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їнець спростовує 
дезінформацію 

Джерзі Ситі, Н. Дж. — 
Щоденник „Крищен Саєнс 
Монітор" з 14-го березня 
ц.р., помістив листа Марќія 
на Білинського з Товарист-
ва Св. Софії у Вашінгтоні, в 
якому автор коментує стат-
тю з 17-го лютого, того 
щоденника, що виявляє нез-
розуміння історії і питання 
чиє це ІОООтріччя Християн 
ства буде темою святкувань 
в е с е р у червні. ;'-., 

М. БілинськнЙ cnpocTo-Z-MaSKBi, коли це місто на-
вує статтю, в якій подано, віть не існувало в 988 році. 

Української Православної і 
Католицької Церков і про 
те, що в минулому році 
ЎЌЦерква просила про виз-
нання, але совєтський уряд 
це прохання відкинув. Він 
звертає увагу на те, що коли 
треба приймати усі уступќи 
на полі релігійному, не мож 
на зрозуміти чому відзначу-
вання ІООО-річчя Християн-

ства мають відбуватися в 

що це буде ІООО-річчя Хри-
стиянства в Київській Росії, 
та вияснює, яка є різниця 
між поняттям Русь і Росія.л 
М. Білинський дає читачам' 
того американського почит, 
ного щоденника інформації 
про винищення в Україні 

Чи не було б більш правиль 
но залишити це святкуван-
ня за Києвом — ставить 
питання М. Білинський, і 
остерігає, що малі концесії 
не можуть змінити факту, 
що стільки віруючих тер-
пить в СССР і досі. 

Менор коледж дістав 
велику дотацію 

Філядельфія. — Недавно 
представники великого під-
присмства Белл Пенсильва-
нії відвідали Менор джуні-
ор коледж і передали дирек-
торові Студіюючого Осе-
редку Української Культу-
ри Сестрі Марії Ф. Волчан-
ській, ЧСВВ, чек на 10,000 
дол. як одноразову дотацію 
від цієї корпорації. 

При цій нагоді представ-
никн Белл: Джозеф Тонер 
Роберт Паолучі і Чарлз 
Снайдер відвідали музей 
осередку, де його куратор 

Хрйстина Хомин-їжак дала 
їм відп`овідні пояснення про 
українське мистецтво. 

Рівночасно вона поінфор-
мувала, що у квітну неділю, 
27-го березня ц.р. відбудсть 
ся там річна виставка писа-
нок під назвою „Українські' 
писанки: святкуючи тисячо-
ліття традиціГ. В часі вис-
тазки будуть навчальні поя-
снення, показування писан-
ня писанок і зайняття для 
дітей. Також буде висвітле-
ний фільм Славка Новиць-
кого „Писанка". 

Відбудуться збори 
кредитівки в Пармі 

Парма, Огайо.л — ЗІ-ші 
Загальні збори Кредитової 
Кооперативи „Самопоміч" 
у Пармі відбудуться в неді-
лю, 27-го березня ц.р„ о 
ѓод. 3-ій по полудні в залі 
собору св. Володимира. 
Члени одержать друкова-
ний 19-сторінковий звзт за 
1987 рік і в ході нарад вибе-
руть вісім осіб до керівних 
органів цієї просперуючої 
установи. 

В минулому році майно 
кредитівки, яка має відділи 
у Лорейні і в Кентоні, збіль 
шилося на 21 % до суми 22.9 
міл. дол. і в балянсі показа-
но 318,430 дол. надвишки. 

Із зростаючими оборота-
ми і клієнтурою, дотеперіш 
ні бюра виявилися замали-
ми, тому протягом зими 

переведено фірмою Олега 
Опоки перебудову власного 
будинку. У суботу, 12-го 
березня, відбулося відкрит-
тя поширених бюр, яке пе-
ревела голова Управи Роза-
лія Головка, а парохи отці 
шамбеляни Михайло Рев-
тюк і Іван Наконечний, пос-
вятили їх. 

ЗБОРИ УАКРАДИ 
В Д1ТРОЙТІ 

Дітройт. — Загальні збо-
ри місцевого Відділу УА-
КРади відбудуться в п'ят-
ницю, 25-го березня ц.р.. в 
год. 7-ій вечора в Ґалерії 
ЕКО. На зборах виступить 
заступник голови УАКРа-
ди Євген Стахів. 

МІНІСТЕР УССР ВІДКЛИКАВ 
СВІЙ НАКАЗ 

Лондон (УПС), У ве-
ресні минулого року мініс-
тер освіти УССР М.В. Фо-
меико видав наказ про лік-
відацію катедр української 
мови або української літе-
ратури як структурних оди-
ниць у Ворошиловградсь-
кому. Дрогобицькому, Ќі-
ровоградському. Ровенсь-
кому. Сумському та Харків 
сьќому педагогічних інсти-
тутах.'У на ќа лі міністра ця 
акція мотивується так: „На 
клопотання ректорів педа-
гогічних інститутів УССР 
та з метою впорядкування 
мережі катедр педвузів УР-
СР з І жовтня- 1987 року 
об'єднати... кафедри педін-
ститутів". 

На наказ міністра освіти 
відгукнувся доктор філолог 
гічних наук, професор Хар-
ківськог.о педагогічного ін-
ституту Михайло Гетьма-
нець. У статті п.з. „Дивний 
наказ міністра освіти", над-
рукований у газеті „Літе-' 
ратурна Україна" (ч. 6 з II-
го лютого ц.р.). він пише, 
що „в останні роки конти-
нгент студентів українських 
відділень в усіх педвузах 
значно збільшено. 1 ніяких 
підстав для скорочення ка-

федр немає". Лроф. М. Гсті 
манець звертає увагу на те. 
що, наприклад, на ўкраїно, 
кому відділенні філ`ологіч` 
ного факультету нині нав 
чаєть'ся лише .на стаціонар 
„близько 400 студентів, і Е 
наступні роки передбачасть 
ся збільшення кількості їх" 
Він додає, що ‚‚згідно -
названим наказом vІ.метра, 
кафедру української літера-
тури нашого педінституту 
було приєднано до кафедри 
російської і зарубіжної літе-
ратур, яка у зв'язку з цим 
була перейменована в ка-
фсдру літератури". 

Зазначуючн, що з 1-го 
січня цього року катедрі 
української літератури в 
Харкові повернуто статус 
окремої одиниці, М. Геть-
маиець запитує: „Це в Хар-
кові, а як же у інших міс-
тах?" Він вимагає,- щоб ка-
тсдри не об'єднувати, не 
скорочувати, а навпаки, „по 
силювати їхню ролю у під-

` готовій' вчительських кад-
рів ,у поліпшенні вивчення 
української мови, у розвнт-
ку науки і культури". Ця 
вимога цілком на часі. бо. 
зазначус М. Гетьманець, 

(Закінчення на crop. 3) 

Львів. — „Жовтень", шо-
місячний лїтературно-мис-
тецьКий та громадсько-полі 
тичний журнал Спілки пись 
меиників України, помістив 
у числі за лютий 1988 р. 
довшу статтю Степана Кур 
гїїля, Тїїз". „Чи було чудо в 
Грушеві?" Очевидно, зав-
данням автора, чи авторів, 
бо. стаття напевно була на-
гпзсана на замовлення КҐБ 
та партійних органів, які в 
першу чергу турб'уються 
зростом рслігійности серед 
різних прошарків населен-
ня України. 

Автор пише: „Юрба, що 
прибула не тільки з Львівсь-
кої. але також інших облас-
тей, прямує до каплиці. Тут 
навколо неї моляться, ве-
дуться приблизно такі ж 
розмови, як на обійсті Кізи-
нів. вдивляються у шибки, у 
металеву покрівлю купола 
— шукають силуети матері 
божої, та інших святих. 
Дехто обламує гілки з дс-
рев. тре ними до стін кап-
личкн, і таким чином листя 
стає 'святим', набуває'чудо-
дійної сили'... Одні вйши-

УКРАЇНСЬКИЙ НЮ ЙОРЌ ПРИВІТАВ О. ТА Й ТЕР ЕЛІ В 

Загальний вид на авдиторію школи св. Юра. 
(Фото: Стефа Грицковян) 

Ню Йорќ. — У неділю, 
13-го березня, у шкільній 
авдиторії української като-
лицької церкви св. Юра зіб-
ралася громада Ню Иорку, 
щоб урочисто Привітати 
Олену та Йосипа Терелів, 
які у вересні минулого року 
прибули з рідної землі до 
Амстердаму, столиці Гол-
ляндії, а звідти до Канади. 

Для українців усього сві-
ту Йосип Тереля став симво 
лом живучости ЎќраЃйської 
Католицької Церкви, яка в 
умовах совєтськогарежиму 
не лише продовжує існува-
ти, але й бореться за своє 
право бути рівноправною, 
легальною. „Ні Сталінові, 
ні жадному іншому совєтсь-
кому вождеві не вдалося 

знищити Українську Като-
лиць̂ ку Церкву в Україні", 
— заявив И. Тереля цілому 
світові на пресовій конфе-
ренції в Амстердамі, сту-
пивши на вільну землю. І ці 
слова нині стали крилатн-
ми. І? 

Від імені громади доро-
гих гостей привітав парох 
ЎЌЦеркви св. Юра о. Пат-
рикій Пащаќ, ЧСВВ. Після 
спільної молитви він прсд-
ставив гостей за головним 
столом і передав слово о. 
Себастіянові Саболові, ЧС-
ВВ. ‚‚Невеликий клаптик 
землі української — Закар-
паття зробив несподіванку" 
— такими словами почав 
свій виступ-привітання о. С. 
Сабол, маючи на увазі поя-

ву там люднни-борця, лю-
дини героїчної посвяти, яка 
стала нині легендою на рід-
НИХ землях. Отещь С. Сабол, 
якого ми знаємо не лише як 
ревного священика, чудово-
го проповідника, але й пое-
та, коротко розповів про 
тернистий життєвий шлях 
свого земляка зі соняшного 
Закарпаття. „Молодий ідеа 
ліст з карпатського села і 
речник Української Като-
лицької Церкви у катаком-
бах Йосип Тереля — серед 
нас. Сьогодні, де б він не 
появився, американська і 
світова преса пише про ук-
раїнський народ про Укра-
їнську Церкву", сказав о. 
С. Сабол. ' 

(Закінчення на crop. 3) 

кувались у чергу, щоб загля 
нути через щілину всередн-
ну каплиці, вкинути туди 
якийсь гріш, на' 'добрі дат-
ки', на 'діву Марію', інші 
скупчились біля кам'яного 
хреста, оточеного свічками, 
тут кидають гроші —̀- хто 
карбованця, троячку, а хто 
десятку-двадцятку... Одні 
прийшли сюди, шоб помо-
литись. другі — просто з 
цікавости, треті — щоб по-
ловитн рибку в каламутній 
водичці... Серед останніх —. 
'душпастир' Микола Цап. 
що три роки тому покинув 
свою єпархію у Новоснбір-
ській області і тимчасово 
зупинився у селі Біли чах 
Старосамбірського району. 
Ніде не працює, але на які-
то кошти харчується, вдяга-
сться... Дивно, що правос-
лавний 'слуга божий' вия-
вив такий живий інтерес до 
уніятсьхого 'чуда'. Не заба-
рився прибитись до Груше-
ва і молодий бродячий мо-
нах Афанасій (він же Олек-
сандер Ковальчук), якого 
прогнали з Почаївського 
монастиря за моральну по-
ведінку. Він, як і М.В.Цан, 
ніде не працює, за його 
словами лікується у Трус-
кавці. Знову ж таки — - на які 
гроші? Може допомагає 
його знайома Тетяна Грипь 
ків, що мала ключі від кап-
лиці. До неї ж прибув із 
Волинської області Антен 
Пархомчук,. Привіз зі соб 
бою релігійну атрибутику, 
намагався організувати віл-
прави служби божої, але не 
вдалось, бо хтось упізнав 
самозванця. Більше тою. 
свого часу він був учасни-
ком оунівської банди. (Ось 
тут і закопана собака)... Як 
виглядає інспіратори, гру-
ш і всьќого чуда' — люди 
винахідливі .Одні жертву-
ють й не малі суми, а інші 
гріють на цьому руки. Тому 
жителі Грушева вирішили 
на сільському сході вико-
ристовувати ці кошти на 
благ`оустрій села, а також 
перераховувати у фонд ми-
ру" (значить кагебістн захо-
тіли й собі погріти руки). 

Ось у такому тоні й дчсі 
написана ціла стаття С̀. Кур 
піля про Грушів, автора 
який навчений ходити в ка-
гебівському запрязі і слуха-
тись наказів окупантів Го-
му не дивно, що в кінці своєї 
статті він каже, що ..350 
років унії — це 350 років 
голгофи західньої вітќи ук-
раїнського народу" і. шо мя 
„голгофа закінчилася і виз-
воленням Західньої Украі-
ни Червоною Армією ѓа 
встановленням радянської 
влади". Ось таку „правду" 
привіз з Грушева кореспон-
дснт „Жовтня" С. Курпіль. 
А може грушівське чу.ю і 
його задурманену комуніс-
тичннми ідеями голову иро-
світить? Може. Божі млини 
мелять помалу, але луже 
докладно. 

НАГІРНИЙ КАРАБАХ ЗНОВУ ' 
СТРАЙКУЄ 

„Жовтень" заперечує 
чудо в Грушеві 

Москва. Поклнкаю-
чнсь на робітника Ґамлста 
Кочаряна, члена ради дспу-
татів вірменського міста 
Кафан. пресове агентство 
Ассошієйтед Пресе повідр-
мило, що в четвер. 17-го 
березня, продовжувався по-
чатий у середу загальний 
страйк у Наі ірно-Карабах-
ськін автономній області. 

„Шк:оли і підприємства 
закриті. 40.000 осіб вийшли 
на демонстрацію з внмо-
гоіо пр'иєднати Нагірний 
Карабах до Вірменії". -
сказав Кочарян у тслефоиіч 
ному інгерв'ю. На запитан-
ня. звідки він знає про це. 
Кочарян відповів: ..Інфор-' 
маііії одержані від вірмен-
ських активістів у Степана-
керті" (столиці Нагірного 
Карабаху). 

