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В ПАРИЖІ ПРОХОДИТЬ 
КОНФЕРЕНЦІЯ В СПРАВІ 

ЛЮДСЬКИХ ПРАВ 
Париж. (АОЛПУ). — У 

вівторок, 30-го травня ц.р. 
тут розпочалася конферен-
ція в справі людських прав в 
присутності делегатів 35-ох 
держав, які підписали Гель 
сінкські угоди в 1975 році. В 
тій Паризькій конференції 
беруть участь також пред-
ставники неурядових орга-
нізацій (НУО) серед яких 
учасниками с представники 
організації Американці в 
Обороні Людських Прав в 
Україні (АОЛПУ) і пред-
ставниця Світового Конг-
ресу Вільних Українців (СК 
ВЎ). їх ціллю с піднести 
питання політичних, релігій 
них і психіятричних переслі 
дувань в Советському Сою-
зі і здобути підтримку для 
заборонених Церков в СС-
СР. 

Кількасот делегатів і неу-
рядових організацій були 
присутні на пленарних се-
сіях в Центрі міжнародних 
конференцій. Присутні там 
є члени АОЛПУ — Віра 
Еліяшевська і Наталка Прі-
ятка (Чикаго), Марія Зари-
цька (Дітройт), Одарка По-
. і ямська і Надія Ратич (Ню 
Джерзі) та Данило Горо-
диський (Каліфорнія), який 
також репрезентує органна 
цію ‚.ВІЗА", що є промото-
ром відвідин ЗСА і СССР. В 
українській групі є також 
Христина Ісаїв, директор 
Комісії Прав Людини при 
СКВУ, і Орест Дейчаківсь-
кий з американської конг-
ресової гельсінќської комі-
сії, який також заряджус 
НУО з Америки. 

Метою конференції є роз-
глянути чи і як прнтриму-
ються держави. Кінцево-
го Гельсінќського акту 
і оцінити результати 
конференцій, які відбули-
ся в Мадриді, Београді і 
Відні. На Паризькій конфе-
ренції буде поставлена ви-
мога до 35-ох держав-учас-
ниць, щоби вони вияснили 
евентуальні порушення 
людських прав, а ціллю 
конференції буде скріпити 
безпеку і співпрацю серед 
націй. Подібні конференції, 
як теперішня в Парижі, є 
намічені в році 1990 в Ко-
пенгазі і в році 1991 в Моск-
ві. 

В літературі, яку АОЛПУ 
приготовили на базі інфор-
мацій, отриманих від Укра-
їнської Гельсінќської Спіл-
ки для поширення серед 
представників 35 націй, ча-
сописів і загальної публіки, 
згадується недавні арешти 
Вячеслава Чорновола, Ми-
хайла Горння, Івана Мака-
ра і Степана Хмари та нові 
зловживання психіятрісю 
на особах Анатолія Семен-
чука, Степани Гўри, Олеся 
Бикова і Валерія Ільченка. 
Також згадується перешко-
ди і труднощі, на які натрап 
ляють члени українських 
релігійних віровизнань 
включаючи сюди звідомлен 
ня Івана Геля про українсь-
ку Католицьку Церкву, як і 
демонстрації і голодовий 
страйк українських католи-
цьких духовних і вірних в 
Москві. 

(Закінчення на стор. 3) 

В Торонто відбувся успішний 
панель про стаігF Уісраїні 

Торонто (тел.). — Тут у 
вівторок, 6-го червня ц.р., 
відбувся успішний панель 
про сучасний стан в Україні. 
В панелі брали участь: проф 
Роман Шпорлюк, проф. 
Іван Фізер і проф. Богдан 
Кравченко, а проводив ним 
проф. Петро Потічний. 

Прелегснти на основі осо 
бистих спостережень та ос-
танніх подій в Україні дали 
добру аналізу соціяльно-
економічного стану в сьо-
годнішній Україні, як рів-
нож процесів, які прохо-
дять в ділянці культури та 
літератури. 

Б. Кравченко дав цікаву 
аналізу можливостей Ўкраї 
нн на тлі подій, які прохо-
дять в Прибалтиці, Грузії і 
Казахстані, як і в Польщі та 
останньо в Китаї. Він під-
креслив, що політичне ви-
роблення пересічного укра-
їнця стоїть позаду того в 
інших вичислених рсспублі-
ках, тому населення не є 
спроможне виявити свою 
динаміку у подібних пло-
щинах, а будь-які радикаль-
ні вияви можуть викликати 

реакцію існуючого режиму 
у відношенні до теперіш-
ньої провідної верстви. 

Спостереження прелеген-
тів не віддзеркалили однак 
найбільше актуальних сьо-
годнішніх проблем Украї-
ни, а це небезпеки голоду, 
інфляції та безробіття. 

Понад 250 осіб було учас-
никами цього цікавого вс-
чора. який позначився від-
сутністю українських жур-
налістів і провідників гро-
мадського життя. 

ПОСВЯЧЕННЯ 
ПАМ'ЯТНИКА 

Гамптонбург, Н.Й. — Ко 
мітет побудови пам'ятника 
відомим і невідомим бор-
цям ОУ Н-У П А-У ГВР пові-
домляє, що відслонення і 
посвячення пам'ятника на 
українському католицько-
му цвинтарі св. Духа від-
будеться в неділю, 11-го 
червня ц.р., о ѓод. 2-ій по 
полудні. Свячення довер-
шить владика Василь Лос-
тен в сослужснні отців. 

Владика Мстислав відвідав 
вірних в Англії 

ПРИБАЛТІЙСЬКІ ДЕЛЕГАТИ 
ЗАЛИШИЛИ З'ЇЗД 

С. Бавнд Брук, Н.Дж. 
(Митрополича канцелярія). 
— У середу, 24-го травня 
повернувся після тижневого 
побуту в Англії Блаженні-
ший Митрополит Мстис-
лав, який водночас виконує 
обов'язки правлячого єпис-
копа Великобританської 
єпархії УАПЦеркви. 

До Лондону Владика Ми 
трополит прибув у суботу. 
20-го травня, а ввечорі того 
ж самого дня завітав на 
ювілейне зібрання Об'єднай 
ня Жінок при Союзі Украї-
нців у Великій Британії, яке 
відзначало 40-ліття свого 
існування і дійсно корисної 
праці. ‚‚Ствердити це, — 
сказав Владика, — маю пра 
во і підстави, бо архипас-
тирську опіку над нашими 
людьми в Англії виконую 
від 1947 року". 

В неділю, 21-го травня. 
Владика Мстислав очолив 
архиєрейську відправу Свя-
тої Літургії. Сослужили Вла 
диці голова Церковного 
Управління УАПЦ у Вели-
кій Британії протопресвітер 
С. Богатирець і настоятель 
катедри церкви в Лондоні 
протопресвітер М. Галиця. 
Після Літургії була відправ-
лена Панахида за спокій 
душі бл. п. Симона Петлю-
ри і полковника Євгена Ко-
новальця. Відправу Пана-
хиди попередив своїм зво-
рушлнвим словом Владика 
Мстислав, який зупинився 
довше на теперішніх подіях 
в СССР взагалі, а в Україні 
зокрема. Ствердивши, що 
ці події матимуть вирішаль 
ний вплив на найближче 
майбутнє України й УАП-
Цсрквн, Владика Мстислав 
благав усіх дітей українсь-
кого народу, і тих, що в 
Україні в поневоленні пс-
ребувають, і тих, що по ба-
гатьох країнах вільного сві-
ту розсіянні,— стати воєди-
но до вирішального змаган-

ня за правду Христову Ук-
раїни . 

Понеділок. 22-го травня. 
Митрополит Мстислав ви-
користав для контактів з 
громадськими організація-
ми, зокрема з тими устано-
вами, що доносять Україні 
вільне слово друком та Ін-
шими засобами модерної 
комунікації, а в тому й Бо-
гослужбовнми книгами та 
релігійними популярними 
виданнями. 

У вівторок, 23-го травня, 
з нагоди приїзду до Англії, 
Митрополита Мстислава, 
відбулася поширена нара-
да, участь в якій взяли члени 
Єпархіяльної Ради та духо-
венство, і представники па-
рафіяльних управ Велико-
бритаиської єпархії УАП-
Цсркви. Ця нарада відбула-
ся в просторій залі катедри 
св. Преображення. Приві-
тав присутніх настоятель 
катедральноі церкви о.М. 
Галиця. Провадив нарада-
мн о.С. Богатирець. Голов 
ну доповідь виголосив Мит 
рополит Мстислав, пред-
ставивши в ній на тлі 1000-
літнього існування нашої 
Церкви головні етапи її роз-
витку й служіння українсь-
кін нації. Довшу частину 
своєї доповіді Владика прис 
вятив історії УАПЦ в XX 
столітті та теперішнім поді-
ям у світі, а зокрема в 
Україні. Після доповіді Вла 
дика відповів на ряд запи-
тань, що відносилися до 
теперішнього стану УАПЦ 
у вільному світі та акції за 
відновлення прав на л л а л ь -
ну діяльність У АП Церкви в 
Україні. 

Нараду закінчено схва-
лснням постанов і резолю-
цій. 

Повернувся Владика 
Мстислав сюди в середу, 24-
го травня, а наступного дня 
взяв участь у засіданні Кон-
систорії УПЦеркви в ЗСА. 

Появилася ще одна стаття 
про С. Ѓординського 

Джерзі Ситі, Н.Дж. — 
Після обширної статті із 
копіями картин у львівсько-
му місячнику ‚‚Жовтень", 
тижневик ‚.Україна", що 
появляється в Києві, поміс-
тив у квітні ц.р. довгу стат-
тю-спомин про мистця і 
поета Святослава Гордин-
ського п.н. „Між світом та 
Укра їною" пера Миколи 
Нсврилого. 

Автор, що живе постійно 
у Братиславі, зазначус, що 
свою статтю написав на 
замовлення журналу „Укра 
їна". У ній він незвичайно 
прихильно аналізує мистс-
цько-літературну актив-
ність Святослава Гордннсь-
кого, зачинаючи таким 
ствердженням: ‚‚Серед виз-
начнн.х діячів української 

ЩОТИЖНЕВА ХРОНІКА ЛЬВІВСЬКОГО 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ УГС 

m Від Жительки села Тиня-
ни Самбірського району 
Львівської области Анни 
Штабули одержано пові-
домлення, що прокуратура 
району і области відмовля-
ються провести серйозне 
розслідування обставин сме 
рти 7-го лютого 1988 року її 
сина Штабура. Вони зігно-
рувалн факти, які явно свід-
чать, що її сина було вбито 
чиновниками правоохорон-
них органів, які стверджу-
ють, що він помер своєю 
смертю і на розпачливі зая-
ви матері вбитого вже біль-
ше року відповідають фор-
мальними відписками. 

# 7-го травня у Львові на 
подвір'ї собору св. Юра від 
4-6-ої години 2,000 вірую-
чих греко-католиків прове-
ли пікетування з гаслами: 
‚‚Волю У К Ц ! " , ‚‚Верніть 
нам собор св. Ю р а ! " та 
інше. Міліція пікетувальни-
кам не перешкоджала. 

" 7-го травня у Києві від-
булося засідання Всеукраїн 
ської Координаційної Ради 
УГС. 

# Тривалі протести, мі-
тинги і демонстрації львів'ян 
з вимогою утворити Новий 

Народний Рух України врс-
шті принесли успіх. 7-го 
травня ц.р. у Львові в будин 
ќу Архітектора відбулася 
львівська регіональна уста-
новча конференція Народ-
ного Руху України за Псре-
будову. На конференції бу-
ло 188 делегатів від різних 
організацій. Делегати внб-
рали Раду і Президію Ради, 
до яких увійшли: поет Рос-
тнслав Братунь, депутат 
Верховної Ради СССР Іван 
Вакарчук, член-корсспон-
дснт Академії Наук УССР 
Михайло Голубець, профе-
сор Орест Блох, психолог 
Михайло Горинь, робітник 
Петро Кавуй, художник Во-
лодимир Патик, робітник 
Володимир Пилипчук і кан-
дидат філологічних наук 
Любомнр Сениќ. 

0 7-го травня у Києві з 
ініціятиви Київської Філії 
товариства ‚‚Меморіял" "ід 
бувся мітинг з Молебнем, 
присвячений пам'яті жертв 
сталінського терору 1937-44 
років, Молебен відправив 
православний священик, а 
на мітингу виступив режи-
сер Лестюк, голова УГС 
Левко Лук'яненко, член Вн-
конавчого Комітету УГС 

Степан Хмара, поет Іван 
Драч і письменник Володи-
мир Яворівськнн. 

' 7-го травня у місті Нес-
терів Львівської области за 
роздачі і розклеювання звер 
нень із закликом бойкоту-
вати вибори у Львівській 
Націонал ьно-територіяль-
нін окрузі засуджено на 10 
діб члена УГС Богдана Чи-
ка і йог о брата Ігоря Чика, 
суд визнав їх винними в 
скоєнні дрібного хуліганст-
ва. 

џ Вийшов другий номер 
газети УГС „Голос Відрод-
ження". Номер латованнй 
квітнем 1989 року. 
' В Києві 21-го травня ц.р. 
під час офіційних святку-
вань 175-ліття з дня народ 
ження Тараса Шевченка бу-
ло піднято вісім синьо-жов-
тнх прапорів на площі серед 
людей. Міністер культури, 
яка клала вінок біля пам'ят-
ника Шевченка, була змуше 
на виголосити свою промо-
ву під синьо-жовтими пра-
порами. Телевізія показува-
ла тільки малі уривки з тих 
святкувань тому, бо немож-
ливо було уникнути повіва-
ючі прапори. 

культури, яких доля вже 
давно закинула далеко від 
батьківщини, одне з пер-
ших місць нині належить 
Святославу Ѓординському. 
В його особі вражає переду-
сім надзвичайна модифіка-
ція людського духу, він — 
поет, графік, маляр, історик 
і критик мистецтва та літе-
ратури, талановитий перск-
ладач з кількох мов світу". 

Згідно із таким стверджен 
ням М. Неврилий аналізуѓ 
усі вітќи творчости С. Гор-
динського. прикрашуючи 
ще свою довідку особнсти-
ми споминами із зустрічі у 
Парижі, де в домі дочки С. 
Ѓординського перебувала і 
і його дочка. В тих особис-
тих зустрічах С. Гординсь-
кий, як підкреслює автор. 
випитував з цікавістю про 
визначних поетів в Україні. 
Цікавим епізодом, що його 
підхопив автор статті є зво-
рушення С. Ѓординською, 
коли М. Неврилий розпові-
дав, що П. Тичина розин-
тував його про Євгена Мала-
нюка та признав, що Є. 
Маланюк був єдиний, який 
його зрозумів. 

Стаття прикрашена авто-
портретом С. Гординсько-
го, відбитќою обкладинок 
його збірки поезій та перск-
ладів західніх поетів. На 
чергових сторінках „Ўкраїн 
нн" поміщено кольорові 
зразки його картин із церк-
ви св. Софіїў Римі, портрет 
Оленќи і гуцулки. На закін-
чення вміщено цілу сторін-
ку вибранних поезій п.н. 
„Вічний вир". 

