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ЗАПРОШУЮТЬ Л. КАҐАНОВІЧА 
ДО БИКІВНІ 

Київ. — Київська газета 
„Культура і Життя", орган 
міністерства культури УС-
СР та республіканського 
комітету профспілки праців 
ників культури, передруку-
вала у числі з 18-го лютого 
листа з газети ‚‚Вечірній 
Київ" (І2`го лютого) д е 
відданого політичного со-
ратника Йосифа Сталіна, 
97-річного Лазаря Кагано-
віча. 

Як відомо, 7-го травня, 
1989 року в Київському лісі 
під Биківнею було проведе-
но багатотисячний мітинг з 
в пам'ять жертв сталінських 
репресій. Його учасники 
одностайно прийняли рі-
шення зібрати дрібні моне-
ти (по одній-дві копійки), 
щоб таким чином оплатити 
переїзд поїздом з Москви 
до Києва Л.Кагановіча. 

У відкритому листі, під-
писаному журналістом Ана 
толісм Зубќовим, редакто-
ром газети „Вечірній Київ" 
Віталієм Карпеиком, режи-
сером, співголовою україн-
ського „Меморіялу" Лесем 
Танюком, головою совстсь-
кого центру ‚‚Бабин Яр" 
Олександром Шласном, ста 
ршиною у відставці, інаалі-
дом Іваном Шпаком і пись-
менником та народним де-
путатом СССР Володими-
ром Яворівським, написа-
но, що кияни не сумніва-
ються, що „вам добре відо-
ме селище Биківня на околи 
ці столиці України. Тут ва-
ші поплічники ночами по-
злодійському ховали сліди 
злочинів, що коїлися за ва-
шими наказами. Тут похова 
но багато тисяч жертв вашо 
го терору, жертв злочинної 
системи, створеної в нашій 
республіці, як і всьому СС-
СР, катами, серед яких ви 
були одним з найдосвщчені-
ших. Вони упевнені і в тому, 

що ваша пам ять, попри 
похилий вік, зберіте бага-
то інших злочинів, вчине-
них вами, що ви пам'ятаєте 
те і силу -силенну інших 
географічних точок, позна-
чених вашою кривавою пе-
чаткою-печаткою першого 
секретаря ЦК КП(б)У і під-
ручного обсрката народів 
Иоснфа Джугашвілі (Сталі-
на)... На ваших руках кров 
усього українського Роз-
стріляного Відродження, 
епохи, що забрала цвіт нау-
кової, художньої і технічної 
інтелігенції України. Ви — 
разом з В. Молотовим — 
один з організаторів безпре 
цедентного за маштабами 
Геноциду — ретельно спля-
нованого вбивства 7-9 міль-
йонів селян України під час 
штучно створеного Сталі-
ним і його клікою голоду 
1932-1933 pp., коли дощенту 
було знищено аграрний по-
тенціял України... „Мемо-
ріял" пропонує вам прибути 
6-го травня 1990 року в Би-
ківню для того, щоб свідчи-
ти у справі масового вбнвст 
ва радянських громадян". 

Відкритий лист був посла 
ний до російських газет 
„Московскіє Новості", „Ве-
черняя Москва" і „Вечірній 
Київ", україномовну попу-
лярну газету. Автори листа 
пропонують, щоб97-річний 
дідуган-злочинець висту-
пив із серією спогадів. „Як 
що ж такого роду спогади 
не обтяжуть ваше сумління, 
якщо ви не маєте ніякого 
бажання покаятись перед 
людьми, — Бог вам суддя і 
людська пам'ять. Тоді не 
приїздіть, а зібрані на мітин 
ѓу мідяки, можете викорис-
татн на власний розсуд , — 
пишеться у кінцевих рядках 
відкритого листа згаданих 
осіб до Кагановіча. 

П. Плішка співатиме в ‚‚Набўќќо" 
Нюарк, Н. Дж. — Тут в 

опері Дж. Верді „Набукко" 
в ролі Заккарія виступить 
відомий оперний співак Пав 
ло Плішка. 

Після свого успішного 
дебюту в Метрополіталь-
ній опері в 1967 році П. 
Плішка співав у найбіль-
ших операх світу. Його за-
пис „Реквієм" Дж. Верді з 
хором і оркестрою Роберта 
Шов з Атланти отримав 
нагороду „Ґраммі" за най-
кращу платівку клясичної 
музики 1988 року. 

Стейтова опера Ню Джер 
зі ставить оперу Дж. Верді 

„Набукко" тут в Симфоні 
Голл в неділю, 18-го берсз-
ня, о ѓод. 6:30 вечора та в 
суботу, 24-го березня , о 
ѓод. 8 -ій вечора. 

Диригент — Альфредо 
Сіліпіньї. В ролі Абігайлє 
виступить Сузен Місура, 
сопрано, співачка з Шегед 
опери в Будапешті, в Амери 
ці це її дебют. Зигмунд Ко-
ван. баритон, співатиме в 
ролі Набукко. 

Квитки в ціні від 60 до 10 
долярів можна придбати, 
телефонуючи на число теле-
фону: (201)623-5775. 

ЗАПРИСЯЖЕНО М. ПЛАВЮКА НА 
ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УНР 

Філядельфія (УІБ). — В 
суботу, 20-го січня, перед 
початком засідання Уряду 
У Н Р в екзилі відбулося урс-
чйсте заприсяження нового 
Президента УНР в екзилі 
Миколи Плавюка, який пе-
ребрав свої обов'язки згідно 
з статтею 21-ою Тимчасово 
ѓо Закону ДЦ УНР після 
смерти Президента У HP св. 
п. Миколи Лівицького 

М. Плавюк, поклавши 
руку на Святу Євангелію, 
склав присягу, згідно з внмо 
гами статті 22-ої, урочис-
тий акт якої прийняла Пре-
зидія У НРади в особах го-
лови УНРадн Михайла Вос 
кобійника і секретаря УНР 
ади Зенона Городиського. 
Перед самим актом прися-
ги М.Воскобійник подав 
коротку біографію і політич 
ну сильветку М. Плавюка. 

В цьому урочистому акті 
присяги взяли участь члени 
Президії УНРади і члени 
Уряду УНР на чолі з голо-
вою Уряду І. Самійленком, 
а також була присутня дру-
жина покійного Президента 
Гельга Лівицька. Складено 
і підписано документ акту 
присяги, після чого М. Пла-

М. Плавюк 

вюк виголосив своє прог-
рамове слово (див. ст. І). 

Члени Президії УНРади і 
члени Уряду УНР в екзилі 
висловили своє задоволен-
ня, заслухавши змістовне 
програмове слово Прези-
дента Плавюка, а І. Самій-
ленко запевнив Президента 
у своїй і Уряду УНР під-
тримці в його відповідаль-
ній праці на новому етапі 
ДЦ УНР 

Відбудеться конференція про 
часи Сталіна 

Торонто. — Заходами 
Катедри Українознавчих 
Студій та Російського й 
східньослов'янського цснт-
ру при Торонтонському уні-
верситеті, відбудеться тут 
від п'ятниці 2-го до неділі 4-
го березня міжнародна кон-
ференція на тему: „Україна 
за часів Сталіна, 1928-39 
роки". Науковці) Піянічноі 
Америки, Европи й Австра-
лії зустрінуться вперше з 
дослідниками з Совєтсько-
го Союзу, щоб обговорити 
один з найбільш важливих, 
а при тому найменше дос-
ліджений епізод XX століт-
тя, а саме часи сталінської 
революції. 

Ольга Андрієвська, про-
фесор історії в Торонтонсько 
му університеті й організа-
тор конференції заявила: 
„Це є ера, наукові досліди й 
дискусії над якою були досі 
в Совстському Союзі немо-
жливі. В цьому відношенні 
наша конференція буде спра 
вді зворотним пунктом в 
ділянці українознавчих і 
совстознавчих студій". 

Серед учасників конфе-
ренції будуть провідні спе-
ціялісти совєтознавства з 
України, між ними такі дос-

ХРОНІКА ПОДІЙ В УКРАЇНІ 
' В Житомирі зростає 

невдоволення діяльністю 
обкому партії, який під ке-
рівництвом нового першо-
го секретаря В. Фсдорова 
ухвалив ряд рішень, спря-
мованих проти незалежних 
організацій в місті. Лідери 
російськомовного Грома-
дянського фронту сприяння 
перебудові Яків Зайко і 
Олександер Сугоняко на 
мітингу 11-го лютого заќли 
кали житомирців вийти 18-
го лютого на масове пікету-
вання обкому партії, щоб 
домогтися усунення парт-
бюрократії від влади, пере-
дати владу ще до виборів 
тимчасовій раді з представ-
ників формальних і нсфор-
мальних організацій. Пред-
ставники Житомирського 
відділення НРУП Василь 
Овсієнко. Святослав Ва-
сильчук і Олег Ігамбердієв, 
виступивши на мітингу.наз-
вали заклики Громадянсь-
кого фронту необдумани-
ми і авантюрними. „НРУП 
відмежуватися не від ГФСП 
взагалі, хоч нам і несприйнят-
ний його національний нігі-
лізм та революційне фра-
зерство з арсеналу насиль-
ницької більшовицької ідео 
логії, а від конкретної акції 
фронту. Рух — за консолі-
дацією всіх демократичних 
сил у боротьбі з партокра-
тією, але парляментськими 
методами", — заявили ке-
рівникн НРУП. Відразу піс-
ля мітингу житомирський 
комуністичний уряд розѓор 
нув проти ГФСП широку 
наклепницьку кампанію по 

підприємствах і установах, 
звинувачуючи його в закли-
ках до насильницького пова 
лення совєтської влади. О. 
Сугоняко отримав офіційне 
попередження, що він буде 
притягнутий до криміналь-
ної відповідальности за по-
рушення законів. Крім то-
го, на 18-го лютого, за дві 
години до заплямованої о 
ГФСП пікетування, партбю 
рократи організували на 
стадіоні мітинг, на якому 
працівники обкому партії 
очорнювали незалежні гро-
мадські організації. Коли 
представників ГФСП до 
виступу не допустили, біль-
шість присутніх покинула 
стадіон і рушила на площу 
перед облвиконкомом, де 
лідери ГФСП провели аль-
тернативний мітинг. Вони 
повідомили, що народні 
контролери виявили на скла 
дах велику кількість това-
рів, які затримуються зумис 
не для створення штучного 
дефіциту. У зв'язку з цим 
нещодавно усунуто від вла-
ди голову міськвиконкому 
Ямчинського. 

' Харків, 16-го лютого. 
Всеукраїнська робітнича 
організація „Єдність" звер-
нулася з висловом солідар-
ності до Львівського комі-
тету захисту прав громадян 
тобто до страйкомў. У ві-
дозві йдеться про підтрим-
ку вимог львів'ян, як то: 
розпуск КҐБ; заклик до слу-
жбовців КГБ, МВД і війсь-
ковослужбовців утримува-
тися від участи у виборах; 
заклик притягнути до судо-

воі відповідальности вину-
ватців застосування сили 
при розгоні львівських мі-
тингів і демонстрацій; за-
судження наміру спрямува-
тн виведенні із країн Схід-
ньої Европи совстські вій-
ська в Україну. 

' Дніпропетровське (Іван 
Сеќульський). 16-го лютого 
на знак протесту проти неза 
конного зволікання з реєстр 
рацією громади вірних УА-
П Ц місцевою владою, вірні 
та прихильники УАПЦ про 
вели акцію протесту біля 
будинку облвиконкому. Пі-
кетувальники тримали тран 
спарант: „Зареєструйте нас: 
вірні УАПЦ". збирали під-
пнси за негайне визнання 
УАПЦ. Акція протесту бу-
ла організована Дніпропет-
ровським Комітетом від-
родження УАПЦ на чолі з 
братчиком осередку Васи-
лем Герусовим. Комітет 
плянує провести спільну 
молитву біля Преображен-
ського Собору, який колись 
належав УАПЦеркві, і пов-
торювати пікети щонеділі 
об 11 годині. 

' Київ, 17-го лютого. 
(Корпункт УГС). — Тут 
біля Жовтневого палацу, в 
підвалах якого НКВД про-
водило масові розстріли 
„ворогів народу", з ініція-
тиви „Меморіялу" відбувся 
мітинг в пам'ять жертв со-
вєтського тоталітаризму. 
На транспарантах учасни-
ків мітингу було написано: 
„Розстріл українських пись 

(Закінчення на сюр. 4) 

лідники, як д-р Станислав 
Кульчицький, з Інституту 
Історії Української Акаде-
мії Наук (Київ) - історик, 
який недавно скінчив писа-
тн книжку про Великий го-
лод; д-р Венямин Сікора з 
Київського Інституту Куль-
тури, історнк-економіст, 
який є спеціялістом 30-их 
років, та Володимир Маняк 
член Товариства „Мемо-
ріял", який недавно перево-
див кількамісячні опити сві-
дків голоду 1932-33 років по 
селах України. В конфсрсн 
ції візьме участь багато 
визначних науковців Захо-
ду: Джан Армстронг, про-
фесор-емерит університету 
в Вискансин; Александер 
Бабіонишов з Російського 
Центру при Гарвардському 
університеті; Богдан Боцюр 
ків з університету Карлтон: 
Р.В. Дейвис з університету в 
Бірмінѓгем (Англія); Григо-
ріЙ Грабовим з Гарвардсько 
го університету; Богдан 
Кравченко з університету 
Альберти; Гіроакі Куромия 
з Кінґс коледжу університе-
ту в Кембрідж; Джордж 
Лібер з Алабами в Бірмін-
ггемі; Джеймс Мейс з амс-
риканської Конгресової ко-
місії для дослідження голо-
ду в Україні; Мирослав Шка 
ндрій з університету Мані-
тоби; Роман Сольчаник з 
„Радіо Вільна Европа"; Бог 
дан Сомчинський з універ-
ситету в Бірмінѓгемі (Ан-
глія); Роман Шпорлюк з 
Мншигенського університс 
ту; Пітер Соломон з Тором 
тонського університету; го-
налд Сўні з Мишигснськоі о 
університету; Максим Тар-
мавський з Торонтонськоѓ о 
університету; Стівен Віг-
крофт з Мельбурнськог о 
університету (Австралія) та 
Одрей Олстадт з Централь-
ного стейтового універси гс-
ту в Коннектикат. 

