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НТІВ ПРО ЎЌЦЕРКВУ 
Штдсбург. — Як повідом 

ляють з Єпископської канце 
лярії Української Католиць-" 
кої Церкви в Пармі, Огайо, 
у вівторок, 29-го березня 
ц.р., о ѓод. 7:30 вечора в 
Дюкейнському університеті 
відбудеться дискусійний па-
нель на тему „Совєтське 
переслідування Української 
Католицької Церкви", модс 
ратором якого буде відо-
мий автор, коментатор і 
телевізійна особистість Від-
ліям Баќлі . Цей панель с 
частиною святкувань 1000-
ліття Християнства в Ук-
раїні, у співпраці з Дюкейн-
ським університетом. Квит-2^ 
кн можна набути у всіх па-
рохіях дієцезії або телефо-

`; нічно від Соні Дараг (412) 
456-4304 і (412) 279-8857. . 

В. Баќлі, який с дуже доб-
ре ознайомлений зі станок 
вийдем Української Като-
лицької Церкви, як теж із 
намаганням Совєтського 
Союзу заперечити українсь-
ке походження 1000-ліття, 
хоче допомогти своєю учас-
тю у спростуванні цшѓ`зазі-
хань Москви. 

Учасниками цього пане-
лю будуть Єпископ Роберт 
Москаль, оборонець Укра-
їнської Католицької Церк-
ви в Україні, Йосип Тереля, 
проф. Деніс Данн, директбр 
Інституту міжнародних сту 

В. Бак.іі 

дій при Півдсннозахідньо-
му тексаському університе-
ті, д-р Стівеи Варді. профе-
сор східньоевропейської іс-
торії в Дюкейнському уні-
верситеті, о. АтаназіЙ Пе-
кар, ЧСВВ, науковець і ду-
ховний опікун Української 
Католицької Семінарії у 
Вашінгтоні, Катерина Чу-
маченко з Державного де-
парТаменту, відділ людсь-
ких тѓрав і гуманітарних 
справ, і Стенлі Левченко, 
колишній працівник КҐБ, 
який втік до ЗСА. 

В. ЛАРКІН КРИТИКУЄ 
„ВІЛЛЕДЖ ВОЙС` 

Олбані. Н.Й. — Ассемб-
лімен із 95-го дистрикту в 
стсйті Ню Йорќ Вілліям 
Ларкіи виготовив, листа до 
преси, в якому відповідає на 
статтю Джефа Коплона у 
„Віллсдж Войс" з 12-го січ-
ня ц.р., в якій автор гостро 
критикує акцію дляТѓюпуля-
ризації трагічної історії Ве-
ликого голоду в Україні. 

В. Ларкін, якого автор 
статті уважає „головною 
особою" у впровадженні 
Інформанті про Великий 
голод у шкільні підручники 
стейту Ню Йорќ, пише.'що^ 
він є гордий з цієї ролі, бо 
для нього немає сумніву, 
що голод в Україні був і шо 
лише досі не було про нього 
на Заході точно відомо че-
рез політику Сталіна'і аме-
риканських журналістів, що 
старалися ‚приховати прав-
ду. Для нього не важно чи 
померло більше осіб від 
Великого голоду чи від 
голокосту, бо він уважає, 
що ніякий геноцид не мож-
на провмочувати і не можна 
толерувати у вільному світі. 

На думку В. Ларкіна не 
шкільні діти тратять на то-
му, що вчаться 'про Вслн-
кий^голод, як пише Дж. 
Коплон, а саме авт`ор тієї 
наклепницької статті, коли 
він думає, що треба закри-
вати правду вперед молоди-
ми лТоЖмТЃ: л 

В. Ларкін закінчує свою 
відповідь ствердженням, 
що він був ініщятором шкі-
льної програми про голо -
ќост і про геноцид і він буде 
далі старатися, щоб у шко-
лах навчали про події, які не 
можуть бути забуті. 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
„САМОПОМОЧІ" 

Нюарк, Н. Дж. — Тут в 
суботу, 26-го березня ц.р., о 
год. 6-ій вечора відбудеться 
в залі Українського Народ-
ного Дому, 140 Проспект 
аве., Ірвінгтон. Загальні 
збори Федеральної Кредн-
тової Кооперативи „Само-
поміч". 

АМЕРИКАНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ ВЕЗЕ 
ХРЕСТ ДЛЯ ПІМЕНА 

Елмайра, Н.Й. — Як.по-
відомляс місцева газета 
„Елмайра Стар-Ґазетт", в 
перших днях квітня вибира-
ється до СССР делегація 
американців із цієї околиці 
під проводом ресгіублікан-
ського конгресмена Аморі 
Говтона; шрб подарувати 
Патріярхові Піменові в Мо 
скві з нагоди 1000-річчя 
Християнства спсціяльннй 
хрест виконаний із шкла 
Стуйбен, що є найкрашим в 
ЗСА. 

В делегації, крім А. Говто 
на, будуть також представ-
ники усіх церков з ігісї око-
лнці, як також заступник 
директора фабрики Кор-
нінг, в якій вироблено цей 
„подарок для совєтського 
народу" Хрест4 як описано в 
.‚Елмайра Стар-Ґазетт". 
виконаний із скла, з підста-
вою із 18-каратового золо-
та; представляє постать Ісу-
са на хресті з двома ангелаг 
ми по обох сторонах, а на 
середньому перехресті є 
постаті Александра Нєвско 
го і Данила Московського, 
російських князів з XII-XIV, 
сторіч. 

Перед виїздом делегації 
хрест виставлено в музею 
Корнінг, де відвідувачі мо-
жуть його оглянути та під-
писатися в спеціальній книзі з 
привітом, яку делегати по-
всзуть до Москви. Підкрес-
лено також, що А. Говтоп 
вже від довшого часу підтри 
мус зв'язки поміж своїм, 
дистрнктом і СССР. а Кор-

нінг став містом-поссстрою 
Львова. k . 

У відповідь на цю акцію 
парох української католиць 
кої церкви св. Миколая в 
Елмайрі Юрій Лукачик на-
писав статтю, яка була по-
міщена в ..Сандсй Старр-
Ґазетт" з 9-го берез'ня ц.р. в 
якій, висловлює обурення 
своє та своїх парафіян на 
акцію конгресмена А. Гов-
тона, та уважає поїздку і -
подарок" фальшивим сим-
волом для фальшивої люди 
нн у фальшивому місті". 
Відтак він точно вияснює 
чому це так т'а пропонує А. 
Говтонові замість хреста 
повезти до Москви резолю-
ції ч. 235 Конгресу і ч. 429 
Сенату у справі 1000-річчя 
Християнства в Україні. 

Як вияв солідарности із 
усіми громадянами СССР. 
яких переслідують за їхні 
релігійні переконання, о. 
Ю. Лукачик передав від 

-своїх парафіян хрест ними 
зроблений, перев'язаний че-
рвоною стяжкою' як снм-
вол. Але директор музею не 
прийняв того подарунку, 
вияснюючи, що в музеї вис-
тавляють лише речі зі скла. 
Як інформує о. Ю. Лукачик 
хрест зроблений парафіяна-
ми, буде тепер виставлений 
в церкві св. Миколая. 

Стаття в „Сандей Стар-
Ґазетт" є прикрашена знім-
кою о. Ю. Лукачика, як теж 
знімкою хреста на вишива-
ній подушці, перев'язаного 
червоною стяжкою. 

В МАДЯРЩИНІ ВІДБУЛАСЯ 
, ВЕЛИКА ДЕМОНСТРАЦІЯ 

Будапешт. — Понад 
10.000 осіб пройшли вули-
цямімяєгмадярської столи-
ці під наглядом поліції в 
рамках демонстрації для 
відзначення роковин ма-

.дярської революції 1848 ро-
ку. Ця революція, яка нама` 
галася покінчити з австрій-
ським пануванням, стано-
вить гордість мадярського 
народу і розглядається як 
символ боротьби мадярів 
за національну незалеж-
ність і урочисто відзнача-
ється в країні. 

Починаючи від 1973 року, 
малярські дисиденти кож-
ного 15-го березня влашто-
вують неофіційні демонст-
рації за свободу і дсмокра-
тію. протиставляючи їх офі 
цінним торжествам, які про 
водяться в ці дні під керів-
ництвом комуністичної пар 
тії. В різні роки влада по-
різному реагувала на демон 

Й. ТЕРЕЛЯ БУВ ГОСТрМ УНЄОЮЗУ 

Й. Тереля (другий зліва) в бюрі головного предсідника д`ра І. Флиса (третій справа). З 
гостем розмовляють (зліва)і В. Сохањ У. Дячук.` о. П. Пдщак і д-р В. Вереш. 

Джерзі Ситі, Н. Дж. (О. 
К.). — Приїхавши вперше 
до Ню Иорку. борець за 
Католицьку Церкву в Ўкраї 
ні Йосип Тереля відвідав в 
четвер. 10-го березня ц.р.. 
Український Народний` Со-
юз і був гостем Екзеіѓутиви 
на спільному полуденку, що 
зібрав усіх працівників так 
Головної Канцелярії УНС, 

як і редакції ‚‚Свобода" та 
„Українського Тижневика", 
адміністрації і друкарні. 

У тому ширшому, немов 
родинному колі, при`сутні 
незвичайно тепло вітали Й. 
Тсрелю та з ним прибулого 
пароха церкви св. Юра в 
Ню Йорќу о. Патрикія Па-
щака, ЧСВВ. 

В імені союзової родини 

(Фото: Роман Голіят) 

вітав Й. Терелю головний 
предсідннк УНС д-р Іван 
Флис, який назвав Й. Тере-
л̀ їо послідовником Митро-
полита Андрея Шсптицько-
го і Блажсннішрго Йосипа 
Сліпого. Він появився як 
представник вірник Україн-
ської Католицької Церкви і 

(Закінчення на crop. 3) 

Висунено обвинувачення проти 
О. Норта, Дж. Поіндекстера 

та двох інших 
Вашінгтон. У середу, 

16-го березня, и.р.. спеціяль 
ний прокуратор' Лоренс 
Волш подав до публічного 
відома, що головні иерсо-
нажі афери Іран-контра — 
полковник Олівср Норт, 
віцеадмірал Джак Поіндек-
стер. емернтопаннй генерал 

‚Ричард Сі корд і підпрйє-
мець Алберт Такім — є 
обвинувачені за 23 різні 
проступки про ги американ-
ського права. Зокрема ос-
каржують їх за конспіра-
цію і обманювання, коли 
вони постачали допомогу 
для повстанців в Нікарагуа 
за гроші, які здобули про-
дажсм зброї для Ірану. 

Це обвинувачення довіре-
них президента Роналда Ре-
гена, в якому вичислені аж 
23'провини с найбільшим 

страції дисидентів. У цьому 
році поліція не вмішувала-
ся, однак напередодні два 
днТиїдряд провадила рейдќ 
по домах відомих дисиден-
тів і превентивно затримала 
кількох осіб. 

З дисидентських кіл у Бу-
дапешті стало відомо, що у 
вівторок рано, 15-го берсз-
ня, поліція затримала пись-
менника Мікльоша Гарасті. 
соціолога Отталію Шольт. 
видавця Ґабора Демскі і 
художника Тамаша Моль-
нера. У вівторок вдень бу-
ли затримані щедваактивіс 
ти правозахисного руху. 

Демонстранти пройшли 
містом з трикольоровими 
національними прапорами і 
несли транспаранти. „Ви-
магаємо справжніх ре-
форм" та „Вимагаємо сво-
боди преси". Учасники де-
монстрації поклали вінки 
до прикрашених квітами і 
прапорами пам'ятників ви-
датним діячам Мадярщи-
ни, в першу чергу поетові 
Шандорові Петефі, ім'я яко-
го стало символом змагу 
мадярів до свободи. Зібра-
вшись біля пам'ятника Ла-
йошові Кошўтові, вождеві 
революції 1848 року, демон-
странти читали вголос вір 
ші Ш. Петефі. Роза Демскі. 
жінка заарештованого ди-
сидента, прочитала підго-
товану Ґабором промову. 
„Совєтська система довела 
Мадяршину до кризи і не 
дає вийти з ̀ неЃ, — сказала 
Роза Демскі. 

Відомий дисидент Габор 
Міклош Тамаш, звертаю-
чись до зібраних, Заявив: 
„Час -самозваних правите-
лів закінчився", маючи на 
увазі нинішніх комуністич-
них керівників Мадярщнни-
„В країні повинна бути ство 
рена сучасна демократія на 
підставі нової конституції і 
вільних виборів". ' 

ВЕЛИКОДНІЙ БАЗАР 
. Ню Йорќ. — В суботу. 26-
го березня від ѓод. 11-ої до 
3-ої по полудні та в неділю. 
27-го березня ц.р.. від год. 
10-ої до 2-ої по полудні в 
Пластовому Домі, 144 Др`-
га аве., 2-ий курінь УПС 
„Ті, що греблі рвуть". Плав 
ня Ню Йорќ, Ню Джерзі, 
влаштовує Великодній ба-
зар. На базарі буде печиво, 
писанки, вишивки, іграшки, 
тощо. Печиво можна також 
замовляти заздалегідь, те-
лефонуючи до Лялі Ались-
ксвич на число (516) 759-
0968, або до Христі Савиць-
кої (718) 479-1903. 

політичним скандалом від 
справи Вотергсйту іставить 
Р. Регена перед складним 
питанням, чи може він по-
милўвати тих своїх співро-
бітників ще перед тим заки 
закінчить свою каденцію на 
пості президента. 

Проголошення оскаржсн 
ня цих чотирьох осіб прий 
шло після 14 місяців розгля 
ду справи. Всі вони вілкнда-
югь ці оскарження і у иресо-
вій конференції в.середут 16-
го березня полковник О. 
Норт заповів . що він буде 
боротися, щоб` доказати 
свою невинність. Коли йо-
го та трьох співтоваришів 
цієї афери визнають перед 
судом винними. їх може 
чекати довга в'язниця і гро-
шоді кари. 

