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УРЯД Щ£РБИЦЬКОГО КАРАЄ 
АКТИВІСТІВ УГС ПРАЦЕЮ 

В ЧОРНОБИЛІ 
Київ. — Партбюрократія 

руками міліції та КГБ не 
припиняє боротьби з укра-
їнськими патріотами, але 
цього їм здалося замало, 
тому тепер почали застосо-
вувати ще ѓі армію. 

Як стало відомо, 18-го 
липня ц.р. українського по-
ета Степана Çапеляќà вик-
ликали до військомату Ле-
нінського району м. Харко-
ва, де з ним розмовляв під-
полковник Кучепов. Він вру 
чив С. Сапеляхові повістку 
про те, його його посила-
ють на три місяці в Чорно-
биль для праці над ліквіда¯ 
цією аварії. · 

Як відомо, цьому переду-
вали деякі події в Харкові: 
створилася філія УГС та 
СУМ, в організації яких 
Çапеляќ брав активну участь. 
Крім того, 6-го серпня в 
Харкові на стадіоні „Дина-
мо" відбувся екологічний 
мітинг, на якому виступав 
С. Çапеляќ. Щоправда зàќін 
чити промову йому не дали. 
На Çапеляќà напало здеся-
ток молодців із роти спе-
ціяльного призначення, 
скрутили йому руки і стоя-
чи за спиною вкололи якусь 
рідину, від чого він обезси-
лів. Тоді його занесли до 
камери при стадіоні. Там 
уже були інші затримані, 
котрих в такий же спосіб 
доставили сюди. А 10,000-
ий натовп на стадіоні волав: 
„Звільніть затриманих`'... 

Завдяки вимогам народу їх 
таки змушені були згодом 
випустити, ал¿ після тих 
застрнків у них ще Й досі 
судомить ноги. 

Але на цьому „команда 
Щербицького" не заспоко-
їлась: вони вирішили відря-
дити С. Çапеляќà до Чор-
нобиля, щоби в такий спо-
сіб звести зі світу поступо-
во, але певно. 

Особливо обурило „ко-
манду Щербицького", що в 
армії створилася група аќ-
тивістів, які боряться за 
націоналізацію військ, що 
перебувають в Україні. До 
цієї групи входять старші 
офіцери. Як повідомив С. 
Çапеляќ, це дуже налякало 
партбюрократів і військо-
вий комісаріат. Є підстави 
думати, що в помешканні 
С. Çапеляќà проведено та-
ємний трус. Цропали дві 
касети з записами розпові-
дей про голод та власні 
нотатки Çапеляќà. В хаті 
ќàѓèбіçти накидали недо-
курів тощо. 

ПРЕЗИДЕНТ УНР СЕРЙОЗНО ХВОРИЙ 
Філадельфія. — 3 кіл ДЦ 

УНР інформують, що Пре-
зидент УНР в екзилі Мико-
ла Лівицький серйозно хво-
рий і перебуває в стані ін̄  
тенсивного лікування. 

Вийшло 8-ме число 
журналу „Кафедра1 
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Лондон Т'У ЦІÇ). — Вий-
шов у світ 8-ий номер літе-
ратурно-мистсцького жур-
налу Української Асоціяції 
Незалежної Творчої Інтслі-
ґенції „Кафедра". У ньому 
читачі познайомляться з 
матеріялами, авторами 
яких с переважно політв'яз-
ні з часів Брежнєва, або 
цьковані та переслідувані з 
того етапу застою. 

„Кафедра" ч. 8 відкрива-
еться доповіддю українсь-
кої журналістки Людмили 

ереметьевої. виголоше-
ною у Москві на соціологіч-
ному семінарі Академії На-
ук СССР і присвяченою темі 

, програмових документів 
М українських неформальних 

об'єднань.^ 
Відділ „Проблсми-диску-

сії" репрезентують: Василь 
Барладяну — „Імперська 
змова проти народів СС-
СР", Михайло Осадчий — 
‚‚70 років гром`адянськоî 
війни", Анатолій Щсрба-
тюк — „Ще раз про Івана 
Дсм'янюка і не лише про 
нього", ‚‚Відкритий лист 
українського унтерменша 
до всіх братів унтерменшїв 
в Україні і поза Україною 
сущих", Володимир Пере-
возний — „Маніфест плю-
ралізму та федеральна сві-
домість і система влади у 
федеральній структурі соці-
ялістичного суспільства". 

Сторінки поезії заповню-
ються віршами Миколи 
Горбаля, Василя Барладя-
ну, Степана Çапеляќà, Та-
раса Мельничука, персдмо-
ва Анатолія Ґутрима. Та-
кож вміщені поезії з англо-
мовного нюйоркського жур 
налу „Бом" у перекладах 
по-українському Володи-
мира Сурмача. 

Проза представлена урив 
ќàми з літопису Олександ-
ра Солженіцийа „Архіпе-
лаг ҐУЛаг", з розділу 2-ої 
частини і 5-ої під назвою 
„Ќàтѓора". Тут ідеться про 
українців у сталінських та-
борах çмерти, а також вис-
ловлюсться погляди Олек-
сандра Солженіцина на ук-
раїнську проблематику. Чи-
тач познайомиться також з 
модерною повістю Костя 
Москальця „Куди мені поді 
тнся", з імпресіоністичною 
новелею Анатолія Щерба-
тюка „Насолода життя". 

В розділі „На перехрес-
тях": Продовження доку-
ментальної повісті Богдана 
Гориня про видатного ску-
льптора Івана Севèру. Дру-
кується друга частина дос-
лідження Івана Мінківà — 
„Не ідеалізуймо минулого" 
У розвідках Василя Барла-
дяну „Наукові варіяції про 

українську національну сим 
волікý" і інші матеріали. 

Розділ- "Критика-літерату-
рознавство" містить публіка-
ції Михайлини Коцюбин-
ської і Євгена Сверстюка, а 
також Михайла Осадчого, 
два посмертних ляпаси то-
вариша-аноніма Василеві 
Стусові, обидві статті, від-
гуки на репрезентації В. 
Стýçа в газеті ,,Молòá'ь 
України" з 13-го квітня 1989 
року. Тут же друкується 
погляд М. Осадчого на 
цикл поезій Дмитра Павлич 
ќа в „Літературній Україні" 
„Єврейські мелодії" п.н. „ 
„Бракує Україні Мойссїв 
свого духу ". 

Хроніка подає матеріали 
про факти громадсько-ку-
льтурного життя України, 
яких не зачіпляють офіціо-
зи. Читачі ознайомляться з 
відгуком Валентина Стецю-
ка на альманах „Спадщи-
на", виданий у Києві об'ед-
нанням молодих учених під 
однойменною назвою „Çпа 
дщина" з коротким огля-
дом ал^манаху ‚‚Віком", 
органу Ìстудентського брат-
ства ý'Львові. Також пода-
сться стаття кандидата фі-
зико-математичних наук з 
Чернівців Ігоря Нестерука 
„Чернівецька хроніка": „Ко 
ментар.до коментаря" про 
загадкову хворобу дітей та 
її наслідки, про її розпов-
сюджсння в ширину та в 
глибину. Вміщується від-
критий лист М. Осадчого 
до секретарів Ленінського 
райкому компартії. Рекля-
мусться роман Джорджа 
Орвелла „1984". 

З „Літсратурно-Науково-
го Вісника" за 1899 рік пе-
редруковусться думки Іва-
на Франка про соціялістич-
ний рух в Україні. Пода-
сться також резоліція пе-
редвиборнрго мітингу у 
Львові 3-го травня 1989 
року. У відділі „Літсрату-
ра" В' Барладяну рекомен-
дуеукраїнським читачам 
автора першого вінка соне-
тів в українській літературі, 
видатного художника мфо-
пейського маштабуу^осно-
воположника символізму 
та екзистенціяліз·му в рід-
ній культурі, вчителя Бла-
китного, Тичини і багатьох 
українських літераторів XX 
століття, Михайла Жука. 

„Кафедра" ч. 8 Ìлюстрова 
на молодими художниками 
авангардистами Львова, 
що іменують себе групою 
„Центр Европи". Фотогра-
фії виконав Олесь Левадний. 
М.Осадчий є відповідаль· 
ним редактором „Кафед-
рии. 

Філадельфійський комітет подбав 
про листа в обороні Церков 

Філядельфія (Я.Татомир) 
— Філадельфійський^ Комі-
тет Оборони Національних 
і Людських Прав в Україні 
(КОНЛГГУ) додав на почат-
ку серпня ц.р. до довгої, 15-
літньої листи своїх зусиль в 
обороні людських і націо-
нальних прав в Україні ще 
один осяг. У дні 2-го серпня, 
завдяки заходам комітету, 
18 сенаторів і конгресменів, 
ціла Гельсінќська комісія, 
підписали листа до·М. Ґор-
бачова із домаганням лсга-
лізації УКЦ і УАГÌЦ в Ук-
раїні і пошанування релі-
гійних і людських прав вір-
них тих Церков. 

Текст цього листа у пе-
рекладі на українську мову: 

Дорогий Пане Президен-
те: 

Ми пишемо, щоб ще раз 
передати наше стурбований 
винищуванням Української 
Католицької та Української 
Православної Церков. Ці 
Церкви,що були заборонені 
у часах Сталіна і їхні вірні, 
що були тоді виставлені на 
жорстокі переслідування, 
дальше не мають права ле-
гального існування. 

Кінцевий Гельсінќський 
акт зобов'язує усі 35 держав, 
які були учасниками конфе-
ренції у справах безпеки і 
співробітництва в Евррпі, 
шанувати волю релігії. Зак-
лючний віденський доку-
мент з січня 1989 року зо-
бов'язує держави, які прий-
мали участь у підписанні 
того документу, „прийня-
ти ефективні міри для запо-
бігання і усунення дискримі 
нації проти одиниць або 
спільнот з уваги на релігію, у 
визнанні, практикуванні і 
користуванні людськими 
правами іí основними свобо-
дами у всіх ділянках громад 
сьќого, політичного, еко-
номічного, суспільного і 

культурного життя". Поми-
мо зобов'язання Совстсько-4 

го Союзу притримуватися· 
цих умов, українське като-
лицьке духовенство і вірні є 
дальше переслідувані і в'яз-
нсні і їм забороняють пра·̂  
вà свобідно молитися Бого-
ві. 

В обличчі Вашої зустрічі з 
Папою Іваном Павлом II 
тієї осені та у Дусі Гельсі-
нок і Відня, ми просимо, 
щоби Ви доз¿олили україн-
цям-католикам і українцям-
иравòславќим свобідно пра 
ìстикувати їхню віру. Цей 
важний крок був би сумі¢-
ний з Вашою політикою 
гласиòçти і демократизації, 
як теж із міжнародними 
зобов'язаннями Совєтсько-
го Союзу. 

Сенатори: 

. ДеЌòнçÌні (Àрізòна) 
голова комісії. Франк Лау-
тенберг (Ню Джерзі), Тнмо 
ті Вірт (Кольорадо), Вайчі 
Фовлер (Джорджія), Гаррі 
Рід (Невада), Алфонс Д А-
мато (Ню Йорќ), Джан 
Гайнц (Пенсильванія) 
Джеймс МекКлур (Айдаго) 
МаќЌòлім Валлоп (Вайо-
мінг); конгресмени: Стені 
Госр (Мериленд), містого-
лова комісії Дайте Фассел 
(Фльорида), Едвард Марќі 
(Массачусетс), Бил Рнчард-
сон (Ню МекçÌко), Едвард 
Фіѓàн (Огайо), Ден Рнттер 
(Пенсильванія), Кристофер 
Çмит (Ню Джерзі),Джан 
Портер (Іллиной), Френк 
Волф (Вірджінія). 

Голова' КОНЛПУ Уляна 
Мазуркевич сказала, що 
багато допоміг у цій акції 
тгонгресмен Данѓе Фассел, 
попередній голова Комісії 
для безпеки і співробітниц 
тва в Европі. 

О. Банд ера повернулася в Україну 

Лондон (УЦІÇ). — Згідно 
з інформаціями Марії Бо-
чарської, члена львіськоî 
філії Української Гельсінк-
ської Спілки, 8-го серпня 
ц.р. до Львова; після 48-
річного перебування в Сибі-
рі, вперше повернулася мо-
лодша сестра Степана Бан-
дери, 72-літня Оксана Бан-
дера. 

М. Бочарська дальше ка-
же: „Оксана Бандера — ос-
танній живий свідок із цієї 
родини. В цей же день ша-
новна пані Оксана Бандера 
поклала квіти на те місце в 
центрі Львова, де у майбут 
ньому буде стояти пам'ят-
ник Шевченкові. 

Присутні при цьому жите 

лі міста, під проливним 
дощем, щиро вітали сестру 
одного з найвидатніших 
героїв України, захисника 
українського народу від іно 
земних поневолювачів, спі-
вом українського націòќàль 
ного гимну, та 'Многая лі-
та". 

ВИСТАВКА І. ЗЄЛИК 

Союзівќà. — Тут в серії 
мистецьких виставок під 
час літнього вакаційќòѓò 
сезону в суботу і неділю, 26-
го і 27-го серпня ц.р., свої 
твори покаже Ірина Зєлик. 
Виставка проходитиме в 
бібліотеці в ,,Ѓòсѓиниці". 

, 
Мандрівка може не відбутися 

Київ. — Газета „Радянсь-
ка Україна" ч. 185 з 12-го 
серпня ц.р. з тривогою пові-
домляс про запляновану на 
вересень цього року незви-
чайну експедицію „Енеїда", 
що проводиться під егідою 
ЮНЕСКО, й труднощі, на 
які наштовхнулися учасни-
ки екіпажу. 

