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ЗАКРИЛИ ДРУГИЙ АТОМОВИЙ 
РЕАКТОР В ЧОРНОБИЛІ 

Київ. — Київські газети 
повідомили, що міністерст 
во атомової індустрії, дер-
жавний комітет безпеки дов 
кілля і рада інженерів нук-
леарної електростанції в 
Чорнобилі наказали ще 26-
го січня закрити нібито для 
‚‚направи" атомовнй ре?.к-
тор число 2, який буде зак-
ритий яийсь час (говорить-
ся про 40 днів). Два інші 
реактори працюватимуть 
на повний час і потужність. 
Як відомо, один з реакторів 
в Чорнобилі вийшов з ладу і 
спричинився до небувалої 
досі катастрофи, наслідки 
якої будуть відчуватися в 
Україні, Білорусії, скандн-
навських державах й інших 
частинах Східньої Европи, 
десятки, а може й сотні 
років. 

У висліді вибуху на чет-
нертому реакторі загинуло 
чимало осіб під час самої 
катастрофи і пізніше помср-
ли в наслідок попечення, 
або зараження атомовою 
радіяцісю. 

На сесії Верховної Ради 
Української ССР депутати 
післали телеграму на адрек-
су третьої сесії Верховної 
Ради СССР, у якій підкрес-
люсться, що прийняття од-
ноі союзно-республікансь-
коі програми для ліквідації 
наслідків катастрофи на 
Чорнобильській нуклеарній 
станції повинно стати пріо-
ритетом у вирішенні цієї 

справи. 
Свого часу газета „Ізвєс-

тія", орган Верховної Ради 
СССР, писала про загрозу 
закриття чорнобильських 
реакторів. Після вибуху в 
квітні 1986 року міністерст -
во енергетики наказало заін 
сталювати нову систему 
стеження за працею реакто-
рів і перестороги населення, 
щоб тим самим оминути 
повторення помилок лю-
дей, які відповідальні за 
катастрофу. 

Не можна виключати, що 
після закриття Чорнобиль-
ської станції наступить лан-
цюгова реакція вимог зак-
риття також інших подіб-
них станцій, які не дають 
гарантії безпеки для насе-
лення. 

АКАДЕМІЯ ПРИСВЯЧЕНА Т. ШЕВЧЕНКОВІ 
Виплат, Н.Дж. — „Рідна 

Школа" Українознавства 
ім. Лесі Українѓи в неділю, 
11-го березня, влаштовує 
Академію присвячену Тара-
сові Шевченкові. Святочну 
програму виконуватимуть 
учні „Рідної Школи". Акаде 
мія відбудеться в головній 
залі при церкві св. Івана 
Хрестителя, дорога ч. 10 
при Савт Джеферсон Ровд. 
Початок — о ѓод. 4-ій по 
полудні. 

Інж. М. Шпонтака переобрали на 
голову Округи УНС 

Ню Йорќ (В. Л-ць). — У 
п'ятницю, 23-го лютого, тут 
в залі Об'єднання Украін-
ців в Америці „Самопоміч" 
відбулись звичайні річні 
Загальні збори Окружного 
Комѓѓету Відділів Украінсь 
кого Народного Союзу з 
участю 42-ох представників 
відділів, зацікавлених осіб і 
членів Головного Уряду — 
головного предсідника 
д-ра Івана Флиса, головно-
го секретаря Володимира 
Сохана, почесного члена 
Марії Душник і директора 
комерції Юрія В. Дранса. 

Збори відкрив уступаю-
чий голова інж. Михайло 
Шпонтак і привітав членів 
Головного Екзекутивного 
Комітету і присутніх осіб, 
ствердив правосильність 
зборів, перечитав список 
минулорічної управи Ок-
ружного Комітету та поін-
формував представників від 
ділів про пророблену пра-
цю, а саме: гідне відзначен-

Шпонтак 

ня 95-ліття У НСоюзу бенке 
том в Українському Народ-
ному Домі з участю понад 
2^0 осіб, почесних гостей, 

(Закінчення не стор. 4) 

В Ратґерськсму університеті 
відбудеться конференція про 

сучасну Україну 
Нюарк, Н.Дж. — Тут у 

п'ятницю і суботу, 16-го та 
17-го березня, у Ратгерсь-
кому університеті, Енгель-
гард Голл, 92 Ню вул., від-
будеться конференція про 
сучасну Україну. 

В конференції візьмуть 
участь науковці з Канади, 
ЗСА, України та Західньої 
Европи. На тему „Націо-
нальні меншості в Україні 
та Рух" доповідатимуть: 
Іван Дзюба, Роман Соль-
чаник та Роман Шпорлюк; 
на тему „Сучасна українсь-
ка література" доповідатн-
муть: Роман Федорів, Ярос 
лав Розумний, Григорій 
Грабович; на тему „Сучас-
на українська преса" допові 
датнмуть: Борис Рогоза, 
Богдан Нагайло, Олек-
сандр Мотиль; на тему „Су-

часний стан економіки і 
ЎкраїнЃ доповідатимуть: 
Олег Білорус та Іван Коро-
петський; на тему: „Глас-
ність та проблеми українсь 
кої історіографіЃ доповіда-
тимуть: Сергій Білокінь. 
Орест Субтельний, Тарас 
Гунчак; на тему „Екологія 
України після Чорнобиля" 
доповідатимуть: Дмитро 
Городзинський, Дейвид 
Марплс та Зенон Стахів. 

Всі сесії конференції від-
криті для публіки. За інфор-
маціями слід звертатися на 
число телефону: (201) 648-
1051. 

Конференцію спонзору-
ють Ратгерський універси-
тет. Український Народний 
Союз і Наукове Товарист-
во ім. Т. Шевченка. 

В Баффало зорганізовано Фонд 
Допомоги НРУП 

Баффало, Н.Й. (Б. Паш-
ковський). — У четвер, 20-
го лютого, за почином баф-
фалівського відділу УАКРа 
ди, відбулося спільне засі-
дання представників місце-
вих українських організацій 
і громадян доброї волі для 
створення громадського ко 
мітету допомоги Народно 
му Рухові України за Пере-
будову і Дітям Чорнобиля. 

Завданням Комітету До-
помогн с 'організування і 
реалізування збірки в рам-
ках Всегромадського Ко-
мітету Допомоги Україні, 
створеного в Ню Йорќу 10-
го грудня 1989 року. 

топський, Іван Рішко, Зенон 
Боднарський, Ярослав При 
шляк. Заступлені на засідай 
ні були представники таких 
місцевих організацій: УНС, 
УБС, Патріархальне Това-
риство, Українсько-Амери-
канські Ветерани Станиця 
ч. 23. Народний Дім, Пра-
вославна Громада, Амери-
канці в Обороні Людських 
Прав в Україні, Відділ СУ А 
97, Пласт і Відді СУА 49. 
Повідомлення про засідан-
ня і причину його скликан-
ня було вислано всім місце-
вим українським організа-
ціям. На 11-го березня зап-
ляновано зустріч баффалів-

До управи баффалівсьіпз-' - гдоііукраінськоі громади з 
го Комітету Допомоги ввій проф. Тарасом Гунчаком. 
шли: Ірена Лаврівська, Ок- промотором акції допомо-
сана Салдит, Роман Коно- ги Україні. 

Українці живуть також 
за Полярним колом 

Варшава, Польща. — Ук-
раїнський тижневик „Наше 
Слово'` помістив у числі 5-
му дуже багатомовну і рів-
ночасно потішаючу іифор-
мацію про українців, які 
ще й досі живуть за Поляр-
ним колом. В самому місті 
Мураманськ живе коло 
50.000 українців (місто нара 
ховус 419,000 осіб). Опиии-
лись вони у цьому суворому 
місті різним шляхом хто 
йшов у пошуках роботи, 
хто попав сюди та направ-
ленням після закінчення 
навчання, а шс інших заѓ-

ХРОНІКА ПОДІЙ В УКРАЇНІ 
" Москва. — Біля готелю 

„Москва", де проживають 
народні депутати СССР від 
України, 5-го березня піке-
гувала група українських 
студентів, які навчаються у 
московських вузах (вищих 
учбових закладах) і члени 
московського Студентсько-
го ќлюбу. Вони вимагали 
негайного звільнення кнів-
ських та львівських студен-
тів, які досі перебувають а 
ув'язненні у столиці Украї-
ни. 

Представники Українсь-
коі студентської спілки по-
відомляють, що ув'язнено 
19 студентів, очевидно, за 
організацію студентського 
страйку, що відбувся в різ-
них містах України 20-21-го 
лютого. Заява з відповідни-
ми вимогами була передана 
народному депутатові СС-
СР від України Юрієві Со-
рочикові. Депутат пообі-
цяв, що зробить з цього 
приводу депутатський за-
пит. 

