклямавау вершы А. СалаУя 
„Гэроям Бацькаушчыны” й „Bi- 
таньне Случчыне”, зьмест яюх вель- 
м! адпавядау сьвяткаваньню. Ура
чыстасьць закончылася адсьпявань- 
нем жалобнага маршу, пасьля чаго 
адбыуся супольны пачастунак.

М.Р.

ГА ПАУСТАНЬНЯ
МЭЛЬБУРН (АУСТРАЛ1Я)

Беларусю Цэнтральны Кам1тэт у 
Мэльбурне адзначыу Слуцк!я Угод- 
Ki ды» ушанавау 80-годзьдзе паэтэ- 
сы Наталья! Арсеньневай. Урачыс
тасьць адбылася 27-га лютапада. 3 
нагоды угодкау Слуцкага naÿ- 
станьня, адразу-ж па багаслужбе ÿ 
цркве БАПЦ, на могьльнжу, пры 
Белару :kîm Псмюку, а. А. Кулакоу- 
CKi адслужыу пан!хщу па Змагарох 
i сказау прьгнагодную Казань.

Акадэм1я, прысьвечаная угодкам, 
адбылася тыдзень пазьней, 4-га 
сьнежня, у Беларусюм Доме. Пача- 
лася урачыстасьць аустралгйсюм 
г!мнам i мал^твай „Магутнь? Божа” 
у выкаяанып мясцовага мя шан ага 
хору. Старшыня БЦК сп. У. Одля- 
P3Bi4, адчьпйушы акадэм!ю, прачы
тау прысланыя прыв1таньн1: ад Бе
ларускага Вызвольнага Фронту, Бе
ларускай Цэнтральнай Рады, Рады 
Б.А.А. ди эд двух аустралшсюх аб’- 
еднаньняу Беларусау.

Мгр. А. Калодка прачытау зьмяс- 
тоуны рэфэрат на таму дня, а друга 
— прысьвечаны Н. Арсеньневай. На 
'заканчэньне дакладчык прачытау 
верш паэтю — „На сьмерць змага- 
ра”. Хвйпнай маучаньня была ÿuia- 
наваная памяць змагароу за Бела
русь.

3 праграмай беларусюх народных 
i патрыятычньк песьняу вьктуту 
мяшаны хор. Сп. М. Скабей i сп. 
П. Гуз прачытал1 вершы Н. Арсень
невай, А. СалаУя й Я. Купалы.

Супольным выкананьнем г!мну 
I „Мы выйдзем шчыльным! радам!” 
I Урачыстасьць была закончаная. Па
сьля адбыуся пачастунак для Удзе- 
лыпкау сьвята.

М.Н.

НЬЮ ЁРК (ЗША)

Беларуска-адэрыкансюя вэтэра- 
ны Нью Ёрку (Рычманд Пл) ад- 
•значыл! угодю Слуцкага паУстань
ня ÿ нядзелю 27-га лютапада. У 
царкве Сьв. Юрылы Тураускага, па 
багаслужбе, была адслужаная па- 
Hixifla па палеглых Беларусюх Гэ- 
роях. У часе пан1х!ды стаял! са 
сьцягам! вэтараны.

Акадэм^ю адчыюу сп. К. Мярляк, 
коратка сказау аб сьвяткгванью. 
Хвшшай щшыт была Ушаназаная 
памяць палегли.с, адсьпявакы марш 
„Cbni пад курганам гэрояу”. Рэфэ
рат аб Слуцюм паустанып, аб яго- 
ным значэньн! ÿ далейшым вы- 
звольным змаганью, прзчьпау сп. 
В. Шчэцька. На заканчэньне, за бя- 
седным1 сталам1, адбыуся жаунерсю 
пачастунак.

В.Ш.

ГАИЛЕНД ПАРК, Н.ДЖ. (ЗША)

63-я Угодю Слуцкага фронту бы- 
ni адзначаныя супольна приходам 
царквы Жыровщкае МаЩ Божае. 
Задзшочаньнем Беларуска-Амэры- 
кансюх Вэтаранау i сябрам1 БАЗА 
зь Ныо Ёрку.

БЕЛАРУСК1 АДДЗЕЛ НАЦЫЯНАЛЬНАГА ЭТШЧНАГА АРХ1ВУ КАНАДЫ

Ад Рэдакцьй: Н1жэй зьмяшчаем 
присланы нам прэсавы камуюкат 
Публ1чнага Apxisy Канады.

Нацыянальны Этючны Apxiÿ быу 
заложаны Публ1чным Архивам Ка
нады больш за дзесяць гадоу таму, 
каб заахвощць розныя канадзк1я 
этшчна-культурныя трупы зьб1раць 
сваю культурную :гпадчыну ды за- 
хоУваць рознага тылу арх1вальныя 
дакумэнты. Беларусю Apxiÿ, як час- 
тка Нацыянальнага Этючнага Ар- 
xiey,, плянуе i надалей выконваць, 
ди нават у шырэйшым засягу, сваю 
ролю ÿ справе захоУваньня бела
рускае apxiÿnae спадчыны, каб за- 
пэуюць надежную дакумэнтацыю 
беларускага укладу ÿ разьвщьцё 
канадзкага грамадзтва.

У рамках гэтае дзейнасыц Пуб- 
л1чны Apixÿ ужо атрымау apxiÿHbi 
матар’ял i калекцьп ад беларусюх 
грамадзюх аргаюзацыяу, як i па- 
агобных адзшак, а менавпа: ад Бе
ларускага Нацыянальнага Аб’ед
наньня (MG 28 V 130), ад „Пагош”| 
— Беларускага Вьгдавецка-Мастац-1 
кага Клюбу (MG 55/28,по. 20), ад 
др. Ра!сы Жук-Грьппкев1ч (MG 31. 
Н 46) i MiKOnbi Сйп>ванов!ча (MG 
31 H 90). I

Важным нядауным набыткам i 
сталася калекцыя праф. Яна Са- 
доускага (MG 31 D 124). Праф. Са-1 

У сыботу 3-га сьнежня вэтэраны 
Усклал1 вянок ля помнша Гэроям 
Benapyci ÿ 1ст Брансьвжу. У нядзе
лю адбылася багаслужба, на якой 
а. Аляксандар сваэ казаньне пры
сьвящу тэме змаганьня й канкрэт- 
иай працы; била адслужаная па- 
Hixifla.

Акадэм1ю адчышу KipaÿHiK вэтэ- 
ранскае аргаюзацьй сп. С. Гутыр- 
чык, а рэфэрат на тому дня прачы
тау imK. Вячаслау Станкев1ч. Рэфэ
рат быу велым добра падрыхгава- 
ны: дакладчык гаварыу пя толью 
пра змаганьне Беларусау за неза- 
лежнасьць, але й гэткае-ж змагань
не Фшляндый, Полынчы, Чэхасла- 
ваччыны, краёу Прыбалтыю. Да
кладчык гаварыу пра асабл1васьщ 
геапалкычнага палажэньня наро- 
дау, адзначыу, што зацжауленасьць 
заходюх алгянтау у стварэньш бу- 
фэрных дзяржавау дапамагла шмат 
яюм народам Цэнтральнае i Усход- 
няе ЭУропы здабыць сваю незалеж- 
насьць. 3 гэтага глэдшшча пала- 
жэньне Беларуси было нясприлль- 
нае, як вь?юк жорсткае расейскае 
акупацьп.

На тому дня прамаулял1 таксама 
сп. А. Шукелайць i др. В. Юпель. 
A. М1цкев1ч прачытау урывак з KHi
ri Алеся Змагара „Случчына ÿ ваг- 
Hi" — пра бой случчакоу з баль- 
шавщюм! аддзелам!.

Урачыстасьць закончылася ад- 
сытяваньнем беларускага нацыя- 
нальнага пмну.

А.М.

КЛ1УЛЕНД, АГАЁ (ЗША)

Угодю Слуцкага Збройнага Чыну 
был! адзначаныя 4-га сьнежня, ла
джаныя кл1улендзюм аддзелам За- 
дзшочаньня Беларуска-Амэрыкан- 
CKix Вэтаранау. У царкве Жыровщ
кае Божае Мац! a. Mixacb Страпкг 
адслужыу пасьля сьв. JliTyprii паш- 
хщу, у часе якое стаяла вэтэран- 
ская сьцяжная варта. Айцец М!хась 
сказау кароткую Казань аб важ- 
насьщ сьвята.

Акадэмгя адбылася у царкоунай 
зал!, упрыгожанай сьгмбалачнай ма- 
галкай зь Ярылавым крыжам i на- 
цыянальным сьцягам. Урачыстась
ць адчынгу KipaÿHiK аддзелу вэто- 
ранау лейт. М. Ягаудзж. Рэфэрат 
на тэму дня прачытау др. Ул. Баку- 
HOBÏ4. Дакладчык адзначыу тры 
BHHiKin natfjei у змаганью Белару
сау за сваю незалежнасьць : naÿ- 
станьне 1863 г., Усебеларусю Кан- 
грэс 1917 г. ды Слуцкае паустаньне 
1920 году. Падзе1 гэтыя, сказау да
кладчык. натхняюць далейшае зма
ганьне Беларусау за незалежнасьць 
Бацькаушчыны.

Пад гую жалобнага маршу „Cbni 
пад курганам гэрояу” была ушана- 
ваная памяць палеглых.

3 прыв1таньнем на Урачыстасьш 
выстуту Старшыня Рады БНР 
др. Я. Сажыч. ПрамоУца зазначыу. 
што змаганьне случчакоу ня спыт- 
лаоя, а працягваецца далей.

Афщыйная часггка акадэмп за
кончылася эдсьпяваньнем беларус
кага нацыянал1.нага пмну.

Адбыуся супольны абед.
К.П.

Ад 30-га верасьня да 9-га каст- 
ричнжа летась у сталщы Канады 
Атаве праходшу друп фзетываль 
„Дажыню Мастацтвау”, мэтай яко
га было паказаць дасягненьш ува 
ÿcix галшах творчасьщ. У фэсты- 
вал! узял! удзел тэатры, галерэд

культурна-мастацюя аб еднанын, ш- 
егытуцы! й аргашзацы! Атавы, а 
таксама шмат яюя мастаю шдывн 
дуальна. У рамках АтаУскае Рады 
Народнага Масаацтва. упяршь.ню 
Узял1 удзел у фэстывал! й Бела
русь!.

Беларуси, Латышы, Эстонцы, 
Харваты, Паляю й Немцы ладз!ла 
супольна мастацкую выстаУку ÿ 
аднэй з заляу Атаускага Ушвэрсы- 
тэту, у суседзтве з выстаукамь ла- 
джаным! найбольшьвп aTaÿCKiMi

цыя ахапляе ягоныя навуковыя да- 
I клады, дагьледвальныя 3anicKi й 
' матар’ялы, наюды артыкулау, ру- 
катсы ды шматл!юя пуб.ткацьп.

I 1нфармацыю пра Беларусау Ка
нады можна таксама знайсьщ ÿ in-

I шых apxiÿHbix калекцыях, у тым 
лшу i ÿ запасах фэдэральнага ÿpa- 
ду пра iMirpanbira й асяленьне но- 

, вых iMirpaHTaÿ. Матар’ял пра ася- 
I леньне Беларусау у Канадзе мож- 
I на, напрыклад, знайсьщ ÿ калзкцьп 
др. В. I. Кэя (KbicineÿcKara) (MG 
31 D 69). Апрача гэтага, важную 
крынщу шфармацьп становаць ка
лекцыя Li-Ra-Ma (MG 30 Е 406), 
якая складаецца з дакумэнтау ра- 
ceücKix консула/ у Канадзе з пэ- 
рыяду ад 1900 да 1922 году. У гэ- 
тай калекцьп ёсьць больш за 10.000 

i справау пра iMirpaHTaÿ з былое Ра
сейскае 1мпэрьп, а сярод ix шмат 
пра iMirpaHTaÿ зь беларусюх зем- 

' ляу.

Адзш з пашпартэу БНР у Н.*щыя- 
нальным Этшчным Арх1ве Канады 

ÿ Атаке.

floÿcKi (1926-1982) быу аутарам 
„Псторьб Беларусау у Каладзе” 
(1981) ды адным зь перадавых ву- 
чоных у галже беларусаведы ÿ 
Пауночнай .Амэрыцы- Гэтая калек

Па I-ай сусьветаай вайне канадз- 
Ki урад на каротю час прыняу да 
сябе на службу былых расейсюх 
урадаУцаУ, каб яны афармлял! ды 
засьвятчазп аф1цыйныя дакумэнты 
iMirpaHTaÿ з Усходняе Эуропы. У 
гэным часе паасобныя беларусюя 
iMirpamw Узамен за новыя даку
мэнты паздавазп свае асаб!стыя па- 
сьветчаньт ды сярод ix колью бе-

УДЗЕЛ У ФЭСТЫВАЛ1
галерэямк Ад Беларусау был! авы- 
стауленыя твори (гравюры, аква- 
рэл! й рысуню) мастачю 1воню 
Шыманец-Сургплы ды вырабы з са- 
HOMKi MiKOHbj Шуста. Наведваль- 
HiKi магл1 атрымаць таксама шфар- 
мацыю пра крашы мастакоу ды па- 

*.р. -für U./Zft

„Беларуска” IbohkI Шымамец-Сурвьлы — адзш з творау, паказаных на 
фэстывальнай выстауцы.

чуць прьп-ожыя мэлёдьп народнае 
музыю. у тым лшу й беларускае, 
што бязупынна перадавалюя ÿ ча
се трываньня вы'стаую.

Фэстываль прайшоу у вельм! 
прыемнай атмасфэры, мастаю мел1 
нагоду пазнаёмщца з дасягненьня- 
Mi адзш аднаго, навязаць кантак- 
ты як м!жсобку, гэтак i з культур- 
на-мастацюм! шетытуцыям! ды ар- 
ган1зацыям!.

Язон В1пшев1ч

35-Я УГОДК1 ЗБК...

(Заканчэньне з б. 1-ай)

знайшоуся ÿ гасьцёх у вольнай бе
ларускай грамадзе, ды ÿ CBaiM вы
ступленью згадау колью этзода> 
з жыцьця яюя, на яго думку, дэ- 
манстравал! наважанасьць Белару- 
caÿ жь?ць незалежна на сваёй 
зямлп

BwcTyniÿ таксама з прыви-аньнем 
наш ужо стары прьгяцель з Расей
скае Дэмакратычнае трупы, рэдак- 
тар сп. A. TuoHi.

Еечар закончыуся супольным ад- 
сьпяваньнем нацыянальнага пмну, 
а назаутра ÿ нядзелю ÿ царкве Сьв. 
Юрылн Тураускага владыка Мша- 
лай, пасьля сьв. Л1тургй, супольн.? 
зь BepHiKaMi мальлюя за слуцюх i 
шшых змагароу, што аддал1 сва’5 
жыцьцё, каб жила Бацькаушчына.

К. Акула

КАНСТЫТУЦЫИНАЯ 
ПАПРАУКА ШТО ДА 

МОВЫ ЗША

У абедзьвюх палатах Кангрэсу 
ЗША пастаулены на абмеркавань- 
не праект канстытуцыйнае nanpaÿ- 
Ki. якая абвяшчала-б ангельскую 
мову адзшай афщыйнай мовай yeix 
Амэрыканцау. Палаце Прадстауш- 
Koÿ праект nanpaÿKi пададзены кан- 
грэсмэнам Норманам Шамвэем (Рэ- 
■залюцыя 169), a ÿ Сэнаце — сэна- 
тарам Гадэлстонам (Рэзалюцыя 
167'». Гэтытя дзьве Рэзалюцьц веда- 
мыя, як „Канстытуць.'лныя nanpaÿ
Ki аб ангельскай мове”. Справа 
падтрыманьня ix была тамай абмер- 
каваньня на пашыраным пасе- 
джанып рэдкалегп „Беларуса” й 
галоунае управы БАЗА, што адбы
лося 14 студзеня сёлета ÿ Нью Ёр
ку. Было пастакоуленая Рэзалюцьц 
падтрымаць.

1дэя канстытуцыйнае nanpaÿKi аб 
мове узьншла ÿ сувяз1 з выдаткоУ- 
ваньнем BHninix грамадзкгх грошай 
на фшансаваньне афщыйнага ан- 
гла-пшпанскага двумоУя, яксз, па
водля aÿrapaÿ nanpaÿKi, каштуе 
ÿciM амэрыкансюм пэдаткаплатт- 
кам шмат грошай i не дапамагае 
пшпанскамоупым жыхаром Амэ- 

I рыю апанаваць патрэбную iM ан
гельскую мову.

К?л1 хто цшавщца дадатковай ш- 
фармацыяй што да пытаньня, яе 
можна дастаць, шшучы на адрыс 
аргашзацьп, якая займецца пад- 
тримваньгем вышэй згаданых Рэ- 
залюцьгяу. Аргангзацыя завецца 
„ЮэС 1нглшГ. Па шфэрмацыю 
трэба шеаць на адрыс:

Ms. Gerda Bikales
U.S. English 
1429 21st St., NW 
Washington, D.C. 20036 
Tel. (202) 331-8408

ларусюх пашпартау. У вытку гэ
тага захавалася шмат справау бе
ларусюх iMirpaHTaÿ, i калекцыя гэ
тая асабл!ва щкавая для Канадый- 
цау беларускага паходжаньня, яюя 
защкауленыя ÿ генэаляпчных да- 
сьледваньях.

Беларусю аддзел Apixey запра- 
шае ÿcix тых, хто мае яюя-небудзь 
беларусюя матар’ялы ды хоча пе- 
радаць ix у Публ!чны Apxiÿ Кана
ды, зварачацца па шфармацыю на 
адрыс:

Byelorussian Archives Program 
National Ethnic Archives 
Public Archives of Canada
395 Wellington Street 
Ottawa, Ontario 
KIA 0N3
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3 ВЫТОКАУ жыцьця
(Карэспандэнцыя з АУстралН)

Хоць кажуць, што жыцьцё — ; сьвежым паветрам. Як i заусёды, 
гэта змаганьне за йснаваньне, але смажылц nini, закусвал1... Дзень 
змагг.ннье гэтае ня зводзщца да — як хв1льнка, праляцеу i няма ... 
працы й хаты. Каб жыць багата, **
чалавек мусщь спалучыць жыцьцё Дю 1дуць за днямк Зноу 
з пачуцьцямц з адчуваньнем, што, нагода : 25 кастрычнжа супольна
ты сва!м жыцьцём прыносш ка- адзначыл1 угодю нарадзшау аж 
рысьць як дзяржаве, гэтак i сваёй | шасьцёх асобау наша» грамады. Век 
грамадзе. ПраУда, кожная асоба на- ixHw — ад 16 да 70 гадоу, але усе 
дораная парознаму талентам i здоль- яны нарадз^ся ÿ кастрычнжу. Да 
насьщям1 да аргаюзацыйнае дзей- ix далучылася маладая пара, Галь 
насыц й грамадзкае працы. Той, хто на й Петра, зь nepnibiMi угодкам1 
гэтюя здольнасьщ маг, мусщь ад-, свае жанщьбы.
даць ix усе сваёй грамадэг, мусщь | Пасьля багаслужбы адбыуся ÿ 
сыкарыстаць усе магчымасьщ жы- ! прыцаркоунай 3«ni маленью пачас- 
цьця, бо г.но — вельмЬж кароткае, ; тунак, яю з маленькага выйшау вя- 
а чалавек жыве толью адзш раз. лш й добра аргашзаваны : прыго- 
Людзям з аргашзацыйным1 здоль- ! жа прыбраная заля, вша й ежы ад 
насьцям! мусяць памагаць шшыя жывата. BiTani юбшярау, пяял1 iM 
•сябры грамады, i ÿ гэтюх выпад- ,.многая лета” уздымал1 тосты, ту
ках жыцьцё будзе вясёлае й щка- Kani ,,ура”, а маладой пары — „гор- 
вае. Гэткае вось жыцьцё можна на- ка”, рэзал1 торт, та,чцавал1... 
з1раць у Адэляйдзе ÿ Аустралй.