Миколаївський екіпаж 
океанської яхти „ìкар", на 
борті якої будуть також 
двоє італійців, мають прой-
ти марштуром леґекдарно-
го героя греко-римської мі-
тології — героя поеми Вер-
гілія і Котляревського „Èне 
їда". Яхта відвідає Трою, 
Коринт, Валçѓѓі і Картаге-
ну, а потім прибуде до Іта-
лії. Відвідуючи стародавні 
міста, зруйновані війнами, 
учасники експедиції псреда-
дуть Греції старовинну ам-
фору, знайдену вчителем 
М. Малютіним у районі 
давньогрецького міста Оль 
вія, що поблизу Очакова. 
Ольвія також була зруйно-
вана війнами, а старовин-
на амфора повернеться на ба-
тькшщнну майже через 2,500 
років. Передбачається, що 
в кожному місті, де будуть 
висаджуватися члени експе-
диції „Енеїда", виступатиме 
культурно-мистецька група 
з Києва, а коли прибудуть 
До Італії, то франківùÌ пока-
жуть там виставу „Енеїда". 

у ; 

Так передбалено, але со-
вєтські бюрократи зірвали 
всі пляни. Як розповідàе 
капітан яхти Борис Неми-
ров, півтора місяця пішло 
тільки на те, щоб розшука-
ти гроші, виділені їм Фон-
дом миру. Гроші ті застряг-
ли в' паперових джунглях 
миколаївського банку і час, 
який мав бути внкорнста-
ний на переобладнання ях-
ти, пішов на розшуки тих 
грошей. А тепер знову ж 
таки невідомо скільки часу 
піде, щоб отримати обіцяний 
радіоапарат „Ангара РБ" 
від річкової фльоти та апа-
рат сателітиòѓò зв'язку 
„FSN-70" від Чорноморсь-
кого пароплавства. Не діс-
тали вони й обіцяних при-
ладів з Харкова. 

Про експедицію вже по-
ìнформовані дипломатичні 
представництва тих краîн. 
Де має побувати „ìкар" зі 
своїми пасажирами, тому 
дружина у розпачі зверта-
сться через газету до всіх, 
хто обіцяв їм допомогу, бо 
яхта розрахована на обме-
жене число людей і її ще 7 
треба переобладнати, щоби 
знайшлося приміщення для 
вдвічі більшого числа паса-
жирів. 

Врятувати стновище взя-
лася кооперативà „Море", 
яка обіцяє, що до 25-го серп 
ня судно буде готове. 

М.ҐОРБАЧОВ ЗАКЛИКАЄ 
ПОЛЬСЬКИХ КОМУНІСТІВ 

ДО СПІВПРАЦІ 
Варшава, Польща. — Ге-

неральний секретар Mixàûì 
Горбачов відбув у вівторок, 
22-го серпня ц.р., 40-хвилин 
ну телефонічну розмову із 
провідником ко`муністичної 
Польщі Мєчиславом Ра-
ковським, .переконуючи йо-
го, щоб польська комуніç-
тична партія не відтягалася 
від співпраці із Тадеушом 
Мазовєцьким, у творенні 
нолого коаліційного уряду. 

У наслідок того провід-
ники польської комуністнч-
ної партії відкликали свої 
погрози, що не будуть бра-
тн відповідальности і учас-
тн в новому коаліційному 
уряді Польщі. Ця несподі-
вана зміна в настанові ко-
муністичної партії після 
розмови з Горбачовим вка-
зус на те, що Горбачов є 
Дуже занепокоєний еконо-
мічним станом Польщі та 
побоюється, що коли кому-
ністи не будуть співпрацю-
вати, тоді економічне від-
родження не буде в май-
бутньому можливе. Як ві-
домо, польська комуністнч-
на партія вимагала від Лєха 

Валенси, який є головним 
мотором творення нового 
уряду, поважної çñÌвýчасти 
в уряді, але він на цс не хотів 
погодитися. 

Несподівана для всіх ін-
тервенція М. Горбачова вка 
зус на те, що він старається 
вжити своїх впливів як тео-
ретичний провідник кому-
ністичної партії усіх сатс-
літських держав, а ці впли-
ви ідуть в останніх часах 
шляхом практичного комп-
ромісу, а не догматизму, як 
цс було раніше. Попередни-
ки Горбачова були б вжили 
в подібній ситуації військо-
ву силу, як це було колись в 
Мадярщині і в Чсхо-Сло-
ваччині. 

М. Горбачов постійно 
старається полагодити наз-
ріваючі конфлікти дорогою 
компромісів. Провідники 
комуністичної партіí Поль 
щі не виявили ще усіх под- L включення у склад СССР 
робиць довгої телефонічної 
розмови з М. Горбачовим, 
але зворот у їхніх дома-
ганнях в сторону помірко-
ваности говорить сам за 
себе. 

НІМЦІ МАСОВО ТІКАЮТЬ ІЗ 
СХІДНЬÇ¾Ï НІМЕЧЧИНИ 

Ґіссен, Західня Німеччи-
на. — Тисячі німців із Схід-
ньоî Німеччини переходять 
тепер на Захід, зокрема че-
рез òтворену від декількох 
місяців границю до Мадяр-
щини. 

Цей постійний наплив 
втікачів викликає велике 
занепокоєння в західньому 
німецькому уряді, а рівно-
часно є доказом, які важкі 
обставини життя с ще"д¾сî в 
комуністичній Німеччині. 
Втікачі переходять грани-
цю тільки із ручним бага-
жем, часто залишаючи на-
віть свої авта, які для меш-
канців сателітних країн все 
ще є великим люкçýсом. В 
Будапештí і Ѓіççєні, що роз-
ташований недалеко Франк 
фурту, створено для нових 
втікачів великі табори, в 
яких вони перебувають за-
ки зможуть влаштуватися 
або як з Будапешту, переї-
хати до Австрії чи Німеччи-
ни. У липні 11,707 втікачів 
прибуло до цих таборів, а 
на останній кінець тижня 
1,400 нових втікачів перей-
шло границю до Мадярщи-
ни. 

Для уряду Східньої Ні-
меччини ця постійно зроста 
юча хвиля втікачів є незвн-
чайно неприємним доказом 

того, що комуністична сис-
тЄма "ÌÒВСІМ втрачає свою 
популярність. На підставі 
існуючого права Західня 
Німеччина мусить дати вті-
качам горожанство, але з 
тим зв'язане є також переб-
рання цілої відповідальнос-
ти за долю нових горожан. 
У переповненій Західній 
Німеччині це створює по-
важну кризу так мешкаќèвý, 
йЃ І"ПрíЩІ, тому німецька · 
преса та інші засоби масо-
воî інформації від двох тиж-
нів ставлять цю справу на 
першому місці своїх нови-
нок і коментарів. 

Канцлер Гельмут Коль 
та його уряд закликають 
німців із Східньої Німеччи-
ни залишатися на місцях, 
але рівночасно пропонують 
урядові Еріха Гонекера да-
ти своїм ѓòрожàнам більше 
свободи подорожувати і 
висловлювати çвòí політич-
ні переконання, як також 
дати їм більше засобів до 
життя, які досі там все ще 
дуже обмежені, особливо 
коли йдеться про харчі та 
одяг. 

Досі 672,000 німців персі-
хало нелегально до Захід-
ної Німеччини, з того 
200,000 в останніх п'яти 
роках. 

БАЛТІЙЦІ ВИМАГАЮТЬ 
Н£ЗАЛЕЖНОСТИ 

Вільнюс, Литва. — Литов 
ська преса надрукувала звіт 
спеціяльної комісії Верхов-
ної Ради Литви, яка дослі-
дила совєтсько-німецький 
договір з 1939 року і заяви-
ла, що здійснена в рамках 
цієї незаконної угоди анек-
сія Прибалтики Совстсь-
ким Союзом являла собою 
міжнародний злочин. Тепер 
литовці вимагають, як ло-
тиші і естонці, повної неза-
лежности. 

У звіті, який буде прсд-
ставлений на розгляд пов-
ного складу Верховної Ради 
республіки, говориться, що 
„ліквідація наслідків" анек-
сії є не тільки „внутріш-
ньою справою СССР , але 
справою Европи і всього 
світового суспільства", і що 
пакт Сталіна і Гітлера „зу-
мовив втрату суверенітету і 
незалсжности Литовської 
республіки і її насильне 

В АМЕРИЦІ 
СТАРШИНА ВІЙСЬКОВОÏ фльоти заскаржнв американ-
ський Уряд на 55 міл. дол. за те, що його дружина ліçтала в 
часі родів дитини трансфузію ќрови, що була îàтруѓпа 
вірусом ÀІДС. Наслідком смертельної недуги ЛІДÇ` і 
дитина, і мати померли, а чоловік також заражений. Ѓому 
тепер він провадить процес в імені єдиної о члена ролики. 
що є здорова, а це — 6-літня дочка, уважаючи, що іçржава 
мусить забезпечити її фінансово. 

В НЮ ЙОРЌУ ПРИГОТОВЛЯЮТЬ із поч атќом нового 
1990 року підвишку оплат на підземці, яка досі викосить І 
дол. Припускають, що підвищќà буде виносити 10, а може і 
20 центів. Останній раз змінено висоту òплаìй 1-го січня 
1986 року із 90 центів до 1 доляра. 

ДОСЛІДНИКИ З УНІВЕРСИТЕТУ Каліфорнії стверди-
ли, що натрій-карбонат відомий широко середник, який 
вживають від 60 років при атаці серця, може хворому ще 
більше зробити шкоди, як допомогти. Цей середник, який 
ìагально відомий як складник соди, то її вживають до 
печення, шкодить серцю і сповільнюѓ працю печінки. 

В АТЛАНТІ У БЮРГ Крайової àсòùіянії для росту 
кольорового населення вибух каністèр з ѓа юм, який хтось 
післав поштою на адресу бюра. При рòадàќуванні 
посилки поренених було 15 осіб,- але піхто не зазнав 
поважних ушкоджень. Хто був автором цього дняволь-
ського задуму досі не виказано, ñòмимо гою. ìпо пошта 
робить розшуки, щоб знайти, хто цю посилку вислав. 

У ПОСТІЙНОМУ ЗРОСТІ фінансових вќ·іàдüì Японії у„ 
господарку ЗÇА òстаќньò зареєстровано, що одна із 
передових японських електрòиÌчних фірм вложида ІÒÜ 
міл. дол. у продукцію американських фільмів у Голливуді. 
Продуцентом фільмів є Лоренс Гордоќ. Ця перша спроба 
японського підприємства відкриває шлях для інших в то-
му напрямі. 
ПОСАДНИК МІСТА НЮ ЙОРЌУ Едвард Кач заявив, 
щоубдйзьких виборах на цей пост він бачить дише двоє 
поважних кандидатів — себе і негра Дейвида ДÌнќіќçà. Усі 
однак інші кандидати, включно із Д. Дінкінсом, відкинули 
ùе ствердження Кача. 
ЦЬОГО ЛІТА ЗА4ІЕПОКОЇЛИ усіх великі крадежі в 
університетських бібліотеках. Як інформують, досі у ІЗ 
бібліотеках вкрадено 2,000 до 3,000 сувоїв мікрофільмів. 
Ці крадежі тепер є під розглядом ФБІ. 

J 

Як підкреслюють автори 
звіту, литовський парля-
мент прийняв резолюцію, 
що схвалювала анексію, 
лише під тиском СОВСТСЬКОÏ 
влади; що ця резолюція 
виходила поза рамки пов-
новажень, які мав тоді пар-
лямент і що вона кричуще 
суперечила бажанням гро-
мадян Литовськоїреспублі-
ки. 

Кореспондент агентства 
АП Ендрю Кател пише, що 
звіт комісії заходить у своїх 
висновках значно далі, ніж 
цього хотіла б Москва, і 
показує, наскільки великий 
нині в республіці вплив ли-
товського Народного фрон 
ту Çа юдіс. 

Аналогічна комісія за-
гальносоюзноí Верховноî 
Ради записала у проекті 
свого звіту, що пакт 1939 
року треба визнати нсдійс-
ним. Однак в її звіті нема 
критичних висновків з при-
воду включення трьох неза-
лежних прибалтійських дер 
жаз до складу Çòвçѓсьќого 
Союзу. 

Член Політбюра ЦК КП-
СС Алсксандер Яковлсв 
заявив в інтерв'ю газеті 
„Правда", що між секрет-
ним протоколом до пакту і 
включенням Литви до скла-
ду Совстськòѓо Союзу нема 
ніякого зв'язку. Однак го-
ловний ідеолог литовської 
Комуністичноí партії Юс-
тас Палèцќіç заявив на пре-
совій конференціїý Вільню-
сі, що „Литва прагне суве-
ренітету і незалежности — 
ми цього слова не боїмося". 
Він додав, що республіка не 
розраховує добитися неза-
лсжности зразу, і що справа 
про тс, які форми прийме 
незалежність, буде виріше-
на поступово. 

У кінці цього року або на 
кочатку наступного в СССР 
відбудуться місцеві вибори. 
Представник ‚‚Саюдісу" 
Альвідас Медалінскас зая-
вив, що його організація 
постарається вибрати у Вер 
ховну Раду республіки ще 
більш радикально настроє-
них депутатів і потім буде 
добиватися того, щоб 'вона 
призначила референдум на 
тему, який суспільний лад 
хочуть мати литовці, а та-
кож у справі характеру даль 
ших відносин між Литвою і 
Совєтським Союзом. 

У СВІТІ 
НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА попередження, понад 2,000 пражан 
ВИЙШЛИ на вулиці столиці, щоб відзначити сумний ювілей 
окупації Чехо-Словаччини 21 рік тому. 21-го серпня 1968 
року совєтські війська при символічній підтримці 
армійських з'єднань країн Варшавського Пакту блискавич 
но окупували Чсхо-Словаччину, щоб покласти кінець 
‚.персбудовним" починанням тодішнього першого 
секретаря ЦК КПЧ Алсксандра Дубчека і групи рефор-
маторів, що об'єдналися навколо нього. Кожний рік 
пражаки відзначають ці роковини, однак влада попереди-
ла, що не допустить демонстрацій і не зупиниться перед 
застосуванням сили. Сотні поліціянтів перегородили 
демонстрантам дорогу. Кілька осіб були заарештовані 
зразу ж. однак решта, зібравшись в групу, відмовилися 
розійтися, влаштувавши мітинг, який тривав півтори 
години. ‚çНехай Горбачов полюбується на це!" кричали 
демонстранти, коли поліція пробувала розігнати мітинг. 
Потім демонстранти пройшли від Вацлавської площі до 
будинку Ради міністрів, викрикуючи гасла: ‚‚Хай живе 
Польща!" і ‚‚Росіяни, забирайтеся додому!" 