КУРС РОБЛЕНИЙ 
КОРОВАЇВ 

Йонкерс, Н. Й. — Заходи 
ми 30-го Відділу СУА, тут в 
понеділок, 12-го червня ц.р. 
відбудеться курс роблсння 
короваїв, що його псревс-
дуть Любов Волинець і Яро 
слава Стасюк. Курс відбу-
деться в год. 7-ій вечора'в 
залі церкви св. Михаїла,510 
Норт Бродвей. Вступ 
латок в сумі 3 дол 

Москва. — У четвер, 8-го 
червня. З'їзд народних депу-
гатів демонстративно покн-
иула група прибалтійських 
делегатів, які протестували 
проти затискування сувере-
нітету своїх республік. „То-
вариші, товариші, я прошу 
вас зберігати спокій тому, 
що все це не так просто". -
повчав Міхаїл Горбачов дс-
лсгатів, що виходили зі за-
лі. 

Як повідомив ТАСС, іні-
ціяторами виходу зі залі 
були депутати Литви, які з 
самого початку З'їзду пока-
зали себе людьми чітких 
переконань і не встилалися 
висловлювати свої думки. 
Неясно, скільки депутатів 
двох інших прибалтійських 
республік наслідували їх 
приклад. На екрані телеві-
зора було видно, що з залі 
виходять приблизно 25 осіб 

Прибалтійці зробили 
цей демарш на знак про-
тссту проти створення конс-
гнтуційної комісії Верхов-
ноі Ради, яка буде рішати чи 
відповідають прийняті за-
кони конституції СССР. 
..Наші виборці дали нам 
наказ потурбуватися про 
суверенітет наших рсспуб-
лік. заявив литовський 
депутат письменник Ромас 
Гудайтіс. — Ми вважаємо, 
що створення конституцій-
иоі комісії недоцільне і не 
маємо наміру брати в цьо-
му участь". 

Делегати Прибалтики за-
явили на З'їзді, що вони не 
мали досить часу для вив-
чеиня запропонованого 
складу комісії і її функцій, і 
запропонували відкласти 
цю справу до сесії нової 
Верховної Ради. З'їзд, од-
нак, переважною більшістю 
голосів постановив зформу 
вати комісію у запропонова 
ному складі: проти голосу-
вало лише 433 депутати з 
2,250. 

М. Горбачов заявив, що 
проконсультується з деле-
гатами, які виступають про 
ти створення комісії. 

Як зауважує кореспон-
дент агентства АП Ксрік 
Ґолдберг, демарш прибал-
тійців був яскравим висло-
вом незадоволення ради-
кальиої частини делегатів 
рішеннями партійної вср-
хівки. ‚‚яка командує на 
З'їзді і висуває кандидатури 
членів комісій та інших чи-
новників". Литовці уже ви-
магали права вето на канди-
датуру голови Ради націо-
нальностей. Один з них заг-
розив, що Литва може по-
чати добиватися відокрсм-
лсння від СССР. 

Як уже повідомлялося. 
Верховні Ради Литви і Ес-
тонії проголосували за те, 
щоб залишити собі право 
вето на закони центрально-
го московського уряду. 

„СОЛІДАРНІСТЬ" ДОМІНУВАЛА 
У ВИБОРАХ 

Варшава. — В той самий 
час, коли урядові чиновни-
ки засідали з провідниками 
„Солідарности" щоби дого-
воритися про можливість 
політичної співпраці в дея-
ких ділянках, уряд Польщі 
проголосив кінцеві резуль-
тати всенародного голосу-
вання, першого найбільш 
відкритого голосуванн в 
Польщі після Другої світо-
вої війни. 

Як уже передбачувано, 
виборці відкинули зовсім 
кандидуючого прем'єра Мє 
числава Раковського та 32 
інших комуністичною пар-
тісю підтримуваних канди-
датів, які не зуміли отрима-
ти потрібних 50 відсотків 
голосів, хоча не мали про-
тивників. 

У своїх перших комента-
рях провідник польської 
комуністичної партії ген. 

Войцсх Ярузельський зая-
вив, що „комуністична пар-
тія зречеться зовсім своїх 
прав, якщо програє в нас-
тупних виборах 1993 року", 
які на його думку повинні 
бути зовсім вільними, бо у 
цьогорічних виборах „Со-
лідарність" мала тільки 161 
місць на всіх 460 в соймі. 
Член політбюра Януш Рей-
ковскі заявив, що Державна 
рада встановила день 18-го 
червня для вибору кандида-
тів на вільні в соймі місця. 

Кінцеві висліди виборів у 
Польщі в неділю, 4-го черв-
ня ц.р., виказують, що „Со-
лідарність" здобула 160 
місць в соймі, обрано двох, 
з комуністичної партії, а 
трьох з комуністичної се-
лянської партії. До нового 
100-членного сенату обрано 
92 кандидатів, всі з „Солі-
дарности". 

У СВІТІ 
В ШАНХАЇ СТУДЕНТИ не перестають показувати 
симпатій своїм землякам в Пекіні. Вони побудували 
барикади довкруги університету Фудан. прикрасили 
китайський національний прапор чорною лентою, вивіси-
ли транспаранти із написами „Китай помер" і пошнрю-
ють копію американських газет, як також з Гонг КонЃу, де 
є описи полій у Китаї. 

ВПЕРШЕ ВІД СОРОКА РОКІВ японські офіційні чинни-
ки відверто критикують уряд Китаю, заявляючи, що не 
можна просѓити йому вбивання цивільного населення. Ця 
критика правдоподібно була заініціована торговельними 
колами, які занепокоєні своїми грошовими інвестиціями у 
Китаї. 

ЄГИПЕТСЬКИЙ УРЯД несподівано скоро підготовляє 
замирення з Лівією, яке для частини єгипетського 
населення не є надто сприятливим політичним потягнен-
ням з уваги на тс, т о на тсрені Єгипту перебуває багато 
втікачів з Лівії, що є проти диктатора Муаммара Каддафі. 
Границя поміж Єгиптом і Лівією є вже відкрита від 
минулого місяця, коли в Касабланці відбулася нарада 
представників арабських країн. Коли дійде справді до 
порозуміння поміж цими двома державами, воно ще 
більше ізолює Сирію. 

У СУРІНАМІ, ПІВДЕННА АМЕРИКА, розбився літак 
типу Д1С1-8 при чому загинуло 168 осіб, а лише 14 
врятувалося. Літак летів із Голляндії і нещастя трапилося 
у віддалі двох миль від летовиша, де він мав прнзсмлити-
ся. Припускають, ЩО причиною катастрофи була сильна 
мряка. 

ПОБУВАК)ЧИ В ДАНІЇ, ПАПА Іван Павло II оптнміс-
тнчно говорив, шо стрсмління у цілому світі до нсзалеж-
ностн зроджує ..нову і кращу добу" Він не давав прикладу, 
які країни має на думці, але підкреслив, що деякі люди 
мають сумніви чи це можливе, багато однак бачить, що 
світ переходить надзвичайне пробудження. 

В ПОЛЬЩІ ПАНУЄ виїмковий спокій після виборів і 
прихильники .‚Солідарности", яка здобула великі успіхи 
не показують ніяк своєї радостн з перемоги. Це тому, що 
добре пам'ятають евфорію 1980 року, коли повстала 
„Солідарність", яку після року зовсім здусили урядові 
чинники Тепер побоюються цього самого і тому не 
показують своїх почуттів тим більше, що новий уряд 
мусить бути коаліцією обох політичних напрямків. 

ПРЕЗИДЕНТ ДЖ. БУШ 
ПЕРЕСТЕРІГАЄ УРЯД КИТАЮ 

Вашінгтон. - У четвер. 
8-го червня ц.р., президент 
Джордж Буш, під час своєї 
першої пресової конферсн-
ції остеріг уряд Китаю, що 
добрі відносини поміж тією 
країною і ЗСА залежать від 
процесів демократизації в 
КНР і гуманної настанови 
до населення. У своїх відпо-
відях Президент ясно заяв-
ляв. що не хоче зривати 
цілковито зв'язків з Кита-
см, бо це не було б корис-
ним для обидвох країн, але 
підкреслив і те. що нормаль 
ні спілкування можуть роз-
початися тоді, коли китай-
ські власті „визнають лс-
гітимність" продсмократич 
ного студентського руху. 

Хоча в ході цілої конфе-
ренції події в Китаї були 
домінуючою темою, то пре 
зидент Буш відповідав і на 
питання в справах СССР, 
Ірану. Польщі і Панами. 
Щодо внутрішніх справ. 
Президент повторив свою 
підтримку ЛІ Атвора, голо-
ви Республіканського кра-
йового комітету, якого ре-
зигнації домагаються де-
мократи у наслідок поши-
рення республіканським ко-
мітетом образливого і 
очорнюючого пашквілю на 
новообраного спікера Па-
лати Репрезентантів Тома-
са Фолі. 

На цій конференції прс-

Дж. Буш 

зидент Буш виступив як 
людина самопевна і обіз-
нана зі справами, про які 
йшла мова, але'рівночасно 
людина, що не завагається 
в разі потреби сказати й 
підтримати своє слово ді-
лом. Тому то й зразу після 
пресової конференції полі-
тнчні аналітики потверди-
ли тс. що в останніх тиж-
нях чим раз частіше заува-
жується на передових сто-
рінках світової преси, а зоќ 
рема європейської, що амс-
риканський президент 
Джордж Буш проявив себе 
як справжній провідник за-
хіднкіх альянтів. 

Президент обурений пашквілем 
Вашінгтон. — Президент 

Джордж Буш у середу. 7-го 
червня ц.р., гостро нап`ят-
нував головного архітекта 
свого виборчого тріюмфу з 
1988 року Лі Атвотера. яко-
го сам назначив головою 
Республіканського крайо-
вого комітету. 

Причиною цієї гострої 
поведінки президента Буша 
і шефа персоналу Білого 
Дому Джана Суну ну була 
поява образливого ме.мо-
рандуму з очорненням но-
вообраного спікера Палати 
Репрезентантів Гомаса Фо-
лі. В меморандумі п.н. ‚.Лі-
берал з шафи" звинувачено 
Фолі у гомосексуалізмі. 

Речник Білого Дому Мар 
лін Финвотер заявив перед 
кореспондентами засобів 
масової інформації, шо прс-
зидент Буш був ‚‚обурений 
таким огидливим нападом" 
на конгресмена Т. Фолі. 
Також своє велике обурення 
такою поведінкою членів 
Кранового республікансько 
го комітету виявив і Дж. 
Сунуну. заявляючи, „що 
струну перетягнено" і не 
тільки тому, що це непотріб 
но напружу, взаємовідно-

сини поміж обидвома пар-
тіями, але прямо тому, що 
„цс огидне і нссправедпн-
вс". 

Автор цього мсморанду-
му Марќ Ѓ}'Пін відразу зре-` 
зигнував зі свого посту ди-
рекгора інформації в рес-
публіканському комітеті, 
заявляючи, що ‚‚це було 
погане і не обдумане потяг-
нення з моєї сторони, одна-
чс не мало на меті ушкодн-
тн чиюсь репутацію". 

Виступаючи на передачі 
кабельної телевізійної мере 
жі, конгресмен Т. Фолі ска-
зав, шо „це було дуже дсшс-
вс очорнсння". але Л. Атво-
тср до нього потелефонував 
і перепросив ‚‚і я уважаю цю 
справу закінченою". 

Однаде для інших демок-
ратів ні догана президента 
Буша. ні публічне обурення 
Дж. Сунуну чи інших рес-
публіканців ані навіть пе-
репросинн Л. Атвотера не є 
достатніми, бо вони уважа-
ють, шо це було зроблено 
зуМНСНО і вимагають усунен 
ня Л. Атвотера з посту пред 
сідника Республіканського 
крайового комітету. 

Є АМЕРИЦІ 
КОНГРЕСМЕН ДЕН РОСТЕНКОВСКІ, голова Комісії 
засобів і способів в Палаті Репрезентантів, заявив, ЩО він 
застановляється дуже поважно нг.д своїм зворотним 
ходом щодо зменшення оподаткування капіталознску, бо 
президент Джордж Буш твердить, що такий крок посо-
бить економічному ростові, збільшить річний державний 
дохід без підвищення податків. Все ж таки Д. Ростенковскі 
дальше говорить, шо він сумнівається чи інші демократи в 
цій комісії погодяться. В кожному разі остаточне рішення 
конгресмена Ростснісовского, яке б воно не було.всіх не 
задовільнить, бо й без того ведеться вже полеміка на тему 
цієї пропозиції в державному бюджеті, шо її запропонував 
президент Дж. Буш. 

ЗГІДНО З ТВЕРДЖЕННЯМИ офіційних чиновників 
Урядч` президента Джорджа Буша, довкруги Пекіну під цю 
пору с кодо 200.000 вояків. їхні твердження базуються на 
різних джерелах, не виключаючи й того, шо деякі з цих 
інформація' походять із літаючих розвідчих сателітів. 

ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦІЇ подав до відома, що буде 
протиставитися плянам летунської лінії істерн продати 
свої філядельфійські надбання і повітряні права летів до 
Канади детунській лінії ‚.ЮС Гир". Причиною цього 
протесту є твердження, що коли б цс сталося, то повітряна 
лінія „ЮС Ейр" мала б забагато контролі місцевого ринку. 
Ця інтервенція Федерального уряду вказує на те. що 
теперішня Адміністрація сприяє конкуренції поміж 
летунсьгими лініями, щоб втримати ціни за квитки на 
приступному рівні. 