Вось у нядзелю 9-га кастрычнжа :

Масей Сяднёу

ПРЫХОД 1СУСА ХРЫСТА

Сьвет як-бы сон зь сябе атрос, 
стаяу перад як/мсыу набл1жэньнем: 
яшчэ калг ня быу народжаны

Хрыстсс, 
сьвет прадчувау Хрыстова

нараджэньнс.

М:нУу кастрычнж, настау л!ста; 
сёлета хтосьщ ля царквы абазвау-1 пад- Пятага лгстапада ÿ прыгожай 
ся: „Заутра, кажа, панядзелак —i польскай заш îmh Капэрнжа адбыу- 
сьвята працоунага ÿ ПаУдзённай I ся Беларуси! баль. На баль да Бе- 
Аустралй, дзень вольны ад працы. лаРУгаУ прыйшуп людз1 розных на- 
Kani будзе пагода, аргашзуйма шк-, Цьшнальнасьцяу : Украшцы, Паля- 
hîk у Бароса Валей”.

Прапанова хутка разьляцелася, I 
сябры пагадзшкя, дамов1л1ся: мгс-| 
ца зборю aÿTaÿ Джыпс-Крос — ка-| 
ля гораду Уильямстауну ÿ бары ai 
8:30 уранып. |

Панядзелак. ЦудоУная ранща, 
вясновы дзянёк, спакойны, бязь ве
тру, сонейка прыемиа грэе, i гэты 
ранах не адну сям’ю падняУ на нотт 
раней, як звычайна у вольны ад 
працы дзень.

Зьехалася 15 aÿTaÿ, у кожным па 
3-4 або й 5 acoôaÿ, i наша калёна 
стартавала. Пак1нул1 за сабой хаты 
прыгарадау Адэляйды, яюя коокна- 
му даУно HaMa3onini вочы, хацелася 
хутчэй пабачыць абставшы сялян- 
скага жыцьця.

Неузабаве пачалася Баросауская 
Жзжа: направа й налева, як вокам 
юнуць — далягляд зялёных Hisaÿ 
пшанщы ды шшае збажыны, a ÿne- 
рамешку — узгорю, цудоуна разма- 
ляваныя ciHiMi краскам^ што цьш- 
туць толью увесну, а м1ж узгоркау 
далшьг — ручайю уюзе, жывёла, 
што вольна ходзщь без нагляду па
стуха.

Прамшьгнула збажына, далей 
пайшл1 радю зелеш, гэта — вша- 
градныя палетю... I гэтак — дзе- 
сятю сотняу гэктарау. I гэта Усё — 
праца селянша, зь якое ён атрым- 
вае выдатнае вшо „Бароса Валей”.

Дзень выдауся як на заказ Бела
русау: цудоуны, цёплы, сонечны. 
Было прыемна пагуляць, адпачыць, 
павандраваць у бары й падыхаць

xi, Грэю й шмат шшых.
Выдатна грала аркестра: мадэр- 

; ныя, клясычныя й беларусюя .на
родный танцы. Публжа весял1лася 

1 да познае начы. Был1 нарасхоп на- 
1 шыя nipajKKi, за яюя належыцца 
шчыры беларусю дзякуй нашим 
pynniBWM кабетам. Разыграл! вя.т- 
кую лятарэю, на якую нашьгя Бе
ларуси дал! аж дзевяць падарун- 
кау.

*♦
У нядзелю 13 Л1стапада быу пра- 

ведзены беларусю ткнж у прыго- 
жай i маляутчай горнай мясцовась- 
щ, нацыянальным парку Бэляйр у 
Адэляйдзюх горах. Пштк быу на- 
дзвычайна Удалы. Сяброу зьехалася 
больш, як чакалаея. Надвор’е было 
выдатнае. Гулял1, весял1л1ся. Мо- 
ладзь i дзещ займалгся розным1 
гульнямц спортам, а бадью i ÿce 
старэйшыя любавалюя на ix гле- 
дзячы.

Усе разьяжджалгся ÿ добрым на- 
cTpoi ды пыталгся адзш у аднаго: 
Kani й якая будзе наступная бела
руская iMnp33a?

ЭПИЧНАЯ АУСТРАЛ1Я

Да Другое сусьветнае вайны 90% 
aÿcTpajriftcKara жыхарства было 
брытанскага або (рляндзкага пахо- 
джаньня. Цяпер — 22% Аустрал1й- 
цау народжаныя воинах крашы ды 
паходзяць прынамся з 33-х xpai- 
Haÿ. Каля 2000 году больш за 50% 
Аустралшцау будуць паходзщь зь 
неангламоуных KpaiHaÿ.

20-ГОДЗЬДЗЕ АИЦА ЯНШ АБАБУРЮ
Як пададзена у „Прэсавым абеж- 

шку Рады БАПЦ” ÿ Вялжабрыта- 
нй (сьнежань 1983 г.), 13 касгрыч- 
тка летась споушлася 20 год ад 
часу, кал1 М1трафорны Пратаярэй 
а. Янка Абабурка Узяу на сябе аба- 
вязю сьвятара, каб служыць Богу, 
Бацькаушчыне й Беларускаму На
роду.

Дваццащгодзьдзе а. Абабурю бы
ло адзначанае ÿ нядзелю 16 каст- 
рычшка у царкве Жыровщкае 
Божае Мащ ÿ Манчэстары з удзе- 
лам у Урачыстасьщ ApxienicKana 
БАПЦ 1зяслава, запрошаиага з гэ
тае нагоды, а таксама Пратаярэя 
а. Янк1 Пякарскага.

Пасьля арх1рэйскае багаслужбы, 
на Урачьютым супольным абедзе 
Bbicrynini з прывггальным] прамо- 
валп: сп. Хведар Кажанев1ч, стар- 
шыня Рады БАПЦ ÿ Вялшабрыта- 
нп ды сп. Янка Калбаса, сакратар 
Рады БАПЦ.

Зь вялшае колькасьц] прысланых 
прывгганьняу 6bsni прачытаныя : 
ад Кансысторьп БАПЦ ÿ ЗША, пад- 
шсанае MiTp. Прат. а. В. Кенды- 
шам; ад Пратапр. а. др. Аугена 
Смаршчака, настаяцеля БАПЦ ÿ 
Бэльгй: сп. 1хася Вщенчьнка,, су- 
вязнога гуртка „Ваалёк” ; сп. Аляк- 
саидра Зданков!ча, сакратара ЗБВБ; 
ды шмат ад iiunbix парахшяу 
БАПЦ у Ангельпгчыне й паасоб- 
ных сяброу i вернжау

Сп. Калбаса, в^таючы а. Абабур- 
ку, адзначыу вял1зарны уплыу, яю 
а. Янка зраб1у на вершкау БАПЦ 
ÿ Вялшабрытанц. Довадам гэтага, 
сказау прамоУца, тое, што БАПЦ 
Ha6ipae усё больш павап, як гэта 
вщаць зь вялшага лшу вершкау у 
царкоунай залй Ад iMH Рады БАПЦ 
ÿ Вялшабрытанц Калбаса выказау 
падзяку а. Абабурку за ягоную ста- 
ранную працу й духовую апеку, а

таксама падзякавау матушцы Ха- 
цярыне, якая таксама шмат працуе. 
Жадаючы аба1м добрага здароуя, 
сьлы й памыснасьщ у далейшай 
працы, сп. Калбаса уручыу а. Аба
бурку падарунак, куплены за са- 
браныя ад вершкау грошы, а ма
тушцы Кацярыне перадау букет 
кветак.

BiTaÿ а. Янку Абабурку й матуш
ку Кацярыну таксама Apixen. 1зя- 
слау, адзначыушы гхныя вялпйя 
вышлю для дабра беларускага на
роду й БАПЦ. Хор прапяяу юбшя- 
ру „Многая лета”.

У слове падзяю а. Янка Абабур
ка дзякавау Богу дь? ÿciM ceaiM 
прыхаджанам i вершкам за дапамо- 
гу, якую ён меу ад ix у сваёй пра
цы, „Мы, — сказау ён, — здабыль 
ся на сваю уласную царкву, пама- 
леньку упрыгожваем яе, мы атры- 
Mani ад дзяржауных уладау дазвол 
даваць цыв1льньгя шлюбы й вь?- 
стауляць мэтрыю цывшьных шлю- 
6aÿ. Так што талантау, аб яюх мы 
сяньня чул1 ÿ сьв. Евангельл1, мы 
ÿ зямлю не закопваль а старал1ся 
пусьщць у ужытак, каб атрымаць 
надежны плен, на славу Богу, на 
карысьць сьв. БАПЦ i беларускага 
народу ды на радасьць ycix нас”.

Айцец Я. Абабурка сказау, што 
за час свайго сьвятарства ён ах- 
рысьщу 44 асобы, дау шлюб 19 ма- 
ладым парам ды пахавау 60 асо
бау.

НАСЬЦЕННЫ КАЛЯНДАР
У выдавецтве Беларускае Права- 

слаунае Царквы ÿ Caÿr Рывэры 
выйшау беларусю насьценны ка- 
ляндар на 1984 год. У календари 
падалоцца, апрача рэллпйных, бела
русюя нацыянальныя ды амэры- 
кансюя сьвяты.

3 ЖЫЦЬЦЯ У КШУЛЕНЬДЗЕ
ДЗЕНЬ УДЗЯЧНАСЫЦ ; калядную Казань i прачытау каляд-

! нае пасланьнг Першага Tiepapxa 
napaxeifl Жыровщкае Божа? Ma-: БАПЦ, Apxien. Мжалая.

ni ÿ Юпуленьдзе штагоду сьвяткус Па багаслужэе ÿ царкоунай зал1 
амэрыканскае сьвята „Дзень Удзяч- ' адбылася ялшка для дзяцей, якую 
насьц1”, якое ладзщь у нядзелю ча- наладз1ла парахв!яльная рада. Пра- 
тыры дю раней, бо ÿ чацьвер сьвяг- граму дчышу настэяцель a. Mixacb, 
куюць усе сямейна. | кораткта схарактарызавау асноу-

На небе зорка новая узыйшла 
i заблиичэла цудадзейнай cinaü. 
Спалохана хавалася 1мгла — 
прыйшоу бо на зямлю Мэсчя.

Цаоы пыталюя: „Яшчэ як1 
Мэс^я там прыйшоу да нас, 

магутных?"
1 рыхтавал1 ужо ybeixi

Распнуць пад гвалт i выкрык. 
Бо Ён у сьвет iuioÿ, пакутны. 
Як Бог, як Чалавек, як еыкл/к.

Г лен Key, сьнежань 1983

Масей Сяднёу

АЦВЕД31НЫ

Папа Ян Павал Друп неведау 
у турме чалавека, яю pa6iÿ за
мах на ягонае жыцьцё, Махмэта
Ал1 Акчу, i меу зь iM гутарку.

Абодвы за сталом, нгбы браты, 
сядзяць адз1н супроць аднога.
За 1хную сустрэчу ня турбуйся 

ты — 
усё суцйиыла прысутнасьць Бога.

У Яна Паула вочы гтоуныя ryzi. 
шкадуе ён таго, хто мкнууся 

яго усьмерцщь.
I, можа, першы ён —

Ян Паула наш Друг'! — 
хто гэтак перад грэшшкам упау 

душой i сэрцам.

Ня чутна, yixa гутарку вядуць.
Пра што — xi6a што ведае 

адзш Сьвяты.
Часшы мауклш! 1Дуць,

i грэшнгк перад Папам — н/бы 
той ягнёнак.

Рашчулены, ÿ нарыве сьветл-ай 
саматы, 

ён Папе, на к^енях стояч-,i, 
пацалавау пярсьцёнак.

Глен Коу. 28 сьнежня 1983 г.

Сьвята H.iiHKÎ для дзяцей у КшУленьдзе.

Сьвяткаваньне адбылося 20-га 
лютапада 1983 году. Пасьля Зага- 
службь/ ÿ царкоунай aani, эдпрау- 
ленай a. Mixacëw Сграпком, адоыу- 
ся супольны абгд. Галоунае мэню 
складалася зь шдыкоу i прыпра- 
вау паводля амэрыканскае трлды- 
цьп ды разнаяюх печывау. У часе 
абеду старшыня парахв1яльнае ра- 
дь? С. Каршлов1ч npwBiTaÿ ycix са 
сьвятам i коратка схарактарызавау 
ягоную важнасьць, падзякавау 
жанчынам за велым добрае падрых- 
таваньне й наладжаньне абеду.

СЬВЯТЫ КАЛЯ ДАУ

Парахв1я Жыровщкае Божае Ma
ni адзначыла Урачыста сьвяты 
Калядау. У пятнщу увечар 6-га 
студзеня 1984 г. пасьля багаслуж- 
бау была наладжана традыцыйная 
беларуская куцьця ÿ царкоунай за- 
ni, якую прыгатавал! Валя Яцэв1ч 
i Андрэй Стрэчань.

У сыботу на Каляды ÿ царкве 
было шмат вершкау як старэйшых, 
гэтак i моладз1 ды дзяцей. Айцец 
Mixacb Сграпко сказау пригожую

ныя падзе1 народ'зшау Хрь.ста й ix- 
нае значэньне. Царкоуны хор пад 
акампаюмэнт акардыяюстю Oni 
МакДэрмат (Дубанев1ч) добра вы- 
канау беларусюя калядю: „Учора 
зьвячора”, „Сьвецяць, сььецяць зо- 
рачю”, „Ой, на моры, моры”, „Не
ба i зямля”.

Другая частка праграмы адбыла
ся зь Дзедам Марозам (С. Карнь 
лов1ч) i падарункамк ПрывлаУшы 
дзяцей (ycix было 22), Дзед Мароз 
nanpaciÿ засьпяваць яму калядку. 
Дзещ засьпявал1 яму амэрыканс- 
кую „Джынгэл бэл”.

Удзячны Дзед Мароз раздау дзе- 
цям падаруню ды не памшуу i не- 
каторых сяброу парахв!яльнае рады 
й царкоунага прычту, яюя шмат 
працавал1 на працягу году.

Апошняй часткай праграмы быу 
супольны абед. яю трывау да ве- 
чара ÿ вясёлай сяброускай атмас- 
фэры й калядньлм настрой У кан
цы старшь.ня рады падзякавау 
удаельшкам сьвяткаваньня : Рагне- 
дзе Бэры-Дунец i Еве Ярахов1ч, 
бацьксм, жанчынам, што прыгата- 
Bani абед, ды ÿciM удзельншам

„ЦАРКОУНЫ СЬВЕТАЧ”
№ 35 (1983)

У канцы году летазь выйшау, вы- 
даваны Царкоунай Радай Беларус
кае Праваслаунае Царквы ÿ CaÿT 
Рывэры, штат Нью Джэрзы (ЗША), 
35-ты нумар часашсу „ЦаркоУны 
Сьветач”. У нумары: англамоуны 
артыкул пра сьв. Еуфрашньню ; тры 
матар’ялы паангельску пра Дж. 
Лофтуса ды ягоную кшжку аб г. 
зв. беларусюх „калябарантах” ; 
„Яшчэ пра падзе1 ÿ БАПЦ”; пале- 
MiKa зь „Беларусюм Голасам” Сшя- 
ка Хмары; пазьмяротная згадка пра 
Анелю KaTKOBin i нашеаны ёю ка- 
лядны верш; нэкралёг па Л. Пг.ш- 
юш i ейны верш „Еуфрасшьня По- 
лацкая”; м!жнародная й беларуская 
хронжа; нэкралёгт. Нумар intocTpa- 
ваны.

BECbHIK 
БЕЛАРУСКАГА КАТАЛ1ЦКАГА 

ДУШПАСТЫРСТВА У АНГЛП
I ФРАНЦЫ1

Выдаваны ÿ Лёндаге - Парыжь? 
„Весьшк”, у З-iM нумары за сьне
жань 1983 г., зьмяшчае ÿ сабе: „Ка- 
лядныя думю” а. Аляксандра Над
сона, арт. „Пачынаючы Новы Год” 
(пра Бккупа Ул. TapacBBina), па- 
сьмяротныя згадю пра а. Язэпа Гэр- 
MaHoeina (з тэкстам ягонае паэмь? 
„Прарок”), пра Паула Навару ды 
Марыяна Пецюкев1ча. У „Весьш- 
ку” пададзены расклад беларусюх 
багаслужбау у Лёндане й Парыжы. 
Пададзены адрыс Душпастырства :

Very Rev. Alexander Nadson 
Marian House
Holden Avenue 
London N12 8HY 
England

РАДЫЕ „ТРАНС-ЭУРОПА” 
ПАБЕЛАРУСКУ

Паводля газэты „Радянська Ук- 
раша” (13. ХИ. 83) (арт. А. Ратоус- 
кага .Дывэрсанты з Эвангельлем”), 
„радьгястанцьгя 1БРА (.Радыё 
Транс-ЭУропа’) вядзе падрыуную 
прапаганду на СССР, упаасобку ук- 
рашскаю й беларускаю мовам1”.

3 ВЫСЬВЯЧЭНЬНЯ ЦАРКВЫ

Enicican Мпсалай Алпсосю (з чашаю) у суслужэньш a. ApxiM. Язэпа 
Строка, а. Пратапр. Сьвятаслава Kaÿnia, а. МИраф. Прат. Паула ВялЬ 
кага й а. Рыгора О’К1ф1 у царкве Сьв. Юрылы Тураускага ÿ Рычманд 
Пле (раён Нью Ёрку) У дзень высьвячэньня царквы 30. X. 1983 году 

(рэпартаж пра высьвячэньне гл. у „Бе лару  ce” Ns 314).

УДЗЯЧНАСЬЦЬ ЗЬ БЕДАСТОКУj

На адрыс а. Аляксандра Янс/- 
скага й сп. Пётрь.1 Кажуры ад бу- 
даунжоу праваслаунае царкзы Сьв. 
Духа Беластоку прыходзяць па
дзяю за падтрыманьне спрэвы 
будаунщтва царквы. Дзякуючы да- 
памозе амэрыкансюх Беларусау, 
шшуць будаушю, не давялося пе- 
рапыняць будаунщтва ÿ шмовьгм 
пэрыядзе.