У СВІТІ 
РЕЧНИК МІНІСТЕРСТВА закордонних спрач СССР Ґенна 
дій Ґерасімов заявив на пресовій конференції для чужинець-
ких кореспондентів, що виведення совєтських військ з Афганіс 
тану буде відкладено, бо учасники женевських переговорів про 
мирне врегулювання афганського конфлікту не зуміли 
прийти'ў визначений термін,до порозуміння. На початку 
лютого Міхаїл Ґорбачов заявив, що якщо така угода буде 
підписана до 15-го березня, то виведення військ,почнеться 
15-го травня і триватиме 10 місяців. Під час теперішньої 
рунди переговорів у Женеві совєтська сторона погодилася 
скоротити цей термін до дев'яти місяців і протягом 
перших трьох вивести з Афганістану половину своїх 
військ. Однак договір не був підписаний у зв'язку з 
відмовою Москви задовільнити дві умови: пакістанську 
про те. щоб перед підписанням договору у Кабулі був 
створений стабільний коаліційний уряд, і американську 
про те. щоб СССР припинив воєнну допомогу афгансько-
му режимові одночасно з припиненням допомоги ЗСА 
муджагедінам. 

ТРИВАЄ ВІЗИТА генерального секретаря ЦК КПСС 
Міхаїла Ґорбачова в Югославію. Це перша візита сюди 
совєтського лідера від 1980 року, коли Леонід Брежнєв 
приїжджав у Београд на похорон югославського вождя 
Йосипа Броз Тіта. М. Ґорбачоз. якого невід?тупко 
супроводжує Раїса. відвідай цвинтар, де поховані совєтсь-
кі і югославські воїни, що загинули під.час визволення 
Београда від нацистів, і поклав вінок до меморіялу. Після 
цього він вийшов на вулицю і почав жваво розмовляти з 
мешканцями югославської столиці. Тиснучи руки і 
киваючи на привітання, совєтський генсск повторював: „У 
вас є свої проблеми, і в нас є проблеми. Але без проблем 
також не можна". Старшому сивоволосому мужчині, який 
звернувся до М. Ґорбачова по-російськи, генсек відповів: 
„Ми не боїмося проблем. Ми будемо разом іти вперед". 

КИТАЙ І В'ЄТНАМ обвинуватили один одного у 
спровокуванні стрілянини в районі острова Спратлі. 
розміщених у Південно-Китайському морі. Обі сторони 
твердять, що були змушені відстрілюватися після того, як 
кораблі іншої сторони першими відкрили вогонь. В 
офіційній ноті протесту, врученій у Пекіні амбасаді 
В'єтнаму, китайський уряд вимагає від В'єтнаму „поклас-
ти кінець збройним провокаціям" і вивести всі свої бойові, 
кораблі з району, що оточують острови Спратлі. на які 
претендує комуністичний Китай. Китайці розцінюють дії 
В'єтнаму „як навмисна спроба ускладнити напруженя в 
цьому морському районі"^ Згідно з даними, В'єтнам 
тримає свої війська на десяти островах архіпелагу 
Спратлі, однак Китай в даний чдемає значно більші сили в 
районі, який, віддалений на 200 миль від узбережжя 
В'єтнаму і на 600 миль від найближќчої китайської 
території, острова Хайнань. 

ПРЕМ'ЄР АВСТРАЛІЙСЬКОЇ провінцій! Ню Савт Вейлс 
Баррі Ансварт заявив, що Сідней, який є столицею 
провінції, висуне свою кандидатуру на`провсдечіня 
Олімпійських ігр у 1996 році. Крім Сіднею, претендувати 
на ці Ігри буде і друге австралійське місто — Брізбен. яке 
уступило Барсельоні право проведення Олімпійських ігр у 
1992 році: Вважають, однак, що ліпші шанси на організа-
цію Олімпійських ігр в 1996 році мають Атени і Париж, йкі 
однак ще не зголошували про цс. У 1996 році виповнюєть 
ся столійній. ювілей перших Олімпійських ігр сучасности. 
Вони відбулися в 1896 році в Атенах. Міжнародний 
Олімпійський Комітет (МОК) буде вирішувати, де 
відбудуться Ігри -96, дише у 1990 році. 

У ' " . 
МОСКОВСЬКА ГАЗЕТА „Ізвєстія" надрукувала звіт про 
розслідування летунської катастрофи, що сталася 18-го 
січня в Красноводську. На місцевому летовищі розбився 
літактипу ТУ-154-Б. на покладі якого було 137 пасажирів. 
11 осіб загинуло, багато було поранено. Слідча комісія 
прийшла до висновку, що катастрофа сталася з вини 
першого пільота В. Чураєва і другого пільота В. Єгорова. 
Літак летів з Москви до Ашхабаду і робив приземлення у 
Красноводську. Полст відбувався нормально, однак перед 
приземленням у Красноводську Чураев дозволив Єгорову 
взяти на себе управління, хоч той не мав достатньої 
кваліфікації. При приземленні Єгоров ‚‚допустив помил-
ку"; сказано у статті, і різко „кинув машину" до землі з 
висоти 50 метрів. В останню ќвилину Чураев схопив 
штурвал, але було вже пізно: літак після приземлення 
перевернувся і розколовся надвоє. 

У НЕДІЛЮ, 13-ГО БЕРЕЗНЯ, по одному з найбільших у 
світі залізничному тунелі, прокладеному під морським 
дном, пройшов перший пасажирський поїзд. Тунель 
довжиною 33.4 милі зв'язав японське місто Аоморі (на 
півночі острова Тоншу) з містом Гакодате (на півдні 
острова Гоккайдо). Підводна частина тунелю пролягла на 
14.4 милі. На будівництво тунелю пішло 24 роки. Час від 
часу воно відкладалося як через стихійні лиха (повені), так 
І через протести. викликайЃ величезною вартістю проекту 
Початкова вартість проекту оцінювалася з 1.54 більйона 
долярівДле коштувала 8.5 біл. Над здійсненням проекту 
працювали десятки тисяч робітників, техніків, інженерів, 
учених. 34 робітники загинули через повені. '., 

ПРЕЗИДЕНТ Р. РЕҐЕН НАКАЗАВ 
ВИСЛАТИ ВІЙСЬКО ДО ГОНДУРАСУ 

Вашінігтон. — Црези-
дент Роналд Реген, порозу-
мівся з членами Крайової 
Ради Бсзгіеки. секретарем 
Департаменту оборони Фре 
нком Карлуччі та іншими 
близькими співробітника-
ми. наказав вислати до Гон-
дурасу чотири.баталіони 
війська (приблизно 3,200 
вояків), як 'ознаку допомоги 
загіриязненій у Центральній 
Америці країні. Повідомля-
лючи про рішення Прези-
дента представник Білого 
Дому Марлін Фіцвотер зая-
вив, що З'єднані Стейти 
Америки ніколи не дозво-
лять військам Нікарагуа 
порушувати кордон Гонду-
расу в майбутньому. 

Понад 2.000 нікарагуансь 
ких вояків, озброєних тяж-
кою і легкою автоматич-
ною зброєю включно з так 
званими повітряними ко-
раблями (гелікоптерами) 
советськокї продукції і „Ка-
тюшами" та іншими міно-
мстами. перейшли кордон 
до сусідньої країни у погоні 
за антикомуністичними пов 
станцями контрас, а власти-
во не у погоні, а з метою 
знищення їхніх слабо хоро-
нених військових баз на 
гондураській території. Оче 
видно, президент Нікарагуа 
і головний командант сан-
діиістів Данієль Ортега Са-
аведр'а категорично запере-
чив американські тверджен-
ня. назвавши повідомлення 
з Вашінгтонў „суцільною 
пропагандою Сі-Ай-Ей". 

М. Фіцвотер заявив корсс 
пондентам. щоамерикансь-
кі вояки покищо не встря-
ватнмуть у відкриті бої ізсан-
діністами і тільки допомага 
тимуть гондураським війсь-
кам бльокувати шляхи і не 
допустити до дальшого про 
сування прокомуністичних 
військ Нікарагуа в глибину 
території Гондурасу, але у 
випадку атаки на них вони 
матимуть можливість обо-
ронятись. у 

Американські військові 
частини парашутних військ 
з Форд Б'per в Північній 
Кароланні і Форл Орд в 
Каліфорнії становитимуть 
важливу частину охорони 
під моральним і фактичним 
оглядом, заявили речники 
Пентагону, які заперсчува-
ли поголоски, що уряд Гон-
дурасу взагалі, мовляв не 
просив американців лопо-
моги. Фіцвотер заявив, що 
допомогу було послано піс-
ля розмови гондураського 
президента Хозе Аскони 
Гойо з амбасадором ЗСА 
Еверсттом Бріджерсом. 
„Ми відповіли прихильно 
на прохання тамошнього 
президента". — заявив`Фіц-
вотер. 

Політичні спостерігачі не 
сподіються якихось комплі 
кацій у зв'язку з інвазією 
сандіністів і висланням ма-
ленької військової амери-
канської частини, бо Д. Ор-
тега ледве чи зацікавлений 
.поширенням воєнного кон-
флікту під теперішню пору. 

Вояки-втікачі звернулися до 
учасників женевських переговорів 

Ню Йорќ. — Колишні 
совстські військовослужбов 
ці, які дісталися з Афганіс-
та н у лл- З'ѓ зйдннх - -Стенѓі а 
Америки і Канади, зверну-
лися до учасників женев-
ських переговорів з заќли-
ком надати дезертирам і 
полоненим, які перебува-
ють в руках у муджагедінів, 
вибір між поверненням в 
СХГСР і переїздом в одну з 
вільних країн. У зверненні 
говориться: 

„Ми. колишні совєтські 
військовослужбовці, які са-
мостійно вийшли з афган-
ської війни, вітаємо ваші 
намагання завершити це 
безглузде кровопролиття. 
Афганський народ після 
дев'яти років виснажливої 
боротьби заслужив для се-
бе право на спокійне і неза-
лежне' життя. Але за ними 
дійсно великими рішення-
ми непомітна проблема, до 
якої ми маємо пряме відно-
шсння: доля кількох сотень 
полонених СОВЄТСЬКИХ воя-
ків і втікачів. 

Пам'ятаючи трагічні лек-
ції історії, коли після Дру-
гої світової війни советсь-
KVX громадян пилокѓ поагр-
тали в Совєтський Союз, 
мл дуже турбуємося їх до-
лею. 1 ми вважаємо, шо 
кожний з них повинен маги 
право добровільно вибрати 
місце проживання в будь-
якій вільній країні або повер 
нутися в Совєтський Союз". 

Звернення підписали Мн-
кола Мовчан, Алексєй Пе-
рсслені, .Юрій Шаповален-
ко і Ссргсй Жигалін (ЗСА).а 
також Сергей Бусов. Ігор 
Ковальчук, Владіслав На-
умов. Валім Плотніков і 
Міхаїл Ґоловін (Канада). 

Звернення адресоване зас 
тупќикові генерального сек 
ретаря ООН Дісго Кордове 
сові, за посередництвом 
якого відбуваються женев-
ські переговори, заступни-
кові міністра закордонних 
справ Пакистану Заїнові Ну-
рані і асистентові заступник 
ќа державного секретаря 
ЗСА Ѓобертові Пекові. 

В АМЕРИЦІ 

ІДУЧИ ВСЛІД ЗА НЮЙОРКСЬКИМИ стейтовнми 
ассмбліменами. мейор Ню Иорку Едвард Кач у статті, 
помішеній в .‚Джерузалом Пост", радить урядові Ізраї.Гя 
заборонити вступ засобам масової інформації в окуповані 
терени. Оправдання на таку свою пораду мейор Кач 
знаходить у тому, шо є багато інших народів у світі, які 
переходять через різного роду заворушення^ але про це 
мало знає світ. 

У ВІВТОРОК, І5-ГО БЕРЕЗНЯ. Сенат ЗСА проголосував 
законопроект 71-До 19. який зобов'язує президента ЗСА 
повідомляти Конгрес про всі таємничі акції 48 годин 
після того, як такі акції розпочато. Прихильники цього 
законопроекту заявляють, що це зможе запобігти в 
майбутньому таким аферам, як lpau-контра. Президент 
Роналд Реген заяви'в, що покладе своє вето на цей 
законопроєк: бо це буде неконституційним гальмуванням 
президента в закордонній політиці. 

ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНІЇ ДРома фуд" з Ню Джерзі Луї 
П'янков оголосив, що його компанія готова забезпечу ва-
тн совєтських громадян американською, пінною. Всім 
необхідним для виготовлення піццн буде обладнаний 
мікроавтобус — піццерія на колесах...7,000 порцій в день!" 

обіцяє Л. П'янков^ Кухарі-шоферн будуть-купувати 
необхідні продукти для піццн у Фінляндії, потім доставля-
ти їх у Ленінград і виготовляти піццу на вулицях. За 
словами П'янкова. одна порція піцци буде продаватися за 
7 карбованців (5.5 доляра за офіційним курсом). 