ПРЕДСТАВНИК МІНІСТЕРСТВА закордонних справ 
Туреччини заявив, що турецька сторона надалі вимагат^-
ме від етнічних втікачів з Болгарії в îзннх віз. до того часу, 
поки не буде укладена угода в цій справі між двома 
краîнами. В заяві міністерства закордонних справ гово-
рнться. що цс рішення було викликане відмовою болгарів 
почати переговори про укладення угоди, яка надійно 
захитала б громадянські права етнічних турків, що 
втікають з Болгарії. За останні три місяці ç Туреччину 
прибуло коло 300,000 етнічних втікачів. Втечá з Болгарії 
виќдиќàќà посилення там кампанії насильноî асиміляції і 
зміною їх мусулманськнх імен на слов'янські. Болгарсь-
кнн уряд карав турків навіть за тс. що вони розмовляли 
рідною мовою. Недавні заяви болгарських офіційних осіб 
çвÌìчать пìо вони мають намір конфіскувати майно 
етнічних гурків, які покидають краîну. 

ЗІ СТОЛИЦІ АЗЕРБАЙДЖАНУ Баку надійшли півідом-
лення, шо 25 підприємств республіки повністю припинити 
працю. Страйкарі висунули çдику вимогу підтвердити 
республіканську приналежність Нагірно-Карабахської 
автономної облàети і категорично відкинути претензії 
Вірменії на цю територію. Страйки організовані Народ-
ннм фронтом Азербайджану. Народний фронт уже провів 
одноденний попереджувальний страйк. В той же день у 
Баку відбулися масові націоналістичні демонстрації. 
Місцеве партійне керівництво схвалило основну вимогу 
демонстрантів — ліквідувати спеціяльно створений 
кадреспубліканський комітет управління Нагірним 
Карабахом. 

МАДЯРСЬКЕ ПРЕСОВЕ агентство МТ1 повідомив, що 
ціни на м'ясо в країні піднялися на 6.5 відсотка. Зростання 
цін на м'ясо і м'ясні продукти почалося після того, як уряд 
попросив не робити того, а загальнокрайова профспілка 
загрознла страйком. М'ясна промисловість в Мадярщині 
належить державі, однак в результаті недавніх реформ 
уряд не мас права диктувати ціни. За словами керівників 
м'ясноî промисловости. зростання цін було необхідним із-
за зростаючої вартости виробництва. 

У РЕДАКЦІЮ БЕЙРУТСЬКОÏ газети .‚Ан-Нагар" і в 
місцеве відділення Західнього пресового агентства 
надійшли копії ќòмýиÌќàту, випущеного проіранською 
шüтською терористичною організацією Гсзболла. Теро-
рнстн повідомили про намір розправитися з двома 
закладниќàми американцями Едвардом Тресі і Джозсфом 
ÇÌÇÌПЃÌÌО, якщо Вашінгтон не переконає Францію вивести 
військові кораблі зі Східньоїò-Середземномор'я. Заява 
Гсзболлн, на думку багатьох коментаторів, викликана 
побоюванням керівництва ливанських мусулманськнх 
груп, яке вважає, що Франція може надати реальну 
військову допомогу християнам у Бейруті. 

`̀  ^ ¿г 
їх 
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Наркотики — міжнародна 
проблема 

Наркотики перестали бути внутр ішньою 
проблемою Америки. Вони вже не є внутріш-
ньою проблемою ні однієї країни, зате на òвиді 
виринула можливість міждержавного порозу-
міння для спільного поборювання цього лиха. 
Після того, як багато шуму наробило арештуван-

:нн Фіделем Ќàстром на Кубі популярного гене-
рала. як голови організації, що перепачкувала 
наркотики до Америки, у центрі міжнародної 
уваги опинилася Колюмбія. Велика територією і 
населенням латиноамериканська країна, з по-
верхнею òколо 440,000 ќв. миль з 32 мільйонами 
населення, межує з Панамою, Еквадором, Перу, 
Південною Бразилією і Венесуелек¾ Спершу-під 
владою Èсланіî, а від 1819 року самостійна 
держава. Одна з еспаномовних країн з республі-
канським устроєм — була терèном щораз нових, 
внутрішніх потрясень, головно соціял-політич-
ного й економічного характеру, завжди з рясним 
.роливом ќрови. У минулому сторіччі згинуло 

гам яких 200,000 осіб у внутрішніх зударах. У 
останніх 20-ти роках переведено там різні 
корисні для народу реформи і відносини ніби 
впорядкувались: Проте виринуло нове лихо: 
Колюмбія стала неначе центром продукції й 
експорту кокаїни. Зиски з цієї торгівлі такі великі 
що склалися зорганізовані картелі, які повели 
підпільний терор проти всіх державних чинни-
ків, які були заанґажовані у боротьбі проти цієї 
пошèçти. Від 1981 року згинуло 220 суддів, які 
засудили чи були арештовані за торгівлю нарко-
тиками. 

Коли згинув також високий урядовець та-
мошнього Верховного Суду — 4,500 суддів 
проголосили страйк, вимагаючи більшої осо-
бистої охорони та ревізії судової системи. Цей 
страйк у минулому тижні в ідкликали, коли 
невідомий покищо злочинець вбив сенатора. 
Луíса Карльоса Ґаляна, чолового кандидата на 
президента, який кандидував під гаслом боро-
тьби проти наркотиків. Це вбивство сколихнуло 
всім суспільством. Тоді заведено в країні вий-
нятковий стан. Офіційно подано, що арештова-
но 9,896 осіб у зв'язку з тим убивством, але 

безпосереднього вбивника ще не знайшли. Зухва-
льство потентатів цього царства наркотик ів 
дійшла до, такого ступеня, що у пресі появилася 
анонімова, заява, в якій вимагається щоб між 
с ям підпільним злочинним світом і урядом 
ñùвести ‚‚переговори". Як твердить ‚‚Ню Йорќ 
Тайме" з 21-го серпня 1989 року — головачі 
продукц і ї й експорту наркотик ів найбільше 
насторожені проти загрози, що арештованих 
будуть видавати З'єднаним Стейтам Америки, 
щоб тут їх судили. Але`є між колюмбійцями 

ерелякані опортуністи, які дораджують дійсно 
переговорювати з отим підпільним світом і — 
вірогідно — обіцяти злочинцям, що їх не видава-
гимуть до ЗÇА та й знижать судові кари. 

У цьому самому числі ‚‚Ню Йорќ Таймçу" є 
в істка з покликанням на британське бюро 
Ройтера, що генеральний прокуратор Дік Торн-
дурґ і сам президент Буш позитивно ставляться 
до деî — вислати військо до Колюмбії, щоб воно 
допомогло місцевим органам безпеки зліквіду-
вати уфортифіковані центри цього злочинного 
підпілля у гористій околиці Колюмбії. 

Наші в ідомості у цій несамовитій історії 
страшенне скупі. Чоловий американський що-
денник .‚Ню Йорќ Тайме" із своєю сіттю закор-
донних кореспондентів теж не всилі інформува-
ти про довірочні дипломатичні розмови, адже у 
столиці Колюмбі ї Богот і (коло 4 мільйони 
мешканців) є амбасадор ЗÇА й у Вашінґтоні є 
амбасадор Колюмбії. Від минулорічних осінніх 
президентських виборів справа наркотик ів 
стала однією з найболючіших не тількиздс·ро-
вих і соціяльних пробпем, anè й проблем суто-
попітичних. Джордж Буш зобов'язався був 
навести на цьому фронті енергійну боротьбу й 
назначив окремого чпена свого уряду, БіллÌямà 
Беннета керівником цієї акції. Історія з наркоти-
ками у Колюмбії торкається не тільки секрета-
рірту Беннета, але й секретаріятів військових та 
судових справ. Остаточно мільйонери підпіппя 
Наркотиків у Колюмбії програють, як програв 
ніби незнищимий цар підпілля в Чикаго Аль 
Капòне з часів прогібіції. Вбивство названого 
вгорі колюмбійського'сенатора бупо грубою 
помилкою злочинців, які повірили у свою недо-
торкальність і свою владу. Не може бути, щоб 
уряд Колюмбі ї пішов на як ісь переговори з 
злочинним підпіллям. Навпаки — не є виключе-
не, що ці останні злочини у Колюмбії змобілізу-
ють не однодержавну, а м іжнародну акц ію 
проти наркотиків із участю у цій війні навіть 
війська. Тоді смерть цього сенатора, смерть 
вбитих злочинцями суддів ѓсмерть американсь-
ких поліціянтів, застрелених продавцями нарко-
тиків чи наємними вбивниками — не пішло б 
намарне 

Преса й телебачення — як 
місцеві, так і центральні — 
дали інформацію, що шах-
тарі Макіîвки припинили 
страйк. Представник макі-
івських шахтарів виступив 
на мітинг^, повідомивши, 
що страйковий комітет пі-
шов на повідќý в адміністра 
ціî. і шахтарі його персо-
брали. Страйк відновлено. 
Шахтарі Макіївки солідар-
ні з донецькими Шахтар 
шахти ім. Абакумова зая-
вив. що його соромно, що 
на шахті немаç сграйково-
го комітету. Він ::росив 
представників об'єднаного 
страйкового комітету поіха 
ти на шахту, поговорити з 
шахтарями, закликати їх до 
солідарності. Увечері шах-
тарі цієї шахти, пройшовшу 
пішки 15 км., увійшли на 
площу, яка їх вітала, і тут 
таки впали від утоми. Авто-
бусів їм не дали Однак, це 
не спинило шахтарів. Дирек 
тор шахти ім. Абакумова 
склав свої повноваження. 

С`лідом за цією шахтою 
на площу прийшла остан-
ня з тих, що не страйкува-
ли, — Моспинська. Весь 
вугільний комплекс Донс-
цька зупинився. Не страй-
кували шахти в Добропіл-
лі. В усьому Донбасі, не 
лише в Донецьку, стояло 92 
шахти — близько 500 тисяч 
чоловік. Збитки оòчнслю-
вали близько 40 мільйо-
нами крб. На шахтах пра-
цювалн тільки системи жит 
тсзабезпечсння шахт: служ-
би вентиляції, підтримки 
кріплень тощо.' Видобутку 
не було. 

СТРАЙК В ДОНБАСІ 
(Надія Свîтлнчна за Є. М. Ратников-ою) 

Виступаючи на мітингу, 
шахтар шахти ,,Запереваль 
на" запропонував кожно-
му дирсректорові щороку 
місяць відпрацювати в за-
бої, не втрачаючи посади і 
зарплатні але опановуючи 
умови праці рядових трудів 
ниќѓв. Серед галузевих вн-
мог почали з'являтися шир-
ші — соціял¿ні. Було пору-
шено: питиння про відомчі 
дачі, важку екологічну ситу-
ацїю. „Нашим дітям ніде 
відпочивати, а ці дачі сто-
ять ìîòрожні. Там, у тиші й 
спокої, поліпшують свої 
здоров 'я ýпривілейовані 
особи", — так було заявле-
но з трибуни з пропозицією' 
передати ці дачі дітям Дон-
басу, так само, як і при-
міщсння міністерства ву-
гільноí промисловости УС-
СР. а нині промислового 
управління „До.нец¾хвугіл 
ля" — зайвої ланки уп`¿ав-
ління, що висить на^шиї в 
шахтарів. Цю вимогу було 
внесено до умов шахтарів 
Урядової комісії і згодом 
задовільнено, тобто внесе-
но до протоколу угоди. 

Страйкарі показували на 
приміщення обкому, пита-
·ючи: ‚‚Чим займаються лю 
ди, що сидять у цьому бу-
динку, перед яким розміс-
тилися страйкарі? Навіщо 
партапаратникам нове та-
ке розкішне ^приміщення? 
Чим погане старе? Навіщо 

витратили 27 мільйонів , 
скоротивши житлове будів-
ництво ü·період його опо-
рудження, оскільки браку-
вало коштів? Невже, раз 
його вже побудували, йому 
не знайдеться кращого зас-
тосування — для дитячих 
установ, лікарні. Будинку 
знаньх мистецтв тощо? 

Було враження, що в ці 
дні обком не працює. Апа-
ратники, що раніше з такою 
пихою вносили себе до 16-
поверхового будинку, вхід 
до якого вище другого по-
всрху для простих смерт-
них недосяжний, у ці дні не 
показувались біля нього. 
Через який вхід і як потрап-
ìяли службовці до своїх 
кабінетів — лишилося загад 
кою оскільки головний вхід 
блокували шахтарі. При-
пускають, щö в переляка-
них чиновників теж був ви-
мушеннй страйк. Вечорами 
світла не вмикали, світн-
лося тільки вікно кабіне-
гу урядової комісії: її члени і 
страйковий комітет псребу-
вали там цілодобово. 

В ніч з 21-го на 22-го 
липня почали читати першу 
редакцію протоколу. Пло-
ща її відкинула. Комісія 
пішла доробляти її. Близь-
ко 4-ої ранку вийшли з до-
працьованим вар іянтом. 
Читали до ранку. І знову 
шахтарі його відкинули. 
Почалася нова робота над 

угодою. 
Третю редакцію, почали 

читати близько 6-ої вечора 
22-го липня. Читав голова 
Об'єднаного страйкового 
комітету Олександр Бока-
рев. За ним виступив міні-
стер вугільноî промнсло-
вости СССР Щадов, спсці-
яльно запрошений цього 
дня з Кузбасу, попри те, що 
тут був його заступник Фі-
сун. 

Заступник голови Ради 
Міністрів СССР Ряб'ев був 
самокритичний у тому, що 
проблеми занедбані і шах-
тарі в своїх вимогах мають 
рацію. 