В суботу, 3-го березня . 
відбудеться святочна вечс-
ря з нагоди конференції 

Конференція закінчиться 
в неділю. 4-го березня, па-
нельною дискусією, В ЯКІЙ 

(Закінчення на crop 4) 

КАМЕРНА МУЗИКА 
В ІНСТИТУТІ 

Ню Йорќ. — Український 
Інститут Америки в неділю. 
4-го березня, відкриває сс 

? ію „Камерна Музика в 
нституті". Відкриття відбу-

деться в приміщенні Інсти-
туту о 8-ій ѓод. вечора. Мис-
тецький керівник — Олег 
Ќриса. В програмі твори 
Мирослава Скорика, Чарл-
са Айвса, Ґустава Малера 
та прем'єра квартету Альф-
реда Шніттке присвячена 
Олегові Крисі В концерн 
візьмуть участь: Олег Кри-
са (скрипка), Володимир 
Фельцман (фортепіяно). 
Пол Нойбауер (вюля), Йо-
снф Файгельсон (чельо). 
Тетяна Чекіна (фортепіяно) 

У НІКАРАГУА ОБЕРЕЖНО 
ПІДХОДЯТЬ ДО ПЕРЕДАЧІ ВЛАДИ 
Манагуа, Нікарагуа. — 

Новообрана президент краї 
ни Віолетта Барріос де Ча-
морро почала прелімінарні 
переговори з сандіністсь-
ким правлячим урядом у 
справі псребрання демокра-
тичним способом керма дер 
жави. першого в історії Ні-
карагуа мирного переходу 
влади. Переговори розпоча 
ѓо вечером у понеділок, 26-
10 лютого, після того, як 
новообрана президент Ча-
морро відбула зворушливу 
зустріч із президентом Дані 
елем Ортегою, де одне од-
ного запевняли, що праіію-
ватимуть спільно для добра 
країни. Представники обох 
сторін знову зустрілися у 
вівторок і заявили, що псре-
говори ведуться в позитив-
мому та продуктивному ду-
сі. Одначе, згідно із посто-
роннімн спостерігачами, 
починають виринати сумні-
ви. чи сандіністи охоче пе-
рсдадуть військові збройні 
сили новообраному урядо-
ві, бо напружена ситуація 
витворена несподіваною 
перемогою В. Чаморро, по-
чимас створювати конфлік-
ти. 

Ця непевність ще більше 
іросла після того, як прс-
зидент Ортега заявив перед 
10,000 людей на вічу у Ма-
наіуа, що сандіністи не перс 
дадуть військової влади, 
поки Америкою підгриму-
вані повстанці не зложать 

зброю Він заявив, що „бс-і-
пека та стійкість лемок-
рагичного розвитку в Ніка-
рагуа були основною ідеєю 
революції і ця ідея мусить 
бути пошанована' Знавці та 
міжнародні спостерігачі ува 
жають, що виступи прези-
дента Ортеги у такій формі 
та з такими внмоіами є 
в першу черг̀ у на те. щоби 
заспокоїти тих реакційних 
сандіністів. які впродовж 
восьми років боролися з 
контрас в громадянській 
війні, в якій жертвою впало 
понад 30,000 нікараіуамців 

Одначе форми їх висловів 
та вимоги непокоять бага-
тьох. як у Нікарагуа, гак і в 
ЗСА. Крім того, спорадичні 
сутички поміж сандінісгами 
і Об'єднаною національ-
ною спілкою в кількох міс-
тах на півночі країни, де 
юрба сандіністів икмолюва-
ла ломи прибічників опоіи-
щї, при спокійному CIIOCIC-
ріганні цього вандалі їмў 
поліцією, не вказує на малѓо 
примирливу прогру зі сторо 
ми сандіністів. Саме ці су-
тички і спорадичні випадки 
свавілля спонукали провіл-
ників у місѓі Еселя пропону-
вати. щоби частина з тих 
2,000 міжнародних спостс-
рііачів. які мали за завдан-
ня спостерігати хід виборів, 
тепер залишилися в Нікара-
гуа для нагляду над мирним 
псреланням влади 

ПРИЙНЯЛИ ЗАКОН ПРО ЗЕМЛЮ 

Румуни демонтують 
підслухову апаратуру 

Бухарест. Румунія. Іи-
формаційнс агентство Ассо 
шієйтед Пресе 27-го лютої о 
ПОВІДОМИ.'іО. шо зв'язк'івці 
військової о гарнізону в Ру-
муніі почали демонтувати 
пристрої для підслуховуван 
ня і запису гс.чефонічних роз-
мов. які були встановлені 
секретною полицею Руму-
нії на всіх ЗО телефонічних 
станціях, до яких були ПІД-
ќлючені комутатори всіх 
готелів, фабрик та інших 
установ, а також особисті 
телефони. Касетіі з записа-
мн телефонічних розмов 
надходили до спеціяльною 
центру, де прослуховува-

лись агентами секретної 
поліції 

Журналіст в перці с на 
`власні очі мали імогу поба-
чити гігантський механізм 
всеосяжного слідкування, 
вивійў ваннії майсучасні-
шою апаратурою В центрі 
одночасно працювало біля 
10,000 працівників. Дсмон-
тована апаратура перейде в 
розпорядження міністерсі -
ва зв'яжу ѓа врмійськоіо 
комі'нду наммя її ПЛЯНуЮТЬ 
викорпсгаги лля іабс нкчен 
ня телефонічного ів'язгу R 
сільських районах, де осо 
бистих телефонів ПОКИЩО ( 
дуже мало 

У СВІТІ 
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ Совстсько-
го Союзу призналося, що знайдено копії совс гсько-
нацистського таємного договору в якому говориться про 
розподіл деяких частин Східньої Еврогін та прік а.інамня їх 
до СССР. У своєму першому виданні нової о журналу 
міністерства закордонних справ „Весніќ" помішено 
фотографії копій „Таємного додатковою протоколу", 
того документу, від якого СССР до минулої о року 
відпекувався та дальше твердить, що оригіналів цісі 
таємної домови у їхніх архівах немаѓ. С`овѓтсько-німспь-
кий пакт неагрссії був підписаний міністром іакордон-
них справ Сталіна, яке очолював в гой час Вячеслав 
Молотов і дипломатом Гітлера, Йоахімом фон Ріббснт-
ропом 23-го серпня 1939 року, тиждень перед вибухом 
Другої світової війни. До цього ж договору був долучений 
ТаєМНИЙ ПрОТОКОЛ, В ЯКОМУ ГОВОрИЛОСЯ ІфО ПОВНІШІЙ 
розподіл. 
У ПОНЕДІЛОК. 26-ГО ЛЮТОГО сильний гурагаи 
навістив Західню Європу, зриваючи дахи і а електричні 
проводи, пошкодивши наземну, повітряну і а морську 
транспортацію та вбиваючи ЗО осіб. Занотовано, що вітри 
вздовж англо-шотляндського кордону сягали швидкостн 
100 миль на годину. Це був другий і чсрін гурагаи, що 
навістив Західню та Центральну Європу віл 25-г о січня, ко-
ли шаліли вітри, досягаючи 106-милевоі швидкосги на 
годину та людські жертви досягли 95 осіб. З усього видно, 
що найбільше потерпіла Англія, де крім сильних впрів, 
прийшли повені та інші пов'язані з ѓураганом нещастя 
Цим разом в Англії згинуло 12 осіб, сім у Західній 
Німеччині, четверо в Бельгії,тросуФрантії.двоє ўС`хідній 
Німеччині та по одній в Ірлянлії та Голландії. 

ЖІЯНГ ЖЕМІН. ЯКИЙ ВЖЕ ТЕПЕР маг дві найважлияі 
ші посади в Китаю, в скорому часі буде ще й спадкоі мнем 
третього важливого становища. Він перебере позицію 
прсдсідника Державної військової комісії, останню 
офіційну посаду свого покровителя Денѓ Шіаомініа 
Жіянг став провідником Комуністичної партії Китаю 
минулого червня, в наслідок подій, які заїсиў вали на ПЛОЩІ 
Тіянаньмен і замінив Денѓа, як голову Військової комісії 
Комуністичної партії минулої осені Хоча ця остання йоі о 
посада г тільки символічною, одначе коли б її віддали кому 
іншому, то це могло б бути інтерпретоване, як початок 
занепаду його партійної кар'єри Не зважаючи на те, що 
провід збройних сил Китаю не був надто захоплений ноі о 
кандидатурою на це становище, але Денѓ справу псрсрі 
шив 
У СТОКГОЛЬМІ ШВЕДСЬКИЙ иарлямсні іатвердив 
Інгвара Карльсона прем'єр-міністром нового Соціял-
дсмократичного уряду в понеділок. 26-ю л ю т і о. п.іьки 
12 днів після того, як він зрезиінував з цього посту, бо не 
прийнято його суворої економічної політики для країни 
Голосування 175-101 з 59 затриманими перейшло після 
того, як І. Карльсон відновив свої економічні пропозиції, 
щоби врятувати Швецію від зростаючої інфляції, котра 
досягає 9 відсотків 

Москва. АіентсівоАП 
повідомило, що в середу, 
28-і о лютого, Верховна Ра-
ла С̀С̀С̀Р схвалила проєкі 
закону про землю, який 
повинен затвердити з'їзд 
народніїѓ, дсну та і їв. шо мас 
розпочатись 12-і о березня. 

В проекті мисомў персд-
бачено право на оренду до 
кінця життя і передачу її 
Наталкам, але не купівлю і 
продаж. Крім гою, орендну 
платню визначатиме не ри-
нок, а держава Як видно, 
державна власність на ісм-
лю й надалі залишається 
наріжним каменем для со-
вєпв. І хоч баї а ѓо сконо-
міспв вважають, що врягу-
вати економіку можна тіль-
ки за умов, що іемля буде 
повернена у повне володін-
ня землеробів, то уряд не 
хоче вносити ЗМІНИ В КОМСТИ 
тупію, бажаючи іатримати 

землю у власності ќржави 
Про(кт пкои) обіоворю-
вався протягом4-рхгодин 
і був СХВаЛеНИЙ '44 ГОЛОСІ' 
ми проти 70. утрималось 
ви голосування 12 осіб 

Як ска іаііо н П0О4 к і і, кол-
іоспи існуватимч іь : м.і.іалі 
Ѓі ілава німу 11, іемлюворси 
ду селянам. А жителям МІСІ 
землю цдвмтиму її. в ореи-
ду МІСЬКІ ради Орендарі 
п ла і н і HMJ і ь пода і к и іа 
в)яіу в оренд) кмлю Іно-
зсмш не імоагуть клич ваги 
іем.ію в СССР, як це вони 
роблять в деяких країнах 
Східньої Европи 

Один з депутатів під час 
обговорення заявив, що та-
кий закон не сприятиме рим 
ќовій економнії іі ні на ОДИН 
крок до цього ие наблизить 
країну, якщо іромадянам 
не буде до №олено ks иувати 
і продава і и землю 

Пишуть про фашистів з 
‚‚Пам'яті" і розправляються з 

неформалами 
Київ, Київська газета 

..Радянська Україна" по-
місгнла у числі і 16-го .тќі-
Г0Г0 статтќі про події в 
Харкові і вже самим заіо-
ловком ,,Фашизм не про№-
ле" насіорожуг читача. 

У першій половині ЛЮІО-
іо .‚хулігани", на думку 
місцевих органів КГБ, поѓ-
рабувалн гекілька квартир, 
мешканцями яких були жи-
дівські родини Після ДОВ-
ШОГО слідства начальник 
УВС` ген о Бандурка іюві-
домиа, що злочинців заіри-
мано і вони стануть перед 
судом Він ДОДВВ, ЩО неї ід-
мики не належать до жодної 
ІЗ громадських і)рдошшшй. 

Очевилно, іазета на цьо-
му НС закінчила свою інфор-
мапік). але вирішила поши-
рити повідомлення І a BHKO-
рисіати йою для нападів 
про ги деяких організацій й 
осіб Автор, М. Б їденќо, 
кореспондент ..Радянської 
УкраїніЃ` в Харкові. 11111111-. 
шо и настанням потепліи-
мя (атмосферичної о). :шв-
ним лля ЛЮТОГО, Харків 
інову розбурхався політич-
ними по.цямн І уѓ недавно 
була створена Всеукраїнсь-
ка організація праці „Єд-
иість ". відбулася перша, 
харківська, рсіюнальна іус 
ѓріч прслсіавмиків партііі-
них к.тюбів і ще численні-
ший мі піні проти неофа-
шисіськоі (російської) оріа 
НІ іаші ‚.Мам'яп." 

Мі тині був зоргвнізова-
ииіі рої іональною радою 
Народною Руху України за 
Перебудову та Товарист-
вом жидівської культури 
Український народ іанадто 
добре інаі. пише Ьілсіі-
ко. що фашизм почнна-
( іься з антисемітизму, а 
розвиваѓться до геноцид) 
проти цілих народів Фа-
іниім. шовінізм, сталінши-
на суть зла. яке має ciu.it,-
не коріння іоталпари їм. 
не навис і ь до всього лсмок-
ра пічної о Про цс ювори-
іи співі оловн ради ретіо-

iKi.il.мої оріамііапії НРУП 
І А.тіунян. Р Полоський. 
В Шсрбина. ствѓолова то-
варисіва ..Меморіял", В 
Мсшсряков, заступник голо 
ви Іовариства жидівської 
культури М С`коробогатов. 
В Канулсон. і олова міськ-
виконкому С̀  С`око;ювсь-
кий та інші. 

Газета ДОДВС, ЩО „сфек-

і it ft її і лп правоохоронців 
зараз потрібні іак само як і 
солідарність усіх чесних 
людей, незалежно віл їхньої 
національнос 11 віроіспові 
дання, ПОЛІ ПІЧНИХ нереко-
нань'` 

Але й на цьому ..Ра.тян-
СЬВЯ Україна" не вважала за 
моірібнс закінчи їй свої, як 
виглядас вичерпне повідом 
лення їй заважала в цьому 
ПРИСУТНІСТЬ в Харкові ‚.ук-
раїнських націоналістів'` 
Газета пише ‚.Правда, нав-
ряд чи працюю 11, на со.п-
ларнісіь пройняті лч хом 
націоналізму виступи хар-
ків`янина II Черемського 
чи львів'янина С̀  Хмари 
Занадто леї ко вони ототож-
нювали велнкодержавн) по 
літнќу Катерини і сучасну 

Москви Або чи послу-
вѓить єднанню гакнй гранс-
п.ір.іні .. Ієн, фальшивий 
пі гернаціоналі їм геть 
КОМУНІСТІВ, ШИрМ) імперії`" 

„Іє. ню попередні керів-
ІІИКН парні. пише лан 
.. Рал ямс ь ќа Україна", 
прикриваючись словами 
про ініерііаіііома.н їм іаи.іа 
їй школи і націям, і наро-

лам. уже не підлягли сумні-
^ ІЦожробипі і ГИМИЛЮ-
II.ми. і партквитками у ки-

іііені. які іневажи.іи нашо-
ма.пзм. а.іс жили у любові з 
представниками інших на-
родін (сіпвираиювали з по-
исволювачами), і оягля в 
кмлю в би і ні з фашизмом. 
Що ж ВИХОДИТЬ, нони іакож 
були пльки ширмою' Ні. С 
у наших лќілей спільні по-
чуття, які не можна п.іяму-
вати іара.ін політичних ли-
віленлів" 

..Радянська Україна", яка 
як відомо. ( оріаном ЦК 
Компартії України, Верхов 
мої Ради і Ради М н'іс і рів 
УС'С'Р. КІИЧВІ свою інфор-
мацІЮ :ак .1 о.юна об.тас-
ноі письменницької оріаііі-
заціі Р Поломський іанвив. 
що коли правління Спілки 
письменників СССР не 
даси, оцінку погромникам 
із С̀И РРФСР (тобто не 
назве їх іюіменіі. то літера-
гори України поставлять 
пиіання про свій ВИХІД п 
союзної спілки Фашизм 
іреба НИЩИТИ ̀  ЙОЮ і.іро.і 
ќу" 