З НАГОДИ П'ЯТОЇ РІЧНИЦІ пропозиції президента 
Роналда Регена створити у просторі щит захисту перед 
нуклеарннмн ракетами, він виступив з промовою, в якій 
звертався до всіх критиків цього проекту подумати і 
допомогти йому дістати від Конгресу додаткові фонди для 
здійснення цього проекту. Базуючись на попередній 
настанові Конгресу в цій справі, деякі аналітики припу ска-
ють. що це є зумнсні тактичні потягнення демократів щоб 
остаточне рішення в цій справі зробити аж після Vofo, як 
президент Роналд Реген відійде з Уряду. 
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Захитана позиція Ґорбачова 
У західній пресі в останньому часі появилася 

низка статтей найвидатніших совєтологів, які 
твердять, що вже зразу передбачуваний розмір-
нр короткий час панування Міхаїла Ґорбачова, 
як генерального секретаря компартії СССР, вже 
тепер знаходить потвердження: Міхаїл Ґорба-
чов, мовляв, переживає тепер найбільшу ќризу 
від часу, як у березні 1985 року прийшов до 
влади. Виріс, як людина молодшого покоління,, 
юрист за фахом, ото ж більший прагматик, як 
партійний фанатик. Проявив зручність, з якою 
переводив поволі „чистку" в Політбюрі і секре-
таріяті ЦК, позбуваючись своїх опозиціоністів. 
Але це вдалося йому тільки частинно, як ось із 
відсунення Андрея Ґромика на суто репрезента-

.тивний пост „президента" СССР. Спирався на 
КҐБ, яке найкраще орієнтувалось, що треба 
якихось радикальних реформ, щоби рятувати 
імперію від економічного банкрутства. Відсіль і 
прийшло проголошення Горбачовим „гласнос-
ти" і „перебудови", і відсіль і прийшла готовість 
Ґорбачова на переговори з ЗСА про припинення 
перегонів у зброєнн і , щоби зменшити^дещо 
велетенські видатки на зброю. , 

Але Ґорбачов ніколи у своєму житті не жив і 
не працював у своїй партійній кар 'єр і^ 
корінною Московщиною. Тому заворушення`' 
балтійських країнах та в різних мусулмакських 
„республіках" заскочили йог-о: Несподівано для 
нього на передове місце висунулася національ-
на проблема, що її він цілком легковажив. Ті 
демонстрації і в ідродження націоналізму в. 
різних частинах імперії скр іпили внутрішню 
опозицію. У КҐБ прийшов розкол. Ґорбачов 
підтримує надалі так званий відділ КҐБ, який 
відає закордонною ‚діяльністю, яка охоплює і 
шпигунську роботу, зате критично супроти 
Ґорбачова ставиться Другий відділ КҐБ, що 
відає внутрішніми справами і головою якого є 
Віктор Чебріков. Противником Ґорбачова був 
від самого початку партійний Ідеолог Ігор 
Ліґачов, який у недавньому інтерв'ю з представ-
ником паризького щоденника „Де Монд" заявив 
виразно, що він, а не Горбачов керує Секрета-
ріятом ЦК. 

„Гласність" обмежилася у злагідненні цен-
зури преси та легкому відхиленні дверей до 
„демократизації". Це негайно осмілило людей і 
дало поштовх до проявлення свободолюбних 
тенденцій у різних частинах СССР, заселених не 
корінними росіянами. „Перебудова" обмежи-
лась до кампанії проти пияцтва і димісіонува-
ння тих апаратчиків, які писали фальшиві зві-
домлення про успіхи підпорядкованих їм під-
приємств, щоби приподобатись владі. Але 
пияцтво було таке закорінене у СССР ще за 
царських часів, що викорінити його цілком 
неможливо, тим паче, що протестують винокур-
ні і продуценти зерна, з якого роблять алько-
голь, при чому заторкнені тут саме Грузія, 
В ірмен ія , Азербайджан і Молдавія — де й 
почалися демонстрації. З"Іоруч із, болючою для 
Ґорбачова несподіванкою від проявлення сво-
бодолюбного руху поярмлених народів прий-
шла і несподіванка дальшої просто катастрофи 
совєтської окупації в Афганістані. Ґорбачов уже 
заповів, що уряд СССР рішив відкликати війсь-
ка з Афганістану, але покищо все ще зростають 
тамошні жертви в убитих і ранених совєтських — 
на жаль, здебільшого українських — вояків. 

У червні uborjo року має відбутися конгрес 
ЦК Компартії. До того часу Ґорбачов хоче 
осягнути деякі „успіхи", щоби зацитькати опози-
цію. Він пішов на поступки у в ідкликанн і з 
Казахстану першого секретаря тамошньої ком-
партіі, присланого з Москви, москаля та лризна-
ченні місцевого комуніста. Він прийняв у 
Кремлі делегатів деяких мусулманських „рес-
публік" та видав заклик до „спокою". Він споді-
вається теж підписати з президентом Реґеном 
другий договір про редукцію атомових ракет на 
далеку віддаль. Все це для скріплення своєї 
захитаної позиції. Але поважної поправи еконо-
мічноі ситуації у СССР нема. І не погасла амбіція 
експансії комунізму — навіть під боком ЗСА в 
Нікарагуа. Це все створює заворожене коло, в 
якому Міхаїл Ґорбачов з його „реформами" 
може так само-зійти зі сцени, як і найбільше до 
нього подіоний реформатор Нікіта Хрущов. 

6ШПЛЯМ ВАН РААБ. голова Митного уряду ЗСА. 
заявив, (по митні урядовці одержали' інструкції з 15-им 
березня н.p., відбирати паіпнорти тим американським 
громадянам, які приїжджають з-за кордону до ЗСА і с 
переловлені з наркотиками. Але леяк,і опоненти твердять, 
що цс'може бути порушенням громадянських прав. 

Зростання російського 
націоналізму в кінці XIX 
століття зроб.ило велику 
кривду вірменам і шкоду 
російсько-вірменським дру-
жнім взаєминам. У 1903 
році російська адміністра-
ція додумалася сконфіску-
ватн власність багатої Вір-
менської Православної 
Церкви, незалежної від ро-
сінської православної ісрар-
хії. щоб позбавити цю Цср-
кву можливості! далі утри-
муватн вірменську шкільну 
систему поза російською 
контролею насвоїх власних 
церковних бюджетах. Це 
викликало не лише зміну в 
ставленні до Росії, але рево-
люцінно-терористична на-
півеоціялістична вірменсь-
ка організація — Дашнак-
цютун, — що раніше вела 
терор проти Туреччини, те-
пер відповідала терором 
проти російської адмініс-
трації. Розповсюдилося пе-
реконання- що російська ад-
міністраціяу відповідь нав-
миснс розвалювала криваві 
зудаюихміж вірменами й 
азербайджанцями (татара-
ми). Ось що сказав депутат 
Першої Російської Держав-
иої Думи (1906 р.) Зіатханов 
з трибуни Думи: 

„До нас мусулманів, вони 
(російські адміністратори 
— М.В.) кажуть: ви є еконо-
мічно уярмлені вірменами; 
вони масово озброюються, 
щоб створити 'своє власне 
царство і одного прекрасно-
го дня вас більше не буде. А 
до вірменів вони кажуть, 
що ідея пан-іслямізму пус-
тнла глибокі коріння в усіх 
прошарках мусулмансько-
го населення і одного прек-
расного дня мусулмани ро-
зірвуть вас на кусочки". 

На жаль, це лихо дорево-
люційних часів виявлягсебе 
і в теперішній час. Криваві 

Д-р Михайло Воскобійник 

ВІРМЕНСЬКО— 
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ 

КОНФЛІКТ 
її. 

сутички.`що виникли недо-
речно й ірраціонально в 
часи, коли йдетьсяпро дале-
ко фундаментальніші речі 
для всього СССР, ніж на-
ціонально-емоційні уперед-
ження між вірменами й 
азербайджанцями, можуть 
серйозно пошкодити всій 
політиці перебудови й штов-
хнути партію назад до „тве-
рдої руки" сталінського ти-
пу „держать і не лущать". 
Виникає оправдане підоз-
ріння чи теперішні криваві 
сутички в Азербайджані не є 
провокацією зі сторони тих 
сил у КҐБ і партії, що хоті-
ли б політично знищити 
Ґорбачова і його реформи? 

2. Другою причиною 
скомплікованости вірмен-
сько-азербайджанської про-
блеми є зовнішня політика 
Леніна, а потім Сталіна — 
робити ставку на тюрксько-
мусулманські народи проти 
Антанти (проти Англії -
Франції), що в часи Грома-
дянської війни 1918-21 ро-
ках і після була головною 
небезпекою для СССР, Ту-
реччини й інших мусулман-
ських країн. Договір про 
дружбу РСФСР з Туреччи-
ною президента Ататюрка 
в 1921 році такі ж догово-
ри УССР та Закавказьких 
республік з Туреччиною у 
1922 році визначували вза-
ємини, кордони, і впливи на 
Закавказзі, а. зокрема, що-
до Вірменії. 

Знищуючи в 1921 році 

короткочасну незалежність 
Вірменії, що була під про-
водом Дашиакцютун, деякі 
тернторіяльні уступќи ро-
билися Туреччині і мусул-
манському Азербайджано-
ві за рахунок Вірменії. Ві-
дірвання Нагорно-Кара-
бахської області! в користь 
Азербайджану очевидно 
треба пояснювати цією 
ставкою та тюрків-мусул-
манів Закавказзя, Серсд-
ньоі Азії та країн Ссредньо-
го Сходу. Тобто Вірменія 
ставала жертвою нової зов-
нішньої політики Росії. Чи 
не прийшов час для ЦК 
КПСС відмовитися хоч час-
ткоро від ленінсько-сталін-
ського насліддя, відновлю-
ючи по-справжньому рес-
пект до етнічного принципу 
визначення кордонів совєт-
ських республік. 

3. Третьою причиною 
скомплікованости вірмсн-
ської проблеми в наші дні є 
сучасне міжнародне поло-
жеиня. Туреччина не є біль-
шс союзником СССР, а нав-
паки. як член НАТО. потен-
ційно може бути у відкрито 
ворожому таборі до СССР. 
Але з другої сторони. СССР 
тісно пов'язаний з деякими 
арабсько-мусулманськнмн 
країнами Середнього Схо-
ду. що є дружніми клієнта-
ми СССР в "його постачанні 
їм своєї зброї. 

Яказовнішньо-лолітнчна 
орієнтація в ЦК КПСС пе-
реважить тепер у полагод-

женні вірменсько-азербай-
джанського конфлікту тру: 
дно передбачити із-за зга-
даних важливих геополітн-
чних комплікацій. 

Проте важко усвідомлю-
ва і и, що домагання про 
об'єднання почалося спо-
чатку в Нагорно-Карабах-
ській області демонстраці-
ями широких мас вірменів. 
Тоді це домагання було 
підтримане мирними кілька-
сот тисячними демонстра-
ціями в столиці Вірменії — 
Срсвані — протягом тижня. 
Отже прагнення до обгд-
нання — це вияв всенарод-
ного бажання, а не купки 
‚‚бужуазних націоналістів", 
як раніше кваліфікувала 
совстська пропаганда по-
дібні бажання. „Народна" 
влада Кремля мусіла б на-
решті рахуватися з народні-
мн домаганнями. 

Наша симпатія по сторо-
ні Нагорно-Карабахського 
населення, що відкрито вия-
внло своїми масовими де-t 
монстраціями бажання бу-
ги в складі свого національ-
ного материка. Цедомаган-
ня законне й зрозуміле для 
кожної нормально думаю-
чої людини. 

Маючи оправдані причи-
ни висловлювати добрі по-
чуття до Азербайджанської 
республіки, ми все ж вираз-
но стоїмо за об'єднанням 
Вірменії, як також і за об'єд-
наннм Азербайджаном в 
його етнографічних кордо-
нах. Це становище збігасть-
ся і оправдується нашою 
власною українською ситу-
ацісю - бажанням бачити 
Україну об'єднаною у її 
етнографічних кордонах: 
адже декількЖмільйонів 
українців іюія^ќраїною (в 
І^ФСР) тіѓгадьно позбав-

(Закінчвння на сюр. 4) 

Лист громадянам Києва 
від комсомольської групи 
„Перебудова" при київсь-
кому державному універси-
теті ім. Шевченка у першу 
річницю чорнобильської 

тастрофи. 
„Чорнобильська атомо-

ва електѓростанція стала 
мТсцем страшного випадку. 
Невідома кількість вбитих і 
поранених. Невідомо скіль-
ки помре від рака. 

Як відгукнулись на цю 
трагедію партія і комсо-
мол? Мовчанкою. Про тра-
тедію ми довідались за 
'гласноСти' і то з Москви. 
Українська комуністична 
влада і досі противиться 
постановам 27-го З'їзду 
КПСС та пропагує нову 
будову атомових електрі-
вень. Порожніми словами 
обіцюють повну безпеку 
населенню України. 

Л Ми звертаємо увагу на 
З'їзд письменників України, 
де відомі письменники і 
літературні критики відваж-
но говорили, що українсь-
ка мова мусить мати більше 
прав. 

Демонструють студенти 
Китаю, Кореї. Але чи бачи-
ли ви демонстрації' студен-

, тів Київського університе-
ту, чи вимагали студенти 
університету ім. Шевченка 
свободи українському сло-
ву? Якщо настала доба 
ѓласности, будьмо варті тієї 
доби. 

Україна вже не може про-
кормнти своє населення. І 
одночасно уряд вивозить 
зерно, в тому й українське, 

Михайло Кучер 

КОМСОМОЛ УКРАЇНИ ПРОМОВИВ 
щоб кормити кубинців, в'єт-, 
намців та афганістанців, 
зрадників свого народу на 
послугах Москви. А 'Радян-
ська Україна' російською 
мовою запевняє нас, що 
національне питання в СС-
СР вже вирішене, хіба в 
таборах рабської праці, де 
гинуть наші дисиденти. А 
Союз письменників Украї-
ни сказав, що в національ-
ному питанні в СССР панує 
катастрофа. Зокрема ката-
строфа панує в УССР. 

Україна не проголосила 
війну Афганістанові, але 
там на війні загинуло вже 
тридцять тисяч молодих 
совєтських людей, в тому 
більше число аспірантів Ки-
ївського університету ім. 
Шевченка. У; 

Яке наше становище до 
війни в Афганістані? Є чут-
ки, що Горбачов хоче ви-
вести совстські війська з 
Афганістану, але тому про-
тивиться певна кількість 
елементів в партії і армія, 
яка використовує війну для 
вивчення способів оборони 
СССР. 

Партія постійно запев-
няє, що Комсомол — це 
будучність Совєтського Со-
юзу. Якщо так, то ми закЛи-
каємо населення Києва вис-
ловити тривогу за будуч-
ність України. 

