
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 

Пам'ятайте 
про 

Україну! 

VOL. JERSEY CITY and NEW YORK, SATURDAY, JANUARY 1.4. 1989 CENTS 2^ ЦЕНТІВ ДЖЕРЗІ СИТІ . НКХЙОРК. СУБОТА, 14-го CI4HR 1989 Ч. 8. РІК XCVI 

ПОЧАЛАСЬ АТАКА 
НА В. КОРОТИЧА 

Москва. — Американсь-
ка газета ‚‚Вашійѓтон Пост" 
помістила у числі з 11-ѓо 
січня ц.р. довшу інформа-
цію свого акредитованого в 
Москві кореспондента Дей-
внда Ремніка, який розпові-
даечпро заходи консерва-
тивниХ кіл в компартії, тоб-
то прихильників твердого 
кулака, сталіністів і бреж-
нєвців. усунути з посту го-
ловного редактора журналу 
„Огоньок" Віталія Короти-
ча. 

Український поет В. Ко-
ротич, як відомо, перетво-
рив „Огоньок" не тільки 8 
цікавий, може найцікаві-
ший під оглядом змісту і 
помішуваних в ньому кон-
троверсійних матсріялів, 
журнал, але й повів широку 
акцію проти сталінських Й 
брежнєвських злочинів, 
включно до розкриття штуч 
ного голоду в Україні в 
1932-33 роках, завершивши 
серію злочинів поміщенням 
фото-матсріялу із широки-
ми Коментарями про масові 
вбивства населення в місце-
чості Куропати в Білорусі 
органами НКВД. Він по-
правив навіть матеріальний 
стан видавництва і, як писа-
ли раніше центральні совєт-
ські газети, втрос збільшив 
наклад журналу, який в 
СССР розкуповують, як то 
кажуть, ..на розхват", або 
передають з рук до рук, щоб 
помішувані в ньому мате-
ріялн прочитало якнайбіль-
ше зацікавлених осіб. 

Очевидно, .‚Огоньок" 
сперся на добру політичну 

базу і підтримку генерал ь-
ного секретаря ЦК КПСС і 
голови Президії Верховної 
Ради СССР Міхаїла Ґорба-
чова, схваливши' повністю 
його політику гласности, 
перебудови, співпрацю СС-
СР із ЗСА. 

Таке становище журналу 
не сподобалося багатьом 
твердолобим комуністам 
на високих становищах і 
тому від якогось часу поча-
ли появлятися напади на В. 
Коротича в журналах: „По-
літіческое Образованіє", 
„Наш Совремсннік", „Мо-
лодая Гвардія", „Москва", 
„Журналіст" й інших. Кон-
серватисти, а радше сталі-
ністи, вимагають замінений 
Коротича і хотіли за-
тримати процес номінації 
його на посла нового кон-
ституційного ‚‚народного 
конгресу". Атакують Коро-
тича також прихильники 
шовіністичної організації 
москалів „Пам'ять", кажу-
чи, „що вій працює для жи-
дів за гроші . Вони допу-
стились до того, що почали 
в залі `вимахувати звіздою 
Давида і кричати: „Коро-
тич єврей, віддай срібняки". 

„Редактор журналу не 
єврей, — заявив В. Коротич 
згаданому америкаснькому 
кореспондентові, -- виріс 
на Україні, бачив також 
нацистів і деякі з них були 
кращі, як прихильники т-ва 
'Время'. Ми збираємося не-
забаром опублікувати фо-
то-репортаж про їхню ді-
яльність". 

(Закінчення на crop. 4) 

Заплянували святкування 
в Нормі 

Парма. Огайо. (А.В.). — 
Заходами Українських Злу-
чених Організацій в Огайо 
відзначення річниць прого-
лошення української дер-
жавности і соборности 22-
го січня, відбудеться тут в 
такому порядку: у неділю, 
22-го січня ц.р., о год. 3:15 
після полудня, в соборі св. 

Володимира в Пармі, бу-
дуть відмовлені соборні 
молитви в наміренні україн-
ського народу і цього ж 
дня, після відправи в соборі, 
о год. 4-ій по полудні, від-
будеться святочний кон-
церт в залі собору св. Воло-
димира. 

В Рочестері відзначать 
Січневі роковини 

Рочсстер. Н. Й.(Г.П.). — 
В п'ятницю, 20-го січня ц.р. 
о ѓод. ІО-ій перед полуднем 
тут відбудеться в міській 
ратуші відзначення 70-ліття 
проголошення незалежнеќ: -
ти і соборности України, з 
відчитанням проклямації в 
присутности посадника міс-
та та учнів школи св. Йоса-
фата під проводом Сестер і 
учителів. 

В неділю, 22-го січня, 

о ѓод. 4-ій по полудні відбу 
деться в залі церкви се. Пок-
рови 3176 Ст. Пол булвар, 
Святкова академія. Ѓолов-
ну промову виголосить 
гість з Торонто, новооб-
раний президент СКВУ 
Юрій Шимко. 

Цього самого дня у всіх 
українських церквах буде 
відправлено Богослужіння 
в наміренні українського 
народу. 

В південному Ню Джерзі 
святкуватимуть Січневі роковини 

Вілліямставн, Н. Дж. 
Заходом комітету півлсн-
ного Ню Джерзі, очоленого 
Александром Кобасою. в 
місті Вїлліямставні, в при-
міщеннях міської управи, в 
неділю, 22-і о січня ц.р., 
відбулу п.ся святкування в 
гакомў порядку: 

Перед голиною 10-ою 
ранку члени комітету відві-
даю`ть посадника в його 
бюрі. в і ОД. ІО-ій ранку буде 

піднесення прапорів і відчи-
тання проклямації меіїо-
ром. коротка доповідь про 
січневі події, слово посад-
ннка в ратуші та зуст'річ 
учасників, про що буде иові-
домлення після офіційної 

-часѓини святкувань. 
Комітет просить меш-

каниів Вілліямставнў, Чер-
рі Гнлл, Вайнленду, Милл-
ВИЛлу та взяти участь 
в цих святкуваннях 

У Виппані відзначать 
Січневі роковини 

Виппані, Н. Дж. — За 
старанням Відділу У ККА, в 
повіті Морріс, з осідком у 
Виппані, Н. Дж. українці 
відзначать 70-ту річницю 
відновлення української дер 
жавн та 71-шу річницю 
проголошення соборности 
земель України. Відзначен-
ня цих обох роковин відбу-
деться в неділю, 22 -ѓо січ-
ня ц.р. в залі української 
католицької парафії у Вип-
пані, о ѓод. 4-ій по полудні. 

Програму становлять: до-
повідь Роксоляни Лозинсь-
кої ГСН. „Україна перед 70 ро-
ками та її теперішнє станови-
ще", доповідь Василя Федо-
ренка п.н. „Роковини подій 

22 -го січня 1918 і 1919 ро-
ків", по-англійськи, дскля-
мація учениці Катрусі Мо-
роз-Смит „22-ге січня" із 
збірки Лесі Храпливої та 
пісні у виконанні ансамблю 
бандуристів „Гомін". По 
закінченні програми буде 
товариська зустріч-гости-
на. 

Перед відзначенням роко 
вин адміністрація містечка 
Гановер проголосить прок-
лямацію Дня Незалежнос-
ти України на її зустрічі із 
представниками укранїсь-
кого громадянства, адідтак 
відбудеться внвішення ук-
раїнського прапору побіч 
американського. 

УНСОЮЗ ВИПЛАТИТЬ ПОНАД мільйон 
ДОЛАРІВ ДИВІДЕНДИ СВОЇМ ЧЛЕНАМ 

ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМІТЕТ ПЕРЕДАВ 10,000 ДОЛ. НА ДОПОМОГУ 
УЦІЛІЛИМ ЖЕРТВАМ ЗІМЛЕТРУСУ У ВІРМЕНІЇ 

Джерзі. Ситі, Н.Дж. — 
Український Народний Со-
юз виплатить в 1989 році 
понад мільйон долярів сво-
їм членам у формі дивіденд 
рішенням Головного Екзе-
кутивного Комітету, який 
відбув тут в Головній Кан-
целярії свої кінцеворічні 
наради в суботу, і 7-го груд-
ня 1988 року. 

Серед інших рішень, які 
зроблено після звітувань всіх 
членів Еігзеісутиви, постанов-
лено в імсни всього членства 
УНСоюзу зголосити пожер-
тву в сумі 10.00С дол. уцілі-
лим жертвам землетрусу у 
Вірменії і цю суму відтак 
передано Архиєпископові 
Торкомі Манугіенові, при-
масові дієцезії Вірменської 
Церкви в Америці, з осід-
ком в Ню Йорќу. Архиєпис-
коп відтак у листі на руки д-
ра Флиса, зложив сердечну 
подяку за цей щедрий і ми-
лостивий дар. 

Наради відкрив і ними 
провадив головний предсід-
ник д-р Іван Флис, а взяли в 
них участь крім нього: зас-
тупник головного прсдсід-
ника д-р Мирон Куропась, 
головний директор на Ка-
наду мгр Іван Геврик, зас-
тупниця головного предсід-
ника Ґльорія Пашен, голов-
ний секретар Володимир 
Сохан і головний касир 
Уляна Дячук. Головну 

(Закінчення на crop. 4) 

МОСКВА БЕЗПОСЕРЕДНЬО 
КЕРУВАТИіМЕ 

НАГІРНИМ КАРАБАХОМ 

Архиспископ Т. Мануґіян Приймає чека на 10,000 дол. від членів Екзекутиви УНСоюзу 
(справа): 6-ра І. Флиса. У. Дячук і В. Сохана. 

(Фото: ред. М. Коломисць, 
‚.Український Тижневик"). 

Появилася книжгечкхг^ 
як писати листи 

Джерзі Ситі. Н.Дж. — 
З друкарні Мирона Баб'юка 
у Рочестері, Н.Й., випущено 
книжечку авторства О-КИ 
п.н. „Пишемо листи'`. У ній 
подані приклади як писати в 
українській мові листи на 
різні життьові потреби. За-
чинаеться вона зразком по-
відомлення про народний 
дитини і проходить по черзі 
родинні, товариські та гро-
мадські ситуації, аж до пові-
домлення про смерть і зло-
жения співчуття родині. 

Поруч із тим подане ціле 
родинне назовництво в ук-
раїнській мові, як теж як 
адресувати листи до духо-
венства та громадських ус-
таноа. 

У книжечці находиться 25 
прикладів листів та інших 
повідомлень з відповідни-
ми до них поясненнями. 

У вступі авторка вияснює, 
що цю книжечку написала 
на прохання своїх дітей, але 
уважає, що вона на потребу 
цілому молодшому поко-
лінню. якому важко писати 
по-українськи листи з різ-
них нагод і важко їх вілпові-
дйо заадресувати. 

Цим авторка зробила ио-
дарок для цілого молодшо-
го українського покоління, 
яке бажає продовжувати 
українські традиції не дише 
в слові, але й в письмі. 

Книжечка мас 36 сторі-
нок і чепурну обкладинку 
роботи Колі Савицького. 
Ціна книжечки 5 ам. дол.. а 
з поштовою пересилкою 6 
дол. 

Замовляти можна у О 
Кузьмович, 221 Fire island 
Ave., Babylon, N.Y. 11702 

і 9 ПОЛІТИЧНІ В'ЯЗНІ ЩЕ ВСЕ 
ПЕРЕБУВАЮТЬ У „ПСИХУШКАХ" 

У СВІТІ 
В СОВЄТСЬКОМУ СОЮЗІ розпочалась вже підготова до 
нового перепису населення. Голова державного комітету 
статистики Міхаїл Королев виступив на пресовій конфс-
ренціїі повідомив, що від 12-го до 19-го січня ц.р., в СССР 
відбудеться новий перепис населення. Перепис буде 
переведений в усіх республіках крім Вірменії. З причини 
землетрусу, який там відбувся 7-го грудня минулого року, 
реченець перепису у Вірменській ССР пересунено на однн 
місяць пізніше. Дпя переведення перепису призначено 
понад однн мільйон осіб, переважно працюючих уряд-
ників в різних установах, студентів і викладачів. Вони 
ставитимуть запитання на підставі спсціяльного запитни-
ка, випрацюваного статистичним управлінням з узгляд-
нснням рекомендацій Організації Об'єднаних Націй. 
Останній перепис відбувався 10 років тому і тоді кількість 
населення СССР була визначена на 262 міл. осіб. Тепер 
число населення зросло приблизно до 287 мільйонів 

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО Комітету КПСС затвердив 
100 депутатів на 100 місць у новому законодатному тілі 
З'їзді народних депутатів, хоч, як раніше інформувало 
совстське агенство ТАСС, партійні організації надіслали 
35,000 прізвищ осіб-вибранців. які найбільше надаються, 
щоб заступати інтереси спільноти у високому державному 
органі. Політбюро. яке мас в цій справі останнє слово, 
затвердило тільки 100 кандидатів. Так покищо виглядає 
совєтська демократія, пишуть акредитовані в СССР 
кореспонденти. Підприємства і партійні клітини обирають 
кандидатів, але їх затверджує, або відкидає Політбюро 
Очевидно, процес „виборів" у совєтській системі „соціяліс-
тичної демократіЃ' ще не закінчений і, як каже TACG, 
кожному комуністові буде дано право висловитись в цій 
справі. 

АКРЕДИТОВАНІ В МОСКВІ західні кореспонденти 
повідомили, що у Вільнюсі, столиці Литовської ССР, 
знову відбулася велика демонстрація з участю понад 
50,000 осіб, що її зорганізували, як пише „Вашінгтон 
Пост", литовські націоналісти. Демонстрація і двогодинне 
віче після неї, відбулись з дозволу місцевих міських і 
партійних властей. Коротке повідомлення продемонстра-
цію появилось навіть в офіційній комуністичній пресі. Біля 
20 промовців на мітингу домагалися від Москви надання 
Литві повної самостійности і забрати з її території 
окупаційні війська. 