Кошты будаунщтва высоюя. Па- 
будова аднаго даху царквы будзе 
каштаваць адзшаццаць тысячаУ 
далярау. Беластоцюя Беларусы 
просяць ceaix суродз1чау на Заха- 
дзе ня спыняць дапамог!.

Царкоуная рада парахвп БАПЦ 
у Гайленд Парку гатовая служыць 
пасярэднжам прь? перасыланьш 
ахвярау на царкву Сьв. Духа. Защ-, 
кауленых просщца зварачацца да i 
сп. П. Кажуры: i

1КОНА НА ПАШТОВАИ МАРЦЫ

У амэрыкансюм фщятэлштычным 
часашсе The COROS Chronicle за 
жшвень 1983 г. зьмешчаны артыкул 
сп. Багдана ПаУкэ аб марцы зь ixo- 
най Жыровщкае Божае Mani. Мар
ка была выдадзеная Украгнсюм фь 
лятэлютычным таварыствам.

ПАПРАУКА

У нататцы пра 25-ыя угодю бе
ларускага праваслаунага прыходу 
Сьв. Юр'я ÿ Чыкага („Беларус” 
Ns 314) было памылкова сказана, 
што на сьшсе прыхаджанау — 46 
прозьв1шчау. Выбачаемся ды падаём 
прав1льны лж — 92 прозьвшчы.

Mr. P. Kazura
215 Harper Ave.
Highland Park, N.J. 08904
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Барыс Пастэрнак НОВАЯ КРЫН1ЦА Л1ТАРАТУРЫ СУСТРЭЧА ЗЬ ШСЬМЕНЬШКАМ 3 БССР
КАЛЯДНАЯ ЗОРКА

Нау кол сьнег бялеу.
1з стэпу дзьмуу вецер колк! 
Сьцюдзёна было Дзщяф у 

прытулку 
У узвышша скале.

Яго сагравала дыханьне вала. 
Зьвяроу, прыручоных, — 
Паунютка пячора.
Над ясьлялй цёплая хмарка плыла.

Пасьцелсчую пэ.рхаць с.бтросшы
з дах1 

/ зернятк! пшонкё
Глядзел! спрасонку
Скалы у паунючную даль

nacryxi.

У аддал1 бялел1 цьвйетар 
i Праею;), 

На плётах сьнег. плоцс, 
Аглобля у сумёце.
I высь над маг:лкам1. поуная зор.

А побач некому прад тым неудацем, 
Сарамл1ушая за каганец
У вартоун! вакне
Сьвяц/лася зорка на шляху

у В1фл1ем.

Як гацяу усьцяж iiuai аслы
i вярблюды, 

Вельм1 добра магл{ разглядзець 
nacryxi.

— Хадземце з yciMi, паклошмея 
цуду! — 

Сказал/ яны, захшуушы кажухё

Ад торгу па сьнезе горача стала. 
Па зыркай палялцы л/стам! сьлюды 
Вялг за xayiHy босых сьляды.
На тыя сьляды, як на зырю апалак, 
Бурчалг зласьл1ва аучаркё

Марозная ноч выглядала, як казка. 
I хтосьц! з завейнае сьнежнай

грады 
Нябачна увесь час папауняу

ix рады. 
CaôaKi itwii каля ног у пацпаскаё). 
Глядзел1 з трывогай. чакал1 бяды.

Па той-жа дарозе, праз тую-ж 
акрэснасьць

Ишло колыа анёлау у людзкой 
гусырнё

Рабела нябачным1 ix 
бесьцялеснасьць

Ды крок пак1дау адпячатак ступне

Яна палымнела, як стог, збоку нейк 
Ад Бога i высяу.
Бы водблкк y3beiÿcH
Пажару на хутары дзесь у гумне.

Стаяла яна i пылала гарой 
Саломы i вецьця
У цэлым сусьвеце,
Узрушаным гэтаю новай застой.

Усё большае зарыва йграла 
над ёй, 

I азначала нешта.
I ймкнул1 пасьпешна
Тры астралёг1 на кл{ч нябывалых 

агнёу.

За iMi еязьл! на вярблюдах дары.
1 ÿ збру'1 асьлята, 
Адзш TpouiKi менты за брата, 
Цюцюпкал{ дробна з гары.

I бачаньнем дзфным наступнай 
пары

'Уставала у аддал1 прышоушае 
ПОТЫМ:

Усе думы вякоу i сусьветау, 
Усё будучае музэяу, галярэяу,

Сеавольствы усе феяу. 
Справы усе чарадзеяу. 
Ялшю усе у сьвеце, усе 

сны дзятвары.
Увесь трэпет запаленых сьвечак. 
Папяровыя ланцугё
Уся пыха квяфетая мйиуры
. . .Мацнеу з стэпу вецер — ryzi. . .

. . . Усс яблыкё усе залатыя шары.

Частку ставу хавал1 
вяршыны ольхе

А частка счцнелася ппазь 
перашкоды:

Праз гнёзды гракоу ды пэаз 
дрэвау вярхе

Ля каменя сноудала куча народу. 
Сьвётала. В1днел1ся кедрау ствалы.
— А хто вы так'1Я?

— Спытала Марыя.
— Мы племя пастушае

й неба паслы.

Прыйшл1 вам a6oiM узьнесыр 
хвалы.

— Ус'1м разам ня можна.
Чакайце ля уходу.

У попеле шэрым сьвётальнай 
{мглы 

Сварьийся з коньн!кам1 пешаходы,

Таупийся гоншчыкё авечкаводы. 
Ля выдаубленай вадапойнай 

калоды 
Вярблюды раул{ ды тауклкя аслы.

Сьв1тала. Сьвятло, шбы попелу 
пыл, 

Зьмятала зь нябёсау апошшя зоры. 
Адно вяшчуноу i3 бадзячага збору 
Упусырла Марыя у жарала скалы.

Ён спау, увесь у зьзяньнё
у ясьлях дубовых. 

Як месяца зьн1ч у углыбленьн!
дупла. 

Яму замянял1 кажух аучыновы 
Асьлшыя вусны i ноздры вала.

Стаял1 у цяню, бы ÿ хлява 
шэрым змроку,

Шапталкя. Слсвы ня ймкнул1 
ракой.

I хтосыу зьнянацку ад левага боку 
Ад ясьляу крану у вяшчуна рукой.

I той аглянуцея: з парогу на Дзеву, 
Як госьця, Калядная зорка 

глядзела.

3 расейскае мовы пераклау
Mixacb Кавылъ

МАСТАК АЛЯКСАНДАР 1САЧОУ
Ад Рэдакцьп: Aÿrap гэтага арти
кулу, были савецю грамадзянш, 
паюнуу Савецю Саюз сёлета й жы- 
ве цяпер у Заходняй Нямеччыне.

»♦
Неафщыйная або г. зв. другая 

культура, што Узьгакла ÿ Савецюм 
Саюзе ÿ 1960-х гадох, працягвае 
Упльгваць на працэс духовага адра- 
джэньня. Kani разглядаць гэтую 
зьяву на Беларусь то можна паба- 
чыць, што ÿ адрознасьць ад неафь 
цыйных мастакоу Ма’сквы й Леган- 
граду, бзларусюя неафщыйныя ме
стам больш зварачаюць увагу на 
культурный й рэл1пйныя традыцьп 
CBaix продкаУ, як на манеру заход- 
шх авангардыстау. На гэтым тры- 
маецца !хная творчасьць. Некаторыя 
беларусюя афщыйныя мастаю, гэт- 
гая прыкладам як М1хал Савщю, 
таксама прытрымваюцца такога га- 
рунку ÿ 'ceaix творах, але, еыцену- 
тыя цэнзурным! рамкамц яны ня 
здолъныя выразщь гэта на поУную 
С1лу.

Аляксандар Icanoÿ — мастак яшчэ 
малады, яму няма й трьщцащ га
доу. Нарадз1Уся ён у невял1чкай вё- 
сцы Азарычы, што на Мазыршчы- 
не. Маляваць пачау рана, яшчэ зь 
дзяцшетва, потым вучыуся ÿ Мен- 
скай мастацкай школе, але ÿ пят- 
наццаць гадоУ быу зь яе выклю
чены за непасьпяховасьць, а на са
мой справе — за незележнасьць по- 
глядау. Жыу пасьля У горадзе Рэ- 
чыцы, працавау маляром i самас- 
тойна займауся жывашеам. У 19-га- 
довым веку ён трату у Летнград,

дзг, пазнаём1Ушыся зь мясцовым! 
>неафщыйным1 мастакамь узяУ удзел 
у кватэрных выстаУках. Там-жа ÿ 
Леншградзе ён прыняУ хрышчэнь- 
не, стауся веручым чалавекам.

Пазьней Icanoÿ пазнаём1уся зь 
Лешнградзюм калекцыянерам Ры- 
горам М1хайлавам, яга праланаваУ 
яму узяць удзел ÿ яганым кватэр- 
ным мастацгам салёне, у ягам ужо 
экспанавал1 свае творы больш за 
сорак мастакоу зь Леганграду, Ма- 
сквы, Прыбалтыга ды шшых час- 
так крашы. Кватэрны салён Mixaft- 
лава наведвал1 нават чужынцы.

Такая дзгйнсьць 1сачова, зразу
мела, непадабалася КДБ, але 1сачоУ 
палйыкай не займауся, i не ягоная 
была вша ÿ тым, што савецгая ю- 
paÿHiKi i КДБ л^чаць мастацтва на 
рэлтйную тэму палггычна небясь- 
печным.

Зь Леганграду 1сачоу вярнууся У 
Рэчыцу, дзе працягваУ працаваць 
над свайм! творам!. Ён узяУся за 
poebnic рэчыцкае цэрквы для якое 
стварыу iKOHbi па тэхгацы вьпса- 
наныгя вельм1 блгзкай да тае, што 
кнавала на Benapyci ÿ мшуУшчы- 
не, нарадаУшыся на сплаве в!зан- 
тыйскай 1конаграфп з заходим рэ- 
niriÜHbiM мастацтвам. Ягоныя шоны 
больш был1 падобныя на малюнга 
1тальяногах мастакоу аб’ёмгстасьцяй 
вобразу й пэрспэктывай, ягах ня 
знае канагачная ixona.

Ня маючы магчымасьщ вучыцца 
афщыйна, Тсачоу займаецца сама-

(Закаичаныге на б. в*й)

У газэце „Лп'аратура i Мастац
тва” (23.XII.83) быу зьмешчаны 
рэпартаж Хрыстыны Лялько пра 
сэмшар гасьменьшкау Беларусь пра- 
ведзень? ÿ Карал1шчав1чах пад Мен- 
скам. Л1мауская карэспандэнтка ад- 
значыла адну вельм1 важную асаб- 
л1васьць сёлетняга сэмшару.

„Як гаводзш з папярэдгах, — niuia 
X. Лялько, — гэты можа пахвал1ц- 
ца Удзельгакамьняфшёлягамь лю- 
дзьм1 з тэхгачнай адукацьмй, для 
як1х Л1таратура стала друпм, але 
ня менш важным i сур’ёзным пры- 
званьнем. Вось, кал! ласка: паэтэ- 
са Галша Булыка — хэмш, пра- 
за1к Вшцэсь Мудроу — шжынер, 
паэть? Стагаслау Валодзька i Mi- 
хась Мелыпкау — чыгуначгаю, паэ- 
тэса Марыя Гудкова — машьггаст 
вежавага крану, празаш Аляксан
дар Maiceeÿ — рабочы, паэт Ула- 
дз1мер Пяцюкев1ч — майстар участ
ку, паэг Леу Берцш — тэхноляг 
i г.Д.”.

Гэтак вось ручайга ÿ мора бела- 
рускае л!таратуры плывуць ужо 
ня толью зь вёск1, а й з гораду.

ЛЕКСИКА БЕЛАРУСКАЕ МОВЫ

У рэцэньзп на KHiry А. Я. Бахань- 
кова „Разьвщьцё лексыю беларус- 
кай мовы ÿ савецвд пэрыяд” (Менск, 
выд. „Навука i тахгака”, 1982) ска
зана ÿ часашсе „Поль?мя” (№ 11, 
1983, б. 220) : „Слоугак беларускай 
мовы за савецю час nanoÿHiÿcH 
амаль на 30 тысячау адзшак, сярод 
ягах каля 35С словау, узятых з на- 
родна-дыялектнай мовы, 30-32'/ — 
створаных па традыцыйных i но
вых словаутваральных мадэлях, 
прыкладна стольга-.ж прыйшло 
шляхам запазычаньня зь шшых 
моваУ”.

А. Баханькоу робщь твткую выс- 
нову ÿ сваей кгазе:

„За гады савецкай улады бела- 
руская мова ператварылася ÿ вы<- 
сскаразьвкую многафункцыяналь- 
ную л!таратурную мову сацьгялю- 
тычнай нацьп, здольную абслу- 
жыць патрэбы моунай практыга 
ÿea ÿcix сфэрах дзейнасьщ грамадз- 
тва”. (б. 221 рэцэньзп ÿ час. „По
лымя”)

ПОЛБСКА-БЕ.1АРУСКАЯ 
КАНФЭРЭНЦЫЯ

На двудзённай канфэрэнцьп ÿ 
Беластоку пра польска-беларусгая 
сувязь праведзгнай Беластоцгам На- 
вуковь?м Таварыствам супольна зь 
беластоцгам фипялам Варшаускага 
Угавэрсытэту 4-5.XI.1983 г., было 
прачытана 15 дакладау. Дакладчы- 
кам1 был1 прафэсары, дацэнты, дак- 
тары, кандидаты навукау. Пра тэ- 
матыку канэфрэнцьп даюць дсЗрае 
Уяуленьне гэтгая весь загалоую 
дакладау: „Пра польска-беларус
гая моуныя сувяз1 j аспэкце ча- 
савым i тэрытарьгялькым” (др. А. 
Смулксва), „Разьвщьцё арх1тэкту- 
ры на беларусгах землях у XVI-м 
ст.” (др. С. Александров1ч), „Мша- 
лай Гусоусю — Беларус, Лщьвш щ 
Паляк” (праф. Е. Ахманьсга), 
„Беларускас пытаньне ÿ праграме 
Польскас Сэцыялктычнае Партьп ÿ 
1918-21 гадох” (мгр. Ю. Туронак), 
„Прымзуга, як мь.еьленны скарат 
на польска-Зеларусгам культурным 
узьмежжы” (мгр. М. П1ахов1ч), 
„Дзейнасьць Таварыства Беларус- 
каз Школы на Беласточчыне” (др. 
Г. Маецга) дьс шшыя.

РАСПРАДАЕЦЦА Б1БЛ1ЯТЭКА
Сп. Аляксандар Лашук падаз да 

ведама, штэ ён раелрэдае кгаг] свае 
асаб1стае б1бл1ятэю. У яго можна 
набыць за добрую цану беларуса- 
ведныя ды шшыя кюП ÿ розных 
мовах, а таксама гадавш1 беларус- 
юх эмшрацыйных пэрыядычных 
выданьняу.

Прадаюцца гэтгая кгажю, як ан- 
гламоуныя выданьн! Вштара Ас- 
троускагэ зь ricTopwi Беларус!; ric- 
торыя Беларус! М. Вакара (паан- 
гельску), история Benapyci М. Кос- 
мана (папольску), кампл’эт (13 та- 
моу Веларускае Савецкае Энцыкля- 
пэдыь 108 нумароу выдаванага ÿ 
Лёндане часатсу „Аб’еднаньяе”, 35 
нумароу выдаванага ÿ Парыжы ча
сатсу „Маладосьць", камплгт бела- 
стоцюх „Беларусгах Календароу” 
ды шмат шшых выданьняу.

Сп. Лашук можа прыслаць на за- 
патрабаваньне каталёп кгажак з цэ- 
нам1 й коштам пересилю. Защкау- 
леных просщца тсаць на адрьге: 

Mr. A. LASZUK
43 Haldon Rd.
London, SW 18 IQF

England

У Нью Ёрку ÿ Кушсгам Кале- 
джы, яга мае вельмт дзейны фа- 
культ славянсгах мовау i лкара- 
тураУ, щраз ужо адбывалшя сьли- 
погаюмы й вечары беларускае лЬ 
таратуры. У пятгацу 9 сьнежня 
1983 г. адбыуся яшчэ адзш гэтю 
вечар — гэтым разам зь Вячесла
вам Адамчикам. Вячаслау Адам
чик быу прыгхаушь? ÿ Нью Ёрк 
у складзе дэлегацьп Беларускае 
ССР на Генэральную Асамблею 
ААН Ад îmh юраунщтва слэеян- 
скага факультэту Кушскага Кале- 
джу ÿ беларускую Miciro пры ААН 
праф. Томас Бэрд, каардынатар 
гэтгах вечароу, паслау запрашэнь- 
не Адамчику прачытаць лекцию аб 
сучаснай беларускай прозе. Micia 
прьппльна адгукнулася на, 3anpoci- 
ны.

Каб вечар прайшоу больш поуна 
i Урачьхта, праф. Бэрд наладз1у у 
б1бл1ятэцы Каледжу вьгетауку. На 
двух зашклёных сталох был1 рас- 
кладзеныя экспанаты : кгажк] зь 
ricTopbii беларускае л^таратуры (у 
тым лшу брытанскага праф. Мак- 
Мипиа) i BbinicKi зь ix пра твор
часьць Адамчика, старонга ягонае 
аутаб1яграфп, нядауныя артикулы 
пра яго ÿ беларусгам савецгам дру
ку з нагоды ягонага 50-годзьдзя, а 
таксама ягонае апавяданьне „Песь- 
ня”, што было выдрукаванае ÿ га- 
■зэце „Беларус” у 1969 годзе (№ 
147-8).

Да вечару была выдрукаваная 
таксама праграмка з загалоУкам 
„Вечары зь беларусгам! тсьменью- 
камГ’. У праграмцы адзначаныя 
папярэдгая гэтгая вечары*: з Ана
толем Вярцшсюм у сьнежга 1977 г., 
зь 1ванам Чыгрынавам у лктапа- 
дзе 1978 г., з Алесем Барск1м у чыр- 
вега 1981 г., з Алесем Адамов1чам 
у кастрычгаку 1982 г. ды апошняя 
— зь Вячаславам Адамчыкам.

У праграмцы перал!чаныя галоу- 
ныя Адамчыкав1 творы дь? зьме- 
шчаныя дзьве цитаты зь ягоных 
выказваньняу. Першая: „Шчасьль 
вы буду, кал1 на шве беларускай 
лиаратуры узыйдзе й маё зярнят- 
ка”. I другая: „Я думау i думацьму 
пра тсе, чаму асталося восем мЬп- 
ёнау БеларусаУ, a ix было больш 
десяц! яшчэ тады, кал! слынны ча- 
лавек з-пад Наваградка (Адам Мщ- 
кев1ч), чытаючы курс у Кал-еж дэ 
Франс у Парыжы, гаварыу пра най- 
пекную прастату нашае мовы”.