Він лялаі. що фашистами 
і ті, які влаштовували пог-
РОМИ у Харкові, і ЃІ. які 
писали інформацію 

В АМЕРИЦІ 

ЗГІДНО З ДАНИМИ американського статистичного 
бюра. кожний четвертий молонй неї р в ЗС`А злочинець, 
який або вже силить в і юрмі, або знаходиться ПІД 
слідством, або засуджений на умовне ув'язнення Ці лані 
опублікувала безприбуткова організація ..Про( кі-вирок". 
які виступаг за введення поправки ло існуючої окримшаль 
ного законодавства, шо дозволила б застосувати ...з.іьгср-
наіивні" міри покарання засуджених вперше }{л думку 
організації, це дасть можливість запобігти пере творення 
неповнолітніх злочинців у професійних, якими вони CПиОГЬ 
після перебування в тюрмі Якщо рівень і.ючинности 
серед мололі неї ригянськоі о ПОХОДЖЄЯНЯ досягає 25 
ВІДСОТКІВ, то серед білих у віці віл 20 ло 10 років інше 6 
відсотків, серед ЄСпанОМОВЯОЇ 10.5 вотсогки Причину 
цІСІ ситуації вбачають у зростанні безробіття, наркоманії 
та різних СОЦІЯЛЬНИХ проблем, які нерівномірно діють на 
різні прошарки населення, „не залежно віл кольору шкіри, 
етап чи релігійної приналежності", але мають визначену 
етнічну спрямованість 
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Чудо в Нікарагуа 
У минулу неділю, 25-го лютого ц.р., відбу-

лисп у Нікарагуа вибори нового президента і 
членів тамошнього парляменту. Ще у тому 
самому дні такий поважний часопис, як „ Н ю 
Йорќ Тайме" проголосив висліди опитів у Ніка-
раґуа: всі ці опити виказували куди більші 
шанси перемоги сандіністського президента 
Данієла Ортеґи, як його суперниці — Віолети де 
Чаморро. Коментатор ‚‚Ню Йорќ Таймеў" дора-
джував урядові президента Буша прийняти до 
відома вислід виборів — себто перемогу Орте-
ѓи — і не підтримувати далі опозиційних парти-
зан ів ( ‚ ‚ к о н т р а с " ) , бо воно обурило би всі 
латино-американські країни. Це був ше один 
доказ, як небезпечно в теперішній добі будь 
шо передбачувати і будь-що заповідати. Вели-
чезною б ільшістю голосів виграла названа 
суперниця Ортеґи, так, шо він сам признав свою 
поразку. Можливо прізвище Віолети де Чаморро 
буде записане в історії поруч прізвищ ґольди 
Меїр, Індіри Ганді. Сірімво Бандаранайке, Мар-
ґарет Тачер і Коразон Акіно. Всі ці жінки виявили 
напрочуд свій державницький хист і здобули 
таку популярність шо несподівано (мабуть і для 
себе самих) дійшли на вершини: в Ізраїлі, Індії, 
Срі Лянка (Цейльон), Великобританії, Філіппі-
нах. Несподіванка у Нікарагуа тим більша, що 
Даніел Ортеґа вів свою виборчу кампанію дуже 
зручно: говорив про демократ ію, обіцював 
зменшити державну контролю над приватною 
власністю, обіцяв амнестію і закликав до націо-
нальноі згоди. Але показалося, що люди були 
вже втомлені поверх 10-річною комуністично-
сандіністською владою, були втомлені перма-
нентною громадянською війною і записали на 
рахунок режиму Ортеґи факт, що Нікараґуа 
стала найб ідн ішою країною всього латино-
американського світу. Можна здогадатися, що 
програв Ортеґа також тому, що його суперни-
ком стала жінка: всі жінки в Нікараґуа голосу-
вали за неї і проти Ортеґи. Цих виборців не було 
дуже багато, бо Нікараґуа мала країна і не має 
навіть 4-ох мільйонів душ. До голосування 
зареєструвалося 1 мільйон 750,000 осіб, а що 
тамошні люди зрозуміли і відчули, що йдеться 
про велику справу, то фреквенція була понад 90 
відсотків зареєстрованих. 

Уряд Ортеґи, сердитий на Америку за її під-
тримку партизанів і за економічний бойкот, 
в ідмовив візи членам Конґресу, які хотіли 
поїхати туди в ролі обсерваторів. Але тих 
обсерваторів з прерізних країн бупо бпизько 
півтори тисячі і їхнім неначе лідером став 
колишній президент Джіммі Картер. Президент 
Буш, вітаючи поворот Нікараґуа до демократії, 
— висловив куртуазійне признання Ортезі за 
переведення чистих виборів, в яких могла 
проявитися дійсна воля народу. Обіцяв сам і 
його державний секретар Джеймс Бейкер, що 
ЗСА привернуть нормальні економічні політич-
ні зв'язки з Нікараґуа і допоможуть їй вийти з 
економічної скрути. 

Як у всіх європейських колишніх сателітних 
країнах, так і в Нікараґуа перехід від комуніс-
тичної диктатури й контрольованої господарки 
до парляментарної демократії і вільної торгівлі 
— річ дуже трудна і вимагає довгого часу, багато 
зусилля, багато терпеливости і багато грошей. 
Кожна з отих країн має своєрідні власні проб-
леми, а Нікараґуа поруч із Кубою стала була 
бастіоном СССР і хоч мала країна з невеличким 
населенням — має найсильнішу збройну силу з 
усіх країн Центральної Америки. Ще зовсім 
недавно американці виявили транспорт скринь 
із складовими частинами двох великих військо-
вих гелікоптерів, які прийшли вія Гавана на Кубі з 
СССР Що станеться з цією армією? Чи новий 
президент — жінка матиме достаточний авто-
ритет, щоб цю армію розмістити, чи зредуку-
вати? І як розв'язати проблему 3,000 проти-
сандіністських партизанів на території сусідньої 
Болівії, які не хочуть зліквідуватися поки ще 
існує велика державна армія9 І чи зможе новий 
президент-жінка, вдова по лідерові активістові 
за людські і громадянські свободи, — без велико 
го політичного досвіду зберегти коаліцію 10-ти 
дрібних партій і груп, які підтримували її канди-
датуру У новому парляменті таки буде опозиція 
під проводом Ортеґи — зручного, енергійного 
демагога. Будучність есе ще невиразна. 

Історичне значення програної сандіністів у 
Нікарагуа, що в Західній гемісфері залишилася 
ще тільки одна комуністична Куба з її дикта-
тором Фіделем Кастром. Це черговий удар по 
світовому комунізмі це велика перемога Ронал-
да Реґена і Джорджа Буша, які ввесь час послі-
ловно підтримували, як казав Реґен, ‚‚борців за 
свободу" проти Ортеґи Демократичний Конґрес 
припинив був усяку військову допомогу для 
‚‚контрас" і ще не закінчився судовий процес за 
аферу ‚ ‚ Іран-контрас" Виграв Реґен і виграв 
Буш, а не Конґрес І насправді знову виграв 
народ — коли тільки дали змогу народові в 
' іцара гу ЃІ РИПВИТИ свою волю 
омунізму 

Чи може хтонебудь сказа 
ти, що відразу після таких 
важливих рішень пленуму 
Володимир Івашко зі своїм 
Політбюром сяде за один 
стіл з РУХом для спільно-
го обговорення державних 
справ? Власне кажучи, а 
чому б йому й не сісти? 
Адже віднині всі організа-
ціі рівні в змаганні за кс-
рівну ролю в суспільстві... 

Дуже багато сумнівів, чи 
швидко партія погодиться 
віддати чи поділити владу з 
народом. Конкретна проб-
лема, як відтепер прова-
дчтиметься виборча кампа-
нія? Чи відмовиться партій-
ний апарат чинити опір об-
ранню до парляменту депу-
татів від народу? 

Партійний апарат, за вка-
зівками Леніна, створений 
був, щоб постійно впрова-
джуватн в усі сфери сус-
пільного життя рішення ви-
щих органів партії. Щоб 
охопити і все суспільство, 
апарат набув колосального 
розміру і, щоб забезпечити 
собі дієздатність в ролі звер 
хкомандноі інстанції, пере-
творився на замкнуту касту, 
по суті непідвідчитну ні 
обкомам, навіть централь-
ному комітетові, оскільки 
фактично вододів шобмеже 
ною владою. Це t основне 
його призначення. Маючи в 
руках усі важелі управлін-
ня, він розподіляв владу 
між своїми людьми, які від` 
повідно кастовкм вимогам 
підбирав, готував і прнзна-
чав або звільняв, якщо хто 
провинився перед апарат 
том. 

Василь Сокіл 

ДАВНООЧІКУВАНИЙ КРОК 

її 

В ухвалах пленуму згада-
но і про необхідність пере-
будови апарату, зважаючи 
на скасування 6-ої статті. 
Однак, як саме і за які стро-
ки практично відбувати-
меться заміна старого апа-
рату новим, нічого в рішен-
ні не сказано. Чого добро-
го, — справу перебудови 
партійного апарату дору-
чать... самому апаратові. 
Ото будуть наслідки! 

Логічно міркуючи, від-
нині керівна роля перехо-
днть до президента і пар-
лямснту. Покищо неясно, 
якими повноваженнями бу-
де наділений президент. 
Уже на пленумі лунали го-
лоси: обмежити його ролю 
законодавчими правами. А 
кому віддати виконавчі фун 
ќції? Парляментові, чи раді 
міністрів? А може партій-
ний апарат не випустить їх з 
своїх чіпких рук? 

Певна річ, президент по-
вииен посісти керівне ста-
ноанще в державному жнт-
ті. Адс яким чаиом він те-
пер Як керівник. MoJtt спо-
лучити дві ролі: вѓ` 
та і голови партії, 
лей о і керівної ролЃ? . 
Горбачов заперечував мож-
ливість залишити Пост гай--
сека партії. Єдиний варіант:: 
президент Горбачов зфор-
мус нову комуністичну чи. 
демократичну партію і ста` 

^ 

не лідером П, щоб здійсню-
вати перебудову, подолую-
чи опір партії, очолюваноЌ 
скажімо. Тѓором Ліѓановим 
чи Ніною Андрегвою. 

Що? Неймовірно? Оце б і 
було початком багатоиар-
тійноі системи... 

Такий варіянт не можна 
вважати неможливим. В 
ході пленуму лідер ради-
кальноі групи Юрій Афан-
ссв висловив думку. — чи 
лишатися їм у партії, де 
пануватимуть конссрвато-
ри, чи організувати іншу як 
основу швидшої перебудо-
ви. Було б знаменно,коли б 
Горбачов став ініціятором 
створення такої партії! 

Покищо він висловився 
проти такого кроку, який, 
на його думку, приведе до 
цілковитого розвалу партії 
Насправді, може він свідо-
мо, але нерішуче до цього і 
йде? Адже не так давно він 
навіть не бажав говорити 
про таку крамолу, як баіа-
топартіЙна система, а з чим 
прийшов до лютневого пле-
нуму? 

На бесіді з прсдсіавни-
ками преси після пленуму. 
Горбачов висловився ба-

..гатозначно: ..Не треба ду-
мдти, що ухвали пленуму 
Про скасування керівної мо-
ЯОГШ-'ііі партії виник ні нс-
СПОДівано і випадково Во-
НИ а - наслідком занлянова-

ЃІњ` - - — 

них п'ять років"тому рево-
люційних реформ". Це ба-
гатообіцяюча заява. Слід 
сподіватися, що в найближ-
чий час повинні набрати 
сили закону й інші важливі 
висловлювання керівника 
перебудови, зокрема, від-
носно вільних господарсь-
ких форм, економічної і 
політичної самостійности 
республік. 

Безсумнівна перемога 
Горбачова над консерва-
тистами стимулюватиме 
перебудовќі сили. Голов-
ний здобуток у тому, що 
віднині на законних підста-
вах вони можуть сміливі-
ше виривати з рук партій-
ного апарату важелі управ-
ління державним життям і 
здійснювала демократичне 
гасло ..вся влада радам". 

Наступні вибори в Украї-
ні мусять засвідчити, що 
народ належною мірою ско 
ристасться з такої багато-
надійної нагоди. Якщо й 
можна було б пожалкувати, 

чому ці важливі рішен-
ня не були схвалені років на 
два-три раніш, все таки слід 
з задоволенням сказати: 
краще нині, ніж ніколи. І 
негайно, невідкладно захо-
днться втілювати їх в жит-
тя. Іменно зараз, щоб по-
тім. не було пізно. 

Величезного значення по-
дія — затвердження НРУП 
як офіційно законної і рів-
ноправноі громадсько-по-
літичної організації в Ук-
раїні підійме революційний 
дух народу в ім'я побудови 
щасливої, незалежної віль-
моі української держави. 

З письменником, журна-
лістом, а тепер народним 
депутатом Верховної Ради 
СССР Ростиславом Брату-
нем ми мали нагоду позна-
йомнтисл під час його від-
відин в Оттаві в кінці січ-
НЯ. ." - . 

Син колишнього україн-
ського посла польського 
сонму, уродженець Волині, 
він, закінчив філологічний 
факультет Львівського уні-
верситету ім. І. Франка і 
працював спочатку як жур-
наліст, опісля як головний 
редактор журналу .‚Жов-
тень". Він колишній голова 
Спілки Українських Пись-
менннків у Львові, співос-
новник Товариства „Лева'`, 
член Крайової Ради НРУП. 
До Верховної Ради СССР 
вибраний величезною біль-
шістю голосів у другому 
голосуванні в травні 1989, 
не зважаючи на спротив 
партбюрократії. Його ви-
борча плятформа включа-
ла вимоги ліквідації союз-
ннх міністерств у ділянках 
науки, освіти і культури, 
реѓабілітації української на-
ціональної символіки, ле-
галізації усіх Українських 
Церков, забезпечення полі-
тичних і національно-куль-
турних прав українців поза 
межами теперішньої УС-
СР. Від часу виборів пріз-
вище Ростислава Братуня є 
поміж тими депутатами, які 
виступають проти бюро-
кратичної гігантоманії, про 
ти занечищення довкілля, 
за конституційне іабезпе-
чення республіканської кон-
тролі господарства, за до-
корінну перебудову співвід-
ношення поміж республіка-
мн. 

У розмовах з Р. Брату-
нем яскраво пробиваѓться 

Микола CallухИ 

ЗУСТРІЧ З Р. БРАТУНЕМ 

реалізм оцінки сучасної сн-
туації в Україні. Він під-
креслюс еволюційність су-
часного процесу відроджен-
ня свідомостн, поступове 
засвоєнню засад демократи, 
конечність наголошувати 
сдність і шкідливість полі-
тнчноі демагогії. На пер-
шому пляні, — відродження 
традицій, культури, свідо-
мостн. Це тяжкий процес не 
лише через опір партобю-
рократії, але також через 
консерватизм українського 
села, через зросійщення ін-
дустріяльних центрів, через 
брак часто елементарних 
засобів і конечних ресурсів 

Відновлення в СВІДОМОСТІ 
українського суспільства 
традицій державносте 
включно із розумінням іс-
торичноі важливостн акту 
злуки УНР і ЗУНР в одну 
соборну державу і пошани 
української національно! 
символіки — це для Р. Бра-
туня першочергове завдан-
ня. Теперішній час унікаль-
ний і цю історичну нагоду 
зможе український нарід 
використати лише при на-
явности максимальної полі-
тичноі зрілости. 