Джерзі Ситі, Н. Дж. — Як 
інформує агентство Ассо-
шісйтсд Пресе з Москви, 
група дисидентів заперечує 
твердження офіційних со-
встських чинників, що вже 
випущено всіх політичних 
в'язнів на волю. 

Є докази, що ще 20 до ЗО 
осіб перебуває у психічних 
лікарнях, якими керують 
,,садисти". Щоб підтрн-
мати своє твердження ди-
сиденти скликали у Мос-
кві пресову конферен-
цію. в якій подали імена 
трьох політичних в'язнів, 
які все ше перебувають у 
лікарнях для психічно хво-
рих. а на консреренції були 
присутні дві особи, які поін-
формували. що їх звільнено 
із „психушок" в останніх 
шести місяціях. 

Хоча минулого місяця 

Міхаїл Горбачов заявив, 
що на терені СССР вже 
немає ніодного політично-
го в'язня, Державний депар-
тамент ЗСА все ще ставить 
під знак запиту перебування 
біля ЗО в'язнів. Крім того 
американські психіятри ма-
ють відвідати Москву при 
кінці лютого щоб мати по-
бачення з 20-ма політични-
ми активістами, що перебу-
вають у „психушках". 

Александер Новіков, яко-
го дали до лікарні для пси-
хічно хворих як шизофрені-
ка, а він на ділі роздавав 
летючки у справі демокра-
тичних прав, поінформував 
чужинецьких журналістів, 
які були на пресовій конфе-
ренції, що він особисто зу-
стрів сімох політичних в'я-

(Закінчення на crop. 4) 

В АМЕРИЦІ 
НОВООБРАНИЙ ПРЕЗИДЕНТ Джордж Буш. вирішив 
іменувати колишнього адмірала Джеймса Ваткінса на 
становище секретаря Департаменту енергетики й тим 
закінчив добір свого кабінету. Згідно з речникими його 
перебірноі групи він також іменуватиме Вілліяма Бенетта, 
колишнього секретаря Департаменту освіти, на координа-
тора федеральної боротьби з наркоманією. Натомість 
близькі співробітники новообраного Президента говорять 
про те, що одним з його перших офіційних вчинків 
буде, створення комісії для прослідження, як посилити 
закони стики, котрі регулюють поведінку ВИСОКИХ урядо-
вих ЧИННИКІВ І членів Конгресу. 

ВЕРХОВНИЙ СУД ЗСА в середу, 11-го січня, внніс 
рішення, що Конституція не лає запоруки фірмам громад-
ськнх послуг на зворот витрат недокінчених чи покинутих 
енергетичних станцій. Голосами 8 до І Верховний Суд 
підтвердив існуючу систему, що поодинокі стейти відпо-
відають за ці справи. Таким рішенням Верховний Суд 
запевнив виграну за громадянами сте.йтів. а не за 
могутніми фінансовими фірмами, які в кожному випадку 
стараються свої втрати накинути платникам й так уже 
дорогих послуг. 

ВЖЕ ВІД КІЛЬКОХ РОКІВ вчені світу через засоби 
масової інформації говорять про тс, що температура 
земної кулі стає щораз теплішою і цс приписується 
двоокисові вуглецю. Тому відрадним явищем було 
повідомлення в пресі про тс, що Лос Анджелес, одно з 
перших міст Америки почало робити заходи, щоби цьому 
зарадити. Першим кроком була заява майора міста 
Томаса Бред.п, що в місті насаджуватимуть два до п'ять 
мільйонів дерев впродовж наступних п'ятьох років. 

КРАЙОВІ ОПИТИ ТВЕРДЯТЬ, що розуміння расових 
взаємовідносин між білими і чорними в Америці є у 
великому розходженні. Велике число громадян білої раси 
вірять в те. що трактування білих і чорних в ЗСА є на 
однаковому рівні, натомість велике число громадян 
чорної раси не є згідні з тим твердженням. Луїс Гарріс. 
директор бюра опитів, зааніажаваного Крайовою асоція-
цісю для поліпшення становища негрів, заявив, що не 
зважаючи на те, пін бачні ь великий прогрес у відносинах, 
що навіва( його оптимізмом 

Москва. — Совстське пре 
сове агенство ТАСС повідо-
мило про зміни в керівниц-
тві спірною територією На-
гірним Карабахом, який 
територіально належав до 
Азербайджанської ССР, але 
більшість населення облас-
ти це вірмени, які ввесь час 
підтримували вимоги керів-
ників Вірменської ССР про 
прилучення автономної 
обпасти до Вірменії. У зв'яз 
ќу з цим постав чималий 
спір, а пізніше зудари між 
вірменами і азербаиджан-
цямн. Згідно з шдрахунка-
ми й інформаціями ТАСС у 
конфлікті загинуло понад 
70 осіб, а чимало були пора-
нені. 

Конфлікт сповільнився 
дещо під час і після вслико-
го землетрусу у Вірменії і 
введення до обидвох рес-
публік більшої кількості! 
військ спсціяльного призна-
яення. Військове команду-
вання проголосило обмсже-
ний вийнятковий стан, зок-
рема в Єревані і Баку, і 
перебрало контролю над 
важливими урядовими, пар 
тійними і військовими об'ск 
тами та заводами. 

Але, як тільки притихла 
справа землетрусу, як тіль-
ки почали гоїтись рани 
жертв, ворожнича між вір-
менами і азербайджанцями 
спалахнула наново. Не до-
помогли заклики самого 
генерального секретаря ЦК 
КПСС і голови Президії 
Верховної Ради СССР Мі-
хаіла Горбачова, який, по-
вернувшись з Ню Норку, де 
він виступав на Генераль-
ній сесії ООН і зустрічався з 
президентом Роналдом Ре-
гейом і новообраним" ѓфе-" 
зидентом Джорджом Бу-
шом, відвідав Єреван і ви-
голосив там досить гостру і 
навіть погрозливу промову 
кажучи, що в обличчі при-
родної катастрофи, наслід-
ків якої ще навіть годі перед 
бачити, вірмени і азербай-
джанці знову розпочали бо-
ротьбу за Нагірний Кара-
бах. 

Повернувшись до Моск-
ви М. Горбачов послав до 
Вірменії і Азербайджану 
академіка Андрся Сахаро-
аа, людину не з партійного 
керівництва, але з великим 
ім ям, відому в цілому СС-
СР з його правозахисної 
діяльности. Він, втоеарист-
ві вірменського журналіста 
Зорі Балаяна. перевів роз-
мови з офіційними й нсофі-
ційними особами в обидвох 
республіках, але обидві сто-
рони відкидали його і По-
літбюра пропозиції. 

Вміжчасі Президія Цен-
трального Комітету КПСС 
прийняла резолюцію і за-
пропонувала Верховній Ра-
ді підпорядкувати Нагірний 
Карабах безпосередньо мос 
ковському центрові. Резо-
люція була прийнята і за-
твсрджсна Верховною ра-
дою. Отже відтепер Кара-
бахом керуватимуть крем-
лівські лідери з допомогою 
місцевих кациків, тобто тих 
осіб, які в усяких обстави-
нах згідні співпрацювати з 
окупантами. Буде створена 
окрема адміністрація, хоч 
вже згаданий вірменський 
кореспондент, який у прин-
ципі підтримував імперські 
заходи, не знає, як сприй-
муть рішення більшість вір-
менів і азербайджанців. Він 
думає однак, що спротив у 
якійсь формі буде продов-
жуватись. Однак при наяв-
ностн великої військової 
одиниці вони не матимуть 
великого успіху. 

М. Горбачов, прийнявши 
рішення закрити одиноку у 
Вірменії атомову слектро-
станцію бціяЄрсрану, дещр^ 
прихилив до себе вірменів, 
які вважали, що нуклеарні 
стаіщіів районах потенцій-
ної можливости землстру-
сів, становлять велику за-
грозу для населення. Але 
головною опірною силою 
все таки залишається армія 
і КҐБ. на силу яких спира-
ються комуно-московські 
імпсріялісти кажуть епос 
тсрігачі. 

Знайшли ще шість живих вірменів 
Москва. — Згідно з пові-

домленням ТАСС в четвер. 
12-го січня, через 35 днів 
після землетрусу з-під руїн 
дев'ятиповерхового будин-
ку в Ленінакані видобули 
шістьох чоловіків, котрі 
знаходилися в засипаному 
підвалі. В одного з них. Кар 
лена Саркісяна, зломана 
рука, решта відбулися нез-
начними травмами. Всіх їх 
відправили до лікарні. 

Врятовані розповіли, шо 
харчувалися продуктами 
домашнього консервуван-
ня, які зберігалися в підва-
лі зруйнованого будинку. 
50-ти літній електрик Айказ 
Акопян допомагав і догля-
дав поранених. Всі вони 
були його сусідами і вряту-
валися завдяки тому, що 
Акопян вранці перед земле-
трусом покликав їх у під-
вал, щоб вони допомогли 
йому знести тули дві важкі 
барилќи. Як тільки вони 
опинилися в підвалі, відра-

зу ж почули жахливий гур-
кіт. земля затрусилась, сті-
н'и обвалилися. „Я думав, 
що почалася війна", — роз-
повідає Акопян. — Продук-
тн ми використовували ду-
же економно, бо не знали, 
що сталося і скільки часу ми 
будемо під руїнами. Ми 
втратили рахунок днів, але 
ніколи не сумнівалися, що 
нас вр я тують. Акопян роз-
повів, що намагався зроби-
ти все. щоб його молоді 
приятелі не збожеволіли. 
Він всіляко їх розважав, роз 
повідав історії зі свого жнт-
тя і переконував, шо їх обо-
в'язково врятують розкопу-
ючи руїни. 

Лікарі повідомили, що 
Акопян захворів на запа-
дсння легенів, тому до ньо-
го більше не пускають ко-
респондентів. 

АП повідомляє, що внас-
лідок землетрусу кількість 
населення Лснінакану змсн-
шилася з 280,000 до ГОО.ООО. 

НОВИЙ І СКООРДИНОВАНИЙ продаж долярових 
банкнотів впершў чергу банком Федерхіьної резерви і 
Державним банком Західньої Німеччини було тим 
чинником, що зупинило пожвавлення на біржовому ринку. 
Біржові торгівці приписують такий зворот справи підвн-
щснню відсотків в ЗСА і зазначують. що біржове пожвав-
лсння буде вимагати більшої інтервенції зі сторони 
центральних банків. 

ВЕРХОВНИЙ СУД ЗСА погодився взяти під розгляд 
справу конституційности закону стейту Мізурі. в якому 
пропонується обмеження доступу до абортів. Ця справа 
набирає ваги, бо сподіються, що цс може створити 
можливість завернення попереднього рішення злегалізо-
вання абортів. 

ПРО АЛЬМАНАХ '89 

З приємністю відмічуємо позитивний відгук 
наших читачів на Альманах УНСоюзу на 1989 рік і 
дякуємо ім за переслані гроші та додаткові датки на 
Пресовий фонд, ‚‚Веселку" тощо. Пригадуємо і 
прохаємо не повертати книжок, бо за кожну повер-
нену книжку ми мусимо заплатќѓи пошті 1.40 дол. 
Як ми зазначили в листі, коли не можете заплатити 
зя Альманах УНС — затримайте його, ик дарунок 
від нас. — В-во „Свобода'. 
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Совєтська економіка і 
міжнародна ситуація 

Деякі, прихильні режимові Реґена комента-
тори, приписують державному секретареві 
Джорджові Шулцові заслугу у помітному прико-
роченні експансивної совєтської закордонної 
політики. Твердження, що Джордж Шулц — це 
знаменитий дипломат, не знаходить потвердже-
ння у його політиці, наприклад, супроти Близь-
кого Сходу. Його десятки подорожей до Єгипту. 
Йорданії й ізраїля не увінчались найменшим 
успіхом, — він не зумів переконати ізраїльський 
уряд, що екстремна войовнича і безкомпромісо-
ва політика ізраїльського прем'єра їцака Шаміра 
загрозлива для самого існування ізраїльської 
держави і що стосування поліц ійних метод 
супроти автохтонних палестинців та зберігання 
‚‚на вічність" окупованих арабських земель — 
мусить ск інчитися банкрутством. Отож, не 
дипломатія Джорджа Шулца. а гірка економічна 
ситуація у Совєтському Союзі примушує Ґорба-
чова до скорочування своєї експансі ї в ім'я 
комуністичної догми про ‚‚угроблення капіта-
лістичних" країн, насправді вільного світу. 

Очевидно, що Кремль погодився на евакуа-
цію своїх військ з Афганістану також під тиском 
обуреного Заходу. Але вже Джиммі Картер у 
протесті проти окупації Афганістану припинив 
продаж зерна і збіжжя Совєтському Союзові та 
закликав до бойкоту Олімпіяди у Москві. Оста-
точно СССР відтягає з Афганістану свої війська 
з двох головних причин: 1) прогри у війні проти 
афганських партизан, п ідтримуваних цілим 
народом.сусіднім Пакістаном і американським 
постачанням зброї, і 2) величезних коштів такої 
окупації. Те саме стосується фінансування Куби 
Фіделя Кастра й користування кубинським 
військом для перетворення африканської Ан-
ґолі на совєтського сателіта. У цьому тижні 
залишають Анґолю 450 з усіх 50,000 кубинських 
вояків. Американський амбасадор в Організації 
Об 'єднаних націй за президентури Дж імм і 
Картера, чорний провідник Ендрю Янґ (тепер 
посадник міста Атланта у Джорджії) скомпромі-
тувався і мусив зректися свого посту, коли 
заявив, що ‚‚кубинське військо в Анґолі є стабі-
лізаційним чинником". Протягом 13-ти років 
50,000 кубинських вояків перебували в цій 
африканській країні. Але з початком цього року 
підписано на конференції в Ню Йорќу договір, 
за яким оця кубинська окупаційна армія і парти-
зани Африканського крайового конгресу, які з 
території Анґолі воювали проти Південно-афри-
канського союзу, мусять покинути Анґолю. 
Одночасно у тому договорі признано самостій-
ність Намібії, яка дотепер була під адміністра-
ц ією Південної Африки . Кубинське військо 
в ідходило з Анґолі з музикою і парадою, а 
місцева молодьобкидувала кубинців квітами, бо 
вони поводилися пристойно. Самі ті вояки були 
вдоволені, бо жити у своїй батьківщині навіть під 
володінням Фіделя Кастра краще, як у далекій 
африканській країні. 