УРЯД ЗСА ВИДАВ ульгнмат Японії до 10-го лнпнящ.р., 
щоби вирішити суперечку несправедливого недопущення 
американської телекомунікаційної індустрії на японський 
ринок. Японський уряд раніше заявив, що не буде вести 
переговорів під тиском. Одначе цей останній крок вказує 
на тс, що ЗСА таки готові застосувати всі санкції проти 
Японії, які застосовується проти держав, що надуживають 
правилами справедливої торгівлі. 
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Польща на шляху до демократії 
У минулу неділю, 4-го червня 1989 року, в 

Польщі відбулися перші вибори від 1947 року, 
коли Сталін, зламавши постанови Ялтинської 
конференції, завів у Польщі комуністичну систе-
му. Першим прем'єром уряду, ще коаліційного, 
ђўв Едвард Осубка-Моравський, першим пре-
м'єром уже цілком комуністичного уряду був 
Владислав Ґомулка. Генерал Войцєх Ярузельсь-

'`кий прийшов до влади у 1981 році, як довірений 
` чоловік Москви. Проголосив вийнятковий стан і 
виарештував увесь актив робітничої організації 
.‚Солідарність" та чолових інтелектуалів, при-
четних до підпільної антикомуністичної преси. 
-Коли новий лідер СССР Міхаїл Горбачов відмо-
вився від т. зв. доктрини Брежнєва і тому відпав 
острах, що СССР інтервеніюватиме в Польщі 
збройною силою, Ярузельський виявився біль-
ше поляком, як комуністом. Показався теж 
мудрішим від китайського диктатора Денґ 
Шіяолінґа, бо замість силою здавлювати опози-
ційний демократичний рух — повів розмови із 

Ь лідерами ‚‚Солідарности". Згадані на вступі цих 
‡, міркувань вибори до польського парляменту 
в були однією з точок компромісу між Ярузельсь-
J; ким і Лєхом Валенсою. лідером ‚‚Солідарности". 
К До виборів пішло понад 80 відсотків управ-
Р нених до голосування. Масово проти комуніс-
;І тичних кандидатів голосували поляки в діяспорі 
^ (у домовках консулятів), посідачі польсько-
:- го пашпорту. Речник комуністичного уряду 
^ проголосив через радіо і в офіційному Польсь-
-: кому Пресовому Аґенстві, що ‚‚Солідарність" здо-
I була велику перевагу. Реальні успіхи цієї перемоги 
; дискус ійн і і покищо неясні. Бо за згаданим 
;- домовленням між Ярузельським і Валенсою 
`І нижча палата парляменту, сойм, матиме тільки 
Jt 35 відсотки некомуністичних послів. Дехто з 
v поляків сподівається, що між більшістю кому-
С; ністичних членів 480-членного Сойму знайдуть-
vl ся і члени Компартії, які будуть солідаризувати-
``"$я з опозицією. Ярузельський негайно запросив 
к',‚Солідарність" до участи в новому уряді. Проте 
`. керівники цієї організації розумні: вони відмов-
ђ ляються. аргументуючи логічно. Мовляв, поки 
І існує ‚система, що генеральний секретар Ком-
f партії (він же президент) і Політбюро мають 
fe право визначати людей на видатні становища у 
fc державному апараті, опозиція не може брати 
^ участи в уряді і брати на себе відповідальність 
Ќ перед народом. 

j : Але, поминаючи число здобутих мандатів у 
^ соймі і 100-членному сенаті — вислід недільних 
і; виборів це можливо, переломова подія в історії 
fc Польщі. Коли в остаточному підрахунку покаже-
^ т ь с я , що виборці скористали з свого права 
^ перекреслювати одного з двох кандидатів і 
4 перекреслили кількох урядуючи. І тепер мініс-
5 трів-комуністів — це був би важкий удар по 
ї престижі Компартії. Ніхто не може мати сумніву, 
4 що в оцих виборах, що їх самі комуністи вважали 
5 за плебісцит, польський нарід величезною 
І б ільшістю висловився проти комуністичної 
ч̀ системи. Це не значить, що вона дуже швидко 
5 провалиться. Але вона вже є на доброму шляху 
і до провалу. Знавці відносин у Польщі передба-
ч чають, що створиться Соціо-демократична 
^парт ія , яка проковтне більшість теперішніх 
к о м у н і с т і в . Комун ізм, мовляв, і так існує в 

ЌПольщі більше на показ, як у реальній дійсності, 
К п р и чому той комунізм дається дошкульно 
ferf відчути хабарництвом і господарською нуждою. 

На хід подій у Польщі мають великий і, може, 
Ѓрішальний вппив 1) події в СССР, де виразно 
Ќкомунізм тріщить; 2) Папа Іван Павпо II і керова-
Щна ним Катопицька Церква; і 3) ЗСА. Президент 
^ Б у ш , авторитет якого, як підера вільного світу, 
^надзвичайно зріс після конференції на верши-
$-нах НАТО, раз-у-раз підкреслює у своїх промо-
?вах вартість демократії. Копи Буш відвідає у 
^.липні Попьщу і Мадярщину — це правдоподібно 
І ;буде могутній поштовх тамошніх подій у сторо-
В н у ліквідації комунізму також формально, за 
^ н а з в о ю . І коли це станеться, то воно може 
^ з ч е р г и матиме вппив на хід подій в самому 
ЬСССР. 

Покищо ситуація у Польщі дуже складна. 
ГЛєх Валенса, який має добрих дорадників, у 
' промові, у своєму родинному місті Ґданьську, 
` напередодні виборів радив своїм землякам 
^голосувати також на ‚‚поміркованих" комуністів. 
^Близько двотисячна маса слухачів зустріла цю 
Ќ'пораду вигуками протесту і свистом, але ніхто в 
^-Польщі та ніхто з попяків у діяспорі не сумніває-
`-ѓться, що генерал Войцєх Ярузельський залиши-
ться далі президентом і чоловою фігурою. 
-Треба ще дальшого поштовху подій в напрямку 

;;до демократії. Тим поштовхом можуть стати 
Ічірийняті новим парляментом закони, а може 
"^прийти якась нова несподіванка 

На тлі сучасної гострої кризи у світі комуніз-
- вибори у Польщі це великий крок у напрям-

jjky до ліквідації ганебного договору Рібентро-
" іа-Молотова, яким започатковано Другу світову 
Звійну, і л ікв ідаці ї одного великого обману 

`злочину Сталіна, який обманув у Ялті Ф. Д. 
ч^узввлта своєю „демократичною" маскою 

-:му 

Оскільки в двох моїх по-
літнчних судилищах одним 
із пунктів звинувачення іш-
ло і розцінювалося як зло-
чин мос твердження, що на 
Україні влада активно про-
водить політику русифіка-
ції. що К П С С керується 
імперським лозунгом злит-
тя націй і робить усе можли-
вс, щоб вилучити з ужитку 
українців їхню мову. то 
зараз не без цікавости слід-
кую за навколомовними 
процесами на Україні. 

Сьогодні вже не потребўі 
доказів безглуздість запля-
нованої Москвою теорії зли 
ття націй, куцими шатами 
якої годі було прикрити 
дебсл ьн ий вел икоде ржа в-
ннй шовінізм. Задум був 
гігантський, що веде ноча-
ток ще від Івана Грозного. 
За кілька століть під опікою 
Росії багато народностей 
щезло безслідно. Все ж. не 
всіх і не повністю вдалося їй 
розчинити в своєму морі. 

Зараз, у період гласностй. 
злочинна неприглядність 
такої затії більш як очевид-
на. Уже ніби й сам уряд це 
розуміє, але зізнається в 
цьому з якоюсь аж надто 
цнотливою сором'язливіс-
тю. Мене, як і моїх друзів, 
що Небайдужі до долі наро-
ду (за що й були рспресова-
ні). випустили з неволі, але 
не реабілітували, як і не 
зняли з нас вищезгаданих 
звинувачень. 

Та нехай вже, аби лиш 
Україна відроджувалась, 
виходила із забуття, і народ 
пробуджується: то тут, то 
там створюються товарис-
тва шанувальників україн-
ської мови. Ніби й відрад-
но. а як вдуматися — який 
жах! Це ж треба було довсс-
ти до такого стану, щоб у 
себе на Україні відроджува-
ти свою мову! Чи мислиме 
щось подібне у Франції або 
в Англії, ба навіть у Поль-
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щі? А ми ж все таки 50-міль-
йонний народ! 

Товариства створюють-
ся, а по парткомах розсила-
ють потаємні циркуляри, 
щоб робили всілякі псре-
шкоди в діяльності таких 
товариств. Оскільки мовна 
ситуація на Україні дійсно 
катастрофічна, то ті, хто до 
її створення причетний, ні-
би хочуть зробити якийсь 
жест, щоб не виглядати пе-
ред світом такими варвара-
ми. Ще з Нового року по-
ширюються чутки, що ось-
ось повинен появитися за-
кон про мову. Але щось то 
дуже келійно робиться і 
очевидним зволіканням. 

Під керівництвом а ќа де -
міка Шинкарўка над нроєк-
том закону працює група 
науковців у складі Русанів-
ського В. М., Бурчука Ф. Г., 
Василенка В. А., Мартинен-
ка П. Ф., Ссліванова В. М. 

Мені пощастило побачи-
ти копію майбутнього до-
кумснту під назвою „Закон 
Української Радянської Со-
ціялістичної Республіки про 
національні мови в Україн-
ській РСР. Проект". Усві-
домлюючн , яка ситуація 
спричинила вироблення та-
кого закону, читаю і зі зди-
вуванням зауважую, що в 
проекті закону жодним сло-
вом не обмовилося, від ко-
го ж цей закон повинен за-
хищати українську мову, як 
і мови національних мен-
шостей на Україні (греки, 
караїми, татари, жиди, га-
гаузи та ін. національні мен 
шості, на Україні, між ін-
шим, теж русифіковані). Не 
відзначено в проекті, що 
спонукало потребу в тако-
му законі, як і не відзначена 

теперішня мовна ситуація в 
республіці. Об'єктивно за-
кон мав би сприяти розвит-
кові української мови, але 
нічим не передбачено, як же 
бути з тими, що стали жерт-
вами злочинної багатоліт-
ньої русифікаторської полі-
тики: За ними закон велико-
душно лишає право такими 
ж і залишатися, майже за 
прислів'ям ‚.Спасенис уто-
пающего — дело руксамо-
го ўтопа ющего". 

Та не буду надто прискіп-
ливим до проекту ще не 
опублікованого закону тим 
паче, що є в ньому вельми 
вагомі статті, які, набрав-
ши сили закону, могли б 
значно поліпшити мовну 
ситуацію в Україні. 

Стаття 3 говорить: „Дер-
жавною мовою Української 
Радянської Соціялістичної 
Республіки є українська мо-
ва — національна мова Ук-
раїнської Радянської Соція-
лістичної Республіки, мова 
роботи і діловодства дср-
жавних. партійних і громад 
ських органів, підприємств, 
установ і організацій рес-
публіки. Статус української 
мови як державної не пиќлю 
час можливості вживання і 
національних мов компак-
тної більшості населення 
тієї чи іншої місцевості та в 
роботі партійних, держав-
них і громадських органів, 
підприємств, установ і ор-
ганізацій, розташованих у 
даній місцевості. Украінсь-
ка мова є мовою міжнаціо-
нального спілкування у 
сфері її функціонування як 
державної мови". 

Гарно звучить і такий 
абзац із ст. 4 цього Закону: 
..Українська РСР виявляє 

державну турботу про все-
бічний розвиток і функціо-
нування української мови 
всемірно сприяє розвитко-
ві і вживанню мов інших 
національностей, які про-
живають на території рсс-
публіки". Хоч важко уяви-
ти, що українська мова pan-
том зазвучить у кабінетах 
ЦК КПУ, в приймальнях 
Президії Верховної Ради, в 
коридорах Ради Міністрів. 
Та якщо вірити, що закон 
писаний для всіх, то хоч на 
людях, бодай в урочистих 
випадках доведеться вжи-
вати цю мову, оскільки стат 
тя 5 Закону передбачає „уќ 
раїнська мова, мовою про-
ведення з'їздів, сесій, кон-
ференцій, пленумів, зборів, 
засідань, нарад, активів і 
інших форумів державних, 
партійних і громадських 
органів, підприємств, уста-
нов і організацій республі-
ки". 

Чи примусить Закон ук-
раїнський уряд поважати 
українську мову? Історич-
ний досвід підказує, що в 
Совстському Союзі закони 
були часом і привабливі, 
але все функціонувало за 
негласними інструкціями. 
Побачимо, як воно буде. 

У проекті Закону про мо-
ву, який мені вдалося пере-
читати, є статті, що зводять 
нанівець добрі наміри су-
сідніх стаѓтей. Хоч зага-
лом, якщо Закон з'явиться 
навіть в такій редакції, цс 
вже буде знаменне явище в 
житті України. 

Знову ж таки, історичний 
досвід показує, що часто 
розроблений науковими 
спеціялістами закон після 
того, як був підписаний у 
Верховній Раді і опубліко-
ваний, діставав до невпізна-
ння інший вигляд. 

Як же спрацює той меха-
нізм цього разу? 

Американська банкова 
система, а головно ощадно-
стево-позичкові інституції 
від кількох років псрехо-
дять фінансову кризу. Захи-
таний стан почався під кі-
нець 1986 року через нсроз-
важну господарку. Спершу 
до цього довели злі позич-
ки нафтовим компаніям на 
півдні країни, відтак і в 
інших стейтах. які крахува-
ли, через великий спад цін 
на нафтові продукти. Від-
так злі позички фармс-
рам (через посуху) в нутрі 
країни і за кордоном: краї-
нам Південної і Централь-
ної Америки та відсталим 
країнам Третього світу. 
Крім цього зла господар-
ка. великі капіталовклади в 
нерухомості, високі платні 
керівникам — персоналові і 
зловживання (останньо ви-
крито корупцію в трьох 
ощадностсво-позичкових 
інституціях в Каліфорнії) 
спричинили, що на 3,100 
інституцій в 1986 році 195 
перестало діяти (деякі злу-
чено з іншими), у 1987 році 
165 зліквідовано (69 злуче-
но). 

Двісті п'ятдесят інститу-
цій фінансово захиталося, а 
у 1988 році деякі поширили 
коло діяння на забезпечен-
ня і активність у біржі, не 
зважаючи на це 280 злікві-
довано, а 400 далі фінансо-
во захитані. Дирекція феде-
ральних резерв під кінець 
минулого року почала пос-
тупово рятувати захитаний 
стан, спершу 65, відтак 92 і 
ло кінця минулого року 225 
було вже під контролею 
федеральних забезпечень. 
Уряд спершу запропонував 
рятувати захитаний стан 
податками від ощадностей 
громадян, а коли Конгрес 
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КООПЕРАТИВИ 
під впливом публічної опі-
нії спротивився, рі.лено са-
нувати податками з доходів 
вартісних паперів корпора-
цій. Захитаний фінансовий 
стан інституцій спричинив 
в листопаді і грудні мину-
лого року вибрання 15 бі-
льйонів долярів ощадно-
стей(вкладено в бонди, нс-
рухомості фонди і біржу), 
що захитало ощадностсву 
анемію, бо американські 
обивателі в останніх роках 
щадили всього 5.2 відс. 
(японці — 16.8, німці — 12 4 
відс). 

Коли за перших три міся-
ці цього року у 29-ох стсй-
тах -зліквідовано дальших 
116 ощадностево-позичко-
вих інституцій, вони втра-
тили 138 більйонів долярів і 
далі тратять по 500 мільйо-
нів долярів місячно. Сенат, 
на пропозицію Уряду, за-
твердив (98-ми до проти 
двох голосів) санувати 165 
інституцій коштом 157біль-
йонів долярів протягом 10-
ох років. Чи санація допомо-
жс, оскільки захитаний фі-
нансовий стан 400 інших не 
поправиться, час покаже. 
Громадяни вибрали даль-
ших 29 більйонів долярів і 
далі вибирають, бо не ма-
ють довір'я. Тим більше, 
що на зарядження президсн 
та Джорджа Буша Корпо-
рація забезпечень федера-
льних депозитів протягом 
трьох місяців перевірила 
220 інституцій ощадностс-
во-позичкових і знайшла в 
50-ох зловживання; майже 

половина-кримінального 
характеру. 

