
-¿- ¯z. -: 

о — о 

·Z СС `- £ß 

З — `·г З 
UKRAINIAN ÐАІІУ 

СВОБОДА 
УКРАЇНСЬКИЙ ìЦÒÀІННИК 

Пам'ятайте 
про 

Україну! 

VOL XCVI No. 232. JERSEY CITY and NEW YORK FRIDAY. DECEMBER 8. 1989 CENTS 25 UEHTID ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ЙОРЌ. СВОБОДА. П'ЯТНИЦЯ. 8-го ГРУДНЯ 1989 Ч. 232 PtKXCVi 

Ю. ШУХЕВИЧ ДЯКУЄ 
ЗА ПІДТРИМКУ 

Ню Йорќ (У ЦІÇ) — Юрій 
Шухсвич, син головного 
командира ЎПА ген. хор. 
Тараса Чупринки — Рома-
на Шухевича, прибувши 21-
го жовтня ц. р. із понад 40-
літнього ув'язнення і заслан 
ня до рідного Львова, вис-
ловив подяку своїм края-
нам в діяспорі за їхню під-
тримку. 

Ю. Шухевич сказав: „Я, в 
першу чергу, хотів би вис-
ловити мою подяку за ту 
підтримку, за те співчуття, 
яке мені висловлювали на 
протязі довгих років. За цю 
підтримку, яку мені иода-
вали ввесь час. Одним сло-
вом — підтримували мене 
дуже сильно. Тому я ширò 
всім дякую і прошу від мого 

ìмèни передати цю подяку і 
побажати всім всього най-
кращого і побажати всім 
моїм краянам в діяспорі, 
щоб вони самі могли погля-
нути якнайшвидше, що діє-
ться в Україні. Подихати 
атмосферою хоч деякий 
час і, одним словом, побу-
вати на рідній землі'`. 

Про події у Львові Ю. 
Шухевич так сказав : ‚‚Я 
дуже задоволений побачити 
Львів таким, яким він є 
нині. В мене є дуже добрі 
вражіння і скажу, що я не 
сподівався, ще навіть тому 
рік, бачити Його таким, 
яким він є — бурхливим, 
піднесеним, пробудженим 
після такої довготривалої 
тьми". 

„ЗЕЛЕНИЙ СВІТ" 
ЗАСУДЖУЄ А. ГАММЕРА 

Лондон{ЎціÇ) — В Киє-
ві 28-го і 29-го жовтня від-
бувся Установчий з'їзд Рес-
публікансìхої ÀçòùÌяціì „Зè 
лений світ". 

Ухвалено програму і ста-
тут асоціяції, а також низку 
резолюцій, між іншими про 
вибори із закликом доство-
рення спільного бльоку де-
мократичних сил, про чор-
нобильську аварію з вимо-
гою влаштувати нал звину-
ваченими трагедії нюрнбер-
зький трибунал Чорнобиля, 
про екологію та ради, про 
з е м л ю та б а г а т о інших. 
Була створена ініціятивна 
група для створення партії 
..Зелених". 

На пропозицію народно-
го депутата СССР від Пол-
тавщини Миколи Ќýцейќà 
прийнято звернення де амс-
риканського індустріяліста 
Арманда Гаммера такого 
змісту: 

‚‚Пане Гаммер, 
Ми, делегати першого 

З'їзду ‚.Зеленого Світу" ви-
словлюсмо вам своє крайнє 
обурення багатол ітньою 
сепаратною змовою з бю-
рократичним апаратом уря 
дів С С С Р та У С С Р , за 
спиною багатонаціональ-
ноі України, в наслідок чого 
йде згубна для нашої бать-

кìвщини, усіх її сучасних і 
майбутніх громадян, ек-
спанзія ваших хемічних під-
приємств, основи технокра-
тичного биíнесу. Асоціяція 
‚‚Зелений Світ" вимагає при 
пинити ваші аморальні дії 
на терèні України". 

Після закінчення з'їзду 
відбувся санкціонований 
мітинг біля Республікансь-
кого стадіону, з ібралося 
кілька тисяч осіб. Перед 
початком міліція затрима-
ла одного хлопця, другого 
відбили люди, що оточили 
місце події. Затриманий був 
за те, що ніс український 
прапор, однак після оголо-
шення про цей інцидент на 
мітингу, частина присутніх 
рушила до відділу міліції і 
його негайно звільнили. 

Майоріли гасла: „Немає 
мирного атома!, „Досить 
АЕС на Україні" та інші. 
Мешканці радіоактивно за-
бруджсних районів прий-
шли з чорними транспоран-
тами з написами: „Хочемо 
мати здорових дітей!" та 
„Вимагаймо негайного ви-
селення!". 

Доповідачі переважно 
торкалися питання про ядер 
ну загрозу в Україні. Мі-
яинг тривав дві з полови-
ною години. 

Надруковано збірку поезій 
С. Гурко 

Торонто. — Цього року 
тут з Видавництва Об'єднай 
ня Українських Письмснни-
ків „Слово" появилася 88-
сторінкова збірка поезій 
п.з. ..Три джерела". Обкла-
динку до книжки виконав 
Роман Раделецький. 

У збірні цій і поезія прис-
вячена 175-річчю Тараса 
Шевченка, і вірші сповнені 
філософії, і стрічки поезій, 
де віддзеркаленням спога-
дів зустрічає читача рідна 
земля — міста, села і ріки, і 

краса природи — пов язана 
наскрізь із глибиною відчу-
вань поетеси, та й відгомін 
до сучасних подій в Україні, 
весна пробудження україн-
ського народу. 

Зацікавлені збіркою пое-
зій С. Гурко можуть звер-
татись на адресу: StefanÌà 
Hurko, ЗО Aìlàñl¢ùošt Dr., 
apt. 606, Isfington, Ont. M9A 
458, Canada; або: Stefanìà 
Hurko, 8040 Tatum Water-
way Dr. apt. 12, Miami Beach 
Fla., 33141, USA 

Проф. T. Гунчак доповідав 
про НРУП 

Чикаго (В.В.). — Понад 
200 присутніх з увагою проç 
лухали виступ проф. Тараса 
Гунчака з Ратгерського уні-
зерситету в суботу, 18-го 
листопада ц.р. в Чикаго. 
Доповідь організувала міс-
цева Група Сприяння На-
родному Рухові України за 
Перебудову, як свою другу 
багатолюдну імпрезу піс-' 
ля зустрічі з депутатом Во-
лодимиром Яворівським. 

Перед публічною доповід 
дю відбулося чергове засі-
дання місцевої групи спри-
яння, що ним керував мо-
дератор фупи, проф. Василь 
Марќусь, склавши звіт про 
працю чикаґської групи та 
про проблеми організації й 
координації дії інших подіб 
них груп. Проф. Т.Гунчак, 
ініціятор допомоги НРУП 
поінформував присутніх 
про дотеперішні заходи на-
ладнати акцію допомоги в 
Україні. Він повідомив, що 
тепер ведеться збіркову ак-
цію на Фонд Допомоги Ді-
тям Чорнобиля, який стоя-
тиме до диспозиції НРУП в 
Україні.. 

Найважливіше тепер — 

цс допомога лікарням, шко-
лам, гуртожиткам, де пере-
бувають діти, що потерпіли 
від чорнобильської катаст-
рофи, але керівництво фон-
ду підтримуватиме й інші 
заходи Н Р У П в обороні 
національних та політич-
них прав українського нарò 
ду. Т.Гунчак поінформував 
про склад покликаної ди-
рекції фонду, до якого мо-
жуть увійти ще й інші особи 
в порозумінні з активними 
осередками груп сприяння 
НРУП. 

Свою публічну доповідь 
проф. Т.Гунчак присвятив 
особистим враженням із 
Установчого з'їзду НРУП 
8-10-го вересня ц.р. в Києві, 
де він мав нагоду зустріти-
ся з багатьма лідерами 
цього динамічного руху та 
промовляти до присутніх 
делегатів, висловлюючи 
сподівання і готовість спів-
праці діяспорних українців. 
Доповідач представив низ-
ку зворушливих спостере-
жень та çкоментував різні 
драматичні ситуації на з'їзді 

(Закінчення на çтор. 4) 

В Дітройті оформлено Відділ 
Товариства Прихильниківì НРУП 

Дітройт(О.У.М.). - П і с -
ля доповіді Володимира 
Яворівського в Дітройті на 
початку жовтня ц.р. учасни-
ки відгукнулися щедрими 
датками — деякі грубùìими 
сумами — на потреби хво-
рих дітей —г жертв чорно-
бильськоî трагедії, а влас-
тиво на Фонд НРУП, який 
буде розñòряджати допомо 
говим Фондом у майбутньо 
му. Громадськість виявила-
ся за створення окремого 
тіла, радше зöіркового апа-
рату, який діяв би тобто 
організував збіркові акції. 

Ця преважлива справа ще 
більше сконкретизувалася 
після доповіді проф. Тараса 
Гунчака в Дітройті 17-го 
листопада ц.р., після якої 
зложили присутні поважну 
суму на ці самі потреби. 
Таким чином виринула ко-
нечність створення окре.мо-
го громадського тіла. 

У середу, 29-го листопада 
ц.р., відбулися Основуючі 
збори Товариства Прихиль 
ників НРУП в Дітройті. У 
зборах взяли участь відомі 
широкій громаді люди доб-
рої волі, які мають сильне 
почуття обов'язку не тільки 
допомагати, але й пошири-
ти акцію в громаді до всіх 
можливих меж. 

Нарадами проводила пре 
зидія в складі мгр Ромà 
Дигдало, голова, І Ольга 
Уляна Марýшàќ, секретар. 

Після вичерпного з'ясу-
вання Р. Дигдало завдань і 
цілі відділу розвинулася 
ділова дискусія. Перш усьо 
го присутні беззастережно 
виявилися за створення та-
кого Відділу. J 

У висліді нарад вибрано 
Управу Відділу в такому 
складі: Любомир Та тух — 
голова, мгр Р. Дигдало — 
екзекутивний заступник, 
д-р Марія Балтарович — 
заступник голови, О. У. Ма-
рущак — секретар, д-р 
Юрій Розгін — касир. Ми-
рон Воронович — фінàиçò-
вий референт; Контрольна 
комісія: Зснон Васильќè-
вич, Микола Татарин і Пав-
ло Гермàи. Створено також 
окремі комісії: Фінансову, 
Організаційно-імпрсзову і 
Інформаційно-пресову. 

Управа створеного Відді-
лу відбуде окрему нараду 
для остаточного оформлен-
ня комісій, а також намі-
чення пляну праці, і закли-
кає людей доброї волі вклю 
читися в акції цього благо-
родного діла. 

На найближчий час запля 
мовàно перевести на терèні 
Дітройту коляду в часі Різд 
вяних Свят на згадані до-
помогові цілі. Управа має 
намір охопити колядою ма-
ксимум громадянства, по-
біч фінансової збірки ще 
більше спопуляризувати по 
треби допомоги Україні. 

В Івано-Франківському проходить 
міжнародна виставка 

Торонто (Д. Даревич). — 
У Художньому Музею в 
Івано-Франківському від-
бувається перша Міжнарод 
на виставка мистецтва в 
Україні. 

Виставка проходить під 
назвою „Бієнале — Імпре-
за '89' ". До участи зголоси-
лися миçтці з 17-ох країн 
світу, включно з миçтцями з 
України та українськими 
миçтцями з діяспори. 

Це вперше допущено до 
виставки українських мист-
ців, що емігрували на Захід, 

а саме Володимира Мака-
ренка з Парижу, Володи-
мвра-Стрельнікова з МЮІІ-
хену та Івана Остафійчука з 
Торонто. Організаційний 
комітет виставки отримав 
понад 2,000 малюнків, гра-
фічних праць та скульптур 
від 230 миçтців. Виставка 
відбудеться при фінансовій 
допомозі Фонду Культури 
України. Офіційне відкрит-
тя відбулося 31-го жовтня. 

Адреса Художнього Му-
зею: площа Урицького. 8. 

Інститут ім. А. üìèптицьќòѓò 
існуватиме при університеті 

çв. Павла 

Представники УЌЏ і університету çв. Павла в Оттаві 
(сидять, зліва): В. Філевии, М. Германюќ о. П. Уртубіз. 
Є. Черевик, С'. Å'ùмій; ('стоять, зліва): о. И. Андріїшин, о. 
JJ. Ляберж, І. Бароùн, о. проф. А. Чировськиü, о. А. 

Пільман, о. Ж. Лсру. 

Оттава , Онт. — Після 
кількамісячних переговорів 
дня 27-го жовтня ц.р. Мит-
рополит Максим Герма-
нюк, разом з представника-
мн Фундації Інституту ім. 
Митрополита Андрея Шеп-
тицького та ректором Свя-
топавлівського оттавсько-
го університету підписали 
першу угоду про перенесен-
ня інституту до цього уні-
верситету. Підписання уго-
ди відбулося в залі сенату 
університету çв. Павла. Піс-
ля коротких промов та са-
мого акту підписання рек-
торат університету вшану-
вав гостей святочним приЙ-
няттям. 

Ректор університету çв. 
Павла, о.Піçр Уртубіз, при-
вітав присутніх, підкреслю-
ючи важливу ролю яку ві-
дограватимс інститут ім. 
Шептицького для взаємопо 
розуміння між Східньою і 
Західньою Церквами. Мит-

рополит Максим Герма-
нюк у своїх заввагах під-
крсслнв. що нарешті духо-
венство та вірні Українсь-
кої Церкви зможе вив-
чати свою рідну духовну 
спадщину на університетсь-
кому рівні, здобуваючи на-
укові ступені з предметів 
українського християнства. 
Директор — òçновийќ ін-
ституту, о. проф. Андрій 
Чиþовський, говорив про 
проблематику відроджсн-
ня України та потреби від-
крити можливості християн 
ської науки братам і ссст-
рам в Україні. 