Перебудова — це не тіль-
ки економічні реформи. Во-

на має стати гарантією по-
літичної свободи для У краї-
ни. Ми мусимо мати право 
критикувати КПСС і її ро-
лю для українського сус-
пільства чи народу. 

Для нас, комсомольців 
України, національне пита-
ння найбільш пекуче. Ми, 
комсомольці, частина укра-
їнського народу, тому бачи-
мо небезпеку. Ми мусимо 
мати право вільно говори-
ти про те, що дав СОЦІАЛІЗМ 
українському народові. 

Ми не можемо вірити 
запевненням КПСП, що 
`нація процвітає, авсізасі-

дання відбуваються в мос-
ковській мові, а 90% лекцій 
у „державному" універси-
теті ім. Шевченка ведуться 
на російській мові. Якої 
держави` той університет? 

Екологія України в катас-
трофальному стані. Випа-
Док на Дністрі ще усклад-
нив становище. Чорнобиль 
знищив тисячі гектарів `ро-
дючої землі. Затруєння пит-
тєвої води заводами Донс-
цька і Дніпропетровська 
стало причиною масових 
захворінь, зокрема серед 
дітей. Чи здібна партія усу-
нути загрозу, зменшити кі-

^іькість непотрібних захво-
рінь. За майбутньої атомо-
вої війни Україна може бу-
ти знищена протягом кіль-
кох хвилин. На території 
України знаходиться бага-

то атомової зброї далеко-
го діяння. Ми пропонуємо 
проголосити Україну, віль-
ну, від атомової зброї. Ми 
вимагаємо вільної дискусії 
в пресі, радіо і телевізії на 
тему створення кількапар-
тійної системи управління. 

Сімдесят років пануван-
ня КПСС привело нас до 
руїни. Ми вимагаємо зміни 
СОЦІАЛЬНОЇ системи для що-
денного життя. 

Ми вже кілька місяців 
чуємо погрози київських 
кагебістів — ми з Ґорбачо-
вим впораємося. Ми вима-
гаємо слідства над діяль-
ністю київських кагебістів. 

У першу річницю чорно-
бильської катастрофи ми 
мусимо говорити голосно і 
відважно. Політична апа-
тія совєтських народів доб-
ре відома. На цю апатію 
розраховують усі вороги 
українського народу, усі 
бюрократи. Ми мусимо не 
допустити до усунення Ґрр-
бачова від влади". 

Чи сказали комсомоль-
ці України щось нового, що 
досі було невідоме? Сказа-
ли голосно і відважно про 

^ с і м відоме, про загрозу 
українській нації під п'ятою 
КПСС. Теперішній уряд 
України, разом з Москвою, 
відповідальні за обмосков-
лення України — руснфіка-
ція`і совєтизація. Моск-
ва відповідає за чорнобиль-
ську катастрофу, за еколо-
гію, за знищення українсь-
кого вже казкового чорно-
зему. 

(Закінчення на стоо. 4) 

ЖИТТЯ І ЗНАННЯ 

Редагує Лев Яцкевич 

Нобелівські нагороди за рік 1987 
Як відомо, ці нагороди 

розділяє кожного року, 10-
ѓо грудня (в річницю смер-
тн їх основинќа) Нобелівсь-
ка Фундація у Стокгольмі, 
створена завіщаииям Альф-
реда Бсрнгарда Нобеля, ви-
датного шведського філан-
тропа. інженера хемії, вина-
хідника динаміту а, в часі за-
снування. Фундації, одного 
з найбагатших людей світу. 
Це завіщання він склав 29-
го листопада 1895 року на 
піваркуші паперу, в шведсь-
кому ќлюбі в Парижі, в 
присутності чотирьох свід-
ків. 
` У своєму завіщаннІ, він 
створив Наукову Фундацію 
свого імени, якій записав усе 
своє майно, висотою.біля 9 
мільйонів дол., з вимогою, 
щоб кожного року з відсот-
ків цього капіталу було 
створено п'ять грошових 
нагород для розподілу по-
між п'ятьох кандидатів (без 
уваги на їх національність, 
віроісповідання чи політич-
ні переконання), які протя-
гом останніх 12 місяців при-
чинилися найбільше для 
добра людства в таких діля-
нках: фізики, хемії, медици-
ни або фізіології, літерату-
ри та миру. Два тижні пізні-
ше, цебто 10-го грудня 1895 
року — Нобель помер. 

Перші нагороди прогО-
лошено 10-го грудня 1901 
року. Щасливих кандидатів 
вибрали шляхом голосува-
ння чотири організації, три 
в Стокгольмі (Шведська 
Академія Знання — з діля-
нок фізики та хемії. Коро-
лівський інститут з ділянки 
медицини та Шведська Ака-
демія — з ділянки літерату-
ри), та одна в Осльо. яку 
становив п'ятичленннй ко-
мітет, кожночасно призна-
чсний норвезьким парля-
ментом, для вибору канди-
дата з ділянки миру. 

В 1968 році Центральний 
шведський банк встановив 
ще шосту нагороду з ділян-
ки економії, яку присуджує 
кожного року найкращому 
кандидатові, шляхом голо-
сування. Шведська Акаде-
мія Знання. 

Роздача нагород відбува-
ється у Стокгольмі з'вели-
кою парадою, з участю ко-
ролівської шведської роди-
ни. членів уряду та дипло-
матичного корпусу. Кож-
ний Нобелівський кандидат 
одержує з рук шведського 
короля золоту мсдалю. 
диплом з описом його до-
сягнень та конверт з чеком 
на відповідну суму, яка кож-
ного року зростає — в 1987 
році вона дорівнювала 
340,000 дол., для амсрикан-
ськнх нобслістів — вільних 
від прибуткового податку. 
Згідно з інформаціями жур-
налу „Тайм" з 26-го жовтня 
1987 року нагороду за 1987 
рік присуджено презнденто-
ві Коста Ріки, Оскарові А. 
Санчезові, за заходи вспра-
ві миру поміж Нікарагуа та 
т. зв. „контрою" (назва, яку 
прибрали собі борці з Ніка-
рагуа за її демократичну 
свободу). Приймаючи цю 
нагороду, він сказав корот-
ку, але характеристичну 
промову спрямовану до 
обидвох суперпотуг світу 

такого змісту: „Дозвольте 
мешканцям Центральної 
Америки вирішувати їм са-
мим долю Центральної 
Америки. А якщо хочете їм 
допомогти присилайте їм 
плуги замість мечів"! 

Нагороду з ділянки фізн-
ки отримали швайцарсць 
Карль Апекс Міллср таї ні-
мець із Західньої Німеччи-
нн, Ґеорг Бедиож за дослі-
ди феномену надпровідниц-
тва при високих температу-
рах. До речі, феноменом 
надпровідництва окреслюс-
мо відсутність опору при 
перепливі електричного 
струму крізь електричний 
провідник. У нор`мальних, 
металевих провідниках та-
кнй опір вирощується у часі 
перепливу електричного 
струму, який зменшує май-
же на 30 відс. ефективну 
продукцію електричної 
енергії. 

Справа в тому, що фено-
мен надпровідннцтва з'яв-
лясться приблизно при 0о К 
(Кельвина). себто — 460оФ. 
що вимагає коштовного 
охолоджування електрич-
ного провідника пливким 
гелієм, що у висліді. дуже 
обмежує практичне вико-
ристаиня цього корисного 
феномену. 

Згадані два науковці, під 
час своїх дослідів у лябора-
торії Ай-Бі-Ем в Цюріху 
відкрили, що температуру, 
при якій з'являється"фено-
мен надпровідннцтва мож-
на піднести до 350 К, коли 
вжити замість металевого, 
керамічного провідника. 
Згодом уже після публіка-
ції вислідів їх винаходу, 
китайський фізичний дос-
лідник Павло Чу з Гюстон-
ського університету осягнув 
цей феномен надпровідні!ц-
тва вже при 980К (-2830Ф) і, 
деякі фізики були тієї дум-
кн, шо вііі повинен був та-
кож. поряд з першими дво-
ма винахідниками, одсржа-
тн нагороду Нобеля. 

Нагороду з ділянки хемії 
присуджено двом амери-
канцям, Чарльсові Дж. Пе-
дерсенові. емеритованому 
науковому дослідникові 
фірми „Ді Понт" і Донал -
дові Дж. Кремові нау-
ковневі з Каліфориійсь-
кого університету, в Лос 
Анджслесі. та французько-
му хемікові Жан Марі Лс-
нові, за їх наукові досліди 
(які вони провадили ще від 
1960-их років) пов'язані з 
утворенням штучних моле-
кул. спроможних насліду-
ватн поведінку гормонів та 
інших органічних речовин. 

Єдиним Нобелівським пе-
реможцем ўділянці медици-
ни виявися японець Сузуму 
Тонагава. який доказав у 
своїх дослідах, що жмінка 
генїв у присутності клітин, 
відпорних на недугу, може 
виростити приголомшливу 
кількість додаткових про-
титілець, для оборони на-
шого організму перед спри-
чинниками недуги. 

`Тонагава у Великій мірі 
завдячує здобуття своєї но-
белівської нагороди доволі 
суворим американським 
еміграційним законам. Бо 

(Закінчення на стор. 4) 

Борислав Борнеюќ 

ЛІРИКА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Уже сучасники Шевченка . намагаючись відповісти в 
чому саме лежить оригінальність і своєрідна краса його 
лірики, висловлювалися так, як писав Куліш у „Основі", у 
1861 ропі. „Так, як йому самому пісня народна дала тон 
до високої речі, так й він дав нам усім праведний тон, як 
нам своє слово строїти". І дальше: „Народна поезія для 
нього стоїть, як віковічний взір, з якої то народної поезії 
зачерпнув поет всю музику й кольорит до своїх творів, а 
часто навіть головну тему. („Правда", 1870). 

Згадані вислови Куліша повторювано, не вдаючись в 
їх перевірку, у яких саме Шевченкових творах можна 
ствердити вллив народної поезії. Пізніші вчені, як Петров, 
Сумцов, Колесса, Щурат, Навроцький, Драй-Хмара(1884-
1930), зуміли подати тільки скупі результати дослідів над 
відношенням Шевченкової лірики до впливів народної 
поезії. Загально вони твердили, що Шевченкова лірика 
пов'язана, як і її зміст, з усною українською народною 
творчістю — фолкльором, передусім із народною піснею. 
Треба признати, що з поетикою української народної пісні 
переважно пов'язані ранні твори, або пісенного жанру на 
пізніших етапах. Філярет Колесса, який досліджував 
зв'язки Шевченка з народною поезією, зазначав: „Пере-
важна частина поетичних творів Шевченка не виявляє 
ніяких зв'язків з народними піснями і думами, бо обертае-
ться в сфері, недоступній для народної поезії, і підносить-
ся над її рівень цілим своїм складом, ідеологічним 
підкладом, доспособленим до того висловом. Сюди 
належать: 1) саме найцінніші, найглибші змістом ліричні 
поезії Шевченка, складані переважно чотирисіоповим 
ямбом, головно в часі арешту й заслання; 2) майже всі 
політичні поеми Шевченка; 3) поетичні повісті Шевченка 

(переважно). (Ф. Колесса: Студії над поетичною творчістю 
Т. Ш., Львів 1939, ст. 102). -

Таким чином лірика Шевченка при всьому .зв'язку з 
усною народною тв`орчістю була явищем наскрізь оригі-
нальним, новаторським. Саме тому в'она мала такий 
величезний вплив на сучасників і на наступні покоління. 
Тому не слід узагальнювати всіх народних мотивів на 
всю Шевчеикову лірику, бо переважна її частина не має 
нічого спільного з народними піснями, а навіть улюблена 
Шевченкова форма коломийкового вірша відбігає далеко 
від народних взорів. Зацікавлення народною піснею 
зросло під впливом романтичного захоплення ще 
перед виступом Шевченка, доказом чого є Збірники М. 
Цертелева, (1819), і М. Максимовича, (1827, 1834); 
останній в „Передмові" вказує виразно на велике значіння 
народної поезії для відродження літератури в народному 
дусі. 

Новаторство Шевченка в галузі ритму й рими не може 
бути підведеним під правила просодії, успадкованої 
головним чином від греків, хоч би і пристосованої до його 
тонічної системи. Шевченко вільно йде за народною 
традицією, і створює „вільний вірш" на кілька десятиліть 
раніше, ніж заговорили яро нього поети Заходу. Слід тут 
згадати деякі автобіографічні вірші,дідо виразно вдаються 
до жанру популярної народної пісні, як: „Якби мені 
черевики", „І багата я", „Полюбила я", „Породила мене 
мати" (всі — 1848 р.) Пісні ці дуже близькі до народних. 
Важко тільки погодитися, що хоча тут аналогічні образи, 
мотиви, й паралелі, однак „стилізація" відмінна й суто 
оригінальна. Принимається, що пісні ранього періоду 
Шевченка, — це справжня лірика, в якій й власні почуття 
Шевченка, як самотність, безталання сум, печаль і разом із 
цим, завдяки його щнрости, відображалось в ній страж-
дання народу. 

Харківські письменники, як Метлинський, Боровиков-
ський високо цінили народну творчість† саме пісні, і 
прищепили українській літературі романтичний напрямок 
своїми творами і перекладами з чужих мов, і увели в нішу 
літературу романтичні жанри, як балади, історичні поеми 
та особисту та громадську лірику. Оці поети, з якими в 
деякому зв'язку стоїть також Артемовський та Гребінка. 

поклали основи українського романтичного напрямку й 
уґрунтували його зв'язок із україн'ською народною 
презією та підготовили грунт до епохального виступу 
Шевченка, що вже в самому „Кобзарі" стає перед нами, як 
неперевершений трубадур народної поезії. 