Вміжчасі цьогорічне ско-
номічне сповільнення у пер-
шому кварталі в домобудів-
ництві й інших конструкцій-
них роботах, в продажі авт, 
та зростаючі ціни на про-
дукти, головно енергію і 
харчі захитали дрібну про-
даж, бо громадяни стали 
обережні у видатках на куп-
но авт, домів і домоустат-
кування. А через зростаючі 
заробітки —доходи чотири 
рази більші від видаіків, бо 
населення почало більше 
ощаджувати. Попередніми 
роками, не лише всі заро-
бітки видаткували, але ще 
позичали в пересічі 5 біль-
йонів долярів місячно. Най-
більше ощадності зросли в 
березні на 6.3 відс. — 10 
більйонів долярів, за пер-
ший квартал на 5.9 відс, а 
за останніх п'ять місяців 
поверх 50 більйонів доля-
рів. Останньо ощадносте-
вій акції сприяють піднесе-
ні відсотки на державних 
бондах (7.5 відс), дивіден-
ди в комерційних банках 
(6.5 відс), головно на сер-
тифікатах на заході країни 
(Каліфорнія) від 9.3 до 10 
відс. — в річному зіставлен-
ні; начислювані місячно. 

На захитаний фінансовий 
стан ощадностево-позичко-
вих інституцій звернув ува-
гу не лише Уряд, але і чин-
ник уставодавчий. Під кі-
нець березня Сенат і Кон-
грес на спеціяльній сесії, 
після довгої дискусії, ствер-

див, що діють три фінансо-
ві інституції з трьома різ-
ними забезпеченнями: Асо-
ціяція федеральних забез-
печень ощадностсво-познч-
кових інституцій, Асоіііяція 
федеральних забезпечень 
депозицій банків і ЌЮНА 
— забезпечення ощаднос-
тей і позичок кредитових 
кооператив, з трьома окре-
мими книговодськпмн снс-
темами та різними регуля-
мінами-законами. Тому 
банкові комісії обох палат 
запропонували деякі зміни, 
особливо відносно спільно-
го центрального забезпе-
чення, для трьох фінансо-
вих інституцій. Деякі кон-
гресмени закинули креди-
товим кооперативам нару-
шення правильника в їх дія-
льності відносно членства 
поза колом організації, сто-
варишення Церкви (крсди-
това кооперативна Асоція-
ції американських емсритів 
має поверх 23 мільйони 
членів з цілої країни). які,як 
нсдоходові організації, зві-
льнені від податків повии-
ні служити членам у цілях 
ощадностсвих і позичками 
на особисті потреби. Тим 
часом збільшили коло дія-
льности поширення пози-
чок на нерухомості (поверх 
18 відс.) на гівта (15 відс.) 
студентам (9 в і д с ) . Три-
мають замалі запасні фон-
ди на покриття злих пози-
чок, тому платять своїм 
членам більшу дивіденду 
від ощадностей від інших 
фінансових інституцій. Зно-
ву вимагають (від кількох 
декад), щоб Конгрес забрав 
привілей звільнення креди-
тових кооператив від по-
датків. За законом ощад-
ностево-позичкові інститу-
мії платять 18 центів від 

(Закінчення на стор. 3) 

ПРО ЦЕ 1 ТЕ 

Про пошану померлим 
Якось так складається, 

що саме у весняну пору, 
коли все відроджується, 
цвіте і живе — ми згадує-
мо померлих. Згадували ми 
у Провідну Неділю, відвідў-
ючи гроби, згадували у аме-
риканський День Пам'яті і 
невдовзі будемо згадувати 
у Зелені Свята, що припа-
дають за .‚старим" кален-
дарем уже в найближчих 
тижнях. 

Американський День Па-
м'яті, або як його давніше 
називали День Прикрашу-
вання. мас свою генезу 
у бажанні відзначити усіх 
тих. хто згинув за бать-
ківщину. і створено його 
після закінчення громадян-
ської війни. І наші т. зв. 
Зелені Свята у Західній 
Україні в першу чергу були 
спомином тих усіх, щовпа-
ли за Україну і на їхні гро-
би ішли з вінками та націо-
пальними прапорами тися-
чі людей, а перш усього 
тисячі молоді. 

Сьогодні, однак, в А мери-
ці День Пам'яті став пер-
шим весняним святом для 
відпочинку, ‚.пікніку" і пе-
ребування у природі. Прав-
да. політичні провідники 
для популярности склада-
ють вінки біля пам'ятни-
ків поляглим. виголошу-
ють палкі промови, але 
пересічні громадяни зрока-
ми щораз більше забува-
ють причину цього свята. 
Це ми мали нагоду різко 
спостерігати цього року, 
коли збігом обставин були 
обсерваторами двох похо-
дів до пам'ятника поляг-
лим у малих містечках. Як 
бідно і скромно ці ‚.паради" 
виглядали: декілька ветера-
нів. що погрубівши надмір-
но і полисівши ніяк не при-
гадували колишніх вояків, 
типічна шкільна оркестра. 
перед якою викручувалися з 
паличками скупо убрані 
дівчата, пожежна сторо-
жа на своїх автах і дрібна 
дітвора з мамами — із ор-
ганізації скавтів. На хідни-
ках розсішся на складаних 
кріселках тут і там члени 
родин маршгючих. плесќа-

ли в долоні та заїдалися 
.‚сендвічами". — от і все. 

Чи справді все це було на 
пошану тим, хто згинув за 
їхню Америку? На це наше 
питання відповів відтак у 
телевізійних новинках гли-
боко зворушений старший 
віком мешканець Ню Йор-
ку. який, вказуючи на зов-
сім порожні вулиці міста, 
що звичайно заповнені об-
серваторами, говорив про 
те, який це сором, що аме-
рикати' забули як шанува-
ти тих, хто віддав жит-
тя, за свою батьківщину, 
коли День Пам'яті став 
таким, як тепер. А в аме-
риканській пресі розвину-
лася навіть дискусія на те-
му. що ані батьки, ані шко-
ли не вчать молоді, яку 
шану треба віддати не ли-
ше своїм героям але і націо-
на.іьному прапорові, що 
його цього дня вивішують. 

Не менше скромні стали 
тепер і у нас тут Зелені 
Свята, про існування яких 
багато із молоді навіть 
добре не знас, як і не знас 
кому в першу чергу вони 
повинні бути посвячені. Чи 
сповняє це завдання Про-
відна Неділя також маємо 
сумніви, бо вона зосеред-
жусться на родинних по-
минках і часом прибираі 
інший характер. А наию-
нальний прапор також не 
все вітають так як на.и-
житься. 

Усе це насі`ває питання 
— чи патріотизм тепер 
перестав бути модний, чи 
всі ми менше кладемо на-
тиск на продовження па-
м'яті тих. хто віддав 
життя за батьківщину, чи 
забуваємо, як треба вшану-
вати їх і національні знаме-
на, приватна бо вигода взя-
ла верх? 

Добре, що нам, ўкраїн-
цям, тепер пригадують 
про цей обов'язок наші зем-
ляки в Україні і що вони 
дорожать нашим націона-
.њним прапором та стали 
для нас зразком як віддава-
ти йому шану. 

О К А 

З ЛИСЃІВ ДО РЕДАКЦІЇ 

ПИШІМ ДО КОЛИШНЬОГО ПРЕЗИДЕНТА ЗСА 

Загальновідомо, що сис-
тематнчне поселення пере-
слідувань активістів-право-
захисннків владою в Укра-
їні є запляноване не тільки 
для поборювання українсь-
кого національного руху, 
але й для відновлення і по-
глиблення страху серед на-
селення. Арешт Вячеслава 
Чорновола, одного із про-
відннків правозахисного 
руху, вќазу#, що режим роз-
почав наступ. 

Ім'я Вячеслава Чорново-
ла є відоме із сторінок між-
народної преси вже від 20-
ох років. Рівно ж, він один із 
небагатьох активістів пра-
возахисного руху, який осо-
бисто знайомий із колиш-
нім президентом Америки. 
Якраз на його розмову із 
президентом Роналдом Ре-
гсном в справі легалізації 
Української Католицької 
Церкви звернув увагу корсс 

пондент під час зустрічі 
колишнього голови амери-
канського Уряду із пред-
ставниками правозахисно-
го руху у Москві на весні 
минулого року. 

Отже, було б доцільно 
українській громаді апелю-
вати до Р. Рсгена стати в 
обороні не лиш Вячеслава 
Чорновола, але й інших з 
ним пов'язаних борців за 
свободу. Минулого року 
президент Реген виразно 
заявив у Москві, що його 
вклад для скріплення і по-
ширення прав людини він 
уважає своїм найбільшим 
досягненням. 

Адреса , на яку можна 
писати до колишнього прс-
зидента ЗСА не: iRonald 
Regen, 2121 Avenue' of the 
Stars, Los Angeles, Calif. 900 
67. 

Читач 

ПОМИМО ТОГО, ЩО совєтський уряд кинув до і}'збскіс-
тану 9,000 війська щоб успокоїти заворушення. Љќі там 
панують від кількох днів поміж узбеками і месхамиі, число 
убитих вже збільшилося до 67' осіб і це в більцДості із 
плсмени месхів. Два дні були вже спокійні, але тспсљ бійки 
далі ведуться і поширюються також випадки рабуАіків та 
нищення чужої власности. 

y^fe^MN^HN^M^NIHN^^^^UUft^^^AftUteul^^^ 

ЛюПослав Гуцалюк 

ЩОБ ПАМ'ЯТЬ ПРО НЬОГО НЕ 
ПРИПАЛА ПОРОХОМ 

scsssscss; І # ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ І ^oдw^^ittt^^^t^#^^itaФw^^ФФ^oѓ^^^д^^^^^^^^^ 
Як воно не дивне, але часто трапляється, що про деяких 

не гак то і дуже визначних осіб пишуть ще за їхнього 
життя, справляють їм ювілей та оплакують їх після 
смерти. а про інших, які з цих чи інших оглядів виїмкові, 

зовсім і забувають. 
Такою забутою людиною є св. п. д-р Микола Кузьмо-

вич — меценат, збирач, критик та знавець образотворчос-
ги. -

У ЗСА, а вже зокрема в Ню Иорку, д-р М. Кузьмович 
був беззастережно одним із найкращих знавців українсь-1 
кого і світового мистецтва. Сам придбав велику колекцію 
книг про світове мистецтво, постійно ходив на курси j 
мистецтва в музеях та у т. зв. Новій Школі і завжди 
пробував пристосувати критерії міжнародних знавців 
мистецтва до наших стремлінь у пошуках нових шляхів. " 
Д-р М. Кузьмович був справжнім меценатом, якого` 

'матеріяльна і моральна допомога українським молодим 
мистцям була великою заохотою до дальшої наполегли-
вої праці, до нових пошуків і розв'язок. Він допоміг дуже 
багато українським молодим мистцям у 60-их і 70-их 
роках. Сьогодні вонидше в старшому віці, а деякі переста-
ли взагалі творнт^КцШгі працюють наполегливо дотепер, 
завдячуючи до великої міри свою безустанну творчість 

саме д-рові М. Кузьмовичеві. Він все радів, коли появлялися 
нові українські мисѓці і старався підтримувати їх закупом їх-
ніх праць, а нашій публіці намагався пояснити, що мистецтво 
це не повторення баченого, але куди більше — це шукання 
чогось оригінального, нового,що незалежне відтак званої 
реальности, яка для великої кількости наших людей була і 
ще часом тепер с найбільше важливою прикметою 
образотворчого мистецтва. 

Я мав щастя познайомитися з д-ром М. Кузьмовичем і 
Його дружиною-журналісткою у 1957 році, після мого 
довшого перебування в Парижі. Це був початок моєї 

І довгої дружби з ним, яка на жаль, закінчилася несподіваною 
скорою смертю його у 1981 році. 

Це була людина справді широкого діяпазону у підході 
до мистецтва. Він ніколи не був вдоволений тим, що в його 
розумінні було вже відспіваною піснею, але старався 
допомогти українським мистцям у їхніх нових шуканнях і 
розв'язках в їх підході до праці. Він заохочував наших 
мистців, щоб не вдоволялися навіть своїм добрим рівнем 
творчости, а старалися знаходити щоразу щось нове, 
навіть як це нове не було спочатку зовсім успішне, бож 
новаторство мусить вийти на свій шпиль, а щойно о після 
прямувати новими шляхами. Так мій приятель заохочу-
вав і мене шукати за все новим і творити.та своєю вірою у 
мої мистецькі здібності давав мені поштовх до моїх 
дальших творчих дерзань. Найкращим доказом цього 
була купівля моєї картини, що була виставлена в галсрії в 
Парижі у 1963 році. її він купив „позаочно", навіть не 
маючи можливости оцінити того, що бере,своїм критич-
ннм зором. З такою самою вірою він був меценатом 
мистецьких виставок молодих мистців у Ню Иорку, 
експериментальної театральної вистави „Нового театру" в 

Ню Иорку чи при здійсненні першого видання „Ніових 
поезій" Нюйоркської групи постів ти мистців. Ці Ісамі 
поети та мистці часто збиралися у гостинному Љомі 
Кузьмовичів у Бабилоні , де д-р М. Кузьмович І ВІВ 
лікарську практику, і там відбувалися широкі та палкі 
дискусії на літературні та мистецькі теми із читанням 
нових, ще не друкованих творів. 

Годі забути, що д-р Микола був одним із найбільиіінх 
українських збирачів книжкових знаків-екслібрисів. їх І він 
почав збирати ще в Україні, а доповнив цю знамешіггу 
колекцію, зокрема рідкісними давніми екслібрисаіми 
наших мистців, як теж зразками зробленими вже п 4 з а 
Україною нашими відомими графіками, що їх 
здобув вже на новому поселенні в ЗСА, Канаді 
Німеччині. Він теж враз із покійним вже також мистці 
Яковом Гніздовським відновили діяльність Української 
Товариства Приятелів Екслібрису. Його чи не найбільі 
збірка поза Україною находиться тепер в перехованніТв 
Українському Музеї в Ню Иорку і чекає на виставку. 

Але при всіх прикметах збирача, знавця та меценат 
мистецтва, д-р Кузьмович був завжди скромний г} 
приступний для усіх, що були зацікавлені мистецтвом. З 
його відходом ми втратили велику людину, яка на жаль! 
досьогодні не має гідного переємника цього особлі 
шляхетного діла. 