Р. Братунь не вагаѓться 
вказати на деякі яскраві 
приклади браку такої зрі-
лости. Між ними, на його 
думку, надмірна „агресив-
ність" деяких новостворе-
них на Україні товариств, 
які, хоч без реальної бази в 
суспільстві, крикливими 
кличами намагаються ство-
рити візію своѓї популяр-
ности. Не можна забувати. 

якою шкідливою ДЛЯ ВИС.ІІ-
лу Визвольних Змагань бу-
ла „махнівшина". а в роки 
останньої війни віагмна 
боротьба відомих ссредо-
вищ за фіктивну ..владу" 
Треба також розуміти, ню 
одною з давно випробўна-
них метод КҐБ і паргокра-
тії для поширення провока-
шї чи для дезорієнтації сус-
пільства саме і ( кидання 
фальшивих, але по формі 
‚‚гўра патріотичних" к.ін-
чів. Зокрема шкідливим ви-
явом ‚.шовінізму" г прояви 
релігійної ворожнечі, часом 
навіть получені 'г$ спроба-
ми нав'язати одні одним 
відповідальність за історнч-
ні ‚‚гріхи" 

Прояви таких нсздоро 
внх тенденцій в Україні, на 
думку Р Братуня, пов'яза-
ні до якоїсь міри з релігій-
ним і політичним поділом 
еміграції. У'країнська дів-
спора повинна виказати ірі 
лість і при кожній нагоді 
сприяти посиленню (ЛНОС-
ти, а не навпаки 

На думку Братуня, сьо-
годнішня соціяльна і сконо-
мічна ситуація в Україні 
днктус конечність локорін-
ноі перебудови СКОНОМІЧ-
ної структури та введення 
нових законів про власність 
землі, спадковість майна. 
незалежність засобів вироб-
ництва та інших питань 
Однак поворот до еконо-
мічної структури Захі.шьоі 
України передвогнних часів 
ані не бажаний ані не мож-
ливий. Пріоритетом для 
нього с створення ВІЛЬНИХ 

економічних зон на тери-
ротії Західньої України, де 
капіталовкладн західніх під 
прнсмців дали б можли-
вість модернізувати існую-
чі виробничі підлригмства і 
іасновувати нові. В таких 
іонах чужоземний капітал 
повинен мати відповідні 
привілеї, під умовою, що 
продукція підприємствспря 
мова на на експорт. Одно-
часно. конечна с оріснта-
пія індустріального розвит-
ку на екологічно чисті сек-
гори виробництва та посту-
пове демонтування хеміч-
ної і мсталюргічної про-
мисловости. 

РУХ ше дуже молодий 
своїм стажем, в його ряди 
все приходять нові люди, 
які щойно вчаться бути по-
літиками. РУХ далеко ще 
не все охопив, зокрема ши-
рокі маси робітництва. Йо-
го справжнім іспитом бу-
лу гь не так самі республі-
канські вибори, як здібність 
нововибраних депутатів 
ефективно заступати інте-
рсси населення. „Ми ще не 
стали правовою держа-
воні". остерігав Р. Бра-
іч ні. „а радикалізм ви-
корисгають проти нас". 

Погляди Р. Братуня, сві-
гоілял якого був формова-
ний у складних умовах по-
во(нних років в Україні, 
характеризує реалізм у під-
ході до теперішньої ситу-
.1ІІП Його бажання помог-
іи відродженню національ-
ноі свідомостн та піднесен-
ііні економічного рівня жит-
гя населення поєднане з 
журбою, що теперішній про 
пес перебудови може бути 
іавсрнсний. а спроби ризи-
ковних ..радикальних" роз-
в`я)ок можуть закінчитися 
ќа іасгрофою 

ВІН вирікся 

Ольга Кузьмович 

КОЛИ ГЕРОЙ ЩЕ НЕ БУВ ГЕРОЄМ 

І. 

Саме тепер, коли ціла українська спільнота згадує 40-
річчя геройської смерти Романа Шухевича-Тараса Чуп-
ринкн. генерала Української Повстанської Армії і його 
легендарну постать, що її ставиться на зразок все новим 
поколінням, відчуваємо брак вичерпних споминів про 
його молодечі роки як і взагалі вичерпної його біографії, 
яка описувала б не лише останніх десять років його життя у 
постійній боротьбі з ворогами України, але також його 
молодість у обставинах передвоєнної Польщі, студентські 
роки сповнені поривів і переживань, таких як його друзів зі 
шкільної лавки, з пластування, спортовоі площі чи пізніше 
з підпільної ОУН. 

Як дивно, коли в західньому світі постають біогра-
фії усіх славних людей, які, без застережень, опису-
ють їхні слабі та сильні сторінки, а навіть часто дуже 
інтимні і всі ці книжки находять численних читачів у нас 
їх зовсім немає і наші молодші покоління виростають в 
переконанні, що кожний український славний муж був 
лицарем без скази вже від колиски 

Мені, однак, завжди хочеться у всіх тих славних 
постаттях шукати таки щось людського, впізнавати їх як 
людей таких як інші, та шукати співучасників їхніх 
звачайних людських переживань, у яких також часом 
можна вже добачати пізнішу силу характеру. 

Це і спонукало мене розпитати поміж давніми, а ще 
живучими товаришами командираЎ ПА, лицаря без скази 

Романа Шухевича —- Тараса Чупринки, про його молоді 
роки у так близькому нам усім Львові. 

Мої особисті спогади про „Шуха", як ми всі його 
називали, зв'язані із його молодшим братом Юрком, з 
яким ми товаришували. Ромко був тоді на наші молоде-
чі розрахунки куди старший і ми мали лише відвагу його 
обсервувати здалеку, або слухати про нього завваги чи 

оповідання Юрка Юрко вже годі мав комплекс ..молод-
шого брата", але що був з природи незвичайно доброю 
людиною з почуттям і ўмору, то якось .давав собі із цим 
раду. Саме за цю його доброту і яка були причиною, що 
його вбили большевики в 1942 році, коли він замість 
утікати залишився з батьками), за його життсрадість, за 
дружбу у гайному Пласті та ще за ікобливу ролю. яку він 
відоѓрав у моєму особистому житті, я мала до нього 
особливий саніимснг. який і досі залишився. 

Юрко мав бат аго тих самих зацікавлень як Ромко: 
обидва вони незвичайно були музикальні, тільки Ромко 
грав на фортепіяиі а Юрко співав, оба були знамениті 
спортовці. були пластунами, членами куреня „Чорно-
морці" лише коли Роман покинув Пласт і перейшов до 
УВО, Юрко залишився у танному Пласті, до трагічного 
кінця свого життя Обидва вони також довго студіювали 
техніку, з якої один ссмсстер llJyx перебув на політехніці у 
Данціґу 

Про цей відтинок, розповідає: мені його товариш 
студій М.Р ‚‚У вересні 1925 року приїхали на студії до 
Данціґу мі . Роман Шухевич та Богдан Підгайний (оба мої 
товариші з гімназії у Львові) Тарас Грушкевич і я. Ми 
легко найшли двокімнатне мешкання та записалися на 
студії: Шухевич і Підіайний на механічний відділ, Грушке-
вич на будівельний, а я на електротехнічний. Не маючи 
злишніх грошей ми брали студії дуже поважно. Час швидко 
проходив на викладах добрих професорів та на вправах 
при інженерських прогктах. які нам завдавали 

Нас усіх чотирьох прийняли :пс в 1925 році як канди-
датів до корпорації 'Галич' і ми почали вправляти в 
поєдинку на шаблях Не маючи вдома відповідного виряду 
(шабель та охоронних сіток на голови) для популяр-
ного тоді серед німецької о студентства погдинкування, ми, 
за сугестіѓю Шуха. вбирали на голови випхані рушника-
ми шапки, прив'язуючи їх ша.інками попід бороди, брали в 
руки палиці і вправля.ти класичні удари, вживані в студент-
ських двобоях Факіични.х цього роду поѓлинќів між нами 
студентами я собі не ііриіадую За короткий час ми 
четверо зжилися її собою іа сіали приятелями. Тож 
прикро було, коли з кінцем зимового семестру 25-го 
червня Шухевич ПОКИНУВ нас і Ланціѓ та вернувся до 

„Щоб ми добилися 
остаточної перемоги" 

(Слово Миколи Плаиижа, Президента УНР в сазалі, 
виголошене на спільному засіданні Президії УНРада і 
Уряду УНР 2ft-ro січна 1990 росу в Бавад Бруку, Н.Дж.). 

нями, які перед собою ІЮ-
ставнв М. Горбачов і тями 
завданнями, які с перед ук-
раїнськими патріотами, які 
унапрямлюють процес від-
родження України в бага-
тьох ділянках життя наро-
ду. Він хоче зберегти СССР 
як імперію, поправити в ній 
економічно-побутові умо-
ви населення, але і надалі 
зберегти провідну ролю Ко 
муністичної парти і мос-
ковського урядового цен-
тру. 

Українські патріоти ско-
ристали із можливостей, які 
заіснували в Україні і про-
бують загоїти нанесені ро-
ками окупації важкі рани на 
тілі нашого народу, спря-
мувати його на власні шля-
хи будування свого май-
бутнього. І роки, які щой-
но проминули, доказали, 
що наші брати йдуть пра-
вильними шляхами, змага-
ючись до сувсрснностн Ук-
раїни. М. Горбачов, хоч 
започаткував багато змін, 
але сходить на манівці, бо 
саме життя доказўе, що не 
може наступити зміна на 
краще життя в СССР без 
позбавлення Комуністич-
ноі партії монопольного 
становища в політиці і без 
усунення сцентралізовано-
го в Москві державного 
апарату, який багато діля-
нок, а зокрема економічне 
життя звів на безвихідні 
манівці. 

У державі, де пануѓ дик-
татура Комуністичної пар-
тії і централізована еконо-
міка — не буде ані демо-
кратії, ані вільної ринко-
вої системи економіки і то-
му плянн М. Горбачова за-
суджені на невдачу. 

Отже вихід із ситуації с 
розчленування імперії на 
вільні національні суверен-
ні держави. Ось шлях, яким 
прямує наш народ! Це 
шлях, який все послідовно 
наголошував ДЦ УНР і ук-
раїнські самостійницькі по-
літнчні формації поза межа-
ми України. 

І хоч процес відірвання 
України від силою накине-
ної її ‚‚федерації" ще не 
завершений, вже сьогодні 
питають нас, як ми бачимо 
відношення визволеної У к-
раїни до її сусідів. Питають 
про це не лише наші сусіди, 
але і наші приятелі та на-
віть псеядоприятелі в світі, 
які не є прихильниками роз-
кладу і розчленування со-
вєтської імперії. 

І наша відповідь мусить 
бути ясна і переконлива. Ми 
хочемо добросусідських від 
носин з всіма народами, які 
визнають факт державної 
сувсрснностн України і праг 
нутимуть з нею добросусід-
ських відносин. 

Якщо мова про Росію, 
без огляду на те, якою вона 
буде в майбутньому — вн-
хідною точкою нормаліза-
ціі відносин і закінчення 
фактично стану війни, тре-
ба принятн угоди в Бресть-
Литовському з 1918 року. 
Обосторонньо слід забезпе-
чити свобідннй поворот ро-
сіян з України в Росію і 
українців з російських зе-
мель в Україну, очевидно на 
добровільній базі. 

З Польщею наші відносн-
ни можна наладнати, не 
зважаючи на складні події 
недавнього минулого, як-
що гасло „без вільної Ук-
раіни не буде вільної Поль-
щі" знайшло ширше зрозу-
міння в польському народі. 

Для нас Ризька угода По-
льщі і СССР не лише раз і 
на все уиеважнила Варшав-
ськнй договір України і По-
льщі, але категоричне від-
мовлсння від неї Польщею 
с передумовою для норма-
лізаці: відносин. Декляра-
ції польських і українських 
політичних формацій в ос-
танніх роках, що питання 
кордонів під сучасну пору 
не може бути перепоною до 
співпраці і що поляки не 
мають претенстій за Львів і 
західні землі України — 

(Закінчення на crop. 4) 

У вступному слові д-ра 
Михайла Воскобійника, він 
нав'язав до такої важливої 
проблеми, як питання со-
борности у вияві нашої дії. 
Немаѓ найменшого сумні-
ву, що ми с свідками не ли-
ше належної оцінки ваги і 
значення принципу собор-
ности в Україні, але також, 
що це поняття прнбнрас 
нові виміри у відношенні до 
нас, українців, поза кордо-
нами Батьківщини. Бо в 
Україні, ще до наших днів, у 
висліді різних обставин, 
треба пригадувати, що ста-
лося 22-го січня 1919 року і 
як дійшло до цього , що 
„соборність в неволі" пе-
ремінясться на наших очах, 
в могутні вияви скоордино-
ваної політичної дії по всіх 
заќўгинах України. 

Але для нас, а зокрема 
для мене особисто, це пи-
тання виглядає в дещо ін-
шому аспекті. Бож справ-
ді в моєму житті факт на-
родження в селі Русові на 
Покуттю, яке я пам'ятаю 
лише в споминах про юні 
роки, не мас такого зна-
чення, як факт, що мені до-
велось покинути Україну, 
не доживши в ній навіть 20-
го року мого життя. Отже 
мос відношення до України 
— це відношення українця, 
який виростав і скрнсталізу-
вав своє політичне кредо 
вже поза кордонами Украї-
ни. І тому для мене немає 
„галицької, волинської, над 
дніпрянської" — лише г 
одна Україна! Україна, з 
якою в'яже мене свідомість 
мого походження і гордість 
за свій поневолений, але 
незборений нарід! Україна, 
— для якої я присягнув сьо-
годні віддати свої сили і 
знання! 

Я щасливий, що судилось 
мені скласти мою присягу 
напередодні Великого Дня, 
коли живий ланцюг Київ — 
Львів докаже цілому, бай-
дужому, а подекуди і воро-
жому нам світові, що У краї-
на об'єднано і соборно пря-
мус до свого історичного 
признання — стати вільною 
і суверенною, демократич-
ною та соборною держа-
вою українського народу. 

Я свідомий цієї великої 
відповідальности, яка спа-
дас на мене перед українсь-
ким народом і моїми всли-
кнми попередниками, які 
продовжували започатко-
вану Симоном Петлюрою 
дію ДЦ УНР у екзнлі. 

У своєму слові 16-го груд 
ня 1989 року я з'ясував мої 
погляди на міжнародне ста-
новище, ситуацію в Україні 
і на пріоритети у внутріш-
ній праці керівних органів 
ДЦ УНР в екзнлі. 

Сьогодні хочу додатково 
наголосити думки, які я 
довів до відома президента 
ЗСА Джорджа Буша напе-
редодні нового 1990 року. 