Інформацію не вдалося 
підтвердити іншими джере-
лами. Офіційна . совєтська 
преса продовжує мовчати. 
Західнім журналістам за-
боронено відвідувати рано-
ни недавнгх заворушень. 
Представники , Азербайд-
жанської ССР у Москві на 
всі телефонічні запитання 

відповідають: „Ніяких ін-
форманін про події н̀е має-
мо". 

У радіопередачах з Баку, 
записаних англійською мс̀ -
режою Бі-Бі-Сі. сказано про 
усунення з п`бсади голови 
сумгаїтського міськвикон-
кому Тавакула Ма медова. 
Він знятий, повідомило ра-
діо Баку, „за серйозні упу-
шення в роботі щодо шд-
трнмання закону, порядку і 
дисципліни". Саме у Сумга-
іті азербайджанці влаштува 
ЛИ 28-го лютого погром, піл 
час якого, згідно з інформа-
ційннми совєтськими дани-
ми. загинуло -32 особи, а за 
словами очевидців сотні 
людей. 

Відомо, що совєтський 
генсек Міхаїл Горбачов обі-
пяв вірменам вирішити 
справу про Нагірний Кара-
бах до 26-го березня. Ба ѓ̀в-
толюдні демонстрації, шо 
відбулися у лютому в Єре-
вані. вимагали, шоб Нагір-
ний Карабах був виведений 
зі складу Азербайджану і 
приєднаний до Вірменії". 
Понад 80 відсотків населен-
ня области вірмени. 

Місь ќі ш коли дуже недомагають 
Вашінгтон. — Тут иоя-

вився новий звіт Фундації 
Карнеѓ і в справах навчання, 
в якому ясно говориться, 
що міське шкільництво у 
ЗСЛ залишає багато до ио-
бажання і учителі мусять 
докласти всіх старань, щоб 
учні робили країні поступи 
в науці. 

Президент Фундації Ер-
нест Боѓр звернувся зі зак-
інком до президента Ронал 

да Регена, шоб поставив 
лобр- навмання літеЃ' ну 
передовому місці у краЙо-
він політиці. Рівночасно 
з тим він закликає усі льока-
льні уряди, щоб новели си-
льну акцію для допомоги 
шкільництву. 

Для підготування річного 

звіту члени фундації перевї-
ряли шкільництво в`п'ятьох 
найбільших містах 'ЗСЛ в 
Ню Норку. Чикаго, Клів-
ленлі. Лос Анджелесі і Гюс-
тоні — і ствердили, шо в 
міських школах так їхня 
адміністрація, як і вчителі 
виконують лише найконсч-
нішс, не маючи ніяких стре-
млінь довести до кращої' 
адміністрації та навчання. 
Школи є занедбані, ствердн 
ли члени фундації, і прий-
маюіь исндіічі учиів, як.н.'Д-
денне явище, якому не мож-
на запобігти. Тому члени 
фундації уважають, що є 
конечним підтримувати мс-
нщі числом школи, більше 
гнучку адміністрацію і нові 
програми навчання. 

ПРОТИВНИКИ АДМІНІСТРАЦІЇ 
СТАВЛЯТЬ ПІД СУМНІВ 

СТРАТЕГІЮ ПРЕЗИДЕНТА 
Вашінгтон. -` Рішення 

президента Роцалда Реге-
на вислати до Гондурасу 
чотири баталіонн заправле-
них до фронтових боїв па-
рашутнстів в числі понад 
3.00Q вояків, викликало по-
дскудн. головно ссре.ч лібе-
ральних демократів, респуб 
лі канні в й 'Пацифістів гостру' 
а то й злісну критику Лдмі-
ністрації і її стратегії в Цент 
ральній Америці. Для деко-
і о. як наприклад, сен. Крнс-
тофера Дадда. мол., спіке-
ра Палати Репрезентантів 
Джіма Ранта та багатьох 
інших, не допомагають 
жадані вияснення ирсдстав-
ників Білого Дому і Дср-
жавного департаменту, а 
навіть самого державного 
секретаря Джорджа Шулца. 
що американські ча'стини в 
Гондурасі не будуть брати 
участи в боях з нікарагуан-
ськими сандіністами. які 
хочуть за всяку піну знншн-
ти бази антикомуністичних 
повстанців контрас і з позн-
цііі сили розпочати годі 
процес замирення, що його 
подиктує іншим централь-
ноамсриканським країнам 
маленький нікараіуанський 
диктатор Данієль Ортега 
Сааведра. який у своїй анти-
амсриканських виступах 
уподібнюється часто до 
Адольфа Гітлера. -

Цікавим є тільки факт. — 
кажуть політичні спосгері-
гачі. чим імпонує Ортега 
американським політикам, 
своєю рішучістю за всяку 
ціну знищити контрас, мог 
дерною совєтською зброєю 
над доставою якої амерн-
канські законодавці також 
повинні поважно застано-
л;гт;:гя. ти ло-дігвиою і̂ВИіг` 
ньої (демократів) критики 
політики і стратегії Адміні 
страпії президента Р. Реге-
на. 

чПокищо американські вій 
ська вже іайняли стратегіч-
ні позиції в Гондурасі, по-

кишо далеко від фронтових 
дій, приблизно 125 миль віл 
гондурасько-нікараг уансь-
кого кордону. Вони ирибу-
лн до тієї країни з наказу 
головного командувача аме 
рнканськнмн збр'ойними сн 
лами президента Р. Регена і 
на прохання тамошнього 
президента, країна якого є 
близьким альянтом З'слна-
них Стейтів Америки. Га-
кий вияв дружньої постави 
Вашінгтонў викликав задо-
волення гондураського уря-
ду. який принайменше внев-
нився. що у випадку дійсної 
агресії сандіністів на Гонду-
рас, вони зустрінуться з 
гострою американською 
реакцією, очевидно, якщо у 
Вашінгтоні не зміниться 
Адміністрація і до голосу не 
прийдуть тіраі матнстн. 
чимале число яких є навіть 
претендентами на прези' 
дентське крісло у виборах 
цього року. 

Противників вислання 
американських військових 
частин до Гондурасу денер-
вус також і тоії факт, шо 
вони не знають фактичної 
причини висилки війська-д^ 
Центральної Америки і бов 
таються у здогадах, дуже 
часто неправдивих. Немає 
де правди діти, президент Р. 
Рсген знає, що робить. Всі 
політичні і мілітарні потяг-
нення він робить засекречс-
но і тому жадна з ного ак-
цій не була скомпромітова-
на. подібно до американсь-
кої рятункової акції в Ірані, 
де про прибуття амернкан-
ських гелікоптерів знали 
скорше Іранці, як відпові-
лальні американці. 

У пов'язанні із висилкою 
амсрккзпсї.}гпх їгарашу btc-
ТІЙ. ВІЙСЬКОВІ частинн Г^н-
дурасу зуміли оточити біль-
шість сандіністів. бо прибут 
тя американців заскочило 
сандіністів і вони, у перело-
лоху, зробили декіль'ка стра 
тегічних помилок. 

ЎСВІТІ 
ЗАХІДНІ КОМПАНІЇ зацікавлені совтськими договора-
ми про розбудову в СССР нафтохемічннх комбінатів. 
Васілій Дінков. міністер нафтової промнсловости СС`СР. 
вже зумів підписати з трьома західніми компаніями 
перший договір про побудову у Казахстані великого 
нафтохемічного комплексу, кошт якого обраховують на 
приблизно шість більйонів дол ярів.'Партнерами СССР в 
цьому випадку стали американська компанія ..Оксидентал 
Петро.тіюм", італіська ‚.Монтедісон" і японська „Марубе-
ні". Совєтський Союз забезпечив за собою 51 відсотків 
контролі. Після закінчення будови, комбінат буде спромо-

-жний продукувати більшу кількість нафтохемічннх 
речовин. За л`ѓадану америк`анську компанію договір 
підписав відомий мультімійонер Арманд Гаммер. 

ФРЕНК КАРЛУЧЧІ, секратар Департаменту оборони 
ЗСЛ і маршал Дімітрій Язов. міністер оборони СССР. 
зустрілись в Берні. Швайцарія. на довшій розмові. 
Розмова мала приватний характер і тому була закрита для 
кореспондентів і пресових агенцій. В середу. 16-го березня 
у приміщеннях американської амбасадн розпочались 
двосторонні переговори між спеціялістами оборони СССР 
і ЗСА. Вступні розмови тривали три години під час яких 
були порушені чимало проблем, в тому було обговорено 
справу евентуального зменшення війська і конвенційної 
зборі Варшавського Пакту, щоб вирівняти тим самим 
збройні сили обидвох оборонних бльоків. 
НА ЦВИНТАРІ В БЕЛЬФАСТІ, Північна Ірляндія. 
відбулась нечувана досі`подія тероризму, яка може мати 
непередбачені наслідки у майбутньому. Там ховали трьох 
застрелених британськими вояками в Пбральтарі ірлянд-
ськик терористів, членів так званої Ірляндської Революцій 
ної Армії (ІРЛ), які п.іянува.тн виконати атентат на літак з 
британськими вояками, що поверталися додому, закінчив-
ши реченець своєї служби. Про це мусів хтось донести, бо 
на ірляндськнх „революціонерів" вже чекали озброєні 
машиновими крісами вояки. Як тільки їхній джіп зуии-
ннвся при в'їзді на летовнще, британці, без попередження 
відкрили вогонь і вбили на місці членів ІРА. На похорони в 
Бельфасті з'явилися понад 4,000 осіб, в більшості прихнль-
ннків ІРА. Коли вже домовини опускали в землю, 
почулась стрілянина і вибухи гранат. Почався переполох, 
крики, благання поранених, заклики через гучномовці, 
шоб присутні лягали на землю. Але не зважаючи на всі 
про ти заходи два терористи, правдоподібно противники 
ІРА. застрелили трьох осіб, а кілька десяток поранили. 
Одного терориста зловили учасники похоронів і збили до 
непритомності!, іншого зловила поліція пізніше. Кажуть, 
що атентат виконали протестантські члени екстрсмістнч-
ної парамілітарної трупи. 

В СОВЄТСЬКОМ.У СОЮЗІ почали обговорюватиЃпроект 
законопроекту про привернення смертної карії за тяжкі 
злочини, головно зумисні вбивства. В кореспонденції 
ТАСС з Риги (Латвійська ССР) говориться, що, мовляв, 
населення в основному підгримує законопроект. Дотепер 
смертю карали тільки за зраду батьківщини, співпрацю з 
нацистами, вбивство иоліціянтів та інші тяжкі злочини. Є 
також Паї ато противників цього законопроекту, але 
прихильників привернення загальної кари смерти с 
більше, каже ТАСС. Не треба виключати, шо прнвернен 
ня кари смерти потрібне совєтськнм диктаторам для 
поборення націоналістичних рухів в поодиноких націо-
нальностевих республіках, кажуть політичні спосгеріга-
чі. 

В АМЕРИЦІ 
ДВОДЕННІ РОЗМОВИ прем'єр-міністра Ізраїля їцака 
Ша.міра та Президента Роналда Регена не увінчалися 
успіхом. Обидва лідери впродовж двох днів наголошували 
свою взаємну приязнь, але не погоджувались в справах 
міжнародної конференції, запропонуваної Урядом ЗСЛ 
для полагодження ізраїльсько-палестннського конфлікту. 
Прощальні промови обидвох були холодно ввічливі, але 
наглядно протилежні. 

КОМІСІЯ ОСВІТИ та прані в Палаті Репрезентантів 
проголосувала підвищення мінімальної заробіткової-
ставки послідовно в наступних чотирьох роках до 5.05 дол. 
в-1992 ропі. Прсдсідннк комісії Агастус Гокінс. демократ з 
Каліфорнії, заявив, шо ціла Палата Репрезентантів буде 
розглядати і голосувати над ним рішенням в наступних 
двох тижнях. Зараз найнижча заробіткова ставка визнана 
законом є 3.35 дол. на годину, ` ' ` 

БАЗУЮЧИСЬ НА ОСТАННІХ офіційних звідомлениях. 
пре# можливості гіраці. задовжсння покупців і продуктив-
ности в країні, економічні аналітики стверджують, що 
економіка країни є кудиѓ сильнішою, як того вони сподіва-
лнся ще кілька тижнів тому. До їхніх позитивних виснов-
ків. щодо розвитку економіки долучилося й повідомлення 
що,,розбудова мешканевих будинків останнього місяця 
підскочила на 8.9 відсотка. 

АЛЛЕН ОСТАР, президент Американської асонія`ції 
стенѓовнх коледжів і університетів, заявив, що з огляду на 
зменшення військового освітнього бюджету на ЗО міл. дол. 
військові бази ЗСА починають вичерпуватися з фондів, 
призначених для допомоги студіюючим військовикам. 
Речник військових з'єднань Грег Рнксон сказав, що 
зменшення освітнього бюджету прийшло в наслідок 
загального зменшення бюджету Пентагон%. 

ПРЕЛІМІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ перевірки Деиартамен-
то.м сільського господарства наркотиків у м'ясі свиней, 
вказують на 4-відсоткову присутність хемікалій,. що їх 
вживають до збереження харчів, а`які рівночасно є 
спрнчинникамн пістряка. Речник Управління харчів д-р 
Маќс Крен дол Л заявив, шо висліди цієї перевірки не 
виглядають зле. але зансчищення хемікаліями панд один 
відсоток є вже небезпечним. 

ЧАРЛЗ БЛІЦЕР, ГОЛОВА Крайового центру клясйчних 
наук в Норт Кароланні. був іменований директором 
Міжнародного центру для науковців ім. Вудро Вілсона. 
Центр був зареєстрований Конгресом ЗСЛ на пропозицію 
Гюберта ГаМфрі. тодішнього віцепрезндента ЗСЛ. гроші 
одержує від Уряду і приватних меценатів. Річно центр 
видає біля 50-стнпендій на дослідні наукові пращ з ділянки 
гуманітарних наук, а також з ділянок журналістики, торгівлі, 
дипломатії та політичних наук. 