За газетними вістками —- Москва заповіла 
Фіделеві Кастрові скорочення фінансової допо-
моги і невідомо ще, чи те саме не буде стосува-
тися Нікарагуа. Все це, так само, як заповіджена 
ліквідація совєтським урядом продукції хеміч-
ної зброї, діється під тиском економічної кризи, 
яка наказує скорочувати видатки. Економічна 
ситуація у СССР дійшла до траг ікомічного 
стану. Карткову систему заведено вже не тільки 
на м'ясо і масло, але й на обов'язуючі в СССР 
шкільні уніформи та на одяг для малих дітей. 
Совєтські економісти переконали Горбачова, 
щоб здевалювати вартість рубля на 50 відсотків, 
бо це може влегшити включення рубля в міжна-
родну монетарну систему, до яої дотепер 
рубель не мав доступу. 

У закордонній політиці совєтський міністер 
закордонних справ Едуард Шеварднадзе заявив 
готовість СССР до ‚‚співпраці" з новим прези-
дентом ЗСА Джорджом Бушем. Хочаў передви-
борчому періоді совєтська преса недвозначно 
сприяла кандидатурі Майкел Дукакіса, проте 
після перемоги Буша вона стрималась від будь-
якої критики супроти нового президента ЗСА, 
визнавши за конечність — збереження сяк-так 
добрих зв'язків із ЗСА. Катастрофа землетрусу у 
Вірменії разом із зростом свободолюбних нас-
троїв і рухів в усіх немосковських ‚‚самостійних" 
республіках, складових частинах СССР, слричи-
нюють нові турботи володаря Кремля. Ситуація 
Горбачова незавидна. Якщо він далі вважатиме 
марксизм за ‚‚табу" совєтської державноїсисте-
ми — вся його перебудова залишиться пустим 
словом, а захитаються підвалини імперії, бо 
марксизм — насправді вже давно збанкрутував. 

Збільшене вдвоє спожи-
вання вівсяних платків і 
продуктів (в деяких стейтах 
на 600 відс.) спричинило їх 
брак на полицях споживчих 
крамниць, млини не вспіли 
доставити і зросли ціни. 
Раніше споживано 20 відс. 
вівса з харчами, а решта 
уживано для годівлі коней і 
експорту до відсталих кра-
ін. Фармери зменшили по-
сівну площу вівса, через 
його низьку ціну — і.5 до-
ляра за бушель (ячменю— 
2.5 дол.) З 1-им грудня мар-
мерам заборонено затруд-
нювати чужинців негрома-
дян (головно з Мехіко) і на 
будуче будуть карані гро-
шово і в'язницею. Ціни на 
фармерські продукти бу-
дуть далі рости, бо через 
посуху сильно впала про-
дукція — збір: пшениці і сої 
на 58 відс, кукурудзи на 66 
відс, на 13 мільйонів фар-
мсрів 16,000 (6 відс.) голов-
но малих, збанкрутувало, 
або зліквідували фарми. 
Також потерпіли, через дов-
шу посуху Бразилія і Арґен-
тина і сильно зменшився їх 
експорт збіжжевих продук-
тів до 29 більйонів долярів. 

Замовлення на „Боїнг" 
літаки далі зростають і цей 
рік буде рекордовим. По 
кінець листопада замовле-
но їх 595, на загальну суму 
28 більйонів, долярів. На 
сьогодні фірма Ейр Крефт 
мас замовлень на 1,087,Бо-
ЇНҐ літаків (комерційних і 
військових) на загальну су-
му 53 більйони доляри, з 
доставок) до 1995 року. Най 
більше замовлено малих 
літаків, модель — 737 (608) 
на загальну суму — 26 біл. 
дол., найменше — модель 
767 (100) на загальну суму 
243 мільйони долярів. Про-
дукція з року на рік зростає 
(останнього року 28 літа-
ків) у висліді зростає зат-
руднення, сьогодні є 153,000 
працюючих. 

Андрій Бук 

СТАБІЛЬНА ЕКОНОМІКА 
її. 

Телефонічні компанії Ей-
Ті-Ті і Ю Ес-Спрінт, після: 
довгих переговорів від Ад-
міністрації загальних ўслуг 
дістали доручення замінити 
протягом трьох років ста-
ру державну телефонічну 
сітку новою, модерною, 
високотехнічною, коштом; 
25 більйонів долярів. Це 
один з найбільших дотепер 
контрактів. Ей-Ті-Ті, яка 
сьогодні обслуговує 70 відс 
телефонічних розмов далс-
кої віддалі, великим зиском 
модернізує свою телефоніч--
ну сітку і має прийти звіль-
нення 15,000 працівників 
цієї фірми, після інсталяції 
нової державної сітки, в ній 
буде обслуговувати 60 відс, 
а Ю-Ес-Спрінт — 40 відс. 
Це буде одна з найбільших , 
у світі модерних тслефоніч-' 
них централь, що п буде 
контролювати Корпорація 
федеральних ўслуг. 

Фірма Стелц у Не наді, 
після двох аварій в часі 
випробування далі проду-
кує новий тип літаків вели-
кої екорости, секретні літа-
ки типу Ф-1117, лету яких 
радар не ловить. Досі випу-
щено 56, кошт одного тако-
го літака — 16 мільйонів 
долярів. Департамент обо-
рони замовив також для 
летунства 132 літаки вели-
кої екорости ( радар не ло-
вить) бомбовиків типу Б-2 
на загальну суму 60 більно-
нів долярів, кошт одного 
літака 500 мільйонів доля-
рів. Стейт Тексас, з-поміж 
сімох інших стейтів дістав 
контракт будови великої 
технологічної лябораторії 
під землею; кошт її — 4.5 
більйона долярів; вона зат-

руднить 9,000 працівників-
фізиків і технологічних ек-
спертів. Буде це найбільша 
суператомова лябораторія 
— тунель, форми колеса 
довжини 53 миль для обо-
рони, медицини — здоров'я 
транспорту і аварій. Стейт 
Тексас дістав контракт, бо 
дав даром площу і один 
більйон долярів. 

Конференція 96-ох дер-
жав-члснів світової органі-
зації Загального договору 
відносно торгівлі і тариф, 
який (створено в 1948 році) 
протягом п'ятьох днів у 
Монтреалі, закінчилася 
вперше дисонансом. Ріше-
но знизити торговельну та-
рифу на імпорт тропікаль-
них овочів із країн Трстьо-
го світу, зменшити бар'єри 
ўслуг, банковости, забсзпе-
чень, реклями, транспорту 
включно до туристики. До-
магання ІСА більшої га-
рантїї патс%тів-винаходів й 
інших прап-привілсїв інте-
лектуальної власності! не 
прийнято через спротив Ін-
дії, Бразилії та Аргентини. 
Пропозиція ЗСА з 1990 
роком стримати допомоги 
для фармерів відкинули 12 
держав Европейської спіль-
нотн і вісім інших з Япо-
нісю, які мають п'ять разів 
більше фарм, як ЗСА. Кон-
ференцію перервано до квіт 
ня наступного року. 

Держави індустрійної 
„сімки" звернулися до но-
вообраного президента Бу-
ша, щоб з новим роком 
посилив зменшення держав 
ного і торговельного бюд-
жстів та стабілізував доляр, 
а одинадцять держав Латин 
ської Америки звернуться з 

просьвою, щоб вплинув на 
комерційні банки індустрій-
них країн Міжнародний мо 
негарний фонд і Світовий 
банк допомогти зменшити 
їх залеглості (240 більйонів 
долярів), від яких платять 
річно ЗО більйонів долярів 
відсотків. Найбільше забор 
гована Бразилія — 117 біль-
йонів долярів; інфляція 430 
відс, найменше Болівія — 5 
більйонів долярів, інфляція 
— і 2 відс, безробіття — 26 
відс. 

Великобританія піднесла 
відсоткову стопу до 13 відс 
(тротій раз цього року, щоб 
припинити сильно зроста-
ючі видатки громадян, що 
збільшує інфляцію (6.5 
відс) і дефіцит — 5 більйо-
НІ8 ДОЛЯрІв. 

П'ять південносхідніх 
азійських держав: Філіппі-
ни, Бруѓней, Індонезія, Ма-
ляЙзія, Сінгапур і Таїланд 
(300 мільйонів населення) 
творять з новим роком еко-
номічний союз, спільний 
вільний від мита торгове-
льний ринок. 

Японія, економіка якої за 
третій квартал зросла на 9.3 
відс, торговельний дохід за 
жовтень зріс на 10 відс — 
7.5 більйона долярів. Уряд 
цієї країни останньо купує в 
ЗСА фарми годівлі худоби, 
щоб збільшити доставў м'я-
са. З новим роком має змі-
нити програму економічної 
політики, щоб зменшити 
великі торговельні зЯски та 
злагіднити напружені еко-
номічно-торговельні зноси-
ни зі ЗСА (заноситься на 
торговельну війну), відкри-
ває границю для імпорту 
чужих продуктів. Спрощує 
розподіл деталічної сис-
теми для влегшення імлор-
ту і продажі закордонних 
продуктів в сімох галузях: 
економії, транспорту, кому-
нікації, фінансів, енергії, 
агрикультури і нового биз-
несу. 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

У ‚.СвободЃ з 7-го грудня 
ц. р. появилася стаття Тео-
дора Тсрсна-Юськова п. н 
„Виставка Щсрбицького в 
УІ AT Як видно з назви і 
змісту, а'втор намагається 
переконати читача, що 
влаштована в Українсько-
му інституті Америки вис-
тавка картин кільканадцяти 
українських мистціе з Ук-
раїнн — це виставка твор-
чости людей, які стоять на 
службі першого секретаря 
ЦК КПУкраїни Володими-
ра Щербицького, відомого 
русифікатора України. 

За логікою, Т. Юськова 
треба було б уважати спіль-
никами у тих злочинах на 
ділі всіх діячів української 
культури, бож всі вони 
живуть під режимом Щер-
биць.сого. а зокрема тих, 
кому дозволено виїхати за 
кордон, бо без дозволу вла-
ди вони сюди не приїдуть. 
За цією логікою не можна 
було б також зустрічати, а 
вже поготів влаштовувати, 
виступи перед українською 
громадою џа Заході, на-
приклад, "Івана Драча, 
Дмитра Павличка, не мож-
на було б дивитися на фільм 
Юрія Іллєнка, слухати Ніну 
Матвіснко, бож кінсць-кін-
цем усі вони виїздять за-
кордон на паспорти, а їх 
видають апаратчики Щер-
бицького. 

Питання, як ставитися до 
справи зв'язків з Україною 
незвичайно складне, так 
само складне, як станови-
ще в Україні, сили які там 
діють. Перш усього треба 

Роман Купчннськнй 

діти СВОГО НАРОДУ ЧИ 
ДІТИ ПІЕРБИЦЬКОГО? 

визначити про кого йде мо-
ва, точніше про те, хто в 
Україні ворог, хто патріот, 
хто байдужий, з ким ми 
повинні спілкуватися, на які' 
сили орієнтуватися? 

Хто ворог? Є очевидні, 
явні вороги — КҐБ та велн-
ка партійна бюрократія, яка 
причинилася до жахливого 
зросійщення України, є, оче 
видно, московські центра-
лісти — великодержавні 
‚‚держиморди", для яких 
немислимо, щоб Україна ма-
ла будь-які права, вже не го-
ворячн про державність. Є й 
також менш явні вороги, ті 
перевертні в Україні, для 
яких найвищою ціллю життя 
це служити Москві за всяку 
ціну. Це ті, які нам гарно 
українською мовою будуть 
оправдувати кожний зло-
чин режиму і благати нас, 
щоб ми „потихше" про такі 
справи говорили, бо мов-
ля8, „крик нікому не помо-
же, навпаки, пошкодить". 
Для таких все було б га-
разд, якщоб „закордон" 
взагалі перестав існувати, 
або перейшов на позиції 
„прогресистів" і лукаво, та 
сліпо все вихваляв... 

Хто приятелі? Історичні 
обставини створили в Ук-
раїні дуже складну ситуа-
пію і коли говорити про 
„приятелів" в абстрактно-
му, то треба перш за все 

відповісти собі на питання 
‚‚приятелі чого"? Чи під 
приятелями ми маємо на 
увазі приятелів еміграції і її 
поглядів? Це мабуть най-
більш приваблива концеп-
ція знайти людей там, які 
будуть в цілому згідні з 
поглядами одної чи другої 
політичної групи тут. На 
жаль, чи на щастя, таких 
зараз не видно. 

Якщо маємо на увазі при-
ятелів української держав-
ности (також в абстрактно-
му), то це мабуть доволі 
широке коло людей як в 
партії, так і поза партією. 
Якщо йдеться про прияте-
лів самобутностн народу, 
його культури і його прав — 
включно з політичними пра 
вами, то це. мабуть дуже 
широкий спектрум. Але с 
також багато байдужих, 
перестрашених, зруснфіко-
ваних — те міщанство, для 
якого важне тільке побут і 
будні. 

На тлі такого укладу сил 
в Україні проходить про-
цес часткового національ-
ного відродження. Відомо, 
що ініціятиву для цього 
дали діячі української куль-
тури, які мужньо назвали 
застрашаючі результати по 
літики русифікації. Відомо 
також, що цю акцію націо-
нальної самооборони під-
тримують широкі кола сус-

пільства. В цих днях особ-
ливо важливе те, що сьогод-
ні впарі з відродженням, 
патріоти там намагаються 
пробити мур ізоляції від 
стороннього світу. Одною 
з можливостей того є роз-
будова зв'язків з культурни-
ми колами Заходу, як також 
з українськими громадами 
на Заході. 