Змістовною видалася 
всім промова голови Ради з 

.питань праці Щербакова, 
якому на шостий день приз-
начення на цю посаду на 
сесії Верховної Ради СССР 
довелося розв'язувати ком-
лскс проблем Донбасу. „Го ` 
ловне досягнення", — під-
креслив він, права колекти-
вів брати шахту в оренду, 
здійснювати реальний гос-
прозрахунок, перевибори 
рад трудових колективів, 
директорів і адміністратив-
ного апарату, який мусить 
найматися до робітників на 
працю і бути їм підлеглим 
у своїй діяльності. З цікавіс-
тю слухали його шахтарі 
про те, що досягнуто угоди 
про можливість розпоряд-
жатися ÌО% прибутку, ли-
шс ЗО% виїдаючи державі, 
торгувати із закордоном,' 
мати валюту, розпоряджа-
тися нею, обновлюючи ви-
робнìщтво. 

Закінчення буде. 

У присвяченому д-рові 
Лапичакові розділі поміщé-
но ще дві згадані вже вище 
рецензії на 7-му книгу 
„УМА" і статтю самого д-
ра Лапичака на тему „Що 
поможе УкраїніТ`, з такою 
приміткою редакції: .‚Цс 
остання стаття бл. п. д-ра 
Томи Лапичака, що витяг-
нена з лінотипу, на якій 
зупинилась ного праця". 

Можливо, що хтось пого-
диться з висловленими у цій 
статті думками, але для 
багатьох ця стаття може 
бути дискусійною. Поднс-
кутувати можна б, наприк-
лад, над оцими авторовими 
міркуваннями: „Нам мо-
жуть деякі державні закони 
СССР видаватись гостри-
ми, неоправданими і нес-
праведливими. Але РОНИ 
тим не менше є законами і 
їх треба рѓ·епеќтувати. Ка-
зали римляни: 'Дура лекс, 
сед лекс'. (Твердий закон, але 
— закон, прим. М.Л.)". 
(Çтор. 40). Біда в тому, що 
совстські закони в практич-
ному примінснні стають 
беззаконням. 

Розділ про д-ра Лапичака 
замикається двома стаття-
ми, які є своєрідним „по-
дзвінням" по газеті „Укра-
îнське життя", яка видава-
лася в Чикаго протягом 
майже 30-ох років, почавши 
від 1955 року. Автором пер-
шої статті „Пост мортем" 
газети ‚‚Українське життя" 
(„Пост мортем" — „після 
çмерти", ‚‚посмертне" — 
прим. М.Л. ) є д-р Ю. Мов-
чан. Друга стаття: „До епі-
логу 'Українського життя' " 
належить перу О. г¢улснка. 
(Див. çтор. 60 і 62). Ці статті 
були надруковані: перша в 
часописі „Українські вісті7 

Михайло Лоза 

„УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 

її 
друга в журналі „Наші дні". 

Редактор книги д-р Пав-
ло Пундій включив до неî 
дві згадані вище статті до-
цільно. Адже жд-р Лапичак 
був творцем „Українського 
життя" і довголітнім його 
редактором, до своєî çмерти, 
яка наступила 2-го квітня 
1975 року. 

Ми навмисно зупинились 
довше на цьому розділі, бо, 
пізнавши його докладніше, 
не можемо не звернути ува-
ги на його однобічність. 
Справа в тому, що редактор 
д-р П. Пундій обмежився 
переважно до статѓей, що 
вийшли з-під пера однодум-
ців д-ра Лапичака. Добре 
було б зібрати і помістити в 
книзі статті авторів з іншо-
го політичного середовища, 
ніж те, до якого належав д-р 
Лапичак. Але й тих статтен, 
що їх призбирав д-р Пун-
дій, не можна, ставити під 
одну мірку, бо статті д-ра 
Юліяна Мовчана, наприк-
лад, не вільні від критичних 
думок відносно д-ра Лапи-
чака і його поглядів. Встат-
ті „Д-р Томà Лапичак — 
десятиріччя його çмерти" 
(çтор. 47-50) д-р Мовчàи 
висловив, між іншим, такі 
думки: 

„Нарешті, не можна тут 
не згадати ще одного, я б 
назвав 'курйозу' з праці То-
ми Лапичака, як редактора. 
Хоч і не відрікаючись від 
принципів націоналізму, 
Лапичак одночасно безпе-
рсчно був ворогом всякого 
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тоталітаризму та оборон-, 
цсм вислову вільної думки. 
Цс він неодноразово під-
крсслював у таких статтях, 
як 'Демократичний націо-
налізм можливий і.потріб-
ний'. 'Як розуміти демокра-
тію' та ін. 

На жаль, будучи редакто-
ром, практично Лапичак не 
завжди робив те, що пропо-
відував. Наведу такий прик-
лад. Д¢сь на початку 1966 
року на сторінках газети 
'Українське життя', редак-
тором якої він був, розпо-
чалася жвава і актуальна 
дискусія на тему дальшого 
існування шкіл українознав-
çтва на еміграції. В тій дис-
кусії на сторінках 'У .Ж. ' 
взяв слово також автор 
(тобто — д-р Мовчàи, прим. 
М Л . ) цих рядків. Оскільки 
з деякими моїми поглядами 
не всі погоджувалися (в тому 
числі також редактор), тому 
в газеті появилося чимало 
критичних завваг, в тому 
числі мені було „пришито` 
навіть таких 'гріхів', в яких 
аж ніяк не можна було мене 
залідозрітìі. З боку ред. Ла-
пичака було навіть подано 
на мою адресу деякі конкре-
тні питання. 

Користуючись загально-
відомим правом `самообо-
рони', я негайно написав 
відповідь своїм опонентам, 
сподіваючись, що бодай з 
'журналістичного обов'яз-
ку' редактор не зàвагаç гься 
її помістити. На жаль, так 
не сталося. — не зважаючи 

на мої кількакратні нагаду-
вання, моя відповідь ніколи 
не була поміщена в газеті. 
(Пізніше я довідайся, що 
подібне він роби"в також з 
іншими своїми дöписувача-
ми, листи чи дописи яких 
він не поміщував, якщо во-
ни не були до його смаку." 

В наступному розділі 
книги поміщено дві статті -
ра Лапичака з доповнення-
ми до обидвох статтсй д-ра 
Мовчана. Назва першої ста-
тті „Лікарі журналісти і 
публіцисти", другої — „Лі-
карі в українській літсрату-
рГ. Звідки перепечатано ці 
статті, в книзі не сказано. 
Можна припускати, що з 
„Лікарського вісника". По-
дано тільки роки написання 
статтей: перша написана в 
1961-му році, друга в 1964-
му. Обидві статті, з допов-
неннями д-ра Мовчана, ¯ 
це досить багатий матеріял, 
який станè"е пригоді не од-
ному майбутньому дослід-
никові цих справ. 

Досить багато матеріялів 
зібрано в розділі „З історії 
української медичної нау-
ки і освіти". Цим розділом 
охоплено 9 статтей. друкò ва-
них у „Свободі", „Нашій 
Культурі" (це додаток до 
„Нашого Слова", що вихо-
дить у Варшаві), в „Житті і 
слові", в журналі „Аван-
гард". 

Багато інформацій про 
діяльність УЛТПА і окрс-
мих лікарів дають розділи 
4 -ий і 5-ий („Лікарські На-
укові З'їзди" і „Лікарська 
Хроніка а 1985 рік). 

Сумом наповняє читача 
6-ий розділ, в якому від-
нотовано втрати в людях. 

(Закінчений на çтор 4) 
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ЖИТТЯ ÌЗНАННЯ 

Редагує Лев Яцкевнч 

ѓ 
Відлуння історичного суду над 

Ґалілео Ґалілеї 
Цей суд відбувся, приб-

лизно 350 років тому, в Ри-
мі, на якому головний ін-
квізитор звинувачував один 
з найбільших умів середньо 
віччя, Ґлілео Ґалілеї у цер-
ковній єресі. Йшлося, кон-
кретно, про розповсюджу-
вання у слові Й письмі геліо-
центричної coìmùñìòî систе-
ми, яку польський, вчений, 
Міколай Ќоперних відкрив 
та опублікував в 1543 році в 
своїм епохальнім творі п. з. 
„Про кружляння небесних 
т іл" (‚‚Ье RevolutionÌÐùs 
Orbium Çèìèštíurn"), у про-
тивагу геоцентричній пто-
ломеївській системі, яку, 
поряд з філософією Арис-
тотеля, прийняла християн-
ська Церква, як одну із своїх 
догм. 

Ѓàділçо почав студіюва-
ти медицину в університеті 
в Пізі, але його більше ціка-
вила математика й фізика, а 
згодом астрономія, якій він 
присвятив ціле своє життя. 

На весні 1609 року в часі 
читання лекцій у Падуан-
ському університеті, він до-
відався про існування „оп-
тично ї ` труби" , яку мав 
хтось винайìти у Голляндії. 
Цей винахід так його заін-
тригував, що він, не втра-
чаючи багато часу, поїхав 
особисто до Голляндії та 
придбав цей ñòбільшаючий 
інструмент, який він зразу 
переконструював та унапря 
мив на зоряне небо. Те, що 
вій побачив, було прнголом 
шливс: поверхня срібного 
кружка місяця, пореñàна 
густо кратерами, плянета 
Сатурн, оперезана золотим 
обручем та плянета Юпі-
тер. закосичена чотирьомà 
сателітами-місяцями. які 
кружляли довкол'а матірної 
плянсти, врешті плянета 
Вснера. що проходила пе-
ріодично крізь подібні фа-
зи, як наш земний Місяць. Ті 
всі спостереження потверд-
жували правдивість геліо-
цснтричної системи Копер-
ника, згідно з якою осерс-
док нашої соняшної систе-
ми становить не Земля, як 
твердив Птоломей, а Сон-
це, навколо якого кружля-
ють плянети, а одною з них 
є наша Земля,А ставши зве-
личником цієї новоí систе-
ми, він пропагував її із жа-
гою неофіта у своїх лекціях 
в університеті та у своїх 
наукових творах, до яких 
слід зарахувати есей про 
соняшні плями та філософіч 
но-науксвий твір „Діялоѓ 
про дві головні системи 
світу". 

Побільшуюча „оптична 
труба" придбала Ґалілеєві 
великий розголос і славу; 
він був побажаним гос-
тем у сенаті Венеції та 
у великого князя Косі-
мо 11 де Мсдічі у Фльорен-
ції, якому він в подарунку 
дав „оптичну трубу", влас-
ного проекту та виробу, а 
великий князь подарував у 
заміну, йому золотий лан-
цюг та медалю. Але всрш-
ком його популярности та 
тріюмфу слід вважати його 
офіційне запрошення до Ри-
му, в квітні 1611 року, де 

його прийняв на авдієнції 
сам Папа БорЃèзе, Павло V. 
який виявив його рідкісну 
пошану, ќèдозволяючи кля 
чати, в часі авдіснціЇуЄзуїт-
ські священики влаштува-
ли з ним наукову зустріч в 
„ÇòìlegÌò Romano", на якій 
Ѓàділèо намовив декількох 
учасників глянути оком ќа 
небо крізь його „оптичну 
трубу", яку, до речі, один з 
кардиналів, грецького по-
ходженкя, назвав „телеско-
ПОМ".І і ця назва дотривала 
досьогодні . Але це була 
тиша перед бурею. 

У 1624 році Галілео приî-
хав знову до Риму, щоб 
скласти поклін нововибра-
ному Папі Урöанові VIII, 
але новий Папа поставив 
собі завданням прочистити 
Римо-Католицьку Церкву 
від всіх єресей, які постій-
но витикали йому протес-
танти. Тому він не міг до-
зволити собі на толеруван-
ня єресі, яку намагався впро 
вадити Галілео Ґалілеї. Він 
до речі найшовся в той спо-
сіб в кліщах поміж більш 
ліберального протестансь-
кою Реформацією та кон-
сервативно Римо Католн-
цькою Церквою; у висліді, 
Ґалілео став офірним коз-
лом, який мусив заплатити 
дорого за пропагування но-
воì геліоцентричної систе-
ми. 

Великий інквізитор виго-
товив проти нього акт об-
винувачення, а Папа рим-
ський завізвав його приїха-
ти особисто до Риму. Зува-
ги на його слабке здоров'я 
його несли з Фльоренціî до 
Риму у лектиці князя Косі-
ми II. Інквізиційний суд 
ñòтрактував Ґалілея дуже 
брутально та вороже, гро-
зив йому двічі тортурами та 
присудив йому в ідносно 
дуже гостру кару: 1) відре-
чення навколішках від тео-
рії Коперника, 2) заборону її 
поширювання у слові та в 
письмі, заборону публіка-
ції, попередньо дозволених 
П а п о ю ‚ ‚Д іялог ів" та У) 
домашній арешт в його 
власнім домі, у Фльоренціî 
до кінця життя. Ґал ілео 
помер, по чотирьох роках 
цього арешту, на 78-му році 
життя, зумівши перед тим 
докінчити та видати в Гол-
ляндії свої „Діялòѓи" та дві 
наукові праці з ділянки ‡і-
знки та міцности матеріялів. 

Триста п'ятдесят років 
пізніше, Папа Іван, Павло 
II, вирішив зрсгабілітувати 
Ґалілея оприлюдненням ар 
хіву його інквізиційного 
суду та поліпшенням. В офі-
ційнім журналі Вàтикану 
‚.Оссерваторе Р о м а н е 

статті, в якій стверджено, 
що обвинувачення Ґалілея 
стосовно церковної єресі 
було несумісне з правдою 
та не мало жодних юридич-
них основ. 

Публікацію документів 
цього суду Папа доручив 
Ионтифікальній академії, а 
їх редакцію двом італійсь-
ким професорам історії. На 
їх думку, метою публікації 

(Зàќи'чення на crop 4) 

Володимир Бараѓ ура 

ТАРАС ШЕВЧШЌО - БОРЕЦЬ 
ЗА УКЬÙНСЬКУ ДЕРЖАВУ 

(Доповідь на 15-му зìзді сеньйорів УНС'·у 175-ті роковини 
народження Поета) 

Хоч як любив Шевченко козацькі часи. силу, красу н 
славу та романтику н лицарські подвиги запоріжців, то 
знав, що ці часи не повернуться, 

У поезії „До Основ'яненка" пише: 

Очерети 
v Дніпра питають. 
Де то наші òіти ділись, 
Де вони гуляють ' 

Де панують, бенкетують 
Де ви забари.пн ь '.. 
Вернітеся ' 

Але Дніпро й Син¢ морс відповідають, 

Не вернуться. 
На віки проñàìù ' 
Не вернуться ìапорожцì, 
Не встщ?уть гетьмани. 
Не покриють У'країну 
Червоні жупани. 