Вирішальний вплив на нацональну свідомість Шев-
ченка, що він став українським письменником і зв'язав 
свою творчість із українською літературною традицією 
мало його знайомство з Є. Гребінкою, що піклувався 
освітоюТараса ще перед його викупом із кріпацтва, 
піддавав йому відповідну лектуру, і як український 
письменник- і звеличник української старовини, й люби-
тель народних.пісень, міг`заохотити молодого поета 
навіть своїм власним прикладом. Гребінка перший 
звернув увагу на Шевченкові вірші та, оцінюючи їх 
вартість, притягнув Шевченка помагати йому у складанні 
„Українського Збірника" і „Ластівки", та дав йому для 
того ж збірника „гарних віршів". Так він притягнув 
Шевченка до літературної діяльности — в той час, коли 
Сошенко, що був його „босом", дорікав йому, що замість 
малювання пише „нікчемні вірші". Так молодий Шевченко 
виробляв свій літературний смак, він брав участь у 
літературних вечорах, де сходилися земляки, спі`вали 
українські пісні і вели оживлені дебати на літературні теми, 
тут виник не тільки плян видання ‚Ластівки", але й 
„Кобзаря". 

У такій атмосфері Шевченко орієнтувався в літератур-
них напрямах і природно цілим своїм вихованням і 
світоглядом притягав свого генія до нового напрямку. Так 
Шевченко-вже замолоду привчився любити красу україн-
ських народних пісень, цінити їх, і сам про них признаєть-
ся: „Так сам собі у бур'яні, щоб не почув хто, не. побачив, 
виспівую було та плачу". 

У товаристві петербурзьких земляків, в атмосфері 
щирого захоплення народною поезією, що знайшов її у 
Збірниках Цертелева, Максимовича, Срезиевського, 
Лукашевича, які напевно були в бібліотеці Гребінки, він 
усвідомив собі велику вартість народних пісень та їх 
велике значення для українського літературного відрод-
ження. 

Закінчений буде. 



Ч. 52. СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 18-го БЕРЕЗНЯ 1988 

Окружний з'їзд СУА в Ню Йорќу 
ІЎ неділю, 28-го лютого 

ц.р. відбувся у Ню Йорќу в 
домівці СУА Окружний 
з'їзд при численній участі 
делегаток, гсуіів відділів та 
гостей. 

З'їзд відкрила голова 
Окружної управи Леся Ґой. 
яка привітала присутніх та 
вшанувала померлих чле-
нок. Предсідницею з'їзду 
вибрано Христю Навроць-
ку, секретаркою Дарію 
Ќостів. Прсдсідниця попро-
сила до прнзидії заступнн-
цю голови СУА Лідў Ѓлад-
ку як представницю екзску-
ти.ви СУА. 

Зі звітів секретарок — 
кореспонденційної Е. Іваш-
ків та протоколярної О. 
Руденської можна було 
бачити, як зорганізовано 
працює Окружна управа. -
Скарбничка А. Рак здала 
дуже добре опрацьований 
фінансовий звіт Окружної 
управи та поодиноких від-
ділів. який дав картину пра-
ці та жсртвенностн відділів 
на різні фонди, які входять у 
засяг праці СУА. напри-
ќлад, суспільна опіка зай-
мас значну рубрику у ви-
датках — понад 7 тисяч дол. 
Окрема стнпендійна акція` 
одержала суму 8,700 дол.. 
на Український Музей від-
діли склали 4.550 дол.. а 
прихід з полуденка, вла-
штованого Окружною упра 
вою на придбання фондів 
для Українського Му^ею 
разом з пожертвами ви-
носив приблизно 16.000 
дол. На „Наше Життя" Від-
діли зложили 6.700 дол. 

Потім звітували рефе-
ренткн: організаційна О. 
Крумшин подала, шо Окру-
га мас !5 відділів (600 чле-
нів). Референтќа зорганізу-
вала новий Відділ, у Йонкср 
сі, відбу;іа сходини органі-
заційних рсферснток Окру-
ги, п ідтримує зв 'язок з 
вільними членќами. Куль-
турно-освітня референтура 
працювала комісією у скла-
ді: X. Навроцька. І. Клим, 
Л. Сохан і Е. Рубчак. Під-
готовнла програми на „ве-
селий вечір". День Союзян-
ки, полуденок до ІО-ліття 
УМ, засвічення ялинки: X. 
Навроцька на сходинах 
культурно-освітніх"рефс-
ренток Відділів обговорила 
можливости праці Відділів 
у тій ділянці. 

Виховна референтќа І. 
Мачай подала, шо в Окрузі 
діють 3 дитячі світлички, з 
якими вона підтримує по-
стійний зв'язок, 89 Відділ у 
Кергонксоні також опіку-
сться школою українознав-
ства. Приготовила вистав-
ку дитячих книжок на дні 
Союзянки. Референтќа су-
спільної опіки В. Кушнір 
подала дуже точний звіт 
про працю відділів у тій 
ділянці, наголошуючи ве-
лику і жертвенну працю 
поодиноких ВІДДІЛІВЃ^ 

Пресова референтќа О. 
Щурова подала ряд стат-
тсй, які появилися у пресі, 
провела сходини пресових 
реферснток відділів, на 
яких подала вказівки для 
їхньої праці. Імпрезові ре-
ферентки П. Сусь і А. Натн-
на зорганізували автобус на 
День Союзянки. провели 
льотсрію та помаліли при 
інших імпрезах. Кнорднна-
торка Музею О. Рсковська 
подала у звіті про підѓготовў 
та проведенця полуденку на 
будівельний фонд Україн-
ського Музею. Подала по-
жсртвн Відділів на УМ. під-
креслюючи, що два Відділи 
Округи. 64 і 119. є фунда-
торами УМ. 

Референтќа зв'язків Л. 

Фірчук заохотила членок до 
писання подяк до „Балті-
мор Сан", який помістив 
прихильну статтю про І. 
Дем'янюка. Оформила лист 
з протестом д'о Сі-Бі-Сі у 
справі фільму „Собібор". 
Зібрала 500 листів. За госио-
дарчу референтуру. яка 
працювала у складі: С. Сав-
чук, Л. Закревська і Г. Обе-
ришнн звітувала Г. Обери-
шнн, подаючи точно, які 
буфети, полуденки та вечері 
були в їхньому заряді. По-
тім звітували заступниці 
голови Н. Савчук і.О. Лі-
тепло. що заступали голову 
на річних зборах відділів чи 
як представниці до інших 
організацій. Н. Савчук від-
крнвала полуденок на Фонд 
УМ. 

На закінчення звітування 
Леся Ґой як голова Окруж-
ної Управи подала, якупра-
цю проведено І де рспрезен-
тувала Округу, м. ін. на V 
Конгресі СФУЖО. Щиро 
дякувала своїм заступнн-

^Нгямг`головам відділів та 
членам Окружної управи за 
повну співпрацю. В дискусії 
порушено ряд питань, на які 
референтќи дали вичерпні 

. відповіді. Звіти прийнято 
одноголосно. 

Прсдсідниця прсдстави-
ла голови Відділів та приві-
тала делегаток. По полу-
денку А. Линник. членќа 62 
Відділу в Глсн Спей, розпо-
віла про сучасний стан в 
Україні та закликала до 
зрозуміння вартостѓі .‚На-
шого Життя" та Українсь-
кого Музею для втримання 
української мови та куль-
гурн. яку так жорстоко ни-
шить ворог на рідних 
землях. Прсдсідниця по-
просила до слова заступни-
цю голови СУА Лідію 
Гладку, яка привітала Окру 
жний з ' ї зд та висловила 
признання відділам найкра-
шої округи. В дуже цікавий 
спосіб представила важлн-
вість праці СУА. яка підно-
сить вартість цілої грома-
ди. Закликала до дальшої 
прац^, зокрема над ііри-
сднанням нових членок та 
організуванням нових від-
ділів. До нашил завдань 
наЛЄЖНХЬ- підтримка ‚.-На-
шого Життя" і Українсько-
го Музею. Треба звернути 
увагу на події в Україні і 
підтримувати боротьбу за 

"мову і людські права. По-
чесна голова СУА І ванна 
Рожанковська говорила 
про важливий проект УМ. а 

`саме висилку катапопв до 
бібліотек та музеїв світу, та 
просила про поміч при цьо-
му. Дякувала членќам, які 
завжди відгукуються на по-
греби помочі музесви. не 
тільки як добровільні при 
чергуваннях, але теж при 
висилках карток чи в іншій 
праці. Комісія ухвал під 
головуванням 3. Левнцької 
виготовила ряд точок у 
справах, які були порушені 
представницею скзекутивн і 
у дискусії. В імени номіна-
ційної комісії, яку очолюва-
ла X. Навроцька. Анна Заб-
няк подала запропонований 
склад Окружної управи, яку 
вибрано одноголосно. 

Переобрана голова Леся 
Ґой подякувала за вибір та 
довір'я і просила про даль-
шу співпрацю. Щиро дяку-
вала представниціскзекути-
ви Л. Гладкій та президії за 
вміле та товариське прове-
дення з'їзду. Ф 

Відспіванням гимну Со-
юзу Українок Америки за-
кінчено з'їзд. 

Хрнстя Навроцька 
пресова референтќа 

З ВАШІНҐТОНУ ПОВІДОМЛЯЮТЬ, що панамський 
генерал Мануель Норісга застановляється серйозно над 
виїздом до Еспанії, якщо ЗСА відтягнуть його оскарження 
у транспортанії наркотиків до ЗСА. Один із внсокопостав-
лених урядовців ЗСА заявив, що ще ніяких конкретних 
даних немає, але є познаки, що Норісга застановляється 
над виїздом з Панами. ѓТе в середу. 16-го березня, була 
спроба ного повалення. 

ЮДЖІН АНТОНІО МАРІНО був найменований Архис-
пископом Римо-Католнцької Ар"хидіс цезії Атланти та тим 
самим став першим чорним архнспнскопом в ЗСА. 
Більшість католиків сприйняли цю номінацію Папи Івана 
Павла .II. як визнання вкладу американських негрів у 
різноманітність Католицької Церкви. 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАС 
БАТЬКАМ ВИХОВУ'ВАТИ Д І Т Е Й . 

Д-р ЄВГЕН ОЛЕНЌО 
внутрішні хвороби 

приймає у КВІИСІ і виїжджає на викпики домів 

Дентист ОЛЬГА ОЛЕНЌО 
Профілактика хаоріб ясен і зубЃа). ЛІкуааиня І протезування. Косм#-
тмчма стоматологія. Приймається тільки ja попереднім домоалеииям 

Адрес'а у Мамгеттемі 
ROCKEFELLER CENTER 

630 5th Ave Room 1803 
New York. NY. 10020 

Адреса І Квіисі 
105-37 64th Avenue 

Foreit Hills, NY 11375 
(718)459 0111 

В лютому припадають 
річниці мученицькоїс.мерти 
визначних жінок-патріоток 
Ольги з Левицьких Баса-
`раб (1899-1924) і Олени з 
Шовгснівих Теліги (,1907-
42), яким окупанти - поль-
ський у Львові, а. німці у 
Кисві — обірвали життя 
бойовиків за визволення 
українського народу. У 
Клівленді вшановував Оль-
гу Басараб як свою патрон-
ку заснований у 1935 році 8-
ий Відділ Українського Зо-
лотого Хреста, а після Дру-
гої світової війни до іюмн-
нань включив теж розстрі-
ляну поетќу'Олену Телігу. 

Від 1955 року ті вшануван-
ня прийняли назву Дня гс-
роїнь і від того часу влашто 
вують його спільно місцеві 
жіночі товариства, чергую-
чн щороку між собою про-
від у Комітеті. В цьому році 
тягар підготови припав на 
СУА, і діловий комітет очо-
лнла Ольга Дсм 'янчук з 
участю члснкинь Об'сднан-
ня Жінок ОЧСУ. УЗХ і Се-
стрицтва св. Анни при 
православному соборі св. 
Володимира. 

У зв'язку з Тисячоліттям 
за напрямними централі 
СУА тематикою цьогоріч-
ного Дня героїнь^ була св. 
Ольга, володарка Руси у X 
сторіччі. Треба похвалити 
правильну ініціятиву і жі-
ночий комітет та всіх вико-
навців за відбуття такої 
імпрези на високому рівні і 
вкладу у всенародні святку-
вання ювілею^христйянізз-
ції нащсйКбатьківшнни. 
Жаль лиш, що не прибуло 
більше слухачів з усіх пара-
фій, та що жителі у віці 
працюючих із своїми діть-
мн стороняться від участи в 
національних імпрезах. Та 
й не добре, що тісї ж неді-
лі відбувалися ще дві інші 
імпрези, не зголошені до 
. ‚Громадського календа- , 
ря". який для корнети това-
риств ведуть Українські 
злучені організації. 

ДЕНЬ СВ. ОЛЬГИ У КЛІВЛЕНДІ 
Вшанування княгині св. 

Ольги і героїнь відбулися 
21-ѓо лютого у приміщен-
нях парафії Покрови Пре` 
святої Богородиці в Пармі з 
програмою у двох ' части-
нах — релігійній і мистець-
кій. Владнќа Роберт від-
правив з парохом о. д-ром 
Іваном Тилявським. ОДБ. і 
о. крнлошанином Володн-
миром Грабцем Молебень 
та виголосив проповідь про 
значення св. Ольги і з пал-
ким апелем до жіноцтва 
наслідувати її і працювати, 
особливо в цьому році, для 
замирення й об 'єднання. 
Співав крилос нового дяка 
Зенона М'яѓкого. _ 

Безпосередньо після Мо-
лебня о год 4.1 5 почався у 
великій залі концерт, який 
відкрила Ольга Дсм'янчук. 
а програму вела Софія Бу-
ра. Сценічний образ ..Свята 
володарка Ольга" вказав 
слухачам на тематику дня: 
вибрані тексти з поезій Ле-
оніда Полтави і Миколи 
Щербака читала С. Бура; 
одяги для дійових осіб Ліни 
Висилини, Терсси і Тараса 
Рожів виготовила Л ю б а 
Рожа, а сцену влекорувала 
інж. Ірина Кашубинська. 