Сьогодні це необхідність, 
бо Україна знаходиться на 
грані лінгвіциду, екологіч-
но країна доведена до стра-
хіття — буйний розквіт 
атомної енергії без згоди чи 
дозволу народу перетворив 
Україну на один суцільний 
реактор. Про українську 
літературу ніхто на світі 
майже не знає, а про куль-
туру знають де-не-де, що 
там живуть дивовижні му-
жики і вміють тільки гопа-
ка танцювати. 

Америка сьогодні завале-
на делегаціями з Росії (не з 
СССР, а іменно з Росії). 
Книжки російських авторів 
щоденно друкуються на За-
ході в перекладача на світо-
вих мовах, — а наші? Коли 
президент Реген був в Мос-
кві, він зустрівся з нашими 
дисидентами, але коли було 
офіційне прийняття в аме-
риканському посольстві в 
Москві, де були всі кращі 
(переважно російські) дія-
чі культури, там не було 
одного українця — хоч би 
того Юрія Щербака, чи Оле 
ся Гончара. Невже ж ми такі 
бідні, такі провінційні, що в 
очах Заходу нам дозволено 

(Закінчення на стор. 4) 

Про тих, хто вижив 
Спокійно ввійшли ми у 

новий 1989 рік, тим разом 
не так знаменний і гар.чч-
ковий, як був для нас усіх 
українців —- 1988. Минуло 
відзначування Тисячоліт-
тя Християнства, а з тим 
усі приготування, поїздки, 
концерти, бенкети і мані-
фестації. 

Але вже за порогом 175-
річчя народин Великого 
Кобзаря 50-річчя Держав-
ности Карпатської Ўкраї` 
ни і 50-річчя вибуху Другої 
світової війни. 

Заки, однак, кинемося 
знову у вир різних святку-
вань згадаймо ще одну рів-
ну дату, яка припадас на 
1989 рік. дату так близьку 
нашому поколінню семи —' 
і шестидесятників. Це ж 
рівно 45 років, як ми зали-
шили нашу батьківи{ину і 
вирушили в мандрівку, що 
закінчилася щойно на но-
вих місцях поселення. Зупи-
ніться на хвилину, дорогі 
читачі цього віку разом 
зі мною і перейдіть у 
думках цей довгий про-
міжок часу, так бага-
тий для кожного із нас у 
пережиття у нові події і у 
важке .‚переставлення`` у 
цей інший світ, до якого 
нам треба було звикнути. 
Ба. щобільше, пригадайте 
принаймні частину оцих 
новостей життя, що їх 
нам довелося прийняти, в 
усіх психічних і технічних 
перемінах, які у цих 45-ох 
роках зайшли. 

Ми ж пам'ятаємо добре 
ще перше радіо, а тепер 
вже і телевізія не вистачає 
і майже кожний уживає Ві-
Сі-Ар. ми тримали масло у 
холодній воді, або у пивни-
ці, а сьогодні не уявляємо 
життя без холодільника. 
ми їздили кіньми чи поїзда-
ми, а тут не можемо пору-
шатися без авто і літака. 
Ми не знали, що таке по-
ліо, заморожена їда. Факс, 
зіракс, кредитові карти, 
радар, охолодження кім-
нат і ми навіть не мріяли, 
що людина може ходити 
по поверхні місця. 

Про лет на місяць, як 
про лети ‚‚Конкордом" з 
Ню Йорќу до Парижу у 
трьох гоѓинах Читали ми 
хіба у фантастичних по-
вістях Джуля Берна, а не 
думали, підлітками, що пере 
живемо це на власній шкурі. 

Поруч, однак, із усім 
тим технічним поступом, 
також на наших очах ІМІ-

нилася психічна настанова 
людей. 

Ми ж виростали в стра-
ху перед гріхом, у понятті, 
що перше треба заключи-
ти церковне подружжя, а 
відтак щойно жити ра-
зом, ми не знали, щд таке 
пілюля, яка охороняє перед 
вагітністю, як не мали по-
няття. що прийде АІДС, 
що ..вийдуть із шаф"гомо-
сексуали, які будуть боро` 
тися за свої права на рівні 
із жінками та населенням 
третього світу. Миневід-
давали наших бабунь і діду-
сів до старечих домів, а 
матері не залишали дітей 
на ‚‚бебиситтерів" чи у 
цілоденних садочках. Про 
наркоманів ми читали хіба 
у недозволених сенсаційних 
романах, де вони з правила 
були лише морфіністами, а 
коли б ми були побачили та-
кий журнал, як „Пентгавз", 
чи.. Плейбой ". то напевно бў 
ли б з того сповідалися. 

Нам довелося пережити 
тут, на новому поселенні, 
бурхливі шістдесяті роки, 
славний Вудстак, демон-
cm рації у Чикаго і Вашін-
гтоні. „бітніків" у джін-
сах і з довгим волоссям, 
серед яких були і наші діти, 
ми вперше зустрілися із 
назвою ..пат", що її по-ук-
раїнському назвали „тра-
ва". ми навчилися, що 
‚.Кок" — це відсвіжуючий 
напцток. аж доки не пока-
залося, що це може бути 
також кокаїна. Ми перес-
тали карати наших дітей 
зі страху, що вони втечуть 
із хати та ніколи не верну-
ться, ми провели десятки 
безсонних ночей, в яких 
чекали на дітей, що поїха-
ли автом на ‚‚гут тайм". 

Ми навчилися святкува- -
ти свята ,.по-новому" і 
забувати, що Свят-Вечерс 
6-го січня, а Новий Рік U-
го. Ми були, здасться, ос-
таннім поколінням, яке 
було переконане, що для 
народження дитини треба 
одружених батьків, як 
теж чи ми не останнє по-
коління, яке є всеціло відда-
не українській справі. 

А все ж ми якось вижи-
ш і зуміли дати собі пси-
хічно раду з ўсіми тими 
величезними "перемінами, 
які почалися з хвилиною, 
коли ми залишили нашу 
рідну хату та Україну. 

Ми все це пережили і 
вижили! Чи не належить-
ся нам за те признання і 
подив'.' 

ОКА 

НОВОРІЧНИЙ КЕЛЕХ 
Морозно вечір новорічний дзвоне. 
Криштально чистий місяць угорі. 
Достатків повно в хаті н, столі: 
Кутя й узвар на покуті холоне. 

Добірні келехи ущерть наллято. 
Веселі гості сіли за столом; 
Врочисто лине містом і селом 
1 по всім світу зоресяйне свято. 

П'ємо за Край, цей новорічний келех... 
За щастя наше... — другий проказав. 
Щоб днів діждать щасливих і веселих. 

Щоб раз на все і нам здобути прав, 
Щоб жѓити й нам. як то жиють у світі: 
В любові, щасті, у добрі й привіті... 

Мих.Лавренко 

Мирослав Се.мчнижн 

ТРИВОЖНЕ МАЙБУТНЄ 
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В 

УКРАЇНІ 
IV. 

Він докоряв письменникам України, що вони намага-
лися витруїти в пам'яті найчорніші сторінки історії 
України, і ретушували, або замовчували, минуле. Вони 
чомусь не заторкали навіть таких важних проблем, як 
замулювання річок, затруювання хемікаліями піль, 
бездушне осушування поліських болот, вирубування 
карпатських лісів, чи перетворення Дніпра в низку гнилих 
калюж... В той же час у пресі і інших публікаціях — 
ствердив Мусіснко, процвітає культ провінційних вожди-
ків з кіл партійної адміністрації, процвітає підлабузниц-
ҐВО, хабарництво, здирство корупція і розкрадання 
державного майна. А свою нещадну критику безпорядків у 
сучасній Україні, закінчив він такими словами: Якщо 
хочемо забезпечити своїм нащадкам щасливе майбутнє, то 
ми зобов'язані виховати в них пошану до минулого". 

В порядку ґорбачовської гласности, на всю широчінь 
виринуло питання того трагічного стану, в якому опини-
лась українська мова, яку систематично випирає російсь-
ка мова і саме ця тема стала сасч:ріднім ляйтмотивом 
прилюдних виступів і писань глибоко стурбованих 
культурних діячів. 

А пригадаймо, що ще у 1968 році відомий український 
педагог і діяч Іван Коляска з Канади, у своїм науково 
задокументованому творі „Освіта в Радянській Україні" 
пророчо передбачив, що хрущовський закон з середини 50-
их років про право вибору батьками мови навчання в 
школі з малої краплини розіллється у велику повінь і що 
оцей горезвісний закон поступово знищить усі неросійські 
школи, а в тому числі і українську. І справді, пророцтва 
Івана Коляски сповнились, бо ось про що говорили чи 

писали за останніх півтора року відомі письменники 
совєтської України. 

І так ще рік тому на сторінках „Літературної України" 
Юрій Стадннченко з жалем стверджував, що з офіційної 
двомовности в усіх урядах і школах Харкова зникла 
українська мова. Сгадниченка доповнив поет Дм. Павлич-
ко, який у своєму виступі між іншим ствердив, що 
„двомовна атмосфера, в якій живе український нарід і 
двомовна культура життя, праці і побуту робиться на 
кожному кроці одномовною — російською і переводиться 
це все не руками Москви, а руками усіх службовців 
республіканських і обльСних апаратів, руками українців, 
вихованих на байдужності до рідної мови, на боязні, що 
любов до рідної мови — це ознака націоналізму, а майже 
80 відс. населення Харкова вважає українську мову 
рідною", а в цьому ж Харкові на півтора мільйонів 
населення існують тільки дві українські школи"... 

У цьому році письменник Борис Олійник на з'їзді 
совєтських письменників у Москві теж голосно і відважно 
заговорив про українську мову. 

„Від зруйнування Запорізької Січі — говорив він, — 
царицею Катериною II до Жовтневої революції у 1917 році 
українцям заборонено було бути самим собою і тільки 
дозволено їм бути малоросами, а користування українсь-
кою мовою вважалось за сепаратизм. Нам треба виріши-
ти, що саме є інтернаціональним, бо саме так називають 
вживання російської мови в Україні, а що є патріотизмом, 
який в українському випадку росіяни вважають за 
націоналізм. Нас тривожить, — говорив Олійник непрес-
тижність і безперспективність української мови"... 

У справах української мови слово забрав теж відомий 
нам автор повісті „Собор" — Олесь Гончар. „Не маємо 
претенсій — говорив він, — до російського народу. В 
Україні 1987 року зчинилась аморальна кампанія проти 
навчання рідної мови в школах. Батьки втратили націона-
льну гідність і безсоромно зневажають українську мову і 
не бажають, щоб їхні діти навчались у школах рідної мови. 
Таке відношення до рідної мови є прямо злочином", — 
стверджує він. 

А, щоб рятувати прямо скандальне у всьому культур-
ному світі становище своєї національної мови у своїй, 
сказати б власній „державі", якою вважають сучасну 
Україну, Президія спілки Письменників України зверну-
лась до Верховної Ради УССР з пропозицією прийняти 
закон „про розширення сфери вживання української мови 
у всіх областях державно-адміністраційного апарату 
та забезпечити ча території України рівноправність 
української мови з російською та іншими національними 
мовами". 

Два виступи І. Дзюбн 

Досі ми розглядали той тривожний стан, у якому 
опинилась українська мова в Україні і яка небезпека 
загрожує нашому народові і його культурі, коли далі 
проходитиме непослабленими темпами так процес 
насильної русифікації, як і саморусифікації. Все, що в 
цьому аспекті діється сьогодні в Україні ставить під знак 
запиту, чи в дальшому ході подій і змін, які потрясають 
збірним народним організмом, зуміє незалежна українсь-
ка культура далі розвиватись за встановленими незалеж-
ними шляхами, очевидно в усучаснених формах, чи може 
вже у ході наступного століття опинитися у ролі субкуль-
тури російської.. А що з цією підсовєтською культурою і її 
різновидами сьогодні? Що саме характеризує її сучасний 
стан? 

Відповідь на ці пекучі питання дає нам незвичайно 
рельєфна і доволі задокументована стаття у першому 
номері за 88-ий рік журналу „Культура і життя", а її автор, 
добре нам відомий із його знаменитого твору з кінця 60-их 
років — „Інтернаціоналізм чи русифікація — розкаяний 
Іван Дзюба. V своїй статті п. з. „Чи усвідомляємо 
національну культуру, як цілісність", Дзюба доволі чітко 
аналізує ті всі процеси, що їх ареною стала культура 
сучасної України, критично розглядає її типові негативи і 
при цьому ставить основні і виправдані вимоги до П 
творців. 

Продовження бў 
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Передріздвяна зустріч Українського 
Музею в Ню Йорќу 

Влаштована Ю-го грудня 
1988 р. Управлінням Музею 
і його адмшістраційним 
сектором традиційна перед-
різдвяна зустріч членів і 
прихильників мала дещо 
відмінний характер від ра-
ніших зустрічів. Тим разом 
відбулася вона в великій 
імпрезовій залі Укрїансько-
гр Народного Дому в Ню 
Йорќу з участю понад 150. 
осіб. 

Головною ціллю зустрічі 
було висловити подяку 
членству й прихильникам 
та добровільцям за цілоріч-
ну активну підтримку Му-
зею фінансами, допоміж-
ньою працею, участю в вис-
тавках, відвідуванням, да-
рунками експонатів, при-
сутністю на імрЄзах. 

Організатори зустрічі по-
дбали про дбайливо укла-
дену й виведену програму, 
якою проводила заступни-
ця голови Комітету при-
дбання фондів Тетяна Тер-
шаковець. Віссю програми 
була зв'язка, продумана й 
чітко виголошена доповідь 
почесної голови Союзу Ук-
раїнок Америки й заступни-
ці голови Управління Му-
зею Іванни Рожанковської. 