А не вернуться тому, що історична доля змінилася й 
українська держава відновиться в іншій формі. Змінњìися 
навіть степи, які колись були бойовищем з ворогами, а тепер 
стали ýтìравними полями 

Вернітеся, ôùвìñìèся 
жита похилились 
де паслися ваші коні. 
де тирса шуміла, 
де кров ляха, татарина 
Морем червоніла... 

А знову на Січі „мудрий німець картопельку садить". 
Отже настали інші не лише політичні, але й економічні та 
соціяльні обставини. 

Хоч у поемі „Гайдамаки" Шевченко пише: 

Дай то. Божѓе милиü. 
в степах України 
блисне булава..., 

то слово ‚‚булава" означає тут не гетьманський клсннод. 
але воно є символом державної влади взагалі. 

Щоб оновити народний організм, треба влити в нього 
свіжу, святу козацьку кров, треба позбутися перевертнів, 
яничарів, сьогоднішніх „малоросів", „грязі Москви", 
„варшавського сміття", людей кар'сровичìв які „лижуть 
царицині патинки за шмат гнилої ковбаси", або за „цинові 
ґудзики й каламарі", тобто за дрібні державні посади, 
треба обтрястись із лицемірів-самолюбів, що „люблять на 
братові шкуру, а не душу та й луплять її по закону". Чи ж це 
не сьогоднішній Володимир Щербнцький та інші совстсь-
кі апаратчнки українського роду? Чи цс не Микола 
Хвильовий та Юрій Коцюбинський, що задивлені в 
„загірню комуну на обрії неба", воювали по боці ворога 
проти уряду Українськоî Народної Республіки? Чи не 
Володимир Винниченко? 

В поемі „Кавказ" Шевченко закликàç: 

Борітеся, поборете' 
Вам Бог помагає... 

Але під словом „борітеся" Шевченко розуміє не лише 
збройну боротьбу, але й працю, молитву, науку, освіту, 
читання, зокрема рідної історії, щоб знати, „Чиї ми сини? 
Яких батьків? Ким? За що закуті?,., вживання рідної мови 

Пост саркастично каже: 

і¾т мови слов'янського ладу, 
šсі знаçте — а своєî 
дасть Біг... 

Велику вагу прикладаç Шевченко до науки: 

Учітеся, брати мої, 
думайте, читайте.... 

або: „Якби ви вчились так. як треба, то й мудрість би була 
своя" .. 

Ось шляхи й засобк та передумови, які ведуть до 
власноî державності!. ШляЧ мозольний, але без труду, щоб 
ми день і ніч просили Бога „подати нам єдність і зìслати 
волю іí долю'", то Бог нам їх з неба не скине. Народне 
прислів'я каже: „Бога взивай, але рук прикладай". 

Як мас виглядати наша відроджена держава?Шсвчен-
ко пише 

Без холопа і без пана, 
сама собі у жупані, 
оксамитом шляхи стеле, 
і єдвабом застилає 
і нікому не звергñає... 

Тут сказано багато: Україна мас бути „сама собі", 
тобто самостійна, незалежна, суверенна держава, еконо-
мічно заможна („оксамитом шляхи стеле"...), мілітарно 
забезпечена) „і нікому не звертає", тобто не поступається). 
Устрій мас бути демократичний — всі соціяльні проша¿-
ки мають бути правами рівні без панування одної 
суспільноì кляси над іншими. Що ідеалом держà¢и в 
розумінні Шевченка має бути демократія, виразно виднЬ з 
його „Послання": „Чи діждемось ми Вашíнпгоназновим і 
праведним законом, але діждемося колись".... 

з ; 
` 

Ідею повного національно-державницького, соціяль-
но-економічного, культурного й релігійного-цеþковнрго 
визволення Шевченко підніс не тільки в поетичній 
творчості, але здійснював її конкретно в реальному житті, 
за що його арештували, вели проти нього слідство, 
засудили й вивезли в Казахстан. Шевченко став надхнен-
ником і організатором політично-ідеологічного Кирило-
Методіївського Братства. Крім Шевченка головними 
братчиками були його друзі — письменники Панько 

(Закінчення на crop. 4) 
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Ч. 160. СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 24-го СЕРПНЯ 1989 

О. Нарожняк — скульптор з Бразилії 

ваайнга 

Одна із скульптур О. Нарожняк 

С`еред сучасних і вндат-
мнх миçтців українського 
походження у Бразилії.. . в 
місті Ріо де Жанейро живе 
відома скульпторка Оксана 
Нарожняк. 

Недавно в Куритнбі мав я 
нагоду бачити твори та поз-
найомитись з життям цієї 
мисткині, що. на жаль, серед 
матої громади в Бразилії 
маловідома. 

Оксана Нарожняк наро-
днлася у Німеччині, а приї-
xa.i.i до Бразил і ї 'малою 
дитиною. Мешкала вона 
довгий час в Куритнбі, де 
îàкінчила середню школу, а 
ìом'ÿ"Ѓìіò скульптура була її 
замилуванням, виїхала до 
Америки, студіюючи в різ-
них містах і здобуваючи 
крашу практику та знання із 
скульптури. 

Більшість ÏÏскульптур 
це жіночі постаті невеликих 

р о з м і р і , що в и к л и к а ю т ь 
сильне вражіння своçю орн-
гінальністю та форматом. 
Кожна особа в її працях 
затримує власний стиль з 
додатком власного .‚я". У 
своїх творах скульпторка 
відтворюç страждання лю-
дннн. 

Мисткння О. Нарожняк 
не раз виставляла свої праці 
в галеріях. ýтаких містах як 
Ню Йорќ. Вашінгтон, Сан 
Павльо, Куритиба та Ріо 
де Жанейро. 

Мистецтвознавці зарахо-
вують її до вийняткових 
миçтців ціçї країни, де и о -
була велику популярність 
серед бразильського сере-
довища. Тепер вона постіії-
но живе в місті Ріо де Жа-
нейро. 

Корнелій Шмулик 

ST MARY'S UKRAINIAN 
( · ORTHODOX CHURCH 

ANNUAL UKRAINIAN FESTIVAL 
803'North Front St., Àììèñtown, Pa. 

SEPTEMBER 8, 9, 10 Every 
FOOD: GAMES MUSIC: 

Evening 

SATURDAY 4:00 PM 

KAZKA UKRAINIAN FOLK ENSEMBLE 

Дирекція Українсько? Школи 
при Церкві¯Пам'ятнику 
в Бавнд Бруку, Н. Дж. 

повідомляє, що 

НАВЧАННЯ в 1989790 
ШКІЛЬНОМУ РОЦІ 
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 

в суботу, 9-го вересня 1989 року, 
о ѓод. 10-ій ранку буде відправлений 

МОЛЕБЕНЬ в ЦЕРКВІ-ПАМ'ЯТНИКУ 
Навчання відбувається в приміщеннях школи в Домі 
Української Культури кожної суботи від 9-ої ранку д о 

2 - o u t o пол. 
За інформаціями звертатися тé'л.: (201) 725-5322 

Д И Р Е К Ц І Я 

Сумна вістка потрясла 
вíрну дружину мґра Галю 
Ўтриçко. Т-во „Бойківшгг-
ни , колишніх MejyjcamtÌB 
Бойківщини та çсіх ýкраї н-
ців, які знали мѓра Мирòна 
Ўтриçќà. Відійшов до віч-
ности 2-го вересня 1988 ро-
ку. 

Çв. п. мгр Мирон Утрис-
ко народився ЗÕ·ѓо серпня 
і908 року у Львові, де закін-
чив гімназію, торговельну 
академію, правò й дипло-
матичні студії у Львівсько-
му університеті. Відтак у 
Львові відкрив свою адво-
катську канцелярію. 

Провадив науково-до-
‚слідну п¿ацюу-грьох ділян-
ках: етногра¢íí¾ніи^істóрич-
ній і філологічній. Перед 
Другою св"ітовою війною 
був співправником у „Но-· 
вому ЧасЃ. На еміграції в 
Німеччині як чільний пла-
стовий діяч видав книжечку 
„Гри й забави в пластовій 
домівці", а крім того допи-
сував до виховно-таборо-
вих пластових журналів. 

В Америці в 1952 р. на-
писав книжечку „Що таке 
Провидіння", яка вийшла 
друком в видавництві „Амс 
рйка". В 1956 р . про нього 
була згадка в книзі „Ѓу іç Ѓу 
ін де Іст". У роковини Сотс-
ра Ортинського видав кни-
жку ‚ .Єпископ-Піонер" у 
видавництві „Провидіння'`. 
Провадив досліди й зби-
рав біографії визначних ук-
раїиців, що своєю діяль-
‚ністю відзначилися у світо-
вій науці: д-р Тесля, Заблі-
кевич і інж. Фещенко Чопів-
ський та ін. На ті теми писав 
статті в пресі. До енцнкло-
псдії українознавства напи-
сав цілий ряд статтей-гасел 
про визначних українців 
Бойківщини. 

Був основниќòм, власни-
ком і керівником українсь-
кої радіопрограми ім. Шев-
ченка протягом 27 років у 
Філядсльфії . Програма 
складалась.з літературних і 
мовних хвилин, яку мгр 
Мирон Ўтриçко сам опра-
пьовував. 

Від 1968 р. писав в журна-
лі „Літопис Бойківщини", 
який виходить двічі на рік, 
помішував науково-істо-
ричні статті та мсмуаристи-
чні, а від 1977 року був 
головним редактором і ви-
давцем }гаданого журна.ìу. 
В „Літописі Бöйківіìптни" 
помістив свої дослідні праці 
з етнографії„та історії. Го-
ловно етнографічні досліди 
Бойківщини. Разом зі çлип, 
професором Олексою Бе-
режницьким зібрали матс-
ріяли й видав книжку про 
„Гетьмана Петра Сагайда-
чного", а в 1980 р. був го-
ловним редактором і видав-
цем монументальної книги 
„Монографія Бойківщини'¿ 
в якій помістив дві свої 
праці на історичні теми. 

В 1981 р. мгр М. Ўтриçко 
видав ілюстровану книжку 
з подорожей „Нотатки з 
дороги". В останніх дссяти-
літтях написав багато ту-
ристичних репортажів з 
поїздок по світі. 1983 р. був 
співпрацівником і співви-
давцем книжки „Відень 
1863 р. — Козаки і Куль-
чицький", та головним"` ре-
дактором і видавцем книж-
ки „Кульчнцькнй і козаки 
герої Віденської перемоги в 
1683 р." Також провадив 
досліди над походженням 
українських родів і їх мину-
лим. У видавництві Беатрі-
чі появилась в 1984 р. при 
співпраці мѓра Мирòна 
Ўтриçќà книжка „Ўтриçко 
Фамілі герітейдж бук". Прі-
звище його с поміщене в 
книжці „Українììі в Амери-
ці", в книзі „В краíні зірок". 
З 1982 р. була надрукована 
його праця „Кіш пластунів 
v Філядельфії". В інших 

В б О Л Ю Ч у Р І Ч Н И Ц Ю В І Д Х О Д У ЗÇА, де осів на постійно у 
Д О ВІЧНОСТИ Ç В . П . М ґ р а М . У Т Р И Ç Ќ à Філадельфії. В Америці мгр 

г r М. Ўтриçко був активним в 

родження , çпортових то-
вариств.„Бескид і КЛК" т¾ 
провадив підпільний Пласт. 
В тому часі зàложив в Тур-
чанщині ОУН і був провід-
ником. В наслідок цьо`го 
став політичним в'язнем 
різних тюрем і Берези Кар-
тузької. 

В часі Другої світової 
війни мгр М. Ўтриçко жив у 
Львові, де провадив адво-
катську канцелярію, в часі 
большевицькоî окупації був 
переслідуваним, через що 
був змушений çкриéàтися. 
Під час німецької окупації 

політичному й громадсько-
му житті українських уста-
нов. Був головним органі-
затором „Провидіння", го-
ловою ООЧСУ та АБН і 
членом уìправ багатьох 
Централь і філій. За.ю-
жнв ряд ìòвариçìв ìа 
до кінця свого трудо.ìюбн-
вого житія був ГО.ІОВОЮ 
Головної управи Т-ва „Бой-
ківщина" і редактором його 
численних видань. Був про-
вùшиком 4-го Куреня УПС 
„Характерники", головою 
Éудави, корпорації „Чорно 
море", головою Укрáїнсь-
кої Світової ІМ ЌА та чле-

брав активну участь в різ-" ном Управ різних крайових 

Çв. п. М. Ўтриçко 
(з молодечих літ) 

пластових виданнях є його 
статті. Написав у пресі кіль-
ка статтей до історії укр`аїн-
ців у Німеччині, а також 
історію IV Куреня У П С 
^Характерниќй", якого він 
був основниќòм і курінним 
40 років. Був відомий як 
курінний — Пінгвін, і „Ук-
раїнської ІМКА", „Львів-
ської кооперації Чорномо-
ре", історію Т-ва „Бойків-
щнни" й інших організацій. 
Працював над книжкою 
автобіографії „У вирі жит-
тя і подій" та над історією 
„Українського кооператив-
ного руху". 