' Єнакієво, Донецька об-
ласть. — Тут з ініціативи 

народного депутата СССР 
Віктора Гончарова 25-го 
лютого відбувся загально-
міський мітинг, на якому 
вперше була надана змога 
виступити членам УГС і 
вперше було піднято бла-
китно-жовтий прапор. Рані-
ше така акція здавалася 
неможливою. Член УГС 
Владімір Федотов вимагав 
ліквідації ЌЃБ, як політич-
ної поліції, закликав лікві-
лувати партійні структури 

на підприємствах і в право-
охоронних органах. Луна-
ли заклики про створення 
республіканської армії. 

' 3-го березня в м. Ланів-
ці Тернопільської обл. від-
бувся 8-тнсячний передви-
борчий мітинг. Промовці 
гостро засуджували дії міс-
цевнх властей тиждень то-
му, коли була влаштована 
хуліганська провокація про 
ти заводського хорового 
гуртка „Ватра". Андрій За-
рудннй, голова виконкому 
ради НРУП Тернопільської 
области та члени УГС із 
Тернополя, `Євген Філь і 
Петро Маленький ?аклика-
лн притягти до відповідаль 
иости партократію на всіх 
рівнях. 

' 3-п) березня в Борщові о 
10-ій годині ранку виставле-
но пікет біля райкому партії. 
Понад 3,000 людей вимага-
ли звільнити з посад першо 
го секретаря райкому, голо 
вў виконкому Яблунько М. 
А., ідеологічного секретаря 
обкому Вншнсвського Я.І., 
другого секретаря райкому 
Полянську Л.В., прокурора 
району Власенка В.В. і на-
чальника РВВС (Райвідді-
лення внутрішніх справ) 
Голоса Р.С. Таке рішення 
прийняла районна конфе-
ренція НРУП, яка відбула -
ся 24-го лютого в Борщові. 
Крім вищенаведених ви-
мог, райвиконком пообіцяв 
виконати 26 вимог місцево-
го значення, які вже будуть 
в компетенції нової район-
ноі ради. 

' Київ (ПС УГС). - 27-
28-го лютого в приміщенні 
факультету журналістики 
Київського Державного 
Університету відбулася все-
українська конференція ре-
дакторів незалежної преси. 
В праці конференції взяли 
участь представники 16-ти 
незалежних видань. Створе 
на робоча група для підго-
тови установчого з'їзду Все-
української Професійної 
Спілки Незалежних Жур-
налістів, який запляновано 
на травень цього року. 

' Кривий Ріг (Олек-
сандр Ниніќ, член УГС). — 
Власті міста злякались на мі 
ру міської організації НР-
УП провести на площі пе-
ред виконкомом передви-
борчі агітаційні збори 24-
го лютого. Але заборонити 
акцію не відважились і на-
віть дозволили провести 
запляноване міроприємст-
во у ссссійній залі міськ-
виконкому. Вперше на Дні-
пропетровщині в будинку 
державної влади можна бу-
ло побачити українську на 
ціоняльну символіку. Акти-
вісти Руху розповсюджува-
ли незалежну пресу, знач-
ки. Коли в залю зайшов 
активіст УГС Олександр 
Ниніќ з транспарантом „Ѓу 
товський проситься на пен-
сію" (це про голову міськ-
виконкому), його зустріли 
бурхливими оплесками. 
Промовці висловлювали 
недовір'я партійному і со-

(Закінчвння на стор. 4) 

пала сюди лиха доля. Газс-
та не уточнює, що це іа 
..лиха лоля". але треба при-
пускати. т о вони були на-
сильно репатрійовані і Ук-
раїни іа сталінською і після 
сталінського режимів. 

Живе там кілька поколінь 
які однак не всі знають ріл-
ну мову, культуру своїх 
лілів та батьків. Хвилі онов-
лення і демократизації при-
били і до берегів Мурман-
ська. В наслідок заходів 
групи найсвіломіших у наш 
ональному відношенні лю-
дей засновано тут при кінці 
1989 року Українське Куль-
турнс Товариство. Мета 
організації — відновлення 
української мови і залучсн-
ня до української культури 
всіх, кому вона не байдужа 
Довгими були старання іні-
ціятивної групи у місцевої 
влади, щоб ця згодилася на 
утворення такої організації 
Як заявив кореспондентові 
АПН Б. Попову голова ради 
товариства С. Скорбенко. 
деякі мешканці міста б).їй 
занепокоєні тим. що така 
організація може ‚.загостри 
ти міжнаціональні вілноси-
ни". Неоднозначним було 
ставлення і міської влади 
„Ставлення до національ-
ної мови міняѓться, коли 
людина змушена надовго 
залишити рідні місця". 
сказав Б. Попову секретар 
товариства А. Брнченко 

Українське Культурне 1 о 
(Закінчення на стор 4) 

Спроба скинути кабульський 
режим не вдалася 

Іслямабад. Пакістан. 
Міністер оборони кабуль-
ського режиму генерал Шах 
На ваз Та най і муджагедіни 
у вівторок, 6-го березня, 

, зробили спробу скинути 
комуністичний уряд в Аф-
ганістані, очолюваний Над-
жібуллою. Судячи з поиі-
домлень з Кабулю, спроба 
перевороту завершилася 

і провалом. 
У повідомленні кабульсь-

кого радіо сказано, що ге-
нерал Танай діяв разом з 
Гульбеддіном Гекматіяром 
- лідером найбільш фун-

даменталістської з семи ор-
ганізацій афганських пов-
станців. 

„Урядова армія контро-
дюс становище, — повідо-
мило кабульське радіо. 
Генерал Танай зник". Од-
нак совстське пресове агент 
ство ТЛСС і західні дипло-
мати в Кабулі повідомля-
ють, що „все ще чути стрі-
лянину". З цих повідомлень 
не зрозуміло, однак, чи роз-
биті сили Таная і Гекматія-
ра 

ТАСС передав про ракст-
ний обстріл президентсько-
го палацу і налет бомбар-
лувальників: „Центр міста 
зазнав артилерійського і 
ракетного обстрілу. В бага-
тьох районах нема елек-
тричної енергії". Диплома-
ти повідомляють з Кабулю. 
що на вулицях видно танки, 
які чергують коло резнден-
ції Наджібулли, будинку 
міністерства оборони і ам-
басади СССР. Однак дипло 
мати не можуть сказати, 
кому належать ці танки: 
Наджібуллі, чи тим, хто 
повстав проти режиму. 

Стало відомо, що Над-
жібулла призначив іяѓпоет 
міністра оборони Асляма 
Ватаніяра. який займаг та-
кож посаду міністра внут-
рішніх справ. А. Ватаніяр 
прочитав від імени Наджі-
булли заяву, в якій закли-
кав „патріотів піймати трал 
ника (тобто генерала Та-

ная) і доставити його жи-
вим або мертвим". 

Спільник колишнього мі-
ністра оборони Ґ. Гскматі-
яр провів пресову конфе-
ренцію в Ісламабаді. „Нас-
тас час всім афганцям об'сд-
натися і скинути ненавис-
ний режим", — сказав він. 
назвавши Таная патріотом 

Агентство All передає, 
що саме Танай був серед 
змовників у 1978 році, коли 
афганські комуністи прийш 
ли до влади. Торік, в липні і 
грудні, Танай знову був 
серед змовників, які нама-
галися скинути Наджібул-
лу, однак не був заарешто-
ваннй 

Як повідомляють з аф-
ганських партизанських і 
пакістанських джерел, гене-
рал Танай втік на афгансь-
кому військовому гслікоп-
тері разом з жінкою, двома 
дочками і сином. Гелікоп-
тер приземлився у прикор-
донному місті Пешавар, де 
знаходиться головна квар-
тира семи повстанських пар 
тій Афганістану. Перед тим 
у Пакістані сів військовий 
гелікоптер з трьома афган-
ськими генералами. Пові-
домляють, що на пакістан-
ську територію перелетіло 
ще кілька афганських гелі-
коптерів. 

У середу, 7-го березня, 
цілий день надходили по-
відомлення про те, що бої у 
самому Кабулі майже за-
тихли, однак у руках зако-
лотників залишається вели-
ка летунська база країни 
Баграм, розташована в 50 
кілометрах від афганської 
столиці. Дипломати пові-
домили, що військо, яке 
загтгаилося вірним прези 
дентові Наджібуллі. нама-
гається вибити заколотни-
ків з бази „Бої йдуть ли-
ше в Баграмі, сказав аф-
і анський дипломат у Паки-
тані Кадратулля Ахмалі 
В усьому Афганістані спо-
кійно" 

КОНЦЕРТ О. КРИСИ 

Філядельфія. — Тут. в 
неділю, 18-го березня, від-
будеться концерт світової 
слави скрипаля Олега Кри-
си. Разом з ним виступати-
ме його дружина піаністка 
Тетяна Чекіна та два його 
сини скрипалі Петро й Та-
рас. Концерт відбудеться в 
Українському Освітньо-Ку-
льтурному Центрі о год 4-
ій по полудні. В програмі 
будуть виконані твори Мо-
царта, Шуберта, Дворжака, 
Джемініані, Шніттке та Ба-
лея. Квитки в ціні, 15,10 для 
сеньйорів та 5 дол. для сту-
дентів, можна купити в кан-
Цвларії УОКЦ та крамниці 
.Дора". 