ВИСОКОПОСТАЛЕНІ УРЯДОВІ чинники Деиаргамен-
ту здоров'я затурбовані зростаючою небезпекою обманю-
вання осіб, що мають недугу АІДС. Д-р Роберт Віндом. 
заступник секретаря Департаменту здоров'я та людських 
послуг, заявив, що йдеться не про якісь малі чи відокрсмле-
ні випадки, але про алярмуючо зростаючу кількість різних 
знахорів, які використовують ці нещасні жертви АІДС то 
пропонують їм за винагороду різного роду лікування, яке 
очевидно. їм нічого не помагає. 

www.svoboda-news.com

http://www.svoboda-news.com


СВОБОДА, СУБОТА, 19-го БЕРЕЗНЯ 1988 4.53. 

Передвибори в Іллиной — 
пояснення ситуації 

Коли вже в листопаді минулого року, рівно 
рік перед голосуванням у цьогорічних прези-
дентських виборах, зголосилися сім демокра-
тичних і шість республіканських кандидатів, не 
було ні однієї людини, яка могла передбачити, 
на кого люди голосуватимуть у передвиборах і 
хто матиме найбільші шанси стати новим прези-
дентом ЗСА. Перший так званий кокўс, партійне 
зібрання, на яќрму` люди голосують, але іде не 
вибирається делегатів на партійні конвенції, 
відбувся в стейті Айова 8-го лютого цього року. 
Вислід голосування був великою несподіван-
кою. На перше місце з-посеред демократичних 
кандидатів висунувся мало кому відомий конґ-
ресмен Ричард Ґепгард із Мізурі та з-посеред 
республіканських кандидатів nepjue місце зай-
няв сенатор Боб 'Дол, після н'ього колишній 
телевізійний коментатор реліг'ійних справ Пет 
Робертсон, а шойно на третьому місці людина з 
найбільшими фаховими кваліфікаціями — віце-
президент Джордж Буш. Але у перших передви-
борах в Ню Гемпширі 16-го лютого ц.р. вибори 
виграв т'аки Джордж Буш — республіканець, а по 
стороні демократів — губернатор стейту Масса-
ч"усетс Майкел Дукакіс. Правда, Буш дістав там 
тільки 23 делегати.(Дукакіс 22). але за тради-
цією уважається, шохто виграє ті перші вибори у 
Ню Гемпширі — той буде ‚‚першуном" у всіх 
дальших передвиборах і матиме найбільші 
шанси стати новим мешканцем Білого Дому. 

І ця традиційна віра виправдалася. У так 
званий ‚‚великий вівторок" 8-го березня ц.р. Буш 
виграв у всіх 20-ти південних стейтах, — сенатор 
Дол ні в одному. У вівторок 15-то березня 
відбулися передвибори в стейті Іллиной, столи-
цею якого є Спрінґфілд, але найбільшим містом 
є Чикаго. Напередодні цих передвиборів 
Джордж Буш мав уже 705 делегатів — сенатор 
Дол 165. Подано, що він дістав 55 відсотків усіх 
голосів. По демократичній стороні перше місце 
зайняв сенатор стейту Іллиной П'ол Саймон, 
друге місце зайняв чорний провідник Джессі 
Джексон і щойно на третьому місці опинився 
Майкл Дукакїс, якому пророчили, що він дістане 
офіційну номінацію від своєї партійної конвен-
ції. 

Для отримання республіканської номінації 
треба` 1,139 делег'атів, конвенція Демократичної 
потребує 2,028 членів. Обидві конвенції відбуду-
ться в липні цього року. У великій статті журналу 
‚ ‚ Ю . С . Н ю з енд Ворлд РГпорт" здати 21-го 
березня ц.р. у статті з майже цлосторінковим 
портретом Джорджа Буша той журнал не має 
найменшого сумніву, що Джордж Буш виграє 
вибори і стане новим президентом, бо з демо-
кратичних кандидатів ні один не буде всилі його 
перемогти. Щобільше, у цьому поважному жур-
налі пОдано вже із світлинами дев'ятьох з яких 
Буш зформує новий уряд. Цікаво, що на держав-
ного секретаря Буш буцім то плянує призначити 
Джима Бейкера, найближчого свого приятеля, 
який, начебто годиться на всякий вищий пост, та 
на секретаря оборони колишнього секретаря 
Тому Павера. Буш, за передбачуванням названо-
го журналу, заанґажує до свого уряду однаково 
когось, що буде милий лібералам, як †еж когось 
із правого консервативного крила Республікан-
ської партії, можливо навіть конгресмена Джека 
Кемпа, який кандидував у цих президентських 
виборах і вже зрікся, побачивши, що не має 
ніяких шансів перемоги. Взагалі число кандида-
тів^уже зменшилось. Зрікся з-посеред реслублі-
канських кандидатів генерал Ааександер Гейґ, 

‚передбачають, що зречеться Пет Робертсон. 
зрікся демократ Ґері Гарт і після останніх 
передвиборів у Чикаго зречуться ще деякі 
кандидати, які прийдуть до розумного висновку, 
що не варто викидати гроші на пропаще діло. 

Перед нами відбудуться ще передвибори у 
таких великих стейтах, як Каліфорнія. Мишиґен і 
Ню Йорќ. Але вони вже не дуже змінять ситуа-
цію: демократичний табір розколений на най-
менше трьох ‚‚першунів" — ДукакісагДжексона і 
Гора — та по республіканській стороні перемож-
цем буде Джордж Буш. Не є виключене, що у 
листопадових виборах Джордж Буш. вигравши, 
потягне за собою виѓру у Сенаті, як це сталося 
сім літ тому при виборі Роналда Реґена. 

Українська пропаганди^-. 
на ѓазета „Вісті з України", 
яку видають в Києві для 
українців за кордоном, у 
своєму другому номері за 
1988 рік принесла інтерв'ю з 
доктором філософських на-
ук Анатолієм Бутенком 
„спеціалістом з проблем 
теорії соціалізмЎ" Як газе-
та зазначає, останнім часом 
він '„займається вивчення 

білих плям' радянської 
історії". Інтерв'ю „Вивча-
ти помилки минулого, щоб 
не допустити їх більше" про 
вела кореспондентка Шахо-
ва і воно явно спрямоване 
на закордонного читача 
„Вісті з України". Намір 
експерта захистити лені-
нізм перед Сталіном. 

Анатолій Бутснко, як вид 
но з інтерв'ю, дуже хитрий 
спеціяліст — він хоче і вовка 
наситити і вівцю зберегти. 
Спочатку він твердить, що 
Сталін був напочатку доб-
рим большевиком, бо він 
був на чолі ядра партії, яке 
„відстояло ленінізм в ідей-
ній боротьбі, сформулюва-
ло стратегію і тактику на 
початковому етапі соція-
лістичного будівництва". 
Але потім „спеціаліст проб-
лем теорії соціялізму" таки 
признає, що Сталін „з бага-

Анна Білиќ 

ГЛАСНІСТЬ" НА ЕКСПОРТ ?v 

тьох питань займав зовсім 
не ленінську позицію". Тут 
вчений спеціяліст наводить 
і збочення Сталіна від рево-
люції , від ленінізму, від 
партії. . . , якщо читач хоч 
трохи вважатиме, то помі-
тить, що з „добрих вчинків" 
у Сталіна нічого не залиши-
лось.v 

Правда, тут постає пита-
ння навіть у читача „Вістей 
з України", а що робил'а 
партія протягом майже 30-ти 
років, коли цей найбільший 
злочинець в історії народів 
СССР впроваджував терор, 
винищував селянство й зни-
щував своїх політичних 
конкурентів?! Звичайно, Бу-
тенко тут ні словом не гово-
рить про ролю партії у сис-
темі стал ін і зму . Чомусь 
вчений експерт дуже хоче 
оборонити ленінізм, мов-
ляв, ленінізму не було в 
політиці протягом пануван-
ня Сталіна. В інтерв'ю Бу-
тенко каже: „Хочу зазначи-
ти також і те, що масові 
репресії, порушення закон-
ності взагалі нічого спіль-

ного не мають з ленінською 
позицією... мало того, сам 
удар був спрямований на 
соціялістичні сили - на 
партійні, військові, адміні-
стративні кадри". 

На питання, що ідсоло-
гічні противники соціяліз-
му твердять, мовляв, культ 
особи — це природне по-
родження соціялізму, спе-
ціяліст з проблем теорії 
соціялізму покликається на 
Горбачова, який зазначив, 
що „культ особи чужий при-
роді соціялізму". З чого 
можна зрозуміти, що коли 
ви цьому не вірите, то ви не 
читали доповіді Горбачо-
ва. Тут Бутенко призабув, 
що вся історія соціялізму 
пов'язана з догмами та ідо-
лами, починаючи від Марк-
са через Леніна, Сталіна, 
Хрущова та кінчаючи пред-
ставником застою Брежнє-
вим. А сучасний, так зва-
ний реальний соціялізм ві-
домий своїми культами осо 
би в Румунії Чаушеску, а на 
Кубі Кастро, 

Про „білі плями" в істо-

рії СССР спеціяліст проб-
лсм теорії соціялізму не 
розговорився, хоч газета на 
початку зазначає, що він 
цими проблемами остан-
нім' часом займається, а 
може він вважає добу Ста-
ліна „білою плямою"? Але 
всі знають , що це чорна 
пляма, а під „білими шіяма-
ми" розуміють і на Заході 
дещо інше. Можливо, що 
„гласність" „Вістей з Укра-
їни" має в пляні ще одно 
інтерв'ю, бо це ж закордон, 
а там можуть і більше про-
читати ніж це дозволено в 
системі „перебудови^ під 
керівництвом Щерби ньќого 
в Україні. Стаття — інтер-
в`ю справляє враження, що 
запити і відповіді були 
сформовані так, щоб закор-
донному читачеві показати, 
яка „гласність" в Україні. 

Дивує лише, чому за умов 
так званої демократизації, 
гласности й перебудови не 
помістила ні о'дна українсь-
ка совєтська газета такого 
актуального інтерв'ю? Ви-
ходнть, що українські пар-
тійні „демократи" виріши-
ли, що краще експортувати 
„гласність", ніж її запро-
ваджувати у себе, бож не 
дарма мудрість каже, що 
„правда в очі колеть"! 

На книжковому ринк'у 
появилася дуже цікава кн№-
жечка п. з. „Родина Качуров-
ських" авторства Лесі Бриз-
гун-Шанта, що має започат-
ковані й запляновані інші 
цікаві видання про пташок і 
звіриків. 

Ілюстрував Віталій Лит-
вин, що недавно подарував 
у едмонтонському домі для 
наших стареньких серію 
своїх картин, длязображен-
ня „Лісової пісні" — Лесі 
Українки, й напевно знай-
дуться там любителі його 
мистецтва, бо він пильно 
працює над своїм світо-
сприйняттям, та обдаровує 
нас щораз кращими своїми 
роботами. 

Об'єднання Працівників 
Літератури для Дітей і Мо-
лодіДОПЛДМ)ідало свою 
згоду на це виланпя.` що 
появилося в Канаді в То-
ронто в 1987 році. Видання 
альбомного формату, дру-
ковансііа доброму крейдя-
ному папері, що не нищить-
ся при ужитку та ще вогкою 
шматинкою стирається за-
брудження. Друк виразний. 
Виг`ляд естетичний. Про-
дажна ціна 6 дол. 

Леся Бризгун-Шанта дос-
відчений педагог, що дав-
ніше працювала в виховно-
му секторі Пласту, самос-
гійно вела вакантні табо-
ри. працювала і працює в 
державній середній школі, 
та багато років писала ціка-
ві розповіді для Дитячої 

! ванна Зельська 

НОВЕ ВИДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ 

сторінки журналу „Жіно-
чий Світ". Тепер вона пра-
цюс у бібліотеці, та має 
доступ до чужомовних ви-
ховних видань. До вказано-
го видання вона черпає те-
му з-французького у вільно-
му переказі. 

Видання попереджує ко-
ротка інформація, щоб то-
му хто бере цю книжечку, 
знав про що читатиме. Там 
є цікава замітка, що каченя-
там треба вчитися — це 
скрита заохота для бага-
тьох. А я спитаюся: чи то 
лиш дітям треба;вчитися? 
Наш вік такий багатий у 
різні винаходи і новОсті, що 
насправді вчитися треба 
повсякчасно нам усім. Сло-
ва народної мудрости тут 
придадуться: „ Д о щастя 
ключі, знайдеш у голові". 

У примітці зазначено, що 
видання є для молодшого 
юнацького віку, а я додам, 
що варто і старшим'поціка-
витись. Насправді, видань 
для цього віку діт‡Й є так 
небагато, що треба привіта-
ти появу книжечќгѓ „Роди-
на Качуровських",: -що роз-
повідає про переживання 
диких качок, які мають сво-
їх природних ворогів. У 
згаданій книжечці. є п'ять 

розділів, що поступово ве-
дуть читача від вилуплен-
ня виводку качачого (вісім 
каченят), почерез -знайом-
ство, науку, пригоди і манд-
ри. А мандри притаманні не 
лише д ітям. Одинадцять 
уміло розмішених ілюстра-
цій у віщанні допомагають 
молодому читачеві допов-
нити фантастичні уявлення і 
то дуже важний чинник умо-
вого розвитку, що не лиш 
збагачуєууяву прочитаним, 
але н уміло скеровує. До-
рослий читач мас свої уяв-
лсння, у яких слідне забар-
влення довголітнього дос-
ВІДУ. 

Кінцеве звернення до чи-
тача. про що ще він хотів би 
знати, нехай напише на по-
дану адресу авторки. Воно 
відноситься рівночасно до 
всіх нас, що хотіли б бачи-

- ти сучасні видання цікави-
ми, змістовними, коротки-
ми, без зайвих описів, що 
характеризували добу ро-
мантизму. Нашу молодь 
найбільше цікавлять тепс-
рішні проблеми, а не доба, 
що проминула. Заохочує їх 
до того карколомна рекля-
ма засобів масової інфор-
мації, а в тому і телебачен-
ня. 

Даймо на книжковий ри-
нок короткі, змістовні, ці-
каві публікації — замість 
нарікань, що нема ўкраінсь-
кого читача, то переконає-
мося, що ті видання не бу-
дуть лежати на полицях 
книгарень і припадати,по-
рохом. Книжка „Родина 
Качуровськнх" дуже відпо-
відиа на подарунок і добре, 
що вона появилася. 