Виходячи із заложення, 
що пріоритетом у дії ДЦ 
УНР буде належна увага і 
всестороння допомога про-
цесам, які розгортаються в 
Україні, я підкреслюю, що 
саме розвиток подій в Ук-
раїні доказує, що Українсь-
ка Народна Республіка бу-
ла і залишилась твердою 
легальноправною базою, 
на якій можуть і мусять 
спертись політичні дії в Ук-
раїні і поза її кордонами. З 
гордістю стверджуємо, що 
за останні роки, свідомість 
ваги і значення доби УНР в 
історії України глибоко і 
широко спопуляризоване в 
Україні. 

Провідні діячі украінсь-
кого народу в Україні дуже 
вірно оцінюють вагу і зна-
чення змін, які безсумнів-
но започаткував у СССР 
Міхаїл Горбачов. Ці змі-
ни створили необхідні пе-
редумови для того, щоб в 
Україні широко стали відо-
мі трагічні наслідки поне-
волення України. І тому ми 
не зменшўѓмо ваги і значен-
ня революційних змін у СС-
СР, започаткованих „зго-
ри". Одначе є кардинальні 
різниці, між тими завдан-

Львова. Ми.три,таки покінчили студії У Данціґу та як 
дипломовані інженери повернулися до Львова". 

„Шух у Львові із студіями не спішився, — розпо-
відае Б.Ч., його молодший товариш, що жив 'на станціГ у 
батьків Шуха. — Це була його перша порада для мене. 
новоспеченого студента 'Пам'ятай — казав він 
найкращі твої роки студій в університеті, отже не спішися, 
ось я вже маю за собою 11 семестрів, а Юрко сім і... маємо 
час'. 

Не зважаючи на це. Роман, що мав здібності до 
математики вчився легко, а що саме математика була 
одним із Його 'габбі', то не міг стерпіти як хтось її не 
розумів ". 

Закінчення буде. 



4.40. iL СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ. 2-го БЕРЕЗНЯ 1990 

Відійшла у вічність ще 
одна яскрава постать з ґе-
нерації наших недостріля-
них, які, вирвавшися в роки 
війни на Захід, з усіх сил 
намагалися розповісти про 
українське відродження 20-
их років, правду про кому-
ністичний „рай". 

2-го лютого ц.р померла 
в Ню Йорќу на 95-му році 
життя Олімпія Доброволь-
ська, блискуча драматична 
акторка, режисер, педагог, 
дружина і сподвижниця Йо-
сипа Гірняка. Вона народи-
лася 1895 року в Одесі, в 
1915 році закінчила му-
зично-драматичну школу 
ім. Миколи Лисенка в Кис-
ві. Ті перші кроки на сцені, 
зразу в головних ролях, 
були в Молодому Театрі в 
Києві (1916-1919), яким ке-
рував Лесь Курбас. Грала в 
психологічних драмах В. 
Винниченка і в п'єсах евро-
пейського репертуару. Ідеям 
Курбаса в театрі і в худож-
ньому читанні Доброволсь-
ка була віддана все життя. 

1919 року Добровольська 
у Проскурові познайомнла-
ся з Йосипом Гірняком. У 
своїх „Споминах" Гірняк 
згадує зустріч із прімадон-
ною Молодого.Театру, про 
яку гомоніла вся столична 
преса. На початку 1920 року 
молоді артисти разом їхали 
чотири дні поїздом з Він-
ннці до Києва. Гірняк пише: 
„Ми продовжували свою 
кількаденну розмову про 
театр, про світової слави 
акторів, про ролі, які мрія-
лося колись заграти і про 
всяку всячину. Тільки одне 
питання ми обминали і не 
зважувалися шукати відпо-
віді на нього: чому вже ось 
п'яту добу ми не пробували 
хоч би на одну мить задрі-
мати, чому нам так цікаво 
говориться, і чому одне 
одному так уперто і глибс-
ко заглядаємо в очі". 

Відтоді — спільне життя і 
праця: спершу в театрі і 
тсатрі-студії імени Франка, 
а від.1922 року в театрі 
„Березіль", що піднісся на 
хвилі українського відрод-
ження. 

Далі розгром „Бсрезо-
ля". В 1933 році Гірняк був 
заарештований і засудже-
ний до ув'язнення в таборах 
примусової праці. „Берс-
зіль" був перетворений на 
театр ім. Шевченка, в якому 
Добровольська грала д о 
свого арешту в серпні 1937 
року. Була ув'язнена в тюр-
мі Харківського НКВД. В 
кінці року слідчий порадив 
їй виїхати на Далеку Північ, 
де перебував у засланні Гір-
няк. В 1938-1940 роках 
Добровольська грала в теа-
трі Чіб'ю, режисером і акто-
ром був Гірняк. 1940 року 
обоє повернулися на Украї-
ну. В 1942 році вирвалися на 
Захід. В 1942-1944 роках 
працювали у Львівському 
оперному театрі. 

У перші повоснні роки 
Добровольська була енту-
зіястом, артисткою, учитель-
кою і чорноробом у ново-

Пам'яті Олімпії Добровольсько! 

Олімпія Добровольська в ролі 'лосі у п'ссі І. Карпенка-
Kapoto ..Сала Чалий" в театрі ..Березіль" (1927 рік). 

створеному в Австрії теа-
трі-студії Гірняка — Добрс-
вольської Обидва корифеї 
прагнули передати молоді 
традиції „Березоля", мрія-
ли створити український 
театр в еміграції. Театр-
студія грав в Австрії і Захід-
ній Німеччині до 1949 року, 
в Америці до 1951. Потім 
два роки була співпраця з 
Українським театром в Аме 
рнці, заснування театру 
„Слово", численні виступи 
Гірняка й Добровольсько! з 
живим мистецьким словом, 
праця артистки з дітьми В 
молоддю. 

Мистецтво Д обровол ьсь-
кої насвітлено в численних 
статтях і книжках. Оче-
видно, ще будуть опублі-
ковані статті й спогади про 
її творчу й педагогічну пра-
цю. Сьогодні над свіжою 
могилою я поділюся кіль-
кома фрагментами спогадів 
про неї. 

В 1920-их роках і на по-
чатку 1930-их років Добро-
вольська й Гірняк були да-
лекі від мене як зірки, і 
дивлячися на них на сцені 
„Березоля", я ніколи не ду-
мала, що наші шляхи пере-
хрестяться. Пригадую До-
бровольську в ролі Леоно-
ри в „Змові Фісско в ГенуЃ, 
Зосі в „Саві Чалому". Був 
особливий стиль в акторок 
„Березоля": принадливість 
без дешевні, підкресленість 
без кльовнади, плястнч-
ність рухів. І раптом зорі 

НЕГРИТЯНСЬКИЙ АКТИВІСТИ пастор Джессі Джек-
сон заявив на пресовій конференції в понеділок, 26-го 
лютого, що він не буде кандидувати на посадника міста 
Вашінгтон. „Я хочу продовжувати свою службу народові, 
але не як посадник, — сказав Джексон. — Сьогодні я 
вважаю, що в інтересах американців я повинен служити їм 
в загальнокрайових маштабах". На питання, чи він 
збирається висунути свою кандидатуру на посаду прези-
дента, Джексон відповів, що така можливість не виключе-
на. але сьогодні ще заскоро про це говорити. Однак, 
колишній асистент Джексона у виборчій кампанії 1988 
року Джан Вайт сказав, що він впевнений у тому, що 
Джексон висуне свою кандидатуру на становище президен 
та. Коли в минулому році Джексон переїхав з Чикаго до 
столиці, всі думали, що він збирається стати посадником 
Вашінгтонў. Після того, як в січні був затриманий 
теперішній посадник метрополії Меріон Беррі за зловжи-
вання наркотиками, всі радили Дж. Джексонові замінити 
Беррі. Не дивлячись, на скандальні події, пов'язані з М. 
Беррі, він все ще користується популярністю серед 
населення Вашіні гону. 25 відсотків підтримує його. Дві 
третини населення столиці Америки — негри. 

АРТИСТИ з УКРАЇНИ — на загальне бажання 
виступлять знова у Філядельфії, Па. 

а неділю, 4-го березня 1990 р. 

Українська Громада МетрололітальноІ Філядельфії 
та Стипвндійний Комітет Студій Українознавства 

запрошують Вас на 

КОНЦЕРТ УКРАЇНСЬКОЇ 
МУЗИКИ і СПІВУ 

в неділю, 4-го березня 1990 р. о ѓод. 6-ій вечора 
в Українському Освітньо-Культурному Центрі 

при 700 Сідар Роад. АБІНГТОН. Па. 

ВИСТУП АРТИСТІВ З УКРАЇНИ 
З НОВОЮ ПРОГРАМОЮ: 

ІРИНА ДАЦЬ, сопрано, солістка Київської Оп#ри; 
ОЛЕКСАНДЕР МОРОЗ, гуморист — „чаклуй-; 
Український Ансамбль Київської Філѓармонії 

„РІДНІ НАСПІВИ" 
Мистецький керівним АНАТОЛІЙ МАМАЛИҐА 

Передпродаж квитків вступу (12 дол.) в крамницях 
М Ганусей. Галери „Дора". ..Космос" і „Оріон" 

До численної участи запрошує Українське Громадянство 
міста Філядвльфіі та околиці — 

комгтгг 

упали. В січні-лютому 1934 
року Олімпія Доброволь-
ська носила Гірнякові пере-
дачі до тюрми ҐПУ в Хар-
кові, я теж з передачами 
Звичайно Добровольська. 
чекаючи відповіді, сиділа 
поруч із Валентиною Чистя 
ковою. яка носила передачі 
чоловікові, Лесеві Курбасо-
ві. Обидві були хоч сумні та 
нерозкислі, „трималися" 

В 1936 році, після пере-
творення „Березоля" на те-
атр ім. Шевченка, я бачила 
Добровольську в п'єсі Ґорь-
кого „Васса Железнова". 
Мені врізалася в пам'ять 
хитра купчиха в темночер-
воній оксамитовій сукні. 
П'єса була даниною рсаліі-
мові в театрі і російській 
літературі. 

Ми познайомилися в 1947 
році в Західній Німеччині. Я 
захоплювалася виставами 
театру-студіі. начебто „Бс-
рсзіль" воскрес. Хоч я ні-
коли не була театральним 
критиком, від душі писала 
рецензії на вистави театру-
студії. Заходила поговори-
ти з Гірняком і Доброволь-
ською. бачила її муравлнну 
працю — костюми акторам 
шила. 

6 травня 1949 року .‚не-
скорені бере чільці" прибули 
до Ню Йорќу з мрією відно-
сити діяльність театру-сту-
дії і створити в Америці 
модерний український те-
атр. Невдовзі і я приїхала 
до Ню Йорќу, зразу ж заві-
тала до Гірняків, які жили у 
мебльованій кімнаті на 96-
ій вулиці. Гірняк працював 
на нічній зміні в готелі. 
Добровольська для за-
робітку не працювала. 
Вечорами інтенсивно готу-

вала вистави театру-студіі з 
молодими студійцями, які 
вдень заробляли на хліб 
щоденний Незабаром До-
бровольська потягла мене 
до „Манастирів" — музею 
середньовічного мистецтва 
в Ню Йорќу. Здавалося, що 
тераси з колонами і капли-
ці були її рідною стихією. 

9-го жовтня 1949 року 
була в Ню Йорќу прем'єра 
п'єси „Мати і я" (за творами 
Хвильового). Грали Гірняк 
і Добровольська. Всього в 
сезоні 1949-50 року постави-
,ли шість п'єс. Але життя 
покачало, що існування ста-
ціонарного українського 
теарту в Америці неможли-
ве. Лебединою піснею теа-
тру-студії була „Лісова 
пісня", поставлена ЗО груд-
ня 1950 року. В жовтні 1951 
року Гірняк опублікував в 
„Свободі" заяву про прини-
нення існування театру-сту-
дії. Та обидва корифеї були 
далі одержимі. Співпрацю-
вали ч Українським теа-
тром в Америці, виступали 
ч читанням поезій. 

Заснований і керований 
Гірняком та Добровольсь-
кою Театр „Слова" у 1956 
році блиснув чудовою ви-
ставою „Мойсей" Франка. 
Останньою виставою були 
„Неофіти" Шевченка на від-
критті пам'ятника у Вашінг-
тоні в 1964 році. 

Добровольська вкладала 
душу в працю ч дітьми, вчи-
;іа їх мистецького читання. 
Пригадую про одну дівчин-
ку качала: „Воно такс здібне 
порося така жива мова", 
а про другу: „Гака сіра, без 
інтонацій". Дуже пильнува-
ла вимови у дітей і студій-
шв плекала українське 
літературне мовлення. По-
сміювалася ч галичан 
впливу на їхню мову поль-
ської говірки. Але й східня-
кам влітало, про декого 
говорила: ...Чохла драж-
нять". Свого часу я не спи-
тала її що вона тут мас на 
увазі. Недавно олна студій-
ка мені пояснила, що так 
Добровольська обзивала не-
культурну імітацію мови 
селян. 

Роки йшли. Наступила 
жорстока старість. Не було 
вже сил у Добровольськоі 
керувати Студіі`ю мистець-
кого слова, в 1965 році перс-
;ідла її Лідії Крушсльниць-
кій. Студія активно діє й 
сьогодні, а Крушсльницька 
з вдячністю чіаду{ як До-
брово.тьська передавала їй 
цілу систему педагогічної 
праці ч МОЛОДДЮ і знання 
театру. 

Добровольська дбала 
про фотографії театраль-
них вистав і окремих акто-
рів, упорядкувала їх Ни-
ні вони зберігаються в Уќ-
раїнському Муте: в Ню 
Иорку, вже не рач були вн-
користані в публікаціях 

У жовтні 1983 року дове-
лося Доброво.тьській пере-
селитися до будинку для 
хронічно хворих у Ню 
Иорку. Я бувала в неї. Ще 
довго велика артистка була 
одержима словом. Читала 
поезії. Багато розповідала, 
здебільшого про свою мо-
лодість. 

Щастя, що вона була 

Л. Дряжевськв 

119-ий Відділ СУА 
ім. Ольги Кобилянської в Йонкерсі 

щиро запрошує всіх зацікавпених на 

З У С Т Р І Ч 
Із журналісткою та коресподенткою 

щоденника „Свобода" 

ОЛЬГОЮ Кузьмович 
яка переведе ѓупрќу 

„ЯК ДОПОМОГТИ СОБІ 
В ЖИТТЄВИХ КРИЗАХ" 

що відбудетьсн 

а неділю, 11-го березня 1990 р. о год. 4-ій по пол. 
в залі церкви св. Михаіла 

при 21 Шонард Плейс (бічна Норт Бродеей) 
Опісля виміна думок при солодкім і каві і 

Маємо на складі доаго-очікувании другий том 

ІСТОРІЇ ГУЦУЛЬЩИНИ І 
Миколи Домашевського 

Гуцульський дослідний Інститут і Конференція Гуцуль- S 
ських Товариств Америки і Канади Чикаго. 1985. стор 507 І 

Подані історичні моменти Гуцульщини. часи заселення = 
до машоі ери та населені пункти від ХІІстопіття до 1970року ї 
Широко подана історія сіл і міст, походження іх назв, при- S 
родиі багатства, релігійно-церковне, громвдсько-поттич = 
не і культурно-освітнє життя мешканців а наприкінці — ви-
датні діячі минулого 

М'яка обкладинка $33 00 
Тверда обкладинка 37 00 

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

Мешканців стейту Ню Джерзі зобовязуе вЧ продвжмото п о ш т 

ДОПОМОЖІМ ТИМ, щ о 
ДОПОМОГИ ПОТРЕБУЮТЬ! 