ЛИТВА ПРОГОЛОСИТЬ 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

У СВІТІ 
ВЕРХОВНА РАДА Совстського Союзу затвердила у 
вівторок, 6-го березня, закон власностей, який дозволяє 
громадянам бути власниками невеликих підприємств 
вперше від 1920 року. Прихильники цього закону заявля-
ють, що це с дуже важливий крок у процесі творення 
різнорірної економіки в країні, де приватні підприємства 
могтимуть конкурувати з державними У цьому ж законі 
вияснюється широкі можливості вживання каштало-акцій 
для створення кооперативних підприємств у яких власни-
ками були б таки робітники цього підприємства В законі 
вперше говориться про охорону приватної в.часности віл 
державного конфіскування. 

КОАЛІЦІЙНИЙ УРЯД канцлера Гельмута Коля запев-
нив Варшаву, що об'єднана Німеччина прийме, як 
існуючий факт західні кордони Польщі Після тригодинно 
го бурхливого засідання проголошено ухвалу кабінету.в 
якій говориться про те, що парляменти Західньої та 
Східньої Німеччин винесуть однакові схвалення, в яких 
відрікаються від будь-яких територіяльних претенсій до 
Польщі та які вкажуть урядові об'єднаної Німеччини 
прибити „остаточну печатку" на це важливе питання 
Перша реакція на цю ухвалу була прихильна, не зважаючи 
на те, що це не цілком задоволило Польщу, яка вимагає 
щоб ця ухвала була у формі договору і підписана тепер 
обидвома Німеччинами. 

ЗМІНИ, ЯКІ ЗАІСНУВАЛИ у Східній Европі. надщсрб-
люють стратегію палестинців та інших арабських паролів 
Таке ствердження зробили офіційні чинники та знанні 
Близького Сходу. Погодженість поглядів опитуваних 
офіційних чинників, науковців та пілприі мшн у районах 
Перської затоки та Европи вказує на тс. що араби, а 
зокрема Палестинська Визвольна Організація, починають 
бачити стрімкий упадок у відкритій політичній, моральній 
та матеріяльній підтримці, шо її вони отримували 
впродовж чверть століття зі Східньої Европи Ьаіато із 
опитуваних сказали, що кінець „холодної війни" розторо-
щив арабську стратегію в 40-літньому врабссько-ізраіль-
ському конфлікті. 

ЗА ПЕРЕДБАЧЕННЯМИ СПЕЦІАЛІСТІВ Комісії у 
питаннях народонаселення, протягом найближчих 40-ка 
років населення нашої плянсти може подвоїтися, якщо 
рівень народжуваности йсмертности залишиться в гакомў 
стані, як сьогодні. Як відомо загальне населення Землі 
нараховує 5,3 біл. людей До кінця наступного сторіччя 
воно може досягти 27 біл. Наша плянета вже сьоюлш 
перенаселена і якщо передбачення вчених здійсняться, то 
людству загрожує правдива криза у світлі вичерпання 
матеріальних і природних ресурсів Головною причиною 
зростання народжуваності є нестача протизаплідних 
засобів. Особливо гострою ця проблема є в країнах 
Третього світу: країнах Азії, Африки та Південної 
Америки. Надўмќу вчених, єдиним способом, яким можна 
запобігти наростаючу кризу, є розповсюдження та 
всезагальна доступність засобів, які забезпечують ..пля-
нуіання сім'ї". Але ці заходи вимагають збільшення 
витрат на програми плянування (обмеження) народжу-
ааиости до 10 біл. дол. в рік. Для порівняння: сьогодні 
країни, що розвиваються, витрачають на ці цілі всього 3,2 
біл. дол. 

Москва. Кореспондент 
газети „Ню Иорк Таймеў" 
Билл Келлер інформує у 
числі з 7-го берези- що 
Верховна Рада Литоиської 
С С незабаром, правдопо-
дібно в неділю, 11-го берез-
ня, проголосить акт неза-
лежности Литви від Моск-
ви, заявили офіційні рсчни-
ки республіканського уряду 
і представники місцевого 
Народного Руху. 

Казімєра Прунскісне, за-
ступник прем'єр-міністра 
Литовської ССР і член Вер-
ховної Ради СССР, заявила 
кореспондентам, що недав-
но обраний і поновлений 
парламент (Верховна Ра-
да), більшість у якому ма-
ють некомуністичні партії, 
збереться на свою сесію в 
неділю, І 1-і о березня, і 
більш, як правдоподібно 
обмірковуватиме справу 
виходу Литвоської ССР з 
СССР і проголошення неза-
лженої держави, яка існува-
ла до 1940 року, тобто до 
часу її насильного прилу-
чення до СССР на підставі 
договору Москви з гітлерів-
ським Берліном. 

У понеділок, 5-го берез-
ня, перший секретар Кому-
ністичної партії Литви зу-
стрічався і розмовляв з ге-
нсральним секретарем ЦК 
КПСС і президентом СССР 
Міхаїлом Горбачовим. Аль 
гірдас Бразавскас заявив 
після розмови, що предме-
том розмови була справа 
виходу Литви із Союзу і що 
в Москві погрожували еко-
номічними санкціями і ди-
иломатичними наслідками 
в майбутньому.але литовці 
не відступали від своїх ви-
мог, ў`результаті чого М. 
Горбачов, нйі н ш і в ) д р р в 
литись на вихід республіки 
із Союзу. 

„Не було жодної мови 
про танки, чи військові ча-
стини під час розмови", — 
заявив один з учасників роз-
мови. який супроводжував 
першої о секретаря Ком-
партії Литви до Москви. 
Сусідня Естонія також при-
готовляється до подібного 
поіягнення. Цієї ж самої 
неділі. 11-го березня, також 
Верховна Рада Естонії засі-
датиме і у програмі нарад 
стоїть питання про вихід та 
проіолошення самостійно-
СТИ, 

Націоналісти у другій по 
величині після Російської 
С̀С̀Р Республіці Україні, 
пише лалі Б Келлер. 
проголосили свій план іфор 
му ванн я національної молі-
пічної партії Наролното 
Pyxj України за Перебуло-
BV, V пляні якої Є ПІЛТОТОВ-
ляти грунт і домаіагися 
самостійносте і суверенно-
сти. а тим самим виходу 
Української ССР із Союзу 
Н Р У П . який об'єлнус у 
своїх рядах майже усі на-
цюнальні ортанізаіііі. вк.по-
чно її свіломими членами 

Комуністичної партії, буде 
взоруватись на праці по-
дібних рухів в прибалтій-
ських країнах і домаіати-
меться політичної й еконо-
мічної суверенності!, м-
явив голова Руху письмсн-
ник Іван Драч 

Б. Келлер пише, що полі-
тичні демократичні сили в 
Україні у відміну до таких 
сил у Прибалтиці, глибоко 
поділені в думках відносно 
незалежности західня 
частина України виступає 
однозгідно за незалежність, 
східня більше підтримує 
ідею федерації з Москвою, 
а НРУП ще досі не зумів 
покликати до життя таких 
політичних партій, які ста-
внли б справу так, як її став-
лять литовці, лотиші і сстон 
ці. Можливо тому, каже 
Келлер, що прибалтійські 
країни користувалися само-
стійністю між двома свпо-
вими війнами, а Україна 
знаходиться під окупашя-
ми різних держав вже дов-
ший час. 

Багато залежатиме віл 
перебігу З'їзду народних 
депутатів 12-го і 13-го бе-
резня, вибору президента і 
надання йому спеціяльних 
повновластсй Литовці і 
естонці заявили, шо вони 
правдоподібно не брати-
муть активної участи в цьо-
му виборі, бо не хочуть вмі-
шуватись до внутрішніх 
справ СССР Вони ж бо 
вважають себе вже само-
стійними незалежними дер-
жавами. 