Усе ж таки навіть за відносно короткий час свої 
життя, який залишався поруч виконування звання лікаря,) 
він вніс величезний вклад в українське мистецьке житти, 
поза Україною, хоч і там є одиниці, які мали можливість 
познайомитися з його ідеологією та з його позитивним 
підходом до всього, що нове, цікаве та творче у нашому 
мистецтві. 
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Шевченківський 
Настсгітелі і студенти ук-

раінської колегії святої Со-
фії та українська спільнота 
Риму гідно і урочисто відз-
начили 175-річчя з дня на-
родження гсніяльного по-
ета-пророка українського 
народу Тараса Шевченка. 
Відзначення такого ювілею 
у Римі мас зворушливий 
характер. Невелика україн-
ська спільнота — це у біль-
шості духовні особи, які 
попри свої обов'язки зна-
ходять час та відчувають 
потребу кожнорічно відда-
ти честь Великому Кобзарс-
ві. Треба згадати, що на 
площі перед будинком Ук-
раїнського Католицького 
Університету, як мало де у 
місцях українських посе-
лень діяспори. стоїть ста-
туя нашого поета, а на п`с-
дисталі видніє напис: „Учі-
теся, брати мої...", а ниж-
че статуї, у її стіп, на всли-
кій таблиці виписаний ури-
вок із ..Неофітів" Шевчен-
ка. Сама статуя окружена 
плоскорізьбами. які прсдс-
тавляють важливі моменти 
із життя і творчости поета. 
Ціла композиція і статуя 
Тараса Шевченка прнкра-
шують площу біля собору 
святої Софії та с надбанням 
св. п. Патріярха Иосифа 
Сліпого, покровителя йлю-
битсля науки і мистецтва. 

У неділю, 7-го травня 
ц. p., о і од. 4-ій в авлі со-
бору св. Софії, при чнслен-
ній участі української спіль-
ноти та запрошених гостей 
відбувся концерт, присвяче-
ний поетові. На гарно приб-
раній сцені приміщено ста-
тую Тараса Шевченка, вили 
ту у бронзі роботи відомо-
го українського скульпто-
ра Леоніда Молодожанина, 
а на стіні золотими бук-
вамн виднів напис: ‚‚Свою 
Україну любіть, любіть її 
во время люте`'. Гарні кві-
тн доповнювали естетнч-
ний вигляд сцени, а все цс 
зладили студенти колегії. 

Програму концерту за-
початкдвано „Заповітом", 
муз. Кирила Стецснка, що 
його виконав хор студентів 
колегії святої Софії під ке-
рівництвом студента Анд-
рія Несмачного та при фор-
тепіяновому супроводі ієро-
монаха Гліба. Слідувала 
святочна доповідь, яку ви-
голосив о. проф. Іван Му-
зичка, ректор колегії. Біля 
150 присутніх вислухали 
змістовне слово, в якому 
яскравими прикладами о. 
Музичка пригадав, як бага-
то український народ зав-
дячує своєму пробудителе-
ві, що так безмежно любив 
свою У країну та не раз звер-
тався до народу, як ніхто 
інший до того часу, слова-
ми ‚.моя Україно" , .‚мої 
люди". Отець ректор пред-
ставив Шевченка, як вели-
кою патріота, що любив 
і уболівав за свій народ та 
знедолений край і так щиро 
і глибоко висказав це у своїх 
поезіях, змалював у чудо-
вих картинах, а рівночас-
но ввесь час думав, як иід-
нестн свій народ освітою і 
наукою, даючи їм свого 
„Кобзаря". У доповіді ми 
почули, як Пантелеймон 
Куліш висказав на похоро-
нах Шевченка такі знаменні 
слова: „Наш сси, поете, а 
ми народ твій, і духом тво-
їм житимемо во віки і віки". 
Цими словами підкреслив 
Куліш кольосальне значен-
ня Шсвчснкової творчости 
для українського народу. 
Щоб жити духом Шевченка, 
сказав о. ректор, треба усім 
нам його любов'ю і прик-
ладами жити для України, 
як цс показав Шевченко, 
спрямовуючи ціложиттсву 
суть свою у сторону свого 

Римі концерт у 
народу, взиваючи: „Полю-
біте цілим серцем велику 
руїну..." 

Відтак хор студентів ви-
конав пісню ..Наш отаман 
Гамалія". муз. Андрія Гна-
тишина. Студент колегії 
Андрій Несмачний під влас-
НИЙ супровід на бандурі 
баритонним голосом внко-
нав „Думи мої", обр. Грн-
горія Кнтастою. та пісню 
„Стас хмара з-за лиману", 
обр. Василя Смця. За свос 
виконання одержав рясні 
оплески. Слід згадати, що 
Андрій багато працював у 
різних ділянок підготовки 
і виконання програми, чим 
також немалу заслугу успі-
ху вечора треба йому при-
писати. Крім того, що ке-
рував хором, працював над 
прикрашенням сцени. Піс-
ля цього ми знову почули 
зразок чудової творчости 
поета — „Розриту моги-
лу". що її рецитував сту-
дент колегії Ярослав Бро-
дюк. 

Відтак виступила співач-
ка-сопрано Гатіяна Шуф-
лин та виконала при фор-
тепіяновому супроводі іс-
ромонаха Гліба дві пісні: 
„Нащо мені чорні брови" 
в обр. Дмитра Баиковсько-
го та ‚‚Якби я в т р а т и л а 
очі" в обр. А. Кос-Анатоль-
ського. У першій пісні спі-
вачка з відчуттям та з гли-
боким зрозумінням співа-
ного, показала щире вико-
нання та. так би мовити, 
серце, пов'язавши це з на-
лежною динамікою, щоб 
у другій більш динамічній 
пісні показати свої голо-
сові спроможності, поєд-
нанні з тонким артистич-
ним смаком та добрим ви-
конаниям. Ієромонах Гліб 
супроводом співачці, а та-
кож хорові , спричинився 
до загального успіху всчо-
ра. Обоє виконавці одср-
жали щедрі і довгі та зас-
лужені оплески. Студент 
Богдан Свистун вмілою ре-
цнтацісю віддав Шевченко-
вий твір „Лічу в неволі дні 
і ночі". Під кінець програ-
ми хор засп івав ‚‚Садок 
вишневий коло хати", в яко-
му Шевченко у так чудо-
вий спосіб змальовує нас-
трій тогочасного українсь-
кого села. 

Національним славнем, 
що його співали усі при-
сутні, закінчено цей май-
же родинно-ширнй і так 
вдалий концерт. Із підне-
сеним настроєм українська 
римська спільнота, яка те-
рсторіяльно далека від Ук-
раїни, а серцем і думками 
так близька до Великого 
Кобзаря та до України, яку 
він усіх нас навчив люби-
ГИ. 

Між присутніми були: 
о. протоархнмандрит Іси-
дор Патрило, ЧСВВ, о. Ар-
хнмандрит Любомнр Гу-
зар, Студит, о. Іван Хома, 
ректор Українського Ка-
толицького Університету 
в Римі, о. Софрон Мудрий, 
ЧСВВ, ректор Української 
Папської Семінарії святого 
Йосафата. о. Михайло 
П р и ш л я к , ректор Мало ї 
Семінарії, о. Іван Дацько, 
канцлер Блаженнішого Ми-
рослава Івана та інші. 

Свято припало на пер-
шу неділю травня, так що 
зразу після концерту відс-
лужсно Молебень до Бого-
родиці перед іконою Божої 
Матері у приміщенні ко-
легії. Молебень відслужив 
ієромонах Гліб, а присутні 
гарним співом та молит-
вами звеличили цей день, 
що залишиться милим спо-
мином для всіх. 

Володимир Луців 

ПОЯВИВСЯ НОВИЙ ТВІР 
ІГОРЯ СОНЕВИЦЬКОГО 

Заходом Української Музичної Фундації 
вийшла з друку 

КАНТАТА ‚ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ" 
на слова Володимира Сосюри. 

Кантата для мішаного хору, сопрано і баритона а супроводі 
фортепіяна. , 

Визначні композитори і музикологи оцінили кантату 
дуже прихильно. 

Обкладинку зготовив БОГДАН ТИТЛА. 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 6% стейтового 

податку. 
Твір в сумі Ю дол. можна набути 

в книгарні „СВОБОДИ" 
30 Montgomery Street. Jersey City. N.J. 07302 

Ощадностево... 
(Закінчення зі crop. 2) 

кожної сотні ощадностей на 
забезпечення, банки по 15 
центів, а кредитові коопера-
тиви, на підставі закону з 
1984 року відкладають один 
відсоток від депозитів на 
забезпеченевий фонд, який 
інвестують і з відсотків по-
кривають адміністрацій^ 
видатки. 

Усі заввапі-закндн кон-
гресової банкової комісії 
відкинув голова АСОЦІАЦІЇ 
федеральних кредитових 
юній Р. Джепсен. У той час, 
як досьогодні зліквідовано 
поверх 350 ощадноетево-
позичкових інституцій, да-
льших 400 фінансово загро-
жені і втрачають більйони 
долярів. АСОЦІАЦІЯ федера-
льних кредитових коопера-
тив сьогодні має 16,660 кре-
дит івок з к а п і т а л о м 193 
більйони долярів, які в ос-
танній декаді зросли втроє і 
далі зростають: членами, 
балянсовою сумою і рсзер-
вами. Запасний фонд кре-
дитових кооператив є най-
сильніший з усіх фінансо-
вих інституцій — 1.26 доля-
ра з активів для кожних 100 
долярів забезпечених дспо-
зитів, у цей час як інших 
фінансових інституцій всьо-
го 83 центи які забезпечу-
ють банкові депозити до 
100,000 долярів. Побіч фе-
деральних кредитових ко-
оператив, в поодиноких 
стейтах діють стейтові кре-
дитові кооперативи, які та-
кож не мають фінансових 
проблем і в компетиції з 
другими фінансовими ін-
ституціями з року в рік зро-
стають, бо забезпечені де-
позитами і позичками у КЮ 
НА до 100,000 долярів . 
Нюджерський стейт, який 
належить до передових ін-
дустрійних стейтів, на кі-
нець 1987 року мав поверх 
500 кредитівок (в тому 55 
стейтових) з капіталом З 
більйони 170 мільйони до-
лярів і поверх один мільйон 
членів, які річно зростають 
в пересічі 23 відс. 

У загальному числі 16, 
660 федеральних кредито-
вих кооператив є 30 — ук-
раїнських, які на кінець 1987 
року мали 54,000 членів з 
капіталом 566,686.000 доля-
рів. Найбільше наших jcpe-
дитівок в стейтах Ню Йор-
ку і Ню Джерзі, який нале-
жить до передових індус-
трійних стейтів. Число 30 
дещо замале, а стан член-
ства застрашуючий, всього 
в пересічі 10 відс. українців) 

зшішшишвішшіншішііиііпь 

ФУНДАЦІЯ І 
УКРАЇНСЬКОГОѓ 

ВІЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

ІЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ 
І ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ! 
І 
1 UFU Fourdation. Іпс 
= 203 Second Avenue 
І New York. N Y 10003 

Іпііінішшшішшишшшшішшш 

(в деяких місцевостях лише 
п'ять), а 190 відс. тримають 
свої вільні гроші в чужих 
фінансових установах. При 
чин багато. Початково тво-
рено наші кредитівќў при 
Відділах.Самопомочі, які за 
законом мусіли мати 100 

fc членів, відтак це число збі-
льшено до 200 членів, що 
припинило закладання на-
ших кредитівок на деякий 
час. ТУК у половині 50-их і 
в 60-их роках повинен був 
зразу перекинутися на за-
кладання кредитівок при 
інших товариствах (моло-
ді) чи церквах, де більше 
членів, так що сьогодні їх 
було б далеко більше, го-
ловно в стейтах, де є більше 
скупчення нашої еміграції 
(Каліфорнія, Фльорида , 
Тексас). Проблема з член-
ством посьогодні як слід не 
наладнана, бо не викори-
стовується усіх можливих 
ресурсів, головно реклями-
пропаганди включно до ра-
діо і телебачення, як це роб-
лять американські кредитів 
ки включно до гарних кли-
чів з рідних земель: „Свій до 
свого по-своє, для добра і 
краси". Рскляма в формі 
дотацій на всеукраїнські 
цілі: церкви, організації мо-
лоді , культурні і наукові 
установи- повинна бути 
оприлюднена в загальних 
звітах-фінансових табли-
цях, тоді членство зросте 
вдвоє, а 1.145 мільйона до-
лярів від 67 українських 
кредитівок у вільному світі 
(ЗСА, Канада, Австралія) 
на українські цілі було б 
далеко більше. Кооператив 
ні Ради в поодиноких краї-
нах поселення, очолені Сві-
товою Кооперативною Ра-
дою при СКВУ повинні взя-
ти це до уваги. 

Яким буде фінансовий 
стан фінансових інститу-
цій у ЗСА під кінець цього 
року час покаже. Останньо 
10 ощадностево-позичко-
внх інституцій покинули 
Асоціяцію федеральних за-
безпечень ощадностей і пе-
рейшли до Асоціящ! феде-
ральних депозитів банків з 
більшою балянсовою су-
мою (33 більйонів долярів, 
минулого року мали 242 
мільйони долярів доходу) і 
менші забезпеченеві пре-
мії. Дирекція ѓфедеральних 
забезпечень заборонила да-
льший перехід. Рівно ж 
члени Республіканської пар 
тії і деякі конгресмени від-
кинули рішення президента 
Буша санувати захитаний 
стан 165 ощадностево-по-
зичкових інституш'й кош-
том 157 більйонів долярів, 
бо він заліберальний і на 
пленумі Конгресу може пе-
репасти. Так, що цього року 
банкові комісії обох палат 
можуть запропонувати по-
важні зміни у фінансових 
інституціях включно до фе-
деральних кредитових ко-
оператив. 

Виступ д-ра М. Жулинського 
в Дітройті 

ПОДЯКА 
Сќпадаю сердечну подяку 

о. парохові В. МАРУЩАКОВІ та Всій ЗНАЙОМИМ-СУСЩАМ, 
що відвідували мене в річниці або прислали картки з лоба-

жаннями скорого видужання! 
Вдячний ІВАН ДУРБАК 

І" 
Карпатський Лещетарський Ќлюб 

— влаштовує — 

в днях 8-9-го липня 1989 року 
на кортах Оселі УНСоюзу 

СОЮЗІВКИ 

ТЕНІСОВІ ЗМАГАННЯ 
за першість УСЦАК-СхІд 1989 
В ГРУПАХ ЧОЛОВІКІВ, СЕНЬЙОРІВ, ЖІНОК, 

ЮНАКІВ І ЮНАЧОК (А І Б) 

за нагороди КЛК 
Провід змагань: Ромам Рамочмй, Юрій Полоть, 

Юрій Савчак та Зенон Снилиќ 

' Реєстрація: ѓод. 9:00. початок змагань: ѓод. 10:00 ранку в 
суботу. 1-го липня 1989 р. 

' Вписове: 8:00 дол від особи 
' Приміщення проситься замовляти через Управу Союзівки 

UNA Estate Soyuzivka 
Kerhonkson. N Y . 1P446 Tel.: (914) 626-5641 

Д-р Микола Жулннський, 
заступник директора Інс-
титуту літературоінавст-
ва в Києві, побував у вів-
торок. 11-го квітня ц.р. в 
нашому місті . Говорячи 
на тему „Шевченко і сучас-
на духовна ситуація в Ук-
раїн'Г, підтвердив ще раз. 
який могутній вплив мас 
творчість Шевченка на ду-
ховну поставу нашого наро-
ду. 