Ключові думки допові-
дачки можна з'ясувати так: 
Музей чіає багато прецін-
них експонатів, але не роз-
поряджає потрібним міс-
цем на їх збереження й ви-
ставлення. Крли в час від-
криття Музею було 800 
предметів, то сьогодні їх 
сќількісѓь досягла чотирьох 
тисяч і с вигляди, що це 
число буде збільшитися. 
Сталося цс в наслідок по-
ширення діяльности Музею 
поза етнографією й фолк-
льором на образотворче 
мистецтво, архів фотогра-
фій, нумізматику, геральди-
ку, сфрагістику. Доповідач-, 
ќа пбЇЕпикуеться на репор-
таж кореспондентки „Ню 
Йорќ Таймс-у" з відкриття 
Музею, яка висловилася, 
що це „перлини в лушпинці 
горіха" і на заввагу відвіду-
вача Музею письменника з 
України Івана Драча, що 
„така багата іміграція, а 
такий скромніѓй'музей". І 
справді тепер ця горіхова 
лушпинка тріщить від на-
громаджених в ній самоцві-
тів... 

Але, не зважаючи на нс-
достатнє приміщення, Му-
зей динамічний, активний, 
він росте й розвивається 
завдяки управлінню Музею, 
членам, прихильникам, до-
бровільцям і жертводав-
цям-меценатам. 

Позитивами Музею є 
часті, фахово укладені ви-
ставки — постійні й пере-
сувні та видавані у зв'язку з 
ними каталоги, яких досі 
появилося дев 'ять. Вони 
мистецько оформлені й 
мають поважну науково-
дослідну та документальну 
вартість із ділянок народ-
ного мистецтва, архітекту-
ри, образотворчого мистец-
тва, історії української імі-
грації. Вони мають теж довід 
ково-освітньо-ггоопагандаст-
ське значення, бо Музей має 
зв'язки з подібними устано-
вами в різних країнах світу і 
є з ними в обміні. Від 1988 р. 
співзвучні установи в Украї-
ні виявляють заінтересу-
вання нашим Музеєм і про-
сять надсилати каталоги-ви 
дання в обмін до тамошніх 
музеїв, бібліотек тощо. За-
цікавлення нашим Музеєм 
зростає, бо обставини на 
батьківщині не дають змо-
ги вести нормальної музей-
ної діяльности. Багато та-
мошніх музеїв, це ефемерн-
ди — їх відкривають із якої-
сь оказії та зараз же закри- _ 
вають. Не ведуть вони теж 
науково-дослідної та видав-
ничої діяльности, еони „опо 
виті павутинням застою та 
вкриті і плісню", як висло-
вився один мистецтвозна-
вець. За 12 років ні один 
львівський музей не опублі-
кував навіть збірника ма-
теріялів чи експонатів, а в 
цілій Україні немає ні одно-
го музеєзнавчого періоди-
ка. Молодь не відвідує му-
зеїв. Бувають крадіжки вар-
тісних експонатів. Руками 
працівника Львівського Му 
зею українського мистец-
тва Любчика знищено дві 
тисячі творів найкращих 
наших малярів , графіків, 
скульпторів із кінця 19-го 
й початку 20-століть. Наш 
Музей стає прикладом му-
зеям на батьківщині . 

Музей відіграє теж поваж-
ну пропагандистську ролю 
в поширюванні української 
кульлури серед не-українців 
у ЗСА. Зокрема популяр-
ність здобули собі писанки 
в передвеликодній час. Те 
саме стосується вишивок, 
тс ќстилів, виробів із шкіри, 
дерева й металу. 

При всій вартості й поша-
ні до народного мистецтва 
не можна обмежуватися 
тільки до етнографічно-
фолкльорних зв 'язків, бо 
тоді складається враження, 
що українське мистецтво не 
вийшло на вищі щаблі мис-
тецької творчости. 

Всі згадані моменти під-
казують потребу репрезен-
тативного музею в вільно-
му світі, а цього можна до-
сягнути тільки шляхом при-
дбання модерного будик-
ку, достосованого до по-
трсб того роду установи. 
Здіґ.?нити цю вимогу мож-
на тільки при вссцілій під-
тримці нашої спільноти, 
яка зуміє й усвідомить собі 
конечність модерно устат-
кованого просторого при-
міщення, яке помістило б 
зібрані досі й у майбутньо-
му самоцвіти нашої духо-
вости й у якому можна б 
показати їх в усіх різнови-
дах та в усій їх величі й 
красі. 

Своє вагоме слово допо-
відачка підсумувала ствер-
дженням: „Підвалини заќла 
дені, початок зроблений, 
майбутнє залежить від на-
шої спільноти". 

Організатори зустрічі по-
дбали теж про розвагову й 
товариську частини програ-
ми. Виступав жіночий во-
кальний ансамбль „Мрія" 
хору „Думка" під керівниц-
твом Михайла Лева, який 
акомііаньював до співу. Ан-
самбль проспівав коляди, 
щедрівки та пісні укладу М. 
Лева. 

У дальшому ході програ-
ми координатор групи до-
бровільців, які допомагали 
Музеєві в Його починах й у 
дижурах, Марія Даниш по-
дякувала всім людям до-
брої волі, які жертвували 
свій час і труд у користь Му-
зею. Окреме признання й 
подяку висловила М. Да-
ниш тим добровільцям, які 
присвятили Музеєві 15, а то 
й більше годин праці та 
закликала інших стати чле-
нами групи допоміжних 
сил. 

Погідний настрій й бага-
то веселости принесло льо-
сування виграшів музейної 
льотерії. Було кілька вартіс 
них виграшів — туристична 
подорож вартости тисячі 
долярів, уфундована аґент-
ством Кобаснюкіа (А. і Р. 
Воробксвичі, Воррен, Міч.), 
500 дол. готівкою (Б. Tip), 
норковий (mink coat) жакет 
(Ольга Гаецька, Бронќе, Н. 
Й.), IT кольоровий телеві-
зор (Роман Ференцевич, Ар-
лшґгон, Вірджінія), касетко-
вий „відео" записувач (Іван 
Галапас, Бруклин, Н. Й.), 
срібно-бірюзовий (turquoise) 
нашийник (Володимир Со-
хан , Джерзі Ситі, Н. Дж.). 

Після льотерії присутні 
вгощалися самообслужним 
буфетом, вином і шипучи-
ми холодними напоями. 
Під час прийняття членќи 
18-го і 70-го Відділів СУ А з 
Пассейку, Н. Дж. подарува-
ли Музеєві автентичні ѓу-
цульські дитячі одяги на 
манекенах величини дітей. 
Відділ 18-ий репрезентува-
ла Лідія Крамарчук, а голо-
ва Олена Бобиляк і культ-
референтка Марія Марти-
нюк репрезентували 70-ий 
Відділ. Представниця Му-
зею висловила щиру подяку 
за постійну підтримку уста-
нови цими двома Відділа-
мн, а зокрема за прекрасні 
зразки дитячих одягів, які 
збагатять етнографічно-
текстильний відділ Музею. 

Решту часу поза офіцій-
ною програмою зустрічі 
присутні провели на това-
риській гутірці за столами. 
Загальна атмосфера зустрі-
чі була родинна й показала, 
що такі зустрічі приносять 
добро Музеєві й виходять 
на користь їх учасників, які 
мають почуття добре вико-
наного громадського обо-
в'язку в національно-куль-
турній ділянці надбань на-
шоі спільноти. 

Володимир Ьараі ура 

БЕЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І КНИЖКИ 
— НЕ БУДЕ Й УКРАЇНСЬКОЇ ДИТИНИ! 

Спсрших я хочу запізна-
ти читачів з місцевістю, де 
ті святкування відбувались. 

Міссіонес — колиска ук-
раїнського поселення в Ар-
гентині. Якщо глянете на 
мапу, то побачите, що Міс-
сіонес втискається між Бра-
зилією і Парагваєм. Ріка 
Парана є природною грани-
цею між Аргентиною і Па-
рагваєм. Ріка Уругвай від-
межовус Міссіонес від про-
вінції Ст. Катерина і Ріо 
Гранде де Суль. Інакше ка-
жучи, з одного боку Іїараґ-
вай з другого Уругвай, а з . 
третього Бразилія. Якраз у 
тих місцевостях найбільше 
поселились українці. 

Міссіонес — одна із 22-ох 
провінцій Аргентини. Сюди 
була спрямована перша уќ-
раінська еміграція. В той 
час Міссіонес була лісис-
тою територією. Мозоль-
ною працею колоністів пе-
ретворн.іась в рільничу ио-
лосу. а сьогодні є промис-
іовою та продуктивною 

провінцією. Столицею Міс-
сіонес є Посадас, портове 
місі о. великий осередок ук-
раїнців. Але найбільшо 
скупчення українців є в Апо-
сю.к`с. Відвідуючи україн-
ські центри в Міссіонес. 
лові лаєтесь, що перші по-
селенці приїжджали туди з 
України в 1897 році. З кож-
ним роком все більше і біль-
іііе приїжджало українців 
ло Міссіонес. Головним 
осередком став Апосто.тєс. 

Серед українських скуи-
чень в провінції Міссіонес.с 
лиш одна місцевість яка 
називається ..Галицька по-
ляна". В самому Апостолсс 
є вулиці з українськими наз-
вамн. Гам є велика церква 
отців Васнліян, народна 
школа і мала семінарія, іс-
нує там також Українсько-
Аргентннський Ќлюб, який 
має свій власний .мурований 
дім. В тому ломі містяться: 
спортові дружини, балет і 
бандуристи. 

Недавно міі відсвяткува-
лн 90-ліття українського 
поселення. Сміло можна 
сказати; шо українці Міс-
сіонес не тільки покопали 
..джунглі", але й не забули 
української душі. 

В Міссіонес виросло вже 
четверте з черги покоління, 
яке в більшості говорить по j 
українські.. Спільними `зу-
силлямй'усіх наших грЬма'д 
Міссіонес діїіш.ін до успіш-
ного завершення святку-
вань І исячо.ііітя. які вілбу-
лися при кінці жовтня в 
Посадас. 

Амфітеатр Мануїль Ан-
тоніо ЖамірІс, який містить 
5.000. був виповнений пі.і-
ковию. На ѓі святкування 
з`їхалнсь українці з цілої 
Аргентини, багато з Бразн-
лії, а найбільше 3 сусідньої о 
Парагваю і Уругваю. 

Організаторами цієї рід-
кісноі культурної Істо'рич-
ної події в Міссіонес був в 
першу чергу молодий о. 
Гектор Рауль Ціммер-Ба-
ланда, ЧСВВ, з Гардіно, 
яке г положене недалеко 

Я. 

Святкування Тисячоліття в Міссіонес 

В церкві св. Трійці: о. Дмитро Кащук біля нього Маргарепю Спасюк. на тлі ансамблю 
„Живі струни". 

Під час концерту в амфітеатрі в Ііти()ін 

Посадас і Оберн. Це гакож 
один з більших наших осе-
редків, де живе 250 родин. 
Вони мають групу в числі 70 
ганцюрнстів, 

В пі.иоіові цієї небувало; 
імпрези активну ўчаси, 
брав о. Оресі Карп люк. 
парох української каю.іипь 
ќо; нерќви з Обери, недавно 
побудованій, найбільшій в 
Арг'ентині. За довгий час 
своєї місійно; праці в Арген-
гині о. Оресі довершив Ііс-
о.іну будову. Піл сучасну 
пору він дав підвалини під 
розвиток кобзарської о `лі-
сісіпва. іасновуючи чоТи-
рн року Л'`.`'у нерпі` школу 
гри KB 6JH іурі н (J6cpi ііо-
му в тому допомага( відо` 

мий на герЄні Арі єн іими 
мис іець-маляр Ќа и. і NIL 
який розмалював каіед`ру в 
Обері. 

Треба згадати, шо на на-
ших святквуаннях було чн-
ма.ю гостей з України, які 
якраз в той час там були. 

Цілу програму передава-
ли по цілій провінції по 
радіо; 

На UI.II були присутні: 
губернатор, посадник, hoc-
.!И і високі достойники 
церковні. Промовляли: в.іа-
дика А. Саие.іяк і о, Ва.іан-
ла. 

В мистецькій частині ви-
ступали з'єднані хори всіх 
довколичних місцевостей, 
бале і, а головно ансамбль 

„Живі сі руни" ції ксрівнйц-
і вом великої еніуз іяс іки 
бандури, проф. музики Мар 
і ареі и Спасюк-Полуі рян-
ко... Бандуристки вистунн-
ли в еќмалі 20 осіб і ГЮЛОНИ-
ли вс іх п р и с у т н і х . а зокрема 
іачару вали лр' єн і инц ін . 

I I рн і пі паї о п іаявлж -
ми. ш о ми есе бў ісмо вдяч-
ні ус ім ж е р т в о д а в ц я м А м с -
рики як і н.і іак.иік М и к о л и 
Ч о р н о ї и црнсла пі нам б.и і-
дурн. 

Н а ш і кл гсхні ки носі ійпо 
моляться іа ваші ю б р і с е р -
ця 

Сестра Діонізія Піевчук, 
ЧСВВ 

Хоч з невеличким запіз-
неиням, але з не меншою 
пошаною і приємністю хо-
четься зазначити, що 27-го 
жовтня м. р. сповнилося 80 
років трудолюбивого жит-
тя та діяльности відомого 
н аш и м читачам а в т о р а 
багатьох статтей магістра 
Миколи Бараболяка. 

Народившись в містечку 
Монастирська Тернопіль-
ської об ласти, молодий Ми 
кола після закінчення Львів 
сьќого університету в 1930 
році на другий рік, тобто, 
193 і року, захищає магіс-
терську дисертацію з права 
в Краківському унівсрсите-
ті. Опинившись в Празі . 
1944 року, працював лекто-
ром в Українському Віль-
ному Університеті. 

Після переселення до 
ЗСА, М. Бараболяќ вже в 
1953 році стає повноправ-
ним американським грома-
дянином, а в 1962 році здо-
бувас посаду доцента фа-
культету політичних наук 
при колегії св. Терези в місті 
Вінова стсйту Міннссота. 
Він є членом Амсрикансь-
кої асоціяці ї політичних 
науковців (APSA) та інших 
організацій. 