Жіноче тріо „Троянди", 
добре в нас відоме з його 
гарних виступів з камерною 
музикою, і цим разом по-
пнсалося відігранням аран-
жерованої для трь.ох інстру-
ментів „Молитви" з'опере-
ти „Запорожець за Дунаєм" 

‚Семена Гулака-Артемовсь-
кого. . . П л о т і ю " і ‚.Бого-
родицс Діво" Андрія Гна-
тишина. та в другій частині 
‚.Опус 49" Фелікса Мсн-
дельсона (1809-47). В цьому 
тріо грають фахові адепти 
музики, тому їх виступи 
завжди сприймані слухача-
ми з насолодою і апльо-
дисмснтами, а це заохочує 
їх до нових дарових висту-
пів у Клівленді. Віольонче-

лістка проф. Лкідмила Ґрос 
ман (з роду Анікієнко) мала 
цим разом нових партнерів: 
нову членкиню тріо піяніст-
ку Дозю Кріслату, яка нс-
лавно переїхала з Джерзі 
Ситі і як гостя скрипаля 
Марієл Конкоззі, який за-
ступив захворілу СтефуСтс 
фанюк, давнішого набутЌа 
нашої громади з Англії. 

Докладний життєпис во-
лодарки Русі княгині Оль-
гн. з гіпотезами про її похо-
лження і всіми осягами у 
князівстві, зокрема в справі 
християнізації та про зв'яз-
ки з Царгородом і німець-
ким цісарем Оттотом І. 
подала в науковому викладі 
д-р Хрнстина Раковська, 
професор колегії повіту Ка-
яюга. Після смсрти князя 
Ігоря вдова Ольга управля-
ла Руссю як регентќа сина 
Святослава і стала будівни-
чою з'єднаної у Києві дср-
жави. Померла 969 року. 
Доповідачка повинна, свою 
розвідку надрукувати у пре-
сі. 

Пам'ятною атракцією 
цього дня св. Ольги остав, 
виступ кобзаря Віктора Мі-
шалова. який перед поворо-
том до Австралії згодився 
прибути до Клівленду і за-
іратй на цьому концерті. 
Народився він в Австралії у 
родичів з Лубснщини. і там 
осягнув три бакалаврати та 
с викладачем у середній 
школі і готується до магіс-
терки з дисертацією про 
кобзарство. Гру на бандурі 
опанував ще хлопцем, а 
науку завершив у київській 
консерваторії 1979-81. У 
свому Сіднеї провадив 
шість років власну школу і 
вишколював 37 елевів — 
майбутніх бандуристів. 

Зацікавленим слухачам 
кобзар Мішалов прсдста-
внвся віртуозною грою на 
трьох бандурах. На най-
меншій. називаній старо-

св і тською, з а грав думу 
„Удова і три сини", завчену 
від кобзаря ТкачеНка в.Ук-

‚раїні; на „харківській" грав 
думу „Невільничий ранок" 
Гната Хоткевича^а на „кон-
цертовій" з 65 струнами 
„Пливе човен" власної ком-
позиції, думу „Маруся Бо-
гуславка" і „Українську 
рапсодію". Дорогому го-
стсві з Австралії з небуден-
ним талантом і вивченням 
рідної культури, ^слухачі 
виявили захоплення його 
грою і вдячність за-прибут-
тя. Подяку від комітету, 
йому і всім виконавцям ви-
сказала у закритті концерту 
голова О. Дем'янчукова. та 
закликала оглянути вистав-
ку публікацій і малюнків 
про св. Ольгу, приготовлс-
ну мгром Надією Дейчаків-
ською з Дарісю Городись-
кою з 12-го Відділу СУА. 

Це дуже вдалий концерт у 
пошану св. Ольги, як один із 
спільних ‚святкувань Тися-
чоліття у Великому Клів-
ленді, закінчено співом на-
ціонального гимну. Скром-
ний дохід з цього дня ві-
діслано до СФУЖО на 
„Фонд 500". 

На ліквідаційному засі-
данні Ділового комітету 
ухвалено резолюції в справі 
конечности спільних свят-
кувань Тисячолітнього юві-
лею християнства в усій 
діяспорі і розіслано до всіх 
Владик і централь. Зробили 
це у висліді свого успіху і по 
думці проповіди Владики 
Роберта. 

Після закінчення кон-
церту присутні підписували 
листи до сімох огайських 
законодавців у Вашінгтоні, 
щоб підтримати спільну 
резолюцію сен. Деконсіні з 
Арізони і посла Вілліяма 
Ліонського з Ілліной про-
ти участи ЗСА в червні ц.р. в 
Москві у тамошньому сві-
тово.му відзначуванні „юві-
лею" християнства в Росії. 

Степан Кікта 

Й. Тер еля... 
(Закінчений зі стор. 1) 

вірить у воскресення україн-
ськрго народу. 

И. Тереля привітав при-
_сухніх.лсзліінним українсь-
ким „Слава Ісусу Христу". 
окремо привітав сеньйора 
українських журналістів Іва 
на Кедрина, якого статті 
читав в Україні, а відтак у 
питомснний йому красно-
мовний спосіб розповів при 
сутнім про обставини в Ук-
раїні і про релігійну бороть 
б) та духовне відродження, 
яке зараз там існує. Він 
.підкреслив, шо тут ідеться 
не лише про Католицьку 
Церкву але про релігії, які 
ХОЧУТЬ бути легальними та 
мати право буття в СССР. 
На його думку тепер прнй-
шбйг „вихід з підпілля", до 
якого дуже причинилося 
чудо в Грушеві. Про ПОЯВУ 
там Богоматері розповів РІ. 
Тереля із власних пережи-
вань. підкреслюдззчи. що 
продовж семи днівГв^яхнх 
там побував він був'` свіїП-
ком ряду неймовірних JIOV 
дій, що їх не можна пояснн-
тн розумово. Він підкрес-
лив, що в Грушеві було вже 
21 об'яв Матері Божої і що 
кожного дня проходять там 
тисячі народу і то не лише 
католиків але і православ-
ннх та інших віровизнань. 

Далі Й.Тереля розповів 
про нищення церков і про 
„лісові церкви", в яких мо-
ло;-у, та діти вчаться кате-
хизму та відбувають Бого-
служення. Після його обчис 
день в Карпатах є таких 
„лісових церков" 200-300, а 
виховані в них молоді люди 
ідуть відтак служити як мо-
нахн чи священики. Тому 
сьогодні провід підпільної 
Католицької Церкви ле-
жить в руках молодих лю-
дей. а двох із недавно під-
пільно висвячених списко-
пів — це люди, що мають 
по 35 років життя. 

Працівники УНСоюзу І 
видавництва уважно слу-
халн ентузіястичних роз-
повідсй И. Терслі про релі-
гінне життя в Україні, про 
його силу, яку на. його ду-
мку. завдячусться в пе-
ршу чергу українському 
селу, про національну свідо 
мість. про останні події, 
яких теперішній совстськнй 
уряд уже не може так конт-
ролювати. як раніше. Він 
порушив також справу ос-
ганніх подій та рухів серед 
мусулманських народів. На 
думку Й. Іерелі цей рух 
завдячусться українським 
вигнанцям та в'язням, шо 
були вивезені ло Середньої 
Азії і там у тубнльців „вн-
кохали" патріотичні почу-
вання. які тепер з такою 
силою розбудилися. Силі 
азійських народів допома-
гає також великий приріст 

Відійшов у вічність М. Ужвій, 
визначний меценат ФКУ 

(ФКУ Комітет стсйту 
Огайо). В четвер. 14-го 
січня ц.р. у Клівленді о 8-ій 
годині вечора помер Макар 
Ужвій. визначний меценат 
фонду КатедрУкраїнознав-
ства (ФКУ). 

Св. п. Макар Ужвій хво-
рів 22 місяці. Він боровся з 
т я ж к о ю х в о р о б о ю рака. . 
останні 93 дні перебував у 
лікарні. Під час хвороби 
йому допомагала і ним опі-
кувалася як рідним братом 
родина Пасічників, його 
близькі краяни, та Василь 
Лагошняк, голові ФКУ на 
стсйт Огайо. Родгша Пасіч-. 
ників зайнялася також його 
похороном і за їх доброту, 
милосердя і труд їм налс-
житься щнросердешна" по-
дяка. 

Панахиду, в якій взяло 
участь багато приятелів і 
знайомих покійного, від-
служив о. Іван Наконечний 
у п'ятницю, 15-го січня, в 
похоронному заведенні Ко- ` 
лодія-Лазутн в Пармі. Від 
Українського Наукового 
Інституту Гарвардського 
Університету (УНІГУ) та 
ФКУ прощав покійного Ва-
снль Лагошняк. Він корот-
ко розповів про тяжкий 
життєвий шлях бл. п. Мака-
ра Ужвія, про його спокійну 
вдачу, патріотизм та любов 
до свого народу. Св п. М 
Ужвій багато читав, ціка-
внвся українським громад-
ським громадським жит-
тям. підтримував українсь-
ќі громадські інституції, а 
головно цінив працю ФКУ 

населення, коли в українців 
є пересічно І 1,2 днѓини на 
родину. Все цс разом ство-
рило для совстського уряду 
величезну проблему націо-
нального мусулманського 
РУХУ-

Й. Тереля має великий 
ораторський хист і слухати 
його дуже цікаво. 

Тому працівники У НС 
неохоче верталися після 
спільного полуденку до 1110-
денної праці та жалували, 
що не могли перебути ізсво 
їм виїмковим гостем довше 

Полуденок закінчив о 
П. Пашак подякою гостю-
даря.м, вияснюючи, шо при-
сутні матимуть ще багато 
нагод слухати що молоду 
людину, правозахисника 
віри, що може нею захопи-
ти і повести до глибшого її 
розуміння і до справжньої о 
поєднання. 

И. Терелю. як сина Закар-
паття. супроводили до УН-
Союзу голова світового 
проводу Карпатських Січо-
виків д-р Василь Всреш і д-р 
Роман Голіят. 

Св. п, Макар Ужвій 

в творенні українського 
наукового центру в Гарвар-
ді, вважаючи цс за найбіль-
ше досягнення української 
спільноти на чужині. Вже 
будучи важко хворим, в 
лікарні, бл. п. М. Ужвій 
рішив побудувати собі віч-
ннй пам'ятник на полі украї-
нської науки, жертвуючи 10 
тисяч до.тярів і засновуючи 
український книжковий 
фонд ім. Макара Ужвія в 
Гарвардському універснте-
ті. з якого кожного року з 
відсотків із згаданої суми 
Гарвардська бібліотека за-
куповуватиме книжки про 
голод у 1932-33 pp. і про 
боротьбу українського нд-
роду під час Другої світової 
війни. На кінець В. Лагош-
шняк п'ідкреслив, що су-
часнии працівникам у ді-
лянці української науки на 
визнаному в світі високому 
рівні прийдеться довго спла 
чувати бл. п. М. Ужвієві 
довг. постійною і тяжкою 
працею в ділянках у країнсь-
кої історії, культури й мови, 
щоб вивести у вільний світ 
правду про нашу понсволе-
ну націю. Такі книжкові 
фонди t запорукою продов-
ження праці вільної укра-
їнської науки у майбутньо-
му. особливо коли на'ша 
наука в Україні перебуває 
під імперським московсь-
кн.м утиском. 

В суботу, 16-го січня, від-
булнся похоронні відправи 
в УП Церкві св. Володимн-
ра в Пармі По похоронних 
відправах відбулися помин-
ки з перекускою в залі по-
хоронного заведення, де від 
родини Пасічників корот-
ким словбм прощала покій-
ного Уляна Пасічннк-Тар-
навська. редакторка журна-
лу „Українські Гарвардські 
студії". Вона прибула на 

похорон з Торонто з чоло-
віком д-ром Максимом 
Тарнавським. сином Іва-
ном і дятьком Мойсеєм. 
Уляна Пасічник на останку 
склала всім учасникам по-
хорону сердешну подяку, 
шо своєю присутністю від-
дали останній поклін покін-
ному. 

Бл. п. Макар Ужвій наро-
дився 23-го серпня 1915 ро-
ку в селі Хворостів на Воли-
ні в заможній селянській 
родині. Батьки покійного 
були свідомі селяни і внхо-
вали своїх дітей в українсь-
кому партіотичному дусі. 

Коли у 1944 році набли-
жався фронт, бл. п. М. Ужвій 
22-го липня покинув своє 
родинне гніздо і відступив 
разом з фронтовою лінією 
до Ченстохови. Там він 
працював у робітничому 
батальйоні, який мав зав-
дання направити залізничі 
рейки. Пізніше зі згаданим 
батальйоном переїхав до 
Дрездену У березі 1945 ро-
ку. на три дні перед бом-
бардуванням Дрездену, 
переїхав до М юнхену і в цей 
спосіб Господь охоронив 
його від загибелі. По ка-
пітуляції бл. П: М. Ужвій 
замешкав у таборі біженців 
в Інгольштаті. У 1949 році 
виїхав на постійний побут 
до Америки, де короткий 
час працював на фармі біля 
Балтимору. В 1950 ропі пе-
реїхав до свого приятеля в 
Чикаго; там дістав працю у 
фабриці паперу, де працю-
вав до 1980 року. Коли 
в 1980 році перейшов -на 
заслужений відпочинок, пе-
реїхав до Клівленду, де жн-
ли його односельчани, 
земляки та приятелі з та-
бору біженців. 

Виїжджаючи з України 
бл. п.` Макар Ужвій зали-
шив дружину, дві маленькі 
донечки, батька, матір, дві 
сестри і брата. Коли ж у 
1944 році Волинь другий 
раз була окупована черво-
ною Москвою, його всю 
родину вивезено на Сибір. 
Батько помер ла Сибірі у 
1945 році, а родина повер-
нулася в рідні сторони аж у 
1957 році. 