Інститут ім. Мнтрополи-
та Андрея Шептицького пс-
ренесеться з університету 
Католицької богословської 
спілки у Чикаго літом 1990 
року, а відкриє свої бюра 
при університеті çв. Павла 
1-го вересня 1990 року. В 

(Закінчення на crop. 4) 

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ ПОЧИНАЄ 
РОЗКОЛЮВАТИСЯ 

Москва. — В той час, як 
президент Міхаїл Горбачов 
застосовував свої диплома-
тичні вмілості щоби втри-
мати стабільність Европи, 
його власна Комуністична 
партія почала розколюва-
тися по етнічних і ідеологі-
чних лініях. 

Не зважаючи на те, що М. 
Горбачов обіцяв з часом 
ввести в СССР політичний 
плюралізм, самі члени пар-
гіî починають квестіонува-
ти право Комуністичної пар 
тìі. як єдиної домінуючої 
сили в країні, маючи на 
увазі приклади Польщі, Ма 
лярщини, Чехо-Словаччи-
ни та Східньої Німеччини. 

Першим прикладом мо-
же послужити колись могут 
ня партійна організація Ле-
нінграду, кандидати якої 
потерпіли жахливу поразку 
в березневих виборах і те-
пср п провід підготовляє 
свої окремі та сильно проти 
лежні до Горбачовських 
пропозиції про соціяльні та 
економічні зміни. 

Латвія.за прикладом Лит 
ви, також заявила своє ба-
жання створити свою неза-
лежну від Москви Кому-
ністичну партію. Литва, де з 
комуністами відкрито кон-
курус сильний громадський 
фронт, нова соціял-демок-
ратнчна партія та інші про-
гнвники, може стати пер-
шою республікою СССР.де 
офіційно на сесії парлямсн-
ту відкинуть право Кому-
ністичної партії домінувати 
політичною та іншими сфс-
рами життя Литви. 

Противники домінуючої 
системи Комуністичної пар 
тії надіються, що на з'їзді 
народних депутатів СССР, 
який мас розпочатистптас" 
тупного тижня в Москві, 
їм вдасться вибороти рішен 
ня в цій спірній справі. їх-
нім бажанням є викреслити 
з всесоюзної конституції 6-
ий параграф, який запевняє 
за Комуністичної партією 
право на „головну та провід 
ну силу совстського суспіль 
ства та його політичної 
системи, vcix державних і 

громадських організацій". 
Саме в такий спосіб, тобто 
виелімінуванняям з консти-
туції країни прав Комуніс-
тичної партії на монополь 
політичного та громадсько-
го життя, здійснили бажан-
ня своїх громадян Çхідня 
Німеччина та Чехо-Словач-
чина, бо Польща та Мадяр-
щина відразу перейшли на 
багатопартійну систему. 
В СССР минулого місяця 
Верховна Рада малою кіль-
кістю голосів проголосува-
ла, щоби цього питання не 
включати до програми з̀ Тз-
ду народних депутатів після 
промови М. Горбачова, в 
якій він заявив, що пору-
шсння цієї справи може до-
вести до розколу. Одначе 
декілька народних депута-
тів, між ними Андрей Са-
харов, відомий захисник 
людських прав, і А. Собчак, 
професор права з Ленінгра-
ду, заявили, що будуть зма-
гатися, щоб цю точку пору-
шити на з'їзді, бо тільки 
з'їзд народних депутатів 
має право на поправки кон-
ституції. 

В недавньому інтерв'ю А. 
Собчак сказав, що сќаçýван 
ня 6-го параграфу з консти-
туціі було б важливим пси-
хологічним ударом для пар 
тійних апаратчиків, ‚‚які 
продовжують диктувати 
державним урядам і уста-
новам і удавати, що нічого 
не З·МІНИЛОСЯ". 

Кремлівські провідники 
знаходяться тепер перед 
дилемою, з якої не знають 
як вийти. Вони стоять віч-
на-віч перед можливістю 
скасування їхньої влади кон 
ституційним шляхом, а ма-
буть ще більше непокоїть їх 
'можливість втрати влади 
над комуністичними парті-
ями республік СССР. Бо, як 
твердить головний ідеолог 
совєтської Комуністичної 
партії Вадім Мсдведев, „це 
може бути кінцем перебу-
дови з точки зору нашої 
внутрішньої перебудови, як 
також із точки зору нашого 
нового місця в міжнародно-
му суспільстві". 

Квітка Цісик співає 
на новій касетџі 

Ню Йорќ. - Довгоочіку-
вана друга збірка народних 
пісень Квітки Цісик появи-
лася під фірмою Кей-Ем-Сі 
Рекорде у формі касетоќ і 
компактного диску під на-
голо'вком „Квітка — два 
кольори". 

Цей музичний випуск çпо 
дучуе традиційні романтнч-
ні народні пісні з модерни-
ми любовними піснями ук-
раїнських композиторів і 
тому він промовляє до всіх 
поколінь — старших, мо-
лодших і наймолодших піс-
нями: „Ой не світи, міся-
ченьку", „Тече річка неве-
личка" , ‚ ‚ К о л о м и й к а " , а 
також новішими „Я піду в 
далекі гори" В. Івасюќà, 
„Де ти тепер" і „Два кольо-
ри". 

Всі 15 пісень опрацював 
музично композитор Джек 
Кортнер по-мистецьки й 
оригінально. Чудовий го-
лос Квітки супроводжує 
велика оркестрà, складена з 

найкращих нюйоркськнх 
камерних музик, і її сестри 
Марії Цісик при фортспія-
ні. 

„Квітка — два кольори"ç 
першим українським альбо-
мом досконало технічно 

(Закінчення на crop. 4) 

У СВІТІ 
З Г І Д Н О З Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я М И високоповставлсних 
чинників Уряду президента Джорджа Буша. в дискусії про 
свої внутрішні проблеми на зустрічі в Мальті президент 
Міхаїл Горбачов сказав, що його „основним іспитом" с 
якнайскорше запобігти бракові речей та продуктів 
щоденного вжитку. З його слів американські корсспондсн-
ти зрозуміли, що саме в цьому буде поляì àти сила його 
влади, чи зум$ він закінчити дилему всякого роду браќÌв 

У ВІВТОРОК, 5-ГО грудня ц. p., конкоруючі фракції 
мусулманів і християн в Бейруті, столиці Ливану, знову 
розпочали гарматну та ракетну перепалку і цим закінчили 
10-тижневу перерву воєнних дій. Все це тому, шо провід-
ник більшости християнських військових частин генерал 
Мішел Аун не погоджується на новообраний уряд Ливану 
на чолі з президентом Еліясом Граві. Він заявляє, що не 
буде жодної політичної злагоди в Ливані так довго, як на 
території Ливану перебувають війська Сирії. 

АМЕРИКАНСЬКУ ГРОМАДЯНКУ та релігійну пра-
цівницю,28-літню Джсніфер Кàçоло заарештовано в 
Сальвадорі та обвинувачено у тероризмі. Сталося цс після 
того, як поліція на її подвір'ї знайшла закопані вибухові 
матеріали та амуніцію. їй загрожує 20 років ув'язнення, 
якщо буде визнана винною. 

УРЯД СХІДНЬОЇ НІМЕЧЧИНИ 
ПЕРЕБУВАЄ В СТАНІ КРИЗИ 

Східній Берлін Якпо-
відомило східньонімецьке 
пресове агентство АДН, 
Еѓон Крснц зрезигнував з 
посади голови Державної 
ради через три дні після 
резиґнації з посту першого 
секретаря ЦК Соціялістич-
ноî єдиної партії Німсччи-
ни, тобто комуністичної 
партії. 

Проміжною фігурою 
ст`авгддова Ліберально-
демократичної партії Ман-
фред Герлях, який змінив 
Éѓòна Кренца на пості голо-
ви держави. Ще ніколи не-
комуніст не займав цей пост. 

Агентство АДН нічого 
не повідомило про причи-
ни резиґнації Бѓона Крсн-
ца, хоч фактично цей діяч 
уже втратив всякий вплив 
після відходу з посади пер-, 
шого секретаря ЦК. 

З'їзд СЄПН, призначений 
на 15-го грудня ц.р., тепер 
перенесений проміжним 
партійним керівництвом 

на п'ятницю. 8-ю грудня. 
З'їзд розгляне справу про 
докорінне перетворення ÇЄ 
ПН в партію, орієнтовану 
на „демократичний соція-
лізм". ‚.З'їзд повинен пор-
ватн зі сталінським режн-
мо.м і поставити партію на 
рівну основу з іншими полі 
тичннми силами", полаѓ 
АДН. 

Виступаючи на нашòналь 
ній телевізії у зв'язку з приз-
наченням його головою 
Державноî ради. Манфред 
Герлах підкреслив, що він 
буде виконувати функції 
президента Східньої Нìмеч-
чини доти, поки Народна 
палата не вибере постійно-
ѓо президента. 

Крім того; зрезигнував 
увесь склад Ради Націока. ь 
ної оборони, яку також 040-
лював Е. Крени. Таким чн-
ном, Крснц. який прийшов 
до влади 18-го жовтня, за 
неповні півтора місяці поз-
бувся ВСІХ своїх посѓів. 

В Монтреалі невідомий мужчина 
вбив 14 студенток 

М о н т р е а л ь , Кве. — У 
середу, 6-го грудня ц.р., о 
ѓод. 5:20 по полудні до бу-
динку інженерсь'кого фа-
культсту Монтреральсько-
го університету вбіг моло-
дий мужчина з кріçòм, вбив 
14 студенток і поранив 12 
інших осіб, після цього вбив 
себе. 

Згідно з твердженнями 
коменданта монтрсальсь-
кої поліції Кльода Ст. Льо-
рента, вбивник зумисне вн-
шукував студенток, бо в 
одній з викладових заль 
поділив студентів на дві 
групи — мужчиннам ска-
зав вийти, а тоді почав стрі-
лятн у студенток, вбиваючи 
шістьох. В іншій кімнаті 
вбив ше одну студентку, а 
вбігши до їдальні шс трьох, 
тоді з кріçòм в руках на 
коридорі знайшов наступні 

свої чотири жертви та своє 
божевілля покінчив своçю 
смертю. 

Як твердять ììòлінійні чин 
ники, його ціллю було зни-
шити якнайбільше осіб жі-
ночого полу. Свідки ствср-
ДИЛИ, шо вся ця подія від-
бувалася в гакомý гемѓìі та з 
такою несподіваною швид-
кістю, шо більшість осіб 
були цілковито прнголом-
шсні і не могли зовсім рса-
ìуватн. Серед 12-ти поране-
ннх, декілька знаходяться.в 
критичному стані, але з ува-
ги на тс, шо в лікарні, куди 
їх привезли, мала відбутиçќ 
иерсдсвяточна вечірка, то 
велика кількість лікарів та 
іншого медичного персона-
лу були на місці й відразу 
могли зайнятися поранени-
мн, що багатьом з них вря-
ѓувалò життя. 

О. Тимòìùèиќò начитав вірші 
Б. Антоñèнќа-Лавùòовимà 

Балтимор. — У видав-
ництві ..Смолоскип" появи-
лася касетќа з одногодин-
ним записом „Тюремні вір-
ші Бориса Антонснка-Давн 
довича". Вірші читає внук 
письменника Олесь Тнмо-
шснко, який перебуває на 
лікуванні у Вашінгтоні. За-
пис віршів виконав звуко-
рсжисер Степан Максимюк. 

Читання віршів починàе 
Олесь Тимошенко вступом, 
в якому між іншим гово-
риться: 

.‚І прийшов я у цей інший, 
дивний світ, і йду до Вас, і 
несу з собою полум'яне сло-
во мого діда Бориса Анто-
ненка-Давндовича,слово 
любови до свого народу, до 
людей, ло України". 

На ленті касетќи записа-
но такі найбільш відомі 

тюремні вірші Бориса Ан-
тоненка-Давидовича: ‚.Пур 
ѓа". .‚Вона вже йде". .‚Бран-
ка", ..Мати". ..Пса;юмслра 
ждань", ‚‚В тюрмі, на згад-
ку серед ночі". ..Карусель", 
..Апеляція до майбутнього" 
‚‚Хутір Михайлівський" і 
..Лист у невідоме". 

Ціна касетќи 10 „тол. 

Рівнож появилися три 
різдвяні карточки роботи 
О. Тнмошенка в ціні по 60 ц. 
за карточку. Весь дохід з 
продажу касетоќ і карток 
призначений на перебувай-
ня і навчання О. Тимошен-
ка в Америці. Замовлення 
проситься слати на адресу: 
(чеки проситься виставляти 
на ім'я Олеся Тнмошенка): 
„Smoloskvp". P.O.Box 561. 
I·llicòit City, Md. 21043. 

В АМЕРИЦІ 
НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ çдинòго ліку АЗТ проти смерте 
льної хвороби АІДС, які проводить фірма Бирровì 
Веллком. що виробляє цей лік, підтверджують, шо він с 
карциногенннй. Фірма розіслала тисячі листів лікарям, які 
практикують лікування АІДС з допомогою A3! Але на 
думку лікарів, хворі можуть і повинні надалі вживà ги АЗТ. 
тому шо вони не мають можливості вибору і риск 
ракового захворювання є поки пìо теоретичним. 

ДЕЙВИД ДІНКІНС. новообра ний посадник Ню Йорќу. 
вже вибрав чотирьох кандидатів на місця своїх заступни-
ків у Міській управі. Офіційні розмови з кандидатами 
відбудуться після попередньоî перевірки їх минулого. 
Серед кандидатів — Норман Стéðçел, колишній ревізор 
санітарного управління міста, який канлидус на першого 
заступника посадника, Селлі Б Гернандез-Пінеро, ревізор 
фінансової служби міста, ќандйдуѓ на посаду заступника у 
питаннях економічного розвитку. Віктор Ковнср. юрист, 
займе посаду корпораційного дорадника, а Алберт 
Çкардìно, репортер „Ню Йорќ Таймçу", буде пресовим 
секретарем. 