Але чи не найбільшим 
замилуванням нашого ша-
новного ювілята була і є 
журналістика. Вже в 1930 
роках він стає частим допн-
ѓиіініАтіініііиишиАнініиинніінніпті 

ФУНДАЦІЯ І 
УКРАЇНСЬКОГО 2 
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80-ліття М. Бараболяка — 
визначного юриста, науковця 

і журналіста 
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сувачем таких відомих ча-
сописів, як .‚Молоде жнт-
тя", „Діло", ‚‚Новий час" та 
інших. У 1964 році був ко-
респондентом газети „Ню 
Стар" За його наукові за-
слуги ім'я нашого ювілята 
включено до таких амсрн-
канських довідників, як 
„American Men and Women 
of Science". ‚.Outstanding 
Educators of America" та 
англомовного „Українців в 
Північній Америці" (1975). 
як також в „Енциклопедії 
Українознавства". 

Тут, звичайно, нема ні 
місця ні потреби бодай ко-
ротко зупинитися над нау-
ковою діяльністю Миколи 
Бараболяка, зокрема, в юри 
личній ділянці. Будучи ак-
тивним дописувачем кіль-
кох українських часописів, 
зокрема, „Свободи", він є 
добре відомий нашим чита-
чам і тому варто бодай кіль-
ка речень сказати про цю 
його ділянку праці. Він на-
лежнть до цієї категорі ї 
людей, в яких хоч у певному 
віці фізичні сили в більшій 
або меншій мірі починають 
ослаблювагися, але цього 
аж ніяк не можна сказати 
про їх інтелектуальний по-
тснціял. І це стосується не 
тільки кількостн.але і ‚‚якос-
ти" їхньої праці. Кожна 
стаття, яка появляється з-
під пера Бараболяка, при-
носить щось нове або-в ін-
шому насвітленні, чого, на 
жаль, часто бракує в писан-
нях інших наших дописува-
чів. Наведемо пару прикла-
дів. 1 

У статті „Фортеця Евре-
па" в 1992 році?" („Свобо-
да", 25-го листопада м. p.). 
М. Бараболяќ, порушуючи 
проблему федераті вільних 
народів Европи чи навіть 
цілого світу, закінчує свою 
аналізу гаки.ми словами: 

„Ми українці, народ захід-
ньої культури. Нам по до-
розі з народами Заходу. 
Коли б заіснували З'єднані 
держави Европи. для нас 
виринуло б питання — чи 
стати їх членом? Сателітні 
держави не думають нині 
про „суверенні" держави, а 
щораз більше в них назрі-
ває ідея З'єднаної Европи 
На кожний випадок, феде-
ралістнчні тенденції у суве-
рснннх державах Европи 
повинні насувати нам деякі 
рефлексії про наше майбут-
нє". Питання, як бачимо, 
яке варто б нам бодай мати 
на увазі у випадку розвалу 
російської імперії. 

Або в статті на тему гор-
бачовської „перестройки" 
(„Свобода", 18-го листоиа-
да м.p.).аналізуючи питан-
ня можливої революції у 
СССР Бараболяќ вважає, 
що оскільки народ вже пе-
режив одну революцію, то-
му він „боїться другої, як 
вогню. Це підтверджують 
люди, які аналізують психі-
ку підсовєтьскої людини", і 
т.д. тому, на думку автора, 
‚.для нас, отже, корисно, 
коли -перестройка` і тлас-
ність , мають повільний ха-
рактер... Може народ в Ук-

раїні спроквола лолумаєть-
ся ло того, що жити в своїй 
хаті... було б краще, чим воно 
с нині, і тому станс підносн-
ти готову. Може прийдуть 
нові Шелести. Може наспіє 
атмосфера для нового Уні-
версалу'`... Звичайно з лум-
ками автора можна пого-
джуватися, чи ні. але не 
можна заперечувати сміли-
внх і незалежних віл будь-
яких партійних „настанов" 
ного прагнень знайти нан-
крашу розв'язку українсь-
кої проблеми. 

Тому, з нагоди закінчен-
ня свого грудолюбнврго 80-
ти ліття, ми бажаємо Мн-
колі Бараболякові ще бага-
то років творчого життя, 
зокрема в ділянці журна-
лістнкн Без таких авторів. 
як він, наша преса була б 
дуже бідною і нецікавою 

Ю л і я н М о в ч и н 

Новий транспорт бандур 
відлетів до Бразилії 

Прн кінці грудня новий 
транспорт бандур відлетів 
до провінції Уніао да Віто-
ріа. 

Це були перші бандури 
які вислано поза межі Курі-
тіби і Прудентополіса до 
провінції Віторія для школи 
українознавства. 

Усі ці десять бандур заку-
пив відомий на терені Чи-
каго український підприє-
мець, меценат української 

культури. Іван Деркач. Но-
возаснований гам гурток 
бандурне і їв буде назива-
тись ансамбль їм Івана 
Деркача. 

Слід додати, що І Деркач 
вже дові і роли постійно 
жертвує на різні культурні 
цілі, а гакож на молодечі 
організації. 

М. Чорний 

Річниця смерти скульптора 
М. Станькя 

Рік тому, 13-го січня 1988 
року, упокоївся в Бозі Ми-
кола Станько. Він народив-
ся в Яворові, Західня Ук-
раїна. Закінчив мистецькі 
студії в Інституті Приклад-
ного Мистецтва у Львові на 
факультеті скульптури 1942 
року. Він був членом Спіл-
ки Образотворчих Мистців 
у Львові. В Німеччині, пра-
цюючи у своїй ділянці, тво-
рив скульптури й брав 
участь у збірних виставках 
улаштовувавних Спілкою 
Українських Мистців на 
Чужині. 

Прибувши до Америки, 

поселився у Філядельфії і 
там він був у живому зв'язку 
з українськими мистцями, 
брав активну участь у вис-
тавках, що їх вланповувало 
ОМЎА, Відділ у Філядсль-
фії. Його прані друкувалися 
в журналі „Нотатки з мис-
тецтва". 'Покійний хворів 
дуже довго, що на довгий 
час унеможливило йому 
працюва і и і і ворити у ного 
улюбленому мистецькому 
жанрі. 

Це короѓ ќа ігалка про 
товариша u студій. 

Ірина Ьинах-1 мердохліб 

ПОДЯКА 
У Свободі за 6-го грудня 1988 р. ш моїй подяці 

пращаючим мого Мужа 

д-р мед. Лева Обушкевича 
на Панахиді в заведенні пана Бугая в Дітройті пропущено 

Ім'я ВП. Пана інж. Миколу Куненського, 
який теж зворушливими словами пращаа Покійника. 

ТЕТЯНА ОБУШКЕВИЧ з Родиною 

ПОДЯКА 
22-го жовтня 1988 р. померла у Філядельфії 

після довгої важкої хвороби на 81-му р о т житгя 
наша ДРУЖИНА, МАМА, СЕСТРА. БАБУНЯ і ПРАБАБУНЯ 

бл. п. 

ІРЕНА СЕНКОВСЬКА 
Цією дорогою складаємо щиру подяку всім, хто в 

останні місяці життя ніс розраду та допомогу Покійній, всім, 
хто взяв участь у похоронах, всім, хто скпаа датки на 
громадські цілі в її пам'ять. Зокрема їочемо з вдячністю 
відмітити: д-ро Ярослава Яримовича, що опікувався Хворою 
багато літ не тільки як лікар, але І як доброзичливий родич; 
Галю Чайковську, що була Покійній піклувальничею і гос-
подинею, д-ра Саляка — за медичну опіку а лікарні о. д-ра 
Білянича і о. Злочовського та похоронний д ім Насевичів за 
похоронні відправи. 

В пам'ять Покійної склали: 
На УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГАРВАР-

СЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: д-р Теодозій Сенковськнй -
$500; д-р Остап і Марта Тарнавські — $500: д-р Павло та Ірина 
Джулі — $100: Зенои І Лариса Шполи — $40; Зенон І Христина 
Дольницькі — $ЗО; Микола Кавќа — $25; Дана Вонторська — 
$25; Марта Турчин — $20; Осип І Надія Німиловичі — $20; 
Микола і Марія Касіяни — $10; Микола і Лідія Бупьби - $10; 
працівники University of Pennsylvania Law Library (Elizabeth 
Kelly. Patricia Callahan. David Batista Harvey ScJdiei, Ralph 
Gaebler. Cynthia Arkin, Paul Gay, Peter Aucott. Ronald Day. 
Maria Smolka-Day. Frances Hoemngswaid Raymond Trent. 
Peter Nichols, Isabelle Johnston. Merle Slyhoff. Linda Bove.. 
Kenneth Gakus. Barbara English-Scott Debora Lazio - $244); 
сусідка Use Katz — $10. Разок: $1.534 

На УКРАЇНСЬКИЙ ОСВ ІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР 
у ФІЛЯДЕЛЬФІЇ: д-р Теодозій Сенковськнй — Ф500; Лев та 
Леся Яцкевичі — $500- Марія Романець — $50; д-р Ярослав 

і Марта ЯримовичІ — $50; Зиновій Нримович — $50; 
Володимир І Стефанія Кебузи — $25; Маркіян і Люба 
Онуферки — $25; Ростислава Богачевська — $25; Марія, 
Одежинська — $25; Ярослав Татомир — $20; Юліян і Олена 
Головчаки — $20; Віра І Катерина Паки — $20; д-р 
Володимир Пушкар — $10; Христина Масюк — $10; Іван 
Борис — $10 Разом: $1.340 

На ПРЕСОВИЙ ФОНД ЖУРНАЛУ „НАШЕ ЖИТТЯ : Во-
лодимир і Олена ШиприкеаичІ — $25; д-р Лев і Ірена КушнірІ 
— $25; Марія Ќўземська — $20; Оксана Поритќо — $20: Зенон і 
Людмила ЧайківськІ — $20; Слааа Білас — $10: Пукія Гриців 
— $10; Марія Данилів — $10, Марія Євсевська — $10; 
Анастазія Жилава — $10; Каролина Конрад — $10; Ольга 
Лукасевнч — $10; Анна Максимович — $10; Надія Оранська 
— $10; Іваќна Субтельна — $10; (ванна Федорів — $10; Ліза 
Чепіпь — $10; Александра Шуст — $5 Разом: $235 

На ТОВАРИСТВО СВЯТА СОФІЯ, д-р Олег Слюзар — 
$25 

На ЗАУПОКІЙНІ БОГОСЛУЖБИ 8 УКРАЇНСЬКИХ 
ЦЕРКВАХ: о. мітрат Мироспа- Харина. Зенон і Христина 
Дольницькі, Сидір І Євгенія Новаківські, Ярослав І Любов 
Татомири, Евгенія Чапельська. Ірина Стерчо. д-р Юрій І д-р 
Стефанія БережницькІ, Марія Песьків. Курінь УПС 
„Чортополохи", Мотря Гоповінська, Зенои І д-р Тетяна Ці-
сики, Олена Ощипко, д-р Роман і Анна Максимовичі, д-р 
Романа Навроцька, Микола і Марія Касіяни. Ярослав 
Климовський, Олег та Надія Микитеі. Богдан і Наталќя 
Петрини, Нвталія Єреґа 

В імені родини: 
дочка МАРТА ТАРНАВСЬКА 

Наукове Товариство ім. Шевченка в ЗСА 
повідомляє своїх членів й українське громадянство, 

що 9-го січня 1989 p.. у Філядельфії, Па., помер на 83-му році життя 

бл. п. д-р 

Богдан Романенчук 
дійсний член Філологічної секції НТШ , довголітній член управи НТШ, голова Осередку 
НТШ у ФІлядельфП, автор багатьох праць, видавець І редактор журналу ‚.Київ й активний 

науковий, громадський те політичний діяч. 
. 

Дружині пені Марії, дочці Оксані Левнцькій з мужем 1 дітьми та всій Родині 
складаємо глибоке співчуття. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ ЯТЬІ 

Управа Наукового Товариства їм. Шевченка 
і Дирекція Філологічної Секції НТШ 

-
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ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ чикагських банків, Герріс трест 
енд сейвінґс. погодився виплатити 14 міл. дол. залеглих 
платень жінкам і працівникам меншинних груп, як 
частинне полагодження оскаржень Федерального уряду 
цієї установи в статевій та расистській дискримінації. Не 
зважаючи на те, що Герріс траст погодився на цю виплату, 
вони дальше настоюють на тому, що урядове обвинувачем 
ня ѓх у дискримінації не є згідне з правдою. Натомість 
Департамент праці, у цьому випадку позивач, через своїх 
речників підкреслив факт, що це було найбільше досі 
фінансове полаѓ одження на базі дискримінаційного закону 
$ 1965 року. 
У СВОЄМУ ОСТАННЬОМУ річному звіті економісти 
президента Роналда Рсгена заявили, що проблеми та 
криза отадностево-познчкових інституцій виникла в 
наслідок зрівнювальної політики Уряду, а тепер платни-
кам податків прийдеться платити за цю помилку. Під 
зрівнювальною політикою таітодавці мали на увазі всі ці 
дії. посилені у 1980-их роках, як знесення висоти відсотків, 
які ощадностеві інституції могли виплачувати своїм 
вкладникам. Тому не було великою несподіванкою й тс, 
що більшість вини у цій халепі приписано Конгресові, як 
також і тим законодавцям, які були ознайомлені з 
проблемою та дозволяли нестійким позичково-ощаднос-
тевим установам перебирати інші в такому ж кдопітливо-
MV стані 

Іван Кедрин 

„У МЕЖАХ 
ЗАЦІКАВЛЕННЯ" 

ІСТОРІЯ, ПОЛІТИКА. ПРЕСА. СИЛЮЕТИ, РЕЦЕНЗІЇ 

Люксусове виѓдання НТШ Стор. 542, 
Ціна 20 дол з пересилкою 

Замовляти в книгарні . ‚Свободи" 

Svoboda Book Store 
ЗО Mon tgomery Street. Jersey Ci ty , N.J. 07302 

Мешканців стейту Ню Джерзі обов'язує 
94) ствйтового податку 

УНСоюз виплатить понад мільйон долярів... 
(Закінчення зі crop. 1) 

УКРАЇНСЬКІ БІБЛІЇ 
З Н А Г О Д И Т И С Я Ч О Л І Т Т Я В У К Р А Ї Н І 

6 дні 12-го вересня 1988 р до Совєтського Союзу до-
ставлено в цілості 32,ооо біблій 

І 
Вперше' в 70-піткій історії Совєтського Союзу, уряд 

СССР дозвопнп на імпорт 100.000 Біблій українською мо-
вою . 