Як не ми. ѓо хто' Як не 
гепср, ѓо ROJIH? Україна 
погребўі гепср. як може 
ніколи перед іим. нашої 
всебічної моральної й ма-
гсріяльної лоіюмоі н 

і.існовании % 1976 році 
Цсніра.ісю Суспільної С̀ .ту 
жби N країнців Канади Фонд 
..Поміч У країні", іавдики 
НІ I 1.1MHM І . І К І И Н І І І І М у ц і й 
.іі.іннш особам ѓа жсргвсн-
мості української спіліѓ 
нош н К'аналі, всле велику 
..самарянську працю" 
на їм всебічну допомогу 
ми потребуючих наших 

ор.іі їв н сестер в Укараїні 
і поза нею. 

Прапи ш.тяхотна й̀  вели-
ка. Однак, щоб належно 
ЇІ виконаѓй, погрібні та-
кож іі великі іусилля не 
п.іі.кн самою Фонду, але 
нас усіх, цілої українсько!! 
спільноїн в Каналі. До неї 
повинні включишся, як ду-
КОВНІ, ПІК І СВІІСЬКІ Ііро-
ві.іиики. наші церкви, оріа-
нп.іціі. говарнггеа. профс-
сю кал їсти, бизнесмеин, фі-
іі.пісоні установи і всі .по-
ш іТобрОЇ волі. Фонд „По-

міч Україні" на почагку 
кожної о року проводить 
іагальну збірку, яка в цьо-
М) році розпочалася 1-го 
іюіою і буле ироловжува-
гися до кінпя квітня. Од-
наќ на цей Фонд можна 
і греба складати постійно 
і протяі ом цілого року. Пот 
рсби гаќї великі й важли-
пі. що фінансових іасобів 
нік'оли не буде іабаіато. 

Як у минулих, так і в 
ні.ому рот поміч Україні 
ик іі ла.п буде призначена 
^ країнсьхнм політичним 
н`яіням. бо іакі лалі існу-
ють, їхнім ролинам. україн-
ським лиси.ієнѓам вже гут. 
чи ше гам. віікачам і ніл-
сояд ѓських ісателітних кра-
н і а українцям в інших 

країнах, лля українських 
шкіл, мистецьких ансамб-
іів. літніх дитячих ѓабо-

рів. церков гоіщ) (Ьраш-
пя. Аріентина. Польща. 
Німеччина. Лвсірія й інші). 

Н реферснгурі фонду СОТ-
ні листів, прохань і подяк 
і яких подамо лише кілька, 
щоб в кагальному юрки-
і)ваш читача про погре-
би і б.іаі ородцу працю фон-
ду. Пише українка і Кан`а-
ДИ, яка вже кілька рапв 
їздила до Бразилії і відві-
ддла багата сіл (колоній) 
в околиці Прудектополя: 
..Ми відвідали У0 ро.шн. 
Вони живуть в хатах іір-
ших. ніж в Мехіко, вони 
в дійсности ѓо годують.. 
В одній було четверо .іі гей. 
що сиділи в KUI ЦІЛКОМ 
каті. Мама сказала, що во-
на якраі попрала іхнюоде-
жу і вона мусить чекаѓй 
аж висохне. Я ніколи ше 
в своїм жнѓи не бачила 
таких бідних людей В ін-
шому селі бачила родини. 
Що МЄШПЮТЬ ирше. ніж 
в KV рийках, не мають в що 
перебратися і не мають 
Що їсти, вони всіма табу-
ті. Моя сестра купила хату 
одній бідній родині Я до 
помогла в інший спосіб Ми 
не ( баї а її Мій чоловік 
і я працювали тяжко, але 
Бої дав нам здоров'я і ми 
тепер годні допомоѓ`ги біл-
ним. Ми обос роджені в 
Канаді і обоі виростали 
у великих бідних родинах 
Ѓому не забуду бідних" 

Чи не прекрасний і бла-
юродний приклад до нас-
ЛІдуваншґ? Ця українка ви-
СИЛИІ пакунки великими 
кількостями на власний 
кошт Пише старше под-
ружжя і Польщі, псрссе-

ленці з Лемківшини; ..Ва-
шу допомогу (100 кап до-
лярів) роікладаімо собі на 
ці.ній рік. на найбільш не-
обхідні домашні потреби. 
Якби не Ваша допомога, 
наше життя було б неві.і-
радно-голодуюче при мі-
зсрній нашій старечій неп-
сійці" Пишуть ;івін сіх-
дентів з Польщі: ..3 вс-.іи-
кою радістю І ВДЯЧНІСТЮ 
прийня.ш ми Ваш подару-
нок Не не ТІЛЬКИ )внчайна 
матеріальна допомога, але 
доказ прихнльпосін і при-
СуТНОСТИ людей, які все до-
поможуть. коли скруший 
час". Молодий українець 
з дружиною і двома ма.ін-
мн дітьми, який рмними 
крутими дороіами втік ) 
України і тепер nepe6NB.il 
в Західній Німеччині, оіри-
мавши нашою листа і но-
відомленням. що ми спон-
юрусмо його на приїзд до 
Канади, пише: . .Нарсшіі 
отримав від Вас чи не най-
важливішого лнста у моє-
му житті. Цей лисі вернув 
мені віру в українську сіпв-
дружність та самопоміч, 
додав ОХОТИ ѓа влив сві-
жої ќрови в жили, давши 
нам надію на наше майб% і-
не в українськом) середо-
вищГ. Василь Голяр і Поњ 
щі, просячи допомої и. івер-
іat гься такими словами 
..Звергаюся до Вас із щи-
рнм і сердечним проханням 
про якусь хоч би скромну 
поміч ДЛЯ нас старих Ічі 
іяжко жнѓи всім, а юкре-
ма таким, як я ..вихован-
цям С`тепана"... і його по-
передників. Хотілось би 
зложити свої косѓи на рід-
ній )ем.іі Перемнській. Х'ІЯ 
якої працював і тернів" 

Хоч таких листів з иро-
ханнями і подякою, як вже 
було надано, і сої ні і рп-
НИХ країн українською по-
селения, то споді вас мось 
і цих кілька і достатнім, 
щоб ствердіїг и велику і б.іа-
городну працю Фонду, філії 
якою існують в Гороїгто, 
Вінніпегу. Саскатуні, Ед-
ИОНТОНІ, Монѓреалі, ()іта-
ві. Га.мільтоні. (`і Кете-
рснс. Тендер Ьей і Він.порі 
В інших країнах нашого 
українською поселення іс-
нують подібні суспільно-
догѓомогові організації, і 
якими С(`УК тісно сіивіі-
рацкх 

На жаль, не вона нам, 
Україна, а ми їй в тепе-
рішньо.му рішаючому часі 
її національної о відрод-
жсння і боротьби іа свою 
..правду і силу, і волю", 
мусимо всіма силами й іа-
собами допомагати! Збір-
кова акція розпочалася в 
усіх кінцях Канади. Вклю-
чімся у неї всі. до щедрих 
пожсргв Не чекаймо, бо 
швидко летять події Жер-
твуймо щиро і жертвуймо 
вже! Не відкладаймо, бо 
хто дм вже. дві подвійно! 
Ваші пожер і ви ІВІЛЬИЄИІ 
від доходовоіо податку. 

Цснтраля С`успільної С л̀у 
жби Українців Канади зак-
ликаі до акції v ібірні ..По-
міч У країн і-90" Правда, 
ми не баї а м. іа нами не 
стоять фінансові велеѓні, 
нам не допомоигу ть „силь-
ні ЦЬОГО свпч``. але ми ма-
імо щось більше, як ..)О-
лото і срібло" ми маі -
мо нашу щиру українську 
лущу, християнську каста-
нову допомоги і напіона.іь-
ну гордість ѓа любов й по-
шану для свою понево.іе-
НОГО, але нескореною на-
роду. 

Вяси.іь Ділюќ. 
пресовий референт С`С'УЌ 

ЃДілимося сумною вісткою, що у Вінниці — 
на рідній іемлі відійшов у Вічність 

бл. п. 

о. Богдан Орищук, 
монах Редемпторист (ЧНІ) 

нвр. 1912 p.. рукоположвиий 1937 p., місіонер по всіх містах 
Галичини, а головно в СтвниспівовІ, Львові й Тернополі. 
Після другої Інвазії большввиків був арештований І вивеів-
ний не Сибір, де перебував продовж 15-ти років. Тем нвбув 
страшну недугу вртретизму, що цілковито іиищиле його. 
Це теж стело причиною його смврти 24-го січня 1990 р. Ціле 
своє життя віддає не службу українській церкві й укрвіи-

ському народові 
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

Горем прибиті: мґр Ярослав Евѓен ОРИЩУК — брет у 
Монтревлі, Канада, в на рідних землях: светре Стефвнія 
Косіннюќ і дочкою Ярослваою й зятем Ярославом Канти 
мир І їхніми синами Олегом І Володимиром те брат Омелян, 
як рівиож ближче й дальше Родина ив рідних землях те не 
еміграції. 

ЗАУПОКІЙНА ЛІТУРГІЯ з ПАНАХИДОЮ 
в сороковий день після смерти буде відправлене в церкві 

Успеиня Божої Мвтері ив Росмомті. в Монтревлі 
в понеділок. 5-го березня, о ѓод 9-ій рвнку. 

До спільної молитви за спокій душі Покійного в цей день 
запрошується всіх його Рідних, Друзів та кол. Парафіни. 

ІАОХОЧЕНА ()ЬІЦЮК)ЧИМН сигналами ^ І'рану. 
Сирія плинўе посилити свої гуснлдя, щоби домогтися 
ІВІЛЬНЄВНЯ 18-ти іахідніх іак.талників. ЯКИЎ ІЃІ іни і 
припиненнями фИМВИITь н Ливані іпіпсі.кі мусу імани, 
що маЮТЬ пені КОНТаКТИ і Іраном Непі С vіі сестра 
американською Ж)рна.псіа. якою більше як п'ять років 
ѓому схоплено н Ливані, іаявкла, ню мінісгср іакордон-
ннх справ С`ирії. Фарчк ВЛЬ-Шара СКаіаВ пі. ЩО не і.н'і.ірим 
ВІДВІДМ І СІ ран І буДЄ обгОВОрЮВаТН MOM ІИВОСГІ ІВІ н.ІІ м 
ня )акладннків Роіпові.іанічи Про СВОЮ іустрІЧ І міни: і-
ром і.ікор іонних справ, вона і.іяни і.і. щовпсршсві ічуваі 
крихту надії в обіцянках С`ири 

ПОДЯКА 
З волі Всевишнього відійшов Із цього світу 

дня 12-го грудня 1989 року 
наш СИН. БРАТ і МУЖ 

бл. п. 

РОСТИСЛАВ БОГДАН 
СЕНЕНКО 

У час нашого горя ми зазнали стільки приязні, співчуття 
й любови й почуваємось до обов'язку висловити нашу по 
дяку: Всвчеснішому о. Романові Мірчукові та ўділення Най-
сеятіших Тайн, похоронні відправи, Богоспуження: о 
А. Селелнні зв Перестає І зввершення похоронних відпрев 
не цвинтврі; родині Володимире й Ѓвпині БІлик їв подання 
допоміжної руки: всім Приятелям і Знайомим ще прибули на 
похоронні еідпрееи. взяли ўчесть в похоронвх. склали 
пожертви ив Служби Божі, прислали війки й квіти НвстІ 
Бридун за влаштування гостини. 

Безмежно вдячні жертводавцям, які звмість квітів склали 
пожертви не хворих дітей в Україні, потерпілих від атомного 
вибуху в Чорнобилі. 71-му Відділові Союзу Українок в 
Джерзі Ситі, який перевів збірку: 
Првцівиики Дуро Тест — 155 00 дол.. працівники Дженсі Пе-

иі — 215 00 дол.; 
по 100 00 дол. — Іван Брндун. М. І. Коць. Борис Чериик 
по 50 00 дол. — Любомир БІлик, Олександра Сеиенко. Анна 

Тарабас, Катерина Коць, МврГвретв Оршуляк. Гриць 
Музике з родиною; 

по ЗО 00 дол. — Мвріянне І Юрій Бойчук: 
по 25 00 дол. — Ірене Буре. Марійке й Івек Рут. Дерія і Ств-

паи Кравчеиюк, Мотря і Адріян Крввченюк. Катерина 
Г'орѓем. Ірене Невбі. Аннв І Михайло Теребвс. Ліля Для 
бога. Маўрій Лейѓ!. 

по 20 00 доп. — Володимир І Галина БІлик. Михайло і Ніна 
Ковбаснюќ. Надя Кравчук Настўќя Бридун. ЛІДІЯ Ново 
сад. Еегенія Рубчек, Володимир і Ольга Бесереб. Леся 
Крумшин; 

по 15 00 дол. — Аніта Роїќ: 
по 10 00 дол. — Марія Бридун. Володимир І Зоряне Ковбас 

низќ, ВІпІям Жерський; 
по 5 00 доп. — Анне Струк 
Резом зібрано й передано на конто 5529 

в Самопомочі суму 1 435 00 доп 
Щиро дякуємо Пластові в Джерзі Ситі зе пожертву не 

будову церкви в Джерзі Ситі, пенсівў Сохвнвм. панству 
ІввиовІ й СтефаиІІ Цьопквм. 

Нехай Господь виивгородить Вас сторицею 
Меме - КАТЕРИНА КОЦЬ 
Светре - ОЛЕКСАНДРА 
Дружина — ЛІПЯ 

Ділимося сумною вісткою 
з Родиною. Приятелями те Знайомими 

що є суботу, 17-го лютого 1990 р померла 
по тяжкій недузі не 45-му році життя 

нешв Найдорожча 
ДРУЖИНА. МАМА. ДОЧКА І СЕСТРА 

бл. П. 

ЛЮБА БУРБЕЛО 
з роду ТУРИЧ 

нвр. 10-го лютого 1945 р в Ґрвцу. Австрія 
У глибокому смутку: 

доня — ДАРІЯ 
муж — д-р Г. МИРОСЛАВ і дітьми першого 

подружжя: ТАІСА, АНДРІЙ. МАРКС. 
ПЕТРО І ГРИГОРІЙ 

батьки — ЗІНАІДА й ЮРІЙ ТУРИЧ 
сестра — КАТЕРИНА 
брат - ЮРІЙ 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбупися у похоронному іаве-
денні Gal'iey-Oolan те не місцевому цвинтарі Мі.мі Bend 
Cemelery Westerly R I 

a 
Пожертви на світлу пвм`ять Покійної 

не ФОНД ДІТЯМ ЧОРНОБИЛЯ зложипи 
д-р Г. Мирослав Бурбвло $200 00 
ВІрв й Микола Коцюбуќ 50 00 
ВІрв Лввришин 50 00 
Лярисв Фвліцяно 50 00 

Ділимося сумною вісткою 
з Ріднею, Приятелями те Товеришеми по Зброї. 
що дня 16-го ѓќотого 1990 р. відійшов у Вічність 

не 69-му році життя, уроджений в Перемишлі 
наш Найдорожчий БРАТ 

бл. п. 