На лекцию ÿ KÿiizcKi Каледж 
Вячаслау Адамчык прь.*5ыу разам 
i3 сталым прадстауншом беларускае 
Micii пры ААН Алегам Пашкев!чам.

Прыйшл! выкладчыга Каледжу, 
студэнты, мясцовыя амэрыкансюя 
Беларуси. Праф. Бэрд прадстав!у 
шсьменьюка аудыторьл ды перадау 
яму форум.

Вячаслау Адамчык гаварыу па- 
беларуску безь перакладчыка — 
пераважная балыиыня удзельюкау 
вечару (асобау пад сорак) добра 
разумела яго. Прафэсар Тсмас Бэрд 
таксама ведае беларускую мову.

Дарэчы, Вячаслау Адамчык, як 
пра гэта падана ÿ папярэдюм нума- 
ры „Беларуса”, меу выступленьне 
таксама й на беларусгам ьечары, 
што адбыуся перад тым у ААН 
(там ягоная лекцыя перкладалася 
зь беларускае ÿ ангельскую, але 
менская газэта „Лпаратура i Мас
тацтва” чамусьц! пра гэта шчога не 
сказала. У /Пме. у нумары з 
18.XI.1983 г., зьявшася толью ка- 
роценькая нататка БЕЛТА пра гэнь? 
вечар, у якой Адамчыкава прозь- 
Biinaa навет i ня згадвалася.

У сваей лекцьй ÿ Кушсгам Ка- 
леджы Вячаслау Адамчык гаварыу 
у васноуным пра беларусгах праза- 
iKaÿ i паэтау сярэдняга й малодша- 
га пакаленьня. Казау, што ÿ л!та- 
ратуру йдзе цшавая й плённая мо- 
ладзь гэтая нясе з сабой свой мяс- 
ладзь гэттая нясе з сабой свой мяс- 
цовы калярыг, сваю мову, узбага- 
чае л!таратурны працэс сватм ба
чаньнем сьвету й разуменьнем 
жыцьця.

Пасьля лекцьп слухачи задава- 
ni дакладчыку пытанью: пра ти
ражи кгажак i 4acanicaÿ, пра чы- 
тацкую публшу, пра цэнзуру й ру- 
сыф!ыацыю, пра школьгацтва, пра 
англамоуную шфармацыйную лй-а- 
ратуру аб Беларусь

Прафэсар Бэрд, падсумоуваючы 
вечар, адзначыу, як ён сказау, ча- 
тыры плюсы й адзш мшус у сучас- 
ным стане беларус!га: плюсы — 
гэта выданьш у сэрьп „Беларускай 
Савецкая Энцыкляпэдыя” ды ш- 
шыя шматтомавыи публшацьп, а 
мшус — гэта нястача падручгака 
беларускае мовы для англамоунае 
nyöniKi (на савецкай У краше, ска
зау прафэсар Бэрд, гэтгая падручш- 
Ki выдаюцца). Кальб был! яны й 
для беларускае мовы, дык у шмат- 
HKix угавэрсытэтах Амэрыга выхла- 
даньне öenapycira было-б куды ляг- 
чэйшым i больш плённым.

Прадстаугак беларускае Micii пры 
ААН Алег Пашкев1ч -занатавау сабе 
гэтае пажаданьне ды сказау, што 
псрадасьць пра яго свайму ураду.

Я.З.

ДБАНЬНЕ ПРА РОДНУЮ МОВУ
Менская „НастаУнщкая Газэта” 

(23. XI. 83) адзначыла 20-годзьдзе 
клюбу „Живое слова”. Клюб, як 
nicaÿ у „Н. Г.” я гоны старшыня, 
гасьменьгак Уладз!мер Юрэв!ч, быу 
заснаваны 26 лктапада 1963 г. ды 
„УзяУся за давол! складную, але 
вельм! Удзячную справу — дапа- 
магчы школьншам у фармаванью 
цьвёрдых, устойл1вых навыкаУ га- 
варыць правшьна, выраэна, приго
жа. Радыяпраграма клюбу „Жывое 
слова” перавадавалася раз на ме
сяц. „На кожны выхад нашага ра- 
дыяклюбу ÿ эф!р, — к’жа Юрэв!ч, 
— прыходзщь звычайна каля naÿ- 
cothî, а то й больш лктоу. I кал1 
nepaöipaein гэтую пошту (а за 20 
гадоу давялося перачытаць тысячи 
дзщячых nicToÿ, натсаных ’пад 
дыктоуку’ уласнага розуму й сэр- 
ца), кожны раз прыемна Уражвае 
самастойнасьць i глыбокае мысь- 
леньне мнопх з тых, хто нас слу- 
хае".

Ул. Юрэв!ч падае, чым найбольш 
цжавяцца слухачи „Жывога сло
ва”: „Паходжаньне !мя, прозьв1ш- 
ча, мясцовая тапагамша выклжа- 
юць наибольшую цшавасьць ня 
толью ÿ дзяцей, але i ÿ дарослых”.| 
3 гэтага старшыня клюбу 3pa6iÿ 
такую выснову: ,,М1жвол! напрош- 
ваецца сумны вывад: крязнауча- 
дасьледная работа ÿ школах ня 
Усюды знаходзщца на патрэбным 
узрэУга, мовазнаучая—i таго горш".

Каб палеп.шыць практична вало- 
дальне роднай мовай, выдавецтва 
„Народная асьвета” выдала летась 
KHiry A. Kaÿpyca „Культура слова”. 
Паводля газэты „ТНтаратура i Ма
стацтва” (30. IX. 83), Kaÿpycasa 
кгага будзе даваць „каштоуныя па
рады лтгаратарам, журнал1стам, 
студэнтам, вучням наконт выбару i 
ужываньня лгксычных, граматыч- 
ных i стыл1стычных рэсурсау мо
вы”.

Мтж шшага, паводля аутара книг 
„Культура слова”, выдатны сты- 
лкт сучаснае беларускае лй-арату- 
ры — гасьменьгак Янка Брыль. „Ба- 
гацьцг вобразных гродкау Брылё
вых творау, — адзначае рэцэнзэнт- 
ка Каурусавае KHiri ÿ JTiMe Т. Бан- 
дарэнка, — грунтуецца на правшах 
беларускай мовы”. Янка Брыль 
„напауняе сваю мову вял1юм штэ- 
лектуальным i экспрэс1уна-эмацы- 
яльным зьместам”.

Т. Бандарэнка адзначае, дарэчы, 
„слушныя заувап” A. Kaÿpyca „пра 
немьлагучнасьць некаторых кан- 
струкцый з прыназоуншам „па”. 
ПрыназоУшк „па”, як i шмат чаго 
шшага, перанесгны ÿ нашую мову 
з расейскае, пг.шырыуся ÿ беларус
кай савецкай мове, як пыргак на 
недагледжаным полк Гэтак, у ну
мары „Настаушцкае Газэты”, у 
ягам зьмешчаны артыкул Юрэв1ча 
пра клюб „Жывое слова”, хтосьщ 
A. HbipbiKoÿcKi, у карэспандэнцьп 
пад заг. „Падручгаю для беларус- 
Kix дзяцей”, niina, што сва!м часам 
Якуб Колас „цшав!уся, як щуць 
справы па выданьню падручшкаУ” 
(зам1ж „з выданьнем падручшкаУ" 

I або яшчэ прасьцей — „справы вы- 
даньня падручшкаУ”).

ПСТОРЫЯ, ТЭАТР, ФАЛЬКЛЁР

Паводля газэты „Зьвязда” (3. XI. 
83, арт. М. Б1рылы й I. Марчанга 
п. заг. „Быць на пярэдгам краГ’) за- 
кончанае рыхтаваньне да друку 7- 
томавага „Збору помшкау ггсторьп 
i культуры Беларус!” i 3-томавае 
„Псторьп беларускага тэатру”. Сё
лета, паводля газэты, мел1 выйсиц 
першыя тамы гэтых працау. Бела- 
русгая фальклярысты выдал! Ужо 
25 тамоу збору беларускае народнае 
творчасьщ (yeix мае выйсьщ 30 та- 
моу),



СТУДЗЕНЬ 1984 БЕЛАРУС, № 315

17-АЯ КН1ГА “ЗАП1САУ” Б1Н1М
„Дзеля прауды i справядл1васьц1 

трэба проста i шныра сказаць, што 
кал1 мы сёньня адзначаем 25-ыя 
Угодк1 Беларускага 1нстытуту На- 
вую i Мастацтва, дык гота ÿ знач- 
най ступет толью дзякуючы сама- 
ахвярнасьщ i лпмятлж1м намагань- 
ням аднае асобы, аднаго вучонага 
i снтуз1яста доктара BiTaÿTa Тума- 
ша". Тэта словы з уступной прамо- 
вы др. BiTaÿTa Юпеля на навуковай 
канфэрэнцьп, якая адбылася ÿ лю
тым 1977 г. ÿ Сытанголсюм Ушвэр- 
сытэце, што ÿ амэрыкансюм штаце 
Нгю Джэрзы, з нагоды 25-гадовага 
ю51лгю BIHiM.

Як слушна адгначыу у сваёй пра- 
мовг др. Юпель, 25 год таму нам, 
Беларусам, не ставала 7000 бало- 
нак друкаванай навуковай шфар
мацьп пра Беларусь днфармацьп, 
якую цяпер маем дзякуючы якраз 
25-гадовай дзейнасьщ 1нстытуту, за- 
снаванага 16-га сьнежня 1951 г. у 
Нью Ёрку, прычым шфармацьп 
часта шянерскай пра Беларусь, пра 
ейную псторыю, культуру, мову, рэ- 
л1пю, мастацтва ,л1таратуру, асьве- 
ту.

17-я KHira ,,3anicaÿ” — гота, з 
аднаго боку, сьветчяньне тае усеба- 
ксвае дзейнасьщ, а з другого — 
свайго рсду падсумаваньне й агляд 
дасягненьняу BIHiM за пэрыяд ад 
1951 г. па кангц 1976 году. Адна- 
часна яна i вянок 25-гадовай сама- 
адданай навуковай працы нашага 
другого „доктара лекарсюх наву- 
Kaÿ”, яю чверць стагодзьдзя свайго 
жыцьця прысьвящу 1нстытуту.

У 17-ай кюзе ,,3anicaÿ” BIHiM 19 
артыкулау 18-цёх aÿrapaÿ на роз- 
ныя беларусаведныя тэмы. Усе ар
тикулы, апрача аднаго, у ангель
ский мове. Да кожнага англамоу- 
нага артикулу дадзены каротю пе- 
раказ пабеларуску. Матар’ял KHiri 
разьмеркаваны паводля галшау: ль 
таратураведа, мова, вьгяуленчае ма
стацтва, музыка, архгуныя зборы, 
гeaгpaфiя, псторыя, рэлтя, асьве- 
та, друк, рэцэнзп i, нарэшце, хрони
ка канфэрэнцыяу i рэфэратау, ль 
таратурных сустрэчау i вечароу ды 
мастацюх выставак 1979 году.

Пасьля Уступного слова рэдакта- 
ра KHiri, праф. Квшскага Каледжу 
У Нью Ёрку Томаса Бэрда ды зго- 
данай прамовы др. В. Кшеля, 1дзе 
агляд 25-гадовай дзейнасьщ 1нсты- 
туту .зробленьг ягоиым старшынём 
др. Штаутам Тумашам. Мэтаю 1н- 
стьггуту, — сказау др. Тумаш, — 
было згрупаваць беларусюх наву- 
коуцау, дасьледшкау беларусаведы 
i беларусюх тсьменьткау, маста- 
KOÿ i артыстау, яюя ÿ вьппку па- 
дзеяу Другое сусьветнае вайны 
апынулгся за межами Бацькаушчы- 
ны. Тнстытут быу залегаопзаваны 
як Беларуска-Амэрыканская Наву- 
кова-Дасьледнтцкая Останова. Тн
стытут адразу разгарнуу сваю дзей
насьць як у Злучаных Штатах, го- 
так i паза Амэрыкай. <Илй 1нстьг- 
туту naÿcrani ÿ Заходняй Нямеч- 
чыне у 1955 г. i ÿ Канадзе ÿ 1967 г.

Др. В. Тумаш падау статыстыч- 
ныя дадзеныя пра дзейнасьць 1н- 
стытуту на працягу 25 год свайго 
юнаваньня. Гэтак, был1 зладжаныя 
У Нью Ёрку 202 навуковыя зборю, 
на яюх было прачытана 180 рэфэ- 
ратау, а разам зь фипялам1 Нямец- 
юм i Канадзюм — 239 рэфэратау. 
Апрача готага, сябры 1нстытуту 
прачыталз яшчэ каля 200 рэфэра
тау на мтжнацьгянальных канфэ- 
рэнцыях. 1нстытут аргатзавау так- 
сама 10 мастацюх выставак i 6 вы
ставак зь беларускае культуры.

Ад 1952 г. BIHiM выдав навуко- 
вы часатс „Затсы”, a ÿ гадох 1954- 
63 друкавалюя „Канадю” — тта- 
ратурна-мастацю часатс, якога 
выйшла 7 KHiraÿ (усяго разам 688 
б.б.). М1ж 1953 i 1969 г..г. выдавау- 
ся i нутраны бюлетань 1нстытуту — 
„Абежнж”, якога выйшла 17 нума- 
роу.

Кюжных публжацыяу 1нсты- 
туту наопчваецца колью дзесяткоу. 
Сярод ix гэтгая, як „Спадчына” Ян- 
Ki Купалы, „Матчын Дар i шшыя 
творы” Алеся Гаруна, „Вянок па- 
этычнай спадчыны” Макама Багда- 
нов!ча, „Беларуская падсавецкая 
лггаратура першай палав1ны 60-х 
гадоУ” Ст. Станкенча, „MiipceBia i 
беларуская плынь польскае nirapa- 
туры” Сымона Браг!, „У сьвятле 
пстарычяае праУды” Паула Урба
на, „Прыказю Лагойшчыны” Ада
ма Варлыгт, „Жыхарства Беларус
кае ССР у сьвятле nepanicy 1959 го
ду” Сымона Bpari, „Мтж БерагамГ’ 
Наталья! Арсеньневай ды imn. На 
асэбл1вую увагу заслугоУваюць ni- 
янерсюя манаграфИ С. Браг! „Док- 
тар Скарына у Маскве”, „Лякал1за- 
цыя жыцьцяшсу Доктара Скары- 

ны” i „Пытаньне îmh Доктара Ска- 
рыны ÿ сьвятле актау i л1тарату- 
ры”.

Пра дзейнасьць канадзкага ф1Л1- 
л1ялу Беларускага 1нстытуту Наву- 
Ki i Мастацтва пашфармавала на 
кнфэрэнцьп 1977 г. 1вонка Шыма- 
нец-Сурвыа. Апрача рэфэратау, 
найболыпыя iMnpo3bi, ладжаныя 1н- 
стытутам, были адзначэньне 450-х 
угодкау беларускага друку, 2 бела- 
русавгдныя канфэрэнцьп — адна ÿ 
1971 г. супольна з Квшск1м Уювэр- 
сытэтам у гор. Юнгстане, а другая 
У 1975 г. супольна з Атаусюм Ую- 
вэрсытэтам у сталщы Канады Ата- 
ве, ды шэраг выставак.

Наступныя тры артикулы пры- 
сьвечаныя пытаньням беларускае 
лНаратуры. Др. Ст. Станкев!ч зра- 
6iÿ агляд трэх паваенных выдань- 
няу зборау творау Яню Купалы ды 
праанал1завау стауленьне да ix са- 
вецкае цэнзуры.

Др. Вольга Арэхва ÿ артикуле 
пра тры пстарычныя паэмы Яню 
Купалы — „Курган”, „Бандароуна” 
i „Мапла Льва” — гаворыць пра 
iMKHeHbHe Купалы азнаёмщь чита
на зь пстэрыяй Беларуш праз спа- 
лучэньне гтстарычных тэмау i ма- 
тывау нарсд.нае творчасьщ ÿ мас
тацюх вобразах.

Ант. Адамов1ч разглядае У свазм 
артикуле актуальную праблему 
пачаткау бгларускае л1таратуры. 
Першы нацыянальны псторык бе- 
ларускай .ттаратуры ManciM Гарэц- 
Ki, — тша аутар, — разьвязау го- 
тую праблему зуим проста i ляпч- 
на: ён пачынау псторы.ю беларус- 
кай л1таратуры ад пачатку тсьмен- 
ства ÿ г. зв. царкоуна-славянскай 
мове, так ni 1накш зьвязанаго зь 
Беларусяй. Тымчасам праф. HÿxiM 
Карею, а за iM i шшыя савецюя 
аУтары пачынаюць готую псторыю 
ад памятак у беларускай мове, хоць 
некаторыя савецюя псторыю бела
рускае л1таратуры стараюцца так 
Ц1 шакш увесьщ у яе i царкоу.на- 
славянсюя памятю.

Др. Янка Садоусю ÿ ceaiM арти
куле „Дасьледваньш аб Франьщш- 
ку Скарьгну па Другой сусьветнай 
вайне на Захадзе” дау дакуманталь- 
на-б1бл1яграф1чны анал1з важней- 
шых адкоьщьцяу i удакладненьняУ 
у дзейнасьщ й творчасьщ Ф. Ска- 
рыны, як прыкладам устаяауленьне 
новае даты пачатку друку ÿ Илып 
ÿ 1522 годзе, выяУленьне Скарына- 
вага партрэту ÿ Падуансюм утвэр- 
сьггоце, канчалънае УстанаУленьне 
запраУднага îmh доктара Скарыны 
— Франьцьшак, ды шшае.

Праф. Юры ШавялёУ артикулам 
„Праблема супольнага бгларуска- 
Украшскага фаналяпчнага разь- 
вщьця” робщь грунтоУны уклад 
у пытаньне беларуска-украшсюх 
тсьмова-моуных сувязяУ на праця
гу тьгсячагадовае псторьп.

Далейшыя тры артикулы пры- 
сьвечаиыя пытаньням мастацтва. 
Др. Paica Жук-Грышкев1ч зрабша 
агляд творчасьщ беларусюх маста- 
коу, intocTpaTapaÿ i скульптараУ на 
Захадзе; падала багатьгя б1яграф1ч- 
ныя даныя пра мастакоу, а таксама 
храмаляпчны пералж выставак 
(ydx 21).

Уладз1мер Шыманец у артикуле 
„Мастаю зь Беларуси Парыская 
школа” 3pa6iÿ агляд творчасьщ ся- 
мёх выдатных заснавалыпкау Па- 
рыскае школы, што паходзяць зь 
Беларуси Марка Шагала зь Вщеб- 
ску, XaiMa Сутына са Сьмшав1чаУ, 
Пшкуса Крэменя з Жалудка, што 
каля Лщы, Сымона Сэгаля зь Бе- 
ластоку, Bocina Задюна з Смален- 
шчыны, Жака Лшшыца з Друс- 
кеньншау i Mixana Юкойна з Рэчы- 
цы. Насьветленая сувязь зь Бела
русяй у жыцьщ й творчасьщ гэ- 
тых мастакоу гобрэйскага пахо- 
джаньня.