Всі ми добре знаємо, що 
на тому континенті школа 
вчить, та майже не виховує, 
тому цю прогалину найпер-
шс нехай заповнять тато і 
мама. Це їх обов'язок. „Ді-
ти на світ не просилися" — 
золоті слова моєї мами і так 
здорово розуміли свої обо-
в'язкн наші предки. Чи ми 
перестали бути Свідомими 
українцями? Добровіль-
ність допомоги дідуня чи 
бабуні вказана для обопіль-
ного добра, але нѓ можна 
ніяк накидати їм додатко-
вого зобов'язання і відпо-
відальности, хоч би з того 
приводу, що свою повин-
ність вони вже сповнили, 
совісно виховавши своїх 
дітей на добрих громадян 
країни поселення і України, 
рівночасно! 

Дуже влучну вказівку дає 
нам народна мудрість. „Ма-
лсньќих дітей треба плека-
ти, підростќів навчати, а від 
дорослих вимагати". І вона 
рідко коли схибляє! 

Борислав Борисюк 

ЛІРИКА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

II. 
Не диво, що у поезіях Шевченка розкинено так багато 

взорів народних пісень, які знав і співав наш поет, та про 
них засвідчує сам поет такими словами: „Давно, давно 
колись, я чув, як стояв під вербо'ю, тихенько дівчина 
співала; і жаль мені малому стало того сірому сироту... і я 
заплакав..." Таких переживань ледве чи міг би хто зазнати, 
пізнаючи народні пісні з друкованих збірників. Глибоке 
нражіння, робили пісні з мотивами сирітства та недолі, бо 
вони спліталися з його споминами про рідне село, ранню 
молодість і першу любов . У цих піснях шукав поет 
розради на чужині, в далекому Петербурзі. З рідного села, 
з-під мужџньќої стріхи виніс Шевченко звичку співати 
народні пісні, просто переживав їх, сам був зворушений і 
слухачів зворушував, тим більше, що й голос у нього був-
дуже гарний. 

Замилування Шевченка до народної лісні та його 
широке обізнання з творами усної словесности дає нам 
поняття: що одне й друге мало великий вплив на його 
поетичну творчість. Звідсіля він прийняв тип народного 
співця, що часто виступає у нього, „Кобзар", подекуди 
змальований з етнографічною вірністю нпр..у „Катерині", 
а крім цього з кобзарем поет ідентифікує самого себе, яку 
„Перебе`нді". Всупереч інших українських поетів-роман-
тиків, Шевченко підкреслює свій зв'язок із народною 
масою, з життям простого люду, серед якого він виріс, як 
нсяідродний син свого народу. У всіх його поемах 
Шевченко наводить заголовки, навіть рядки й цілі строфи 
народних пісень, що їх можна відшукати в етнографічних 
збірниках. Так українські народні пісні в устах поета 
подають нам широку картину України та її героїв. 

Шевченко, як поет подає Б. Навроцький („Проблеми 
соціологічноЃ аналізи Шевченкового поетичного стилю, 
ст. 33") „найсильніший бувў царині ліричної поезії, де він 
міг щоразу черпати від свого соціяльного підґрунтя 
народньо-поетичні традиції". Поважну групу його лірики 
із першої доби його творчости об'єднують ці мотиви: а) 
сирітство іі самота, б) чужина й вороги, в) журба й туга за 
рідним красм. г) прочуття смерти на чужині, г) жаль за 
втраченою молодістю, а над тими усіма домінує мотив д) 
долі. Мотиви самоти виступаютьў „Пам'яті Котлярсвсь-
кому" та в ..Присвяті Маркевичу" (1838-1840)". —Згадка 
про сирітство у . .Гайдамаках" у словах: „Давно те 
минуло, як мала дитина, сирота в ряднині, я колись блукав, 
без санѓи, без хліба по тій Україні. Мотиви туги за 
Україною іі смерти на чужині особливо сильно висту-
пають у поемах ..До Основяненка" та „Думи моГ. В поемі 
...Мені .однаково..." згадується мотив „ворогів", що, як 
„злії люди" присплять Україну, й в огні її окраденою 
збудять. Найбільш сантиментальний мотив — це доля 
іівчИни-сироги. т о покинута, в тузі за милим, та в в 

самогині коротає молоді літа. Сюди належить думка: 
„Нащо мені чорні брови..." Поетичний образ калини на 
гробі коханців, що повторюється в закінченні „Причнн-

ної та в баляді „Калина", перейняв поет, із народної пісні: 
„Стоїть явір над водою..." Козак-сирота, що шукає долі і 
гине на чужині, це оспівувана в народних думах тема.що 
особисто в'язалася з долею поета: „-Тече вода в ̀ синє 
море..!", або „ЛЄТИТІЬ орел через море..." Мотиви шляхів, 
якими ходили „козакові ніжки", подибуємо в 'вірші: „Ой 
три шляхи широкіЃ, „Ой не шуми. луже", а мабуть, 
далекий вігомін цього мотиву вчувається в поемі Шевчен-
ка з 1850 p.: „Лічу в неволі дні і ночі!" 

Хоча Шевченко користується тут мотивами, образа-
ми, зворотами народної поезії, та цс зовсім не вменшає 
ориґінальности його творів. Шсвчснкова лірика щира і 
безпосередня, не мас ні крихітки чогось штучного, а 
виявляє сильну індивідуальність, що дуже вдало розпоряд-
жаозасобами народного стилю. Зводити жалі Шевченка до 
наслідування народних пісень, значило б зрікатися 
глибшого розуміння Шсвченкової поезії. 

До цих мотивів сирітства, шукання долі, смерти на 
чужині, приєднується мотив журби, що знаходимо його у 
поезіях: „Думи мої...", „Катерині", „Гайдамаки", „На 
вічну пам'ять Котляревському", що тісно в'яжеться 
„вітром", „могилам", як у „Варнаку" і „Тополі", „Гайда-
маки", „Іван Підкова", як „Ой у полі могила з вітром 
говорила...", „Високії ті могили Чорніють, як гори", в 
поемі „До Основяненка": „На тім степу скрізь могили", 
навіть сам поет вмішується до розмови могил із вітром та 
морем; він боліє над долею України, що ‚‚обідрана 
сиротою понад Дніпром плаче". 

На поданих прикладах бачимо наочно, як мотиви 
народної поезії у віршах Шевченка поглиблюють свій 
зміст: могили говорять із вітром, про Волю, слава розкаже 
„чия правда, чия кривда, і чиї ми діти?" Не тільки поет 
згадує своє сирітство, але Україну називає сиротою, 
ограбленою ворогом, що ворог із неї сміється. Найповаж-
нішим мотивом лірики поета є мотив Долі, що проти неї 
протестує пост, коли не хоче „валятися- гнилою колодою 
по світі, словами: „Доле, де ти? Доле де ти? Нема ніякої! 
Коли доброї жаль. Боже, то дай злої, злої!" Мотив 
, ,смерти на чужині? мабуть найбільш проймаючий і 
болючий для душі поета, що на засланні прсдчував свою 
смерть, одначе „не однаково йому, коли він у віщому 
предчутті освідомлюс собі, до якого лиха можуть довести 
лукаві вороги його рідну Україну. 
' Перебуваючи в петербурзькій в'язниці та головно в 
першому році заслання, Шевченко написав кільканадцять 
поезій у формі пісень, у яких майстерно наслідус народно-
пісенний склад за різними ритмічними зразками, бо хотів у 
них зачарувати ще свіжі спомини про рідний край. Ці поезії 
переважно оспівують жіночу долю, з яких кожна пісня 
концентрується на одному мотиві: „Ой одна я. одна, як 
билинка в полі . . ." Цс поетичні образи-паралелі , що 
порівнюють дівчину до зозулі , як показує це „Плач 
Ярославни". 

У висліді заподаного без перебільшення можна 
сказати, що у ліричних Шевчснкових поезіях його 
творчости мотиви сирітства, чужини й ворогів сплітають-
ся з мотивами України, з рефлексіями про її славну 
бувальщину й теперішню недолю. Ці мотиви своїм 
змістом і формою, хоча наслідують народну поезію, своїм 
змістом та ідейним підкладом далеко відбігають від 
творів народної поезії, тому що ці мотиви поет розвиває й 

ПРО ЦЕ І ТЕЃ 

Про листування ‚‚факсом" z... 
волами 

. У нашііі `добі непересіч-
ного розвитку технології 
ми привикли кожну вістку 
діставати якнайскоріше, а 
кожну подій} шати дослів-
но негайно після того, як 
вона сталася. Њвіть наіі-
кращі щоденники мусять 
стояти прзаду телеві?ій-
ни.х чи радїових новинок, 
які перші інформують нас 
про все. що діється неза-
лежно від віддалів oocfna-
вин. події. І якось дивно, що 
тепер, коли кожний рік 
приносить нові удоскона-
лення комунікації, ми стве-
рджусмо що .‚звичайна" 
пошта з бігом часу гіршої, 
а не кращої що було б 
логічним наслідком усіх 
технологічних засобів. 

Але. на жаль, так воно с і 
кожниіі із читачів напевне 
мас цей самий досвід із пош-
тою на Північноамерикан-

`Ньќому континенті. Бо 
тут ми не можемо наріка-
ти лише на американську 
пошту, але в такій самій 
мірі на канадську, яка здо-
була собі в останніх роках 
слав)1 особливо повільної. 

Який же тут парадокс 
— ми знаємо дослівно до 
години, що сталося на дру-
гому кінці світу, але коли 
посиласмо листа з Нні Йор-
ќу до Торонто требараху-
ватися із тим, що він буде 
принаймні 10—14 днів в 
дорозі. 

Отож: як вам спішно, 
або масте важну посилку, 
яку не хочете втратити, 
тоді сьогодні залишається 
вам лиш можливість ко-
ристуватися приватними 
підприємствами, які за со` 
лону ціну обіцяють вам 
доставў адресатові до 24-
ох годин, або треба поста-
ратися про найновішу тех-
нологічну вигадку „факс", 
яким передається цілі лис- , 
ти протягом кількох хви-
лин. Усе це однак получене. 
із великими матеріяльними 
коштами. А що мають 
робити ..звичайні" емер` 
тельники. які все ще „ві-
рятьу пошту" і. наліпивши 
марку за 22 центи, надію-
ться. що лист буде на місці 
призначення v скорому ча-
сі? 

Тема пога)іої достави 
пошти не сходить тепер 
ніколи з }fm усіх мешканців 
іію Йорќу та інших осе-
редків і. здається, кожна 
людина може оповісти 
спою не одну прикру приго-
ду із поштовим урядом. 

Ми також мали їх вже до-
волі багато, але таки .в ос-
танньому часі, нам здаєпт`я) 
немов тепер в Америці во-
зять листи не літаками чи 
потягами, але волами, як 

колись за дуже давніх (але 
добрих!) часів. 

Бо як тут можна зрозу-
иіти, коли лист із важли-
вим матеріялом для друку 
іде з Клифтону в НюДжер-
зі до Бабилону біля Ню 
Йорќу рівно десять днів, 
коли це віддаль якої сотні 
миль, що її можна автом 
подолати у нецілих двох 
годинах? к'оли він вкінці 
‚‚добрив" до нас — це була 
така радість, яку мусіли 
мати хіба ще наші праді-
ди. коли поштар привіз на 
село листа та вручував йо-
го адресатові особисто. 

Ііл)уга недавня пригода 
закінчилася менше щасли-
во. Десь між Ню Йорќом і 
Бабилоном. на віддалі 50 
миль, .‚загубилася" поруче-
на посилка з коректою ці-
-лої книжки. Не помогли 
ніякі розшуки, запити, ска-
рги і десятки формулярів,' 
які треба було виповнити 
на доказ, що посилка про-
пала. Треба було зачинати 
працю від початку. Увислі-
ді ми тепер рішили не 
вірити більше таким засо-
бам транспортації і у важ-
ливих випадках вертаємо-
ся до єдиного певного влас-
наручного передавання по-
шти. 

Наші читачі напевно мо-
жуть додати до тих двох 
випадків десятки своїх, 
особливо коли йдеться про 
доставў ‚.Свободи``, яка 
фке дійсно хіба волами їде 
до передплатників. Вони 
пишуть скарги до адмініс-
трації і до пошти — але це 
нічого не помагає, і так 
вже всі привикли до того, 
що дивуються коли часом 
дістануть наш щоденник 
на другий день. Хто. отже, 
може винувати редакто-
рів за неактуальніеть віс-
ток? 

Може поширення „фак-
су" піде так далеко, що 
можна буде не лише пере-
давати протягом корот-
ких хвилин листи, а й цілу 
..Свободу"? Уявіть собі як 
актуальною вона б тоді 
стала. її читачі однак,му-
сіли б бути усі дуж`е багаті 
та купити собі цю машину. 

А до того часу прийде-
ться далі їхати волами... 