АСОЦІАЦІЯ Біблії Української Родини закликає Вас склас-
ти пожертву S25 00 або більше, в межах можливості, щоб да-
ти нагоду Об'єднаній Біблійній Асоціпції Західньоі Німечми-
нй видрукувати і доставити Українську Біблію в Украіну 

Ми повинні об'єднано відгукнутися на цю Богом дану 
нагоду 

З подякою та Божим Благословенням 
Подорожуючи на Україну - щоб одержати українські 

б і б л і ї ПИШІТЬ д о 

UKRAINIAN FAMILY BIBLE ASSOCIATION 
P.O Box 3723. Palm Dessert CA 92261-3723 

(619) 345 4913 

Найкращий дарунок 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ — 
НЕОБХІДНА КНИЖКА ДОМА І В ШКОЛІ! 

ПОДБАЙТЕ 
щоби в ножній публічній бібліотеці була 

повна і стисна двотомова 

Енциклопедія України 
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

ЦІНА 

Том I $95.00 
Том II $95.00 
Хто замовить ОБА ТОМИ платить $170.00 

включно з пересилкою 

)амовле пожміеіь Т І Л Ь К И Ч Е К А М И або Р О Ш Т О В И М И 
MFPFK А З А М И 'М О і спати 

ЗМІНА АДРЕСИ 

До Адміністрації ‚.Свободи" 

30 Montgomery Street ш Jersey City, N.J. 07302 
Прошу змінити мою адресу: 

„Свободи" Q „УкраїнськогоТижневиќм" Q 

„Веселки" П 
Моя СТАРА АДРЕСА була: 

Число Відділу (якщо член УНС) 

Ім'я і прізвище 

Адреса 

Моя МОВА АДРЕСА таки: 

Ім'я і прізвище 

Адреса ....... 

На зміну адреси проситься 
ОБОВ'ЯЗКОВО ДОЛУЧИТИ $1 00. 

Контрольну Комісію 
репрезентував Степан Гаа-
риш. 

Прийнявши запропоно-
ваний головним предсідни-
ком порядок нарад, серію 
звітів започаткувала голов-
ний касир У. Дячук. 

ЗВІТ головного 
КАСИРА 

За десять місяців 1988 
року майно У НСоюзу зрос-
ло на суму 2,083,930 дол. і 
осягнуло суму 62,746, 020 
дол. У прибутках зросли 
відсотки від таких інвести-
цій: відсотки від боргів на 
суму 184,786 дол., відсотки 
від ѓіпотечних позичок на 
суму 18,396 дол., відсотки 
від вартісних паперів на 
суму 15,318 дол., відсотки 
від банкових конт на суму 
17,485 дол. Всі відсотки від 
інвестицій дали загальну 
суму 5,159,596 дол. 

Впала збірка вкладок на 
суму 105,090 дол. і дала в за-
гальному суму 2,277,704 
дол. На це склалися дві 
причини: вкладки с нижчі, 
як у минулому, а також с 
менше число нових членів і 
менше тих членів, що пла-
тять вкладки. , 

Прибутки Видавництва 
„Свобода" і „Українського 
Тижневика", як також Сою-
зівки були вищі, чим рік 
раніше, але це тільки тому, 
що У НСоюз допомагав по-
крити їх видатки. 

У видатках виказали 
зріст: виплати грошових 
зворотів на суму 32,811 дол. 
яких видано на загальну 
суму 369,818 дол., і виплата 
дивіденди у висоті 1,012,330 
дол., яка дала суму 188,424 
дол. більше, чим поперед-
нього року. Посмертні вип-
лати виказали суму 689,654 
дол., на майже 54,000 дол. 
менше, як в тім часі попе-
реднього року! Видатки Ви-
давництва „Свобода" зрос-
ли на суму 114, 812 дол. а 
Союзівки на суму 340, 879 
дол. Кошти встановлення, 
випосаження і провадження 
канцелярії у Вашінгтоні да-
ли суму 63,407 дол. 

Корпорація Дому УНСо-
юзу виказала за одинадцять 
місяців 1988 року прибутків 
на загальну суму 3,113,073 
дол. Зріст прибутків дав 
суму 143,114 дол. Загальна 
сума чиншів і парќувальних 
оплат виносила суму 3,068, 
301 дол. Рік тому ці прибут-
ки були у висоті 2,927, 706 
дол. 

Загальна сума видатків 
Корпорації Дому УНС ви-
носила суму 3,093,077 дол. 
Найбільша сума у видатках 
— це відсотки від позичок, 
яких виплачено на суму 
1,943,733 дол. Через нову 
переоцінку вартосте площі, 
податок зріс до суми 56,719 
дол. Зріст цих податків дав 
суму 43,298 дол. Оплата до 
міста , замість податків від 
нерухомосте дала суму 
497,771 дол. Сума всіх ви-
датків була в біжучому році 
на 595,727 дол. меншою, як 
рік раніше. 

1) В 1988 ми дали можли-
вість нашим членам вибра-
ти один з двох нових спосо-
бів виплати дивіденди, а 
саме: через закупно додат-
кового виплаченого забез-
печення, або акумуляцією 
дивіденди, за яку УНСоюз 
буде платити І% річно. Цей 
вибір члени мали зробити 
на минулорічних дивіден-
дових чеках. Переглядаючи 
звернені чеки, можна завва-
жити, що дуже мале число 
членів зробило вибір. На 
черговий рік повторимо на 
чеках цей самий запитиќ. 

2) Приготовляємось до 
видачі податкового форму-
ляра ч. 1099 для власників 
грамот, виданих від 1-го 
січня 1985 року у вивінува-
льних ќлясах у віці 18-го 
року і 65-го року життя, 20 
літ від дня видачі грамоти і 
з одноразовою вкладкою 
до 65-го року життя. 

3) Будемо звертатися до 
членів, які вибрали можли-
вість акумуляції дивіденди, 
щоб подали нам своє число 
соціального забезпечення, 
бо відсотки, які УНСоюз 
платитимс їм за перетриму-
вання суми, підлягатимуть 
уподаткуванню, так, як під-
лягають упорядкуванню всі 
інші роди відсотків від ін-
вестицій. 

4) Літній сезон на Союзів-
ці не був один з кращих, 
чого ми й сподівалися. Ба-
гато наших гостей, які пос-
тійно перебували на Сою-
зівці, виїздили цього року 
поза Америку на святкуван-
ня ІООО-ліття Християнства 
України. Ця сама проблема 
була і з сезоновими праців-
никами , які також не з'яви-
лися до праці. На Союзівці 
пороблено багато перері-
бок, направ і змін. 

звіт головного 
СЕКРЕТАРЯ 

Впродовж 11 місяців 1988 
року приєднали секретарі 
відділів та організатори 
1,015 нових членів, забезпе-
чених на загальну суму 
7,196,000 дол. На це число 
склалося 406 нових членів у 
департаменті молоді, 59 
нових членів у департаменті 
дорослих та 100 членів з 
грамотами акцидснтового 
забезпечення. Пересічна су-
ма грамот, які були видані в 
цьому році виносить 7,089 
дол. 

За підрахунками з кінця 
жовтня втратив УНСоюз за 
десять місяців 1988 року 809 
членів, які вибрали перед-
часно готівку, 703 члени, 
грамоти вивінування яких 
дозріли до виплати. 918 
членів, які заплатили повні-
стю вкладки за свої грамо-
ти та 782 члени, які помер-
ли. У загальному числі члс-
ків втратив УНСоюз на 
чисто 1,838 членів за десять 
місяців 1988 року. З кінцем 
жовтня 1988 року нарахував 
УНСоюз 72,317 членів. Цс 
число включало активних 
членів та членів із виплачс-
ними грамотами на безпла-
тному продовженні забсз-
печення. 

Підсумки членських кам-
паній за 11 місяців 1988 року 
виказали, що найбільш по-
пулярною серед нових члс-
нів була кляса Р-20, ягою 
забезпечилося 241 член. За 
нею ішли: забезпечення на 
ціле життя з одноразовою 
вкладкою — 167 грамот, 
вишиў'вальне забезпечення 
кляси Е-20 — 106 грамот, 
забезпечення на ціле життя 
— 98 грамот, внвінувальне 
забезпечення кляси Е-65 з 
одноразовою вкладкою — 
74 грамоти, та внвінувальне 
забезпечення кляси Е-18 — 
68 грамот. 

В останніх місяцях пожва-
вилось зацікавлення забез-
псченням дітей грамотами з 
одноразовими вкладками. 
Такі грамоти набувають 
для дітей батьки, а ще часті-
це діди та бабуні для своїх 
внуків. 

Термінові грамоти забез-
печсння, хоч їх набувають 
члени на високі суми, есе ще 
не стали такими популярни-
ми, як цього можна було 
сподіватися. Цими грамо-
тами забезпечилися: 31 член 
на загальну суму 915,000 
дол. в клясі'#-10, 28 членів 
на суму 465,000 дол. в клясі 
Т-5, 27 членів на суму 220,000 
дол. в клясі Т-23, п'ять чле-
нів на суму 275,000 дол. в 
клясі ART та один член на 
суму 80,000 дол. в клясі 
DT-30. 

По відділах чим раз час-
тіше маємо кризи з відхо-
дом дотеперішніх довголіт-
ніх секретарів, на місця 
яких важко підшукати нас-
лідннків з молодшого поко-
ління. Тому і бувають випа-
дки, коли приходиться нам 
лучити такі відділи з други-
ми, коли не вдається нам 
найти для цих відділів сек-
рстарів. 

Працю над виготовлен-
ням протоколу з останньо-
го річного засідання Голов-
ного Уряду саме закінчує 
Марія Савчак і цей прото-
кол почнемо публікувати у 
„Свободі" вже в короткому 
часі. 

Протокол попередньої, 
тобто 31-ої Конвенції УН-
Союзу, який був вже опублі-
кований у „Свободі", поя-
виться вже в черговому мі-
сяці у формі книжки та буде 
розісланий всім секретарям 
відділів і делегатам. 

ЗВІТИ ЗАСТУПНИКІВ 
головного 

ПРЕДСІДНИКА 

Короткі звіти про свою 
союзову і громадську діяль-
ність подали заступники 
головного прсдсідника Ґ. 
Пашен і д-р М. Куропась. Ґ. 
Пашен висловила деяке за-
турбування браком братсь-
ко-союзової діяльности на 
терені Чикаго, а д-р Куро-
пась говорив про свою 
участь у V СКВУ в Торонто, 
про авторський вечір його 
батька, інж. Степана Куро-
пася з нагоди появи його 
книжки-споминів, про писа-
ння статѓей до американсь-
кої преси в українських 
справах тощо. 

Політичні... 
(Закінчений зі стор. 1) 

знів у цій лікарні, в якій він 
пербував до жовтня І988 
року, то ніодин з них не 
виглядав ментально хво-
рий. Від них він довідався, 
що в цій лікарні ще є 20 по-
літичних в'язнів. Цей самий 
Новіков вияснив також, що 
лікарі в цій лікарні цесадис-
ти. яких завдання не лікува-
ти, але карати. 

Другий свідок на пресо-
вій конференції Валерій Сен 
деров, який перебув довгі 
роки в Пермському карно-
му таборі за „протисоветсь-
ку пропаганду" запевняє, 
що ще сотні осіб є ув'язнені 
з політичних причин. 

Речник активістів Алек-
сандср Подрабінек уважає, 
що принаймні 20 до 30 полі-
тичних в'язнів перебуває те-
пер у „психушках", але на 
запитання журналістів міг 

подати лише декілька імен. 
Між ними був Анатолій 
Ільченко. якого замкнули у 
лікарню для писхічно хво-
рих 23-го грудня тому, що 
він активно співпрацював із 
групою оборони людських 
прав. Лікар, який оглядав 
Ільчснка, бажав довідатися 
імена тих осіб, що брали 
участь у зібраннях в оборо-
ні людських і національних 
прав в Одессі і у Львові. 

Другий із політичних 
в'язнів, що перебуває в „пси 
хушці" вже 10 років це Вя-
чеслав Черкассіян, який на-
лежить до групи „Пам'ять". 

Інший живий свідок зну-
щань у „психушці", що ви-
ступав на пресовій конфе-
ренції, це Анатолій Махи-
ня, який перебув у лікарні 
два роки за написання філо-
софічної праці про підпіль-
ну пресу. Літом 1988 року 
його перевезено до звичай-
ної лікарні і звільнено з неї у 
жовтні 1988 року. 

ФЕДЕРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ летунства видало наказ 
всім повітрянним лініям в ЗСА. щоби впродовж 72-ох 
годин перевірили всі свої літаки виробу фірми Боінг 737 чи 
їхні мотори є у безпечному стані. Цей наказ, що слідував 
по подібному наказі урядових чинників Англії був 
наслідком катастрофи в Англії в неділю, 8-го січня ц. p.. в 
якій згинуло 44 особи. 

ЧЕХОСЛОВАЦЬКІ ЕМІГРАЦІЙНІ кола у Відні пові-
домили кореспондента Ассошієйтед Пресе, що комуніс-
тичний уряд у Празі відмовився видати візу виїзду на Захід 
одному з членів дисидентської недавно створеної Гель-
сінкської групи, Вальтеру Кані, який свого часу підписав 
був документ правозахисної групи „Хартія-77". Тепер В. 
Каня хворий і потребує лікування та опіки лікарів-спсція-
лістів. Перед тим він був засуджений на 10 років тюрми і 
тільки в травні минулого року був передчасно звільнений 
після двох серцевих атак. 