Латвія, подібно як Украї-
на, поступає зі справою про 
голошення незалежности і 
виходу із Союзу більш обс-
режно і повільно. каже 
при кінці своєї інформації 
американський журналіст 

Ситуація, очевидно, ра-
ликально змінилася після 
того, як у четвер, 8-го бе-
резня, генеральний секре-
тар Центрального Комітс-
ту КПСС і президент СССР 
встановив оплату для Ли-
тви в сумі 33 більйони до-
лярів. якщо вона дійсно 
хоче перевести на практиці 
заплянований вихід із С`ою-
зў і проголошення незалеж-
ноі держави Литовська Вср 
ховна Рада мала в пляні 
проголосити незалежність і 
вихід із С`оюзу вже цієї неді-
лі. 11 -го березня. Совєтсь-
кий ГЄНСЄК, немаючи ще 
навіть спеціяльних повно-
властей, які шойно зби-
раються надати йому на-
родні депутати на сесії 12-го 
і І 3-го березня, вже починає 
поќліў вати свої імперські 
залі пп зуби Крім 33-ох біл 
то.іярів ..викупу". МОСКОВ-
ський новий цар має шс 
іакож притснсії До ѓери-
торії Литви Він каже, шо 
меіалежна Литва мусить 
ірезиінуваги і важливого і 
стратегічного порту Ќлай-
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В АМЕРИЦІ 
КОНГРЕСМЕН РИЧАРД Гепѓард, лідер ліберальних 
демократів в Палаті репрезентантів виступив у вівторок, 
6-і о березня з пропозицією негайної допомоги Совєтсько-
му Союзові Деякі коментатори назвали цю пропозицію 
..нісенітницею`' Патос виступу Р Гепѓарда наголошував 
на ге, шо ЗСА повинні допомог ти СССР вже сьогодні та 
чим більше буде фінансова допомога економіці країни, 
яка розвивається не днями, а тодинами, тим краще для 
Америки ..Міцна совєтська економіка. - сказав Гепќард, 

послужить гарантією мирного процесу Як можуть 
совєтські війська вивести свої частини з Східньої Европи 
коли для демобілізованих вояків на батьківщині нема 
ні праці, ні мешкань'1" Лідер демократів в Палаті 
репрезентантів запропонував створити програму „Харчі 
на допомогу свободі" та почати годувати совєтське 
населення Коментуючи виступ Гепѓарда, кореспондент 
Джим Дринкард висловив сумнів підтримки цієї пропози-
ції Конгресом. Гепѓард був одним із семи ліберальних 
демократів, які претендували на право кандидуванна від 
Демократичної партії у виборах в 1988 році. Його 
кандидатура була відкинена виборцямн-оцнопартійцями в 
перший місяць першого етапу кампанії. Речник більшости 
Гомас Фолі згідний з пропозицією Гепѓарда, підкреслю-
ючи велику різницю підтверджену підсумками недавніх 
виборів, які не тільки підтвердили існування опозиції 
Комуністичній партії, але їх силу: „Ми повинні підтриму-
вати швидкі зміни, як' проходять в цій країні". 

ДО ПЕРЕДПЛАТНИКІВ СВОБОДИ! 
З огляду на перехід висилки щоденника „Свобо-

да" на иоау иомп'юторську систему, в адресарі ле-
родплатникіш можуть тралитися помилки. Просимо 
вибачення JJ ці помилки, їх постараємося виправи 
ти а найкоротшому часі. 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
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Реальна вартість виборів у СССР 
У минулу неділю відбулися вибори до крайо 

вих парляментів та обласних рад у трьох слов'ян 
ських складових республіках Совєтського Со-
юзу — РОСІЙСЬКІЙ Федеративній Республіці, Ук-
раіні і Білорусі Але ще у понеділок ўвечорі стали 
відомі тільки дуже фраґментарні висліди і 
заповіджено, що прийдеться ще чекати день-два 
на остаточний підсумок Це відстала краі.-ta з 
технікою виборів наче з кам'яних часів — якщо 
тоці переводили би вже вибори На телевізійних 
екранах можна було оглядати, як із дерев'яних 
скриньок висипували на стіл масу карток Видно 
було також, як у довгих чергах стояли закутані у 
теплі одяги виборці і вкидали до дірок у скринь-
ках виборчі бюлетені. Спожаління гідний образ 
Але водночас образ історичної події, коли-то ще 
дуже несміливо заглядає до цієї наче традицій-
но диктаторської країни — демократія 

У тих виборах йшлося головно про те, чи 
переможе існуючий большевицький ‚‚естабліш-
мент", чи його відкинуть або бодай захитають, 
якщо виберуть поважне число противник ів 
існуючого режиму, то стане річчю неможливою 
диктувати рішення Горбачова і його прибічників 
з Верховної Ради. Бо Горбачов залишився ще 
тільки в опінії наївного Заходу, зокрема амери-
канців, символом поступу по лінії демокрагиза-
ції. З хвилиною, як Горбачов зажадав поширен-
ня його провідницьких прав і компетенцій — 
перестав існувати двоподіл Ґорбачов-ліберал і 
Ліґачов-ретроград. Настав двоподіл Горбачов з 
амбіціями ‚.диктатора" і Єльцин.,,ліберал ", Один 
і. другий у ‚ ‚лапках", бо це р'осійські люди з 
психікою і світоглядом Евразії, а не європейсько 
го Заходу. І з цим кутом, мабуть, можна вже 
тепер розглядати реальну вартість виборів 
Якщо дійсно в корінній Московщині, у великих 
містах, як Москва, Ленінград, виграють люди. 
які прагнуть не деклямації про перебудову, а 
дійсної демократизації режиму і звороту до 
приватної власности та вільного ринку. — то 
минеться загроза повороту до сталінізму горба-
човського зразка. Минеться загроза цієї ‚‚твер-
дої руки", яка проявилася в останніх тижнях у 
фізичних побоях, збільшених арештувань і 
розігнанням демонстрацій лоліційними засоба-
ми. Московський кореспондент Біп Келлер не 
виключає, що президентом Російської СФСР 
стане Борис Єльцін. Це був би поважний удар по 
престижі Міхаїла Горбачова і це заповіло б 
недалеку к о н ф і г у р а ц і ю сил у СССР і нові 
внутрішні конфлікти. 

Дуже трудно аналізувати висліди виборів в 
Україні перед проголошенням їх остаточного 
висліду Ми, тут у далекій від України Америці, 
були стривожені минулотижневим дописом „Ню 
Йорќ Таймеў" з Чернігова, де говорилося про 
,‚апатію в Україні, яка є найбільшим ворогом 
свободолюбного руху" Люди, мовляв, не тільки 
у Чернігові, а й в інших місцевостях України 
ставляться неохоче до виборів, бо переконані, 
що ‚‚нічого і так не зміниться". Психологічно 
можна зрозуміти такий підхід. Коли понад 70 
років індоктриновано людей по лінії ‚‚злиття 
націй" і коли одночасно люди позбавлені 
мінімального достатку — їм важко керуватися 
ідеями й ідеалами, а не потребами будня. Якщо 
покажеться, що все ж українські люди викорис-
тали нагоду для заманіфестування своєї волі — 
то це буде доказ, що процес усвідомлення народ-
них мас ступає правильним шляхом. Вказував би 
на це такий факт, що наступник Володимира 
Щербицького Володимир Івашко, гекеральний 
секретар Компартії УССР не виграв у першій 
турі, а мусить ставати до вужчих виборів 18-го 
лютого цього року. 

Недільні вибори в СССР пройшли таки у 
аисліді тих реформ, що п'ять років тому започат-
кував Міхаїл Горбачов. Хоча не Горбачов, тільки 
покійний Андрей Сахаров пес-ший пропонував 
відмовитись від конституц ійного патійного 
монополю. Горбачов перевів скреслення цієї 6-
оі точки конституці ї СССР Минулонедільні 
вибори відбулися на базі обмеженого партійно-
політичного плюралітету Проте це все ще тільки 
етапи на шляху перебудови, яка веде невідомо 
куди Цікаві події з можливістю різних дальших 
несподіванок Як будуть розгортатися націо-
нальні свободолюбні рухи, які матимуть переш-
коди, яку динаміку проявлять, як викристалізу-
еться московський шовінізм, ворожий ІНШИМ 
нвціональми рухам, і як проявиться кволий 
ліберально-демократичний рух у російському 
суспільстві, яка дальша доля економіки СССР — 
ці та багато інших запитів чекають відповіді від 
може вже недалекої майбутности 

21-го січня у неділю В.ІОС-
віта вирушили до Киї на 
Автобус встиі на одмнад-
цяту і гачечком і поки ми 
добрались до Брсст-Лніов-
ського проспекту проівіс-
тувало дванадцяту щіль-
на батава вишикувалась 
в)лові широчезного між 
високих будівель асфальто-
вого шляху і ми ще трохи 
побігли поки влучилися де 
стати. Над головами кож-
них двох-трьох осіб майо-
рів синьо-жовтим розкрил-
лям прапор і І відстані все 
)лнвалося в єдину смуту 
жовто-блакнтного майва. 
Свій особистий стан я озна-
чив двома словами мов-
чазні сподівання, потаємні 
надії все це напередодні 
було, але на перевагу надії 
були й сумніви чи уланцює-
мо яесь шлях, чи стачить 
моці духу тим. хто, як ии-
сав Боннеѓў ' сповідўе хат-
ню мудрість }авжди вбача-
ти різницю А ланцюг роз-
іорнувся таким рясним га-
раздом! 

Взявшись за руки (кіль-
ка хвилин по дванадцятій), 
ми дружньо від майдану од 
Софії аж до замістя псрей-
шли і всідлали середину ма-
гістралі За незначним ви-
нятком приі оломшених, 
збитих з пантслику водіїв, 
що промиѓўвали приватнн-
ми автами. всі інші вітали 

ЯК ПЕРЕЖИВАЛИ В УКРАЇНІ 
ЛАНЦЮГ СОБОРНОСТИ 

(Лист j у краіші) 

нас в принагідний для них 
спосіб — ...піднятою доло-
нею із загнутими великим 
та мізинним (тризуб) а то і 
просто вітальним помаху-
ванням руки.. Дехто спи-
няв свос авто, до нього в ка-
біну вхоплювалнся наші 
хлопці і з лопотючнми, під-
нятими з вітром прапорами 
мчали вздовж ланцюга. 