О - К А 

П.С. Наша співробітниця, 
яка підготовляла цей фей-
летон до друку, повідомила 
нас. що вчора дістала кар-
точку з різдвянимими по-
бажаннями. Карточку ви-
слано із Джерзі Ситі до 
Ню Йорќу і вона перебува-
ла в цій дорозі „тільки" 
три місяці. 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 

Ганна Черінь 

„БАРВІНОК'ЦВІТЕ В БРАЗИЛІЇ 
Українська нація знана 

своїми вишивками, піснями 
й танцями. На жаль — не 
маємо кращої зброї для 
боротьби за державність. 
Але — на щастя — маємо 
хоч таку зброю. В сучаснім 
житті, як не дивно, саме 
такбю зброєю можна бага-
то чого завоювати — на-
самперед, самих себе. Вона 
збуджує тих, що сплять чи 
дрімають, зацікавлює тих, 
що мовлення забули чи не 
навчились, але мову лісні і 
танцю розуміють. Розу-
міють це і чужинцѓ, або, 
вірніше кажучи, аборигени 
й завойовники тих країн, 
куди ми спершу прибули 
чужинцями, потім порідни-
лися, а потім наші діти і 
внуки ці країни називають 
рідними. Різні бувають си-
туації, і по-різному їх мож-

на розуміти і трактувати. 
Дня 12-го березня у Чика-

го відбулася перша внста-
ва української фолкльорної 
групи з Куритиби „Барві-
нок". Синій барвінок, одна 
із складових барв нашого 
прапора, став гордим ім'ям 
цього молодечого колекти-
ву, що народився ще 1930 
року і проіснував та розріс-
ся в 160-особий колектив, з 
якого` 45 найкращих прибу-
ли до Канади й Америки. Зі 
скупих відомостей про цей 
ансамбль знаємо, що він 
виступав кілька разів на 
різних імпрезах Бразилії, 
головно в „українському 
стейті" Парані, але тепер 
стався їх перший — і трі-
юмфальниЙ — виліт в дале-
чину. Для них Америка, 

(Закінчення на crop. З`) 

поглиблює, надаючи їм більш різкого й барвного кольори-
ту. Коли пости романтики, сучасники Шевченка, захоплю-
валися старовиною і залюбки сприяли темам із містики, 
народних вірувань та` могильних настроїв, Шевченко став 
на шлях романтичного реалізму, відтворюючи життя 
нашого народу, яким воно справді було, чого доказом є 
його сказані гіркі слова до своїх друзів: „Як би ви знали 
паничі, як нам.живеться на селі, то ви б ідиллій не 
творили!" 

Шевченко не тільки вмів покористуватися мотивами чи 
образами народної поезії, він так справно і всесторонньо 
володів всіма н засобами, що незалежно від її змісту і 
взорів зумів творити свої оригінальні поезії, і як сказав 

. Франко: „увесь сок українських пісень иародніх, з мслян-
холійною основою й відтінками делікатного гумору 
перетворений в кипучу кров самого Шевченка, закрашений 
сильно його індивідуальністю ч- все це являється у повнім 
блеску в 'ПеребендГ". . 

Перейнявшися духом й стилем української народної 
поезії, Шевченко своїми творами, зокрема ліричними 
поезіями, поклав тривкі підвалини під дальший розвиток 
української літературної мови, цієї найсильнішої основи 
національного об'єднання від Кавказу по Карпати. 
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Ніби на підтвердження 
цих слів американські ре-
портери знайшли Й. Тере-
лю і тут і запросили в окрему 
кімнату на інтерв'ю. Хоч як 
не хотілося йому залишати 
гостинну громаду, довело-
ся відлучитися майже на 
годинў. Й. Тереля добре 
розуміє, як важливо тепер, 
коли ми відзначаємо юві-
лей Тисячоліття Хрищення 
України, інформувати прс-
су. а через неї і мільйони 
американців. та чужннець-
кий світ про українців, про 
їх життя та боротьбу на 
рідних землях і внкористо-
вувати такі нагоди. А тим 
більше напередодні святку-
вань Тисячоліття у Москві, 
Ленінграді, Новгороді^Мін 
ську, Києві та інших містах 
в СССР. куди приїде багато 
представників засобів масо-
вої інформації зі ЗСА та 
інших країн світу. їх тш?Ва 
озброїти правдивими інфор 
маніями, усвідомити, роз`яс 
нити, яким є справжній стан 
Української Католицької 
Церкви і взагалі церков ін-
ulNx віровизнань у Совстсь-
кому Союзі та чи має Моск-
ва моральне право відзна-
чати українське Тисячоліт-
тя. А' хто краще може це 
зробити, як не людина, яка 
більше половини свого жнт 
тя, 23 роки, провел'а у тюр-
мах, концтаборах та „пси-
хушках" лише за тс. що 
хотіла одного „вільно 
молитися і трудитися на 
благо рідного народу", як 
неодноразово заявляв Тере-

-ля. 

А що на Батьківщині про 
Терелю ходя і ь легенди, сві-
дчить лист, якого дістали 
вліті минулого року в Мін-
неаполісі. Родина з Украї-
ни пише, що в них ..скрізь 
говорять про Божого чоло-
віка. який ходить по селах і 
агітує людей повертатися 
до Католицької Церкви". 
Ось чому совєтський урял 
так радо випустив Терелю 
та його родину. ..І за це ми 
щиро дякуємо панові Ґрр-
бачову", — сказав під сміх 
та дружні оплески присут-
ніх о. С. Сабол і додав, що 
Й. Тереля - великий оптн-
міст. який вірить у відрод-
ження ЎЌЦеркви на Бать-
ківщині і в те, що він ще 
‚.повернеться на Україну 
разом з Блажсннішим Мн-
рославом Іваном Любачів-
ським". 

Для комуністичних режн-
мів більш небезпечним є 
коли люди-борці. люди. Які 
здатні повести-за собою 
маси, які ідею ставлятХви-
ще власних інтересів і гото-
ві за ней віддати життя, за-
лишаються в країні. Такі 
люди небезпечні і у в'язниці, 
бо і там вони роблять свою 
роботу, ведуть за собою. 
Тому режим старається по-
збутися їх усякими спосо-
бами: знищити фізично, як 
це було з Олексою Тихим. 
Юрієм Литвином, Василем 
Стусом. Валерісм Марчсн-
ком. або вислати за кордон. 
Щодо першої крайності!, то 
нині вона для реформатора 
М. Горбачова не цілком 
підходить: надто багато 
шуму за кордоном і Захід, 
який стоїть на сторожі прав 
людини," може відмовити 
дати черговий довготермі-
новий кредит чи продати 
пшеницю, нові модерні ма-
шини і устаткування. А цс 
тепер ще більш небезпечне, 
бо економіка, сільське гос-
подарство ..нанпередові-
шої" країни світу стоїть на 
грані краху. Залишається 
Захід — ..видворення" доб-
ровільне або примусове. А 
наївний Захід все ще дуже 
слабо вірить у правду про 

Український... 
(Закін чення зі с тор. 1) 

СССР. Ѓ н е дивно, бо ця 
правда настільки неправдо-
подібиа, що повірити в неї 
дуже тяжко. Навіть іноді 
тим. які залишили Батьків-
щниу 40 років тому. Тому 

`ця друга крайність менш 
страшна для совстського. 
режиму. 'Ѓому так радо він 
випустив Анатолія Щаран-
ського, Ірину Ратушинську. 
Данила Шумўка, Раїсу та 
Миколу Руденків, Йосипа 
'Т'ерелю та інших борців за 
свободу, за права людини. 
Церкви, за ‚.глас-ність" і 
перебудову. 

З коротким словом висту-
пила Олена Тереля, яка пе-
редала українцям Ню Йор-
ку „вітання від всього укра-
їнського народу" і подяку 
вала за їх молитви. 

Відтак до мікрофону пі-
лііішон Й. Тереля. „Ми 
на порозі великих звершень 

^— сказав він. — Ми хочемо 
волі. І таким поворотом до 
волі с легалізація Українсь-
кої Католицької і Правос-
лавної Церков". Він розпо-
вів про становище в сучас-
ній Україні.'про напіональ-
но-релігійне піднесення, яке 
там панує, про тс, що те-
перішня „гласність" і „псре-
будова" практично нічого 
ще не принесла українсько-
му народові, бо лише за' 
панування Міхаїла Ґорбачо 
ва там знищено 150 католн-
цьких церков. Багато з них 
були старііииимн, архітек-
турними та історичними 
гшіі'ятками нашого народу, 
як. наприклад. Ясінська цер 
ква, якій минуло 310 років. 
А п спалили варвари епохи 
.‚т ласностн" і ‚.перебудо-
вн". „Навіть Сталін не ро-
бив того, що робить т'епер 
Горбачов", - сказав Терс-
ля. Він повідомив також, 
що нині ЎЌЦерква в Укра-
їні. яка вже понад 40 років 
перебуває у катакомбах, 
мас нині понад 10 єпископів 
тл 1200 світських свящсни-
ків і нараховує п'ять міль-
йонів вірних. 

Свої слова Тереля ілюст 
р у вав, фохо докуліе ќтами . 
прозіркамн. На багатьох з 
них увіковічнсні колишні ќа 
толицькі церкви, на місці 
яких нині залишилися руїни.^ 
Перед притих;юю залею 
пройшли' на екрані десятки 
прозірок колишні воїни 
Української Повстанської 
Армії (ЎПАК які віддали 
життя в боротьбі за неза-
лежність Батьківщини, ди-
сидснтн-в'язні, ЯКІ ПІДНЯЛИ 
прапор боротьби у 1960-
1970-их роках. Багато з них 
сфотографовані на фоні ві-
домих нині усьому світові 
в'язниць „найдемократнч-
ніиюГ країни. Горезвісну 
московську, в'язницю Ле-
фортово, наприклад, на про 
хання політв'язнів пргодив-
ся зфотографувати прнхо-^ 
ваною камерою майор КҐБ 
(„за немалі rpouli", як уточ-
яив Тереля). Унікальною є і 
св ітлина в 'язнів на фоні 
тюрми з написом „СССР — 
оплот мира и дружбьі наро-
дов". Після того якфотог-
рафія появилася на сторін-
ках західньої, преси, напис 
зник. Фото цс мас нині цін-
ність хоч би й тому, що 
воно могло б прикрасити 
будь-який підручник з істо-
рії С С С Р . який-знову (в 
котрий уже раз!) треба мі-
няти у зв'язку з „гласністю" 

' Історичною цінністю для 
нашої історії (як і історії 
СССР) є фотографії, на 
яких молоді католицькі свя-
шеникн- підпільники в лісах 
і на полонинах Карпат свя-
тять паски, сповідають, від-
прав.тяють Богослуження. 
Дивишся на ці документи, і 
мимоволі на думку прнхо- ' 

‚‚Барвінок"... 
(Закінчення зі ст. 2) 

Канада і навіть ми, амери-
канські емігранти, з наши-
ми домівками, церквами і з 
нашими проблемами, були 
такою ж новиною, як і вони 
для нас. 

Напередодні концерту ми 
думали: „Ну, що ж нам 
покажуть ці внуки, а то й 
правнуки бідаків-переселен-
ців, що мусіли пробивати 
собі дорогу в джунглях і 
тяжкою працею боротись 
за існування?" Яка ж велика 
несподіванка приголомши-
ла нас, коли на сцену виплив 
молодий, вродливий чудо-
во вбраний колектив і при-
вітав нас традиційним `хлі-
бом на барвистому руш-
нику! Вступне слово керів-
ника й динамічного рушія 
ансамблю Ярослава Воло-
щука, розкрило нам очі й 
серця. Ці молоді інтеліген-
ти — лікарі, адвокати, вчи-
телі, педагоги, техніки й 
студенти, — говорячи ввесь 
день португальською мо-
вою, двічі на тиждень зби-
рались у ќлюбі Українсь'ко-
го Хліборобського Союзу й 
старанно випрацьовували 
кроки наших танців та вив-
чали українські пісні, старі й 
нові. Володимир Охрін-Ро-
меро опанував швидкі таи-
цювальні ритми, а хорео-
граф Олесь Іван Сисак пи-
льно стежив за прогресом 
українських танців і так 
вишколив своїх митців, що, 
словами, о. митрата Бут-
ринського, і балет Вірсьќо-
го міг би від „Барвінка" 
дечого повчитись. Так, пов-
читись вони могли б почут-
тя міри з „акробатиці" чіт-

коі дикції там, де козаки 
примовляють до танцю та-
кі поговірки, як „Ой, дуб-
дуба-дуба. . ." , або , чисто 
по-запорізькому, гейкають 
до ритму. Дівчата вміло 
коливали вінками та снопа-
ми. створюючи калейдо-
скопічні візерунки. Коли 
вони, в ідтанцювали свої 
плавні фігури, відійшли 
вглиб сцени, з-поза них рап-
том вистрибнули парубки 
—. звідки вони і взялися?! 

Бразилія — країна пів-
денна, темпераментна, і це 
не могло не позначитися на 
манері українських танців у 
виконанні „барвінку". До 
приро`дно-швидкого темпу 
наших танців додався Ще й 
б р а з и л ь с ь к и й кольорит . 
роблячи часом танець ша-
лено швидким. Група вико-
нувала ‚^Чумака" (чудово! 
Вміють ляскати батогом, 
певно ж від бразильських 
ковбоїв навчилися); „Мари-
ну", „Запорожця". „Повзу-
нець", аж два гопаки (і прос-
тий, і „непростий"), а також 
гуцульську в'язанку, яку 
перекладачі невпопад пере-
клали. як ..Hutsul weaving", 
— так що дехто думав, що 
„Барвінки" покажуть таке 
ткання килима, як ми недав-
но бачили в балеті Вірсько-
го. 

А головне — „Барвінки" 
не тільки танцюють, а й 
співають, та ще й як! На 
ввесь голос, слова добре 
знають. А як вони „Ще не 
вмерла" заспівали, з яким 
почуттям! Вони —патріоти 
українського народу, і за ще 
їм подяка і слава. 

Міністер... 
(Закінчення зі crop. 1) 

Комітет Тисячоліття 
в Ню Джерзі працює 

‚.доходить до того, що ук-
раінську мову на українсь-
кнх відділеннях можна по-
чути лише на лекціях з мови 
та літератури". 

Орган Спілки письменни-
ків України під статтею з 
вимогами харківського про 
фесора помістив коротким 
коментар заступника мініс-
тра-посвГѓн УССР В.М.Ку-
рила. Підтверджуючи наказ 
міністра освіти про об'сд-
нання катсдр. Курило в ци-
нічний і зухвалий спосіб оп-
равдує ці адміністративні 
заходи свого зверхника. Він 
пише: „Що ж до доцільності 
об'єднання кафедр філоло-
гічного циклу, то, я вважаю, 
коли на одній кафедрі роз-
робляються проблеми як 
мови, так і літератури, цс 
не буде судіеречнти розвнт-
ку літсрілурознавчої та мо-
вознавчої науки". 

Ця цинічна аргументація 
заступника міністра освіти 
показує, що. не зважаючи 
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дять слова, записані в совєт 
ській конституції, що гро-
мадяни ССС`Р мають право 
на свободу совісти. Таких 
фотодокументіа совстської 
дійсности Й. Тереля пока-
зав чимало. Кожну фотог-
рафію він супроводжував 

'обшнрними поясненнями. 
Приємною несподіван-

кою було, коли Олена Тсрс-
ля заспівала три українські 
пісні, в тому числі „Лебеді 
материнства" на слова Ва-
силя Снмоненка. 