Вітаючи його на початку 
зібрання. Зенон Васильке-
вич висловив над ію, що 
і науковці еміграційної віт-
ки нашого народу зможуть 
також виголошували свої 
доповіді в Києві та інших 
містах України, як це він 
може сьогодні робити тут. 

Короткий перебіг життя 
д-ра Жулинського подав 
ред. Михайло Смик. Даль-
ший провід вечора псребра-
ла мгр Віра Андрушків . 

Д-р Жулннський у відпо-
відь на сугестію Василькс-
вича сказав, що така виміна 
учених вже почалася, що 
наукові контакти вже існу-
ють: побували в Києві та 
інших містах України про-
фссори Пріцак. Грабовнч. 

Фізср, які брали участь у 
наукових Шевченківських 
сесіях. 

Його характеристика тво 
рчости Шевченка — цс в 
першій мірі з`ясовання мо-
ральної постави Шевченка, 
яка оперта на принципах 
правди, любовн та спра-
ведливостн. Він бачив недо-
ліки свого народу, він його 
за це картав, але бажанням 
ного не було ще більше 
цей нарід гнобити. Його 

боліла та кривда, неспра-
ведливість. те безвиі.іядне 
життя йою народу. Bin XO-
тів викресати з нього оі рнь 
бунту, розбити ланцюги 
рабства, вказуючи на ного 
славне минуле та хороб-
рнх предків. 

І от цей клімат моралі, 
яким просяќнўѓа твбрчість 
Шевченка, клімат, опертий 
на вселюдських ідеях ЛЮ-
бови. справедливости і кра-
сн. включили гуманну твор-
чість Шевченка у ВСЄЛЮДСЬ-
ку скарбницю'Світовоїкуль-
турн. ЩО запевняс йому і ли-
боку пошану у своїх та чу-
жнх. І те гаряче бажання 
бачити довкола себе лю-
бов ближнього, справедли-
вість та прогнання кривд, 
давало йому право безпо-
шадно картати тих. що це 
зло чинили. 

Моральні принципи Шев-
ченка. висвітлені в його 
творчості це гуманні ду-
ХОВНІ цінності. Його ідеї, 
насвітлюючи перебіг істо-
рії нашого народу, с і сьо-
годні рушієм національної 
св і домости. Бо ситуація ук-
раїнської духовности на 
Україні тепер тривожна. 
Маса є пасивна, вона не 
включаѓться в народні ру-
хн. її ніколи не говорили 
повної правди, люди збай-
дужіли, спочатку селянство, 
а відтак робітництво. Вони 
бояться по'вороту до давніх 
часів. 

Але тепер настали часи, 
які дають паї оду сказати 
людям правду та оживи ги 
їх ідеями Шевченка. І діііс-
HO виявилася нараз народ-
на стихійна сила, яка до 

цієї пори була невидна і яка. 
гуртується у різних орга-
нізанійних скупченнях, пря-
мує до віднови та свобід-
НІІНОІО розвитку очищеної 
української духовности. І 
льозушами цього мноіо-
і ранного руху є ідеї Шев-
ченка. Ѓому і відзначення 
дня його народження нього 
року с подією міжнарод-
ною значення. їх ніирокий 
відюмін напевне сколихне 
сумління народу і відсві-
ЖИТЬ його приспану націо-
нальну свідомість. 

Сьогодні на Україні є 
сильний рух збереження ук-
раїнськоі мови. В містах 
створилися товариства для 
ібереження довкілля. Всю-
ди СИЛЬНО активізується мо-
лодь. Плянусться видавати 
твори досі заборонені, не-
це'нзурованоі О Шевченка. 
Вже включається у видання 
гворчість еміграційних по-
егів та письменників. Сьо-

ГОДНІ наклади українських 
іакм іа журналів ростуть. 

Треба однак усвідомити 
собі, що стан на Україні 
не наслідок довгого часу 
і і ому іміни будуть вілбу-
ватися поволі. І реба вихо-
вати нове покоління учиге-
лів. а і реба б наперед вихо-
вати тих. які мали б те по-
КОЛІННЯ виховувати. IIра-
иі дуже баї ато і. на жаль. 
ще багато перешкод Пере-
будова психіки цс річ за-
тяжна. 

Том% мусимо працюваіи 
всі разом Різниця погля-
дів. безперечно. ( І добре 
що є. Бо рііноманітність 
думок запевня( народжеи-
ня нових Ідей. 

Ллє коли будемо пам'я-
гати, яка піль нашої прані, 
коли не забудемо зону Шев-
ченка .побити брата, ми 
свою ціль осяі иемо. 

3. В. 

ХОЧА В САМОМУ ПЕКІНІ запанував відносно спокій 
коли ціле місто опанувала китайська армія, чужньсцькі 
дипломати та громадяни в більшості виїжджають з Китаю 
Після того, як в середу. 6-го червня, китайське військо 
почало стріляти в забудовання. в яких живуть чужинці, без 
ніякої причини. 

В Парижі... 
(Закінчення зі crop. 1) 

У своїй промові в Сенаті 
ЗСА в квітні 1989 року, сен. 
Денис ДеКонсіні , голова 
американської Гсльсінксь-
кої комісії, сказав, що члени 
неурядових організацій 
ЗСА. Канади і Европи зуст-
річатимуться з делегатами і 
будуть мати нагоду висло-
вити своє затурбовання у 
справі порушення людсь-
ких прав. 

Сен. ДеКонсіні висловив 
своє затурбовання, що Со-
вєтський Союз не дозволив 
неурядовим особам взяти 
участь у Паризькій конфс-
ренції. Це відноситься до 
більшости східньосвропсй-
ськнх країн, помимо того, 
що ті держави раніше обі-
цяли. що тим особам буде 
дозволено приїхати. Сена-
тор цитував вислів одного 
урядовця з совєтського мі-
ністерства закордонних 
справ, який повідомив своїх 
громадян, які робили ста-
рання щоби прибути на Па-
ризьку конференцію, що ця 
конференція є тільки для 
„урядових делегатів". 

У неділю, 29-го травня, 
на спеціяльнім прийнятті 
в Парижі для неурядових 
організацій, члени АОЛПУ 
наполегливо шукали і роз-
питували за совстськими 
НУО, які могли б бути при-
сутні, але ніяких не знайш-
ли. 

У суботу, 27-го травня, 
президент АОЛПУ Вожена 
Ольшанівська вислала лис-
ти до амбасад 35 країн, а 
п'ять молодих жінок-членів 
АОЛПУ в Парижі роздава-
ли матсріялн і летючки з 
тою самою інформацією в 
англійській і французькій 
мовах делегаціям 35 націй. 

репрезентованих в Парижі. 
В роздаваних матеріялах 
були подані факти бсзнас-
танних порушень людських 
прав в СССР. В матеріялах 
був висловлений заклик до 
делегацій пам'ятати про pen 
ресії в СССР і відповідно 
діяти. У заяві АОЛПУ було 
пропоновано. ..Якщо нада-
лі не респектуватиметься 
людських прав і якщо пору-
шсння не припиняться, то 
Совстському Союзові не 
повинно бути дозволено 
влаштувати і бути господа-
рем в Москві конференції в 
році 1991". 

Під час початкових днів 
Паризької конференції, 
члснкнні АОЛПУ завзято і 
агресивно пропагували ук-
раїнські справи внутрі і нав-
коло конференції. їм вдало-
ся перевести ряд акцій: піке-
тування перед палатою кон-
ферснпії. голодовки про-
тест солідарність з голо-
довим протестом вірних 
УКЦ в Москві, роздавання 
тисячі летючок в англійсь-
кій і французькій мовах 
делегатам, пресі і загальній 
публіці, переговори з окрс-
ммми делегаціями, участь в 
пресових конференціях, 
прийняттях. итерв'юзжур-
налістами преси і радіо, ви-
готовлення пресових бюле-
тенів. 

В ДРУГУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 
нашого Найдорожчого 

МУЖА і БАТЬКА 

бл. п. проф. д-ра 

Петра Ю. Стерча 
буде відслужена 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ 
з ПАНАХИДОЮ 

в українському митрополичому соборі 
Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії 

у Філадельфії, Па. 

в неділю, 18-го червня 1989 р. о ѓод. 10-ій рано 

Рідних, Приятелів, Друзів і Знайомих просимо злучитися 
з нами в молитвах за спокій душі Покійного. 

В глибокому смутку 
ДРУЖИНА та ДІТИ 

У ДЕВ'ЯТУ. БЕЗМЕЖНО БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
(11-го червня 1980 р.) 

бл. п. 

Володимири 
з Ґардецьких Ценко 

відбудуться 

ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ 
у слідуючих церквах: 

Христа Царя — Храму Зарваницько? Матері Бо-
жоі у Філядельфіі, Па. в дні 11-го червня ц. р. 
(неділя) о год. 7:30 рано, 

в св. Софії в Римі; 
в Люрді, Франція; 
в Канбері, Австралія; 
в Ітапарі, Бразилія; 
в церкві св. Покрови в Торонто, Канада. 
Просимо а тому дні помолитися разом з нами за її праведну 

Душу. 
МИКОЛА ЦЕНКО - муж 
ОЛЕКСІЙ ЦЕНКО враз з родиною — син 
ІРЕНА КУШМЕПИН - сестра з родиною 

ПОМЕРЛА 
І. ТЕРЛЕЦЬКА 

Рочестср, Н.Й. — Тут в 
п'ятницю, 9-го червня ц.р., 
по довгій і тяжкій недузі 
померла І ванна з Момотю-
ків Терлецька, залишивши в 
глибокому смутку мужа Ми, 
хайла, братову Зоню Мо-
мотюк, братаницю Мілю 
Мельник та дальшу родину 
в Україні і Польщі. Похо-
ронні відправи почнуться в 
похоронному заведенні П. 
Гарріса в понеділок, 12-го 
червня ц.р., відтак в церкві 
св. Богоявлення і на цвин-
тар св. Гробу. 

МУЗИЧНЕ ДОШКІЛЛЯ ПРИ УМІ 
під проводом Марти Шлемкевич-СавицькоІ 
запрошує на КАЗКУ-ПАНТОМІМУ 

„ Н О В А Л Я Л Я " 
Гімнастична зали св. Івана Хрестителя 
при Сенфорд Авеню в НЮАРКУ, Н. Дж. 
25-го червня 1989 р. 'л- ѓя ѓод. по пол. 
Дохід на сироти в Південній Америці 
Приймається вписи на шкільний рік 1989790. Ten. : (291) 278-3134 

сзвзссгеюавваавввііаівйааіо meisssscgre-. ^^^Sr fN^SJ^Sr fS ввшвів$а 
Василь Ящун 

З НИВ І ДОРІГ життя 
ПОЕЗІЇ 

Вступ Володимира Жили 
Украінсько-американське літературне видавництво 

212 стор.. тверда оправа. 12 доп. з пересилкою 
Замовляти: 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street. Jersey City. N.J 07302 

Мешканці стейту Ню Джерзі обов"язані додати до ціии 
6% стейтового податку. 

У невимовному болю повідомляємо Рідню, ДрузЊ, Знайомих і Українську Громаду, 
що в день 8-го червня 1989 р. відійшла у Вічність 

наша Найдорожча ДОНЬКА. ДРУЖИНА, МАМА, БАБЦЯ, СЕСТРА, TETA і КУЗИНЌА 

бл. п. 

ЛІДІЯ КОТЛЯРЧУК 
донька о. крилошанина Евѓена Мацелюха І Софії, нар. а Кудобинцях біля Зборова, 

колишня учителька та працівниця на народній ниві на рідних землях, членќа Союзу Ўкраї' 
нок та активна громадська діячка. 

ПАРАСТАС І ПАНАХИДА в суботу, 10-го червня 1969 р. о год. 7 ЗО веч. І в неділю, 
11-го червня о год. 7-ій веч. в похоронному заведенні Петра Яреми при 7-ій вул. в Ню йорќу. 

ПОХОРОН в понеділок, 12-го червня 1989 р. о год. 9:30 рано з церкви св. Юра а Ню 
йорќу на цвинтар св. Духа в Гпмптонбурґу, Н. й. 

Залишені в смутку: 
мама - СОФІЯ МАЦЕЛЮХ 
муж - ОМЕЛЯН 
сини — 

ІГОР 
ЕВГЕН з дружиною МАРІЙКОЮ І дітьми ДАРІЄЮ 
І ЕВЃЕНОМ мол. 

сестри — 
ЯРОСЛАВА СУЛЖИНСЬКА з мужем ДАНИЛОМ І сином 
ВОЛОДИМИРОМ з дружиною ХРИСТИНОЮ І СИНОМ 
ВІКТОРОМ 
ОЛЯ Ж У К з мужем ІВАНОМ І синами БОГДАНОМ 
І ОРЕСТОМ з дружиною ДЖУДІ 
ІРЕНА КОМАРНИЦЬКА з мужем МИХАЙЛОМ І доньками 
ХРИСТИНОЮ І ЛІДІЄЮ з мужем ВАСИЛЕМ 

тети — 
НАДЯ ЮРЧИНСЬКА з Родиною 
ЯНІНА ЮРЧИНСЬКА 

кузен — ВОЛОДИМИР МАЦЕЛЮХ 
в 

Замість квітів Родина просить складати датки на церкву св. Юра і Пласт. 



:: '-Й-;!-ІЦ.і, 

С В О Б О Д А . С У Б О Т А , 10-го Ч Е Р В Н Я 1 9 8 9 ч. юа 
У суботу. 8-го квітня ц.р., 

в ломі Пресвятої Родини у 
Вінніпегу помер на 98 році 
життя проф. інж. Михайло 
Боровський. відомий і вель-
ми заслужений український 
науковець та громадський 
діяч. 

У вівторок. 11-го квітня, 
о гол. 7-ій ўвечорі в похо-
ронному заведенні Корбана 
оо. С. Кіцюк і С. Семотюк 
відслужили Панахиду з уча-
стю приятелів і представни-
ків громадських організа-
цій. Проповідь про життя й 
творчу працю покійного 
виголосив о. С. Кіцюк. У 
середу, 12-го квітня, в собо-
рі св. Покрови о. С. Семо-
тюк відправив похоронні 
Богослужсння та мав про-
щальну проповідь. Відтак 
тіло покійного похоронено 
на цвинтарі Елмвуд. біля 
дружини Ольги, яка упокої-
лася ще в 1959 ропі. 

Помер проф. інж. М. Боровський 
Опісля в залі Собору від-

булися поминки. Господа-
рсм був о. С. Семотюк. 
Родину репрезентував син 
Свген, що постійно живе в 
Оттаві. У часі перекуски, 
яку приготовило Сестрицт-
во собору, було кілька про-
мов про життя і творчу г ро-
мадську та наукову працю 
бл. п. інж. М. Боровського. 