ФІРМИ АЙ —БÌ—ЕМ проголосила у вівторок. 5-го грудня, 
що з метою координації виробництва з цілями розвитку 
повинна зменшити кількість своїх працівників в Америці 
на 10,000 осіб, як також зменшити свою потужність 
шляхом зачинення деяких своїх філіялів у країні. Джан Ф. 
Ейкерз, директор Ай-Бі-Ем, сказав, що ці обмеження 
заощадять фірмі один біл. дол щорічно. Після цього 
проголошення відразу зросли акції Ай-Бі-Ем на нюйорк-
ській біржі. В Америці працюватиме 206,000 працівників 
після того, як в першій половині наступного року їх 
кількість зменшиться на 10,000. В зàì`альному у світі для 
фірми Ай-Бі-Ем працює 377.000 працівників. 
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Важкий тиждень Джорджа Буша 
їхати на дводенну конференцію із Міхаілом 

Горбачовим — це нійќà приємність. За вірогідни-
ми газетними вістками — Буш годинами пере-
сиджував при телефонічному апараті на розмо-
вах із головами членських країн НАТО і грдина-
ми нараджувався із членами свого Уряду, із 
фахівцями військових, торговельних,фінансо-
вих справ, із директором Центральної Розвідчоі 
Агенції та головою ФБІ. Буш не квапився до 
тієї зустрічі, бо ждав на дальший вислід Ґорба-
човоî . ‚перебудови" і на дальший розвиток 
процесу зàникання комунізму. Але Буш мусить 
рахуватися із Конґресом,з його демократичною 
більшістю, та з союзниками з бльоку НАТО, а 
одні і другі віддавна наполягали на приспішен-
ня такої ‚‚вершинноî" конференції. Як вимагала 
цього наївна американська громадська думка — 
видно по негайній реакції на офіційне проголо-
шення, що у двох перших 'днях грудня Буш 
стрінеться з Горбачовим на Мальті. Всі акції на 
нюйоркській біржі пішли вгору, в авторитетному 
для економічного світу ‚‚Волл Стріт Джорнал" 
появилися статі про політичну й економічну 
стабілізацію, люди набрали ще більшого довір'я 
до завтрішнього дня і передріздвяний торгове-
льний сезон розпочався у цьому році вже в 
останньому тижні листопада. Дивно чи не 
дивно, см·шно чилне смішно — не тільки ліво-
ліберальні ̂ пісніќй лрагнули цієї зустрічі Буша з 
Горбачовим, але й світ економіки. 

Ніхто з тих, які підготовляли ту зустріч, ані 
державний секретар Джеймс Бейкер і його 
совєтський партнер Едуард Шеварднадзе.ані 
Буш і Горбачов не сподівалися, що в першому 
дні їх зустрічі настане на Середземному морі 
така хуртовина, що буде фізично неможливо 
нараджуватись на заякореному військовому 
кораблі, треба буде виректися післяполудневої 
сесії та виректися заплянованого бенкету. Але у 
дòвѓогодинних нарадах заторкнено ст ільки 
справ, що текст пресової конференції Буша й 
Горбачова з американськими і совєтськими 
журналістами забрав дві повні сторінки ‚‚Ню 
Йорќ Таймçу" з дати 4 грудня 1989 року. І Буш і 
'Горбачов запевнювали, що скінчилася холодна 
÷війна і що ‚‚починається нова ера". З проголоше-
ного звіту і тієї пресової конференції виходить, 
що Горбачов дістав від Америки дарунок у 
постаті скасування будь-яких бар'єр обосторон-
ньої торгівлі. Користь може бути найбільша для 
СССР — імпорт з Америки, — бо СССР може 
експортувати до Америки тільки каöяр і горілку 

-:,,Çтопічная". Рішено приспішити переговори у 
.Відні для підготови договорів про редукцію 
·різних родів зброї. Рішено перевести наступну 
‚‚вершинну" зустріч у липні 1990 року й до того 
часу підготовити тексти різних військових, тор-
говельних і культурних договорів . Обидва 
лідери позували телевізійним араратам всміхне-
ні, вони стискали один одному руку розійшлися 
ніби вдоволеними. Горбачов відлетів до Москви, 
де звітував перед партійними бонзами та запро-
шеними лідерами всіх сателітських країн. Буш 
полетів до Брюселю, де зібрались голови 
членських держав НАТО. Найважливішою була 
заява Буша, що ЗÇА залишать надалі американ-
ське військо в Західній Европі (310,000 вояків) 
поки остаточно не закріпиться безпека европей-
ського Заходу. Вправді Горбачов урочисто 
заявив, що Совєтський Союз ‚‚ніколи" не поведе 
агресивної війни, але Буш й інші західні лідери 
правильно — обережні. 

Поруч із погодою, яка зробила Бушеві 
прикру несподіванку на Мальті — заскочила 
його там також вістка про драматичні події на 
союзницьких Філіппінах. Комуністичні партиза-
ни, які від лгг шарпали державний апарат у цій 
демократичній республіці, перевели несподіва-
ну атаку, яка загрозила упадком президента 

Коразон Àкіно, яка прийшла там до влади три 
роки тому з допомогою від Америки. Àк іно 
зателефонувала своїм приятелям у Вашінгтоні й 
просила військової допомоги. Заалярмовано 
ьіцепрезидента Дана Квейла, який радився з 
високими старшинами Пентапону, і готовий плян 
інтервенції протелефонував Бушеві на Мальту. 
Цей останній плян òдобрив і впродовж найко-
ротшого часу американські новітні джети дали 
летунську охорону державному філіппінському 
війську Партизанів прогнали — хоч невідомо на 
як довго. 

Який буде практичний вислід цієїконферен-
ціі Буша з Горбачовим на Мальті — покаже 
майбутність. Зокрема покажеться, чи Горбачов 
дотримає обіцянки, що не буде посилати зброю 
сандіністам у Нікарагуа ані комуністичним 
партизанам в Сальвадорі . Він заперечив, 
наче би робив це — говорив неправду. Він при-
знав на пресовій конференції, що про відносини 
в Центральній Америці була довга розмова з 
Бушем. Горбачов заявив, що він є за переведен-
ня там виборів під контролèю Об'єднаних Націй і 

признав, що ЗÇА мають причину бути стурбовани 
ми. А втім: скільки разів большевицькі лідери 
зламали своє слово! Покажеться, чи настане 
‚‚нова ера" і як вона виглядатиме. 

На протиìì багатьох ро-
ків наставлення урядовців 
канадського міністерства 
зовнішніх справ до україн-
ськнх проблем було, якщо 
не зовсім негативне, то, в 
найкращому випадку, бай-
дуже. Це було особливо 
помітне під час урядування 
Ліберальної партії під про-
водом прем'єр міністрів 
Пірсона і Трудò, в роках 
1963 до 1984. Той факт, що в 
Канаді було велике число 
громадян українського по-
ходжсння не відігравало 
великоî ро."і для так звано-
го „естаблішменту" і мініс-
терства зовнішніх справ. 
Періодичні звернення укра-
їнськнх організацій, інсти-
туцій, преси і поодиноких 
громадян до канадського 
уряду в справі наявних зло-
вживань і порушувань люд-
ських прав совєтськими 
властями не знаходили нія-
кого відгуку з боку бюро-
кратії, яка трактувала ці 
апелі як частину націоналіс-
тичної пропаганди. Також 
відомо, що прем'ср-мініс-
тер Трудò був безкомпромі-
совим ворогом усякого на-
ціоналізму. 

Лише останніми роками, 
особливо після відкриття 
Українського Інформацій-
ного Бюра Конгресу Укра-
їнців Канади в Оттаві і на-
полегливої праці президен-
та КУК, д-ра Дмитра Ціпи-
вника, президента Світово-
го Конгресу Вільних Укра-
їнців Юрія Шимка і дирск-
тора Бюра Андрія Глуховс-
цького, зайшли деякі зміни 
в наставленні міністерства 
зовнішніх справ. Періодич-
ні зустрічі з чільними дія-
чами української громади 
також мали позитивні нас-
лідки. 

Степан Яворськнй 

КОНФЕРЕНЦІЯ В ОТТАВІ: 
КАНАДА-УКРАÏНА 

Одначе, найважнішнм чи-
нником у поліпшенні стосу-
нків між українською гро-
мадою і канадським урядом 
були монументальні зміни і 
події в Східній Европі, 
СССР, а особливо на укра-
îнських землях. Канадсьг 
кий уряд нарешті зрозумів, 
що українські протести проѓ 
ти порушувань людських 
прав та економічних катас-
троф були цілком оправда-
иі та заслуговували на ува-
гу· 

У наслідок старань керів-
ннкìв СКВУ і КУК та при 
активній допомозі міністер-
ства зовнішніх справ Кана-
дн Ю-го листопада ц.р в 
приміщенні цього міністер-
ства в Оттаві відбулася істо-
рична конференція „кругло-
го стола" (форум) під гас-
лом „Канада - Україна". 

Українська делегація 
складалася з доповідачів, 
коментаторів та запроше-
них гостей. Співпредсідни-
ками першої сесії конферен-
ціî були: проф. Орест Рудзік 
і заступник віцеміністра 
зовнішніх справ, Жак Руа. 
Доповідачами від Україн-
ців були: адвокат Богдан 
Òнищуќ, Христина Ісаїв, 
проф. Богдан Кравченко і 
адвокат Іван Григорович. 
Від міністерства зовнішніх 
справ, крім вищезгаданого 
Ж. Руа, були референти 
поодиноких відділів мініс-
терства, а саме: Миррі Фер-

ведср, директор Східньоев-
ропейського бюра міністерс-
тва зовнішніх справ і між-
народної торгівлі, Лу Нау-
мофскі, заступник дирскто-
ра відділу торгівлі міністер-
ства зовнішніх справ і між-
народної торгівлі , Мартін 
Стовн, директор СССР і 
східньоевропсйського від-
ділу міністерства зовнішніх 
справ і міжнародноî торгів-
лі, Ґрегем Кларк, референт 
СССР і східньоевропейсь-
кого відділу міністерства 
зовнішніх справ і міжнаро-
дної торгівлі, і Гектор Ко-
ван, директор справ втіка-
чів міністерства іміграції. 

Предсідником другої се-
сії був д-р Д. Ціпивник, а 
коментаторами були: коли-
шній посол Андрій Вітер, 
проф. Богдан Боцюрків, 
проф. Юрій Даревич, проф. 
Роман Сербин, проф. Ро-
ман Петришин, адвокат 
Ігор Брода, адвокат Олек-
сандра Хипій та адвокат 
Нестор Войчишин. 

Конференція почалася ви-
ступом Ж. Руа, який дора-
джус міністрові в справах 
цілої Европи, включно з 
Совстським Союзом. Він 
прочитав привіт коференції 
від міністра зовнішніх 
справ, Джов Кларка, а по-
тім дав короткий огляд су-
часних стосунків Канади з 
УССР. Жак Руа зазначив, 
що такі проблеми, бу-
дуть предметом дискусії на 

сьогоднішній конференції: 
відкриття канадського кон-
суляту в Києві, іміграція і 
культурні виміни, людські і 
релігійні права, співпраця в 
індустрії і торгівлі. 

Відносно першої точки, 
^оповідач запевнив присут-
ніх, що канадський уряд 
ставиться позитивно до від-
криття консуляту в Києві та 
що ця справа траѓѓýçться 
на базі пріоритету. 

Коли йдеться про справи 
іміграції та культурних зв'яз-
ків з Україною, то статистич-
ні дані вказують на поважний 
зріст відвідувачів Канади з 
України і навпаки. Деякі 
канадські провінції підписа-
ли договори з урядом Укра-
їни в ділянці культурних 
або торговельних зв'язків. 

Говорячи про людські 
права, заступник віцемініс-
тра сказав, що теперішня 
ситуація в СССР поправи-
лась. Визначні дисиденти і 
політичні в'язні були звіпь-
нені з тюрем, таборів та 
психіятричних шпиталів. 
Неофіційні організації і не-
формальні угруповання, які 
не є пов'язані з Комуністич-
ною партією, мають мож-
ливість діяти. Одначе йому 
відомо, що трапляється ба-
гато інцидентів, які вказу-
ють на те, що влада ще й 
далі надуживає сили. Є та-
кож інформації про те, що 
деякі дисиденти ще перебу-
вають в ув'язненні, або в 
психіятричних шпиталях. 
Ж. Руа сказав, що канадсь-
кий уряд буде пильно слід-
кувати за порушуваннями 
людських прав і робитиме 
відповідні заходи, щоб такі 
порушування були ліквідо-
вани. 

Закінчення буде. 

Ім'я професора Яр. Руд-
ницького записано в історії 
української науки й культу-
ри насамперед, як мовознав 
ця, бібліографа, фолкльо-
риста, назвознавця, — філо-
лога в широкому розумінні 
цього слова. Таким стараю-
ться представити його енци 
клопедії (наприклад, слов-
никова „Енциклопедія ук-
раїнознавства"), чи довід-
ники (наприклад, „Україн-
ці в Північній Америці", ан-
гломовне видання з 1975 
року), чи врешті біографії 
(наприклад „Скріпта Ма-
нея..." 1975 року й ін.). Як 
досі, менше підкреслювано 
в працях, чи нотатках про 
нього, його громадсько-по-
літичну діяльність, а вона 
замітка й важлива, як на 
внутрішньо-українському, 
так і на зовнішньо-міжна-
родному форумі. 

Як виходить із його авто-
біографії „Обабіч Ґолфст-
рому" (здепоновано в Націо 
кальному архіві Канади в 
Оттаві). Вже в молодому 
віці він брав участь у відзна-
чснні „Свята злуки україн-
ських земель'` 22-го січня 
1919 року в Стрию. Опісля 
пережив бурхливі роки 
1919-21, смерть батька Ан-
тона на еміграції в Празі, 
арешти в часі студентських 
часів, війну 1939-45 в Берлі-
ні й Празі, врешті нову емі-
грацію „потойбіч Голфст-
рому" на американському 
континенті. Основною прик 
метою ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ! піс-
ля Другої світової війни 
було нав'язування міжна-
родних контактів в інтелск-
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туальних сферах західньої 
півкулі. Коло сотні міжна-
родннх конгресів, конфе-
ренцій, викладів у роках 
1955-1980, засвідчують оце 
основне намагання д-ра Руд 
ницького поширити знайом 
ства й контакти на світово-
му науковому форумі. 