Іван Сміґуровський-
Снігур 

учасник 1-ої Української Дивізії ЎНА від першого 
ДО оствниього дня П Існування 

Горем прибиті: 
брат — ВОЛОДИМИР з родиною 
сестра — НАТАЛКА КУЖІЛЬ з родиною 

а Австралії 
І дальше Родина в Україні 

Првхи лоіовано є Українському Національному Лем ят-
нику-Мавзолеї у Вашінґтоні. Q. К. 

Не Вісті Комбатанта зложили 
$100 — Сміґуров)ський Володимир; по $20 - Руденський 
Ігор, Кичуи Богдан, Юрків Іван; по $10 — Трвч Михайло Пав 
рів Михайло. Магоцький Івви, Бечииський Іввн. Швед Золо 
димир. Іввнюк Орест, Коввлисько Мерія. Червецький Ми 

коле, Двц Петро. Дудич Михайло 
Не Український Гарвард $25 — Лвгошняк Василь і Орися 

Вирсте: $20 — Пасічник Мерія 
Щиро-сердечна подяка всім Жертводавцям 

' 
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„МАНІВЦЯМИ" 
— нова повість про еміграційні дні! 

Саме появилась чергова повість Р. Володимира 
на тему сучасного еміграційного побуту, під заголов-
ком „Манівцями'`. В цьому реалістичному творі, спов-
неному світел і тіней в бутті рідної людини наемігра-
ціі кожен читач зможе, як у дзеркалі, приглянутись і 
знайти в и^ому свої прикмети й недостачі. Ціна книж-
ки. розміром 24в ст . 12 амер. доп. 

„Манівцями" й інші твори Р. Володимира, автора 
„Нації на світанку" й „Андрія Пераодеанмого", можна 
замовляти на адресу 

R KUCHAR 
2402 Canal Blvd.. Hays. Kansas 67601. U.S.A. 

"'л 

Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 
ОКРУГИ ТВЕРДОГО ВУГІЛЛЯ 

повідомляє, що 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
— відбудуться — 

в суботу, 10-го березня 1990 p., о год. 6 -М веч. 
в St. Michaels Church Hall 

114 S Chestnut St . SHENANDOAH. Pa. 
Збори відбудуться після св. ЛгтургП, яка відправиться 

о год. 5-М по лол. 

У загальних зборах зобов'язані взяти участь, з рішаючим 
правом голосу Члени Управи Окружного Комітету, Коиаен-

ЦІЙМІ Делегати та по два делегати наступних Відділів: 

Фраквілл, 242. 382 
Фріпенд, 429 

Магоней Ситі, 305 
Мек Аду, 7 

Майнерсвілл, 78, 129, 265 

Мт. Кармел, 2 
Шамокін, 1 
Шенандога, 98 
Ст. Клер, 9, 3 1 . 228 
ЛІгантон, 389 

Гостей Членів Українського Народного Союзу радо вітаємо 

ПРОГРАМА НАРАД 

і Відкри'ти і схвалення порядку нарад 
2 Ствердження правосильности зборів 
3 Вибір президії 
4 Відчитаний і прийняття протоколу попередніх Зборів 
5 Зви уступаючої Управи і Контрольної Комісії 
6 Дискусія над звітами і іх прийняття 
7 Вибір новоі Управи 
а Слово головного касира УНС УЛЯНИ ДЯЧУК 
9 Плин праці на біжучий рік 

Ю Внески і запити 
` і Закритѓи Загальних Зборів 

У зборах візьме участі 

У Л Я Н а Д Я Ч у К , головний касир УНС 

За УПРАВУ ОКРУГИ 

йосиф Чабан, топова 
Адопьф Словіќ, касир Галина Словіќ, секретар 

ТУРА 
ДО ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 

в товаристві відомого Хору ‚ДНІПРО", танцювальних 
ансамблів „ВЕСЕЛКА" І „ЧОРНОМОРЦІ" Із Судбури 
та ОКСАНИ РОГАТИН-МАКОГОН, сопрано, солістки 

канадської опари в Торонто. 
ТУРИСТИ ВІДВІДАЮТЬ: 

АРГЕНТИНУ (Буенос Айрес, провінцію Міссіонвс із містами: 
Посадас Обера. Апостолес І Хардін де Амеріка) 

ПАРАГВАЙ (Енкарнацю і колонію Фрам) 
БРАЗИЛІЮ (Водоспад Іѓвазу. Курітібу. Прудентополіс. 

Унюн де Вітторія і Ріо де Жанейро) 
Тура — 19 днів 

Туру провадить Наталка Бундза, 
тел.: (418) 239-4407 

Від'їзд s Торонто І Ню йорќу — 8-го липня 1990 року 

Ціна — 2 500 кан. дол. з Торонто, 2.100 ам. дол. з Ню 
йорќу. 

ВКЛЮЧАЄ: переїзди літаками і автобусами, мешкання в го-
телях першої кпяси в двоособових кімнатах, снідання і ве-
чері з вином і напитками. міські ТУРИ і до водопаду Ігвазу 

та вступи на всі концерти, святкування і прийняття. 

Зачит 200 доп. 
Тури організує і зголошаиия приймав 

ASTRO TRAVEL SERVICE 
2206 Bloor Street West. Toronto. Ont M6S 1N4. Canada 

Tel: (416) 766-1117 

В JCA зголошення приймає також 
Микола Чорний, тел.: (718) 858-7449 

Увага, друкуємо це оголошення завчасу тому, щоб всі ті, що 
бажатимуть поїхати до Півд. 

cool 

БЗгзззйзкзяакжаязнЕіяЕ 
Увага! Уваѓга! 

КЛІВЛЕНД і ОКОЛИЦІ! 

ВИСИЛАЄМО ОПЛАЧЕНІ 
ПАЧКИ в УКРАЇНУ 

НайвигІдиІшиА подарунок для ваших рідних в Україні 
маємо в крамниці, всі види м і — і р и н і т на систему-. PAL — 
SEKAM SHARP. PANASONIC. SONY, TOSHIBA. AKAI. JVC, 
ВІДЕОКАМЕРИ, РАДІОКАСЕТИ та КОМГТЮТОРИ. 
Вся електроніка на європейську напругу. 
Електроніку висилаємо до всіх ствйтів через UPS по гур-
тових цінах. 
Висилаємо на корисних умовах гроші як також аатома-
шини „ЖІґулГ-, „Лада" І „Волга". 
Виготовляємо запрошення на приїзд рідних до Америки 
у ВІДВІДИНИ. 

BAZAR GIFT PARCEL, INC. 
5689 Slate Rd Cleveland. Ohio 44134 
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У неділю. 25-ro лютого 
ц. p., в Українському На-
родному Домі у Джерзі Сн-
ті відбулися 36-ті звичайні 
річні загальні збори міс-
цевоі Федеральної 
дитової кооперативи 
мопоміч" з участю коло 
150 членів і гостей. Такі 
збори, статутово. вибуваю 
ться кожного року, коли 
управа здас перед члснст-
вом звіт з пройденої пра-
ці, ділиться своїми успіха-
ми і невдачами, вибирас`ть-
ся провід на наступну ка-
денцію та накреслюються 
напрямні на біжучий рік. 

Сьогодні у вільному сві-
ті с 65 українських креди-
тових кооператив, спільне 
майно яких, як відомо з пре-
си, доходить до півтора 
більйона долярів. На терс-
ні ЗСА ієнўі` 29 таких кре-
дитівок із загальною сумою 
майна біля 800 мільйонів 
дол. Майно нашої кредитів-
ки досягає 30 мільйонів і 
величиною вона вважасть-
ся однією з середніх кре-
дитівок у цьому загально-
му кооперативному русі. 

Загальні збори викрив 
і ними провадив голова Ра-
ди директорів Юрій Ферсн-
цевич. Він привітав о. Бог-
дана Желехівського з Трен-
тону. який провів молитву, 
та 'ірсдставників сусідніх 
українських крсднтівок: д-
ра Івана Сі` ранта і Ярос-
лава Оберишина (..Самопо-
міч" Ню Йорќ); Во.юдими-
ра Баранецького і Ростис-
лава Мілянича (..Самопо-
міч", Нюарк); Миколу Ту-
рсцького (православна кре-
дитівка Ню Йорќу), та Ва-
силя Дорошенка і Василя 
Краснобрижого (св. Анд-
рія, Бавид Брук), а також 

Загальні збори кредитівки 
у Джерзі Ситі 

привітав присутнього на 
залі основинќа кредитівки 
Миколу Шеремету і найс-
таршого учасника зб'орів 
Григорія Буру, колишньо-
го довголітнього керівни-
ка кредитівки Мар'яна Ко-
ця; суддю Гадсонського по-
віту Роберта Челяка з дру-
жиною Галиною; кінсма-
тографа Ярослава Кулинн-
ча; прибулих автобусом чле 
нів філії з Трентону та всіх 
членів. 

Запропонований предсід-
ником порядок нарад був 
прийнятий без змін. Пьс-
ля вшанування однохвилин 
ною мовчанкою 12-ох чле-
нів, що відійшли у вічність, 
секретар Ілля Шевчук від-
читав протокол з поперед-
ніх загальних зборів, який 
прийнято одноголосно. 

Звітування започаткував 
президент Юрій Фсренцс-
вич. Реасумуючи і допов-
нюючи опублікований свій 
звіт, з яким ознайомили-
ся члени, він пригадав іс-
торію кредитівки у нашій 
громаді, звернув увагу на 
фінансову кризу, яку нині 
проходять деякі американ-
ські банки, ствердив, що 
наша філія у Трентоні пос-
гійно зростас. повідомив, 
що крсдитівка с у процесі 
купівлі іншого будинку та 
підкреслив, що наша крс-
литівка у 1989 році пожср-
твувала 10,000 дол. на пот-
ребн СКВУ і 27,000 дол. 
на різні українські громад-
ські. культурні, наукові, 
церковні, студентські і ви-
ховні цілі, а це І` найкра-

щим доказом, чому україн-
ські гроші повинні бутив 
українських кредитівках. 

Звіт про фінансовий стан 
кредитівки подав її скар-
бник і управитель Степан 
Кравченюк. Він перейшов 
поодинокі позиції фінансо-
вих зіставлень і відмітив, 
що минулий рік не був та-
ким лоходовнм, як споді-
валося, через різні фінансо-
ві і економічні проблеми 
країни. Та мимо того май-
но нашої кредитівки у 1989 
р. дійшло до суми 29,281, 
394 дол. тобто збільшило-
ся на 1,083,612 (3.8%) в по-
рівнанні з минулим роком. 

За Кредитовий комітет 
звітував голова Дмитро 
Box. У звітовому періоді 
було затверджено 164 по-
зички на суму 3,535,606.34 
дол,а 6 позичок були від-
кинені через брак відловід-
ної запоруки. 

За Контрольну комісію 
звіту вав голова Роман Оме-
цінський. Він ствердив, що 
крсдитівка дотримується 
правильника Федеральної 
Адміністрації Кредитових 
Кооператив та що діловод-
ство кредитівки і її фінан-
совий стан є задовільні. 

З привітами на зборах вис 
тупили: д-р Іван Ссрант, 
Микола Турецький, Воло-
димир Баранецький, Василь 
Дорошенко і присутня на 
зборах гостя з України Ка-
терина Козак. 

Подяку кредитці за до-
помогу склали Ярослав Ку-
линич, Дозя Дубей (Школа 
Українознавства) і Оленќа 

Галькович(СУМ). 
Відтак предсідник подав 

до відома членства, що ста-
тутово цього року кінча-
сться каденція трьох чле-
нів дирекції — Дмитра 
Воха, Степана Кравченюка 
і Юрія Ферснцевича, та од-
ного члена Кредитового 
комітету Василя Геви. Но-
мінаційна комісія в складі 
Павла Фуги (голова), Дс-
зі Дубей та Іван Греся зап-
ропонувала поновний вибір 
цих самих осіб, що прнсут-
ні апробували оплесками. 

Опісля Маріян Коць, на-
в'язуючи до розвитку су-
часних подій в Україні, зап-
ропонував зборам ухвали-
ти 50,000-ий резервовий дс-

Йомоговий фонд на ту ціль. 
Іого пропозицію підтри-

мав Юрій Колодій, Степан 
Ладанай, а збори одного-
лосно схвалили цю пропо-
зицію. 

Перед закриттям зборів 
було ще висвітлено про-
зірки з актуальними комен-
тарямн на тему: „Україна 
очима туриста колись 
і тепер". Вона включала 
грандіозну 200-тисячну ма-
ніфестацію в обороні прав 
ЎЌЦеркви, яка відбулася 
у Львові 17-го вересня 
1989 року і про яку широ-
ко повідомляла також за-
хідня преса і телебачення. 
Присутні подивляли відва-
гу і таку велику кількість 
львів'ян, що маршували 
під українською національ-
ною символікою та гасла-
ми ‚.Геть окупантів!" „Во-
ля Україні!" тощо. 

Збори закінчено молит-
вою. яку провів місцевий 
парох о. Роман Мірчук і 
добірною перекускою. 

Іван Лучечко 

.WES 
Tel: (216) 845-6078 
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Хроніка... 
(Закінчення зі стор 1) 

мснників передумова заќ 
риття українських шкіл". 
„УАПЦ жертва комуніс-
тичного терору". ..І`країн-
ні — суверенітет у ліЃ'. Вис-
тупили ЄвТЄН П р о н ю к 
Олесь Шевченко. Олесь Сер 
гієнќо. Юрій Балзьо та їм 
Після мітингу священик ЎА 
ПЦ Юрій Бойко освятив 
капсулу з землею, привезс-
ною з Биківнп її було закла-
дено під фундамент пала-
цу. В прийнятій резолюції 
вимагається створення кон-
тролі над КҐБ, переймену-
вання у Києві вулиць Ка.іі-
ніна. Косіора. Постишсва. 

' 17-го лютого у Дніиро-
дзержинському відбувся 10-
тисячиий мітинг, оріанію-
ваний неформальними ор-
ганізаціями. Учасники мі-
ПШГу тримали транспаран-
ти з написами: ‚‚Голі злнра-
ти шкуру з народу Украї-
ниГ. „ЦККПУ ўвідстав 
ќу!", „Україні - суверсн-
ність на основі нового союз 
ного договору!" Учасники 
мітингу вимагали повної 
відставки ЦК КПУ. Ради 
міністрів, голови ПВР УС-
СР Валентини Шевченко, 
оскільки на них лежить ви-
на за злочинне приховання 
від народу правди про нас-
лідкн аварії в Чорнобилі. 
Учасники мітингу також 
вимагали відставки облас-
них і районних партбюрок-

р.іин. іак.іикали до лемок-
ра пічних виборів і до прнс-
корення перебудови. Подіб-
имЯ мітиш відбувся також в 
місті Новомосковськомў 
Дніпропетровської облас-
ти. (Повідомив Петро Ро-
зумний, УГС). 