Першим промовляв інж. 
Роман Мамчин, абсольвент 
краківського університету, 
повітовий агроном у кіль-
кох філіях Т-ва ‚.Сільський 
Господар" у Львові. Він 
прощав покійного від укра-
їнських агрономів, згурто-
ваних колись у Т-ві .‚Сільсь-
кий Господар". Він подав 
коротку характеристику по-
кійного, як невтомного сі-
льськогосподарського нау-
кового діяча на рідних зем-

СОЮЗІВКА 
ВЛАШТОВУЄ 

ТЕНІСОВИЙ ТАБІР 
ДЛЯ ХЛОПЦІВ і Д ІВЧАТ 

у віці 1 2 д о 1 8 р о к і в 

в ід 2 4 - г о ч е р в н я д о 5 - г о л и п н я 1 9 8 9 р о к у 
" Програма - щоденний прорух, інструкції для початкую-

чих і заавансованих, основна техніка, тактика, пщготова 
до турніровоі ігри 

ж Інструктори — Юрій Савчак і Зенон Снилиќ 
9 Таборовиќй повинні привезти свій виряд, ќвключно з трьо-

ма баньками м'ячиків 
" Приміщення в кімнатах і харчі — 200 дол (члени УНС). 230 

дол (нечлени). теніс — 60 дол. 
Jfc Зѓолошення висилати на адресу. 

СОЮЗІВКА Ф SOYUZIVKA 
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{—оот`атот`в І`^осіа 
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EUROPIAN STANDARD 
ELECTRONIC SYSTEM 

220 V 50 HZ 

Найвигідніший подарунок для ваших 
РІДНИХ в УКРАЇНІ: 

В І Д Е О М А Г Н І Т О Ф О Н И , К А С Е Т Н Е Р А Д І О , 
К О М П Ю Т О Р И . В І Д Е О К А М Е Р И т а І н ш е . 

і Консультація і продаж 
" Українська обслуга. 
' Відсилаємо у асі міста ЗСА. Канади, Соеєтського Союзу 

Прошу звертатись: 

RAISA FINE JEWELRY 
28800 Grantiot Ave.. Roseville, Ml 48066 

Tel. (313) 773-2160 

Працюємо на тижні від 1000 до 9 00. 
в неділю від 12:00 до 5:00. 

ХУТРЯНІ ПАЛЬТА, КОЖУХИ, 
ШКІРЯНІ ПЛАЩІ 

EISENBACH L b Т. 
11817 Audobon Ave.. Philadelphia. Pa. 19116 

Висилаємо від Іменн покупців посилки а СССР 
з оплаченим І неоплаченим митом. 

Всі посилки забезпечені поштою ЗСА 
Працюємо від 9-ої ранку до 3-ої по полудні щодня. 

окрім неділі. 
Шкіряні плащі зі стоячим коміром 175 + 19 =194 
Жіноча кожушина, довга, верх натур. 

розмір 44-54 100 + 20 = 120 
Чоловічий натур кожух. Ўі довгий, р. 48-56 250+ 20 - 270 
Жіноча натур, кожушина, довга, р. 44-54 295 + 20 = 315 
Жіно-іий рпгщ з натур, шкіри, р. 42-50 155 + 19 " 174 
Жіночі плащі з натур, шкіри,' 

дизайнерські, р. 44-54 195 + 19 = 214 
Чоловічі плащі з натур, шкіри, р. 50-56 .... 180 + 19 = 199 
Хутра під норку, р 44-56 78 + 22 = 100 
Шкіряні дизайнерські куртки 165 + 15 = 180 

Розміри одягу європейські 
Фотографії зразків наших виробів висилаємо безкоштовно. 

` За інформаціями телефонувати (безкоштовно), крім 
Філадельфії, число (800) 541-4832 

Число телефону для Філядельфії: 464-1210 

УКРАЇНСЬКІ БІБЛІЇ 
В УКРАЇНУ 

Прославляймо Господа' Через ..Голос Америки" і ‚.Радіо 
Свобода" Бог відчинив двері прямої висилки українських 
біблій в Україну. 

АСОЦІАЦІЯ Біблії Української Родини звертається до вас 
з просьбою пожертвувати на цю ціль $25. $50, $100 (або в 
міру вашої спроможності) та у цей спосіб допомогти безпо-
середню висилку біблій вірним в Україну Тепер дозволено 
висилку двох біблій в одному пакеті Російська Право-
славна Церква не включена у це Богом дане діло 

Славім Господа! За Божою поміччю буде можливість 
забезпечити наші українські родини ‚‚Українською Біблією 
для Дітей" Наші діти це Божа спадщина та життя і майбут-
ність української нації. Пеоший оая н ігтопії v r r p гот?тсккі 
власті дозволили імпорт 150 тисяч українських біблій 
для дітей, які будуть друковані у Штокгольмі. Швеція. 

Допоможіть нам донести Боже Слово до цих малят та 
просимо надсилати ваші щедрі пожертви до АСОЦІАЦІЇ Біб-
лії Української Родини АСОЦІАЦІЯ Біблії Української Роди-
ми це організація незаробіткова та без оприділення реліпй-
ної приналежності 

Дякуємо вам та нехай вар Бог благословить. 

UKRAINIAN FAMILY BIBLE ASSOCIATION 
P.O. Box 3723. Palm Dwert. CA. 92261-3723. (619) 345-4913 

;іях, а,також і їўї. в Каналі, 
а при тому луже скромну і 
надзвичайно чесну людину. 

Микола Залозеиькнй, ві-
домий громадський діяч 
старшого покоління в Ка-
наді. промовляв віл друзів 
покійного у Вінніпегу. Ф. 
Тесарськнн мав коротке 
слово від ордену св. Андрся. 
Д-р Сергій Радчук говорив 
від Інституту Дослідів Во-
лині. якому покійний Боро-
вський присвятив багато 
часу і праці, а також прошав 
покійного від друзів Волин-
СЬКОЇ землі. Останнім иро-
мовцсм був інж. А. Качор. 
який відзначив велику пра-
цю проф. М. Боровськогоў 
президії У ВАН на пості 
генерального секретаря цієї 
установи. Рівночасно він 
також пригадав, що М. Бо-
ровськнй був активним дія-
чем української кооперації 
на рідних землях і в Каналі, 
у Вінніпегу. 

Син покійного Свген по-
дякував промовцям і учас-
никам похорону за останню 
прислугу його батькові. Ок-
рсмо подякував оо. С. Кі-
цюкові і С. Семотюкові за 
похоронні Богослуження і 
їх зворушливі проповіді, а 
Сестрицтву собору за исре-
куску. 

Кінцевою молитвою, яку 
провів о. С. Семотюк. закін-
ЧСНО ЦІ СУМНІ поминки. 

Проф. інж. Михайло Бо-
ровськнй син Поділля. 
Народився він 15-го лнсто-
пада 1891 року вселіЗубрів-
ка, в родині Лсонтія і Дом-
ннкн, заможних господарів-
хуторян, що походили із 
старої свяшеничої родини з 
Волині. Батько був учнте-
лем і великим господарем 
та громадським діячем. 
Молоді роки М. Боровсь-
кнй провів у батьків разом з 
двома братами і двома сес-
трамн. Народну школу за-
кінчив у селі Цнбулівка, а 
середню в Кам'янці Поділь-
ському в 1912 році. 

По закінченні середньої 
школи зголосився доброво-
льцем до військової служ-
би. Відбувши однорічну 
службу, задумав трохи ‚.по-
бурлакувати", тобто переЙ-
ти або переїхати широкі 
простори російської імперії. 
дійти до берегів Тихого 
океану і... виїхати до Аме-
рнкн. Цей свій задум він 
виконав. Дійшов із своїм 
товаришем аж до Владнво-
стока. перейшов Сибір, але 
до Америки не виїхав. В часі 
цієї мандрівки, в місті Читі 
зустрів своїх товаришів, шо 
вчилися у військовій сгар-
шинській школі в Іркутську, 
вони намовили ііого запн-
сатнся до цієї школи, шо він 
і зробив. 

Цю школу, з огляду на 
воєнну атмосферу, яка па-
нувала тоді в Росії, він закі-
нчнв у 1914 році і зараз же 
пішов на війну як иідпоруч-
ник (четар) російської армії. 
У часі війни був на різних 
фронтах. Революція 1917 
року захопила молодого 
Михайла знову в старшнн-
ській школі, в Орієнбавмі. 
куди був відряджений для 
вивчення нових ролів зброї. 

Жовтнева революція зас-
тала його на західньому 
фронті. Тут брав участь в 
.‚українізації" російських 
військових частин у Кам`ян-
ці Подільському. Тут і закі-
нчнв він Першу світову він-
ну. 

Студії М. Боровський 
розпочав у 1918 році в Ка-
м'янці Подільському, спер-
шу на природничому, а від-
так на сільськогосподарсь-
кому відділі університету. У 
1920 році з військом Україн-

ської Народної Республіки 
покинув Україну. Короткий 
час був у таборі інтсрнова-
них у Ченстохові, в Польщі. 
Відтак, звільнений з табору, 
записався на ветеринарний 
факультет Варшавського 
університету. Одначе із-за 
браку фондів покинув Вар-
шаву, дістався до Чехо-
Словаччини і тут в 1923 році 
записався на агрономічний 
факультет чеської політех-
ніки в Празі, яку закінчив у 
1927 році дипломом інжене-
ра-агронома. 

У Празі пізнав свою май-
бутню дружину Ольгу Бу-
чинську. дочку священика з 
Волині, шо студіювала зоо-
техніку. Обоє в 1927 році 
повернувся на Волинь, де 
побралися і на постійно 
осіли у Львові, де жили до 
1939 р'оку. 

М. Боровський був дуже 
працьовитий і плодовитий. 
Його працю можна подїли-
тн на: дослідно-наукову, 
науково-публіцистичну і за-
гальногромадську. Про ко-
жну з тих ділянок можна 

написати окрему студію. 
М. Боровський любив 

українську природу, як сам 
цоворив: .‚Любов до приро-
ли мав я з малих літ. Завжди 
тягнуло мене до неї. Хоті-
лося її ближче пізнати та 
вивчити... Батьківський сад 
і город це був справжній 
'Ботанічний сад' ". І тому 
він вибрав цей рід студій. 
Вже у Кам'янці Подільсько-
му у 1918 році під прово-
до.м проф. Горака і доцента 
Уѓрийсь кого він почавскла-
дання гербарію подільсь-
кнх рослин, який послужив 
йому пізніше для написання 
прані „Фльора Поділля". 

У Празі М. Боровський 
проробив велику ботанічну 
працю над вивченням медо-
дайних рослин Чсхо-Сло-
ваччннн та інших европей-
ськнх країв. За неї він одср-
жав першу нагороду на дер-
жавній виставці в Коши-
цях. За гербарій місцевих 
лікарських рослин М. Бо-
ровськнй одержав у 1926 
році на державній сільсько-
господарській виставці у 
Празі другу нагороду і сріб-
ну мелалю. Подібні досліди 
він робив у Львові з дору-
чення „Сільського Госпо-
ларя". 

Свою фахову працю у 
Львові М. Боровський роз-
починає у видавництві вчс-
ного агронома Є`вгена Ар-
хипенка, що в тому часі 
зорганізував видавництво 
.‚Сільський Світ". Звідси 
його ‚.перебирають" як доб-
рого фахівця на постійну 
працю в Крайовому Това-
ристві ..Сільський Госпо-
лар". 

М. Боровський був дуже 
продуктивний на полі нау-
ково-иубліцистичної праці 
в 1927-1939 pp. У своїй біб-
ліографії. виданій у 1962 
році, він нараховує понад 
250 статтей, розвідок і окре-
мих видань, не враховую-
чи редакторської роботи. 
Він був редактором журна-
л;в ..Український Пасічник" 
у Львові. ‚‚Практичне Саді-
вннцтво", календарів „Сіль-
ського Господаря", двотиж-
невнка „Сільський Госпо-
дар", редактором „Госпо-
ларської сторінки" в ‚.Укра-
їнському Голосі", співробі-
тннк Енциклопедії Украіно-
знавства. співредактором 
Бюлетеня У ВАН, редакто-
ром .‚Літопису Волині", ч. 
5 1961 року, та співробіт-
ннх багатьох інших видань. 

М. Боровський виконав 
луже велику організаційну і 
науково-публіцистичну та 
редакторську роботу над 
збірником п.н. „Крайове 
Господарське Товариство 
`Сільський Господар' у 
Львові в pp. 1899-1944", 
видання У ВАН в ЗСА, що 
вийшло 1970 року в Ню 
Йорќу. 

Проф. інж. М. Боровсь-
кнй був також добрим педа-
гогом. Він викладав на різ-
ннх курсах пасічництво, 
садівництво, бджільництво, 
починаючи ще на Закарпат-
ті в 1927 році, а відтак у 
Львові на різних курсах 
.‚Сільського Господаря". У 
1939-1943 pp. в Хол мі вик-
лалає господарські дисци-
плінн в кількох середніх 
господарських школах (в 
часі окупації українських 
земель німцями). 

Від 1946 року працював 
доцентом і керівником ка-
тедри садівництва та город-
ннцтва на агрономічному 
факультеті Українського 
технічно - господарського 
інституту в Регенсбурзі, в 
Німеччині. Відтак ЎТЃІ 
іменував його своїм профе-
сором. У Канаді активно 
включився в наукову працю 
УВАН у Вінніпегу, викону-
ючн довший час функцію 
генерального секретаря. 

М. Боровський багато 
часу присвятив також коо-
ператнвній праці. Він був 
співосновннком і директо-
ром пасічничої кооператн-
ви .‚Рій" v Львові (1928-
1939). 

Таку ж саму кооперативу 
організував 1939 року в Хо-
лмі. У Канаді був членом 
Кредитової Кооперативи 
Північного Вінніпегу та П 
довголітнім членом Дирек-
ції, членом кооперативи 
„Зоря" і належав до „Коо-
псратнвної Громади". 

Він же і член „Просвіти'`в 
Кам'янці Подільському, в 
Ужгороді, а відтак член 
Головного Т-ва „Просвіта" 
у Львові та член Читальні 
„Просвіти" у Вінніпегу. 

М. Боровський у Канаді 
довгі роки був членом пре-
зидії або Президіяльної Ра-
ди КУК, членом Наукової 
Ради, членом, і деякий час 
головою. Інституту Дослі-
дів Волині, членом Осеред-
ку Української Культури і 
Освіти, Т-ва Сприяння УН-
Раді. Він також і дійсний 
член НТШ. 

Редагує Омелян Твардовський 
УСВТ „Ч. Січ" -

Польський СК — 1:1 

У п'ятницю вечором. 2-го 
червня. ‚‚Ч. Січ" відбула 
передостанню футбольну 
зустріч з польським клю-
бом за чемпіонат 1-ої дивізії 
Гарден Стейт Ліги, яку за-
кінчила ремісовнм вислі-
дом 1:1. 