Сл. п. мгр Мирон Утрис-
ко хоч народився у Львові, 
але юні роки провів у Турці, 
на Бойківшині. бо там його 
батько був на посаді. В 1934 
році одержав диплом ма-
ґістра права. В часі студій і 
після них брав активну 
участь в українському су-
спільно-громадському жит-
ті, був якийсь час головою 
Управи Т-ва „Відроджсн-
ня", зàложив Т-во студен-
тів-абсольвентів, скономі-
стів, торговельників , які 
закінчили вищу торговель-
ну школу. В тому часі був 
членом Управ чисельних 
товариств і організацій, був 
в'язнем „Бригідок". Повер-
нувся до Турки був адво-
катським конціпєнтом та 
організував і очолював різ-
їи, товариства на БоЙківщи-
ні. Брав активну участь у 
релігійному, політичному іí 
громадсько-суспільному жит 
ті·' Зàложив ряд кооператив 
Просвіт, філій Т-ва „Від-

них ділянках українського 
життя. Виїжджаючи на емі-
грацію перед другою боль-
шевицькою окупацією, за-
мешкав в Писав, Німеч-
чинаі Де зàложив українсь-
кий комітет, Пласт, Чсрво-
ний Хрест та був повітовим 
провідником ÒУН, а зго-

' дом перенісся до Регенсбур-
гу, брав участь в Управі 
Оселі, був основниќòм дся-
ких Товариств і вів широку 
діяльність у різних орга-
нізаціях. Ставши офіцером 
ІРО, на якийсь час переїхав 
до Амбèрѓу, звідки згодом 
переніс своє бюро до Рсгснс 
бурѓу, залишаючи частину 
свого персоналу в Амбèрѓу. 

В 1950 році переїхав до 

і льокальних установ ì·то-
вариств. Треба також під-
креслити , що сл. п. мгр 
Мирон Ўтриçко був меце-
натом і добродієм, бо дав 
сорок тисяч дол. на ікоио-
стас в церкві çв. Миќòлая у 
Фшядельфії, а 10,000 дол. 
призначив на народні цілі. 

Т-во „Бойківщина" бо-
лючс відчуло ту велику 
втрату, бо це була людина 
дуже працьовита і здисци-
плінована, а до того скром-
на й надзичайно здібна. 
Людина великого маштабу, 
яка своєю шляхетною пра-
цсю заслужила навічну по-
шану. 

Микола Турецький 

У Торонто померла Е. Менделюк 
У середу. 9-і òсерìììія 1989 

року, померла на 67-му ропі 
життя редакторка і диктор-
ка відомоî української ра-
діопрограми ..ПрометеЃЃ', 
яка лунала п Оп ìар іò ìа 
американс·ькому нрикорло-
нні понад 25 років ^ інтср-
иаціональної раліовисильні 
Сі-Ейч-Ай-Ен. 

Цю радіоìì рої раму орга-
иізувала вона І ЧОЛОВІКОМ 
Іваном Мендслюком, якиü 
номер у 1972 році. З ѓоì о 
часу Е. Менделюк вела Паж 
ло своѓї çмерти. 

У глибокому смутку нона 
ìàлишила си'на Щрія і лру-
жиною Вікторіѓїò ìа ниу-
ком Олександром. Син 
Юрій ПÌНІÒВ слідами своїх 
батьків і ДОбивСЯ визначних 
успіхів у ќíнема тоѓрàфіî в 
Каліфорнії. 

Çв п. F. Менделюк була 
відданою нагріòтќою Ук-
раїни. глибокореліì іііною 

ЛЮДИНОЮ І свою любов до 
Боìа і України внпроьмììю-
вала вона щоденно до' чцс-
ленних слу хачівУì òр`е'íї ìøЧа 
околиць 

ììàнахилš за ÇПОЌÌÌÌ душі 
Е. Менделюк відправляв 
Владика Ізидор Борецький 
) çòçлуженні КІЛЬКОХ свя-
щеників. Чин похорону ÕVH 
відслужений у церкві çв. 
Миќòлая в Т о р о н ю мри 
числеììніЃї участі украîйсь-
кого громадянства. Тлінні 
останки ÌÌÒЌÌÌÌПОÍ спочивà-
гимуть за її заповітом ч 
Каліфорнії з видом на без-, 
межììиü океан, що здасться 
просі яì СЯ N НІЧНÌÇІ І. 

Хаі і чужа, але ì ò с ì и п н а 
земля буде ìля неì л е ì ќ ò ю 

Син Юріü ìàрядив про-
ловження рал і òпрогра ми 
..ПромеìсÌі" І іншим ìик'то-
ром. 

С'. . 'Ianrw 

В глибокому смутку повідомляємо, що з Волі Всевишнього 
дня 22-го серпня 1989 року а Трèитоні на 80-му році життя 

відійшов у Вічність Найдорожчий М у ж 

бл. п. мґр економії 
МИХАЙЛО КАЩУК 

уродженець села Комарів, лов. Стрий. 
Покійний був активний в громадсько-політичному житт і , був членом АУА, 
членом Ў À Ќ Р а д и , голова Відділу Ў À Ќ Р а д и в Трèитоні . Був основниќòм та гопо-
вою Українського Демократичного Ќ л ю б у в Трèитоні , членом Товариства При-
хильників У Н Р а д и . 

П А Н А Х И Д А відбудеться а п'ятницю, 25-го серпня 1989 року, о ѓод. 7 ЗО веч. 
в похоронному заведенні Koschek and Porter. 990 S Broad St Trenton. N J 

П О Х О Р О Н а суботу, 2в-го серпня о ѓод. 10-ій рано Заупокійне 
Богослуження в українській католицькій церкві çв. йосафата при 1195 Deutz Ave 
Trenton. N. J.. а відтак на український православний цвинтар çв. Андрія у Савт 
Бавнд Брук, Н. Д ж . 

В глибокому смутку: 

д р у ж и н а Н А Д І Я À Н А С Т À Ç Ì Я 
та дві сестри в Україні . 

В ДРУГУ Б О Л Ю Ч У Р І Ч Н И Ц Ю Ç М Е Р Т И 

нашої ніколи НÐвІджалуваноі Найдорожчоì 

ДРУЖИНИ (МАМУНІ 

бл. п. 
ОЛІ КОБИЛЯНСЬКО Ï-

Т И їйЌ І В У 
в п'ятницю, 25-го серпня 1989 p., о ѓод. 8-ій ранку 

і буде відправлена 

ÇВ. ЛІТУРГІЯ 
за .Вічний спокій ÏІ Душі а церкві çа. Андр·м, Пермà, Огайо. 

Просимо всіх наших Рідних, Друзів І Знайомих лом'яну-
ти Покійну в своїх святих молитвах за що наше сердечне 
спасибі. 

ЗЕНОН - муж 
МОТРЯ — доня 
АНДРІЙ ЮРІЙ — син 

У ПЕРШУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 
нашого Найдорожчого 
МУЖА, БРАТА, ШВАҐРА 

бл. п. мґра 
Мирòна Т. Ўтриçќà 

будуть відслужені Г 

ПОМИНАЛЬНІ СЛУЖБК¿ßОЖІ 
2 - г о в е р е с н я 1 9 8 9 р. у ц е р к в а х : 

1 У с п е н н я П . Б о г о р о д и ц і , M a n c h e s t e r , А н г л і я ; 
2 . в ц е р к в і оо . В а с и д і я н у В а р ш а в і ; 
3. ç в . й о с а ф а т а в Т о р о н т о , К а н а д а , 

о г о д . 8 - ій ; 
4. свв . В о л о д и м и р а й О л ь г и у В і н н і п е г у , К а н а д а , 

о г о д . 8 - ій ; 
5 І в а н а Х р е с т и т е л я в Л ь о р е й н , О г а й о , 

о г о д . 9 - і й ; 
6. 3 - г о в е р е с н я , у В а й л д в у д К р е с т , Н . Д ж . ; 
7. о . Н и к ò л а я у Ф і л я д е л ь ф і ї , П а . , 1 - го в е р е с н я , 

о г о д . 9 - ій р а н к у . 
Просимо про молитви за душу Покійного. 

Дружина ГАЛИНА з Родиною 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ АМЕРИКИ 
в НЮ ЙОРЌУ, Н. Й. 

Ділиться сумною вісткою зі своїми Членами г¿ 
Українською Громадою, що дня 25-го липня 1989 р. 

відійшов у Вічність 

. бл. П. # 
ОЛЕКСАНДÈР Е. СМÀЛЬ 
магістèр прав, активний член Управи УІА, визначний під-
приємець та загально відомий громадський діяч і добродій. 

Горем прибитій Дружині Олі та Родині складаємо най-
сердечніші співчуття. 

ДИРЕКЦІЯ УІА 

МАЛА РАДА УАПЦ (СОБОРНОПРАВНОÍ) в ЗÇА 
з глибоким сумом сповіщає українську еміграційну 

громаду, щоà день свого народження 7-го серпня 1989 року,. 
у віці 85 років, спочив у Бозі 

священик 
МИРОН БЕЗКРОВНИЙ 

колишній настоятель парафії УАПЦ óа. ап. Андрія 
в Клівленді, Огайо, довголітній член Малòі Ради й секції 

манастиря, а до висвяти — довголітній дяк парафій çа. кн. 
Володимира у Форт ВейнІ й Преп. Антоніñ Печорського а 

Ноќсі, Індіяна. 
Священицький похорон Ю·го серпня в церкві 

Вознесіння Господнього у Форт-ВейнІ , звершив 
Преосвященний ОЛЕКСАНДÈР, Єпископ Уманський, у сос-
пуженнІ духівництва. 

Просимо молитов за вічний спокій Ієрея Мирòна. 
АННА ОЛЕЌÇАНДРОВА 

секретар Малоì Ради УАПЦ. 

ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ 

95-лìтуя УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 
та 

40-ліття існування ХОРУ „ДУМКА ' , Ню Йорќ 
В І Д Б У Д Е Т Ь С Я 

ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТ 
в неділю, 17-го вересня 1989 року о годинí 4-ій по полудні 

в Àvery Fisher Hall, Lincoln Center, N.Y 

: ' при співучасті: 

вокального ансамблю хору ‚‚ДУМКА", 
відомих українських оперних співаків і піяністів 
та танцювального ансамблю РОМИ ПРИЙМИ-БОГАЧЕВСЬКОÏ 

Квитки вступу продаються в українських крамницях — в Н ю й о р ќ у С У Р М А і АРКА, 
в Н ю а р к у Д Н І П Р Ö , при касі в Лінкольн Центр, як також п о ш т о ю в УНСоюзі . 

Reserve by Mail ììììùѓтàіїòñ by Phone: 

Ukrainian National Association 
30 Montgomery St.. P.O. Box 17 A 
Jersey City. New Jersey 07303 

SURMA 
ARKA 

212-4770729 
212-473-3550 

ÐÑÌPRO 
U N . A . 

201-373-8783 
201-451-2200 

ÍICKET ORDER FOR·M 

Loçaììòn pnce each 
Orchestra, Pront 

September 17. 1989 

No оЃtickets Total pnce 
$ЗÒöО 

Orchestra, Rear 

ІÇ $зòòо 

feÇ"ll-: 
Àvery Fisher Hall seating diagram 

Розклад місць 

Fir . Tier 
Second J ier 
Third Tier 

S25.0Q 
$ЗÒÒО 
$ 20.00 

j .15.00 
Grand totalèñçlò$ed$ — 

for Concert Ticket·'"s enclose coupon, payment, stamped, seìt 
addressed envelope -

Mail to U N A 30 Montgomery Street 
Jersey City. N J 07302 

Please Print 
Name 
Address 
City State Ж 
Day Phone Eve. Phone 
No. of tickets Amount enclosed 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 24-го СЕРПНЯ 1989 Ч. 160. 

‚‚Мета" — Бюро 

..Мста" дòñомàìàе і умо-
жлнвлюс зустрічі самітніх 
людей без огляду на їхніñ 
ніќ (І.4 рок'ів і більше), ЯКІ 
бажають товариства чи од-
ружитися в українському 
середовищі. 

Дуже чаçю ми с так зв`я-
зані нашою працею і обмс-
жені ІІЛЬКИ ЛО СВОГО оточен-
пя ìа невелик'ого гуртка 
наших шаЙомиХ чи прня-
гслів, гак безнастанно зай-
ня 11, що не маçмо ні часу, ні 
можливостей ..шукати" за 
кимось ..вілмовілннм" ';иìя 
ссóе У великій більшості 
і о ц ми ( здані на принагідні 
îІ ùìàсливі випалќи. Ллє як 
рідко це трапляçться! А що 

Українських 
Пòòруж` 

робимо в міжчас¿? М· чека-
їмо. надіємося.., 

..Мста" своїми послуга` 
ми поручàç вам ефективні-
ший і гідний спосіб знаüти 
бажану вам особу, брак якої 
так луже відчуваçться в 
жиѓті Тому звертайтеся до 
бюра з ПОВНИМ ловìрям ìа 
ѓтòралами і інформаціями 
на адресу: .‚Metà"с о UECC 
700 Cedar Rd, Philadelphia. 
Pa. 1911 I; (el.: (215)663-1 166 
Зробіть цс негайно, бо час 
не жде! ..Мета" не є прибут· 
ковòкі установою та існу( 
тільки на базі добровільних 
латќів 

‚ ‚Ме ѓа" 

Тарас Шевченко... 
Закінчення зі crop 2 

Куліш, історик Микола Костомарів , діячі — Василь 
Б;лозерський, Микола Гулаќ. Всіх їх єднала українська 
національна свідомість, любов до рідної культури й 
нароДў, ненависть до соціяльно-економічного утиску та до 
царського деспотизму. Спонукою й поштовхом до 
заснування цього Братства був т. зв. ‚‚Рух Молодих", який 
виникнув серед тодішньої поступової молоді, зокрема 
університетськоî, що змагала до зміни ладу в світі. Почали 
поставати серед усіх націй нові течії — Молода Франція, 
Молода Німеччина, Молода Італія, Молода Польща. Цей 
рух прийнявся й на Україні. 

Кирило-мстодіівські братчики поставили собі завдан 
ням вибороти свободу й державну незалежність для 
кожного слов'янського народу. Провідну ролю в тому русі 
мала зайняти Україна. Для вирішування питань, які 
стосувалися б усіх слов'ян, мала заÌснувати всеслöв`янсь-
ка рада, яка полагоджувала б теж спори поміж окремими 
слов'янськими державами, отже щось в роді сьогоднішньої 
Організації Об'єднаних Націй, чи Ліги Народів після 
Першої світовоí війни. Отже бачимо, що Братство випере-
дило ідею Черчілля „спільноти англомовних народів", чи 
Ліги Народів та Об'єднаних Націй. 