Якийсь чоловік літнього 
віку повільно проїхав „Вол-
гою", тримаючи наперед 
себе на рівні грудей запа-
лсну свічку. Оподалік вид-
нілася синя церковна хо-
ругва із написом „Черкаси^ 
а пізніше ідучи до Богдано-
вого майдану, ми зустріли 
‚.фронтівчан", а на само-
му майдані і харківців, і 
дніпропетрівців („Січе'с-
лав") і ніжинців і уманців — 
з усіх полкових міст, вва-
жайте! 

По з'єднаних руках про-
ходила виняткової сили бра 
толюбча, творча, мнронос-
на енергія, співались коляд-
ки та пісні, багато стрілець-
ких, які звучали з особли-
вою силою, коли рушили до 

ілощі Софії, йдемо по Во-
тодимнрській, аж враз плав 
іюдського плину став гри-
мітн „Ганьба! Ганьба! Ми з 
жінкою не зогляділись — 
де'' чого? чому?... Он воно 
що! Проминали давлюче-сі 
рі;й осідок КҐБ... але ні-
івідтіль ніякої зауваги. Біль 
ше шляхові міліціянтн иов-
капно спиняли рух перед 
Рухом... 

За півтори години до мі-
тингу майдан був уже за рос 
ний людьми, на підвищенні 
фронтівці, а їм навзамін 
інші грали виїмки вертеп-
ного дійства; поутворюва-
іися спорадичні мікромі-
тингові кола, де внокруг-
іияись не одна та й не дві 
вдаѓні політичні сентенції 
- дискусії, дискусії... 

Ми з дружиною тим ча-
сом побігли вниз у напря-
мі до Хрещатика, щоб ку-
пнти щось їстивного, та 
цибали приятеля, земляка, 
нині киянина, який також 
оце щойно з сднавчої хвн-
п. а десь у Львові стояв 
його рідний брат, а мій 
щирий друг... Коли за де-

сять хвилин до початку мі-
тингу піднялись до майда-
ну Хмельницького, то знай-
шлн собі місце на хідннко-
ві... Промовців не вдалося 
побачити — суцільна хвиля 
фанів, впізнали серед на-
ших канадських та два ма-
линових, козацьких з хрес-
тами. Спробував підраху-
вати, поділивши майдан на 
умовні квадрати — в межах 
двох тисяч! (...в дійсності 
більше). Гарно говорили 
Павличко, Яворівський, 
Лук`янснко, Конев, копаль-
ник з Горлівки. До речі, на 
мітинг під нашими прапо-
рами прийшли і стали ши-
кованою фалангою душ 
п'ятдесят азербайджанців 
— студентів київських ви-
щих учбових закладів (вуз). 
Гарно пройшли. 

Усі закінчували промови 
зиченням нсзалежности Ук-
раіні. Що робилося на май-
дані! Буревійство на пра-
порря! Слава Україні! На-
віки слава! Героям слава! 
Ще й Господь благословив 
сонячним днем. 

Після мітингу розтеклись 
по всьому Київў і ще довго 
зустрічалось і в метрі, і в 
завулках, і по дорозі на 
Бортинчі (підмістя): мен-
ший мітинг продовжився на 
майдані біля головної пош-
ти..." 

Це назва луже шнноі і ці-
кавоі книжки, автором якої 
с Борис Мартос. а вида-
ло її Наукове Г-во їм. Т 
Шевченка під кінець 1989 
року в ЗСА пи редакцією 
д-ра Іринея Іемннцького. 

Професор Борис Мартос 
це відома історична осо-

ба І його давніше друко-
вані праці чи псрсдруко-
вані тепер, як також пер-
шодруки у нововиданій кнн 
зі, становлять першоряд-
ний, високої вартости, дже-
рельний матеріял тля ісго-
риків новітньої історії Ук-
раіни 

Борис Мартос — це теж 
визначний український гро-
мадський і політичний ді-
яч, не тільки в Україні, але і 
у вільному світі Це відомий 
економіст-кооператор і пе-
дагог, дійсний член Науко-
вого Товариства ім. Шсв-
чснка. Української Вільної 
Академії Наук і багатьох 
інших організацій і гова-
риств Він довголітній член 
Української Соціял-Демок-
ратнчної Робітничої Партії, 
брав активну участь в ро-
сійській революції 1905 ро-
ку і за цю політичну діяль-
ність був кілька разів арсш-
тований і суджений російсь-
ким царським урядом Під 
час революції в 1917 році 
був дуже активним членом і 
співосновником Українсь-
кої Центральної Ради в Ки-
сві та першим генеральним 
секретарем (тобто мініс-
тром) земельних Справ у 
Першому Генеральному 
Секретаріяті (Уряді) Ўкраїн 
ськоі Центральної Ради. 
Відтак, він був прем'єром і 
міністром фінансів в Уряді 
Української Народної Рес-
публікн 

Особливо, в добі украін-
ськоі державности, Б. Мар-
тос виявив велику актив-
ність на економічно-коопе-
ративному полі. Великі за-
слуги він має в ділянці висо-
ксго українського коопера-

Андрій Качор 

„ВИЗВОЛЬНИЙ ЗДВИГ УКРАЇНИ" 
гивного шкільництва в Уќ-
раїні, а відтак і на емігра-
ціі, в Чехо-Словаччині і в 
Німеччині. 

Під час своєї державно-
творчої праці він пізнав ба-
гато наших громадських і 
політичних діячів зблизь-
ка і тому його оцінки та 
характеристика тих діячів 
— дуже цінна, знаючи, що 
проф. Б. Мартос ціле жнт-
тя був щирим патріотом і 
ніколи не ‚.кривив" душею і 
тому українська громада з 
респектом приймала його 
опінії. 

Із завваг впорядника 
книжки знаємо, що після 
смерти Б. Мартоса 19-го 
вересня 1977 року, у ЗСА 
заснувався Комітет збсрс-
жсння спадщини колишцьо-
го прем'єра УНР проф. Б. 
Мартоса і цей Комітет 
рішив зібрати і видати ок-
рсмою книжкою важливіші 
його статті і спогади. І це 
сталося. Д-р І. Темннць-
кий. один з приятелів Б. 
Мартоса в останніх роках 
його життя, зібрав відповід-
ний матеріял і приготовив 
до друку книжку, про яку 
мова в цій статті. 

Рецензентами книги були 
два дійсні члени НТШ, 
проф Василь Лснцик і ред 
Іван Кедрин-Рудницький 
Вступне слово п.з. „Науко-
ве Т-во ім. Т. Шевченка -
видавець" написав І Ке-
дрин, а д-р І. Темницький 
подав свої завваги „Від упо-
рядника" та передав ще й 
‚‚Слово покійного автора" 

Книга мас 320 сторінок 
друку. До окремих статѓей 
додано світлини автора, 
проф. М. Грушевського 
Симон Петлюра, збірна 
світлина першого генераль-
ного Секретаріяту (Уряду) 
Української Центральної 

Ради, дому в якому Укра-
інська Центральна Рада від 
бувала свої наради, пам'ят-
ник гетьмана Б. Хмельниць 
кого в Києві та пам'ятник на 
гробі Б. Мартоса. 

На зміст книжки склада-
ються статті і спомини ав-
тора, які тільки назвемо, бо 
годі ім коментувати у ко-
роткій статті Це треба було 
б робити окремо, може не 
так до окремих статтей, як 
ло поодиноких проблем, 
що їх порушує автор, а які 
часто є актуальні й сьогод-
H1. 

Статті ці говорять самі за 
себе вже самими назвами. 
Першою є „Шевченківсь-
кий вечір у Харкові 1904 

.року", який зорганізувала 
Українська Студентська` 
Громада серед невідрадних 
політичних умов царської 
Росії. У наступній статті 
„Революційна Українська 
Партія" і „Народна Україн-
{ь`ка Партія" — дає нам 
картину з 1900 року, коли 
український рух. подібний 
до теперішнього Руху, при-
бирав організовану форму 
для політичного життя Ук-
раіни 
- У статті „Хто заснував 
РУП". тобто Українську 
Революційну Партію, мас-
мо відповідь на питання. 
Яке довго було дискутова-
в нашій політичній публі-
цистнш „Микола Міхновсь-
кий і РУП" подає нам ко-
ротку характеристику Міх-
новського та нарис програ-
ми цієї першої нашої рево-
люційної партії в Україні, а 
доповнення до цього є його, 
досі недрукована стаття 
„Про програму Революцій-
ної Української Партії (Р 
УП) та її особливості" 

Стаття „Перші кроки 
Центральної Ради", друко-

ваної в „Українському 1с-
торику", насвітлює всі труд 
ноші й перешкоди на шля-
ху конкретної праці Україн-
ської Центральної Ради в 
1917 році. Цей спогад до-
повняють статті про „Пер-
ший Всеукраїнський Селян-
ський З^зд" та про „Пер-
ший і Другий Універсали 
Української Центральної 
Ради". 