Псрсломовим моментом 
у його громадсько-політич-
ній діяльності було поклн-
кання його, як одного з 
десяти членів Королівської 
комісії Канади „для справ 
двомовности й двокультур-
ности". Тодішній прем'єр-
міністèр Лсстер Б. Пірсон 
довго розглядався між ук-
раїнцями, кого запросити 
на цс відповідальне стано-
вище в Оттаві. Вибір впав 
на д-ра Рудницького, влас-
не тому, що він був відомий 
не тільки англомовним ка-
налцям, французам у Кве-
беку й „іншим етнічним 
групам Канади", але мав 
широке знання міжнарод-
них відносин у різних бага-
тонаціональних і багато-
мовних країнах світу. В 
додатку до чотирьох англій 
ців, чотирьох французів і 
одного поляка, Рудницький 
мав репрезентувати в цій 
комісії не тільки українців, 
але й інші етнічні меншини, 
головно із західньої Кана-
ди. 

Як відомо, праця Комі-
сії тривала від року 1963 до 

1971 року. її основне завдан 
ня було простудіювати ка-
надську політично-культур-
ну й мовну дійсність та ре-
комендувати урядові Кана-
ди перебудову країни на 
нових основах. Праця 
проф. Рудницького виявле-
на й зафіксована для історії 
в двох томах рапорту комі-
сії. В першому томі, що 
вийшов в Оттаві в 1967 році, 
він не міг погодитися з ін-
шими членами Комісії, об-
стоюючи в протилежність 
до їхніх поглядів конечність 
конституційного визнання 
мов української та інших 
етнічних меншин Канади. 
Не переконавши в цьому 
своїх колег у Комісії, він 
надрукував у цьому томі 
свій „меншинннй рапорт", 
що опісля став основою 
політики самозбереження 
нçаќгло — й нефранкомов-
них (в його термінології 
„альтрофонних") груп Ка-
нади. При львиній участі 
проф. Рудницького òпрацьò 
вано четвертий том рапор-
ту комісії (Оттава 1970), що 
опісля став основою відо-
мої „багатокультурної по-
літики" канадського уряду. 
Як заявив прем'єр-міністçр 
П. Е. Трудò в парляменті 
8-го жовтня 1971 року, нова 
багатокультурна політика 
Канади це ніщо інше, як 
прийняття (‚‚імплемента-
ція-респонс") канадським 

урядом усіх 16 рекоменда-
цій Королівської комісії з 
четвертого тому її рапорту. 
В тому змислі працю проф. 
Рудницького на форумі цієї 
Комісії, що була вирішаль-
на в переміні канадської 
внутрішньої політики, тре-
ба розглядати як насампе-
ред політичну дію з засягом 
на десятиліття й не тільки 
на Канаду. Після 1971 року 
уряди різних країн почали 
щораз більше цікавитися 
новою політикою Канади, 

Після закінчення праці 
комісії, проф. Рудницький 
далі цікавився розвитком 
подій у Канаді й займав до 
них становище. Отак відо-
мі його меморандуми („брі-
фи") Конституційному ко-
мітетові в Оттаві з 1971 
року. П. Е.Трудò й Р. Леве-
кові й іншим державним 
мужам, включно з Дж. Кар-
тсром у 1977 році, коли він 
почав працю в Бібліотеці 
Американського Конгресу 
в Вашінгтоні. 

Коли в 1979 році до вла-
ди в Канаді прийшли кон-
серватисти з Джов Клар-
ком на чолі, проф. Рудниць-
кий зразу ж таки після вибо-
рів написав до нового пре-
м'ср-міністра два меморан-
думи: один у справі продов-
жування політики багатоку-
льтурности в Канаді, а дру-
гий в справі конституційних 
змін з метою зберегти ка-
надську федеративну струк-
туру в зв'язку з відосередні-
ми політичними тенденція-
ми Квебеку. Це останнє він 

(Закінчення на çтор. 4) 

Російський письменник відповідає 
з'їздові НРУП 

Газета „Літературна Ук-
раїна" ч. 42 з 19-го жовтня ц. 
р. опублікувала відповідь 
на звернення Установчого 
з'їзду НРУП „До російсь-
кого населення України". 
Від іменќ росіян, що прожи-
вають в Україні, звернення 
написав російський пнсь-
менник зі ̄ Львова Сергій 
Сокуров. У зверненні сказа-
но: 

Дорогі українські друзі! 
Нам зрозумілий ваш біль 

за долю рідної мови: зник-
не мова — зникне народ, 
його неповторна історія, 
література, пісні, оніміють 
пам'ятки старовини, пала-
ци й хати, унікальні зразки 
образотворчого мистèцт-
ва. ‚Потьмяніє, збідніє люд-
ство, і ми, росіяни, нічого не 
надбаємо на чужій біді, хіба 
що заразний приклад без· 
духовности. А наступні пòќо 
ління зрусифікованих пол-
тавців та жителів Прикар-
паття, киян і запоріжців 
станутьоб'єктом іронізува-
ння за м'яке „г" та „потіш-
ний" акцент: ніби росіяни, 
та не зовсім; отож другий 
сорт. А-а, Україна! Чували-
чували! Десь там, на півдні 
Росії. 

Кожна людина відпові-
дає за того, хто поряд. Цс 
справедливо і для цілих 
народів. 335 років пряму-
ють росіяни з українцями 
спільним шляхом історії. І 
зовнішні вороги були для 
нас спільні. І внутрішні гно-
бителі спільні — Романови 
й Безбородьки, Потьомкі-
ни й Розумовські. 1 без-
прав'я не вибирало жертву 
за національністю. Російсь-
кий поет викупив з неволі 
пророка України поет з Пол-
тави допоміг здобути сво-
боду великому акторові ро-
сійської сцени. Отож, і ра-
дість, і милосердя ділили 
по-братерськи. Одним ли-
ше „молодший" брат різ-
нився від „старшого'`: наша 
спільна „інтернаціональна" 
адміністрація (і днів дале-
ких, і днів недавніх) відби-
рала у першого рідне слово 
— беззаконними законами, 
розбоєм серед білого дня, 
ницим злодійством, хитро-

мудримн комбінаціями під 
брехливими гаслами. 

То невже з порога онов-
лення, у переддень споді-
вань на демократичне зав-
тра ми, російськомовні гро-
мадяни України, будемо 
байдуже спостерігати, як 
сповзає у прірву, у небуття 
пущений під укіс найдорож-
чий здобуток великого на-
роду — Його єдина на увесь 
Всесвіт, на всі часи мова! 

Звичайно, певний час ми 
відчуватимемо диском-
форт. Нас лякатиме нетер-
піння тих ревнителів ýкраїн 
ської культури, які кинулн-
ся навздовгін за втраченим 
часом, і тих, для кого націо-
нальне відродження — це 
пошуки винних. Та чим 
швидше ми збагнемо, що 
спосіб життя національної 
меншости повторний без 
загострених почуттів чест и. 
гідности, гордости, плеча 
доброзичливости до числçи 
нішого племені іншомовно-
го сусіда, що знання мови 
— не кара, а духовний набу-
ток, який розширює світог-
ляд, тим скоріш ми сприй-
мемо український ренесанс 
як об'єктивну реальність, 
продиктовану часом, як тор 
жество справедлнвости, гу-
манізму, çправічних зако-
нів моралі. А щоб ус: і : л-
лення невідворотних реаль-
ностей не тривало мучени-
цьки довго, треба зусиллям 
волі ввивільнитися від на-
ціонального егоїзму. Це не 
так уже й складно. 

Звертаюсь до Тебе, одно-
племінннку, брате по росій-
ській мові! 

Стань подýмќи на місце 
людини, яка, сумно роззи-
раючись довкруг, дедалі рід 
ше чує рідну мову. Уяви, що 
ця людина — Ти, а зникаю-
ча мова — Твоя рідна росій-
ська, за яку батьки і діди 
Твої йшли на смертний бій.. 
Страшно, правда? 

Тож поспівчуваймо істо-
ричному господареві укра-
їнської землі в його біді. 
Поспівчуваймо ділом, свя-
тим і добрим. Хай не згасне 
древній світильник народу-
брата, його мова, українсь-
ка мова! 

З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ 

ЩЕ ДО ІСТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

На сторінках „Свободи" 
з 26-го жовтня ц. р. появи-
лася цінна стаття Ярослави 
Дем'янчук-Томич п. н. „Ще 
до історії Львівського дер-
жавного університету ім. 
Івана Франка", де подані 
деякі цікаві моменти з жит-
тя цього університету в часі 
Другої світової війни, тобто 
головно в його початках з 
першим приходом совєтчи-
ків до Львова. Найбільш 
цікаві й цінні ті мемуарні 
дані, які відносяться до пер-
шого ректора М. Марченка. 
Як каже шановна авторка, 
ціллю статті є головно запо 
бігти писанням непоінфор-
мованих людей, які, не 
знаючи добре М. Марчен-
ка, не доцінюють його го-
ловно як національно свідо-
му українську людину. 

У своїх споминах про 
Львівський університет то-

го часу („Київ", Філядель-
фія, 1960, ч. 2 і „Українсь-
кий Історик". 1975) я зрідка 
згадую про Марченка без 
особливого маніфестован-
ня своїх симпатій до нього, 
що дехто міг би помилково 
інтерпретувати як недоці-
нювання його, чи навіть 
зневажливе ставлення. 
Справа в тому, що я не мав з 
ним ніяких ближчих зв'яз-
ків. В часі, коли я був асис-
тентом при катедрі історії 
України й помагав проф. І. 
Крип'якевичеві організува-
ти її з устатк·уванням і біб-
ліотекою включно на місці 
давнішої катедри історії 
Польщі, я бачився з Марчен 
ком часто, бо він заходив до 
катедри історії України та 
користувався бібліотекою. 
Я йому давав бажані книж-
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ЗАКОН 
УКРАЇНСЬКОÏ СОВЄТСЬКОÏ СОЦІАЛІСТИЧНОÏ 

РЕСПУБЛІКИ ПРО МОВИ В УКРАЇНСЬКІЙ ССР 

Слідчі і судові документи вручаються особам, які 
беруть участь у справі, на їхню вимогу, в перекладі рідною 
мовою або іншою мовою, якою вони володіють. 

Стаття 19. Мова провадження у справах про адмініс-
тративні правопорушення 

Провадження у справах про адміністративні право-
порушсння в Українськім ССР здійснюється українською 
мовою. 

У випадках, передбачених в частині другій статті З 
цього закону, провадження ýсправах про адміністративні 
правопорушення здійснюється національною мовою 
більшости населення тієї чи іншої місцсвости, а у 
випадках, передбачених у частині третій цієї ж статті, — 
мовою прийнятою для населення даної місцсвости. 

Якщо особа, що притягаçться до адміністративної 
відловідальности, не володіє мовою, якою здійснюється 
провадження, вона може виступати рідною мовою і 
користуватись допомогою перекладача. 

Стаття 20. Мова ногаріяльного діловодства 
Нотаріяльне діловодство в державних нотаріяльних 

конторах і виконавчих комітетах міських, селищних і 
сільських Рад народних депутатів ведеться тією мовою, 
якою в даній місцевості здійснюється судочинство. 

Коли особа, що звернулася за вчиненням нотаріяльної 
дії не знає мови, якою ведеться діловодство, тексти 
оформлюваних документів мають бути складені також в 
перекладі (переклад здійснюється в установленому 
законом порядку) російською чи іншою мовою. 

Стаття 21. Мова арбітражного провадження 
Арбітражне провадження у справах з участю сторін,і 

які знаходяться на території Української ССР, здійснює-! 
ться українською мовою. 

Арбітражне провадження у справах, в яких бере, 
участь сторона, що знаходиться на території іншої 
союзної республіки, здійснюється російською мовою. 

Матеріяли справи, оформлені мовою, в Державний 
арбітраж СССР або державний арбітраж іншої союзної 
республіки надсилаються в перекладі російською мовою. 

Стаття 22. Мова прокурорського нагляду 
Акти прокурорського нагляду складаються українсь-

кою мовою. Цією ж мовою у зв'язку із здійсненням 
прокурорського нагляду ведеться листування з державни-
ми кооперативними та громадськими підприємствами, 
установами і організаціями, розташованими на території 
Української ССР. 

Мовою зносин органів прокуратури Української ССР 
з Прокуратурою СССР та іншими союзними органами, з 
органами прокурорського нагляду інших союзних респуб-
лік є російська мова. 

Стаття 23. Мова юридичної допомоги 
Юридична допомога громадянам і організаціям 

подасться українською мовою або мовою, прийнятною 
для сторін. 

Стаття 24. Мова міжнародних договорів та угод 
Мовами двосторонніх міжнародних договорів Ўкраїн 

ської ССР, а також угод громадських органів, підпри-
ємств, установ і організацій Українськоî ССР з громадсь-
кими органами, підприємствами, установами та організація-
ми інших держав є українська мова та мова іншої сторони 
договору чи угоди. 

III. Мова освіти, науки, інформатики і культури 

Стаття 25. Мова виховання та одержання освіти 
Вільний вибір мови навчання дітей і невідємним 

правом громадян Українськоî ССР. 
Українська ССР гарантує кожній дитині право на 

виховання і одержання освіти національною мовою. 
Це право забезпечується створенням мережі дошкіль-

них установ та шкіл з вихованням і навчанням української 
та іншими національними мовами. 

Стаття 26. Мова виховання в дитячих дошкільних 
установах 

В Українській ССР виховання в дитячих дошкільних 
установах в тому числі в дитячих будинках, провадиться 
українською мовою. 

У місцях компактного проживання громадян інших 
національностей можуть створюватися дитячі дошкільні 
установи, де виховання дітей провадиться їхньою націона-
льною або іншою мовою. 

В дитячих дошкільних установах в разі необхідності 
можуть створюватись окремі групи, в яких виховання 
провадиться іншою мовою, ніж в установах в цілому. 

Стаття 27. Мова і виховання в загальноосвітніх 
школах 

В Українській ССР навчальна і виховна робота в 
загальноосвітніх школах провадиться українською 
мовою. 