Вже в 9-ій хвилині „Січо-
внки" вели 1:0. шо його з 
гарної акції нападу здобув 
Джонс. До перерви наші 
футболісти створили ще 
кілька критичних моментів 
під воротами гостей, які 
очайдушно ліквідував дос-
відчений воротар супсрнн-
ків. У свою чергу напад 
поляків провів кілька про-
думаннх контратак, дві з 
яких були б закінчилися 
годями, але Бріснза вибив 
головою м'яч майже з лінії 
воріт, шо оминув воротаря, 
пізніше подібну ситуацію 
урятував Дворський. 

Після перерви „Січовики'` 
в більшості володіли м'я-
чем, тримаючи в напрузі 
оборону і воротаря гостей, 
одначе наші напасники за-
довго придержували м'яча 
на зручних позиціях і тим 
самим марнували добрі мо-
жлнвості здобути чергові 
голі. Кращими під цим ог-
дядом виявилися польські 
футболісти, які мали значно 
менше можливостей і все 
таки зуміли здобути внрів-
нюючого голя змагань. 

До закінчення лігового 
сезону „Ч. Січі" залишнлн-
ся залеглі змагання з клю-
бом Принстон і крім цього 
гра за часу стсйту. 

Склад „Ч. Січі": Хаму-
ляк, Т. Науменко. Дворсь-
кий. Боруќ, В. Науменко, 
Бріснза, Наполі. Вітері, Я 
Твардовський, Джонс, Сер-
гіїв, Мальоні, Мостровсь-
кий. Торій. `'^ 

Успішний виступ 
Д. Матківського 

У четвер. 1-го червня, 
відбулися вирішальні тені-
сові змагання за міжгрупо-
вий чемпіонат Ню Джерзі 
середніх шкіл, в яких дру-
жнна Мнллбирн перемеѓла 
тенісистів .‚Кришсн Бра-
терс" академії і цим самим 
здобула звання чемпіона. 

Ключову перемогу для 
школи Миллбнрн здобув 
Данило Матківськнн, чоло-
вий юний тенісист „Ч. Січі", 
який переміг Дейва Вайсма-
на 3:6. 6:4, 6:4. 

Тією перемогою Данило 
зреванжувався Вайсманові 
за поразку, якої він зазнав з 
цим суперником минулого 
місяця в іншому турнірі. 
Після цих змагань Данило в 
розмові зі спортовим коре-
спондентом признався, що 
„на початку гри був нерво-
вий і до цього йому злама-
лася ракета, мусів грати по-
зиченою, однак сильне ба-
жання причинитися до успі-
ху своєї дружини остаточно 
подолало ці негативні прн-
годи." Цьогорічний тенісо-
вий рекорд Матківського 
подивляючий (25:1!) 

ВІСТКИ З УКРАЇНИ 

Поширюються дружні 
зв'язки між українськими 

і польськими спортовцями 

Завдяки скасуванню рс-
жимннх та митних форма-
льностей, що досі існували 
між Українською ССР і По-
льською Народною Рсспу-
блікою. поширюються дру-
жні зв'язки між спортовця-
ми обидвох народів. На 
початку травня ц.р. в Тер-
нополі відбулися товарнсь-
кі футбольні змагання між 
відомим сильним польсь-
ким клюбом ‚.Вісла" Краків 
з тернопільським футболь-
ним клюбом „Нива". „Віс-
ла" —- це військовий футбо-
льний ќлюб, який виступає 
в найсильнішій польській 
Лізі, „Нива" змагається в 
Н-ій лізі, що являється пів-
офіційною футбольною лі-
гої в сучасній Україні. 

М. Боровський був гли-
боко релігійною людиною. 
активним членом українсь-
кої православної церкви. 
Характером дуже чесна лю-
дина, скромний, лагідний, 
внрозумілий і на громалсь-
кі потреби жертвснний. 

Він залишив у глибокому 
смутку сина Євгена, невіст-
ку Раїсу та внуків Віру, Мн-
хайла і Юлію. 

Андрій Качор 

У звітовій зустрічі псре-
моглн українські футболіс-
ти вислГдом 3:1. В складі 
‚.Ниви" Тернопіль внступа-
ють: Панфілов, Біскуп. Ци-
сельськнй. Швець. Антонів. 
Манюпа. Сўхемќо. Назарс-
нко. РудннцькиЙ, Венгри-
новнч. Яворський. Сороць-
кніі. Кўриляќ. Покидько. 
Тренером .‚Ниви" є О. Пав-
ленко. Футбольний ќлюб 
„Нива" Тернопіль за прнк-
ладом інших українських 
клюбів став „самостійним" 
футбольним клюбом. 

Київ „Льокомотив" — 
Краків „Гутнік" — 3:0 

В гой час як в Тернополі 
українські футболісти ирий-
мали футболістів краківсь-
кої „Віслн". в столиці Укра-
їни Києві українські відбн-
ванкарі гостили відомий по 
льський відбиванковий 
члюб. чемпіона Польщі кра 
ківський „Гутнік". 

У складі „Ѓуѓпіка" внсту-
иають такі відомі на міжна-
родній арені СИЛЬНІ відби-
ванкарі. як Ришард Юрск. 
Сжи Павелск. Здзіслав Яб-
лоньскі. Цим разом пере-
моглн українські ві;ібиван-
карі. які виграли три з чотн-
рьох сети. В складі київсь-
кого „Льокомотнва". що в 
цьому році здобув чашу 
СССР, між іншим внступа-
ють: А. Сидоренко, П. Мой-
сеснко. С. Гўра, Ю. Садов-
ський, А. Доля і ін. Трсне-
ром дружини є Борис Іере-
шук. 

Відплатќі зустрічі як фут-
болістів„Ниви".такі відбн-
ва нќа рів ‚ .Льокомотнва" 
невдовзі мають відбутися у 
Кракові. 

Львів „Карпати" — 
Тамбов „Снартак` — 0:0 

Були це шості з чвсрги 
футбольні змагання відро-
джених львівських „Кар-
пат" за чемпіонат 11-ої Лі-
і я. гак зв. п'ятої футбольної 
зони СССР. які українські 
футболісти цим разом від-
булн на виїзді і закінчили 
рсмісом 0:0. Досі „Карпа-
тн" мають на своєму конті 
два виграні змагання, три 
рсмісн і одну поразку. В 
показнику табелі ігор після 
калінінградської „Балтн-
кн". тираспольськоѓ о ‚.Тск-
стильмашу" (10 точок), там-
бовського „Спартака" (9), 
„Гомсільмаша" (8). „Кар-
пати" заіімають п'яте місце 
із семи точками. 

Поінформували про втечу 
юкеїста Могильного 

У п'ятницю, І ?--го травня 
ц.р.. відбулася в Москві 

НА П Р О Д А Ж 

ПРОДАЄТЬСЯ ХАТА 
в Кергомксоні, на ..ЗОЛОТІЙ 
ОСЕНІ". 2 милі від ..Союзівки" 
Заінтересованих прошу дзво-

нити (914) 626-3255 

М и х а й л о Д а н и л ю к 

ПОВСТАНСЬКИЙ 
ЗАПИСНИК 

В-во Свобода. Ню Йорќ — 
Джерзі Ситі. 1968, стор. 286. 
Ціна $10 00 з пересилкою 

Мешканців Ню Джерзі обоє йзує 
6% продажного податку 

Замовляти 

Svoboda Book Store 
ЗО Montgomery Street 
Jersey City, N.J. 07302 

незвична пресова конферен-
ція, на якій між іншим ви-
никло питання про гокеїста 
Могильного, який після 
здобуття збірною СССР 
чемпіонатів Европн і світу в 
Стокгольмі. Швеція, втік і 
як відомо, опинився в Баф-
фало в місцевому професій-
ному ќлюбі „Сейбнрс". В. 
Колосков. начальник упра-
вління футболу і гоксю роз-
повів про деякі подробиці 
втечі Могильного за океан. 
Оцінку цьому вчинку з точ-
ки зору міжнародного ира-
ва ;іав О. Козловський. Він 
прочитав телеграму, яку 
вислали керівники профс-
сійної Національної Гокс-
йовоТ Ліг н. в якій говорнло-
ся. що Могильний увійшов 
у контакт з представниками 
„Сейбирс" ще в Анкеридж, 
Аляска, на чемпіонаті світу 
серед юніорів і там майже 
остаточно вирішив залиши-
тися закордоном. Дальше в 
ціп телеграмі досить наївно 
виправдуються, що керів-
ннкн згаданої НГЛігн не 
мають до цій угоди ніякого 
відношення і висловлюють 
жаль (?), а також сподіван-
ня, шо цей інцидент не псре-
шкоднть добрим відноси-
нам НГЛ з Федерацією го-
кею СССР. Нині відомо, 
сказали на цій пресовій кон-
ференції. шо Могильний 
вже мас контракт на три 
роки на суму півмільйона 
долярів. але поки що мас 
лише тимчасову візу. Це 
добра заохота іншим гокеї-
стам імперії, адже коли їх 
формально продають за-
хіднім ќлюбам, то їм особ-
ливо попадають тільки ок-
рушки з мільйонових сум, 
які ідуть до каси державно-
го спортового Комітету і на 
оплати шпигунських афер у 
вільному світі. Очевидно 
Могильний, евентуально 
дістане більше грошей, як-
що виявиться першорядним 
юкеїстом у складі ‚‚Ссйбе-
рнс". 

(от ) 

Ф FOR RENT 9 

Jersey City IMMEDIATE OCCUPANCY 
New kitchen, new paint. 2'-'і Rms. 425.00. 
Зй Rms. 595.00. Elevator BWg. 5 min. 
Journal Square. 11 min. N Y.C. Adults 

prefered. References. 
Supt. (201)363-0927 

МОЛОДА ПАРА, 
яка недавно приїхала із Закар-
паття. купить і відновить буди-
нок у самотньої людини, з умо-
вою заопікуватися нею до 
смерти. Можуть бути різні ва-
ріянти. Дзвонити: Василь Чолаќ 

тел.: (718) 381-7280 

V. СН. CONSTRUCTION CO. 
Complete Building Renovations. Plumb-
mg. Bathrooms. Tiles. Electric. Car-
pentry. Painting. Welding. Roofing and 

Decorating. 

HELP WANTED 

ATTENTION - HIRING! 
Government jobs — your area. Many 
immediate openings without waiting 
list or test. $17.840-$69.485. Call 
1 -602 -838 -8885 . EXT R-1769 

ПОШУКУЄТЬСЯ няньки 
для догляду двоє малих дітей, 
у віці ?-ох і 4-ох років. Помеш-
кання та харчування на місці. 
Винагорода за домовленням. 
Телефонувати вечорами або 

в'суботи і неділі на 
1-914-737-8885 

HELP WANTED 

ПОШУКУЄТЬСЯ 

РОБІТНИКА7ЦЮ 
до чищення бюр в УНСоюзі 

Платня за домовленням. Медичне забезпечення, 
бенефіти, вакації. 

Тел.: (201) 451-2200 

Адміністрація „Свободи' 
- ПОШУКУЄ — 

П Р А Ц І В Н И К А 
д о В і д д і л у п е р е д п л а т і і н ш о ї б ю р о в о ї п р а ц і . 

Знання української і англійської мов. 
Платня після умови. Медичне забезпечення, 

пенсійний плян і інші бенефіти. 

Ten. : (2С1) 434-0237 
або висилати резюме до: 

S V O B O D A 
ЗО Montgomery Street І Jersey City, N.J. 0 7 3 0 2 1 City, N.J. 0 7 3 0 Z I 

^ Т і Г Д І Т М І И П Т в І І 
?6 Fus! Avt-'ntU' 

Геі t?W) 473-3550 
ПО ГУРТОВИХ ЦІНАХ: нитки ДМЦ. 
різного роду матеріали для амшм-
мния . канви, ќнитики s украінсмси-

ми взорами, І т. п. и Арці. 

# І' І Л II У # 

COLLECTIONS -
SKIP TRACING 

Nationwide Debt Collections. Bed 
Check Recovery. Skip-Tracing. Com-
merctal. Retail. Professional and In-

dividual Accounts. We Speak 
Ukrainian etc. 

UNITED FINANCIAL CREDIT 
CONSULTANTS. INC. 

1-800-359-7066 (USA) 
1-904-668-1512 (Canada) 

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 

CHURCH BROCADES 8. TRIMS 
Veslmentj or by the yird For samples 
write or call. Sony яеопіу speak. Engbsn 

AMERICAN CHURCH SUPPLY 
945 S. Batavia Avenue 

Geneva. IL 60134 
(312) 232-8384 

Ф BUSINESS SERVICE 9 

ГРОШІ до СССР 
1 РУБЕЛЬ 

ВКЛЮЧАЄ ВСЕ 

$2.10 
(ЕЬто#ма дооам і мбопв`ммиа) 
(Міишапьив іамоалсииа — 34 руб ) 
Ціни аідлдоіМ(ОТь ммнішмкому шцр-
соч ("о JCMMOI ааліотя і підпагааоть 
буДк-МИИ ОПОДЛТМ)ГЧИНЯМ 1 }UlMtU 

шо можуть статися до аруч#имл. 

ОФІЦІЙНІ ПЕРЕКАЗИ 
ВСІ ППАТНОСТІ ПОВНІСТЮ 

ГАРАНТОВАНІ 
ВАМ посиплеться РОЗПИСКА 

ЛІЦЕНЗОВАНІ І ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 
ЗАПОРУКОЮ 

GRAMERCY 
SHIPPING, INC. 

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

ht 1947 

П А М ' Я Т Н И К И 
) рі інні граиітіа ставимо ма 
цдиитаряі са Андрія в Баінд 
Бруиу са Цуіа а Гемптомбур-

су та ІНШИІ 
ВІДОМА СОЛІДНА 

ФІРМА 

Cypress Hi l ls 
M o n u m e n t s 

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

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn N Y 11208 
Tel ( 7 1 8 ) 2 7 7 2332 

Відкрито можного дна а субо-
ту включмо аід 9 5 по поп а 

неділю від 10 4 по поп 
На бажання і для анѓоди ќліси-
тіа радо іаідемо 'до Вашого 
дому з лросчтами и порадами 

iFUNERAL DlHECTOKSe 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦАХ 

ЛЎІС НАЙҐРО — директор 
Родина ДМИТРИЌ 

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

(212) 674-2568 

LYTWYN ft LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щ И Р А і Ч Е С Н А 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 
Також займаємося noxopo-
нами ма цвинтарі в Бавмд 
Бруку і перенесенням Тпін-
иих Останків з різних краін 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesanl Avenue 

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

(201) 964-4222 

SENKO 
FUNERAL HOME 

213 Bedford Avtnw. Brooklyn. N.Y. 
(718) 388 4416 

HEMPSTEAD 
FUNERAL HOME 

89 Ptfliftsula Blvd Htmpsttad. LI. 
(516)481-7460 

24 HOURS A DAT 