Гал1на Русак у сва1м артикуле 
„Сучаенае беларускае мастацтва” 
разглядае тэматыку творчасьщ й 
тэхн1ку працы мастакоу Беларускай 
ССР паваеннага пэрыяду. 3 при
чины абмежанай колькасьщ крынь 
цау, недахопу патрэбнай шфарма
цьп ды благой якасьщ савецюх ма
стацюх рэпрадукцьгяу, адзначае aÿ- 
тарка, цяжка даць поуны малюнак 
мастацкае дзейнасьщ сучасных бе
ларусюх мастакоу. У гэтай сувяз1 
хацелася-б зьвярнуць увагу на ад- 
ну крывдцу ,зь якой можна зачэр- 
пнуць шмат шфармацьп для гатае 
тэмы — гота тыднёвж „Лйаратура 
i Мастацтва", дзе вельм1 часта дру- 
куюцца iirrapBiio з мастакам!, гаво- 
рыцца пра ixHyio дзейнасьць, даец- 
ца характарыстыка 1хных творау i 
да г. п.

Дзьштры Bepacaÿ разглядае дзей
насьць i творчасьць беларусюх кам-

пазытарау, хормайстрау i дырыген- 
тау у Злучаных Штатах, тша пра 
новыя беларусюя музыкальный 
ТЕоры ды магчымыя труню далей- 
шае дзейнасьщ беларусюх музыка- 
ведау на Захадзе. Трэба шкадаваць, 
што аутар абмежавауся адно да 
Злуча.ных Штатау.

Др. Патрьпна Кэнэды Грымстэд з 
Гарвардзкага Утвэрсытэту niuia на 
дзьве тэмы: пра apxiBbi й зборы 
рукатсау у БССР i пра трансьл1та- 
рацыю бэларусюх геаграф1чных 
назовау. У першым артикуле aÿ- 
тарка гаворыць пра цяжкасьщ й 
перашкоды, што кнуюць у выву- 
чэнью apxiÿHbix cxoBiuiHaÿ Белару- 
ci ; anicBae apxiÿHbia схов1шчы Бе
ларускай ССР. У друпм артикуле 
падае слоУшк важнейших беларус
юх геаграф1чных назовау з польс- 
ка-расейсюм1 экв1валентам1 i робщь 
заувап пра юнуючыя праватсныя 
правды перадачы 5еларуск1х геаг- 
раф1ч,ных назовау. Пытаньне геаг- 
рафичных назовау у нас цяпер вель- 
Mi актуальна?, яно часта закранаец- 
ца у рэспублшансюм друку ÿ сувя- 
3i з блытаншай, якая йснуе ÿ гэ
тай галше.

Др. BÎTaÿT Юпель у артикуле 
„Раньняя прысутнасьць Беларусау 
у Амэрыцы” робщь анал1з прычы- 
нау, чаму Беларуси, iMirpyio4bi ÿ 
Амэрыку ,траплял1 ÿ шшыя нацыя- 
нальныя статыстычныя рубрыю, 
пераважна ÿ польскую або расей- 
скую. Аутар ninia таксама пра Бе
ларусь як апрычонае культурнее 
паняцьце ÿ амэрыканскай л1тарату- 
ры i пра наяУнасьць у Амэрыцы 
сьлядоу раньняй беларускай спад
чыны.

Др. Янка Запрудн1к тша на тэму 
„Савецкая дакумэнтацыя псторьп 
Беларуа (1902-1919 г.г.)”. Аутар 
паказвае, што ÿ савецюх дакумэн- 
тальных выданьнях irHapry-юцца да- 
кумэнты, у яюх адлюстраваная ric- 
торьгя беларусюх небальшавщюх 
партыяу, а таксама культурны ас- 
пэкт у псторьп беларусюх бальша- 
вщюх партыяу. Бяз готкае даку- 
мэнтацьп — кажа aÿrap, — нель- 
га належна прасачыць станаулень- 
не ifloi беларускае дзяржаУнасьщ.

Праф. Томас Бэрд, базуючыся на 
дакумэнтах i багатай б1бл1яграфп, 
ni.ura пра праваслаУе ÿ Беларуа ÿ 
часе 1917-1980 г.г. Тэта, фактычна, 
цэлая манаграф1я пра шлях i разь- 
в1цьцё аутакефа-ùi Беларускае Пра- 
васлаунае Царквы. У артикуле па- 
дадзеныя сьтсы епарюяу, перша- 
riepapxaÿ i enicKanaÿ БАПЦ, пера- 
клады статуту БАПЦ 1942 г. ды ш- 
шых дакумэнтау, а таксама багатая 
лггаратура. Праца праф. Т. Бэрда 
— вьгдтны уклад у псторыю Бела
рускае Праваслаунае Царквы.

Валянтыма Пашкев1ч у артикуле 
„Навучанъне беларускае мовы ÿ ан- 
гламоуным асяродзьдзГ’ разглядае 
мэтадалёгтю й праграмы беларусюх 
школау у Злучаных Штатах i Ка
надзе, праблему падручнжаУ ды да- 
пасаваньня томаты™.

Вааль Мелъянов1ч ninia .на тому 
„Беларусаведа ÿ сярэдтх .школах i 
двухгадовых каледжах штату Мэ- 
рыленд”. Разглядае i дае ацэяку 
падручнжаУ, празь яюя даюцца 
амэрыкансюм вучням веды пра Бе
ларусь. Aÿrap абмяжоуваецца ад- 
ным толью штатам. Было-б велыю 
карысна даведацца, як стащь готая 
справа ÿ шшых штатах Амэрыю. 
Цжавая дасьледная тема для амэ- 
рьжансюх студэнтау беларускага 
паходжаньня.

AnoniHi артикул у 17-ай кшзе 
,,3anicaÿ” — артыкул Уладзйиера 
Брылеускага: „Польсю замежны 
друк пра Беларусь”. Гэта адзьны 
артыкул у беларускай мове. Чыта- 
ючы яго, само саболо просщца пы
таньне: а што тша пра нас друк 
шшых нашых суседзяу? Варта бы
ло-б падумаць пра гота сябром Бе
ларускага 1нстытуту Навую i Мас
тацтва.

У 17-й юпзе ,,3anicaÿ” толью дзьве 
рэцэньзИ: адна пра зборнж артыку
лау „Франциск Скорина и некото
рые вопросы развития книги в Со
ветском Союзе” (йльня, 1979), дру
гая — на зборнж паэзп Наталья! 
Арсеньневай „М1ж БерагамГ’ (Нью 
Ёрк, 1979). Далей вдзе шфармацыя 
пра З-щ Беларусю Фэстываль у 
ЗША ды навукова-культурная хро- 
нжа 1979 году.

В. Сянькев1ч

У Беларуа цяпер ёсьць дзевяць 
кюжных („Бгларусь”, „Мастацкая 
Лггаратура”, „Вышэйшая Школа”, 
„Навука i Тэхнжа”, „Народная Ась- 
вета”, „Юнацтва”, „Ураджай”, „Бе
ларуская Савецкая Энцыкляпэдыя” 
i „Выдавецтва Беларускага Дзяр- 
жаунага Уювэрсытоту”), адно кшж- 
на-часотснае i адно газэтна-часотс- 
нае выдавецтвы. Што гэтыя выда- 
вецтвы прапануюць сё лета чытачу? 
Нашыя меркаванью й вьгеновы бу- 
дзем базаваць на назовах выдань- 
няу, пра як1я ÿ анатаваных тэма- 
тычных плянах падаецца канкрэт- 
ная шфармацыя.

Вось-жа паводля наших падлжау, 
кн1жныя i кн1жна-часошсныя вы
давецтвы Беларускай ССР пляну- 
юць выдаць у 1984 г. 1508 публжа- 
цыяу — на 11 назовау болып як 
было заплянавана на 1983 год. У 
готы лж уваходзяць ня толью KHiri 
й Зрашуры, але таксама й плякаты, 
фатаальбомы, паштоую, буклеты, 
зборнж! й пэрыядычныя выданью 
ды шшае.

Што да тиражу, дык з анатава
ных томатычных плянау выюкае, 
што ён дасягне 25.809.400 экзэмпля- 
paÿ, крыху менш за леташюя 26 зь 
л1шн1м м1льёнау экзэмплярау.

3 моунага гледз1шча оправа вы- 
глядае наступна : з 1351 публ1ка- 
цьп, пра яюя ÿ каталёгах был1 кан- 
крэтныя дадзеныя, 444 (33%) пры- 
падаюць на беларускую мову, 802 
(59%) — на расейскую мову, 61 
(4.5%) —на двумоуныя беларус- 
ка-расейсюя выданью, 19 (1,5%) — 
на замежныя мовы, а рэшта 25 на
зовау — гота альбомы, паштоую, 
фатавыданью ды падобнае, яюя вы- 
даюцца часам! ÿ некальюх мовах.

Найбольш свае прадукцьп ÿ род- 
най мове выдае „Мастацкая Л1та- 
ратура”: 31,5% прадукцьп готага 
выдавецтва выходзщь у беларускай 
мове. „Беларуская Савецкая Энцы
кляпэдыя” выдае 71,4% пабела
руску. „Юнацтва”, якое летась зам- 
мала другое месца, сёлета зойме 
трэйцяе — 66,4% ceaix выданьняу 
выпусьцщь пабеларуску замест ле- 
Ta.uiHix 74-х працэнтау. Далей 1дуць : 
„Народная Асьвета” — 51,3%, „На
вука i Тэхнжа” — 25,3%, „Бела
русь” — 25%, „Выдавецтва Бела- 
рускага Дзяржаунага Уювэрсытоту” 
- 12%.

Выдавецтвы, як1я выпускаюць 
сваю кюжна-пэрыядычную прадук- 
цыю пераважна ÿ расейскай мове — 
гэта „Полымя” (90%), „Вышэйшая 
Школа” (95%) i „Ураджай” (98%).

.ЛАХОДЖАНЬНЕ ЛГГОУСКГХ 
КНЯЗЁУ”

Пад готюм загалоукам выйшла 
летась у ньюёркаУсюм выдавецтве 
„Jleranic” брашура Л. Галяка на 42 
бачыню. У канцы брашуры — ка- 
роткае рэзюмэ ейнага зьместу паан- 
гельску.

КШГАВЬЩАВЕЦТВА У БССР у 1984 ГОДЗЕ
Цяпер колью слоу пра пераклад- 

ную л1таратуру. Справа мастацкага 
перадруку у Беларуа ,што i гава- 
рыць, заусёды стаяла дрэнна. Звы- 
чайна выдавалася ад трох да сямёх 
KHiraÿ .на год, тымчасам як, скажам, 
у суседняй Лщьве выходз1ла больш 
за сотню. Справа готага адставань- 
ня беларускага перакладу закрана- 
лася ужо щраз на старонках рэс- 
публшанскага друку i на шсьмень- 
нщгах звездах, але тымчасам без па- 
.жаданых выншау. Сёлета плянуец- 
ца выпусьцщь у сьвет 33 пераклад- 
ныя выданью з 22-х мовау савец
юх i замежных народау. Прычым 
зь 17-цёх замежнамоуных выдань
няу на заходняэурапэйсюя мовы 
прыпадаюць усяго толью 4 назови. 
Што да тиражу пгракладной ni- 
таратуры, дьж паводля наших пад
лжау ён дасягне 568 тысячау эк
зэмплярау, на 127 тысячау менш 
як летась.

Зь беларускае-ж мовы выдавецтва 
„Мастацкая /Итаратура” плянуе вы
даць у перакладзе на расейскую 
Усяго 7 назовау агульным тиражом 
148 тысячау экзэмплярау.

Таюм чынам .колькасьць пера- 
кладной л1таратуры ÿ Беларуа су- 
праць 1983 году зьюзщца на 3 на- 
зовы, што дазваляе нам сьцьвер- 
дзщь, што Беларуская ССР трымаец- 
ца й надалей у стане „лй-аратурнай 
правшцьп”.

Раунуточы беларускую мастацкую 
л1таратуру 1984 г. да 1960-х гадоу, 
зауважагцца пэуны прагрэс. Кампа- 
юя за павышэньне тыражоу, якая 
пачалася ÿ 1958 г., дала пэуныя вы- 
юю. 1з стандартных для творау бе
ларускай мастацкай прозы ÿ 60-х 
гадох дзьвюх-трох-пяцёх тысячау 
экзэмплярау, цяпер тираж naBbiciÿ- 
ся да 12-14-цёх тысячау, а паэтыч- 
ных зборнжау зь 500 да 4-5 тыся
чау, улучна зь першай кюгай паэта. 
Аднак i готага замала. Кюжная 
прадукцыя ÿ беларускай мове да
лёка не задавальняе попыту i па- 
трэбау рэспублгю й замежнага чи
тана.

ПадсумоУваючы ÿcë сказанае, трэ
ба адзначыць, што Узяты партий
ным юраушцтвам юрунак на русы- 
фжацьпо праз выдавецтвы ня толь- 
Ki працягваецца, але i Узмацняецца, 
довадам чаго — зьнъжэньне з 36-цёх 
да 33-х працэнтау кньжнай пра
дукцьп ÿ беларускай мове, а так
сама абмяжоуваньне кантактау зь 
лггаратурам1 шшых крашаУ, асаблт- 
ва крашау Захаду.

Язэп Бзрэйка

„БЕЛАРУС1КА-АМЭРЫКАНСК1 
ТЭАТР”

Ethnic Theatre in the United State«. 
Edited by Maxine Schwartz Seller. 
Greenwood Press, 1983.

Пад готюм загалоукам зьмешча- 
ны разьдзел у вял1кай амэрьжан- 
скай кшзе „Этючны тэатр у Злу
чаных Штатах”, што выйшла ле
тась у выдавецгве „ГрыкУуд Прэе’ 
у уэстпорце (ЗША) i Лёндане 
(Ангелынчына).

Аутары разьдзелу — др. В1таут 
Kin-гль i Зора Юпель. Разьдзел (33 
бач. KHiri) пачь.иаецца экскурсам 
у пстотрыю Беларусь Аутары ко- 
ратка паясьняюць тэрмшаляпчную 
заблыгатнасьць вакол пытаньня аб 
раньюх пасяленцах у Амэрыцы зь 
Беларуа, падаюць статистику i.ni- 
грантау зь Беларуси атсваюць бе 
ларусюя традыцьп, зьвязаныя так 
щ шакш з театральным! нака
зам!, падаюць асноУнае зь псторьп 
беларускае драматурги.

Беларусюя тэатральныя паказы 
У ЗША пачалюя ÿ сярэдзше 1920« 
гадоу у Чыкага. Kani-ж напрыкан- 
цы 1940-х — пачатку 1950-х гадоу у 
Амэрыку пачал1 масава прь.бываць 
беларусюя перасяленцы з Заходкле 
Эуропы, разгарнулася й дзейнасьць 
беларусюх самадзейных ды noÿ- 
прафэаянальных театральных гурт- 
коу. В1таут i Зора Kineni anieani 
дзейнасьць гатых гурткоу i дал1 
сыне yeix беларусюх паказау у 
Амэрыцы: назоу п’есы, прозьвшгча 
aÿrapa яе, прозьв1шча рэжысэра ды 
дата й месца паказу. Разьдзел кан- 
чаецца да вол i багатай б1бл!яграф1яй 
для далейшага вывучэньня готага 
пытаньня.

ПРАПАГАНДА НАРОДНАГА 
МАСТДЦТВА

Менская газэта „Зьвязда” (26. X. 
83) падала:

„3 мэтай прапаганды асобных Bi- 
дау народнага мастацтва вьгдадзе- 
ныя буклеты .Глжяная цацка’, ,Ка
ва льства’, падрыхтаваны альбом 
.Арнамэнт беларусюх народных тка- 
юн’, мэтадычыны дапаможнж ,На-

У БЕЛАРУСК1М ШСТЫТУЦЕ 
НАВУК1 й МАСТАЦТВА

НА ВЫДАНЬНЕ ЗБОРУ ТВОРАУ 
МССАСЯ КАВЫЛЯ
Падтска й ахвяры

Атрымана ÿ храналяпчным па
радку да 10 студзеня 1984 г.
172. Урбан П...........................  $ 53.00
173. Урбан Л............................ 35.00
174. Бортнж У......................... 18.00
175. UbBipKa У......................... 35.00
176. CeHbKoÿcKi Ю................... 35.00
177. Малышка К..................... 40.00
178. Лазовш В.......................... 20.00
179. Крьтстоу К......................... 10.00
180. 3iMiH У 20.00

Разам: $ 266.00
3 папярэдняй падшекай i ахвяра- 

Mi агульная сума на 10 студзеня 
1984 г. $ 5269.00

Прысланыя ахвяры на выдавецк! 
фонд Беларускага 1нсгытуту Наву- 
Ki й Мастацтва:
Будзька Ч.............................. $ 200.00
Шчорс М. ................................. 100.00
Качан В. (у памяць А. Качана) 30.00 
Гайдзгль П................................ 40.00

Разам: $ 370.00

Беларусю 1нстытут Навук! й Ма
стацтва паведамляе, што ÿ бл1жэй- 
шым выдавецюм пляне 1нстытуту 
гэтюя выданью: 
3anicu, KHira 18.
Б!бл1яг1>аф!я Скарынтяны. Укл. Bi- 

таут Тумаш.
Збор творау MixacH Кэвыля.
Купала й Колао на Захадзе: б!бл!я- 

граф1я. Укл. BiTaÿT Юпель i Зора 
Юпель.

Скарб Беларуси Анталёйя верпшу 
пра родную мову. Укл. Янка За
пруди! к.

Ма.награф1я праф. Томаса Бэрда пра 
аутакефал!м> Беларускае Правас
лаунае Царквы.

родная творчасьць’. Рыхтуюцца да- 
паможюю для гурткоу .Беларуская 
саломка i лаза’, .Беларусюя выраз- 
ю з паперы’.”
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НАПЯРЭДАДН1 ПАГРОМАУ
(Заканчэньне з Ns 314)

(Успамшы HÿxÎMa Кшеля з 1930-х 
гадоу. 3 apxiÿHbix матар’ялау Бе
ларускага 1нстытуту Навую й Мас- 
тацтва).

Наагул-жа, як на ушвэрсытэце, 
гэтак i ÿ Акадэмп зьяв1лася ÿ дру
гой палове двадцатых гадоу поуна 
небеларусау. Шмат зь ix было сэ:<- 
сотау, яюя так i .шныпарыл1 па ля- 
бараторыях i нечага выглядаль Ад- 
нойчы на гэту.ю тэму мне давялсся 
пераю.нуцца словам з Азбуюнам 
(Мшалай Азбуюн, 1894-1943 г.г. — 
беларусю географ i грамадзю дзе- 
яч, з Бабруйску. — Рэд. „Б-са”.), 
але Hi ён ni я неяк гэтаму не на
давал! 1сур’езнага значаньня.

Паводля агульнае думю, галоу- 
ным слупом ушвэрсытэцкага выве
ду была нехта Марголша. Афщый- 
на яна была асыпранткай ды зай- 
мала пасаду партыйнага аргашза- 
тара. Вщаць, яна добра спраулялася 
Î3 сваёй партыйнай працай, бо яе 
некалью разоУ nepaöipani на галоу- 
нага аргашзатара.