' 18-го лютого в Полтаві 
НРУП та ќлюб „Виборець" 
організували мітинг, у яко-
му віяли участь до 12,000 
осіб. На мітингу виступили: 
голова полтавського НР-
УП Богдан Келин, активіс-
ти НРУП Зоя Коваленко. 
Микола Кульчицький, член 
УГС Педченко й також ба-
гато людей з районів, які 
розповідали про численѓії 
іловживання місцевих парт 
бюрократів. Учасники мі-
гиніу вимагали, зокрема, 
усунути від влади першо-
го секретаря обкому партії 
М`якотн, ггсршою секрета-
ря міськвиконк( му Киви. 
го.тови облвиконкому Го-
лея та інших. Люди трима-
ли блакитно-жовті прапори 
і гасла з закликами до дс-
мократизації та перебудо-
ви. Після мітингу всі Birps-
шили до пам'ятника Т. Шсв 
ченка, щоб покласти квіти і, 
йдучи, скандували: „Украі-
ш волю!", „Г`аньба парі 
ократам!" Також пройшли 
мітинги з вимогами дсмок-
ратизації в Кременчуці, Луб 
нах.Опішні. Гадячі. 

' 18-го лютого в Києві 
НРУП та антишовіністич-
ний комітет „Дія" органпу -
вали мітинг на площі Жовт-

В СЕРЕДУ, 28-ГО ЛЮТОГО, о 6-ій год вечора була 
зачинена, напевно, назавжди найстарша в Ню Йоркч 
книжкова крамниця „У Мсндози" Причиною цього ( 
звичайна для метрополії підвишка орендної плати, яка вже 
сьогодні становить 3.000 дол. за місяць. Книжкова 
крамниця „У Мендозн" була заснована в 1894 році Ісаком 
Мендозою та протягом 96 років вона знаходилась в 
Мангеттсні. Сьогоднішній власник крамниці, 70-літнін 
Волтер Карон, завітав до неї вперше в 1940 році як 
покупець, а через 32 роки в 1972 році став власником 
крамниці „Цс є незвичайна крамниця, сказав коресион-
дентові „Ню Йорќ Пост" постійний покупець Роберт 
Келлг. „Ви могли бути в ній цілий день, СТІЛЬКИ, СКІЛЬКИ 
вам хотілося. Це було місце, де можна було прийти 
відпочити". В. Карон пригадує, що один з його постійних 
покупців колись сказав: „Ваша крамниця остання оаза в 
цьому районі" Однак, і ця остання оаза гине Власник 
Марон розпродав книжки за півціни.двері крамнині 
зачинились 

невої революції. Зібралося 
близько 10,000 людей, які 
протестували проти спроб 
партократії розпалити між-
нашональну ворожнечу в 
Україні. Над головами ма-
йорілн блакитно-жовті пра-
иори поряд з білоруськими. 
тройськими, польськими, 
литовськими. Виступали: 
Олесь Шевченко. Ігор Тка-
чук. Василь Дончик і бага-
то представників іших на-
шональностсй. По закінчсн 
НІ хотіли піти колонною до 
пам'ятника Т.Шевченка, але 
МІЛІЦІЯ не допустила. 

' 18-го лютого в Луцьку 
на Замковій площі УГС ор-
ганізувала мітинг, в якому 
взяли участь понад 10,000 
громадян. Виступили члеѓѓн 
УГС Геннадій Кожевни-
ков. Дмитро Себій. Олск-
саидер Юрченко, член НР-
УП Олександер Гудима та 
інші. Учасники мітингу ви-
магали відставки обкому 
партії разом з першим сек-
ретарем Павленком. Після 
мітингу тисячі людей пішли 
колоною через місто з бла-
китно-жовтимн прапорами 
і транспарантами до будин-
ку обкому партії і там до 12-
ої години ночі тривало ма-
сове пікетування з вимо-
гою усунення партократії 
від влади. Наступного дня 
пікетування продовжилося і 
так тривало до 22-го люто-
го. 

' 18-го лютого в Горохо-
ві Волинської области з 
ІНІЦІАТИВИ НРУП відбувся 
10-тисячний мітинг, на яко-
му виступили активісти 
УГС і НРУП: Геннадій Ко-
жевников, Олександер Гу-
дима. Дмитро Себій, а та-
кож член виконавчого комі-
тету УГС Вячеслав Чорно-
віл зі Львова та інші. Та-
кож відбулися багатолюдні 
мітинги в Іваничах та Ківер 
цях. Учасники мітингів 
скрізь вимагали резиґнації 
партбюрократів і дсмокра-
тичних виборів. 

' 18-го лютого в Донсць-
кому на площі біля обкому 
партії з ініціятиви НРУП та 
ќлюбу „Виборець" відбул-
лася демонстрація протесту 
з участю близько 5,000 осіб 
Причина демонстрації 
небажання обкому партії 
усунутись від влади. Мілі-
ція відтіснила демонстран-
тів з площі. 

T0RGSYN ТОРГСИН T0RGSYN 
Найбільш популярна російська крамниця в Сан-Франсіско 

5542 Geary Blvd (між 19-ою та 20-ою аве.) 
Товарі на будц-яний смак, я кредит і і гарантованою посилкою до СССР. 

Ізраїльські запрошення для Ввших родичіі 

РАДІО й ВЩЕО 
АПАРАТУРА ДЛЯ СССР 

КОМПЮТОРИ 

Sanyo. Panasonic, Toshiba. 
Sharp. Meg. Como Canon 

Sony. Aiwa. Hitachi. Nat.onal 

НАЙНИЖЧІ ЦІНИ В ЗСА 
Гарантована посилка 

поштою до СССР 

ЧОЛОВІЧИЙ та ЖІНОЧИЙ 
ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ 

найкращих модельєрів 
Італії 

КОЖУШКИ 
КОСМЕТИЧНІ ВИРОБИ 

ПЕРФУМИ 
Jai О$е. Blue Coorrege. 

Climat Magie Noire. 
Paloma Picasso 

СУВЕНІРИ 

в СССР. 

ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ 
Із золоте, срібла. 

і дорогоцінним ќвмінням 

КУПУЄМО те ПРОДАЄМО 
СТАРОВИННІ 

ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ. 
ОБРАЗИ. МЕБЛІ. 

ПОРЦЕЛЯНУ. 
ПРЕДМЕТИ ЦЕРКОВНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Телефони (415) 7S2 5546 
(415) 752 5721 

Ѓспини 
праці 

Понеділок-середа від 11-ої до в-ol веч. 
Четвер-еуботв від 11-ої до 7 веч. 

' 18-і о лютого в Вориспо 
лі Київської области відбув 
ся кількатнсячний мітинг і 
Панахида по жертвах голо-
ду 1932-33 років. Священн-
кн РПЦ О. Софроній та о. 
Володимир ѓѓосвятили міс-
цс і хрест на символічній 
могилі померлих від і олоду 

' 18-го лютого в Сумах 
незалежні організації прове 
.ти багатотисячний мітинг, 
учасники якого вимагали 
відставки першого секрста-
ря обкому парѓії разом з 
його найближчими, помічни 
ками. Багато промовців вис 
тупали проти викачування з 
України ресурсів на ко-
ристь Москви. 

Відбудеться... 
і Закінчення зі стор 11 

m II.SU 11, ўчасѓі, ѓосѓі з Ук-
раїни. на гему „Спадщина 
Сталінізму в Україні". Ця 
сесія, яка почнеться в 4:30. 
проводитиметься українсь-
кою мовою й буде відкри-
гого для загальної публіки. 
Остання сесія відбудеться в 
авдиторіі Наукового цент-
ру землі в Горонгонському 
утгіверситеті. 

„Щоб ми..." 
(Закінчення зі стор. 2) 

створило більш пригожий 
клімат для нормалізації від-
носин. 

Якщо Вільна Мадярщина 
не заз іхатиме на терени 
Карпатсько! України, то і з 
нею можуть в нас існувати 
нормальні взаємини. 

З Білорусією і підкавказь-
кими народами в нас немає 
непорозумінь чи спорів за 
тернторії і спільна дола 
може допоможе забезпсчи-
ти спільну співпрацю між 
вільними державами. 

Якщо мова щодо наших 
взаємин з Румунією, то слід 
шукати поладнання відио-
сни на базі устійнення кор 
донів, які б забезпечили, що 
українська Буковина і Баса-
рабія будуть в складі Украї-
ни, а населення теперішньої 
Молдавської республіки 
мас рішити чи вони хочуть 
бути самостійними чи в 
складі Румунії. 

Національні меншини в 
Україні — це болюча про-
блема у висліді насильної 
політики русифікації чи 
злиття націй. Тим більше 
традиції У HP в цьому пи-
танні мають примінення і в 
майбутньому. В Українсь-
кій Народній Республіці всі 
меншини, які добровільно 
бажають залишитись гро-
мадянами України, мати-
муть належні їм права, як 
також і обов'язки, які по-
в'язаиі з громадянськими 
правами. Жодна національ-
на, расова чи релігійна дис-
кримінація не матиме міс-
ця в Український Суверен-
ній Державі. 

З всімн іншими народа-
ми, членами Організації 
Об'єднаних Нації, ми буде-
мо втримувати нормальні 
дипломатичні взаємини, 
виходячи із заложення, що 
членство в ООН і інших 
міжнародних установах — 
це право України, а не лас-
ка Москви, яка добивалась 
статусу члена основополо-
жника ООН як для України, 
так і Білорусі зовсім з інших 
причин. 

У згоді з повищимн те-
замн слід нам повести дію 
ДЦ У HP на міжнародному 
форумі, щоб доказати, що 
відділення України й інших 
із складу СССР с в інтересі 
країн Европи і цілого світу. 
На це є низка переконливих 
аргументів і ними нам слід 
послуговуватися. 

Задивлені у вияви гідні 
державного народу наших 
братів і сестер в Україні — 
поведім нашу акцію в світі, 
щоб-спільними зусиллями в 
Україні і поза її кордона-
мн.-ми добились остаточ-
ної перемоги українського 
народу. 

ВСІ УКРАЇНСЬКІ 

ДІТИ ДО 
УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ! 

ФОНД допомоги 
ДІТЯМ ЧОРНОБИЛЯ 

звертається до УКРАЇНЦІВ а ДІАСПОРІ лри-
сипати грошеві пожертви на закуп і перевезення в 
Україну ліків, вітамін, харчів, одягу тощо для хворію-

чих від надмірної радіяціі дітей в Україні 

Моя пожертва дол. 

Чек виписувати на Children of Chornobyl Relief Fund. 

Ім'я і прізвище 

Адреса 

Пожертви просимо висилати на адреси 

Children of Chornobyl Relief Fund or Rukh Fund 
c7o Ukrainian National Ass'n 
30 Montgomery St.. Jersey City. N.J. 07302 

або 
Children of Chornobyl Relief Fund or Rukh Fund 
272 Old Short Hills Rd.. Short Hills, N.J. 07078 

УПРАВА ФОНДУ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ЧОРНОБИЛЯ 
Проф. Тарас Гунчак, голова 

УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

So. Bound Brook 
Monument Co. 

45 Mountain Avenue. Warren. N J 07060 

PAICA ХЕЙЛИК, впасннк 

(201)647 7221 m (201)647-3492 

ПРИЙМАЄМО ЗАМОВЛЕННЯ 
І СТАВИМО ПАМЯТНИНИ МАВЗОЛЕЇ 

СТАТЎІ З РІЗНИХ ГРАНІТІВ МАРМОРІВ 
І БРОНЗИ НА ПРАВОСЛАВНОМУ 

ЦВИНТАРІ СВ АНЦРІЛ 
В С БА ВИД БРУКУ. Н ДЖ 

ТА ІНШИХ ЦВИНТАРЯХ В ЗСА 

ШКІРНІ 
НЕДУГИ 

РАК ШКІРИ 

ВЕНЕРИЧНІ 
ХВОРОБИ 

ЗАБІГИ ПРОТИ ВТРАТИ 

ВОЛОССЯ 
ЗАСТРИКИ COLLAGEN 
ЛІКУВАННЯ ЗМОРЩОК 

JIM 
BARAL, M.D. 
ЛІЦЕНЗІЙОВАНИЙ 

ДЕРМАТОЛОГ 

Центр американської 
дерматології 

(212) 247-1700 
210 Central Park South 

New York. NY. 
(bat B . J , t 7th tm ) 

Medicare приймається 
Пацісмгіе прийметься тільки 

}а псиоапемиям 
Працюємо таков н субоіу 

Можете змаити мас скоро 
a NYNEX Yellow Pages 

і іад(тмімгнаіі 
26 First Avenue 

New York. N Y 10009 
Tel (212) 473-3550 

НА ВЕЛИКДЕНЬ! Вже маємо 
чудові писанки, святочні карт-
ки. прибори для писання писа-

нок. І Інша. 

HELP WANTED 

П О Ш У К У Є М О Ж І Н К У 
до легкої домашньої праці та 
опіки дітей шкільного віку При-

ватний покій з лазничкою 
Дзвонити: (201) 894-1895 аеч. 

Ф FOR SALE 9 

ДЛЯ УКРАЇНИ 
ІВзраВШ пар-u. яовгм и ш г а . гото#ва 

шряоаииа одаѓ (риім). або на ярди. 
По амри прошу писати або і#яефоиуетьг 

AMERICAN CHURCH SUPPLY 
MS S Ваииа A n . Camva. II M 1 M 

(312) 232 8384 

Ми говоримо тільяи п о - м г п М с ь к н 

BUSINESS 
# OPPORTUNITIES # 

КРАМНИЦЯ 

" I C O N " 
продес: ІКОНИ. КОРАЛІ 

ПАМ ЯТКОВІ РЕЧІ 
напрааляс 

ГОДИННИКИ і ЗОЛОТІ РЕЧІ 
Масмо РАДІО ВІДЕО ќа УКРАЇНУ 

230 ЕаЯ 14th Sired 
Hem Yoih N Y 10003 

T.I (212)982 3488 

#FUNERAI. DIRECTORS# 

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 

LYTWYN Si LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щ И Р А і Ч Е С Н А 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Je'sey 
Тачож займаємося покоро-
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Тпін-
них Останків з різник країн 

СВІТў 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvaunt Avenue 

(corner Stanley Тел ) 
UNION. N J 07083 

(201)964 4222 

HURYN MEMORIALS 
ВИРОБЛЯЄМО НА ЗАМОВЛЕН-
НЯ ТА ВМОНТОВУЄМО НАЙ-

КРАЩОІ якости 

ПАМ'ЯТНИКИ 
в околиці Ню йораў, аялючаю-
чи цаиитарг са Духа в Гамптон-
бурЃу. Н. Я . са. Андрія в Баанд 
Бруку. Н. Дяк.. Лами Буш в Кар-

гоимсомі та Ѓлам Спай. Н. Й. 
Ми пропонуймо особисті послу-

ѓн тш поради у Вшиюиу домі 
За двомовним представником 

слід телефонувати 
IWAN HURYN 
Р 0 Воі 121 
Hamptonburfh. NY 10916 
(914) 427-2684 
BOHDAN REKSHYNSNYj 
45 East 7th Street 
New York. NY 10003 
(212) 477 6523 