Атмосферу, серед якої 
треба було працювати в 
тому часі, віддзеркалюють 
статті: „Небезпечний мо-
мент", ‚‚Полуботківці", 
„Правда про Крути" та 
„Вплив ідей Т. Шевченка на 
соціяльно-економічні захо-
ди". А далі промови і стат-
п такі, як „Симон Петлю-
ра — український національ 
ний герой", „Чому Симон 
Петлюра подався до димі-
сіГ, відкритий лист „До Вп. 
пана ген. штабу Р. Вишнів-
ського", „Неслушні закиди 
Центральній Раді" і „Чому 
Центральна Рада і Дирек-
торія УНР не змогли вибо-
ротн самостійностн Украі-
ни" — це речеві та історич-
ні аргументи співтворця і 
учасника цієї нашої держав-
ноі доби мають неошнену 
вартість для істориків і до-
слідників цієї доби. 

Нарис п.з. „Отаманія" ви 
яснює мало ще дослідже-
ний грунт і тло цього не-
скоординованого військо-
во-політичного руху. Ці-
кавою є стаття прсдрукова-
на зі „Свободи" п.з. „Чи 
була українська національ-
на революція?" і зараз же, 
друга стаття „Завойован-
ня України большевикамн", 
показує нам головну пере-
шкоду на шляху цієї націо-
нальної революції 

„Український соціялістнч 
ний рух", „Українська дер-
жявність і кооперація" та 
„Значення М. Туган-Бара-
новського для української 

(Запнчення на crop 4) 

Американка 

Про авто, кукурудзу, та ще дещо.. 
— Дунечко золота! Така 

радість, таке щастя розпн-
рають мою патріотичну ду-
шу від останніх політич-
них новин, що я рішився 
зробити щось незчичайне, 
щось вагоме, велике, — ку-
пую авто! А який колір тобі 
довподобн,кохана? 

— Зелений, — сказала 
зразу дружина. Все зелене 
мене безмірно захоплює, 
навіть ти, старий, в зеле-
ному капелюсі (ще з Бава-
рії), з жовтим, пухнатим 
пірцем. 

— То не пірце, то щіточ-
ка,-кажу їй. 

— Щіточка від зубів? 
— Шіточка від мисливсь-

кого капелюха. 
— А! То ти ще полював 

ти збираєшся? Чи не пізно-
вато тобі, не під силу? Зреш-
тою, полюй, полюй, та гля-
ди. щоб сарна не дуже пос-
таріла була, зубів не маємо, 
не буде чим гризти твою 
добичу. 

— Мені б місток новий 
пригодивсяѓ кажу дружині. 

— За місток, перелаз, чи 
альтану вже забудь, вже 
запізно. Ти краще „порч" 
полатай, сходи направ, рин-
ва тече... 

Щось там ще торочила 
моя мила, та я псбіг, мов 
шалений, розглядаючись за 
вітриною з автами. С! І то 
велика. 

— Зеленого авта хочу, 
модерного, маленького, шн 
ковного, на сплати й рати 
(річ ясна). 

— Зелених авт ми не мас-
мо, колір зелений немод-
ний. Тепер, в Америці, мода 
на чорне, тільки чорне. Все 
довкола лиш чорне, розу-
міли. 

— Давайте чорне, але 
модне! 

Підсунулась чорна, не 
машина, а кралечка, внлис-
кус боками, аж поклепати 

хочеться. 
— Скільки? — питаю. 
— Дванадцять! 
Не погано, подумав я, 

можна злакомитнсь. Я вмо-
стився на сідало і зразу 
потиснув трубку. 

— Погано гарчить, загру-
бо, наче альтом. Це голос 
моєї тещі, я його маю по 
самісінькі вуха. Давайте 
машину з кольоратурним 
сопрано! 

Підкотили машину, і я 
сів. Глип, керівниці немає. 

— Хочете з керівницею? 
— питає продавець, тисяча 
долярів більше, а хочете 
трансмісію, ще два тисячі. 

— А скільки бензини п'є 
ота штука? — питаю. 

— Це авто сўпер модер-
не, їде на кукурудзі. Багаж-
ник кукурудзи завезе вас з 
Ню Иорку на Фльорнду. 

— А охолодження с? — 
питаю знову хлопчиська. 

— Охолодження — тися-
ча долярів більше. 

На щастя, світилася гар-
на, модерна попельничха і 
я, підписавши папірчик, 
став власником модерного 
авта. 

Загуркотіла машина, за-
грнмала кукурудза і я чкур-
нув що лиш сили, аж заку-
рилася дорога. Але моє ща-
стя ходить на коротких но-
гах. Зараз таки, за рогом, я 
вгаратився у самітну, зеле-
ну Тойоту. З'явився полі-
цист, став шкрябати прото-
коли, а далі питає сердито: 

— А пояс де? Чому їдеш 
без пояса? 

— Я ношу шлейки, пояс 
тепер немодннйгкажу йому. 
І тут, — ше одна непрнсм-
ність Надбіг задиханий 
продавець і горлає: 

— Пане, пане, ви не взяли 
забезпечення від випадку. 
Верніться, бо може вам бу-
де потрібне... " 

З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ 

ПРО ПОШТУ НЕ СЛІД ЗАБУВАТИ 

Виборча програма львів-
ської організації НРУ П, яка 
появилась у „СвободЃ з 3-
го лютого, подає докладно 
завдання, виконання яких 
будуть добиватись депута-
ти від НРУП. Чомусь, ма-
буть через неувагу до про-
блсми, не згадано про таку 
важливу справу як усамос-
тійнення пошти та украін-
ські поштові випуски (мар-
ки, поштівки, поштові ко-
верти тощо). 

Кожна країна світу, вклю 
чно з колоніями, має свої 
власні поштові випуски. 
Цим вона безкоштовно ши-
рить інформації про себе. 
Україна, хоч член Світової 
поштової спілки, цього пра-
ва не мас. Це, що паде із 
обильного імперського сто-
ла, це тільки окрушннки із 
наміром представити Ук-
раіну як одну із провінцій 
Росії, яка не мас жодних 
науковців. Досьогодні не 
сказано на поштовому ви-
пуску СССР про жодного 
науковця, головно із ма-
тематично-природничнх на 
уќ та техніки, що він „ук-
раїнець". Ці науковці — це 
або росіяни або „совєтсь-

кі". Українцями позначусть 
ся тільки людей з. літера-
турно-культурної ділянки. 

Ось великий український 
математик Михайло Остро 
градськнй на марці з 10-го 
грудня 1931 року, наш слаа-
ний маляр Володимир Бо-
ровиковський на марці з 24-
го грудня 1957 року, чи ві-
домий антрополог Микола 
Миќлухо-Маклай на марці 
з 15-го серпня 1951 року — 
всі вони позначені на мар-
ках як „русќі". 

Ці науковці, які дожили 
до совєтських часів — це 
„совстські", наприклад, Во-
лодимир Всрнадський, пер-
шнй президент Украінсь-
кої Академії Наук, та Во-
лоднмир Кістяковськнй, хе-
мік. 

Тому дуже важливим є 
усамостійнення пошти не 
тільки тому, що це призна-
ка суверенности, але й тому, 
що це один із безкоштов-
них засобів інформувати 
світ про Україну та її ося-
гн. 

Андрій Дяріяи Сольчаияк 
Честер, Па. 

Мирослав Лябунька 

КРИЗА ПРОВОДУ 
- У КРИТИЧНИЙ ЧАС 

IV 

Але дозвольте ствердити, що ані в 1917-1920 роках, ані 
сьогодні, фактор цей,не зважаючи на все, (і я зовсім не 
наміряю применшувати значення, а то й конечности квалі-
фікованих кадрів для нормального функціонування 
модерної держави) для існування самостійної, ні від 
кого політично незалежної української національної дер-
жави, не найважливіший, як про це недвозначно 
свідчить досвід інших народів, народів які зажили 
незалежним державним життям, хоч таких кадрів і не мали 
а то й досі їх не мають у достаточній кількості. Яскравим 
прикладом цього хай послужить такий факт У 1956 році 
під тиском світової опінії (й'- був час, коли проходила 
деколонізація африканського і азійського континентів) 
Бельгія мўала погодитись на усамостійнення своєї колонії 
в Африці Конга 

Ця велика й багата на природні ресурси країна, з 
населенням біля дванадцять мільйонів, що складалось із 
різнорідних народів і племен, що з собою ворогували, не 
мала в часі проголошення самостійностн ні однієї особи з 
вищою освітою Все таки, вона проіснувала, як окрема 
незалежна держава досі й в міжчасі виростила потрібні 
кадри та розвинула шкільництво з високим включно 
Отже, навіть у нашому XX столітті кваліфіковані (дер-
жавні) кадри, на брак яких наші вороги постійно звертали 
нам увагу в минулому, А чим оправдували свою „куль-
туртригерську місію", політичне панування та еконо-
мічну екплуатацію України, не с, як бачимо, найважливі-
шим фактором у державному будідництві Фахові кадри 
можна найняти Вкінці, — примітка до теми: „Кадри". 