У місцях компактного проживання громадяни інших 
національностей можуть створюватись загальноосвітні 
школи, навчальна і виховна робота в яких провадиться 
їхньою національною або іншою мовою. 

У випадках, передбачених в частині третій статті З 
цього закону, можуть створюватись загальноосвітні 
школи, в' яких навчальна і виховна робота провадиться 
мовою, спільно визначеною батьками школярів. 

У загальноосвітніх школах можуть створюватись 
окремі кляси, в яких навчальна і виховна робота провади-
ться відповідно українською мовою або мовою населення 
іншої національності!. 

Вивчення в усіх загальноосвітніх школах української і 
російської мов є обов'язками. 

Порядок вивчення української мови особами, які 
прибули з інших союзних республік, або із звільнення від її 
вивчення визначається Міністерством народної осв'іти 
Української ССР. 

Стаття 28. Мова навчання в професійно-технічних 
училищах, середніх спеціальних і вищих навчальних 
закладах 

В Українській ССР навчальна і виховна робота в 
професійно-технічних училищах, середніх спеціяльних і 
вищих навчальних закладах провадиться українською 
мовою, а у випадках, передбачених частинами другою і 
третьою статті 3 цього закону, поряд з українською — і 
національною мовою більшости населення. 

Закінчення буде. 



Ч. 232. СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 8-го ГРУДНЯ ШдЎ яì¾àš 

„Чи Ваші діти говорять до Вас 
українською мовою?" 

Координаційна Виховно-Освітня Рада 
при співпраці з 

Об'єднаним Комітетом Украìнсько-Американських 
Організацій Ню йорќу 

— влаштовують — 

ВСЕГРОМАДСЬКЕ 
ВІЧЕ 

в справí молоді та шкільництва 
яке відбудеться 

в неділю, 10-го грудня 1989 р. о ѓод. 2:30 по пол. 
в залі Українського Народного Дому в Ню Йорќу 

140-142 Друга А·еню 
ПРОГРАМА: 

Відкриття м ґ р і в а н Кобаса, КВОР 
Молитва 
П Р И 1 , Т мґр Ігор Дляðòѓà, Об'єднаний Комітет 
Головна доповідь мґр ІроÌда Винницька, СКВОР 
Духовенство о. ігумен ПатрикІй Пащек ЧСВВ 

о. лротопресв. Іван Ткачук 
Шкільна Рада УККА д . р ì г о р Ѓурин 
П л а с т - Марта Кузьмович 
с у м о. Роман Мірчук 
т у с м - Юрій Прятка 
Студія Мистецького Слова Лідія Крушельницька 
Дискусія 

„Якщо справа виховання української молоді 
лежить на Вашому сумлінні то Ваша участь в цій 

конференції є КОНЕЧНА!" 

„Чи Ви говорите до Ваших дітей 
українською мовою?" 

Центральна Управа 
Організації Державного Відродження 

України (ОДВУ) 
та 

Громадський Комітет Української 
Громади у Філадельфії 

— влаштовують— 

в неділю, 17-го грудня 1989 року 
в Українському Освітньо-Культурному Центрі 

700 Сідар Р д , ФІЛАДЕЛЬФІЯ, Па. 

СВЯТОЧНУ АКАДЕМІЮ 
в пошану сл. п. полк. 

АНДРІЯ МЕЛЬНИКА 
шефа Штабу ДІЙОВО Ì Армії УНР, ќòманданта Української 

Військовоì Організації, голови Проводу 
Українських Націоналістів 

у 25-ті роковини Його çмерти. 
СЛУЖБИ БОЖІ будуть відправлені в українській каролиць-

КІЙ і православній катедрах о ѓод. 10-ій рано. 
СВЯТОЧНА АКАДЕМІЯ о год. З ЗО по полудні 

Відкриття д-р Михайло Пап, Голова ЦУ ОДВУ 
Святочне слово Микола Плав'юк, Голова ПУН 
Сольоспів Марія Волинська, сопрано 
ПіñнÌетка Лариса Крупа 
Рецитація Володимира Кавќа 
Український національний гимн 
до ЛАСКАВОÌ ЧИСЛЕННОÌ УЧАСТИ ЗАПРОШУ'ЄМО ВСЮ 

УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ 
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УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ 
в Ню Йорќу 

запрошує 
Чпенш і Громадянство на 

ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ ТВОРІВ 

ІВАНА МАРЧУКА 
в суботу, 16-го грудня 1989 p., год. 4-та по пол. 

Виставка триватиме до 15-го січня 1990 р 

Адреса Музею 

203 Друга Авеню, Ню Йорќ, Н.Й. 10003 
Тел.: (212)228-0110 

У неділю вранці, 29-го 
жовтня ц.р., передавалася в 
Дітройті з уст до уст три-
вожна вістка, що в суботу, 
28-го жовтня 1989 p., у ве-
чірніх годинах Всемогучий 
Господь покликав до себе 
Романа Татарського. Ма-
буть, не було такої люди-
ни в Дітройті, кого б ця 
вістка не вразила гострим 
болем серця, бо Р. Татарсь-
кого знала досл івно вся 
українська громада. Його 
смерть була болючою втра-
тою для г·р"омади Дітройту, 
а для УНСоюзу і Пласту 
зокрема. 

Ром`ан Татарський наро-
дився 28-го серпня 1916 
року в Дрогобичі, на зеле-
ному Підкарпатті. Там же 
завершив середню освіту 
іспитом зрілости. Буйна 
молодість, підсилена пат-
ріотичною любов'ю свого 
народу, покликала його в 
ряди Пласту в 1926 році. 1 
хоч після злославної поль-
ської пацифікації українсь-
кого населення Пласт став 
нелегальною організаціçю 
молоді, завзятий Роман не 
покинув його рядів. 

Восени 1938 року шістка 
молодих юнаків, між ними 
Роман, з великими зусилля-
ми переходять польсько-
мадярський кордон, де 
включýіòться в боротьбу за 
молоду державу Карпатсь-
кої України. Роман був при-
ділений Карпатською Січ-
чю до особистої охорони о. 
д-ра Августина Волошина, 
президента Карпатської Уќ 
раîни. Вірний державниць-
ким ідеям, він свояв на стій-
ці до останньої хвилі, а коли 
мадярські гонведи бруталь-
ною силою зайняли Хуст, 
молодий Роман попав у їх 
полон. Переданий мадяра-
ми польським властям, він 
був запроторений до кон-
цснтрацíйного табору в Бе-
резі Картузькій, де персбу-
вав до упадку Польші. Во-
роття.до рі.^ного Дрогоби-
ча йому не було. Він подав-
ся на Захід і в Кракові вклю-
чився в суспільно-політичну 
роботу разом з іншими дія-
чами того часу. 

У 1941 році повернувся до 
Дрогобича, а 1942 року од-
ружився з Галею. Молоде 
подружжя, не зважаючи на 
дуже òÇмежені можливос-
ти^ включилося в су¢піль-
ну працю для свого народу. 

Оберігаючи себе від не-
минучої çмерти большсви-
цьких òќýпанùів України, 
молоде подружжя виїхало 
1944 року на Захід і посе-
лилося в Австрії, а згодом у 
Баварії, в місті Байройті, де 
молодий Роман відшукував 
серед знайомих та взагалі 
мешканців табору пласту-
нів, організуючи їх в окрс-
мий гурток, яким започат-
ковус пластову працю на 
тому терèні. При тому не 
байдужа йому й інша сус-
пільно-громадська праця: 
він організовує драматич-
ний гурток та інші суспіль-
но-громадські установи. 

В міжчасі родина збільши 
лàея, і в 1950 році Роман, 
Галя і син Аскольд прибули 

У 40-ий день çмерти 
Р. Татарського 

Св.п. Роман Татарський 

на постійне проживання до 
Дітройту. Тут, мабуть, по-
чинасться, а радше продов-
жуеться творчий період жит 
тя Романа. Хоч кремезної 
будови, але з підірваним 
здоров'ям віддається вссці-
ло суспільно-громадській 
праці. Перш за все він тур-
бується пластовою молод-
дю. Громадські доми, що 
існували в тих часах, не 
зовсѓім відповідали потрс-
бам Пласту. Виринула конеч 
ність придбання власного 
пластового дому, купна яко 
го був один з інціяторів 
поќ. Роман. Вже 1951 року 
Пласт був у своєму будин-
ку при вул. Лемпкін. Зва-
живши факт, що основуючі 
збори станиці Пласту відбу-
лися 9-го грудня 1949 року, 
треба було діяти з повним 
снтузіязмом. 

Згодом виявилося, що 
сама домівка є далеко не-
вистачальна для потреб 
Пласту, особливо на літні 
таборування Роман Татар-
ський підносить в громаді 
потребу придбання власноî 
літньої оселі. Нав'язує спів-
працю з Т-вом Українських 
інженерів, що його тогочас-
ним головою був підприєм-
чивий інж. Атанас Міля-
нич, а також з іншими 
установами. Твориться Гро 
мадський Комітет і вже у 
1955 році закуплено, за сло-
вами поќ. д-ра Софії Пар-
фанович, „Чарівну Дібро-
ву", з якої одну з кращих 
частин відведено для Длаç-
ту під назвою „Зелений 
Яр". Вона з повним успі-
хом сповняє своє призначе-
ння досі. Слід підкресли-
ти, що поќ. Роман Татар-
ський був три рази внбра-
ним Станичним Пласту в 
Дітройті. 

Побіч Пласту Романові 
не була байдужою, можна б 
сказати, ні одна ділянка сус-
пільно-громадського життя 
метрополії Дітройту, а то й 
цілої спільноти. Зокрема 
дорожив Українським На-
родним Союзом, якого члс-
ном був майже від початку 
свого поселення в Дітрой-
ті. Повних 20 років був фі-
нансовим секретарем і ду-
шею 94-го Відділу УНС. 
Особливо визначався у при-
єднуванні нових членів для 

УНС, зорганізувавши за 
весь час понад 1,000 сою-
зовців. У 1980 році став 
головою Окружного Комі-
тсту УНСоюзу. Його дина-
мічна діяльність як голо-
ви, не тільки що задержа-
ла повагу та престиж у гро-
маді Окружного Комітету 
УНС, але ще більше зміц-
нила. 

Крім згаданих установ 
Роман відзначався своєю 
активністю у цілій низùі 
громадських установ та в 
різних комітетах. Зокрема 
виявив себе в організуваи-
ні та будові „Українсько-
го Села" — комплексу при-
міщень для старших, а зо-
крсма малозаможних осіб. 
Переглядаючи програмки 
різних громадських відзна-
чснь чи акції взагалі, в біль-
шості з них видніє прізви-
ще Романа Татарського , 
звичайно на чоловому мі-
сці. Останньо був членом 
50-ліття Карпатської Ук-
раїни, як співтворець її дер-
жавности. Залишив у спад-
шині недокінчений преціка-
вий спомин, який чекаç ви-
давця. 

У вівторок, 31-го жовтня, 
просторе приміщення похо-
ронного заведення Мандзю 
ќа не могло вмістити усіх, 
що зійшлися віддати остан-
ню шану Покійному. 

Панахиду відслужив о. 
Дмитро Височанський. По 
обидві сторони домовини 
почесні стійки пластунів та 
їх сеньйорів віддавали шану 
своєму провідникові. Д-р 
Олександçр Серафин — ек-
зекутивний заступник Ок-
ружного Комітету УНС 
своїм словом прощав По-
кійного в неповоротну доро 
ѓу у вічність. „Хоч Покій-
ний був моїм довголітнім 
приятелем, — почав про-
мовець, — праця в Управі 
окружного комітету УНС 
виявила, що це був криш-
тально, а до того динаміч-
ний у своїй діяльності ха-
рактер Покійного, що його 
брак як громада, так і сою-
зова родина відчуватиме 
довгі чиçй". 

Д-р Іван Флис — Голов-
ний Предсідник УНСоюзу, 
у своїй короткій, але дуже 
глибокого змісту промові, 
підкреслив шляхетні прик-

метн Покій.:ого, а зокрема 
його творту ініціятиву для 
добра й розвитку УНС, бу-
дучи на пості головного 
радного від 1983 року. За 
переконливими доказами 
не треба далеко шукати, 
вистачить вказати, що По-
кійний, будучи секретарем 
94-го Відділу У НС, придбав 
понад 1,000 нових членів; як 
голова Окружного Комітс-
ту УНС поставив Округу 
Дітройт на одне із перших 
місць серед інших округ у 
ЗÇА і Канаді; як Головний 
Радний завжди висував нові 
творчі ІНІЦІАТИВИ для добра 
УНС. Присутній на похо-
ронних відправах Голов-
ний секретар УНС Володи-
мир Сохан не міг пþихова-
ти свого стурбування та 
глибокого жалю за Покій-
ни. Кількаразовий станич-
ний Пласту інж. Ігор Ко-
роль вказав на відданість 
Покійного як пластовим, 
так і загальнонаціональним 
ідеям. Будучи кошовим 
Пласту в Німеччині, був 
нагороджений дуже рідкіс-
ною нагородою-відзначен-
ням — çв. Юрія в золоті. 
Такою відзнакою Пласт на-
городжує своїх найбільш 
заслужених членів. Цілими 
десятиліттями Покійний як 
„Лісовий Чорт" був прн-
кладсм до наслідування ін-
ших. На закінчення Панахи 
ди хор сумовито відспівав 
прощальну пластову пісню 
„Ніч іде". 