ВельмЬж шмат гора прычыньла 
гэтая асоЗа беларусюм студэнтам. У 
Марголшай на паслугах быу да- 
цэнт ф!зыю Усьпенсю. Тады яму 
было гадоу 45, ато й болып. Як фь 
зык, ён быу на CBaiM месцы, але ён 
быу кандидатам у партыю, i гэта 
яго абавязвала быць acaöniea шль- 
ным да „клясавага ворага”. Каму- 
апстычную шльнасьць ён выяУляу 
велыи шчыра ды зла Hapa6iÿ сту
дэнтам i прафэсуры noÿHa. Hlnira- 
вау Усьпенсю i ÿ Акадэмп Навук.

Ня менш зла Hapaôiÿ беларуска- 
му актыву на Ушвэрсытэце i бы
ли эсэр, а тады камушст, Панкев1ч. 
Гэты суб'ект, каб давесьщ сваю ад- 
данасьць камушзму, шшгавау бадай 
болей за ÿcix. Навет камушсты Бе
ларуси, яюя тое-сёе бачылз, фраз 
пры спатканьш пыталкя: хто гэта 
— Панкев!ч, i што гэта ён вытс- 
вае’ Хутка яму надал! тытул пра- 
фэсара ÿ пэдагапчных навуках, 
спэцыял!ста комплекснага мэтаду 
ды далтон пляну.

Гэтыя адапшстрацыйныя зьмены 
мне былт acaônisa зауважныя, бо гэ
та адбывалася ÿ аеяродзьдз1, зь 
яшм я працавау бадай ад часу, Kani 
я прыехау у Менск у 1920 годзе.

Аднак, маючы .шмат знаёмых i у 
!ншых колах грамадзкага, палггыч- 
нага й культурнага жьщьця ды бу
дучи доЗра знаёмым зь некаторы- 
mî камую стам i Беларусам), гутара- 
чы зь iMi, бачыу я зьмены усюды.

Асабл1ва мне азпамяталася адна

А. ЛУЦКЕВ1Ч I ЛЕШН ПРА ШК БЕЛАРУСАУ
Сярод юбФейных датау сёлетняга 

году — 100-годзьдзе ад нараджэнь- 
ня Антона Луцкев1ча, аднаго з вы- 
дауцоу i рэдактароу газэты „Наша 
Ндва”, лкаратурнага крытыка, ric- 
торыка й пал1тычнага дзеяча.

1мя Антона Луцкев1ча заслугоу- 
вае на увагу дзеля шмат яюх пры- 
чынау, у тым лису й дэеля таго, 
што, дзякуючы аднаму зь ягоных 
артыкулау, Лети у сва!х выказва- 
ньнях пра Беларусь пачау у 1914 
годзе карыстацца болып дакладным 
лекам Беларусау.

Адкуль мы гэта ведаем? А вось 
адкуль.

Два зь лшшм гады таму бела- 
pycKi савецю шсьменьюк Гэнрых 
Далщов1ч, яю цжавщца навейшай 
псторьгяй Беларусь nicaÿ у газэце 
„Л1таратура i Мастацтва” (у нума
ры з 7. XI. 1981 г.), што Лешн „у 
1913 г. 3HaëMiÿcH з кшгай .Формы 
нацыянальнага руку ÿ сучасных 
дзяржавах’ i 3pa6iÿ нямала вьппсак, 
што датычылкя Беларусь Белару- 
’caÿ”.

Вось-жа названая Далщовтчам 
кшга — гэта зборшк артыкулау, 
яю выйшау парасейску ÿ 1910 г. ÿ 
ПецярЗургу пад рэдакцыяй Кастэ- 
лянскага ÿ выдавецтве „Обществен
ная польза”. ПоУны загаловак 
зборшка гэтю: „Формы националь
ного движения в современных го
сударствах. Австро-Венгрия. Россия. 
Германия”.

Адзшаццаць старонак у гэтай 
кшзе займае артыкул пад заг. „Бе
ларуси”, у канцы якога названы 
ягоны aÿrap — Антон Навша. Гэ
та псэУдашм Антона Луцкев1ча, як 
яно агулына ведама i як гэта па- 
цьвярджае Беларуская Савецкая 
Энцыкляпэдыя, у шостым томе якое 
чытаем: „ЛУЦКЕВ1Ч Антон 1вана- 
BÎ4 (псэУдашмы: Антон Нав1на, Но- 
вша, Гэнрык Букавецю, 1ван Мя- 
лашка, Кумальга i шш.) ...

Вось-жа Лешн, яю зраб^у „ня
мала выпгеак” пра Беларусау з кнь 
п „Формы нацыянальнага руху у 
сучасных дзяржавах”, ня мог ix

БЕЛАРУСКАЯ
Ньюёркауцы пра сябе кажуць, 

што ix, бадай, шчога ня зьдз1уляе. 
У ладнай меры яно так i ёсьць, бо 
горад Нью Йрк сваёй вял!чынёй i 
калярытнасьцяй пггадзённага жыць- 
ця дае магчымасьць пабачыць гэ- 
тулью, што ÿcë далейшае будзе ÿ 
нейкай меры паутарэньнем бачана- 
га, перажытага.

Аднак бываюць выключэньнь 
Гэтюм было, прынамся для н!жэй 
падшеанага, здарэньне 23 верасьня 
сёлета у будынку Аб’еднаных На- 
цьгяу. У гэты дзень, як ведама, ААН 
вьгпусьщла паштовую марку, пры- 
сьвечаную Беларускай ССР. Напя- 
рэдадш выхаду марю, як звычайна, 
была рэкляма: у .шмат яюх кшгар- 
нях, культурных установах, некато- 
рых б1бл1ятэках 6uni паразьвешва- 
ныя каляровыя лятучю, у яюх па- 
ведамлялася аб выхадзе марю. Ад- 
нойчы рэкляму зь беларускай мар- 
кай мне давялося бачыць i ÿ мэтро.

поунага размаху таго, што было 
заплянавана.

Kani гэтая фаза была пройдзеная, 
ды ÿ Менску й шшых гарадох па- 
заменьваная адм1шстрацыя, тады 
справу беларуокае Ьнтэлкенцьп па- 
cTaeini у Маскве на. парадах дня 
(прынамся гэтак мне кязал1 .некаль- 
Ki Беларусау камужстау). Справа 
была пастауленая ÿ Пал1тбюро й 
прдстауленая так, што беларуская 
штэл1генцыя станавма нзбясьпеку. 
Пастанова ÿ Маскве была принятая 
Белый лютая для Беларусау. Была 
дадзеная шструкцыя ГПУ, а такса- 
ма й партийным органам ды й су
дом зьлжвщаваць нацыянальна ду- 
маючы кадры. Быццам пасьля пры- 
няцьця такое рэзалюцьп бьин пакл:- 
кг.чыя ÿ Маскву камушсты Белару
си: Чарвякоу, Галадзед, Вас1лев1ч 
ды 1ншыя. Выкл1кал1 тады ÿ Мас- 
кву таксама й Алеся Адамов1ча, ад- 
нак naMÎHyni 1гнтоускага. Быццам 
там у Маскве моцна запратэставау 
супраць пастановы Bacineein. Яго 
адразу падтрымал! шлпыя. Беларус- 
юя камушсты даводз1л1, што такая 
пл1тыка наробщь болып шкоды i 
для рэспублю i для Беларусау. Як 
мне перадаваль Чарвякоу пры ÿciM 
гэтым маучау. Пратэсты аднак ш- 
чога памагчы не Marni — партыя 
пастанав1ла, што гэта адзшы пра- 
вкпьны шлях. I справа пагрому бе- 
ларускае штэлдонцьп ру.шыла ÿne- 
рад.

сустрэча зь Якубам Коласам на ву- 
Л1цы, Kani ён, не захацеушы доуга 
гутарыць, вы.няу зь юшэш сваю фа- 
таграфпо й сказау нешта накшталт: 
еось, flÿxiM, на успамш.

Гэтаксама неяк дз1уна не хацеу 
шчога гаварыць i Шшка Гартны, зь 
яюм я знауся даУно, i мне ён часта 
паведамляу, .што рабФася ÿ партыь 
Гэтым разам, щ толью не anonnii 
раз перад mbim арыштам, ён неяк 
махнуу рукой — наколью памяць, 
здаецца, гэта было .недзе з1мой на 
пачатку 1930 году. А Щшка-ж Гар
тны ня бачыць ня мог, што pa6i- 
лася ÿ дзяржауным апараце.

Хутка зьмяшчал1 з пасадау каму- 
шстаУ Беларусау. Там-'сям у партьп 
наз1рал1ся апазыцьп: у Гомель Ма- 
плеве. У сувяз1 зь шдустрыял1за- 
цыяй у рэспублжу масава пачынау 
наяжджаць небеларусю пралетары- 
ят. Расейцы займал! юруючыя ста- 
нов!шчы. У самай вяршалшцы пар
тьп наз!ралася чахарда: Крынщка- 
га, замяшу Кнорын, а з? гэтым не- 
навкьшкам Беларусау прыйшоу Га- 
мар.нж, што перад гэтым катавау 
Украшу й Далёю усход.

Чистка Беларусау у партьп раз- 
гаралася. Тады прыйшоу у 1930 г. 
нехта Гей. (Канстантын Гей — ро-1 
дам зь Пецярбургу, год нарадж. | 
1896, партийную кар’еру pa6iÿ yl 
Pacei — ад 3. I. 1930 г. да 18. I. 1932 
быу першым сакратаром ЦК КП(б) 
Б. — Рэд. „Б-са”.). Начальюкам 
ГПУ у 1930 г. быу Mixabi Рапапорт. 
Аб Рапапорце я ужо ведау i раней. 
У Бабруйску (я паходжу з Глушчы- 
ны, ад Бабруйску недалёка, i Баб- 
руйск мы ÿce добра ведалЦ перад 
Першай сусьветнай вайной на конс- 
юм рынку арудавау малады ЪСшка 
Рапапорт, ni, як яго зва.гп ÿ Баб
руйску, М5шка Конюх. БыУ ён ма
клерам па продажу й абмену коней, 
а таксама лоую шулер у карты. Mi- 
шка Конюх хутка стау рабщь кар’е
ру пры блыпавшох, i урэшце тра- 
niÿ у Менск ды стауея там началь- 
шкам ГПУ. Займау ён таксама вы
сокую пасаду i ÿ партьп.

I.uioÿ пагром беларускага Сялян- 
ства, што вёуся у.жо недзе ад 1928- 
29 году, а ад году 1930-га, Kani ÿ 
лютым быу приняты закон аб noÿ- 
най калзктыв!зацьп, за год часу 
сельская газпадарка Беларуси была! 
дашчэнту разбураная.

Беларуси камушсты ня бачыць 
гэтага не магл!, аднак стрымаць гэ- 
тага Hi яны, ды й тхто Ужо ня мог. 
Нажаль, :пхто таксама не уя$ляу i

СУСЬВЕТНАЯ
АНТЫКАМУН1СТЫЧНАЯ Л1ГА 

ПАДТРЫМВАЕ СВАБОДУ 
БЕЛАРУС1

У Люксэмбургу 19-22 зерасьня 
летась адбылася канфэрэнцыя Су
сьветнай Антыкамушсты'чнай Hiri, 
на якой сп. Д. KacMOBin, начальюк 
Галоунага Штабу Беларускага Вы- 
звольнага Фронту, i сп-ня Надзея 
KacMCBÎ4 узял! удзел. Урачыстасьць 
адчыненьня канфэрэ.чцы; адбылася 
* будынку ЭУрапейскага Парля- 
мэнту, а праца канфэрэнцьп прахо- 
дзша ÿ raTani „Новотэль”, яю, у су- 
вяз! з пагро'заю падкладу бомбы, 
ахоувауся палщыяй.

У часе канфэрэнцьп беларуская 
дэлегаць 'л раздала дэлегатам больш 
за 400 экзэмплярау мэмарь.ялу пра 
цяжкое палажэньне беларускага 
народу й ягопае змаганьнг за свае 
людзюя й дзяржауныя правы. На 
просьбу японскага рэпартэра сп. Д. 
KacMOBin дау штэрв1ю для японскас 
прэсы.

Шмат прыв1ганьняу ад беларус- 
Kix аргашзацыяу, прысланыя на 
канфэрэнцыю, upaôini вял1к1 эфэкт 
на ейпых удзельюкау ды умацава- 
ni ÿ шщьлггарау i Удзельюкау кан- 

, фэрэнцьп перакананьне, што Бела- 
- I русы ÿ Вольным Сьвеце не забыль 

Луцкев1чавага, бо. сл сзае Бацькаушчыны й дапама- 
”|гаюць свайму народу здабыць леп- 

: шую будучыню.
I Канфэрэнцыя Сусьветнае Анты- 
I камушетычнае Лт прь.'яяла рэза- 
I люцыю у падтрыманьне справы не- 
1 залежнасыц Беларусь асудзша пра- 
I воджаную у БССР русыфжацыю 
ды выказала дамаганьке, каб был1 

Iзвольненыя зь месцау зьняволень- 
i ня Беларусы-вязьн! сумленьня.

Арсе.нь Загорим

зрабщь зь жякага шшага артику
лу, як толью з Луц:;с;:':™ггг, бо 
Луцкев4чау артыкул — адз1ны ÿ| 
цэлай кшзе на тэму Беларуш й Бе
ларусау. i

Артыкул Нав1ны-Луцкев1ча па- 
чынаецца ад разгляду пытаньня | 
пра колькасьць Беларусау. Пытань- 
нс гэтас было спрэчнае ÿ 1910 г., 
icani nicaÿcH артикул, у 1913-14 г.г., 
Kani Лешн займауся распрацоувань- 
нем нацыянальнага пытаньня, як 
спрэчнае яно й сёньня.

Антон Навша-Луцкев1ч так выясь-. ---------------
няУ гэтае пытаньне: „Пералю 1897 |Mi зьвесткам1 аб кольказьщ Белару- 
году, - шеауен - нал1чвае Ура-1саУ1 „астФЬпва шукаУ больш на- 
айскай шпэрьп 5 м1Л1енау 885 ты-'дзейныя матар-ЯЛЬ1 П9, r3TbrM ПЬ1. 
сячау Беларусау. Аднак лис гэты | таньн1 Kajli ÿ 1913 годзе ён
наудачу ц1 можа уважацца за да- Прыводз1у даныя, згодна зь HKiMi 
кладны; розныя акажчнасьщ мяс-| Беларусь1 складал! 4,5 працэнты ад 
цовае паштыю, перадузятасьць, зь ■ усяго яасельшцтва Pacii, то ÿ 1914 
якой падыходз1л1 да зьб1раньня да-| годзе Лен1н называв больш даклад- 
дзеных аргашзатары перашеу, ня- ную л1чбу _ 6 працэнтау”.
стача нацыянальнае самасьведа- УдакладНень.не лшу Бела-
масьщ сярод шыроюх народных ма-’ pycaÿ Лен1н ЗД0леу 3pa5iub тольк1 
сау - ÿce гэта робщь дадзеныя пра, дзякуючь1 Антону Луцкев1чу. 
нацыянальны склад наагул, a ÿna- ! *____ ■>______
асобку пра nix Беларусау, мала ве- 
рагоднымь

„Больш даверу, — nicaÿ далей 
Навша-Луцкев1ч, — заслугоувае на- 
вуковае вывучэньне гэтага пытаиь- 
ня, што належыць прафэсару Кар- 
скаму, яю, юруючыся лшгшетьгч- 
HbiMi асабл!васьцям1 Беларусау, вы- 
значае ixHyro колькасьць на Бела- 
pyei лжам больш за восем Minië- 
нау”.

Кал! Ленш, як кажа Гэнрых Да- 
niflOBin, 3pa6iÿ „нямала вьппсак” 
пра Беларусау з KHiri „Формы на
цыянальнага руху у сучасных дзяр
жавах”, дык напэуна вышеау ён 
перш-наперш дадзеныя статистый. 
Пасярэдняе пацьверджаньне гэтка- 
му меркаваньню мы знаходз!м у 
юНжьгцы беларускага савецкага ri- 
сторыка Мжолы Ермаловша „Да- 
рагое Беларусам !мя”. Гэта — вы- 
даиьне газэты „Голас Радз!мы”, 
якое выйшла ÿ MiHCKy ÿ 1970 годзе. 
Вось што шша Ермалов!ч:

„Лешн, назадаволены афщыйиы-

У дзень выпуску марю я нава
жыуся падыйгьщ да будынку ААН 
ды купщь сабе яе — няхай, думаю, 
ляжыць, мо кал1-небудзь спатрэ- 
бщца. Ну, што-ж, падыйсьщ ÿ Аб’- 
еднаныя Нацьп — справа простая, 
сьцежю туды ведамыя, даводзьлася 
часта бываць там.

У паштамт ААН уваходзщца з 
пауночнага боку будынку. Турыс- 
Taÿ i наведвальншау там звычайна 
бывае больш. Гэтым разам юнула- 
ся ÿ вочы, што ix шбыта больш як 
iittiibiMi разам!. Каля машты са 
сьцягам БССР стаяла групка школь- 
нжау з настаушкам, nai нешта тлу- 
мачыу. Гэта таксама зьява бача- 
ная — школыпю азнаямляюцца па 
сьцягох з крашамьсябрам! ААН. 
Але як я TonbKi увайшоу у буды- 
нак, дык тут настарожыугя : перада 
мной быу flaÿri хвост чарп, што 
йшла ад магазину сувэшрау да

.БЕЛАРУСИ СЬВЕТ” 
№ 14 (43)

вецю Саюз прапанаваУ на Генэ- 
ральнай Асамбле1? Паслухайма са- 
мога Гурынов!ча (не пераказанага 
Белтай):

Тымчасам як Савецю Саюз пра- 
пануе, каб М!жземнае мора было пе- 
ратвора.нае ÿ зону стаб!льнага Mipy 
й супрацоушцтва, каб усе Kapaöni 
зь ядзернай зброяй на ix 6bini вы- 
ведзены адтуль, каб адмовщца ад 
разьмяшчэньня ядзернае 35opi на 
тэрыторьп ня-ядзерных м!жземна- 
морсюх дзяржавау, Злучаныя Шта
ты супращвяцца гэтюм мерапрыём- 
ствам”.

1з словау Гурынов1ча ясна вщаць, 
што Савецю Саюз таксама мае 
ядзерную зброю ÿ ЬНжземнамореюм 
раёне. Але савецкая цэнзура ня хо- 
ча зварачаць увагу на гэта чыта- 
чоу CBaix газэтау. I адпаведна вы- 
кагоУваецца з прамовы савецкага 
дэлегата на Генэральнай Асамбле1 
фраза: „Савецю Саюз прапануе” ... 
Паюдаецца толью: „ЗША пера- 
шкаджаюць”.