Відходячи у вічність, по-
кійннн залишив в Україні у 
великому смутку дружину, 
дві донУ-ЛІаріюі Марфу, чо-
тирьох^інуків, сестру Анну 
та брата Івана, а в Америці 
друзів, приятелів та знайо-
мнх. ' 

У понеділок. 18-го січня 
ц.р. тлінні останки покійн'о-, 
ѓо Макара Ужвія перевезс-
но на український цвинтарў 
Бавнд Бруку. де після Бого-
службн. яку відправив у 
церкві св. Андрія о. А. Се-
лепина і в якій взяла участь 
вся родина Пасічників, від-
ироваджено покійного на 
вічний спочинок. 

РІК ПІСЛЯ ТОГО, ЯК відомий телевізійний пропові`дник 
Джім Бейкер зрезигнував у наслідок викриття його 
сексуальних афер, він знову з'явився на проповідниці, тим 
разом у парку авто-хат у Каліфорнії. Тсммї Бейкер 
представила свого Мужа 225 пенсіонерами на недільний 
відправі у Нілснд, Каліфорнія, заявляючи при roSty. шо 
це був дуже важкий для них рік. 

У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 
нашого Найдорожчого 

МУЖА, БАТЬКА, ДІДУСЯ. ВУЙКА і ШВАҐРА 

св п. д-ра 

Івана М. Новосівського 
буде відправлена 

СЛУЖБА БОЖА з ПАНАХИДОЮ 
в неділю. 20 березня 1988 р. о год. 10-ій ранком 

у новій православній церкві св. Андрія 
у Вашінгтоні, Д. К. 

Родина просить про молитви в цей день за спокій душі 
, Покійного. 

Дружина — АННА 
Син — д-р ТАРАС НОВОСІВСЬКИЙ 

з родимою 

Товариство Українських Інженерів 
Америки, Відділ в Ню Йорќу 

ділиться сумною вісткою зі своїми членами та українськими 
Інженерами в Америці й українським громадянством. 

ідо 8-го березня 1988 p., відійшов до Вічносги на 70-му році 
життя, кол. голова через дві каденції Відділу а Ню Йорќу. 

` та член Управи від 1964 року, а останньо член 
Контрольної Комісії 

сл. п. інж. 
МИХАЙЛО ІЛЬКІВ 

За його великий вклад праці в Товариство Українських імже-
нерів був нагороджений два рази срібною грамотою. 

В тому великому смутку Управа Відділу разом з Головною 
Управою ТУІА та всіма членами ТУІА вислонпюють глибоке 
співчуття горем прибитій Родині: Дружині п-мі Марії. Синові 
Песикові з Родиною, Братам з Родинами, ближчій і дальшій 

Родині в Америці, Канаді і Україні. 

Хай американська земля буде Йому легкою. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ ЯТЬ' 

Ділимося сумною ВІСТКОЮ 
з Родиною, Приятелями і Знайомими. 

що в середу, 16-го березня 1988 р. в Балтимор. Мд 
по довгій І тяжкій недузі відійшла віл нас 

наша Найдорожча 
v, ДРУЖИНА, МАМА. СЕСТРА . БАБЦЯ 

бл. п. 
АННА (ДЗЮНЯ) 
ЙАПЕЛЬСЬКА 

з дому ОСТРОВСЬКА 
уроджена у Львові 

ПАНАХИДА відбудеться в п'ятницю 18-го березня 1988 
року о ГОД. 7:30 веч. в похоронному заведенні Lily 8 Zeiler 
при вул. Wolfe 8 Eastern Avenue Baltmi w.. Mel 

ПОХОРОН відбудеться в суботу. 19-го березня 1988 р. 
о год. 10-ій райком в українській католицькій церкві св. Ми-
хаіла при'524 S Wolf St 

Горем прибиті: 
муж — БОГДАН 
донька — ТАНЯ з мужем ТАРАСОМ 
син — ЮРКО з дружиною ЮСТИНОЮ 
внуки — АНДРІЙ. ПЕТРО. БОГДАН 

ІХРНСТИНА 
та ближча і дальша Родина в Америці 

Німеччині і у Львові 

Ділимося сумною ВІСІ кою 
з Родиною, Приятелями і Знайомими. 

що у вівторок, 15-го березня 1988 р. по ДОЕПЙ недузі 
ВІДІЙШОВ у Вічність 
наш Найдорожчий 

ЧОЛОВІК. БАТЬКО і ДІДУСЬ 

бл . П. 

ВАСИЛЬ о щ и п к о 
кол. директор школи в Україні 

ПАРАСТАС відбудеться в п'ятницю. 18-го березня 1988 
року о ѓод. 7:30 веч. в похоронному'заведенні М Насевича 
у Філадельфії, Па. 

ПОХОРОН в суботу. 19-го березня 1988 р о ѓод. 10-ій 
ранком в українській католицькій церкві Христл Маря. а по` 
тім Тлінні Ос'танки будуть перевезені на український цвин-
тар св. Маріі на Факс Чейс, Па. 

У глибокому смутку: 
дружина — ОЛЕНА 
доньки — 

ХРИСТИНА САЛУЌ з чоловіком 
АДРІЯНОМ 
МАРТА 

виучки — НАТАЛКА і МИКОЛАЯ 
сестри — 

МИХАЙЛИНА з родиною в Україні 
АННА з родиною в Ќзнаді 

шваґри — ТЕТЯНА і ЗЕНОН ЦІСИКИ 
з ТАНЕЮ 

та ближча І дальша Родина в Україні і Канаді 

Замість квітів, прошу жертвувати на Патріяршни Фонд св. 
Софії, St, Sophia Association of Ukfamian Catholic. 

7911 Whitewood Rd , Philadelphia. Pa 10917 
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НЮЙОРКСЬКИЙ АРХИЄПИСКОП Кардинал Римо-
Католицької Церкви Джан О'Коннор прийняв запрошення 
групи кубинських єпископів відвідати Кубу з нагоди' 
святкувань 200-ліття народин кубинського свяшеника 
Фслікса Варслі. Точної лати ще не усталено. 

THE PERFECT GIFT 

GOLD TRIDENT 
JEWELRY 

from 

EMBLEMS OF THE WORLD 

Відійшла у вічність д-р 3. Плітас 

І P.O. Box 2224 
= Sena 'а free brochure 

Ventnor. N.J. 0 8 4 0 6 
Call Toll Fiee 1 800 872-3600 

Український Народний Союз 
ПОШУКУЄ ДОСВІДЧЕНИХ 

АҐЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
" і 

АЛЬНИХ 
ІАВЦІВ 

зі знанням української і анѓТПиської мов 
на околиці 

Чикаго, Ню Йорќ, Торонто, Філадельфії, 
північного Ню Йорќу і Нової Англії 

to метою розбудувати і керувати мережами 
агентів-продавців в тих округах. 

' Впроваджуючі інформації 
' Платня у формі позички 
# Відсотки ВІД комісрвого 
' Всі бейефіти 

Звертатись до: 

Ukrainian National Association, Inc. 
30 Montgomery Street. Jersey City. N.J. 07302 

Tel.: (201) 451-2200 

і 

Комітет Оборони Української Спадщини 

Гоѓловний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

заќпинають Вас 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції для 

1 Поширювання правди про Україну 
2. Поборювання очорнювання та знеславлю-

вання українців 
3. Оборони громадянських прав українців 

Пожертви просимо пересипати чеками, або пош-
товими переказами на 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
cvo Ukrainian National Association 

30 Montgomery Street. Jersey City. N J 07302 
враз із виповненим вирізќом цього закпиќў 

Просимо подати суму пожертви, своє їм я при-
нище та адресу 

Сума пожертви S 

ім'я та прізвище 

миспо дому вулиця 

1-го лютого 1988 року, 
після короткої недуги, по-
мерла в Торонто на 85-му 
році життя л-р Зоя Плітас. 
Покійна залишила в смутку 
сестру л-р Ганну Янішевсь-
ку. її сина проф. Василя 
Янішевсько.го з дружиною 
Мілсю. лочкою Роксоля-
яою Мартиновнч з мужем і 
дітьми, сином Марко`м з 
дружиною і дітьми, родини 
покійних . братів Євгена і 
Дмитра — розкинені по 
всьому світ; та-багатьох 
приятелів і співробітників 
на громадській ниві. 

Вечером 3-го і 4-го лю-
того були відправлені Па-
нахиди,в яких торонтонсь-
ка громада і представники 
організацій, в яких покійна 
була активна, взяли числен-
ну участь. 

Панахиди відправляли: 
митрофорннй протоієрей 
Петро Бублик1 і протоієрей 
Богдан Сенцьо. На бажання 
родини, замість квітів на 

^могилу, були переведені 
збірки на державний Центр 
У HP (зібрано 2,500 дол.) j 
на видання фільму про ук-
раїнців під час Другоїсвіто-
вої війни, продукцією якого 
займається Комітет Дослі-
джсння Голоду в Україні. 
На цю ціль зібрано близько 
700 дол, 

В п'ятницю. 5-го лютого, 
буй відслужений чин похо-
рону в катедрі св. Володи-
мира. Помимо робочого' 
дня, прибуло багато прия-
телів і знайомих Покійної 
на цей останній обряд. Чин 
похорону служили п'ять 
священиків: протопресвітер 
Дмитро Фотій. отці П. Бу-
блик і Микола Крнткзк.1та 
протопресвітер Федір Леѓє- j 
нюк і Б. Сенцьо. Життьоу 

вин шлях покійної насвіт^ 
лив теплими словами o^Ji. 
Бублик. 

Зараз же по церковній 
відправі відбувся заупокін-
ний обід-тризна в примііцен 
ні Катедральної громади 
св. Володимира. Членќи з 
Союзу Українок Канади. 
Відділ кн. Ольги, при готу ва 
ли цей обід. Після обіду 
Микола Липовсцький. ве-
дучий тризною, відчитав 
кондолсниійну телеграму 
від Павла Лимаренка, го-
дрви Української Націо-
нальної Ради (Покійна була 
членом ПрезидіїУНР). Він. 
як голова Представництва 
Уряду У HP. в Канаді, склав 
родині кондоленції від Ур-
яду УНР. Від Катсдраль-
ної Громади св. Володнми-
ра. до якої належала покій-
на від часу свого приїзду до 
Торонто, говорив голова 
Микола Гетьманчук. Воло-
днмнр Марко говорив від 
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Світового Об'єднання При-
$ильників Державшого 
Центру УНР. яке він очо-
люс. Від Централі УНДС і 
від Об'єднання Прнхиль-
ників Державного Центру 
УНР в Канаді промовляв 
його голова Арсен Степа-
нюќ. Протопресвітер о. 
Дмитро Фотін прощав По-
кійну від Братства св. Во-
лолимнра. Пані Марія Бо-
жик від імені Союзу У кра 
їнок Канади, відділу ім. кн. 
Ольги, у своїх прощальних 
словах назвала Покійну 
аристократкою духа та лю-
диною з великої лідери. Від 
УНДС-Канада промовляв 
Петро Волосевич, голова. 
Був присутній теж П. Віт-
рук, голова відділу Об`єдна-
ння Прихильників Держав-
ного Центру УНР в Лондо-
ні, Онт. 

Наприкінці тризни проф. 
Василь Яніщевський гово-
рнв від родини покійної. 
Передусім подякував всім 
присутнім отцям за участь в 
панахидах, церковній від-
праві та тризні. Подякував 
теж всім тим, які брали 
участь в тих сумних обря-
дах. називаючи поіменно 
голів і представників різних 
організацій, які прощали 
покійну. Між членами опе-
чаленої родини були при-
сутні, крім проф. В. Янішев-
ського. д-р Ганна Янішев-
ська, Міля Янішевська. Рок 
соляна Мартиновнч з Фльо-
риди, Марко Янішевськийз 
Отѓави та племінник покій-
ної Петро Равич. 

Похоронено покійну на 
українському цвинтарі в С. 
Бявнд Брук, Н. Дж., біля її 

^мужа. сл. п. л-ра Олександра 
Плітаса. Хоронив покійну 
прот. о. Артем Селепина. 
Участь у похоронах взяли: 
Президент УНР Микола 
Лівицький з дружиною, го-
лова централі УНДС проф. 
Іван Самійленко з дружи-
ною: заступник голови Ур-
яду Микола Никішздружи-
ною Галиною Царинник, 
редакторкою місячника 
‚‚Мега"; член Прсдстав-
ництва Уряду УНР в ЗСА 
Юрій Храневич; член 
УНДС Маріяна Задоянна. 

Родину покійної заступали 
проф. В. Янішевський і П. 
Равич. 

Над домовиною щиро 
прощали покійну проф. 1. 
Самійленко і Президент М. 
Лівицький. Наспіли письмо 
ві кондоленції від Костя 
Луценка, голови ресорту 
фінансів Уряду УНР, і від 
мистця Петра Холодного, 
мол. з дружиною. Після 
похорону відбувся заупокій 
ний обід з участю всіх при-
сутніх. 

Сл. п. Зоя Плітас, з роду 
Равич, народилася 21-го 
лютого 1903 року в Велн-
ких Канівцях на Полтав-
щині. До гімназії ходила в 
Києві, де мала щастя бути 
свідком проголошення світ-
лих Актів 22-го січня 1918 
і 1919 років. По закінченні 
гімназії 1920 року розпоча-
ла свою високу освіту в 
університеті в Кам'янці По-
дільському. Ректором уні-
верснтету був тоді проф. 
Іван Огієнко, пізніший Ми-
трополнт канадський Іла-

-ріон. Вже в листопаді 1920 
року перейшла з батьками 

та військом УНР Збруч, 
щоб опинитися аж в Тарно-
ві. де перебував уряд УНР. 
Тут працювала як стеногра-
фістка в Раді Республіки 
(дорадче тіло Уряду УНР). 
Якийсь час продовжувала 
університетську освіту в 
Кракові, а від року 1922 в 
Празі. Тут здобула на Кар-
ловому університеті ди-
плом доктора медицини. 
Згодом теж закінчила ще 
спеніяльний курс дантисти 
ки і стала зубним лікарем. 