До сліз розчулили наших 
дорогих гостей діти, які 
привітали їх квітами і щи-

Ѓ рими словами, висловлени-
мн рідною мовою. А це вже 
друге-трстс покоління, на-
роджсне тут. Йосипа та Оле 
ну Терелів вітали також 
представники крайових уп-
рав Товариства Студію-
ючої Молоді ім. Міхновсь-
кого. Пласту, СУМА, відзем 
ляків-закарпатців та інших 
українських організацій. 
Підходили й окремі грома-
дяни. щоб потиснути муж-
ню руку борцеві за права 
народу. 

Отець парох П. Пашак 
подякував усім за численну 
участь, а жінкам-господн-
ням за приготовлення 
столів зі смачними страва-
ми. Після молитви усі при-
сутні відспівали українсь-
кий національний гнмн. 

на виступи українських пи-
сьмснників. діячів культу-
рн. на протести патріотнч-
ної громалськости. уряд 
Володимира Щсрбицького 
за вказівками з Москви на-
магасз ься 'продовжувати г 
політику посиленої русифі-
кацїї і якнайбільше звузити 
сферу вживання української 
мови в Україні. 

Однак, мабуть, 'під тис-
ком громалськости. мініс-
тер освігн УССР таки зму-
ніений був відкликати свій 
наказ з 15-го вересня, бо вже 
в наступному числі „Літс-
ратурна Україна" (ч. 7 з 18-
го лютого) подала обшнр-
ннн лист М. Фоменка як 
відгук на статтю М. Гсть-
манця „Дивний наказ міні-
стра освіти". 

В листі М. Фоменко зок-
рема пише: .,Вважаємо пн-
гання, порушені автором, 
цілком слушними, а крнтнч 
ні зауваження справед-
ливнмн". Повідомляючи, 
т о міністерство освіти УС-
СР. „підтримуючи, пропо-
зиції. висловлені письмсн-
никами О. Гончаром. Ю. 
Мушкетќќом, Д. Павлич -
ком на зустрічі в СПУ з 
відповідальними працівни-
камн ЦК Компартії Украї-
ни 10 лютого ц.р., доручило 
ректорам Дрогобицького, 
Кіровоградського. Ровен-
ського і Сумського педін-
стнтутів переглянути це пи-
тання й знайти можливість 
для роз'єднання кафедр ук-
раїнської мови та літерату-

рн в окремі". Далі мініс-
тер пише, що „це питання 
вирішено позитивно" і на 
закінчення додас: „Отже, в 
усіх 16 педінститутах, де 
готуються фахівці українсь-
кої мови та літератури, тс-
пср працюють окремо ка-
федри української мови та 
літератури". , 

Випадок, щоб совєтський 
міністер відкликав свій на-
каз є дивним і нечуваннм 
д;ія тоталі гарної системи. 
Він підтверджує, т о з дум-
кою громадськості! тепер 
мусять рахуватися навіть 
міністри. 

Стейтовий комітет ,про-
довжує підготовчу працю 
для відзначення історичних 
роковин, а то й закінчує вже 
деякі проекти. У весняних 
місяцях почнуться тематич-
но пов'язані виставки в часі 
різних фестивалів, напри-
клад, у Глесборо коледжі 9-
го квітня від год. 12 до 6-ої, 
у Рарітан коледжі вСамсрви-
лі І-ѓо травня від год. 12 до 6-
ої , а також у бібліотеках — 
при співпраці місцевих гро-
малських організацій. Най-
більший фестиваль, 14-ий з 
черги, в ідбудеться 18-го 
червня ц.р. в Ґарден Артс 
Центрі у Голмделі, Н. Дж.. 
і ю проходитиме також під 
знаком тисячоліття. але 
матиме, як і попередніми 
роками, популярні фолк-
льорні програми, виставки 
(мистецькі і ручної твор-
чости). спортові ігри, що 
увійшли в традицію- цього 
фестивалю і притягають ба-
гатотисячну публіку. Все ж 
пополудневий концерт буде 
мати мистецьку програму. 
Вже вкоротці будуть прого-
лошені подрібні інформації 
почнеться розпродаже біле-
тів. Фестиваль підготовляє 
окремий комітет. 

Успіхом зак'інчилися ста-
рання Комітету Тисячоліт-
тя одержати більшу суму на 
зорганізування наукової 
конференції в Ратгерс уні-
верситеті в Ню Брансвику 
15-го жовтня ц.р. Ґрент із 
федеральних фондів (на під-
трнмку гуманістичних ди-
сциплін) приділив стейто-
вий Комітет для гуманісти-
кн, признаючи тим самим 
гуманістичний аспект кон-
ферснції Тисячоліття хри-
стиянства в Україні. Тут 
важливою є не лише фінан-
сова допомога, але й пов'я-
заннй з тим престиж, який 
конференція дістає від 
наукових американських 
кіл. 

Конференцію підготовля 
ють університетські профе-
сорн-історики Тарас Гун-
чак і Володимир Стойко 
при спонзорстві стсйтового 
Комітету Тисячоліття, го-
ловою якого є проф. Іван 
Головіиський. Метою кон-
ференції є довести до відо-
ма чужого наукового світу 
та американської і різноет-
нічної публіки історію укра-
їнського християнства, шо 
прийшло в Україну з Візан-

тії .у 988 році та як воно 
вплинуло на політичне, су-
спільнс і культурне життя 
країни. Протягом століть 
українська церковно-релі-
гійна система переходила 
різні стадії розвитку, голов-
не під натиском політичних 
подій і впливів З ПІВНОЧІ і 
заходу. А тепср."після тися-
чі літ, українське релігій-
нр-цсрковне життя знахо-
диться у вийнятковому ста-
новищі. 

Участь у конференції бу-
дуть брати науковці з різ-
них університетів, які на-
світлять всесторонньо тему 
та проблеми релігійні, куль-
турні і суспільні з істОрич-
ної геополітичної перспек-
тиви. Треба сподіватися, 
що українська спіл'ьнота 
підтримає почин проскто-
давців та збільшить фонд 
конференції своїм внеском, 
щоб уможливити публіка-
цію збірника наукових до-
повідей, а участю у цілоден-
них сесіях засвідчить перед 
чужинцями важливість цієї 
історичної річниці. 

Місцеві комітети тисячо-
ліття також можуть похва-
литися деякими успіхами. 
Так, Комітет тисячоліття у 
Картсреті, до якого вхо-
дять усі місцеві організа-
ції, вніс петицію до місь-
кої Ради, щоб одну із ву-
лиць перейменувати іменем 
св. Володимира. 

Петицію підписали о. Та-
рас Чубенко.`парох україн-
ської православної церкви 
св. Димитрія, о. Давид Клу-
ні, парох української ка-
толицької церкви св. Марії, 
Володимир Янів, голова 
стейтової ради ікартерстсь-
кого комітету, та його се-
кретар Демко Сенюк. На 
долученій листі є підписи 
представників від 11 орга-
нізацій. 

Міська Рада на своєму 
засіданні 18-го л ю т о г о 
одобрила петицію і перей-
менувала вулицю Ґанца , 
що межує з домом україн-
ського горожанського клю-
бу, на вул. св. Володимира 
Великого (Gantz Avenue 
renamed St. Volodymyr Ave-
nue). Американська преса у 
деяких місцевостях помі-
стила дописи, часто із зним-
ками. з церемоній лідписан-
ня проклямацій 22-го Січня 
і Тисячоліття Християнства 
України. 

Дора Рак 

МОСКВА НАЙМЕНУВАЛА нового амбасадора до 
Афганістану, яким став Ніколай Сгбричсв. Вій замінив на 
цьому пості Павла Можаєва. Газета „Ізвєстія". орган 
Верховної Ради СССР, повідомляючи про ці зміни ліс 
говорить нічого про заслуги і дипломатичну службу 
нового амбасадора. Кореспонденти в Москві довідались, 
шо зміна на пості амбасадора в Афганістані не маг 
політичної, закраски і є звичайною процедурою міністер-
ства закордонних справ, яке підтвердило, що дотеперїщ-
ній амбасалор Можасв хворіє і мусить лікуватись. 

ЗГІДНО ЗІ ЗВІТАМИ вісьмох американських пролуцен-
тів автомобілів, продаж у перших днях березня ц.р. 
автомашин і' малих грузовиків зріс на. 6.3 відсотка в 
порівйянні з минулим роком. В загальному, справа 
представляється багато краще, як можна було сподіватн. 
ся, — заявляють аналітики автомобільної індустрії. 

Ділимося сумною шісткою. 
що у вівторок, 15-го березня 1988 р. я Owensbord. Ќу 

відійшла у Вічність на 87-му році життя 
наша Дорога 
МАМА І БАБА 

блї п. 
ЛІДІЯ ПРИДАТКЕВИЧ 

з дому КЛОПОТОВСЬКА 
вдова по проф. д-рові Романові Придаткевичеві. 

ПОХОРОН відбувся у п'ятницю, 18-го яерезня 1988 р. у 
Murray. ̀ Ќу. 

Донька —ГАННА 
Внуки — ТЕОДОР, АНДРІЙ. РОМАН 

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЌЛЮБ в НЮ ЙОРЌУ 
138 Друга Авеню, Дім Українського Визвольного Фронту 

ЗАПРОШУЄ НА 

АВТОРСЬКИЙ ВЕЧІР ПОЕТЕСИ 

Міри Гармаш 
що відбудеться в п'ятницю, 25-го березня 1988 p., о год. 7-ій веч. 

В програмі авторське читання творів: пірика. сатира, гуморески. 

В музичній частині програми виступить 

Оксана Харук 
сопрано, солістка вокального ансамблю „ПРОМІНЬ", 

при фортепіяновому супроводі Соні Шереґ 

МАЄМО НА СКЛАДІ 
НОВУ КНИЖКУ 
LUBOMYP LUCIUK 

and 
BOHDAN S. K0R0AN: 
ANGLO-AMERICAN 

PERSPECTIVES ON THE 
UKRAINIAN 

QUESTION 1938-1951 
A DOCUMENTARY COLLECTION 

Published by The Limestone Press. 
Kingston. Ontawo. — Vestal. New York 
1987. printed m Canada by Brown and 
Martin ltd. pages 242. Price $20 00 
The residents ol New Jersey add 64 sales 
Tax 

Documents, which indicate the relation 
ship between (he Ukrainian independence 
movement and the leading powers of the 
Western alliance before, during and after 
the Second World War 

SV0BODA BOOK STORE 
30 Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 
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ФУНДАЦІЯ j i 
УКРАЇНСЬКОГО Щ 

ВІЛЬНОГО = 
УНІВЕРСИТЕТУ і 

53АСЛУГОВУЄ НА ВАШУ 
S ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ! 
ж (JFU Fourdation. tnc 
Щ 203 Second Avenue 
s New York. N Y .10003 I 
І̀ ІІІІІІІІІІІІІМННІІІІНІІШІІІЖШННіНіНіі 

Українська 
Федеральна Кредитова Кооперативе 

„САМОПОМІЧ" 
у Філадельфії, Па. 

ЗВИЧАЙНІ РІЧНІ 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

— відбудуться — 
У неділю, 27-го березня 1988 p., ѓод. 2-га по пол. 

в залі Культурно-Освітнього Центру 
700 Cedar Rd PHILADELPHIA. Pa.. 

НА ПОРЯДКУ НАРАД: 
Звіти Дирекції. Контропьноі і Кредитової Комісій — Диску-
сія на звітами. Вибір двох членів Дирекції й одного члена 

кредитової Комісії. 
Реєстрація — год. 1-иіе по пол. 

До реєстрації потрібна членська книжечка. 

Перекуска для учасників зборів у залі Центру. 

Дирекція 

Ділимося сумною вісткою, що дня 17-го березня 1988 р. 
по довгій І важкій недузі відійшла у Вічність 

на 81-му році життя 

бл. п. 
МАРІЯ ПЕТРИШИН 

з ЛИСЯКІВ 
колишня голова Союзу Українок у Ўѓнові а Україні. 
ПАНАХИДА в неділю, 20-го березня 1988 р. о ѓод! 7-ій 

веч. в похоронному заведенні Hartman, 539 Center Street. 
Trenton, N.J. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ в понеділок, 21-го березня 1988 
року 0 год. 10-ій ранку в українській католицькій церкві св. 
йосафата при 1195 Deutz Ave.. Trenton. N.J.. а відтак Тлінні 
Останки спочинуть на католицькому цвинтарі са. Маріі в 
Trenton. N.J. 

Горем прибита ближча І дальша Родина 

Замість квітів на могилу прошу складати добровільні даѓќй 
на Український Гарвард або св. Софію. 

† 
З вопі Всевишнього по тяжкій і довгій недузі відійшла від нас 18-го березня 1988 р. 

в Crown Point. Ind. 
наша ТЕЩА І БАБУНЯ 

бл. п. паніматка 

НАТАЛІЯ ЛИТВАКІВСЬКА 
ПАНАХИДА в неділю, 20-го березня 1988 р. о ѓод. 7-ІЙ веч. в похоронному заведенні 

Музики в Чикаго, Ілл. 
ПОХОРОН в понеділок, 21-го березня 1988 р. о год 10-ій рано в православній катед-

рі св. Володимира в Чикаго, Ілл., відтак Тіло Покійної буде перевезене на український пра-
вославний цвинтар св. Андрія Первозданного в С. Баанд Бруку, Н. Дж. 
# В глибокому смутку: 

невістка — ГАЛИНА 
внуки — НАТАЛКА І МАРКО 

У глибокому смутку повідомляємо, що в четвер, 17-го березня 1988 р. відійшла у Вічність 
наша Найдорожча МАЗД, СЕСТРА БАБУНЯ І ТЕТА 

бл. п. 

ОЛЬГА ЦЕЛЕВИЧ 
з дому БОРОДАЙКО 

учителька Рідної Школи а Бережанах, вдова по св. п. Володимирові Целевичу, 
послі до Польського Сойму. 