Столицею Всеслов'янсько î Ради мав бути Київ. 
Підставовимн принципами цих держав мали бути: 
справедливість, громадянська рівність, свобода, базована 
на засадах Христової науки з пошануванням свободи 
віровизнання. Братство мало свій статус, в якому були 
викладені напрямні цієї організації, а деклярацію прав 
України виклав М. Костомарів у ‚.Книзі Битія Українсь-
кого Народу". 

Через донос одного студента, який підслухав наради 
братчиків, царська жандармерія арештувала Шевченка, 
коли він повертався з весілля свого друга П. Кулішà. 
Арештували теж інших братчиків. І власне головними 
причинами заслання поета були його поетичні твори та 
провідна роля в Кирило-Мстодіївському Братстві. Шеф 
жандармерії граф Алсксєй Орлов в своєму звіті з переслу-
хань Шевченка на слідстві написав цареві, що „Шевченко 
вірив у можливість Україні існувати як окремій державі`', а 
з „гетьманів найбільше підносив заслуги Івана Мазепи, 
зате критично ставився до Богдана Хмельницького за його 
договір в Переяславі, який дав початок поневоленню 
України Москвою. 

Проте засіяне Шевченком зерно волі не заниділо, але 
дало свій плід — всенаціональне бажання здобути вільну 
соборну Українську Державу. 

Коли хочемо, щоб Шевченкові ідеї й поетів заповіт 
здійснилися, мусимо спільно з ним молитися за тс, чого 
нам сьогодні найбільше бракує, а про що Шевченко так 
гаряче благав у Бога: 

А всім нам вкупі на землі 
Са`мо миліç подай 
І братолюбіе пошли! 

їмлш½-%% -¾æ?̂ ¢̂ `¾¾- %% tern· М вдтг м дайм-д¾¢· t¢ ^¾·ч^д^· eo¾wr¾o 

г, І 
ВИШЛІТЬ рщним і приятелям на Україну ` 

УКРАЇНСЬКИЙ І 
ПРАВОСЛАВНИЙ МОЛИТОВНИК І 

2 
У м о л и т о в н и к у п о д а н о молитви на різні потреби, 2 
винятки з катехизису , сп іви з богослужень , вос- ; 
крèен і й святков і тропар і , к о н д а к и й зеличання, д 
п р ò ќ и м н и й примаçні , а та кож канти й колядки І 

М о л и т о в н и к н а д а є т ь с я ' д л я в ж и т к у j 
п о б о ж н и х у к р а ї н с ь к и х р о д и н , д ітей і молоді та 1 

t для ц е р к о в н о г о в ж и т к у священнослужител ів , І 
І д я к і в - д и р и ґ е н т і в і церковних хорів. І î 
І Формат зручний —5У4Н·4½Інча. у м'якійòñ- І 
‡ разі 5 дол., у твердій — 7 дол. Просимо замов- î 
І лати у Видавництві УАПЦ „Православний укра- І 
? Тнець". 5 
І The Orthodox Ukrainian î 
І 5130 PreSeott St.. ; 
І Detroit. Ml 48212 j 
íф^ ¾ ж ^ s f e^¢Ý^ãe î ' ¢$^^^ f r ^ÉÄ^¢ f r · ^ r ' f rV^ -

У`` 
Скористайте з виїмково доброї нагодиì{ 

П Р И Й М А Є Т Ь С Я 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я 
до Календаря УНСоюзу 

на 1990-ий рік 
який цього року виходить накладом 

15 тисяч примірників. 
Цим Ви зможете познайомити ввесь український 
загал з Вашою установою. Вашою професійною 

обçпýѓою, чи Вашим підприємством 

Ціни ОГОЛОШЕНЬ 

Одна сторінка $90 00 
Пів сторінки 50 00 
Чверть сторінки 33 00 
Одна восьма сторінки 20 00 

Реченець замовлення оголошень 
д о 23-го вересня 1989 р. 

Н а л е ж н і с т ь проситься надсилати : 

SVOBODA 
ЗО Montgomery Street · Jersey City. N J 07302 

В суботу, 29-ю липня ц.р., 
в Українському Вільному 
Університеті в Мюнхені 
відбулася наукова конфе-
ренція, присвячена 175-річ-
чю з дня народження Тара-
са Шевченка. Конференція 
складалася з двох частин: 
перша `іàстина охоплювала 
шевченківську тематику, 
друга була різноманітною. 

Відкриваючи конферен-
цію, голова îìíììpoìpà мовоì 
комісії проф. Володимир 
Жила пригадав присутнім 
про всличавин н а ук о в н й 
конгрес, присвячений 1000-
рìччю християнства в Укра-
їні, що відбувся у Мюнхені 
наприкінці квітня ѓі на по-
чатку"травня 1988 р. На 
цьому конгресі, що був нас-
иравді собором української 
науки в ро}сіяниÌ, шдсумо-
вано найцінніші здобутки 
українського минулого та 
винесено тверду постанову 
ввійти у друге Тисячоріччя з 
сильною вірою у краще зав-
тра української науки та 
українського народу в ціло-
му. З вірою, що це Тнсячо-
річчя, яке ми тільки що роз-
почали, повинно принести 
нашому народові відновле-
ну державність. Наш шлях 
до волі навряд чи буде лег-
кий, ми мусимо важко пра-
цюватн, щоб волю цю до-
бутн та згодом закріпити її 
в своїх руках. 

Для цього потужною 
зброçю повинна бути також 
наша наука. Вона, до речі, 
на нашому етапі розвитку, 
мас насамперед служити 
справі визволення українсь-
кого народу. Окрилені ціçю 
могутньою ідèею ми поча-
ли нашу наукову конферен-
цію. 

Програмову доповідь 
‚‚Тарас Шевченко — поет 

Наукова конференція 
в Українському Вільному 

Університеті 
ЃÌЧИÍ концепції, що викорис-
товувалися тоді в царській 
імперії. Багато уваги при-
святила вона педагогічним 
зусиллям Т. Шевченка, зо-
крема його допомозі неді-
льним школам та пращ' при 
виданні власного Букваря. 

Останню доповідь у про-
грамі першої частини кон-
ференції прочитав, д-р Ми-
кола Богатюк, професор 
економіки в Ле Мойн коле-
джі в Сиракюзах, ЗÇА, та 
професор УВУ. Він видат-
ний економіст і вдумливий 
знавець суспільних справ, 
автор численних праць на 
теми економічної історії 
України та економіки сучас-
ної України. 

У своїй доповіді ‚‚Сус-
підьно-економічні погляди 
Тараса Шевченка проф. М. 
Богатюк образно змалював 
економічні проблеми Укра-
íни, зображені в творчості 
Т. Шевченка, розповівши 
про їхні причини Й наслідки. 
У подробицях обговорив 
він економічну катастрофіч-
ність, що панувала в україн-
ському народі та привела 
до його різкого перелому в 
особистому й суспільному 
житті. Це були події з тяж-
кими трагічними наслідка-
ми, повними знищення, за-
гибслі й руйнації. Обгово-
рив доповідач також і такі 
українські економічні інсти-
тущї, як чумацтво —торго-
во-візницький промисел , 
шинкарство — незаконне 
виготовлення й продаж спи-
ртових напоїв тощо. 

В ході першої частини 
української на ціЃ прочитав"^`тсонференції несподівано за 
д-р Володимир Жила, про 
фесор УВУ й керівник ре-
сорку культури й̀  науки 
Уряду У HP. Він ствердив, 
що Шевченко — це не тільки 
виразник прагнень, надій і 
думок українського народу, 
але й живий смолоскип, що 
освітлюç ввесь новітній роз-
виток українського народу. 
Для Шевченка, як підкрес-
лив доповідач, історичні 
факти змагань української 
нації це нішо інше, як кон-
крстні приклади її зривів і 
боротьби, в той час як суть 
її визвольного прямування 
захована у глибинах перед-
історичних і мітичних уст-
ремлінь її духà власними 
силами прямувати дò'çвòçі 
національноî правди й до 
своçї визвольної боротьби. 

Другу доповідь ‚‚Стиліс-
тнчні засоби в поезії Тараса 
Шевченка" прочитав д-р 
ìfop Качуровський, профе-
cop УВУ й один з кращих 
українських літературознав-
ців. 

Доповідач назвав понад 
сто різних стилістичних 
термінів, які він ілюстрував 
прикладами з творчости 
Шевченка. Свою доповідь І. 
Качуровський закінчив сум-
ним міркуванням, викорис-
тавши для цього стилістич-
ний засіб, який він широко 
пояснив та який зветься 
епіфонема: „Отаке-то лю-
дям горе чума виробляла". 

Д-р Блянка Єржавкова, 
доцент УВУ, прочитала до-
повідь ‚‚Тарас Шевченко 
видатний український псда-
гог XIX ст. Протягом ос-
танніх 15 років д-р Єржако-
ва працюç в ѓàл`ñях історії 
української освіти та шкіль-
ництва, української пелаго-
гіки й культури та укрїнсь-
ко-чсських міжнаціональ-
них зв'язків. Вона також 
доцент педагогіки, психо-
логії та методики в німсць-
кому педагогічному інсти-
туті в Штуттгарті. Д-р Б. 
Сржавкова с автором чис-
ленних праць, що з'явилися 
в українських, чеських, ні-
мецьких та англійських жу-
рналах. 

У своїй доповіді д-р Б 
Сржавкова дала досить точ-
ну характеристику педаго-
гічної ситуації в Україні 
часів Шевченка, звернувши 
особливу увагу на умови 
життя, СОЦІАЛЬНИЙ і націо-
нальний гніт та на педаго-

вìтав до залі нарад гість з 
України — відомий публі-
цист і проникливий спосте-
рігач життя під совстським 
ладом Юрій Бадзьо з дру-
жиною і дочкою. Достойно-
го гостя тут же тепло приві-
тав ректор УВУ проф. Тео-
дор Богдан Цюцюра. У від-
повідь Юрій Бадзьо пере-
дав усім зібраним гарячий 
привіт від братів і сестер з 
України. Голос його звучав 
бадьоро, проявляючи силу, 
могутність і оптимізм. А 
кожне речення у промові 
звучало в формі поетичної 
фігури, що кожночасно на-
бирала відповідного звуча-
ння. Гість привернув нашу 
увагу своєю ерудицією, не-
вимÿшеністю розповіді, сві-
жістю почуттів та невичерп-
ною енергією. Усе це пере-
давалося слухачам, збуджу-
ючи нас і настроюючи на 
окрему святість хвилини. 
Важко було повірити, що 
ця скромна особа, зодягне-
на у вишивану сорочку — це 
чільний борець за права 
українського народу, дов-
горічний в'язень сумління в 
совстській системі ҐУЛаґу, 
а в т о р твору ‚ ‚Відкритий 
лист до Президії Верховної 
Ради СССР та до ЦК 
К П С С . 

Під час перерви присутні 
були гістьми Товариства 
приятелів дому науки. При 
смачній перекусці проходив 
обмін думок і дискусії з 
доповідачами. 

Другу частину конферен-
ції розпочато доповіддю 
.‚'Слово о законі і благодаті' 
в неукраїнській на українсь`-
кій літературній критиці" 
д-ра Дмитра Штогрина, 
професора ІллиноЙського 
університету в Урбана-
Шампейн та УВУ в Мюнхс-
ні. 

У своїй доповіді проф. Д. 
Штогрин широко й наскрізь 
оригінально обговорив ук-
раїнську й неукраїнську кри-
тичну літературу „Слова о 
законí і благодаті". Колись 
у 1920 роках, про цю па-
м'ятку Михайло Грушевсь-
кий в своїй „Історії україн-
ської літератури" писав та-
ке: ‚‚Ніхто в новітній літера-
турі не пробував скільки не-
будь серйозно заперечити 
авторство Іларіона, і ми для 
короткости можемо нази-
вати автора Іларіоном, 
хоч і не вважàçмо це автор-
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SVOBODA 
Montgomery Street ш Jersey City, 

ство зовсім певним. Взагалі 
ніхто'не задав собі праці 
докладніше вистудіювати 
цю дорогоцінну пам'ятку". 
З того часу ситуація сильно 
змінилася. ‚‚Слово о законі і 
благодаті" стало об'єктом 
численних студій і навколо 
нього призбиралася ѓìреці-
кава критична література. 

Шостою доповіддю на 
конференції було „Мону-
мснтальне мистецтво Ми-
хайла Бойчук`а і його шко-
лн бойчукістів", що її про-
читав д-р Богдан Стèöель` 
ський. Сам він образотвор-
чий миçтець і мистецтво-
знавець. Студії закінчив в 
Академії мистецтв у Крако-
ві. Уже з Канаді продовжу-
вав студії в славістичному 

' відділенні Оттавського уні-
всрситету, а закінчих їх сту-
IJCHCM доктора філософії в 
УВУ в Мюнхені. Д-р Б. Сте-
óельський очолюç НТШ в 
Канаді, Асоціяцію діячів 
української культури у діяс-
íюрі й Раду для справ куль-
т)òи при СКВУ. Д-р Б. Сте-
бельський автор цілого ря-
лу праць на літературні, ми-
стецькі й загальнокультурні 
теми. 

Доповідач основно зосе-
рсдився на стилі й творчості 
Михайла Бойчука та на йо-
го педагогічній діяльності. 
Вони, на думку д-ра Б. Стс-
бельського, стали органіч-
ним рухом у розвитку укра-
їнського авангардного мис-
тецтва. Всупереч офіційним 
настановам çòвçѓсьќого ла-
ду. Бойчук творив націона-
льне мистецтво, використо-
вуючи зразки мистецьких 
досягнень українсько-візан-
тійської іконографії та цер-
ковних розписів. 

Відродивши монумента-
льне мистецтво, ‚‚бойчу-
кізм", як течія, привернув 
йому закон двовижірности, 
як також гармонійну пов'я-
заність з архітектурою. 
Скріпив він також розвиток 
українського графічного 
мистецтва, зокрема пляка-
ту. Бойчукісти мали вплив 
на розвиток усіх ділянок 
мистецтва, на скульптуру. 
Вони дбали про стилеві ви-
сокомистецькі зразки в ки-
лнмарстві й кераміці, як 
також багато причинилися 
до росту українського кня-
жого графічного мистецтва. 