За студентських часів бу-
ла одружена з відомим по-
етом Є'вгеном МаЛанюком; 
пізніше одружилася з д-ром 
Олександром Плітасом, 
старшиирю-лікарем армії 
УНР і учасником Першого 
Зимового Походу. Працю-
вала як зубний лікар коло 
Подсбрад. Ще в Празі, був-
ши студенткою, брала ді-
яльну участь в різних жіно-
чнх організаціях та в Укра-
їнському медичному това-
рнстві В році 1938`покину-
ла свою успішну практи-
ку коло Подєбрад та переї-
хала разом із чоловіком 
д-р О. Плітасом до,Хусту, 
де обоє допомагали буду-
вати молоду Карпатську 
Україну. В Хусті д-р 3. Плі-
тас не тільки працює за 
своїм фахом, але й бере 
живу участь в громадсько-
му житті, дописує теж до 
часописів, де веде жіночу 
сторінку. Після мадярсь-
кої навали на Карпатську 
Україну повернулася знову 
до Чехії, до свого фаху та 
до дальшої громадської ро-
ботн. 

По закінченні Другої сві-
тової війни перебувала в Ре-
генсбургу, Німеччина. Там 
теж працювала як лікар-
лантист і теж одержала сту-
пінь доцента в Українсь-
кому Технічно-Господарсь-
кому Інституті. Крім того, 
як і завжди, брала участь в 
українському житті а 
зокрема в.cтвopcннi^Укpaїн 
сьќого Наніонадіѓно-Дер-
жавного Союзу (УНДС). В 
помешканні Плітасів відбу-
лися установчі збори УНДС, 
в присутності теперішнього 
Президента УНР, М. Лі-
вицького,.одного із осново-
положників УНДС. 

В році 1949 переїхали Плі 
таси до Ню Йорќу, там 
проживали вони аж до року 
1958, коли помер її муж. 
Тоді переїхала до Торонто, 
до родини. Там працювала 
невтомно в різних громад-
ських і жіночих організа-
ціях. Була членом Президії 
Української Національної 
Ради від року 1979. довголіт 
ньою головою Комітету 
Українок Канади в Торон-
то; довгі роки секретарюва-
ла в Головній управі Об'сд-
наиня Прихильників Дер-
жавного, Центру УНР, як 
теж і в УНДС; була актив-
ною члснкою Союзу Укра-
їнок Канади — Відділ кн. 
Ольги і Катедральної гро-
мади св. Володимира. 

Сл. п. д-р 3. Плітас зав-
жди щедро^ертвувала на 
різні українські цілі. В приз-
нанні за ЇЇ довголітню нев-
томну працю для українсь-
кої громади "нагороджено 
покійну в жовтні 1986 року 
Шевченківською Медалею 
на XV Конгресі Комітету 
Українців Канади. Хай в 
Бозі спочиває. 

М. Л. 

Нобелівські... 
(Закінчення зі сюр. 2) 

після вигасиення його візи в 
Т97І році Тонагава, що не-
щодавно осягнув ступінь 
доктора філософії у Калі-
форнійському університеті 
в Сан Дієго, мусів залиши-
ти ЗСА. Щоби не тратити 
часу він поступивў Швайпа-
рії до Інституту^ імюнології 
в Базелі, який його змісця 
заангажував у себе, і, саме 
там він розв'язав цю давню 
біологічну загадку.'що зво-
днла з ітуті усіх біологів 
світу. А саме Тонагава до-
казав, що клітини внкону-
ють велетенське завдання у 
вирощуванні протитілець у 
нашому організмі у висліді 
перегрупування тих генів, 
що керують продукцією 
протитілець та які і до речі 
становлять клітинні будіве-
льні бльоки системи відпор-
ностн людського організ-
му. 

На його думку, перегру-
пування генів можна порів-
няти з перефупуванням 
вантажних вагонів у тоза-
ровому потязі. Досі вважа-
лося в біології догмою, що 
порядок послідовности 
людських генів — незмін-
ний. У противагу цій догмі, 
Тонагава доказав, що гени 
можуть перегруповуватися 
в різні комбінації для най-
більш ефективної оборони 
нашого організму. Досліди 
Танагави мають також ве-
личезне значення для науки, 
з уваги на його вагоме від-
крнття, яке може допомог-
ти її зрозуміти, чому наша 
відпорність неспроможна, 
оборонити організму лю-
дини перед таким недугами, 
як АІДС, пістряк чи ревма-
їдний артрит. 

Нагороду з ділянки літе-
рарури присуджено росій-
ському поетові Й. Бродсь-

Комсомол... 
(Закінчення зі ст. 2) 

Багато хочуть українсь-
кі комсомольці і не дурно 
київське КҐБ непокоїться. 

А тим часом, як виглядає 
міжнародна солідарність 
пролетаріату на практиці. 
На ленінградських фабри-
ках працюють в'єтнамські 
робітники, біля тисячі осіб, 
жінки і чоловіки. Ті люди в 
основному з Північного 
В'єтнаму. Вони починають 
працювати після двомісяч-
них курсів російської мови. 
Чоловіки мають контракт 
на шість місяців, жінки на 
чотири. Право відпустки 
після трьох років праці. Ќви-
тоќ додому коштує 900 кар-
бованців. Жінки мають 
контракт на чотири роки 
без відпустки. Заробляють 
120-150 карбованців. З в'єт-
намцями приїжджають пе-
рекладачі, двоє на 150 ро-
бітників. В'єтнамці живуть 
у гуртожитках у жахливих 
побутових умовах, але вони 
вважають їх дуже добри-
ми в порівнянні з умова-
ми у В'єтнамі. Одружува-
тись можуть тільки перед 
від'їздом. Якщо жінка ро-
дить дитину, її негайно по-
вертають додому. 

Невдоволення війною в 
Афганістані також відчу-
вається. Восени 1987 року в 
Ленінграді на проспекті Ле-
ніна відбулася демонстра-
ція демобілізованих вояків 
з Афганістану. Колона на-
раховувала кількасот лю-
дсй. Біля демонстрантів 
їхали міліцейські авта.чДе^ 
монстранти сканлдв^ли? 
„ВДВ" — вси^о^пОГгря% 
ний десант^^Ур3" ' .Хеть^ 
(Долой)^ 

КеЛи демонстрантів гля-
да'чі нитали, чого вони хо-
чуть і кого „геть", ТО БІДПО-
відь була: „Ми там кров 
проливали, а ви тут...", „Ми 
вам ще покажемо". 

МАЄМО НА СКЛАДІ 
НОВУ КНИЖКУ 
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кому, дисидентові із Совєт-
ського Союзу. До речі, піс-
ля Івана Буніна (1933), Бо-
риса Пастернака (1958), 
Михайла Шолохова (1965) 
та Александра Солженщи-
на (1970), це вже п'ята з 
черги нагорода з літерату-
ри присуджена росіянино-
ві. За росіянами із слов'ян-
ських народів крокує Поль-
ща з трьома нагородами з 
літератури, які присуджено 
Г. Сєнкевічові (1905), В. 
Реймонтові (1924) та Ч. 
Мілошові (1980). . 

У загальному нагороди з 
літератури й миру — най-
більш контроверсійні, в 
яких віддзеркалюються 
найяскравіше упередження 
та політичні симпатії нобе-
лівських суддів. Тому не 
слід дивуватися, що, напри-
клад, Австралія чекала на 
свою першу літературну 
нагороду аж 72 роки. 

Скільки років прийдеться 
чекати на неї Україні — 
невідомо. 

Вірменська... 
(Закінчення зі ст. 2) 

лені української мови, куль-
тури, української школи й 
української адміністрації. 

На тлі ексцесів у азербай-
джанських містах (33 особи 
убито) невідкладною вимо-
гою дня є необхідність пог-
глиблювати міжнаціональ-
ну солідарність всіх понево-
лених націй СССР, особли-
во в ситуації ‚коли націона-
льна проблема в СССР ста-
новиться з кожним днем 
більш актуальною. 

Чому б тепер не активізу-
вати діяльности відомої 
міжнаціональної організа-
ції демокра`тичного харак-
теру — Паризького бльоку, 
що в своїй дотеперішній 
діяльності виявилася ефек-
тивним промотором між-
національноїсолідарност}і і 
співпраці. В цій організації 
виявили тісну співпрацю 
між собою делегації всіх 
народів, а зокрема кавказь-
ких народів. Такої ролі тре-
ба сподіватися і від АБН. 

Десятками років Кремль 
твердив,- що національна 
проблема в СССР назавжди 
розв'язана в гармонійний 
спосіб. Але вистачило тіль-
кн трошки попустити заліз-
ні кліщі КҐБ як наверх про-
риваються вибуховою си-. 
лою неупорядконість і нес-
праведливість міжнаціона-
льггих взаємин в СССР, на-
кинених згори брутальним 
сталінізмом. Вірменська 
проблема, є крайнім показ-
ником такої неупорядкова-
ности і несправедливости. 
Безоглядна русифікація У к-
раїни, Білорусії, Балтиць-
ких народів й інших респуб-
лік є рівнорядною, а може і 
головною потенційною 
причиною для майбутніх 
протестів, демонстрацій і 
неспокою серед інтелектуа-
лів і народних мас в усіх 
республіках. 

Наростання національ-
них конфліктів і невідрадна 
потреба знайти способи по-
лагодження їх ставить важ-
ливу дилему перед партією 
СССР і Горбачовим; чи по-
ширювати „перебудову" на 
міжнаціональні взаємини в 
СССР у напрямку задово-
лення домагань різних на-
родів, або відмовитися від 
ліберального курсу псребу-
дови міжнаціональних вза-
смин й відновити політику 
„твердої руки" типу сталін-
сько-брежньовської сваво-
лі? Питання ще стоїть так: 
чи злякається Горбачов і 
партія розрухів типу азер-

`ЦЗайджансько-вірменських 
ірраціональних вбивств ос-
танніх днів, а цим самим і 
наступу сталіністів, що мо-
жуть вбачати у потуранні 
національним домаганням 
загрозу для вс̂ єї совстської 
імперії, а в розрухах аргу-
мент проти горбачівського 
ліберального курсу? А мо-
же Горбачов і пленум ЦК не 
злякаються сталіністів й 
увійдуть в історію ЯК НОВИЙ 
справедливий фактор у між-
національних взаєминах? 

Вірменські події є лякму-
совим папером для Горба-
чова і важливим викликом 
для усіх. ` 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

НЕДІЛЯ. 
27-го БЕРЕЗНЯ 1988 р. 

Чикаго, Ілл. Річні загальні збо-
ри б-ва св. Николая 106-го Відд. 
о ѓод. 1-ій по пол. в домі кол-
Союзових Відділів при 843 Н. 
Вестерн, 1-ий пре. Проситься 
членів прибути і вирівняти 
вкладки. — А. Іванюк, гол., В. 
Ничай. секр. 

ХОЧЕТЕ ЗАМОВИТИ НОВУ 
ВЕЛИКОДНЮ КАРТОЧКУ? 

Карточка з писанкою надаєть-
ся на різні нагоди тому, що не-

має ніякого напису. 
Ціна 1 карточки — 1 амер. дол. 

Замовляти можна на адресу: 
PRIMA CARDS 

69 East 7th Street 
New York, N.Y. 10003 

?6 First Avenue 
Tel (21?) 473-3550 

New York. N Y -ГОО09 
МАЄМО БАНДУРИ 

НА ПРОДАЖ 

HELP WANTED 

ПОШУКУЄМО ЖІНКУ 
до опіки дітей та легкої 

домашньої праці. 
ЃДзвонити після 8-ої веч. 

(201) 894-1895 

НА ПРОДАЖ 

Мейпепвуд. Н. Дж. . 
2-РОДИННИЙ ДІМ 

Мурований, по 6 кімн. Збудова-
ний на замовлення, близько 
транспортації. безпосередня 

продаж. Тел.: (201) 763-1825 

HOUSE FOR SALE 
N.Y. — Ulster County. Ellenville area 

RANCH ON .95 ACRE 
2 car garage. 3 bdr. + 1 bath, all ap 
pliances. carpet thru out blacktop 
driveway, swimming pool, low taxes. 4 

miles to village. $115.000.00. 
Call - (914) 647-8196 any time 

"TFUNERAT^IRECTORST 

UKRAINIAN JSJ NATIONAL 
FUNERAL "Я SERVICE 
Український Національний 
Цаиитар-Пам'ятник пола-
годжують всі справи по-
а'язані з похороном І по-
хоааниям ш ЗСА. 

4111 Pensylvania Ave., SE 
Washington. D.C. 20746 

Tel.: (301) 568 0630 - Days 
(301) 855-8864 - Sat.. Sun.. 

Eve. Д Holidays 
MAIL: PO Box 430 

Dunkirk, MD 20754 

ПЕТРО ЯРЕМА 
` УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
ЛЎІС НАЙҐРО — директор 

Родина ДМИТРИЌ 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y. 10009 

. (212) 674-2568 

LYTWYN fc LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА . ЧЕСНА 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 
Тачож займаємося noxopo-
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Тлін-
них Останків з різних країн 

світу 
UNION FUNERAL HOME 

1600 Stuyvesant Avenue 
(corner Stanley Terr.) 

UNJON. N.J. 07083 
(201) 964 4222 

HURYN MEMORIALS 
ВИРОБЛЯЄМО НА ЗАМОВҐІЕН-
НЯ ТА ВМОНТОВУЄМО НАЙ-

КРАЩОЇ ЯКОСТИ 

ПАМ'ЯТНИКИ 
ш околиці Ню йорќу, включаю-
чи цвинтарі: се. Духа а Гамптои-
бурѓу, Н. А., еш. Андрія а бааид 
Бруку. Н. Дж., Пайи Буш а К#р-

гоиксоиі та Ѓпай Спай, Н. й. 
Ми пропонуємо особисті ПОСЛУ' 

ги та поради у Вашому ромі. 
За двомовним представником 

слід телефонувати: 
IWAN HURYN 
P.O. Box 121 
Hamptonburgh. N.Y. 10916 
(914) 427-2684 
BOH0AN REKSHYNSKYJ 
45 East 7th Street 
New York, N.Y. 10003 
(212)4774523 