ПАНАХИДА відбудеться в неділю, 20-го березня 1988 р. о ѓод. 7-ій веч. у похоронно-
му заведенні Qulnn Thomas М. A Sons. Inc.. 35-20 Broadway. Astoria. NY 

ПОХОРОН в понеділок, 21-го березня 1988 р. о ѓод 9:30 ранку в українській като-
лицькій церкві Чесного Хреста в Асторіі. Н. й. Тлінні Останки спочинуть на українському 
католицькому цвинтарі св. Духа в Hamptonburg. N.Y. 

У' безмежному горю залишені: 
Діти — 

ХРИСТЯ з мужем ЮРІЄМ КУШНІР 
БОГДАН ЦЕЛЕВИЧ з дружиною ДЖУЕН 
ЛІЛІЯНА БОГДАН 

внуки — , 
ДІЯНА з мужем РОБЕРТОМ КАШАН 
АДРІЯН. РОМА, АНДРІЙ, ЛАРИСА І АДЯ 

сестра - СЛАВА СТАВНИЧА 
брати - КОРНЕЛЬ з дружиною ЛЕСЕЮ 

БОГДАН 
ЛЮБОМИР з дружиною ІРЕНОЮ 

СестрІнки, Братанќи, ближча І дальша Рідня в Америці, Україні 
І Австралії 
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ГРЕЦІЯ ВІДКРИЄ у Ватмќані свою першу амбасаду, 
заявив представник міністерства закордонних справ 
кореспондентові агентства Ассошієйтед- Пресе в Атенах. 
Дипломаѓ заявив, що відкриття амбдсади не означає, що 
вже цілковито осунено різниці: які існують між Грецькою 
Православною і Римською Католицькою Церквами бсь 
ѓже 900 років. Є однак певні познаки екуменічної співпраці, 
які постали на тлі зустрічей` Папи Івана Павла II з 
грецьким Патріярхом Дімітріюсом І. 

Український Народний С о ю з 
ПРОГОЛОШУЄ 

ПРИДІЛ СТИПЕНДІЙ 
потребуючим студентам 

на академічний рік 1988-1989 
Стипендії будуть признані Стипендійнрю Комісією 
У Н С о ю з у студентам акредитованих університетів і 
каледжів. які Є Ч Л Е Н А М И У Н С О Ю З У Щ О Н А Й М Е Н -

Ш Е Д В А Р О К И , на основі: 

1. Фінансової потреби; 
2. Студійних досягнень ̂ оцінок); 
3. Активности в українс ікомутромадському. азокре -

ма студентському житті . 

Подання про стипендії, на формулярах, що їх можна 
набути в Головній Канцелярії УНСоюзу , слід вносити 

ц д о 1 - го к в і т н я 1 9 8 8 р о к у 
на адресу: 

Ukrainian National Associat ion, Inc. 
30 Montgomery Street e Jersey City. N.J. 07302 
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Український Народний Союз 
пошукує повністю або частково 

затруднених, досвідчених 

А Ґ Е Н Т І В З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я 
і 

З А Г А Л Ь Н И Х 
А Ґ Е Н Т І В - П Р О Д А В Ц І В 

зі знанням української і англійської мов 
на окопиці: 

Т о р о н т о , М о н т р е а л у , Е д м о н т о н у , В і н н і п е г у 
X т а І н ш и х т е р е н і в 
# Д о п о м і ж н і і н ф о р м а ц і ї 
' П л а т н я у ф о р м і з а ч е т у 
9 К о м і с о а е — 
' Всі б е н е ф і т и 

Звертатися до. 

Mr. J O H N HEWRYK 
Supreme.Director for Canada 
327 M c Adam Ave. 
Winnipeg. 4. M a n . 
Canada R2W 0B3 
Tel.: (204) 582-8895 

або до: 

UKRAINIAN.NATIONAL ASSOCIATION. INC. 
30 Montgomery Street. Jersey City. N.J. 0 7 3 0 2 

Tel.: (201) 451-2200 
і і х і у р і і у і і у ц ' ^ і і у і і і о у о ( х и у і і у і і у и ' у і і х и у і і у ) і ' о і ^ ' і ѓ і 
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Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзў 

закликають Вас 

СКЛАДАТИ ПО`ЖЕРТВИ 
на його працю та а'кції дпя 

1 П о ш и р ю в а н н я п р а в д и п р о У к р а ї н у 
2. П о б о р ю в а н н я о ч о р н ю в а н н я т а з н е с л а в л ю -

в а н н я у к р а ї н ц і в 
3. О б о р о н и г р о м а д я н с ь к и х п р а в у к р а ї н ц і в 

Пожертви просимо пересипати чеками, або пош-
товими переказами на. 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
do U k r a i n i a n N a t i o n a l A s s o c i a t i o n 

3 0 M o n t g o m e r y Street . Je rsey C i ty , N .J . 0 7 3 0 2 
враз із виповненим вирізќом цього заклику 

Просимо подати суму пожертви, своє ім'я, пріз-
вище та адресу 

Сума пожертви $ 
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місцевість 

ЩО БУДЕ З НАШИМИ МОГИЛАМИ? 
На таке запитання на-

, траплясмо дедалі частіше в 
приватних розмовах, але не 
на сторінках преси. Публіч-
ного обговорення цієї теми 
.ўникається, бо не тільки у 
нас у Франції, але й в інших 
європейських країнах ксрів-
ні громадські кола не по-
дбали про збереження мо-
ѓил багатьох наших небіж-
чиків, у тому й заслужених, 
і їхні могили були зрівняні 
з землею. 

Така ж доля очікує чима-
ло українських могил у 
різних місцях Франції, 
бо терміни оплати за моги-
лн минають, ближчої роди-
ни нема, а у висліді — моги-
лу й пам'ятник нищать. 

Подібна загроза нависає 
також над численними мо-
гилами одного з найстар-
ших і найбільших українсь-
ких поселень у Франції. Ве-
зін-Шалету. Щоби цього 
оминути, у вужчому колі, 
українців зродилася думка 
закупити невеликий шма-
ток землі на місцевому 
цвинтарі, збудувати на ньо-
му спільний пам'ятник для 
похованих тут українців, а'в 
склепінні під пам'ятником . 
зберігати мощі тих .наших 

-земляків, про пам'ять яких 
ніхто не дбатиме. З нашого 
боку було пороблено захо-
ди організаційного офор-
млення ідеї побудови па-
м`ятника-склепіння. як на 
громадському форумі у Ве-
зін-Шалеті, так і на форумі 
Центрального Комітету в 
Парижі. На жаль, наша ідея 
не знайшла позитивного 
`відгуку на форумі церков-
них і громадських чинників 
Всзін-Шалсту. як також Па-
рижу. 

Тому ініціятивна група 
завчасу закупила на власні 
кошти на цвинтарі у Всзін-
Шалсті 12 кв.м. землі під 
будову пам'ятника-склепін-
ня. Зробле`но це тому, що в 
недалекому майбутньому 
не можна буде взагалі землі 
купити. На_цій землі ініція-
тивна група, якщо буде по-
зитивний відгук на наше 
звернення, будуватиме на-
м'ятник-склспіння на 200 

і місць. В канцелярії управи 
цвинтаря лежатиме книжка, 
в якій буде вписано імена й 
прізвища кожного, хто там 
лежить. 

Перед тим. ніжприступи-
ти до реалізації нашого пля-
ну, необхідно нам знати не 
лише погляд широкого ук-
раінського загалу на цю 
справу, але й зоріснтува-
тнсь в тому, наскільки ми 
можемо розраховувати на 
конкретну фінансову допо-
могу нашого загалу. Тим 
більше, що не виключено, 
що треба буде зайнятися 
також перевезенням деяких 
наших могил, напри ќлад ,з 
Абондану. 

Тому звертаємося до на-
ших співі ромадян з ближ-
чнх і тальшнх околиць Ве-
зін-Шалету з пропозицієќ) 
відгукнутися на наше звер-
нення й подати свої кон-
крстні пропозиції щодо ЦІ-
лого плану та його деталів. 

Збереження пам'яті тих 
людей, які як одні з перших 
ставили основи під органі-
зованс життя української 
громади у Франції, не є 
завданням обмеженої ѓру†їн 
людей, а справою, яка по-
винна зацікавити ширші 
кола нашого громадянства. 
Тому звертаємось також до 
всіх українських громадян 
за океаном, колишніх жн-
телів. Франції, які залнши-
лн тут хто бать`ків, хто ро-
дичів. друзів, з проханням 
пропозицією підтримати цю 
акцію і приступити спільно 
до реалізнії цього великого 
пляну. 

Така спільна акція ўкраїн-
сьќого громадянства у 
Франції і поза її межами, 
була б не лише' запорукою 
успішного здійснення пля-
ну. а й запорукою того, що 
наші земляки небіжчики, які 
спочивають, розкидані в 
околицях Шалету-Парнжа-
Абондану. знайдуть у спіль-
ній могилі під пам'ятником 
вічний спокій поруч наших 
борців за державну само-
стійність. 

Надіємось, що наш за-
клик знайде щиру п ідтрим-
ку всієї української громади 
і організацій! 

Ініціятивна Група будо-
ви пам'ятника-склепіння 
у Везін-Шалегі. Адреса: 
Paroisse St-Andre. !6 Rue 
Caston Jaillon 45120 Vesines-
Chalette, або D. E. 6 Rue 
Palestine Paris 75019. 

Маємо на сќпаді довгоочікувану книжку 
в англійській мові 

Robert Conquest: 

THE HARVEST OF SORROW 
Soviet co l lec t iv i za t ion a n d the t e r r o r - f a m i n e 

New York, Oxford. Oxford University Press. 1986. pages 412 
Ціна 19.95 доп. 

Перша певна історія одної із найбіпьш жорстоких траге-
дій нашого стопіття. Розкуркупення, колективізація і жах-
пнвий голодомор 1932—33 pp. оепян в Україні, мав вищу емер 
тність. як чиспо вбитих, всіх національностей у Першій сві-

товій` війні. 
Замовляти 
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СОЮЗІВКА Ф SOYUZIVKA 
Ukrainian iNjatioria! л л " n- trtUUo 

9 1 4 : 6 2 6 - 5 6 4 1 KerWUn. N.Y. 12446 

„Союзівка на вакаціях"! 
З ОГЛЯДУ НА ВАКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

„СОЮЗІВКИ" 

СОЮЗІВКА ЗАКРИТА 
а і д 1 - го б е р е з н я д о 1 - го кв і тня 1 9 8 8 р. 

Soyuzivka UNA Estate 
Foordmore Rd., Kerhonkson. N.Y. 12446 

(914) 626-5641 

1 НЮЙОРКСЬКА ПРОВІДНА КРАМНИЦЯ КОВБАС 
ТА НІМЕЦЬКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

SMALLER A WEBER 
і 

Дім якостей — Різні м'ясні вироби, свіже м'ясиво 
до варення і печення, ковбаски, шинки. 

ю ВЕЛИКИХ КРАМНИЦЬ ю 
NEW YORK — 1694 Second Avenue (85-86 Sts.) TR 9-3047 
ASTORIA — 28-28 Steinway Avenue AS 4^3210 
FRANKLIN SQUARE. L.I. - 981 Hempstead Tpk 437-7677 
FLORAL PARK, L.I. - 259— 17 Hillside Avenue 343-6116 
EAST NORTHPORT. L.I. - 250-A Lark Field Rd (516) 757-0801 
WHITE PLAINS. N.Y. — The Cheese Pitt. 200 Hamilton Avenue (914) 949-0226 
DANBURY, Conn. — Danbury Gourmet. 296 Main Street (203) 744-6857 
NORWOOD, Mass — Meat and Wursthaus. 101 Central Street (617) 769-2895 
WAYNE. N.J. — 1234 Willowbrook Mall (201) 785-0542 
FARMINGTON. Conn. — Hans and Fritz Deli., 270 Farmington Avenue (203) 677-7000 

Спогад про св. п. Н. Петряник 

' Українська земля дала 
талановитих письменників, 
постів, співаків, компози-
торів. скульпторів, худож-
ників. науковців світової 
слави. Недалеко віл ріки 
Дніпра на хуто'рі Бурчак, 
Запоріжжя. 3-го вересня 1927 
року народилася в родині 
Григорія і Марії Литвинів 
дівчинка, якій дали ім'я На-
талія майбутній талант. 
В Наталії з раннього дитин-
ства проявлявся талант і 
любов до співу. Батьки зау-
важили талант своєї дочки, 
але не могли П віддати до 
музичної школи з причин 
систематичного перссліду-
вання совстською владою 
за українські національні 
прояви, за ворожість і нена-
висть до неї. У 1929 році, 
коли почалася примусова 
колективізація на Україні. 
Г. Литвина арештували і 
відправили до Сибіру, як 
ворога народу. Він, пере-
живши нелюдські катуван-
ня, вижив і в 1942 році зу-
сгрівся зі своєю жінкою і 
дітьми на Донбасі. В 1943 
році повернувся на хутір 
Бурчак, а відтак опинився з 
родиною в 1944 році в Ні-
меччнні. Після закінчення 
Другої світової війни посс-
;швся у переселенчому та-
борі ім. М. Лисенка, Гано-
вер, Німеччина. Перебу-
ваючи в цьому таборі. Грн-
горій проявив надзвичай-
ннй хист до виробу музич-
них інструментів і настрой-
ки ніяно. продукував радіо-
аиаратн. ремонтував годин-
ннки. автомобіл і , мото-
цикли і електричні апарати, 
був майстром на всі руки. 
Від 1945 до 1948 року його 
донька Наталія виступала з 
програмою — співом на 
сцені в таборі ім. М. Лисен-
ка. Вже тоді публіка була 
захоплена її мелодійно-ча-
рівним голосом і говори-
ла „Це наш соловейко!" 