Ваçќль Седляр та Іван 
Падалќа — це найкращі 
представники школи бойчу-
кістів, творчість яких стала 
непроминальним явищем у 
розвитку українського мис-
тецтва у всіх галузях його 
вияву. їхній вплив помітний 
у творчих шуканнях черго-
вих поколінь, зокрема у 
творчості Феодозія Гуме-

нюка, Òпанàçа Заливахи та 
багатьох інших миçтців, що" 
вийшли на еміграцію. 

Користаючи з присутнос-
ти на доповіді дочки Ми-
хайла Бойчука, Ганни Щеп-
ко, вдалося устійнити деякі 
дати з останніх років життя 
миçтця. І так, на підставі 
інформаціїÌ, що збереглися 
в родині Бойчуків (дані по-
ходять від дружини миçтця 
Наліпінської-Бойчук, виз-
начного мистця-бойчукіс-
та), ýстîинено, що Михайло 
БоЙчук був заарештований 
25 листопада 1936 р. і заги-
нув у Київській в'язниці у 
вересні або жовтні 1937 р. 

Останню доповідь в прог-
рамі конференції прочитав 
професор Володимир Янів, 
довголітній ректор і про-
ректор УВУ. Він говорив на 
тему „Ідеал людини в 'Поу-
ченні д і тям ' Мономахà" . 
Тема близька нашому нау-
ковцеві по душі й по спеція-
лізації. Адже по своїй нау-
ковій діяльності, як психо-
лог і соціолог, він зоссре-
дився на вивченні у країн сь-
коî духовости. Системати-
зуючи етнопсихологічні ПÖ-
гляди Костомарова, Мірчу-
ка. Шлемќе в ича тощо, 
проф. В. Янів дав, до речі, 
ґрунтовну аналізу творчос-
ти Т. Шевченка з погляду 
зображення його п 'ятьох 
диспозицій. Він також ав-
тор численних студій, при-
свячç·них українській родині 
на підставі творчости най-
видáтніших українських пи-
сьменників. Ці студії зго-
дом автор поглибив вивчен-
ням першоджерел нашої 
літератури (‚‚Повість вре-
менних л і т " , ‚ ‚Поучення 
дітям" Мономахà, „Слово 
о законі і благодаті" тощо). 

У доповіді проф. В. Янів 
не тільки поширив своїпòг-
ляди на поняття ідеалу лю-
дини, змальованої Моно-
махом, але й звернув особ-
ливу увагу на її індивідуа-
лізм, який, як говориться в 
,, Поýчепні дітям", до того 
ступеня різний, що в цілому 
світі немаç двох таких са-
мих людей. Цікаво, що цей 
індивідуалізм, підкрсслс-
ний Мономахом містично, 
захоплюючими картинами 
удухотвореної природи на 
тлі вселеннò і як цілости. 
Індивідуальна неповтор-
ність, як ствердив допові-
дач, вимагала творчого ди-
намізму, тому в „ПоýчèниÌ" 
гостро осуджено лінивство 
й то не тільки на власному 
прикладі, але також на.при-
кладах, що переходять з 
минулих традицій предків. 

На конференції були при-
сутні 64 особи, не зважаючи 
на те, що вона відбувалася в 
суботу, в досить гарячий 
день і тривала майже шість 
годин з короткою перер-
вою. 

Д-р Володимир Жила 

‚‚Mamu і донька" 
На вечорі, що його вла-

штувала Окружна Управа 
СУÀ у Філядельфії, 10-го 
червня, було трохи інакше, 
ніж звичайно. Справді бо: 
коло дверей до залі Україн-
ського Освіти ьо-Культу р-
ного Центру не стояв сто-
лик-каса. Заходьте вільно, 
будь-ласка, сідайте до од-
ного з круглих столів, за-
стелених полотняною ска-
тертиною, з глечиком сві-
жих квіт ів посередині . І 
заходили, і сідали. І було 
гостей багато: матері, донь-
ки, навіть онуки. 

Голова округи Оксана 
Фарìòи сповістила, що зу-
стріч під гаслом „Мати і 
донька" зорганізовано з 
метою нагадати молод-
шим, що стати члснкою 
СУÀ означає приєднатись 
до активної частини україн-
ської громади. Що праця у 
СУÀ, до якого належать їх 
матері, дає можливість усім 
виявити себе у тій чи іншій 
ділянці. Що членство в ор-
ганізації приносить кожній 
моральне вдоволення. Зао-
хочувала не гаяти часу, при-
єднуватись до організації, 
що давно переступила п'яти 
десятиліття існування. Для 
знайомства, для товарись-
кої розмови про СУÀ і зій-
шлись ми всі. 

Для розваги присутніх на 
сцені виступили представ-
ники трьох поколінь. П'яти-
річна Наталочка Леськів 
під акомпаньямснт своєї 
вчительки заспівала „Тече 
вода з-під явора". Мило-
звучний голосочок у неї, 
чітка дикція — чи не май-
бутня наша зірка? 

Скрипковий ансамбль 
УМІ: диригент проф. Ана-
стасія Жилава (мата), аком-
паньямент — проф. Роксо-
ляна Оґроднік-Гарасимо-
вич (донька), шестеро скри-
палів (діти і о"уки союзя-
нок) — „злука" поколінь на 
сцені. Ансамбль виконав 

кілька композицій на теми 
народних мелодій, таких 
рідних, приємних. А крім 
них, першу частину серена-
ди Моцарта. 

Поетќа Міра Гармаш роз 
веселика усіх своїми гумо-
ресками на „жіночі теми". 
Подружжя Роман і Міра 
Василишини виступили з 
дружніми шаржами, котрі 
назвали „Абревіятури і асо-
ціяціГ. Р. Васнлишин ви-
с в і т л ю в а в н а екрані свої 
малюнки — емблеми укра-
їнських наукових, студент-
ських, çпортових й інших 
закладів з абревіятурами їх 
назв. М. Василишин читала 
до кожного дотепу гумо-
ристнчну характеристику. 
Присутні реагували сміхом 
на цей оригінальний задум 
миçтців пензля і слова. 

Безумовно, були й опле-
ски всім, всім виконавцям. 
Безумовно, було й часту-
вання. Були й товариські 
розмови. Між старшими — 
найбільше спогади про пра-
цю в СУÀ. Між молодши-
ми, сподіваємось, про їх 
майбутність в цій організа-
ції. 

Г. Царинììиќ 

„Український..." 
. Закінчення зі çтор. 2. 

головно в рядах українсь-
кнх лікарів. В охопленому 
„Архівом" часі у Божу віч¯ 
нìсть перейшли: д-р Теодор 
Небожуќ, д-р Володимир 
Миѓàль, д-р Евген Баранов-
ський, д-р Олександçр Си-
доряк, д-р Нарцнз Лукіяно-
вич, Д-Ð Ростислав Сочин-
ський. Крім згадки про лі-
карів, поміщено в цьому 
розділі згадку про інж. Ле-
оніду Вертипорох, яка по-
мерла 12 червня 1985 року в 
Торонто. Є ще спогад про 
д-ра Дмитра Станксвнча, 
який помер в Коломиї в 
часі Другої світовоî війни. 

Ќòмлèисàтою втрат є на-
ступнин (сьомий) розділ з 
назвою „Нові ѓрадýàити і 
лікарЃ. У розділі перева-
жають згадки про молодих' 
лікарів (понад двадцять). Є 
кілька згадок про молодих 
професіоналістів інших 
професій. 

Восьмий розділ книги ÇВÌ̄  
дчить про те, що між ліка-
рями є люди з пнсьменни-
цьким хистом: д-р МихаЙ¯ 
ло Ќа чалу ба, д-р Володи-
мир Пасіка, д-р Юрій Мов-
чан, д-р Михайло Лòѓаза, 
д-р Степан Зощук. Рецензії 
на їх твори займають пере-
чажаючу частину з цього роз 
ділу. Àвтори рецензáії — 
різні. Бувають випадки, що й 
лікарі є авторами рецензій 
на чиїсь видання. 

Книга закінчýіться розді-
лом „Медичні вісті з Укра¯ 
їни і СССР^. Назва розділу 
не конче відповідає його 
змістові. В розділі поміще-
но п'ять статтеñ , у яких 
иасвітлено радше відноси-
надгСбСР, а головно пору-
шено справу психотюрем. 
7 Працю д-ра Павла Пун-
дія назàѓад оцінюють по¯ 
зитивно, похвально. Але є й 
інші думки. На 199-200 çтор, 
обговорюваної книги помі-
щено рецензію Івана Кед-

?ìина на п'яте число УМА 
на пошану д-ра Романа 

Осінчука). Рецензія була на-
друкована в „СвободЃ 9-го 
січня 1985 року. Рецензент, 
між іншим, написав: 

„Маючи величезний сан-
тимент до своєî станово-
професійної організації, д-р 
П. Пундій визбирує і пере-
ховує з подивугідною пиль-
ністю і докладністю все, що 

Відлуння... 
(Закінчення зі çтор. 2) 

документів цього історич-
ного суду над блискучим 
італійським вченим, що çот 
ні років турбував історію 
Церкви та давав її протнв-
никам клясичннй приклад 
придушування нею науко-
воî цікавосте, було намага-
ння розв'язати раз раз на-
завжди наболіле питання 
про відношення віри до нау-
ки, яке сьогодні може бути 
вже спокійною та об'єктив-
но осмислене та доведене 
до правильного висновку. 

Ця вàтикайсьќà публіка-
ція, між іншим, заперечує 
твердженню одного італгй¯^ 
сьќого історика, який твер-
дить, що анонімним ЗВИНУ-
вачучем Ѓàлілея був єзуітсь-
кий священик, Òрадіо Гра-
ссі. Але докладне бо переві-
рення архіву цього процесу 
виявило, що він не був при-
четний до цього звинувачеи-
ня не тільки з уваги на відмін 
ний почерк його письма, але 
теж з уваги на люксусову 
якість паперу, на якому цей 
анонімний лист був написа-
ний. Таким папером, згідно 
з поглядом редакторів, не 
міг користуватися звичай-
ннй священик чи монах, але 
кардинал, або архнєпископ. 

I · · N Кедрин 
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СТА ÍУІ З РІЗНИХ ГРАНІТІВ. МАРМОРІВ 
І БРОНЗИ НА ПРАВОСЛАВНОМУ 

ÙВИН ТАРІ ÇВ АНДРІЯ 
В С БАВНД БРУКУ. Н ДЖ 

ТА ІНШИХ ЦВИНТАРЯХ В ЗÇА 

появляється в газетах і жур-
налах про УЛТПА і J loro 
членів, включно з оголоше· 
нням 'новоспечсннх' лікарів 
про відкриття їхньої кан¯ 
целяріі у будь-котрому міс-
ті в Америці та клепсидра-
ми і посмертними згадками 
про тих лікарів і лікарок, які 
відходять у вічність, не зу-
мівши виконати античну 
пораду , „medicè, сига te 
ýмилЃ (лікарè, вилікуй се-

Зібравши такий величез-
ний фактичний матеріял , 
можна б̄и з нього скласти 
літературно-наукову моно-
графію. Там могли б бути й 
окремі частини і цілістю 
наведені деякі статті примо-
ви чи доповіді. Але це була б 
б книжка.наукової вартос-
ти, доступна широким ко-
лам читачів. Д-р Павло Пу-
ндій тримається іншої ме¯ 
тоди. Він подає у своїх збір-
никах повністю весь мате-
ріял в оригіналі, тобто ра-
зом із заголовними сторін-
ками газет і журналів та 
разом з усіма подробицями 
другорядних персональних 
оголошень окремих ліха-
р ів . " Дал і автор називає 
видані до цього часу числа 
УМА, а згодом продовжує: 
„Назверх — це просто ім¯ 
понуючі альбоми з люксу-
с о в и м и о б г о р т к а м и , але 
всередині — це сирий мате¯ 
ріял, який поданий у формі 
світлин, не має літературно¯ 
наукової вартости і ледве чи 
подобається тим, кому во-
нн призначені." 

Тут якесь непорозуміння. 
Д-р Павло ПундіЙ ніколи не 
мав і не має претенсій до 
того, щоб редагований ним 
‚‚УМ Архів" сповняв ролю 
наукових творів. Це ніщо 
більше, тільки архів! І так 
треба його оцінювати. А 
свою ціну він має. Має п 
вже тепер, а ще більшу ма-
тиме в майбутньому, коли 
ставатиме в пригоді науко-
вцям, які забажають писати 
монографії про людей чи 
події наших днів. Майбутні 
науковці будуть вдячні д-
рові Пундієві за те, що під-
готовнв їм матеріял для 
їхньої наукової праці. Немає 
сумніву, що вони й інакше 
оцінять працю д-ра Пундія, 
бо архівні матеріали мають 
ту властивість, що з бігом 
часу набирають щораз біль-
шої вартости. 
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МЕЧ і КНИГА 
Історичні оповідання 

для моподі. 
ìлюстрàùіî П. Андрусеоо 

І М. Михüлопича 
Ціна 7.00 дол. з портом 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобò 
в'язýе б% стейтового податку 

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

LML 
?6 Firs! Avenue 

Tel (?1?) 473-3550 
New York. N Y TO009 

МАЄМО БАНДУРИ 
НА ПРОДАЖ 

РОЗШУКИ 

КЛЮЧНИК ВАСИЛЬ 
ІВАНОВИЧ 

уàроджений 1921 p.. Станисла-
вівська область, Стрийський 
р-н, с. Стриганці. Україна. Про-
симо відізватися на таку адресу: 

Michael Fedorrw. 308 East St. 
Chiçòpèè. Mass. 01020 

·FIÜNERÀÌ, D I R E C T O R S · 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 
Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
ЛЎІС НАЙҐРО - директор 

Родина ДМИТРИЌ 

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

(212) 674-2568 

Richard H. Burnadz 

УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 
FUNERAL HOME 

371 Lake view Avenue 
CLIFTON. N.J 

Phone: (201) 772 1880 

Funeral Òìrector 
Chapels available throughout 

the Metropolitan Area 