У середу вранці, 1-го лис-
топада, жалобним тоном 
дзвін скликав численних 
учасників до церкви çв. Йо-
сафата у Воррен. При 
вщерть виповненій учасника 
ми церкві відправлено зау-
покійну Службу Божу, а 
після того багатолюдний 
похоронний кортеж виру-
шив на цвинтар „Воскресін-
ня" в Монт Клеменс. Там 
же при перевезених з по-
хоронного заведення кити-
ці квітів від родини, Го-
ловного Уряду УНС, Ок-
ружного комітету УНС. 
175-го Відділу та інших (за-
ходами Я. Базюка) , при 
вкритій пластовим пþапо¯ 
ром домовині промовляв 
Роман Копач з Торонто. У 
своєму слові, насиченому 
маловідомим фактом, на-
креслив силюстки з життя 
та творчости Покійного. 
Цим він не тільки змалю-
вав цілість творчого життя 
покійного Романа, але, зо-
крема, виклàќав ще більше 
жалю серед учасників цьо-
го одного із найбільших 
похоронів, що відбувалися 
в Дітройті протягом чоти-
рьох десятків років. Про-
щальні промови на цвинта-
рі закінчив пл.сен. Тарас 
Когут. На закінчення пл. 
сен. Володимир Грушкс-
вич передав зібрані на спе-
ціяльній подушечці заслу-
жені відзнаки вдові Галі. 
Піснею „Чусш, брате мій" 
закінчив хор похоронні об-
ряди на цвинтарі. 

Під час тризни промовля-
ли: Михайло Тòмин від „Уќ 
раîйського Села". ..Добро-
дійство, до якого великою 
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В неділю, 12-го листоиа-
да ц.р., заходом Управи 
Відділу Українського конг-
ресового Комітету повіту 
Всстчестер відбулася Ака-
демія для відзначення 175-
ліття народження Тараса 
Шевченка. 71-ліття Лнсто-
падового Чину. 80-ліття від 
народження та 30-ліття сме-
рти Провідника ОУН Çте-

АКАДЕМІЯ В ЙОНКЕРСІ 
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З А П Р О Ш Е Н Н Я 
Управа Українського Народного Дому в Байон, Н. Дж. н 

280 Авеню „Е" 
має шану запросити Вас на 

ЗАБАВУ 
ЗУСТРІЧ НОВОГО РОКУ 

що відбудеться 

в нашій залі, у неділю, 31-го грудня 1989 р. о ѓод. 9-ій веч. 
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Гратиме оркестрà „МРІЯ" 
Вступ $ЗО 00 від особи, тільки за зѓолòòіèнням і передплатою 

Гарячий і зимний буфет Кава, чай і солодке цілу ніч 
Пляшка . оковити" на кожний стіп на 10 осіб 

Резервуйте столи та зѓòношуйте свою присутність до Люби Борозна, тел.: (201) 437 
ЗРОБІТЬ ЦЕ ЯКНАЙСКОРІШЕ 

Прийдіть і зустрінемо Новий Рік В СВÒІЙ хаті і зі своїми. 
УПРАВА 

Џк'Њ'Њ"Я"Я"ЖКЛ'К£Р¿і"Á^ 

Субота, 3-го лютого 1990 рї 
Початок ìабààи 6 ЗО веч. 
Презентація дебютанток 7 ЗО аеч. — опісля вечеря 
ВсчерннцІ до 2:00 гоя ночі 
Вечірній одяг. 
Ramada Renaissance Hotel at Tower Center 
Three Tower Center Boulev·rd. Exit 9 New Jersey Turnpike 
EAST BRUNSWICK. NJ. 08816 
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пана Бандсри, 60-літтяство-
рення Організації украîнсь-
ких Націоналістів. 45-ліття 
Українськоî Головної Ради. 
Академія проходила під 
кличем .‚За правду за волю 
України", яка тим разом 
відбулася в залі української 
католицької церкви çв. Мм-
хаїла. Службу Божу і Пана-
хиду відправили отці Еді-
сон Бойко і Маріò Лазоскі. 
а представники організаціЃї 
взяли участь із своїми пра-
порами. 

Академію започатковано 
американським і українсь-
ким гимнами, а апель про-
вів Микола Сндор-Пстя, до 
якого станули члени Відді-
лу Товариства Вояків ЎПА 
та юнацтво місцевого Осе-
редку СУМ. Голова Відділу 
УККА Мирослав Климко 
коротким словом відкрив 
Академію, вказавши на зна-
менні дати з історії України 
Святочну промову виголо-
снв мґр Роман Зварнч. 

.‚Україно зоре" слова і 
музика Е. Козака, обробка 
Р. Левицьќòѓò і ‚.Україно 
моя" слова і музика Наді 

Пашннської, обробка Ю. 
Фурди, виконав хор Оссре-
дку СУМ з Ню Йорќу під 
диригентурою Юрія Фурди. 
Публіка тепло вперше віта-
ла хор молоді СУМ в Йон-
керсі рясними оплесками. 
Приçмне враження на прн-
сутніх зробив виступ учнів 
Школи Українознавства 
при парохії çв. М пхаîла в 
Йонкерсі. Псрìиою точкою 
була стрілецька пісня ‚‚Зір-
валася хуртовина", відтак 
, ,Ќріс" Лесі Храпливої у 
виконанні учнів четвертої 
кляси під керівництвом учи-
тслькн Лесі Кашаќ „Вис 
буря", муз обробка М. Гав-
рилюк, у виконанні учнів. 
„В річницю Листопада" у 
виконанні УЧНІВ першої кля-
си під керівництвом Марѓи 
Шкафаровської. .‚Гей на 
горі на Маківці", стрілецьку 
пісню, виконали учні шко-
ли при фортепіяновому 
супроводі Оксани Гаври-
люк. 

Присутні батьки, бабусі і 
дідусі спільно л іншими на-
городжували виконання ко-

ЖНОІ точки рясними оплсс-
ками. Треба ствердити, т о 
це діти вже тих. які родили· 
ся і виховувалися тут, а 
тепер привозять сної.ч літèи 
до школи і на схòлипи С`УМ 

‚‚Листомà до ви іí Монтаж" 
виконало молодше юнац-
тво Осередку СУМ н Ион-
ксрсі під керівництвом ви-
ховниці Марійки Козіпької. 
Вперше українська громада 
в Йонкерсі мала наїòду ві-
татн декляматорку Стефа-
нію Назаревич-Юзенів, яка 
із чуттям та вмінням внко-
нала ‚‚Слово про вірний ліс" 
Івана Завадовимà На закін-
чення програми виступив 
хор Осередку С`УМ з Ню 
Йорќу, який виконав ..В'я-
занка". слова Василя Симо-
ненка, музика Марусі Юр-
ків, обробка Юрія Фурди та 
‚‚Село", народна пісня обро-
бка Юрія Фурди. Академію 
закінчено подякою голови 
Відділу УКК'А виконавцям 
програми і присутнім та 
піснею ‚‚Боже вислухай бла-
гання", заінгонованою хо-
ром, відспівали хористи h 
присутніми Декораціюçùè· 
нн підготував і виконав 
Ярослав Кішок. 

Л.Л. 

Пластова Станиця в Нюарку та Гурток Пластприяту 
запрошують на 

Традиційні Карнавалові Вечерниці 
з Презентацією Дебютанток 

мірою ШІЦІЯТИВИ та праці 
причинився Покійний,—ска-
зав промовець, — забезпе-
чус Йому вдячнсіть та віч-
ну пам'ять мешканців цьо-
го села, головно старших та 
небагатих осіб". 

Від земляків-дрогобйчан 
промовляв Семен Стецюк. 
Дрогобиччина видала бага-

то визначних людей, один із 
найбільших був Іван Фран-
ко. А між багатьма іншими 
також Романа Татарсько-
го, що залишиться в анна-
лах Дрогобиччини визнач-
ною та провідною постат-
тю ùîсі землі. ` 

Василь Папіж 

БЕЗ УКРАЇНСЬКОÏ МОВИ І КНИЖКИ 
- НЕ БУДЕ Й УКРАЇНСЬКОÏ ДИТИНИ! 

У ПЕРШУ СУМНУ РІЧНИЦЮ ÇМЕРТИ 

бл. п. 

ІВАНА ГІРНЯКА 
буде їідлравлеиа 

СЛУЖБА БОЖА і ПАНАХИДА 
у середу, 13-го грудня 1989 р. о ѓод. 8 ЗО рано 

в церкві çв. Юра, Схід 7-ма вул. в Ню Йорќу 
Про молитви за упокій душі Покійного просять: 

дружина — ПЕЛАПЯ ГІРНЯК 
син — ТАРАС з родиною 

У ДРУГУ РІЧНИЦЮ ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 
нашого Незабутнього 

МУЖА, БАТЬКА, ДІДУСЯ 

ÇВ. п. інж. 

ТАРАСА М. ЃРИìДАЙ 
буде підправлено 

П А Н А Х И Д А 
в неділю, 10-го грудня 1983 р. о год. 9:30 ранком 

в церкві çв. Володимира в Ню Йорќу 
160 Захід 82-га вулиця 

Просимо в цей день згадати його у ваших молитвах. 
Дружина ÌЯ З Родиною 

Ділимося сумною вісткою з Приятелями, 
що 18-го листопада 1989 р. в Еванстоні, Ілл., 

непередбачено відійшла у Вічність 
на 72-му році життя 
наша Найдорожча 

ДРУЖИНА. МАТИ, БАБУНЯ, СЕСТРА, СВАХА й TETA 

бл. п. 

ìванна Любов Сќірник 
з дому Дершко 

ПОХОРОН відбувся ь понеділок, 20-го листопада 1989 р. 
з похоронного заведення Музики в Чикаго. Ілл. до украìн-
ськоі католицькòі катедри çв. о. Миќòлая, а після Святòі Лі-
тургіî на цвинтар çв. Миќòлая в Чикаго. Ілл. 

ВІЧНА ÏЙ ПАМ'ЯТЬ! 
Горем прибиті: 

муж — ОСИП 
дочка — АРЕТА з мужем ПЕР АКЕРШТРОМ 
син — ЯРЕМА з дружиною ІРЕНОЮ 
внуки — ДАРІЯН, ТАМАРА, ХРИСТИН, 

КАТЕРИНА, СОНЯ та МАРКІЯН 
Родина на засланні, в Америці та Канаді 

Ділимося сумною вісткою 
з Родиною, Приятелями і Знайомими, 

що у вівторок, 5-го грудня 1989 р. відійшов у Вічність 
проживши 82 роки 
наш Найдорожчий 
МУЖ. ТАТО і ДЩО 

бл. п. 

Іван Козловський 
нар. в Порт Джервіз, Н. Й., а молоде життя провів 

в Угневі, пов. Рава Руська. УќраÌна. 
ПАРÀÇТАÇ у четвер, 7-го грудня 1989 р. о ѓод. 8-ій веч. 

в похоронному заведенні Giovi. 100 Middle County Rd 
Sèideñ. I I . , N.Y 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ у п'ятницю. 8-го грудня 1989 p. 
о ѓод 10-ій ранку в церкві се. Івана Хрестителя, Riverhead, 
L І., N.Y., а опісля на цвинтар Holy Rood. Westbury L I N Y 

Горем прибиті: 
дружина — ТЕОДОЗІЯ 
донька — МАРІЯ ГОПЬЦВАЙС з мужем 

РОБЕРТОМ і дітьми ДЖІНІ і МАЙКОМ 
сини — 

ЮРІЙ з дружиною ЛИНДОЮ і дітьми 
ГРИГОРІЄМ і ХРИСТОФОРОМ 
ІВАН з дружиною ДÒРОТІ і дітьми 
АННОЮ І ТОМОЮ 

шàаЃрові — 
МАРІЯ СТИРКО з Родиною в Канаді 
ЕВГЕНІЯ КУБАНСЬКА з мужем 
МАРІЯНОМ і Родиною в Польщі 

шваґер — АНДРІЙ ЗАКРЕВСЬКИЙ 
з дружиною ЛІДОЮ 

та ближча і дальша Родина в Америці. 
Україні і Польщі 

т·.`-`^ 

Ж: 
·ь-м· 
:Ш 

Оркестрà „Темпò" 
І Оркестрà ‚‚Нове Покоління` 
Вступ разом з вечерею 60 00 пол 
Молодь до 23-го року 40 00 дол 
Просимо замовляти мìоùя при столах теяефо` 
нічно і в крамниці Гееерля ` Salamander Shoe 
1060 Springfield Avenue. Irving{òñ. N J 07111 
Te!.: (201) 374-5768 
Місця мусять бути заплачені до 17-го січня. 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 8-го ГРУДНЯ, 1989 Ч. 232. 

КУТОК БРА ТСЬКОÏ ЛІЯЛЬНОСТИ 

Різдвяні картки до 
українців у війську 

Уже третій рік підряд У НСоюз веде акцію висилай 
ня різдвяних побажань до українців у війську. Ця 
акція вдалася і тому повторюємо її і цього року 

Ми знаємо, що українці служать в американських і 
канадських збройних силах, чи то на базах армії, 
морської піхоти, летунства, прибережної гвардії, на 
бойових кораблях, в амбасадах, а у випадку канадсь-
ких збройних сил, зберігають мир між ворожими 
військами на Близькому Сході. Я певний, що наші 
військовики будуть вдячні за ці побажання, де б вони 
не знаходилися в світі. 

Отже, Український Народний Союз закликàç всіх 
читачів присилати імена і прізвища знаних їм осіб у 
військовій службі. УНСоюз вишле їм різдвяні 
побажання, якщо отримає від вас виповнену анкету з 
нашого оголошення про цю кампанію. Можна також 
слати безпосередньо дані, а саме, рангу, ім'я і 
прізвище та військову адресу ÄÒìFraternal Activities 
Coordinator, Ukrainian National Association, 30 Mont-
gomery St., 3rd Fl., Jersey City, N.J. 07302. 

Андрій Воробець, 
координатор братської діяльности 

Українська будівельна фірма 
„ЛЬВІВСЬКА АЙСТРА" 

виконує всі будівельні роботи,, будуємо нові будинки 
і ремонтуємо старі, цементні роботи, сходи, підлоги, 
дерево, мармур, вікна, електричні роботи, каналізація, 

центральне охолодження і малярські роботи. 
Оцінка праці безплатна. 

Прошу тел. на число (718) 375-2545 — Д М И Т Р О Ш Е Й 

с¾Äá¿Ä^¿Šізг^СÄÄ^^š^íŠіе^г^ 
Увага! 

КЛІВЛЕНД і ОКОЛИЦІ! 