У вересні 1948 року роди-
на Литвинів емігрувала до 
Бразилії` і замешкала в 
околицях міста Сан Паўло, 
де заснували фабрику пла-
стикової продукції. В 1948 
році Наталія одружилася зі 
Степаном Петряником. У 
вересні 1952 року була 
прийнята до Сан Паўло му-
зично-драматнчної консер-
ваторії, яку закінчила з від-
значенням в листопадѓ 1958 
року, як педагог співу та 
теорії музики. В 1959 році 
родина переїздить до Аме-
рнки, і' поселяється на по-
стійно в Бронксі, Н. Й. В 
I960 році Наталія була 
прийнята на працю в бібліо-
тску Колюмбійського уні-
верснтету. Від 1960 до 1967 
року вчилася в Колюмбій-
ському університеті вже бу-
дучи хворою на нирки і 
отримала ступінь бакаляв-
ра. В 1962 році Наталію 
несподівано атакувала ннр-
кова"хвороба. Від 1965 року 
аж до смерті вона була на 
штучних нирках. У зв'язку з 
цією хронічною хворобою, 
без всілякої надії на виду-
жания. не змогла практику-
вати свій талант співачки. 
Наталія Петряник була 
однією з тих пацієнтів, яка 
найбільше прожила на 
штучних нирках, чверть 
століття мученицького жит 
тя. Покійна була основопо-
ложником НАПГТ — На-
ціональної асоціяцй пацієн-
тів гемодіялісіс і транспорт 
та ції, а потім була обраца 
віцепрсзидентом цісі^ асо-
ціяції. Будучи віпепрсзиден-
том НАПГТ. була запро-
шсна сенатською комісією, 
д л я дискусії і одобрення 
закону „РН-І" . 

Вирішувалося питання 
лля асигнування фондів, 
шоб придбати гемодіялісіс 

Щойно появився з друку давноочікуваний другий том 
(з черги п'ятьох томів), які мають вийти до 1992 року 

ш А Н Г Л І Й С Ь К І Й М О В І 

за р е д а к ц і є ю В о л о д и м и р а К у б і й о в и ч а 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
УКРАЇНИ 

(G - К) 
Д і ю ч и й р е д а к т о р Д а н и л о Г у з а р - С т р у к 

Ц і н а 1 2 5 . 0 0 д о л . з п е р е с и л к о ю 
г 

Видання University of Toronto Press. Торонто. Баф(‡)апо.Лон-
дон, 1988, накладом Канадського Інституту Українських' 
Студій. Наукового Товариста їм. Шевченка і Канадської 
Фундації Українських Студій. 737 стор Видання багато ілю-

строване кольоровими і чорно-білими фотографіями і 
чиспенними мапами. 
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машини, тобто машини для 
очищення ќрови тим па-
ціснтам, які живуть штуч-
ними нирками, шоб вони 
мали можливість без всіля-
ких проблем вживати ці 
машини при лікарнях і клі-
ніках у кожному стейті в 
ЗСА. Не зважаючи на свою 
тяжку хворобу, вона снсте-
матично писала статті до 
своєї асоціації часопису 
„НАПГТ-Нюз" на медичні 
теми, а також написала 
статтю до американського 
журналу під заголовком 
‚‚Невропатія пацієнтів на 
гемодіялісіс". Виступаючи 
на конференціях з доповідя-
мн на повчальні теми для 
хронічно хворих пацієнтів 
на нирки, давада поради, 
надхнсння. віру і надію, тим 
самим підносила настрій і 
бажання до життя. Бажання 
жити і бути активною у 
церковному і громадському 
житті, черпала вона з 
джерел своєї родини. її 
улюблений чоловік Сте-
пан був зразковим при-
кладом відданого чоловіка і 
батька для дітей, це він 
найбільше часу присвятив 
лікуванню своєї дружини і 
був промотором иродов-
ження її життя. 

Завдяки в ідданост і , і 
самопосвяті Степана Пе-
триняка. його дружина На-
талія отримала ступінь ба-
калявра Колюмбійського 
університету, була осново-
ноложником і віцспрезиден-
том згаданої асоціяції, була 
активною на нарадах і кон-
ференціях та брала участь у 
сенатських комісіях у Ва-
шінгтоні. Степан пильнував 
дітей і як результат його 
невтомної посвяти до них, 
Галина отримала ступінь 
магістра з педагогіки, На-
талка дістала диплом інже-
нера-механіка. Потрібно 
було мати стільки енергії і 
терпіння, витривалости на 
протязі 25 років, щоб бути 
непохитним і стійким ря-
туючи всіма силами життя 
своєї любимої дружини від 
передчасної смерті 

Шляхетне серце Наталії 
перестало битися 10-го ли-
стопада 1987 року; померла 
в Давн стейт медікал цен-
трі. Бруклнн. Н. Й. Тіло 
покійної було перенесене до 
погребника Петра Яреми в 
Ню Йорќу, звідти було пе-
рсвезенс до церкви-пам'ят-
ника св. Андрія в Савт 
Бавнд Бруку. Н. Дж. 

Отець Сергій Пастухів 
відслужив похоронні обря-
ди. хор вілспівав похоронну 
Службу Божу під днригу-
ванням Петра Гурського. 

Похоронена Н. Петряник 
на православному цвинтарі 
в Савт Бавнд Бруку 13-го 
листопада 1987 року. Після 
похорону всі присутні були 
запрошені на поминальну 
храпсзу, під час якої було 
переведено збірку грошей, 
які були" передані на україн-
ську православну церкву св. 
Петра і Павла в Ґлен Спсй, 
Н. И. 

Під час поминального 
обіду інж. П. Гурський, Ан-
тон Філімончук. 1. П. Філі-
мончук. Петренко в корот-
кнх промовах згадували 
про шляхетну Н. Петряник, 
про її життьовий шлях. Ро-
‚дина Степана Петряника 
надзвичайно вдячна о. С. 
Кнндзцрявому за похорон-
ні обряди та прощальні сло-
ва, інж. Гурському за дири-
гуванням хором. Родина 
ГІетряник вдячна всім при-
сутнім, які взяли участь в 
похоронних обрядах та за 
при`сутність на поминаль-
ній трапезі. 

Данігля 
Льорензо-Філімончук 

ш 
Любов Колемська 

ДЗЕРКАЛА 
НОВЕЛІ ' 

Ціна $13 00 з пересипкою ; 
Мешхаиців стейту Ню Джерзі юбо-

а:язус 64 стейтоаого податку 
SVOBODA BOOK STORE ' 

30 Montgomery Street 
Jersey City. N.J 07302 

В о л о д и м и р Б а р а г у р а 

МЕЧ і КНИГА 
І Історичні оповідання 

для молоді. 
Ілюстрації П. Аидруема 

І М. Михалмича 
Ціна 7.00 дол. з портом 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобо-
в'язуе 64 стейтоеого податку. 
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ОЛЕКСАНДЕР І. БРЕГЕН, 
член УHC Відд. 179-го в Сейнт 
Лўіс, Мо„ помер 22-го січня 
1988 року на 64-му році життя. 
Народився 1924 року, а членом 
УНС став 1949 року. Залишив 
у смутку дружину Бернис і 
дітей Олександра мол., і Ан-
іцггту. Похорон відбувся 25-го 
січня 1988 року на цвинтарі 
Мт. Кармел в Белвил, Ілл. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Наталія Шуя, секр. 

ЙОСИФ НАМІСНИК, член 
УНС Відд. 38-го ђм. св. Мико-
лая в Авбурн, Н.Й., помер 29-
і о квітня 1987 року на 59-му 
році життя. Нар. 21-го січня 
1928 року в Аабурн, Н.Й. 
Членом УНС став 1946 року. 
Залишив у смутку дружину 
Перл. Похорон відбувся 2-го 
травня 1987 року на місцевому 
цвинтарі в Лалм Біч, Фла. 

Вічна Йому Пам`ять! 

Едвярд М. Ґузилак, секр. 

НА П Р О Д А Ж 

Мейпелвуд. Н. Дж. 
2-РОДИННИЙ ДІМ 

Мурований, по 6 кімн. Збудова-
ний на замовлення, бпизько 
транспортаціі. безпосередня 

продаж. Ten.: (201) 763-1825 

Р І З И Е 

OWN YOUR OWN 
BEAUTIFUL DISCOUNT 

SHOE STORE 
Offeringover 300 top designer 
name brands and over 2000 
styles at unbelievable retail 
prices, of $6.75 and up. All 
first quality merchandise. 

m Andrew Gelter a Evan 
Picone m Naturalizer a Liz 
Claiborne в Stride Rite ш 
Bandolino ш Reebok a 
Amalfi a 9 West a Gloria a 
Vanderbilt and many more. 

Ofour "$" cash investment of 
$12,900.00 to $39,900.00 in-
ciudes beginning inventory, train-

ning and fixtures. Call anytime. 

PRESTIGE FASHIONS 
1-800-247-9127 

a SERVICE a 

UKRAINIAN 
TYPEWRITERS 

also other languages complete 
line of office machines 4 

equipment. 
JACOB SACHS 

251 W. 98th St. 
New York. N. Y. 10025 

Tel (212) 222-6683 
7 days a week 

т и и и — — — ^ и ^ — — — и д ^ . 
a BUSINESS S E R V I C E a 

ГРОШІ до CCCP 
1 РУБЕЛЬ 

ВКЛЮЧАЄ ВСЕ 

$2.10 
(Вчпюч#иа достма і мб#ммчфямй) 
(Мінімальне ммоал#има — 30 рув.) 
Ціни іідлоаідлють минішнкзму яур-
соаі Іиомино( млютй 1 підлатають 
будь-яіиьі оподаікуааимам І ш і т м 

що момуть статиса до аручамиа. 

ОФІЦІЙНІ ПЕРСКАЗИ. 
ВСІ ППАТНОСТІ ПОВНІСТЮ 

ГАРАНТОВАНІ 
ВАМ ПОСИЛАЄТЬСЯ РОЗПИСКА. 

ПІЦЕНЗОВАК І ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 
ЗАПОРУКОЮ. 

GRAMERCY 
SHIPPING, INC. 

7 4 4 Broad Street 
Newark. N.J. 0 7 1 0 2 

Est 1947 

Р І З Н Е 

ПАМ'ЯТНИКИ 
s рЬииі гранітів, етавиаао на 
цммтаряі св. Андрія а Бммд 
Бруку, еа. Дужа а Гмштомбур-

ѓу. та іниіиі. 
ВІДОМА СОЛІДНА 

ФІРМА 

Cypress Hills 
Monuments 

Власник — українець 
В О Л О Д И М И Р 
Б Ш Я Н С Ь К И Й . 
К. М. КАРДОВИМ І 
О. ЛОБАЧЕВСЬКА 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. N.Y. 11208 
Tel.: (718) 277-2332 

Відкрито кожного дми. а субо-
ту акгмочио. а Ід 9 5 no поп.. а 

неділю аід 10-4 по поп. 
На бажання і для вигоди ќліси-
тів радо іаідамо до Вашого 
дому з проектами й порадами. 

ЙОСИФ НАЗАРЕВИЧ, член 
УНС Відд. 83-і о ім. Івана Фра-
нка у ФілядельфІЇ, Па., помер 
14-го лютого 1988 року на 63-
му році життя. Нар. 11-го бере-
зня 1925 року в Перемишлі, 
Україна. Членом УНС став 

ќу. Залишив у смутку 
Вероніку, сина Носи-

Ѓдві дочки і двох внуків, в 
(аиалі сестру і двох братів, а 

аїні сестру і ближчу І 
‚"роДнцу. Похорон від-
18-го лютого 1988 року 

на Цвинтарі Овкленд у Філяле-
льфії, Па. 

Вічна Йому Пам'ять! 

А. Кушнір, секр. 

МАРІЯ ГЕЩУК, член УНС 
Відд. 146-го ім. Івана Франка у 
Воррен, Миш., померла 7-го 
січня 1988 року на 67-му році 
життя. Нар. 1921 року в Ге.м-
тремку, Миш. Залишила у сму-
тку мужа Івана, сина Івана 
мол., дві дочки: Карол-Еин 
Музик і Катю-Марію Шикулу 
з родинами, трос внуків і сес-
тру Галину і брата Василя тя 
дальшу родину. Похорон від-
бувся 11-го січня 1988 року на 
цвинтарі Мт. Олівет в Дітрой-
ті, Миш. 

Вічна їй Пам`ять! 

Г. Корб`як, секр. 

ТЯ)ІІ 
2 6 First A v e n u e 

N e w Y o r k , N.Y. 1 0 0 0 9 
T e l . : ( 2 1 2 ) 4 7 3 - 3 5 5 0 

ПРЕКРАСНІ ПИСАНКИ 
(правдиві та дерев'яні) в різних 

взорах та в різних цінах. 

РОЗШУКИ 
Рідня в Комарниках-Дівче. 

Україна, пошукує 
ВОЛОДИМИРА КОМАРНИЦЬ-

КОГО МИКОЛАЄВИЧА. 
Працював лікарем в Ню Йорќу. 
Хто знав би про нього або він 

сам писати до: ' 
LEO WYSOCHANSKY 

36 Melden Or. 
Brunswick. ME 04011 

HELP WANTED 

ПОШУКУЄМО ЖІНКУ 
до опіки дітей та пегкоі 

домашньої праці. 
Дзвонити піспя 8-ої веч. 

(201) 894-1895 

Р І : І Н К 

UKRAINIAN SINGLES 
NEWSLETTER 

Serving Ukrainian singles of all 
ages throughout the United 

States and Canada. 
For information send a self-
addressed stamped envelope 

to: Single Ukrainians 
P.O. Box 24733 

Phila.. Pa. 19111 

#FUNERAL DIRECTORS# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦАХ 

ЛЎІС НАЙҐРО — директор 
Родина ДМИТРИЌ 

Peter J a re ma 
1 2 9 E A S T 7 t h S T R E E T 
N E W Y O R K , N.Y. 1 0 0 0 9 

(212)674-2568 

LYTWYN S LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА 
Our Services Are Available 
Anywhere m New Jersey 
Та^ож займаємося покоро-
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Тпін-
ннк Останків з різних країн 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 

(corner .Stanley Terr.) 
UNION. N.J. 07083 

(201) 964-4222 

SENKO 
FUNERAL HOME 

213 Bedford AvtniM. Brooklyn. N.Y. 
(718) 3184416 

' HEMPSTEAD 
FUNERAL HOME 

89 Ptmniuli Blvd., HtmpstMd. LI. 
(SIS) 481-7460 

24 HOURS A OAT 