Доводиться ствердити, що за більше, як 70 років 
існування комуністичного ладу в Україні, за який то час 
уряд і партія так в Україні, як в центрі весь час присвя-

чувалн таку велику увагу й витрачали стільки зусиль на 
вирощування кадрів, не виріс ні один комуністичний діяч 
українського роду, що став би був відомою фігурою 
міжнародного комуністичного руху — як теоретик кому-
нізму. чи державний муж — ім'я якого було б певним 
поняттям у світі. Чи не найкращий це доказ як неплодотво-
рною, а тим самим і шкідливою виказалась ідеологія і 
практика комунізму в Україні? Можна ставити тверджен-
ня, що причиною цього було те, що комунізм, як ідеологія, 
був чужий інтересам українського народу й через те ніколи 
не знайшов для себе догідної почви. Відомо, що насадже-
няй був він нагальною силою окупанта, який і досі його 
втримує при житті неприродними для нормального 
функціонування суспільства засобами, як: безправ'я, 
терор, поліційні репресії та коляборація малохарактерннх 
місцевих елементів. 

3) Третє питання у цій сери паралель між революцією 
1917-1920 років і сьогоднішньою революційною ситуацією 
в Україні — це питання забезпечення і оборони здобутків 
революції. Паралеля ця видається нам аж надто близькою 
і тому вона викликає стурбування. У ній може й заложеннй 
трагізм минулої революції, як і небезпека для сучасної, що 
її свідками ми є Вона в тому, що ми досі не помічаємо 
організованого зусилля (не йдеться про заяви й заклики; 
вони здасться були), щоб створити відповідні органи такої 
оборони. Конкретно йдеться про те, щоб були військові (а 
то й поліційні) частини, чи одиниці, що стали б на захист 
прав українського народу, коли б існуюча ситуація змінн-
лася, і коли б контреволюшйні елементи прийшли до 
голосу в цілому СССР, або коли б російське запілля в 
Україні стало на боротьбу проти цих, досі все ше скромних, 
осятів української стихії. 

Варто тут нагадати, що тільки ті революції були 
успішними, провідний актив яких подбав в час про 
оборону' здобутків цих революцій, як наприклад: англійсь-
ка революція XVII віку (що видала такого визначного 
державного мужа, як Олівер Кромвел), українська рево-
люція і визвольна війна за Хмельницького, американська 
революція і визвольна війна проти Англії, що закінчилась 
створенням ЗСА, як нового моделю держави, французька 
революція 1789 року та російська 1917-го року, що привела 
до однопартійної диктатури большевиків. У кожному з 
тих випадків зразу ж із вибухом революції почалось орта-

нізування збройних відділів (під різними дивами й 
назвами) на оборону революції. 

Стільки про паралелі між революційними ситуаціями 
в Україні у І9І7-20рокахівнашчас, навітьў цій хвилі. Над 
ними нам усім варто б задуматись. Кажуть, що історія 
- учителька життя. 

Було б мабуть ‚корисно й з певністю побажаним, щоб 
день 22-го січня, коли обходимо наше національне свято 
самостійиости й соборности, став днем глибокої застаяс-
ви, свого роду іспиту совісти кожного українського гро-
мадяннна й громадянки, як і цілої громади, особливо в̀  
діяспорі. У цей день, подібно як це роблять жиди кожного 
року з нагоди свого Нового Року {у День Покути - Иом 
Кіпўр; від них, треба тут підкреслити, можна багато 
дечого навчитись; вони ж бо пережили найдовший шмат 
часу в неволі й у поневірянні), кожний і кожна з кас заста-
новнлися б над тим, котрих то національних і суспільних 
громадських чеснот ми за пройдений рік притримувались, 
які добрі діла вчинили — для своїх одноплемінників, як і 
для загалу, отого не раз недолюблюваного нами „україн-
ського кагалу", а може й для українського народу в цілому. 

Але такий іспит совісти вимагав би також від нас 
застанови й над тим, чи та проти котрих із тих чеснот ми 
прогрішились, які з них знехтували, які принципи 
громадської етики порушили та чи взагалі не стали 
шкідниками для свого народу, або чи не шкодили, не 
заподіяли кривди, або не прийшли з допомогою своєму 
потребуючому братові українцеві. Таке зіставленні, 
такий балянс зробив би нас, немає сумніву, багато 
кращими громадянами, а наше громадське життя чимало 
на тому скорнстало б. На жаль, можна запримітити, що 
навіть віруючі одиниці й практикуючі християни з-поміж 
нас не вважають, що проступки, не раз і дуже серйозні, 
поповнені супроти громадської етики, супроти громадсь-
ких чеснот, особливо проступки політичної натури, які 
наносять іноді велику моральну, як і матеріяльну шкоду 
нашим ближнім, а то й цілій громаді, — не є проступками, 
гідними сповіді чи покаяння (особливо, коли їх поповнено 
супроти політичних противників). 

Продовження буде 
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Посвячення основи під будову 
нової православної церкви в 

Ќупер Ситі, Фльорида 

Свято 22-го січня в Честері 

В 1951 році, в Маямі, 
Флд, була побудована уѓра 
їнська автокефальна правос 
лаана церква св. Миколаѓ 
Основоположниками були 
протоієрей о. ТсодосіЛ Дя-
телович, Ольга і Лев Ба-
зилики, Розалія і Теодор 
Стейки, Стефанія і Воло-
днмир Черватюки, Петро 
Галушка, Микола Макси-

`мович і Дмитро Чутро. 
В 1968 p., завдяки позич-

ці від Українського Народ-
ного Союзу була закінче-
на будова церкви і посвя-
чена бл. п. Владикою Іоа-
ном Теодоровичсм. Ми вдзгч-
ні нашим основоположни-
кам, які з глибокою вірою 
започаткували велике і свя-
те діло. Хай їхня глибока 
віра в Бога і любов до рід-
ноі Церкви та українсько-
го народу буде завжди і 
нашим дітям дороговказом 
до наслідування. 

Протягом 38-ми років 
наша парафія зросла. Від 
1984 року настоятелем цер-
кви св. Миколая є протоп-
ресвітер о. Степан Біляк, 
а парафіяльну Управу очо-
люе інж. Леонід Гусак. Ос-
танні роки дільниця де зна-
ходилася наша церква, ста-
ла небезпечною і тому збо-
ри парафії вирішили церк-
ву продати і перенести свій 
осідок до місця із біль-
шнм скупченням правос-
лавних українців, які меш-
кають від 25 до 50 миль 
від церкви. Церкву в Ма-
ямі продали і купили зем-
лю для побудови нової цер-
кви. Ви найняли приміщсн-
ня в Єпископальній Церк-
ві Св. Іоана в Голливуді 
в якій відсуваються неділь-
ні Святі Літургії та інші 
церковні відправи. 

Умови, в яких ми опи-
нилнся, є невигідними для 
провадження церковно-гро-
мадського життя. Особли-
во для праці нашого пара-

^
іяльного Сестрицтва Св. 
льги. 
Наші сестриці під керів-

ництвом Єфросииії Береж-
ної як бджілки біля вули-
ка працюють для свого хра-
му жертвенно та віддано. 

Щоб зібрати гроші на 

побудову нової церкви вла 
штовують кожного місяця 
пікніки під гаслом „Пік-
нік на цеглинку церкви'̀  та 
льотереї. Після Служби Бо-
жої частують кавою та со-
лодким, а також робіять 
обіди та перекуски, які бу-
лн завжди прибутковими. 

9-го грудня минулого ро-
ку для нас залишиться не-
забутнім днем. В цей день 
ми вперше зібралися на сво-
ЇЙ парафіяльній землі, де 
побудується нова церква, 
на посвячення фундаменту 
під будову. О С. Біляк про-
читав акт посвячення осно-
ви нової церкви, в якому 
були зазначені прізвища 
всіх чільних парафіян 

Цей акт о. С. Бі-
ляк і голова пярафіяль-
ної Управи інж. Леонід Гу-
сак вклали у плящинку і 
разом з цеглиною, посипа-
ноі землею з України, від-
несли на місце, де буде сто-
яти головний вівтар і зако-
пали. 

Посвячення закінчилося 
словом голови парафіяль-
ноі Управи інж. Леоніда 
Гусака, який подякував на-
шому настоятелеві о. С. 
Біляку за його духовний 
провід та за активну участь 
і допомогу в процесі побу-
дови нашої церкви, ІІОДЯ-
кував всім членам Упра-
ви за співпрацю, сестриц-
тву, будівельному комі-
тетові за їхню невтомну 
працю. 

На кінець о. Степан Бі-
ляк взяв свячену воду, пі-
дійшов до ями, яка була 
викопана для хреста, а го-
лова парафіяльної Управи 
інж. Леонід Гусак, голова 
сестрицтва Є. Бережна та 
п заступниця Людмила Доб 
роноженко принесли хрест 
заквітчаний блакитними кві 
тами та стрічками і поста-
вили в яму. Тоді о. С. Бі-
ляк взяв пофарбовану зо-
лотою фарбою лопату, ки-
нув землю в яму і склав 
свою пожертву на побудову 
нової церкви. А далі всі 
по-черзі орали лопату і за 
сипали яму, складаючи свої 
пожертви. 