Вось яшчэ адзш прыклад гэткае 
цэнзурна-журнал!стычнае акраба- 
тыю. rypbiHOBi4 казау:

„1мкнучыся да агульнага абш- 
жэньня .напружаньня па ÿcix морах 
i аюянах, Савецю Саюз запрапана- 
eaÿ, пОбач зь iH.uibiMi крокамь абме-

Нумар прысьвечаны Язэпу Jlëci- 
ку — моваведу, тсьменыпку й najii- 
тычнаму дзеячу — у сувяз1 i3 100- 
годзьдзем ад нарадзшау, што cnoÿ- 
шцца ÿ 1984 годзе. Артыкул пра Я. 
Лёсжа Hanicaÿ В. Кшель. Далей у 
нумары зьмепгчаныя : працяг арт. 
P. Сема.шкев!ча пра часашс „Гоман” 
1884 году, пра Адама Гурьпктача й 
Брашелава Эшмаха-Шытлу ; арт. 
М. Белямука „Панёманская загад
ка”, верш Л. Гешюш („Хай славщца 
наш Беларуси род”); працяг успа- 
MiHy В. CiHinw „Маё мястэчка”; 
працяг пстарычнага нарысу Ю. Ве- 
сялкоускага „Беларусь у Першай 
сусьветнай вайне"; каляровая Ук
ладка зь беларусюьп арнамэнтам1 Ч. 
Будзью; пачатак раману Ул. Глы- 
OiHHara ,,Вял1юя дароп”; верш Л.

МАРКА ААН
паштамту. На маё пыта.ньне, што 
там сёньня такое цшавае ni важнае, 
апошю чалавек у чарзе адказау, што 
сёньня дзень выхаду марю Беларус
кай ССР. Але перад тым як зай- 
маць чаргу, я наважыуся прайсьщ 
Уздоуж чарп ды папытацца яшчэ 
У пары асобаУ, чаго яны стаяць у 
чарзе. Апытау я чалавек восем i 
ÿce яны мне адказваль што стаяць 
у чарзе, каб кушць марку БССР. 
Ясна, гэткая пашфармаванасьць вы- 
клшала Ува мне прыемнае зьдз1у- 
леньне. Але найболып я зьдз1в!уся, 
Kani адзьн чалавек, у якога. я папы- 
тауся, сказау мне, што ён — ган- 
дляр маркам!, ён опэцыяльна тгрые- 
xaÿ з Канады, ды што наперадзе 
яшчэ ёсьць адна ня меншая чарга, 
каб марку пагасщь першым днём 
выпуску (гл. здымак). Далей, ка- 
зау той гандляр, паколью даюць 
усяго чатыры марю ÿ адны рую, ён 
стащь ужо пяты раз у чарзе.

Канвэрт з маркалп ААН, прысьвечаньпп Кешй, Беларускай ССР, 
Джамэйцы й МялявЬ

ЗаняУ сваё месца ÿ чарзе i я. Пра- 
стаяу спачатку ÿ аднэй, потым у 
другой гадзшау чатыры. Пазнаём1У- 
ш зь ф1лятэл1стам1 й гандлярам1 
марак з бл1зу дзесяцёх штатау, а 
таксама з Мэксыю, Канады ды Ня- 
меччыны. Адны зь ix цшав^ся 
маркай, каб зарабщь (цана марю ÿ 
наступим панядзелак паднялася ÿ 
чатыры разы), друпя щкав1л!ся мар
кай для ceaix калекцыяу, турысты 
проста xaneni набыць памятку..

Цжавай навшкай для мяне было 
й тое, што недалёка ад вакенца, дзе 
прадавал!ся марю, вкела на сьцен- 
цы электрычна асьветленая карта 
Беларускай ССР — для арыентацьп 
зацшауленых. Пасьля чаканьня ÿ 
чарзе набыу я марю, адштамплявау 
ix, паклау на полку (думаю, .што не 
забудуся, дзе паклау) ды пастана- 
niÿ падзялщца свай Mi Уражаныгям! 
аб тым, чым зьдз1в1угя.

В. Зубкоусю

ПРАМОВА А. ГУРЫНОВ1ЧА У ААН...
(Заканчэньне з б. 1-й)

Гешюш („У нас белы дзень i белы 
сьвет”); гумар; Bbicnoÿi. Нумар 
щюстраваны. На першай нутраной 
вокладцы зьмешчаныя ноты й сло- 
вы песью „Слуцюя ткачых!” (сло- 
вы М. Багданов1ча, муз. М. Мащсо- 
на).

3 часашзам рассылаецца дадатак 
,Думю й пагляды” (№4).

Адрыс рэдакцьп й выдавецтва: 
Nikolas Prusky, 1086 Forest Hills Ave. 
S.E., Grand Rapids, Mich. 49606, USA.

жыць на узаемнай аснове морскую 
дзейнасьць, абмежыць i скарацщь 
морсюя Узбраеньж, вывесьщ савец- 
к!я й амэрыкансюя падводныя лод- 
Ki з ракетам! на ix з зонау ваенна- 
га патруля ваньня

Заява гэтая й зьвязаныя зь ёю 
далейшыя выказваньш мшгстра за- 
межных справау БССР на Генэ
ральнай Асамбле! ЛАН — згява, 
зазначма, прынцыпова важная i, 
бясспрэчна, фкавая для чытача бе- 
ларускага савецкага друку — зушм 
апушчаная з гэтага друку. Белта, 
пэУна-ж, не дзеля свае на1унасьц1 
выпусьщла гэтыя словы зь ггерака- 
зу Гурынов1чавае прамовы. Белта 
(гэта значыцца, партийная цэнзу
ра) хоча, каб чытач савецкае га
зэты ня ведаУ пра усю ваенную за- 
ангажаванасьць Савецкага Саюзу 
„па ÿcix морах i аюянах".

Нарэшце, нельга абыйсьщ Maÿ- 
чаньнем i аднаго невял!чкага про
пуску ÿ Гурынов1чавай прамове на 
самым ейным канцы — пропуску 
!з сфэры савецкэе нацыянальнае 
палиыю. Гурынов1ч сказау: „Бела
руская ССР, якая будзе сьвяткаваць 
сваё 65-годзьдзе на пачатку 1984 
поду i 40-ыя Угодю вызваленьня 
свае тэрыторьп ад фзшыгцка-гер- 
мансюх захопшкау у сярэдзше го
ду, поуная рашучасьщ аб’яднаць 
свае намаганьш .. .” i г. д.

У белтаусюм-жа пераказе ÿ 
„Зьвязьдзе” чытаем : „Беларуская 
ССР поуная рашучасьщ аб’яднаць 
свае намаганьш...” i г. д. Сьвят- 
каваньнс 65-годзьдзя рэспублт 
праз цэнзуру Белты не пралезла 
разам i3 .шмат яюм1 iHuibiMi icroT- 
ным! выказваньням! MiHicrpa за- 
межньгх справау савецкае Benapyci 
.на Генэральнай Асамбле1 ААН.

А. Будз1ч
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СЬВ. f ПАМ.
АНДРЭИ М1НЧУК

неспадзявана адыйшоу у вечнасьць 8-га лютапада 1983 г. на 68-м 
годзе жыцьця. Пахаваны на гарадзюм мапльшку ÿ Пасэйку. 
Acipaniÿ жонку Альжбегу, дачку Марию з унучкай, cbiHOÿ Андрэя 
й Макса.

Вэтэран з 1939 г., жаунер Б.К.А., юраушк Згуртаваньня 
Беларуска-Амэрыкансюх Вэтэранау у 1974-1979 гадох.

3 сумам паведамляс сям’я.

СЬВ. ПАМ.

ЕУФ1М1Я РАГАЛЕВ1Ч
13-га лктапада 1983 г. ÿ Ле5а- 

юне, штат Пэнсыльвашя (ЗША), 
тдыйшла на 69-ым годзе жыцьця на 
вечны супачынак сьв. пам. Еуф!м1я 
Рагалгв1ч. Нябожчыца нарадз!лася 
на Палесьс!; паюнула па сабе му
жа Mixaina, трох сыноу, чатыры 
дачк? пятнаццаць унукау i двух 
праунукау.

МАСТАК АЛЕКСАНДАР 1САЧОУ
(Заканчэньне з б. 5-й)

НЕРЭНТАБЕЛЬНАСЬЦЬ I РУЧНАЯ ПРАЦА
Адно зь вялпйх дасягненьняу са-, мне па гаспадарцы”. Нас-жа ÿcix 

вецкае сыстэмы — тое ,.што там ня-1 nacanini ÿ нейкай маленькай, дауно 
ма беспрацоуя. Ягам гпосабам гэта) паганутай гаспадарам1 хатцы. Hi 
дасягасцца, паказваюць шжэй зьме- ! ложкау ,hî стала, Hi нават табурэт- 
шчаныя: фатаздымак студэптау „на ici туг, вядома, не аказалася. Адны 
бульбе” i ашсаньне ixHara быту там, голыя сьцены ды закураная, халод- 
заява першага сакратара ЦК кам-, лая печ, якая ciparniea прытулма- 
партьп Benapyci Мжалая Сьлюнь- 
кова пра нерэнтабельнасьць калзк- 
тыв1заванае гаспадарга рэспублЫ, 
заява савецкага лщэра Андропава 
пра ступень ручное працы ÿ прамы- 
словасьщ ды выказваньне на тэму 
ручное працы прадстаушка Дзярж- 
пляну СССР Mixaina Юпмава.

1накш кажучы, савецкае беспра- 
цоуе мае свой адваротны бок — ня- 
здольнасьць сыстэмы выкарыстаць 
шщыятыву й працаздольнасьць ча- 
лавека працы, каб селянш мог за- 
бясьпечыць харчахп сябе, тых, што 
працуюць у прамысловасьщ й сэк- 
тары абслуп, ды тых, хто часова (Зьвязда, 1. III. 83). 
апынаецца бяз працы — як гэта **
робщца у прамысловых дзяржавах ,,М!ж тым давол1 уявщь сабе на- 
Захаду. I пружаны ст?,н з працоуным1 рэсур-

ся ÿ кутку при уваходзе.
Нг.насЫ мы сюды саломы i так, 

на падлозе .упокат i слали
31нов1й Прыгодз1ч. Журба мая 

сьветлая .Л1рычная сповгдзь. Мала* 
досьць (Менск), 1983, № 9, б.б. 85- 
86.

„Па вышках 1982 году эканам!ч- 
па слабых гаспадарак у нас — не- 
рэнтабельных або з малым пры- 
быткам — каля 60 працзитау, у тым 
лжу трэцяя частка — храшчна ад- 
стаючых”. — М. СьлюнькоУ, першы 
сакр. ЦК КПБ, на пленуме ЦК КПБ

3 артикулу „Важи уклад студэнтау”, газ. Чырвоная зьмена”, 5. X. 1983.
♦ *

Друп дзень у вёсцы. За сорак га- 
лямэтраУ ад Минску. У калгасе „Ги
гант”.

Ягая уражаньш? Гаспадарка хоць 
i мае гучную назву, але вельм1 за- 
нядбаная. У першы-ж дзень, як 
толью мы приехал!, старшыня кал- 
гасу, сам па сабе ,вщаць, добры, 
але нейга разгублены, стомланы 
бясконцымт турботам1 чалавек, пас- 
кардаУся нам:

— Няма лподзей ... На усю гас- 
падарку дваццаць працаздольных. 
Дый тыя ужо дауно пэнылянеры. 
Маладыя ж — хто ÿ горадзе, хто 
на чыгунцы. А тут хоць разартся. 
Вясною яшчэ сяк-так. Мэхашзата- 
ры i пасеюць i дагледзяць. А во- 
сеньню — хоць плач. Уся надзея на 
студэнтаУ...

Уладкавал1 нас ня нельм! каб. 
ДзяУчат наших, Лену i Люду, узя- 
ла, праУда, на кватору адна жаи- 
чына ,якая, выслухаушы просьбу 
старшин!, павагалася i сказала: 
„Ладна, бяру, мо што хоць памогуць

Даугой i цяжкой была дарога, 
што привяла гям’ю Рагалев1чау у 
Лебанон. Цяжкасьщ вайны, выся- 
леньне ÿ Нямеччыну й непашльная 
праца там не зламал1 моцнай Boni 
й вял!кай веры ÿ Божы провщ Eÿ- 
ф1мй й MixacH ParaneBinaÿ. Яны пе- 
раадолел! усе цяжкасьци дагледзел1 
ceaix малых дзяцей i з дапамогаю 
Царквы Мэнаштау перабралюя на 
сталае пасяленьне ÿ Злучаныя 
Штаты Амэрык!. Давялося уладж- 
ваць жыцьцё ад пачатку. Па не- 
катсрым чаге на сельскай гаспадар
цы, яны nepaexani ÿ Лебансн ды 
асел! там настала. Праца для Еуфь 
mü й MixacH ня была нечым новым. 
Дзякуючы сваёй умеласьц! й на- 
етойл!васьцй тут у вольных абста- 
в!нах, яны хутка прыдбал! дом ды 
naenani ÿ школы ceaix дзяцей, зь 
ягах чацьвёра :кончыл1 вышэйшыя 
школы. EÿcjjiMiH й Mixacb, дбаючы 
пра матар’яльнае забясьпечаньне 
ceaix дзяцей, добра ведал!, што ду- 
ховае узгадаваньне — куды важней
шая заданьне. У гэтым сэньсе, яны 
перадал! ceaiM дзецям праз добры 
прыклад i настауленьне высоюя ма- 
ральныя якасьцк

адукацыяй. Ён самастойна вивучае 
лггаратуру й тэорыю мастацтва, Bi- 
блпо, щкавщца веравызнаньням1 
Исходу. Ягс.ныя творы ÿ кватэрным 
салёне Mixaftnoea хутка занял! цэн- 
тральнае мегца, прыцягваючы ува- 
гу аматарау неафщьгйнага мастац
тва глыбшёй ф1лязофскай падачы 
сюжэту малюнкау i дасканалай тэх- 
шкай ixHara выкананьня. HiKaeina 
гледачоу i разнастайнасць самых 
сюжэтау. Усг гэта зразумела, бо ма
стак тварыу, не будучы сьщснутым 
рамкам1 афщыйнага сацрэал!зму, 
nica непадцэнзурна.

У 1979 годзе Аляксандар Icaxoÿ 
пачау размалёУваць яшчэ адзш 
храм у горадзе Мазыры, дзе за ка- 
poTKi тэрмш стварыу цэлы шэраг 
фрэсак на сюжэты Старога й Нова- 
га ЗапаветаУ Б!5лп — тагая, як 
„Стварэньнз сьвету”, „Укрыжавань- 
не”, „Уваскрасгньне Христа” ды 
шшыя. Адна з самых цудоуных 
ягеных iKOHaÿ — гэта вобраз сьвя- 
той iryMe.HbHi ЕУфрасшьш, князёУ- 
ны Полацкай.

Зразумела, што мастацкая дзей- 
насьць 1сачова выклшала раздра- 
жненьне ÿ савецюх афщыйных ор
ганах, у першую чаргу у КДБ. КДБ 
пачало прасьледаваць Гсачова, яго 
то абвшавачвал1 ÿ паразытызьме, 
то ÿ паклёпе на савецга пал!тычны 
лад, а то й зьмяшчал1 ÿ псых!я- 
трычную бальшцу, як гэта мела 
месца ÿ 1981 г., кал1 ÿ Маскве ад- 
быуся XXVI з’гзд КПСС.

Ня спышлася КДБ i перад пагро- 
мам1 .неафщыйных выставак. Раз- 
rpaMiÿuibi кватэрны оалён Mixaftno- 
ва, якога пасьля, па сфабрыкава- 
ным абвшавачыванью, прысудзт 
да чатырох гадоу папрауча-працоу- 
най калёнп, ягая ён адбывау на Ка
лыме, КДБ пазбавша 1сачова маг- 
чымасьщ экспанаваць там свае ма- 
люнга. На адрас 1сачова зноу пасы- 
палюя пагрозы, КДБ .нават змуша- 
ла сьвятароу не даваць яму больш 
заказау на шоны. Адным словам, 
КДБ yciMi cinaMi старалася пры- 
шыць Тсачову палггьгчную небясь- 
печнасьць, каб пасьля засудзщь яго

ni зьмясьцщь у так званую „nci- 
хушку”.

Узыпкае пытаньне: чаму-ок так 
палохае рэлтйнае й культурнее 
адраджэньне ÿ Савецк1м Саюзе пар
тийных чыноунжаУ i КДБ? Адказ 
просты: грамадзтвам, якое будзе 
адчуваць сябг ÿ духовым жыцьц! 
незалежным ад дзяржаунага кант- 
ролю, ужо нельга будзе юраваць 
TbiMi мэтадам? ягам1 карыстаецца 
савецкая дзяржауная машина, i та
кое грамадзтва, зразумела, больш 
ня будзе верыць афщьгйнай хлусь- 
Hi.

Як складзецца далей лёс такога 
мастака, як Аляксандар Icaxoÿ, 
ул1чва.ючы рэальные Умовы жыць
ця ÿ Савецюм Саюзе? Прагназа- 
ваць гэта цяжка, acaSniea цяпер, 
Kani з приходам да улады Андро
пава щэаляпчны защек пагражае 
стацца яшчэ больш жорстгам. У 
канцы мшулага году лзшнградсга 
КДБ разам зь мшщьгяй сарвау пра- 
цу хатняе выстаую 1сачова. Маста
ка выклшал1 ÿ Рэчыцы ÿ праку- 
ратуру, зноу пагражал! судом за 
паразытычны спосаб жыцьця. Вель- 
Mi Ужо падабаецца савецюм чыноу- 
ншам назьгваць таюх людзей „па
разитам?’ , кал1 на самой справе за- 
праУдныя паразиты на целе кра- 
iHbi — бязумоуна, яны сами A iMë- 
ны мастакоУ яюя ствараюць малюн- 
кй будуць жыць у стагодзьдзях, на
ват тады, Kani ужо i ад савецкай 
улады застанецца адзш успамш.

Зразумела, што xani-6 Icanoÿ вы- 
6paÿ !ншы шлях i пайшоУ у савец
кае афщыйнае мастацтва, ён хутка 
даб1уся-б там, як кажуць, „i рэгал1й 
i ушанаваньня”, але быу-бы выму- 
шаны л!чыцца з цэнзурным1 уста- 
HOBaMi сацрэал!зму ды тлумачэнь- 
ням1 савецк1х чыноуюкау ад маста
цтва, яюя caMi ÿ мастацтве Minora 
hî разумгюць — як, прыкладам, mï- 
нгстр культуры СССР ДзеьпчаУ, як!, 
як ведама, мае адукацыю !нжынера, 
а не мастацтвазнауца. Аляксандар 
Icanoÿ выбрау друп шлях, шлях 
мастака, яга стварае свае малюнга 
так, як падказвае яму сумленьне.

Валеры КанавалаУ

сам1, дэмаграф1чную сытуацыю ÿ 
краше, каб стала яснай эканам1ч- 
ная нгдапушчальнасьць далейшага 
захоуваньня значнае части! ручное, 
немэхашзаванае працы, якая толью 
У прамысловасыр дасягае 40 пра* 
цэнтаУ”. — Юры Андропау, Генэ- 
ральны Сакратар ЦК КПСС, арт. 
„Вучэньне Карла Маркса й некато- 
рыя пытанью сацыял!стычнага бу- 
даушцтва ÿ СССР”, Коммунист, 
(Масква), 1983, № 3, б.б. 16-17.