Почалась... 
(Закінчення зі стор. 1) 

Ремнік пише, що також 
на з їзді письменників СС-
СР Коротича критикували 
деякі делегати за те, що він 
нібито старається монопо-
лізувати дискусію про гос-
трі політичні й економічні 
питання в СССР. Серед кон 
серватистів від культури 
вирізняється письменник 
Юрій Бондарєв і редактор 
„Молодої Гвардії" Анато-
лій Іванов. 

Минулого тижня справа 
В. Коротича дійшла аж до 
бюр Політбюра і її вислу-
хав спокійно Михаіл Горба-
чов. Він, пише Ремнік, бун 
приголошений жорстокіс-
тю „битви" між реакціоне-
рами і лібералами, при-
хильниками Коротича, яко-
му закидають вислужниц-
тво режимові Леоніда Бреж 

Мгр І. Геврик згадав та-
кож про свою участь у V 
СКВУ та репрезентацію 
УНСоюзў на різних фору-
мах, про справи Канадсь-
кого Представництва, яке 
він очолює, про набуття 
дому УНС в Торонто та про 
його участь в ряді різних 
громадських організацій в 
Канаді. Він висловив затур-
бування, що хоч майно У Н 
Союзу і суми забезпечення 
зростають, членство його 
спадає. 

ЗВІТ головного 
ПРЕДСІДНИКА 

Д-р І, Флис, як звичайно, 
дав загальний огляд діяль-
ности УНСоюзў, починаю-
чи від братської діяльности 
до організаційних справ 
включно. 

Відділ братської діяльно-
сти, що його очолює Андрій 
Воробець, допоміг перевес-
ти ряд імпрез пов'язаних із 
святом Отця Миколая, пе-
ревів вибір Союзовця Року, 
займався висиланням свято-
чних побажань українським 
воякам в збройних силах 
ЗСА і Канади і працює над 
новими проектами братсь-
кої активности. 

Великі перебудови і зміни 
тепер проходять на Союзів-
ці з метою поліпшення ус-
татк'ування оселі. Будується 
новий дім для робітників 
коштом 629,000 дол., пере-
робляється грунтовно віллу 
„Ясіня", де буде сім люксу-
сових кімнат з охолоджен-
ням, телевізіями тощо. Та-
кож закуплено метка не вин 
будинок біля брами оселі і 
відповідно його устаткуєть-
ся. Д-р Флис сказав, що 
підписано контракт з готе-
лем Гаєт-Рідженсі в Балти-
морі. де відбудеться 32-га 
Конвенція в 1990 році в 
днях від 28-го травня до 2-
го червня. Він також гово-
рив про свою участь в нара-
дах округ, про участь в V 
СКВУ, про нові пляни забе-
значення і ‚‚лайсензи" на про-
даж забезпечення, про бю-
ро У НСоюзу у Вашінгтоні, 
де працюють його дирек-
тор Евген Іванців і його 
асистент Іван Куць, про 
другу книжку Дейвида Мар-
плса про Чорнобиль, яка 
недавно вийшла і яку УН 
Союз частинно фінансував, 
про Українську будівлю 
ЎНСоюзу, вартість якої 
зростає кожного року, та 
про Відділ продажу забез-
печення. 

Другу частину нарад піс-
ля полуденка присвячено 
всеціло організаційним 
справам, при чому всі уря-
довці висловили затурбу-
вання теперішнім станом в 
цій ділянці, але й переконан-
ня, що при наполегливих 
зусиллях цілого союзового 
апарату цей стан вдасться 
направити. Екзекугива ствср-
дила, що секретарі та орга-
нізатори відділів і новоство-
рений Відділ продажу забе-
зпечення є необхідними для 
ЎНСоюзу як паралельно 
діючі організаційні рушії. 
Обидва відділи потребують 
постійної уваги Екзекутиви, 
стимулювання і заохоти до 
праці. 

Екзекутива вкінці затвер-
дила організаційну мету на 
1989 рік та відповідний плян 
пращ. Метою в новому році 
є зорганізування 2,000 но-
вих членів, забезпечених на 
суму і 0 міл дол. 

Вичерпавши порядок на-
рад, д-р Флис закрив їх у 
пополудневих годинах. 

нєва, цитують його наскрізь 
позитивну рецензію на три-
томник писань колишнього 
генсека. Декілька місяців 
тому Коротич сказав Д. 
Ремнікові, що він виховує 
тепер молодих здібних жур 
налістів на випадок, якщо б 
щось з ним трапилося. „Я 
думаю тепер, що мій відхід 
дуже негативно відіб'ється 
на політиці гласности і пе-
ребудови та взагалі по за-
шіянованим реформам'`, — 
Виявив під час інтерв'ю з 
Ремніковим В. Коротич, 
доля якого незавидна, каже 
американський журналіст. 

КОРИСТАЮЧИ З НАГОДИ перебування у Парижі на 
конференції міністрів закордонних справ 140 держав світу, 
які обговорюють справу заборони хемічної зброї, держав-
ний секретар ЗСА Джордж Шулц зустрінувся там із 
совєтським міністром закордонних справ Едуардом А. 
Шеварднадзе і обговорив з ним багато актуальних 
проблем. Одною з важніших справ був конфлікт ЗСА з 
Лівією після зістрілення американськими військовими 
літаками двох лівійських бойових джетів. 
КРАЇНИ ОПЕК, ПРОДУЦЕНТІВ і експортерів нафти і 
оливних виробів, зокрема бензини, занепокоєні незбалян-
сованими цінами на світових ринках і пробують зарадити 
цій справі. Генеральний секретар ОПЕК Хаді Суброто, 
міністер оливної продукції Індонезії, об'їжджає тепер 
членські держави і ті, які не є членами ОПЕК, щоб 
остаточно договоритись до вирівняння цін на нафту. 
Нечленські держави відбудуть свою нараду 25-го січня в 
Лондоні. До участи вже зголосились Єгипет, Оман і 
Мехіко. 

Діти... 
(Закінчення зі стор. 2) 

бути тільки, або етногра-
фічним курйозом, або диси-
дентом? Це відома правда, 
що дисиденти в Україні ро-
били і роблять все в своїх 
силах, щоб народ збудити. 
Але народ великий і не тре-
ба ігнорувати тих недиси-
дентів, які також роблять 
те, що можуть для народу. 

Ось, наприклад: усі ми 
мабуть пригадуємо, як ра-
ніше цього року про‡. Гри-
горій Грабович дав для 
газети ..Літературна Укра-
їна"інтерв'ю. Який великий 
і відважний це був крок 
з обох сторін. Грабович ска 
зав всю правду, показав, що 
те, що писалося про нас 
роками на сторінках совєт-
ської преси, що цс есе була 
суцільна брехня. А рсдак-
тори „Літературної Украї-
ни" мали хребет це друку-
вати. Грабович рішив дія-
ти, не заперечувати, не спос-
терігати і головно, не гра-
ти на чиїй дутці. Тим самим 
наразився на громи, які піз-
ніше на нього посипалися. 

Як сказано, всім нам ві-
домо, і тут і там, що Украї-
на ізольована, також відо-
мо, що багатьом в Москві і 
Києві вигідно, щоб такий 
стан далі існував -— за 
виїмком приїзду час-від-ча-
су якоїсь невинної колгосп-
ної самодіяльної групи, 
щоб розвеселити „проґре-
снвну"публіку в Арров Пар-

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

СУСОТА, 
21-го СІЧНЯ 1989 р. 

ФІлядельфіп, Па. Річні загальні 
збори Т-ва Мир 324-го В і д д . о 
ѓод. 7:30 веч. в домі Української 
Громади при 23-ій і Brown вул. 
О б о в ' я з к о м є вс іх член ів 
прибути на збори — Управа. 

і _ REAL ESTATE І 
--: 

ПРОДАЄТЬСЯ 
ДУЖЕ ГАРНИЙ ДІМ 

2 спальні, лазничка. вітальня, 
кухня, .‚фльорида рум", кімната 
для з н а р я д ь д о м а ш н ь о г о 
вжитку (utility room), гараж. 
паркетові підлоги і огрроджен-
ня Податок $104 на рік. Адреса: 

WALTER PACHULSKY 
25 Yolusia Dr. 

Debary, FL. 32713 
Ten (406) 668-6347 

9 BUSINESS SERVICE 

ГРОШІ до СССР 
1 РУБЕЛЬ 

ВКЛЮЧАЄ ВСЕ 

$2.10 
(Включена д о с і . . . і іаб#)печения) 
(Міміилпьнѓ )амоал .ниа — 30 руб ) 
Ціни відповідають нинішньому щур-
coa l I H O J - M H O I валюти і підлягають 
будь-яким оподаткуаеиням і іміиам 

що ь^)шуть о і т и с я до вручення 

ОФІЦІЙНІ ПЕРЕКАЗИ 
ВСІ ПЛАТНОСТІ ПОВНІСТЮ 

ГАРАНТОВАНІ. 
ВАМ ПОСИЛАЄТЬСЯ РОЗПИСКА 

ЛІЦЕНЗОВАНІ І ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 
ЗАПОРУКОЮ 

GRAMERCY 
І SHIPPING, INC. 
І 744 Broad Street 
j Newark. N.J. 07102 
) Esl 1947 

Ф SEKY.CE # 

UKRAINIAN 
TYPEWRITERS 

also other languages complete 
line of oftice machines A 

equipment 
JACOB SACHS 

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

Tel (212) 222 6683 
7 days a week 

P і 3 II K 

ПАМ'ЯТНИКИ 
) рони- гранітів ставимо иа 
іринтарщ се Андрм ш Бавид 
Бруку се Духаш Гемптонбур 

гу. та інших 
В ІДОМА СОПіДНА 

ФІРМА 

Cypress Hills 
Monuments 

Власник — українець 
ВОЛОДИМИР 
БШЯНСЬКИЙ. 
К. М. КАРДОВИМ І 
О. ЛОБАЧЕВСЬКА 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn NY 11208 
Tel (718)277 2332 

Відкрито кожного п"" . субо-
ту включно від 9 $ по лол а 

неділю ВІД 10 4 по пол 
На важення і для вигоди хпіен-
тіа радо заїдемо `до Вашого 
дому з проектами и порадами 

ќу. А нам же треба подба-
ти про те, щоб наші кращі 
ансамблі їздили з концер-
тами по Україні, показали, 
що і тут твориться якась 
українська культура, щоб 
вони могли поїхати до та-
ких міст, як Запоріжжя, Хар 
ків, Донецьк, Дніпропет-
ровськ — там, де наша мова 
і дух народний став музей-
ннм експонатом, і щоб ми 
допомогли в процесі відрод 
ження нації. ` 

Не легке це завдання, ще 
важче включитися в проце-
си, які відбуваються дале-
ко поза межами Америки чи 
Канади. Одне натомість 
мусить стати ясним, що без 
реальної праці, без охоти до 
праці, ми скорше чи пізні-
ше будемо далі себе ізо-
лювати в наші гетто і роз-
рив між ними і Україною 
буде зростати. Перед нами 
сьогодні історична нагода 
— фактично помогти наро-
дові розірвати кайдани сер-
вілізму, страху і байдужос-
ти. Раз цс осягнено, раз 
народ набере хребта, тоді 
він сам буде рішати свою 
долю. 

На закінчення треба зро-
бити певні висновки. Коли в 
нас існує реальна нагода 
вітати діячів культури, нау-
ки, громадськосте України, 
то підходім до них не, як до 
дітей В. В. Щсрбицького, а 
як до дітей нашого народу. 
Треба їх гідно вітати, при 
тому чесно сказати наші 
болі і турботи про стан в 
Україні сьогодні і шукати 
спільної розв'язки. 

У ^ ^ - f P j 
k — ' ` і в И А в Т Й І И Г ' х . Т # в І 

`?б First Avenue 
Tel (?1?) 473-3550 

СВЕТРИ, ВОВНЯНІ ХУСТКИ, аиши-
вані жіночі блюаочкм, виш. ооруси, 
подушки, І т. п., кераміка, різьба в 

Арці - ДЕШЕВО. 

HELP WANTED 

ПОШУКУЄМО ЖІНКУ 
до опіки над одною дитиною 
і до легкої домашньої праці. 
Мешкання на місці. Телефону-

вати після 7-ої ѓод веч. 
(201)857-9106 

РОЗШУКИ Ф 

СТЕФАН ЯСЕВИЧ 
(STEFAN JASIEWICZ) 

Krakow, ul Cybulskiego 879. 
Poland, син Микопая і Марії зі 
села"Мацина Велика, Горлиць-

кого повіту на Лемківшині. 
шукає ІВАНА ФЕДОРИШИНА 
або його сестру ІВАНКУ з дому 
ФЕДОРИШИН. їхня мама була 

сестрою Стефана Ясевич 

ПОШУКУЮ' 
ВАСИЛЯ КОЛІДУ 

Село Поториця, пов. Сокаль 
ВАЖНА СПРАВА. 

Гопоситись: МИРОН ЛИТВИН 
MYRON LYTWYN 

4 Millpifjin Rd 
Fairfield. СТ. 06430 

'FUNERAL DIRECTORS# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в BRONX BROOKLYN 

NEW YORK .ОКОЛИЦЯХ 

ЛЎІС НАЙҐРО - директор 
Родина ДМИТРИЌ 

Peter Jarerna 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, NY. 10009 

(212) 674-2568 

LYTWYN S LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 
Та'Ом займаємося покоро-
мами на ивиитарі в Ьавмп, 
Бруку і перенесенням Тѓим 
них Останків з р і зни , -раім 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvetant avenue 

(corner Stanley Terr ) 
UNION. N J 07083 

(201)964 4222 

SENK0 
FUNERAL HOME 

213 Bedford Avtnue. Brooklyn. N Y 
(718)3814416 

HEMPSTEAD 
FUNERAL HOME 

89 P-ninsuU 8lvd Hemp.tMd I I 
(516! 481 7460 

24 HOURS A DAY 