ВИСИЛАЄМО ОПЛАЧЕНІ 
ПАЧКИ в УКРАЇНУ 

· НайвигІднíший подарунок для ваших рідних а Україні 
маємо а крамниці, асі аиди електроніки на систему: PAL — 
SEKAM, SHARP. PANASONIC. SONY, TOSHIBA. AKAI. JVC. 
ВІДЕОКАМЕРИ, РАДЮКАСЕТИ та КОМПЮТОРИ. 

· Вся електроніка на європейську напругу. 
· Електроніку висилаємо до всіх çтентів через UPS по гур-

тоаих цінах. 
· Висилаємо на корисних умовах гроші, як також автома-

шини „ЖЎѓýñЃ, „Лада" І „Волга". 
· Виготовляємо запрошення на приїзд рідних до Америки 

у відвідини. 

BAZAR GIFT PARCEL, INC. 
5689 State Rd.. Cleveland. Ohio 44134 

Tel.: (216) 845-6078 

Вже появилася 

книга 

A THOUSAND 
YEARS OF 

CHRISTIANITY 
IN UKRAINE 
„ТИСЯЧА РОКІВ 
ХРИСТИЯНСТВА 

НА УКРАЇНІ" 
(англійською мовою) 

І - ì ^ ¿ Š Н О Ш В Н а П Е ^ ÷ ` ? п 
Хронологія Християнства на Україні em 1-го століття до 1988 
року Великий формат, багато фотографій і ілюстрацій (та-
кож кольорових) тверда обкладинка, люксусовий папір 
Видання Смолоскипу і Краєвого Комітету Тисячоліття Хрис-

тионства на Україні у США. 1988. Балтимор, çтор 312. 
ціна 50 00 доп 

Набувати у книгарні Свободи 

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

Мешканців стейту ню Джерзі о¢юв я}ує шпати до цìим 
б¾ стейтооого податку 

В Чикаго відзначили річницю 
Листопадового Чину 

У'країнська громада міс-
га Чиќàні Ìììòрічно відзна· 
час пçìàñупи дні листопа-
дового Чину, шоб черговий 
раї ììриìàлàѓи собі події 
нашої о славного минулого. 
В КÒИÎÇЌСТІ полін. ШОСЬОГО-
лнì охоплюють нашу бать-
кіншину. ця ппигалка тепер 
набнрас òçоéливòѓо зна-
чення, бо як ѓому 71 ро-
ків. так і сьогодні, на обрії 
історичного процесу зари-
сувалися відносини, які ві-
щують світле вирішення 
долі нашою народу. 

Цьогорічні святкування 
Л пѓòиàлової о Чину відбу-
лнся в неділю. 5-го лнсто-
пала. в авлиторіі школи їм. 
Ф Шонена. Програма свят-
кувань почалася апелем 
п реле ѓа вий ќі в комбатант-
ських та молодіжних орга-
нізаній. які зі своїми знаме-
нами зібралися на сцені, 
шоб віддати честь своїм по 
ìброї побратимам. Апель 
перевів інж. Степан Ґоляш, 
старшина ЎПА, який при-
галав присутнім імена всіх 
тих. що були творцями Лнс-
тоиадового Чину. Відда-
чи пошану всім тим. т о 
дали початок українській 
збройній боротьбі, він окрс-
мо відмітив імена тих, що 
ще сьогодні г живими по-
між нами тут на цьому тере-
нì та передав їм теплі вітан-
ня. а ними с: усу сýси — 
Корннло Боролàиќò та Іван 
Дубнцький, вояки армії 
УНР маііор Микола Ли-
чик: майор Юрій Артюшен-
ко та сотник Врублівський. 
та найстарший між ними з 
формàнії У ВЌ ген. Антін 
Крущннський. 

Після апелю слідувало 
відкриття, яке зробив пред` 
ставннк УККА інж. Лев 
Бодиар, підкресливши, що 
вивішений національний 
прапор Периниò листопа-
лу став для нас семафором, 
визначуючи перед нами 
шлях до осягнення нашого 
національного ідеалу — на-
шоїсамостійної та çòборної 
держави. Свог слово закін-
чив Л. Боднар закликом, 
що перед нами розсіяними у 
вільному світі.сьогодні му-
сить бути в центрі уваги 
єднання із наùìйми рідними 
братами на ýкраїні у їхній 
нерівній боротьбі за своє 
краще мàиóýтне. 

Святкове слово на святі 
виголосив проф. Àлам Ан-
тоновнч. Свос ѓ`ловò розпо-
чав доповідач змалюван-

ням історичного тла, на 
якому розгорталися події, 
що привели до Листопадо-
вого Чину. Хоч листопадò` 
вий зрив не приніс бажано-
го внсліду. він є для нас важ-
ний, бо перетворив психіку 
українського народу і заста-
вив його думати по де ржа в-
ницькому. а в парі з тим і 
діяти, що с особливо важли-
вим для народу в його зма-
ганню за свою державність. 
Свос слово закінчив А. Анто-
нович ствердженням, що на 
нас у вільному світі лежить 
обов'язок самозбереження, 
а осягнемо його, як пічнемо 
відвойовувати втрачену на-
шу молодь. В центрі само-
збсрсження повинно стояти 
українознавче виховання із 
основним наголосом на 
плекання рідної мови. На-
шс збереження с потрібне 
для нашої батьківщини. 

Наступною точкою була 
деклямація у виконанні 
представників молодої ге·· 
нерàціî: Руслани Завадович 
та Олега Мисько. Відтак 
слідував сольоспів Ганни 
Марннсць, якій акомпанію-
вала мгр Надя Савин. Г. 
Марннсць виконала з чут-
тям „Червона калино" муз. 
Б. Янівського та ‚‚Баляда 
про мальви" муз. В. Івасю-
ка. Коли остання пісня зву-
чала ніжно, то ‚.Зірвалася 
хуртовина" вдарила акор-
дами бадьорости й пориву. 
Відтак у тому самому ба-
дьорому дусі та з доброю 
інтонаціçю Юліянна Хім'як-

Проф. Я. Рудницький... 

Байлцалссвпродеклямувала^îцаентом М. Лівицькнм і го-
,,Перший листопад" Олеся 
Бабія, а за свос виконання 
одержала рясні оплески. 

Виступ чоловічого хору 
.‚Сурма" під диригентурою 
проф. Романа Андрýійка 
закінчив святкування Лис-
топадового Чину. Хор ви-
конав ‚‚За рідний край" муз. 
М. Гайворонçьќòѓò, „Зася-
ло сонце золоте" муз. І. 
Нсдільського з фортепіяно-
вим супроводом Марії Ка-
расевич та в'язанку стріле-
цьких пісень ‚‚Стрілецьким 
шляхом" в муз. обр. М. 
Гайворонçьќòѓò. Як завжди 
в минулому, так і цим ра-
зом хор .‚Сурма" проде-
монстрував добру техніку 
виконання і був милою ок-
расою святкувань Листопа-
дового Чину. 

Святкування закінчено 
відсììіванням національно-
го гимну. 

ЛуК-а 

(Закінчення зі crop. 2) 
зробив, як нововиõраний 
голова Конституційного 
комітету загальноканадсь-
кої Федерації громадянства 
в Оттаві. 

Займаючися від 1963 року 
громадсько-політичною дія 
льністю на терèні Королів-

' ськоî комісії й переїхавши 
після емеритури в Манітоб-
ському університеті (1977 
р.) до бурхливого Квебеку, 
проф. Рудницький рішив 
включитися теж і в україн-
ськс політичне життя. Як 
творець терміну й концеп-
ції ‚.лінгвіциду" (мововбив-
ства) він подав у цій справі 

-меморандуми до ЮНЕС-
КО, а в 1977 році особисто 
генеральному секретареві 
ОНО д-рові К. Вальдгаймо-· 
ві. В усіх цих меморанду-
мах він вказував на загро-
зу лінгвіциду в СССР і ви-
магав відповідних акцій з 
боку ОН. 

Бажаючи хоч в дечому 
причинитися до покращан-
ня українського полìтично-
го життя у діяспорі, він 
включився в працю Держав 
ного Центру Українськоî 
Народної Республіки в ек-
зилі й тут, як член уряду, 
виконував від 1978 року 
різні відповідальні функції. 
Після 8-ої Сесії УНРади в 
червні (т. р. він перейняв на 
себе обов'язки заступника 
голови Уряду й керівника 
Ресорту Зовнішніх Справ 
VicpaÏHCbKOî Народної Рес-
публіки. В цьому характері 
він підписав разом з прези-

ловою Уряду д-ромТ. Леон 
тіçм в Лондоні, Англія, 28-
го листопада 1979 року ві-
дому українсько-польську 
деклярацію порозуміння Й 
співпраці в справі внзволе-
ння обох народів. Вважаю-
чи її остільки історично-
важливою, оскільки йшло-
ся тут про дипломатичний 
акт рівного з рівним (тобто 
двох екзильних урядів), д-р 
Рудницький підписував її в 
повній свідомості відпові-

дальности перед історією 
цих двох народів-сусідів, 
поневолених спільним во-
рогом. На одному з своїх 
публічних виступів він наз-
вав „Лондонську Декляра-
ціюи „черговим виявом ук-
раîнської політичної муд-
рости й новим етапом у. 
наладнаќні взаємин із захід 
нім сусідом". В роках 1980-
1989 він очолював Уряд 
УН Республіки в екзилі й 
був у 1988-89 роках викону-
ючим обов'язки віцепрези-
дента У Н Республіки. 

Від Х-ої Сесії УНРади 
(19-го червня 1989) проф. 
Яр. Рудницький очолює 
Державний Трибунал ДЦУ 
HP і є президентом Світо-
вого Об'єднання Прихиль-
ників ДЦУНР в екзилі. 

Повний ентузіязму й звик 
лий до динаміки дії, він 
завжди скептично ставився 
до людців, що замість по-
магати йому в пращ' кидали 
каменем і ставили колоди в 
житті. 

З притаманним йому гу-
мором він часто згадує сво-
го приятеля з берлінських 
часів інж. М. Сèлешќа: „Він 
не перший і не єдиний, в 
якого за працю кидали ка-
менем. Тішитеся одначе, що 
Вас не поцілили!" 1 це прав-
да. Д-р Рудницький умів 
успішно пливти через жит-
тєвий океан між Сіллами 
й Харібдамн й переможно 
виходити з небезпек. Виро-
бився в ньому зчасомтвере-
зий погляд на життя, деві-
зами якого стало: 

В особистому аспекті: 
„Що зробиш, буде зробле-
но!" 

А в громадському·. „Коли 
не помагаєте, то хоч не 
перешкоджайте в праці!" 

У 80-річчя життя д-ра Яр. 
Рудницького сподіваємося 
дальших його успіхів і псре-
мог, віримо що не покине 
його витривалість і гумор у 
часто прикрих і сумних йо-
го хвилинах. 

Квітка Цісик... 
(Закінчення зі çтор. 1) 

Проф. 
Т. Гунчак.. 

(Закінчення зі çтор. 1) 
і поза з'їздом. Цс було до-
повнено показом відсофіль-
му з різними цікавими сце-
нами, а особливо присутні з 
великою увагою лрослуха-
ли повністю програмову 
промову В. Яворівського. 

Після доповіді відбулася 
цікава зустріч, як також 
присутні складали свої по-
жертви на фонд НРУП, 
який в Чикаго приймаçться 
на чекове конто ÀГРУ — 
Фонд „Руху" ч. 28941 в касі 
.‚Самопомочі". Досі на цьо-
му конті є біля 20,000 дол. 
Це мала сума у відношенні 
до потреб в Україні та çпро 
можності української чи-
кагської громади. 

Громадську зустріч від-
крила голова Групи Сприяй 
ня НРУП Віра Еліяшевсь-
ка, вона ж голова місцевої 
організації Американці в 
Обороні людських прав в 
Україні, з яким місцеві при-
хильники НРУП тісно спів-
працюють, а дискусією про 
вадив і зробив підсумки 
проф. Василь Марќусь. Міс 
цева група висловила ба-
жання про потребу скликан-
ня координаційноî конфе-
ренції та спільного керів-
ництва усіх подібних груп в 
Америці. 

записаним на найновіших 
апаратах звукозапису в сту-
дії Клінтон рікордінг, де 
виконали свої платівки слав 
ні американські співаки Пля 
çідо Домінѓо, Вітні Гюстон, 
Даяна Росе і інші. Його 
випродукував і технічно 
оформив відомий інженер 
Ед Рак. 

Нова платівка Квітки с 
продовженням першого аль 
бому „Квітка", який здобув 
чотири перші нагороди на 
Музичному фестивалі в Ед-
монтоні, Канада, в 1988 
році. Перше місце як „Най-
більше люблена співачка", 
„Найбільш популярна пла-
тівка", ‚‚Неперевершена 
продукція" і „Найкраще 
опрацьована нетанцюваль-
на українська народна піс-
ня". 

Квітка, дочка покійного 
Володимира Ціçйќà, ширò-

$ 

% 

Приймається огопошення 
СВЯТОЧНИХ ПОБАЖАНЬ 

у ‚‚Свободі" 
$ 

џ 
вÞ 

А д м і н і с т р а ц і я ‚ ‚ С в о б о д и " з а п р о ш у є В Ш а н о в н и х Ч и т а ч і в , У с т а н о -
ви. О р г а н і з а ц і ї . Т о в а р и с т в а . П р о ф е с і о н а л і с т і в . К у п ц і в і все Г р о м а д я н -
с т в о п е р е д а т и свої т р а д и ц і й н і с в я т о ч н і п р и в і т и у з б і л ь ш е н о м у Р і з д в н -
и о м у ч и с л і , щ о з а й д у т ь у н а й д а л ь ш і з а ќ ý г и н и світу . 

В е л и к и й т и р а ж „ С В О Б О Д И " та в і д п о в і д н и й зм іст з б і л ь ш е н о г о свя-
т о ч н о г о ч и с л а , н а д а ю т ь т а к и м п о б а ж а н н я м о к р е м о î в а р т о с т и і з н а ч е н н я 

Ц І Н И О Г О Л О Ш Е Н Ь 

$ 7 .00 4 ц а п і ч е р е з 2 ш п а л ь т и $ДО 0 0 1 ц а л ь ч е р е з 1 ш п а л ь т у .... 
1 цаль ч е р е з 2 ш п а л ь т и ... $Ю.ОО 
2 цол ì ч е р е з 2 ш п а л ь т и .... S20 .00 
3 цалі ч е р е з 2 ш п а л ь т и .... $ЗÒÒО 

5 ц а л і а ч е р е з 2 ш п а л ь т и ... $SO 0 0 
6 цапів через 2 шпальти ... $бÒ 00 
та в інших розмірах. 

ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ — 
за новим стилем до 12-го грудня 1989 р. 
за старим стилем до 19-го грудня 1989 р. 

П р и з а м о в л е н н і . П Р О Ш У З А З Н А Ч У В А Т И Н А К О Т Р І С В Я Т А . О г о -
л о ш è н н я б у д у т ь п о м і щ е н і в п о р я д к у ї х н ь о г о п р и х о д у , в п е р ш о м у ЧИСЛІ ТІ, 
щ о с к о р і ш е н а д і ш л ю т ь свої з а м о в л е н н я . 

З г о л о ш е н н я с в я т о ч н и х п о б а ж а н ь . Р А З О М З Г Р О Ш О В О Ю О П Л А -
Т О Ю з а л е ж н о від в е л и ч и н и о г о л о ш е н ь , н а д с и л а т и д о : 

"SVOBODA" 
3 0 M o n t g o m e r y St reet J e r s e y C i ty , N.J 0 7 3 0 2 

П'ЯТЬ ПРИЧИН ЧОМУ НАМ 
ПОТРІБНО ПІДТРИМУВАТИ 

ІВАНА ДЕМ'ЯНЮКА 
І . ‚Мушу сказати, що я переконаний, що вирок суддів 

в Ізраїлі був несправедливий.. ." 
— Лорд Томàе Деннійѓ 

2. . .Мені не відома ніяка інша судова справа в якій по-
топтано так багато процедур загально прийнятих 
міжнародними чинниками". 
Професор Віппєм Ваґенар, автор книжки .‚Роз-
пізнаючи Івана Наукова праця з пегапьноі пси-
хології". Вид. Гарвардського Університету 

3 ‚.Якщо Іван Дем'янюк. в невинності якого я повніс-
тю переконаний, буде повішений на шибениці 
Айхмана, то прийде день копи держава Ізраїль 
буде сидіти на паві підсудного" 
— Патрик Бюкенан 

4 ‚.На мою думку ця справа смердить... Прошу роз-
гпянути справу американського громадянина Івана 
Дем'янука і поведінку Відділу спеціяпьних інвести-
ґацій (ОСІ) в нашій кра îні". 
— Конгресмен Джеймс Трафікант (демократ, 
Огайо) . . .Конгресовий рекорд" з 20-го червня 1989 р 

5 ..Вірю, що історія не забуде справи Дем'янюкà. так 

як не забула справи Дрейфуçà" 

— Граф Ніколàи Топстой 
Після дванадцяти роюв наполегливих і невтомних зу-
силь ми осягнули багато. За свою подивòì щну вìдва-
гу та витривалість Іван Дем'янюк — невинна жертва — 
заслужив на гідну оборону перед ізраїльським Вер-
ховним судом Без Вашої негайної фінансово î допо-
моги така оборона не буде можливою Просимо допо-
могти нам успішно завершити останній етап цього 
страх ìття-примари. яка триває вже понад дванадцять 

літ. 
Просимо висилати пожертви на 

John Demjanjuk Defense Fund 
P O. Box 92819 

Cleveland. Ohio 44192 

ќòвідомого і шанованого 
скрипаля, миçтця і вчителя, 
мала залюблсння до музи-
ки уже від дитинства, вирос 
таючи в атмосфері ýќраîнçь 
кої громади в Ню Йорќу. 
Вона шанýс всіх людей, які 
постійно борються за люд-
ські права. їм, а також по-
рнвам нескореного украîйсь 
кого духа і його безнастан-
ним змаганням вона присвя 
чує свою нову платівку. 
„Бажаю, щоби українці в 
цілому світі гордилися висò 
ќòякісною продукціçю ціçî 
збірки , — сказала Квітка 
— в цей спосіб я через мою 
індивідуальну інтерпрета-
цію висловлюю любов і 
пошану до багатої музичноî 
спадщини, на якій мене ви-
ховано". 

Від багатьох років Квіт-
ка професійно працює для. 
оголошень на телевізії і 
радіо; всюди зазначуç свос 
українське походження. 

Одно з найновіших òголо 
шень — це компанії Форд: 
Have you driven a Ford 
lately?", де не тільки записа-
ний її голос, але вò¾à також 
виступає перед телевізій-
ною камерою. Це оголошен 
ня є дуже популярне в стей-
тах Àрізони, Невади і Ко-
льорадо. На нього відгук-
нулося багато американців, 
замовляючи Квітки першу і 
другу платівки. Не розумію 
чи української мови, вони 
пишуть листи, повні захоп-
лсння українською музи-
кою і голосом співачки. 
Квітка також співала на 
концерті Карлі Саймон, що 
був записаний на фільм у 
Мартàе Виньярд і брала 
участь в програмі Ен-Бі-Сі 
‚‚У неділю ýвечорі". 

Робляться серйозні ста-
рання офіційно переслати в 
Україну касету „Квітка — 
два кольори", щоби і там 
почули її голос, щоби і там 
знали про її любов до рідної 
української музики. 

„Квітка — два кольори", 
касети в ціні 10.98 дол., 
компактний диск в ціні 
15.98 дол. можна замовити 
через компанію „Євшан", 
купити в українських крам-
ницях, або набути, висилаю 
чи чек до: KMÇ Records 
Corp., 76 Minuteman Rd., 
Ridgèììeìd, Conn. 06877. 

УКРАЇНСЬКА 
СВІТЛИЧКА 

ДОПОМАГАЄ БАТЬКАМ 
ВИХОВУВАТИ 

ДИТИНУ! 

Інститут... 
(Закінчення зі çтор. 1) 

договорі між Українською 
Католицькою Церквою і уні-
верситетом зазначено, що 
детальний контракт буде 
підписаний в близькому 
майбутньому. У цьому пер-
шому договорі зазначено 
теж, що інститут включати-
ме принаймèнùіè трьох пов-
ноштатних професорів. По-
ступовий розвиток інститу-
ту базуватиметься на доку-
ментах прийнятих украîйсь 
кою католицькою ієрархÌ· 
єю та університетом в часі 
переговорів, а особливо на 
так званім мастерпляні ін-
ституту. У вересні 1989 ро-
ку владики покликали до 
життя Фундацію Інституту 
ім. Митрополита Андрея 
Шептицького, яка мас на 
меті зібрати 3 міл. дол. на 
втримання праці інституту. 
Університет çв. Павла та-
кож річно вкладатиме час-
тину потрібних фондів для 
інституту. 
І Присутніми під час під-
писання угоди, крім Митро-
полита Германюка були 
Владики Василь Філевич 
(Çаçкàтуй) та Єронім Хи-
мій (Ню Вестмінстср). Фун-
дацію репрезентували Єв-
ген Черевик, голова (Вінні-
псг), Ігор Бардин (Торон-
то), і о. А. Чировськнй. 
Університет çв. Павла був 
заступлений його найвищи-
ми урядниками: о. П. Ур-
тубіз, ректор, віцеректори 
о. Жак Лєру і о. Лео Ляберж 
та декан богословського 
факультету о. Ашіль Піль-
ман. Рівнож присутнім був 
ректор Української Като-
лицької Семінарії çв. Духа 
о. Йосиф Áндріїшнн. Сту-
дентн цієї ж семінарії бу-
дуть студіювати в інституті 
ім. Митрополита Андрея 
Шептицького. 

Уже розпочалася збірко-
ва акція по цілій Канаді. За 
пожертви можна отримати 
федеральні податкові пос-
відки. Уже зголосил"ися кіль 
ќа меценатів з поважними 
пожертвами. Запити та по-
жертви можна висилати на 
адресу: The Metropolitan 
Andreý Sheptytsky Institute 
Foundation, cƒo Saint Paul 
University 223 Main St., Ot-
tawa, Ont. K1S 1C4. 

Ще до історії... 
(Закінчення зі çтор. 2) 

ки й притому між нами 
нав'язувалася розмова. Зго-
дом я перейшов по своїй 
спеціяльності до Інституту 
античної історії й мої ЗБ`ЯЗ-
ки з Марчснком обмежува-
тися здебільшà до того, 
що ми при зустрічі на кори-
дорах університету вітали-
ся, обмінюючися лише ко-
роткими чемностевими фра 
зами. З наступним ректо-
ром, Биченком. я стрічався 
частіше, між іншим і тому, 
бо до моїх компетснцій на-
лежало замовляти деякі під 
ручники для історичного 
факультету через декана 
цього ж факультету й рек-
торат. 

Авторка статті мала осо-
бисту нагоду краще пізнати 
згаданого ректора й добре 
зробила, що написала про 
нього. Спомин її про М. 
Марченка як українського 
патріота в тому часі й у 
таких обставинах є не лише 
цінним причинком, але й 
хвилюючим, та китицею 
квітів на могилу сл. п. 
ректора й українського пат-
ріота, М. Марченка. За те 
належиться авторці приз-
нання головно від колиш-
ніх студентів і працівників 
Львівського університету 

Олександèр Домбровський 

Ню Йорќ, Н. Й. 

Михайло Данилюк 
ПОВСТАНСЬКИЙ 

ЗАПИСНИК 
В-во Свобода. Ню Йорќ — 

Джерзі Ситі. 1968, çтор. 286. 
Ціна $Ю.ОО з пересилкою. 

Мешканців Ню Джерзі обòв'язує 
б% продажного податку 

Замовляти 
Svoboda Book Store 

30 Montgomery Street 
Jersey City. N J 07302 

BUSINESS 
· OPPORTUNITIES 

КРАМНИЦЯ 
" I C O N " 

ñродàе: ІКОНИ, КОРАЛІ, 
ПАМЯТКОВІ РЕЧІ. 

напра·ляс: 
ГОДИННИКИ І ЗОЛОТІ РЕЧІ. 

Маçмо РАДІО. ВЩЕО на УЌРАìН^ 
230 East 14th Štr·et 
Ñwar Ýor¾. NY. 10003 

Т·І.: (212) 982 3498 

ШКІРНІ 
НЕДУГИ 

РАК ШКІРИ 

ВЕНЕРИЧНІ 
ХВОРОБИ 

ЗАБІГИ ПРОТИ ВТРАТИ 

ВОЛОССЯ 
ЗАСТРИКИ COLLAGEN 
ЛІКУВАННЯ ЗМОРЩОК 

JIM 
ßARAL, M.D. 
Л І Ц Е Н З ì ñ О В А Н И Й 

Д Е Р М А Т О Л О Г 

Центр американсько ì 
дерматології 

(212) 247-1700 
210 Central Park South 

New York. N.Y.. 
(bol. B'way L· 7th Av·.) 

Medicare приймається 
Пацієнтів приймається тільки 

за домоаленням 
Можете знайти нас скоро 

8 NYNEX Yellow Pages 

jÿíti 
ПРАВТМІНГ Ì Т · · І 

26 First Avenue 
New York N Y 10009 

To' (212) 473-3550 
НА РІЗДВЯНІ СВЯТА: КУТЯ. 
МАК, ГРИБИ, СВЯТОЧНІ КЛР· 
ТОЧКИ, КОЛЯДИ (каç·тки -

платì·ќи). ВИСИЛАЄМО 
ПОШТОЮ. 

HELP WANTED 

ШУКАЄМО ЖІНКУ 
до опіки над двома дітьми у віці 
18 і 5 місяців, зі знанням украін-
ськоî і частинно англійське 
мов Мешкання ìхарч Платня за 
домовленням Телефонувати 

вечорами по 6-ій годині — 
(201) 773-7874.ÇìÌìton. N J 

POSITION AVAILABLE AS 

ÑÀÑÑÝýHOUSEKEEPER 
with family in Bergen County. N.J. 

Prefer woman with knowledge 
of English and Ukrainian. 

Call 1-914-856-6101 

· FUNERAL DIRECTORS · 

П Е Т Р О ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 

ЛЎІС НАЙҐРО - директор 
Родина ДМИТРИЌ 

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

(212) 674-2568 

UKRAINIAN j ¾ î NATIONAL 
FUNERAL ^ SERVICE 
У п р а в а У к р а ї н с ь к о г о 
Національного Цаинтаря-
Пам'ятника та мавзолею 
полагоджуç всі справи 
пов'язані з похоронòìи і по-
хованням в ЗÇА. 

4111 PensýÑàñÌà Ave . SE 
Washington. DC 20746 

Tel (301) 5680630 

MAIL: PO Box 430 
Dunkirt. MD 20754 

LYTWYN 8. LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CÒÑOITIONÈÐ 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА 
Our Services Are Avaìiàòlè 
Anywhere in New Jersey 
Також займаємосяnoxopo-
мами на цвинтарі в Баеид 
Бруку і перенесенням ТПІМ-
них Останків з різних країн 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyveunl Avenue 

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

(201) %4 4222 іí 
HURYN MEMORIALS 
ВИРОБЛЯЄМО НА ЗАМОВЛЕН-
НЯ ТА ВМОНТОВУЄМО НАЙ-

КРАЩОЇ ñКОСТИ 

ПАМ'ЯТНИКИ 
в òкопиці Ню йорќу, вкгоочею-
чи цвинтарі: се. Духа в Гамптон-
бурґу, Н. й.. сñ. Андрія в Ба·йд 
Бруку, Н. Дж., Пайн Буш в Кер-

гомксоиІ те Глсн Сп·и, Н. й. 
Ми пропонуєùò особисті поçпу· 

ѓн та поради у Вашòùу доùì 
За пвомовиим представником 

слід телефонувати 
ÌWAN HURYN 
PO Box 121 
HamptonburRh N.Y. 10916 
(914) 427-2684 
ВОНÐАÑ REKSHYNSKYJ 
45 East 7th Street 
New York, N.Y. 10003 
(212) 477-6523 