**
„Прыб-тлзна палавша ycix рабо

чих, занятых у галшах матар’яль- 
нае вьггворчасьщ, сёньня — гэта 
людз1 ручное працы. Можна падаць 
i абсалютны лш — ён давол1 веда
ми — прыбл!зна 45 MiniëHaÿ ча- 
лавек сёньня ÿ галшах матар’яль- 
нае, я падкросьлтваю, вытворчасьц!, 
занятия ручной працаю... У rani- 
не сельскае гаспадарга — удзельная 
вага ручное працы перавььшае 60 %- 
памык 60 ! 65%”. — Радыё-Масква, 
22. X. 1983, гутарка з прадстаушком 
Дзяржпляну СССР М. Кл!мавам.

„НЕ ХАПАЕ МОДНАГА АБУТКУ"
У газэце „Чырвоная Зьмена” (6. 

X. 83), у рубрыцы „Маладзёжная 
мода: вытворчасьць, пакупшк”, пад 
заг. „BoniKi у вйрыне”, зьмешчамы 
артыкул В. Галуботч пра абутко- 
выя магазины беларускае сталщы 
й нястачу моднага абутку. Вось як 
тэты артыкул пачынаецца.

*♦ *
„Тапачю балерины”. Боцш! на 

„венсгах” абцасах? — прадавец 
сымпатычна Усьм!хаецца, але не з 
пагардай — проста мы для яе за
раз „дшуныя” пакупшю. — Вядо
ма, востра модны абутак у нас каль 
ткал! бывав ... Але аб гэтым звы- 
чайна здагадваюцца, кал! ÿ мага
зине пгмат людзей, а сёньня пус
та...

Застаецца падзякаваць за кан- 
сультацыю i з сумам прагледзець 
больш чым сьцшлую калекцыю 
„Сёньня у продажи”.

3 тага, што ёсьць, купляць ня 
хочацца шчога. Ну, а вы-б Kynini 
боты амаль армейскага Узору щ ча- 
paaira, яюя маюць выгляд увогуле 
модны i колер неблап, але прыме- 
раеш... капыл нязручны, задшк 
надга цьвёрды ? ..

3 „Чаратчак” нагаравалася ÿ

„Дом абутку” — там юпачувальна 
пагавалп галавой:

— У канцы верасьня был! aÿc- 
трыйсгая боцшй

— Пэуна, чарга...
— Вядома, людзей больш, чым 

бощкау.
— У „Алее?’, ГУМе, „Беларус?’ 

паутарыуся амаль той-жа дыялёг... 
I толью у впрынах ф!рменнага ма
газину MiHCKara абутковага аб’яд- 
наньня „Прамень” мы убачыл! пры- 
гожы маладзёжны абутак. Так, тут 
был1 i „тапачю балерины”, i чара- 
si4Ki на „венсгах” абцасах, i яргая 
Kpa'coÿKi, i боты „на маннай кашы” 
— з прастрочкай, абшытыя футрам, 
бяз блгскавщы („зыпэра” — рэд. 
„Б-са”) i яшчэ шмат якога прыго- 
жага абутку. Карацей, тут мы уба
чыл! i з задавальненьнем адзначы- 
л? што зуйм неабавязкова тращць 
час на пошук! дэфщьтпнага iMnap- 
тнага абутку, Kani на хвабрыцы 
твайго гораду умеюць вырабляць 
ня горшы i да таго-ж намнога тань- 
нейшы.

Але наш аптым!зм зьшк, кал! мы 
Убачыл! побач зь вкрынай столш 
з анкетам!: прыгожыя мадэлт был! 
толью „для вока”. Вырабляць ix

Еуф!м1я й Mixacb Рагалев1чы ня 
толью клапащлюя пра сваё асабгс- 
тае жыцьцё, яны аднолькава моцна 
захавал! прьгвязанасьць да усяго 
беларускага. Яны ахвярна падтры- 
MoÿBani усе добрыя пачынаньн! ÿ 
беларусюм царкоуным i грамадзгам 
жыцьци Працавттасьцю й чэснась- 
цю яны заваявал1 прыхшьнасьць i 
па.шану ceaix суседзяУ i шмат ягах 
Амэрыканцау у cßaiM горадзе. Ха
та сьв. пам. ЕУф1мп была широка 
адчынгна для кожнага земляка-па- 
дарожшка. У хаце гэтай кожнага 
cnaTbiKani цёпла, як роднага, гась- 
цшаю, пачастункам i ÿcnaMinaMi аб 
Бацькаушчыне.

Не зважаючы на тое, што быу 
працоуны дзень, шмат прыйшло су- 
праваджаць сьв. пам. Еуф1м1ю у 
апошняе падарожжа на зямли Ebini 
суседз1 й знаёмыя зь Лебанону, па- 
paxßiaHe зь мясцовай царквы; пры- 
exani землям й прыяцел1 з 6ni3Kix 
i далёгах .иггатау Амэрыю. Природа 
далучылася да суму сям’1 i ÿcix 
прысутных — падау густы, халод- 
ны дождж.

Няхай лёгкай будзе Ёй гасьцш- 
ная Амэрыканская зямля й няхай 
памяць аб Ёй будзе заусёды сярод 
нас

Прыяцел1

ПАПРАУКА

Праз карэктарсга недагляд бы
ло прапушчанае про'зьвшгча сп-тва 
Ганны й Тамаша СупруноУ зь пе- 
ралшу тых, хто вггау сяброу i зна- 
ёмых з калядныьп еьвятами Дзя- 
куем сп-тву Супруном за ахвяру на 
газэту ды выбачаемся за памылку.

Рэдакцыя

„Прамень” абяцае ÿ наступным го
дзе.

— Кольга месяцау прыйдзецца 
пачакаць...

— Думаеце? Я вельм! доута ча- 
кала, — адмоуна круцщь галавой 
дзяучынка у чырвонай куртцы, 
што разам з HaMi разглядала каден
цию. — Спадзявалася : усё-ж вы- 
пуеьцяць мадэль, якую дэманстра- 
вал! ÿ 1982-м ...

Прадавец-кансультант таксама, 
нажаль, пацьвердзша, .што абяцанга 
i рэальныя прапановы МАА „Пра
мень” часта разыходзяцца. I рас- 
тлумачыла :

— Нявыгадна iM ставщь на па- 
ток маладзёжны асартымэнт. Для 
пляну ямчэй больш даражэйшы.

Вось як?
Наша рэспублша, паподля мерка- 

ван ьня спэцыя.тстау, нават „пера- 
нагелена” абутковьпй прадпрыем- 
CTBaMi: вщебскае, маплеУскае, м!н- 
скае, бабруйскае, баранав!цкае, гро- 
дзенскае, нарэшце, лщзкае, а зруч- 
нага, элегантнага, моднага абутку 
ÿcë роУна не хапае.

НА ВЫДАВЕЦК1 ФОНД 
"БЕЛАРУСА"

У сьнежш 1983 г. i студзеш 1984 
г. падшека й ахвяры:

ЗША
Прислана беспасярэдня ÿ Рэдак- 

цыю:
1. П. i I. Г...........................  $ 100.00
2. Ул. Набагез ....................  100.00
3. М. Шчорс ......................... 50.00
4. Ф. Сак ............................... 50.00
5. Л. Tpyco®i4 ...................... 50.00
6. М. Дубоуская .................. 30.00
7. Н. Мароз ........................... 30.00
8. К. Вграбей ......................... 30.00
9. М. Возьняк ........................ 30.00

10. В. Шудзейка .................... 30.00
11. А. Я...................................... 25.00
12. В. i М. М. ........................... 25.00
13. Я. Канарчук .................... 25.00
14. С. Шабов1ч ...................... 25.00
15. Н. Арсеньнева .................. 20.00
16. I. Каханоуская ................ 20.00
17. В. КазлоУсю ................... 20.00
18. А. Кажан 20.00
19. М. Кшель ......................... 20.00
20. Н. Кудасава .................... 20.00
21. Т. Пятроусга ................... 20.00
22. В. Ракуць ........................ 20.00
23. В. i Р. Жук-Грышкев!ч 20.00
24. В. Паукэ ............................. 12.00

Разам: $ 812.00

За калядныя вшшаваньш:
1. О. Качан ............................. $ 40.00
2. К. Акула ............................. 20.00
3. Ю. i Л. Корчык ................ 20.00
4. Н. Арсеньнева .................... 10.00
5. М. Юпель ........................... 10.00
6. В. Рамук ............................. 10.00

3. К Калоша ..................... ... 25.00
4. М. Страпко ................... ... 20.00
5. К. Каляда ..................... ... 12.00
6. Я. Каваленка ............... ... 20.00
7. А. Ярахов!ч ................. ... 20.00
8. Я. PaKoein ..................... ... 20.00
9. К. Маталыцю ............... ... 20.00

10. С. П.................................. ... 15.00
11. В. Яцэв&ч ....................... .... 20.00
12. М. Лукашэв1ч .............. ... 10.00
13. В. Лукашэв1ч ..................... 10.00
14. В. Дурэйка .................. .... 20.00
15. А. Сацэв!ч ..................... .... 20.00
16. М. Ярахоыч ................ .... Ю.ОО
17. Я. Ханенка ..................... .... 20.00
18. 3 продажу газэты ....... .... 20.00

Разам: $ 332.00

КАНАДА

1. М. i Ю. Пракопчык .......  $ 20.00
2. I. i Е. Пиушка .................. 15.00
3. Я. Пиуигка ........................ 15.00

Разам: $ 50.00

БЭЛЬПЯ

1. а. А. Смаршчок ................ $ 20.00

АУСТРАЛШ

Праз сп-чну М. Каранеускую з
Сыднэю :

1. С. Ярахов1ч .
2. Л. Грыцэ .....

......  аустр. ф. 30.00

.......  аУстр. ф. 20.00

Разам: а. ф. 56.00
ам. дал. 50.18

Ус1м прадстаушком, ахвярадаУцам 
i падтшчык.ам шчырая падзяка!

Рэдакцыя „Беларуса”

Разам: $ 110.00

Праз ел. А. Стрэчаня, прадстауш
ка газеты ÿ Агаё:

1. А. Стрэчань .................... $ 30.00
2. А. Кананчук .................... 20.00

КАЛЯНДАР „БЕЛАРУСА”

3 гэтым нумарам газэты рассы- 
лаецца насьценны каляндар nani- 
тычна-культурных угодкау на 1984 
год. 'На запатрабаваньне могуць 
быць высланыя дадатковыя паасоб- 
HÎKi. Цана календаря — 1 дал. за 
экземпляр.

Рэдакцыя проещь кожнага з чы- 
тачоу падумаць пра юбшейныя даты 
1985 году й падаць ix да ведама 
нам, каб найважнейшыя Угодга бы- 
ni адзначаныя ÿ наступным выдань- 
Hi календаря, .што выйдзе ÿ сьнежш 
сёлета.



Кастусь Калшоуск1
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КАЛЯНДАР ПАШТЫЧНА-КУЛЪТУРНЫХ УГОДКАУ 
HA 1984 ГОД

НА ПРАЦЯГУ ГОДУ СПОуНЩЦА: 700 год ад пераможнае 
битвы у 1284 г. войска князя Рынгальда з татара-мангольсю- 
Mi наезьткахп каля вёсю Мапльна. 575 год ад пачатку ÿ 1409 
г. „Вялшае вайны” Вялжага Княства Л1то?скага (Беларуа) 
й Каралеуства Польскага супраць Тэутонскага Ордэну. 
550 год ад пачатку ÿ 1534 г. вайны Вялшага Княства Лгго?- 
скага з Маско?ск1м Княствам 1вана Грознага. 520 год ад пе- 
рамоп ÿ 1564 г. пад Чашшкам1 войска? Вял1кага Княства 
Л1тоускага над маскоУсюм войскам. 400 год ад заснаваньня у 
1584 г. у Нясьвьжы езущкае калегп, гало?нага асяродку па- 
шырэньня каталщтва на Беларусь 350 год ад нараджэньня 
ÿ 1634 г. Каз1мера Лышчынскага, ф1лёзафа. 190 год ад на
раджэньня ÿ 1794 г. Яна Баршчэ?скага, тсьменыпка. 190 
год ад антырасейскага паУстаньня пад юраутцтвам Тадэву- 
ша Касьцюшкь 150 год ад адчыненьня ÿ 1834 г. ÿ Вщебску 
наста?тцкае сэмшарьп. 125 год ад цэнзурнае забароны пере
кладу В. Дуншам-Марцшкев1чам паэмы Адама Мщкев1ча 
„Пан Тадэвуш”. 120 год ад адчыненьня ÿ 1864 г. настаунщ- 
кае сэмънарьп ÿ Маладэчне. 120 год ад пачатку працы ÿ Йль- 
Н1 Археаляпчнае KaMicii. 100 год ад выхаду ÿ 1884 г. ÿ Пе- 
цярбургу падпольнага часатсу беларусюх народшка? „Го
мон”. 80 год ад заснаваньня на пачатку 1904 г. Пауночна- 
Заходняга й Палескага камггэта? Расшскае Сацыял-Дэма- 
кратычнае Партьп. 75 год ад адчыненьня ? 1909 г. ÿ Рагачовэ 
настаушцкае сэмшарьп.

СТУДЗЕНЬ. 1. I. 1919 — абвешчаньне Беларускае Савецкае 
Сацыялютычнае Рэспублш! (БССР). 1. I. 1919 — адчыненьне 
В1ленскае Беларускае Пмназп, аргашзаванае I. Луцкев1чам. 
11. I. 1899 — нарадз1лася Канстанцыя Буйла, паэтка. 27. I. 
1934 — Расстрэл вялююх па?станцау. 31. I. 1884 — нарадз!?- 
ся Антон Луцкев1ч, культурны й палИычны дзеяч.

ЛЮТЫ. 15. II. 1904 — нарадз!лася Лариса Александро?с- 
кая, сьпявачка. 25. П. 1909 — нарадз1?ся Сяргей Дарожны, 
паэт.

CAKABIK. 5-6. III. 1934 -- першы зьезд журналютау БССР. 
7. III. 1924 — пастанова Прэзыдыюму ЦВК СССР „Аб аб’ед- 
ианып ÿ складзе БССР ycix тэрыторыяу Савецкага Саюзу з 
бальшынёй беларускага насел ьшцтва”. 20. III. 1939 сьмерць 
тсьменыпка Манама Гарэцкага. 22. III. 1864 — ■ пакараньне 
сьмерцяй Кастуся Калшоускага, KipaÿHina па?станьня 1863 
году. 24. III. 1794 — выбух антырасейскага паУстаньня пад 
юраунщтвам Тадэву.ша Касьцюшкь 25. III. 1918—абвешчань
не незалежнае Беларускае Народнае Рэспублт (ВНР).

KPACABIK. 15. IV. 1919 — упяршыню ÿ Злучаных Штатах 
Амэрык! (у Украшскай газэце „Свобода”) выдрукаваны па- 
беларуску верш Янк1 Купалы (прысьвечаны Тарасу JUaÿ- 
чэнку).

ТРАВЕНЬ. 12. V. 1954 БССР увайшла ÿ Аргашзацыю 
Аб’еднаных Нацыя? да справау Адукацьп, Навуш й Куль
туры (ЮНЭСКО). 21. V. 1894 нарадз1уся Mi калай Гала- 
дзед, дзяржауны дзеяч.

ЧЫРВЕНЬ. 40 год ад адчыненьня ? Me иску Беларускае 
Ахвщэрскае Школы. 6. VI. 1934 памёр праф. Бранюлау 
Этмах-Шытла. 8-14. VI. 1934 - першы зьезд тсьменыпка? 
БССР. 16. VI. 1834 — нарадз1?ся Аляксппдар Ельск1, этно
граф. 19. VI. 1924 нарадз1?ся Вааль Быка?, тсьменыпк. 
26. VI. 1909 — нарадз1уся Антон Адамов1ч, лИаратар i ricro- 
рык. 27. VI. 1944 Друп Усебеларусю Кангрэс у Менску.

ЛШЕНЬ. Заснаваньне ÿ Нью Ёрку 35 год таму (1949 г.) Бе- 
ларуска-Амэрыканскага Задзшочаньня (БАЗА). 2. VU. 1909 
— нарадз1уся Алесь Карпов1ч, кампазытар.
ЖШВЕНЬ. 6. Vin. 1884 - нарадз1?ся Яуген Хлябцэв1ч,
б1блтёграф. 11. VUI. 1974 адкрыцьцё помнша Франыршку 
Скарыну ÿ Полацку.

ВЕРАСЕНЬ. 9. IX. 1944 - пагадненьне пам1ж БССР i Поль
ским Нацыянальным КамНэтам Вызваленьня аб эвакуацьп 
Бэларусау з Польшчы й Паляко? з БССР. 12. IX. 1934 — па
мёр праф. Ауген Барычэ?ск1, лИаратуравед. 14. IX. 1884 — - 
нарадз1уся Фаб1ян Абрантов^ч, сьвятар i рэлтйны дзеяч. 
14. IX. 1964 — памёр Язэп Пу.шча, паэт. 17. IX. 1939 — да- 
лучэньне Заходняе Беларуа да БССР. 27. IX. 1919 — нара- 
дз1уся Лукаш Калюга, тсьменьнж. 30. IX. 1934 — памёр 
праф. МНрафан Даунар-Запольсю.

КАСТРЫЧН1К. 28. X. 1884 нарадз1?ся Флярыян Ждано- 
BÎ4, актор. 25. X. 1924 — пастанова ЦК КПБ аб выдаваньш 
часатсу „Полымя”.

Л1СТАПАД. 60 год ад выхаду часатсу „РаЗоттца i Сялян- 
ка". 2. XI. 1909 — нарадз1уся Макам Лужами, наэт. 6. XI. 
1884 — нарадз^уся Язэп Лёак, мовавед, палИычны дзеяч, пэ- 
дагог. 29. XI. 1859 — нарадз1?ся Мшалай Янчук, этнограф. 
22. XI. 1944 - памёр Кузьма Норны, тсьменыпк.

СЬНЕЖАНЬ. 60 год ад выхаду дзщячага часатсу „Бяроз- 
ка”. 8. ХП. 1914 — нарадз1?ся Наела? CinoBi4, бккуп, рэль- 
пйны й культурны дзеяч. 17. ХП. 1884 — памёр тсьменыпк 
Вшцук Дунш-Марцшкевтч. 19. XII. 1949 — xipaTOHia а. Ва
аля Тамашчыка ÿ етскапы Беларускае Аутакефальнае Пра- 
васла?нае Царквы. 22. XII. 1934 — заснаваньне ÿ Аргентыне 
Беларускага Культурна-Прасьветнага Таварыства. 25. ХП. 
1834 — нарадз1уся Н1кадз1м С1льванов1ч, жыватсец.
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