Єфросннія Бережна 

Український 
Освітньо-Культурний Центр 

та 
Український Музичний Інститут 

у Ф І л я д в л ь ф Н , П а . 
запрошують на 

К О Н Ц Е Р Т 
світової слави скрипаля 

ОЛЕГА КРИСИ 
та його дружини — піаністки 

ТЕТЯНИ ЧЕКІНОЇ 
та його сиьів скрипалів 

ПЕТРА і ТАРАСА 
ш неділю, 18-го березня 1990 р. о ѓод. 4-ІЙ по пол. 
в Українському Осаггиьо-Культурному Центрі 

700 Седар Роед 

Квитки в ЦІНІ $15.00, сеньйори $10.00. студенти $5.00 можна 
набути в канцелярії УОКЦемтрі та в крамниці ‚.Дооа" 

Окружні Управи СУА, Ню йорќ, 
Ню Джерзі та Нової Англії 

— влаштовують — 

МУЗЕЙНО-МИСТЕЦЬКУ 
та КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЮ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
шо відбудуться 

в суботу, 31-го березня 1990 року 
в домівці СУА, 100 Друге Авеню в Ню йорќу 

о ѓод. 10-ій ранку. Реєстрація ѓод. 9:30 ранку. 
В ПРОГРАМІ 

Вступне слово та представлення доповідачів — 
Ірині Руснак, музвйнс-мистецька референтќа СУА 

Стефеивя Гнатепер — ..Український Музей це поміч Україні" 
С л а м Ґвруявк — ..Мистецька" чи ..не мистецька виставка" 
Любов атяииечь — ..Народне І прикладне мистецтвоў видо-

ванні дітей та молоді" 
Полуденок ѓод 1 00 до 2 00 по поп 

Вступне слово I представлення доповідачів — 
Л І Д І Я Гладка, заступниця гопови СУА для справ культури 

Верв Квакерська — ..Дух преси за останніх 5 років та вияви 
пітвратурноі творчості в Україні" 

проф. Іван Головіиський — .‚Українська мова як основний 
чинник національного самозбереження" 

Криєте Неероимса — ..Як зреалізувати купьгурно-освѓтню 
працю у Відділах СУА`` 

По обох частинах питання і дискусія 
Щиро запрошується зацікавлених програмою гостей 
Реєстраційна оплата враз з полуденком — 6 00 доп 

Зголошення з чеком вислати на адресу 
Mrs Stefanla Koeowych 
125 East 4th St.. New York. NY 10003 
ДО 25-ГО бврвіві I B M p 

Ігор Лгсик. Євген Кий та Матей Ростарк у посадника 
Честеру Ві.і.и Май Лск. 

Фото Дари Ростарк. 

Заходом Відділу УККА 
Делеварськоі Округи з осід-
ком у Честері, відбулося 
урочисте святкування роко-
внн незалежности України 
та злуки усіх земель в одну 
соборну державу. Рівно о 
годині 9-ій ранку у вщерть 
виповненій залі міської ра-
ди голова Відділу УККА 
Дарія Ростарк відкрила свя-
то, привітала всіх присут-
ніх та попросила о. Мнро-
на, пароха церкви Св. Духа 
в Честері, Па., відмовити 
молитву, відтак передала 
провід ведення свята Ігорс-
ві Лесикові, котрий і мину-
лого року з цього завдання 
добре вив'язався. 

Наспіли чотири прокля-
мації. Проклямацію від гу-
бсрнатора Робсртя П. Кейсі 
прочитала голова відділу. 
Сенатор Белл у своїй про-
клямації висловив незлам-
ну любив українського на-
роду до волі, що залиши-
лась живою та починає те-
пер розцвітати: „Я прого-
лошую, щоб в той день всі 
громадяни заохочували на-
селетпг' України продовж 
ягуватгі боротьбу і приско-
рнти той день, коли Украі-
на знову засяде в колі віпь-
ннх народів'̀ . Цю саму про-
кл яма цію українською мо-

вою прочитала адміністра-
торка сенатора Марія Явор-
ська 

Святочні промови вкгс-
лосилн: Василь Низовий, 
голова управи Української 
Політичної Ради, д-р Ляри-
са Лозинська-Кий. 

Доповідачка почала вір-
шем О. Олеся „Яка краса 
відродження країни", про-
цитувала акти проголошен-
ня відновлення української 
держави та злуки в одну 
соборну суверенну держа-
ву. згадала про події в суча-
сній Україні. 

Посадник Лєк прочитала 
проклямацію та рішуче ви-
сѓупила за звільнення всіх 
дисидентів з тюрем, за сво-
боду релігії, згадала про 
нуклеарну катастрофу в Чо-` 
рнобилі та бажала, щоб 
Україна, так як ми тут, віль-
но святкувала наступну річ-
ницю незалежности. 

Кінцеву молитву провів 
пастор Іван Ковальчук. Від-
так всі зійшлися коло місь-
кої ратуші і при співі амерн-
канського та українського 
г̀ іѓмнів під проводом Хрис-
гі Матвійків вивісили укра-
інський прапор, який майо-
рів на щоглі ратуші. 

Присутня 

Народний Фонд 
Допомоги Україні 

ПОВІДОМЛЯЄМО, щ о 

ШИРШІ сходини 
Ради Директорів та Екзекутиви 

‚Народного Фонду Допомоги ЎкраїнЃ' 
— відбудуться — 

в суботу, 24-го березня ц. р. в 10-їй ѓод. ранком 
в приміщенні УНСоюзу 

30 Montgomery Street. Jersey City. N.J 

ПРОСИТЬСЯ ДО УЧАСТИ ЧЛЕНІВ РАДИ ДИРЕКТОРІВ 
ЕКЗЕКУТИВУ. ТА ПРЕДСТАВНИКІВ КОМІТЕТІВ 

СПРИЯННЯ РУХУ 

Товариство Сприяння Народному Рухові 
України за Перебудову — Осередок Чикаго, Ілл. 

запрошує ширше громадянство на великий панель 

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ СЬОГОДНІ 
І ЗАВТРА 

Виступлять речники РУХ-у в Україні 

5орис Рогозе: Українська преса в обличчі перебудови 
Олег Білорус: Можливості економічної перебудови і реформ 
Іван Дзюбас Параметри культурного відродження 

Субота. 24-го березня 1990 p., ѓод. 6-та веч. 
Авдиторія собору свв. Володимира й Ольги 

Вступ — 10 доп . студенти — 5 доп 

Увага Вашінгтои, Балтимор І околицІІ 
Вівторок, 13-го березня 1990 p., ѓод. 7:30 веч. 
Український Католицький Національний Собор 

4250 Harewood Яй` N.E.. Washington, D C 
Ten (202) 526-3737 

К О Н Ц Е Р Т 
УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ, 

ПІСНІ та ГУМОРУ 
у виконанні артистів з України: 

ІРИНА ДАЦЬ, сопрано, солістка Київської Опери 
Український Ансамбль Київської Фільгармоніі 

„РІДНІ НАСПІВИ" лід мистецьким 
керівництвом Аиатоля Мамалиґи 

ОЛЕКСАНДЕР МОРОЗ, гуморист-чаклун 

До численної участи запрошує ВШ Громадянство 

Р. МАРИНОВИЧ 
УігаМисеяіи вяВЯЬЄВВЯ 

НЕЗАБУТНЯ ЗУСТРІЧ 
В суботу, 27-го січня ц 

Р.. український- Рочсстер, 
Н И , пережив шдзвичаД-
ну подію — в парафіяль-
ному домі церкви Св. Пок-
рови УАПЦ відбувся кон-
церт Дмитра Гнатюка в 
супроводі Київської дер-
жавноі філармонії ‚‚Рідні 
наспіви'̀  під керівництвом 
Анатолія Мамалиґи. 

Спровадила до ЗСА цей 
унікальний колектив Аме-
рикансько-Украінська Тор-
ювельна Корпорація, а йо-
го виступ в Рочестері від-
бувся під зверхністю ро-
честерськоі юнацької стру 
нноі оркестри „Юні кобза-
Рі" 

Рівно о 4-ій ѓод, по по-
лудні відкрилася завіса й 
переповнену по вінця залю 
вітав легким поклоном Дми 
тро Гнатюк, а позад нього 
милими усмішками розц-
віли його молоді друзі — 
музики й співаки. Доро-
гих гостей з України під 
оплески публіки тепло ві-
тав керівник „Юних коб-
зарів" Василь Корнило. Д 
Гнатюк подякував за щи-
рісгь й, в свою чергу, пе-
редав усім „привіт від го-
лубого Дніпра , від синіх 
Карпат та від золотих по-
лів України". Помітносхви-
льований він приступив до 
виконання програми після 
того, як кілька разів гаря-
че подякував за доброту 
й щирість прийняття, „на 
яке здібні тільки українсь-
кі серця". 

Свою програму співак 
почав з пісні „Моя Укра-
іно, червона калино" під 
акомпаньямент добре спра-
цьованої, хоч і невеликої 
оркестри. Всі свої дальші 
виступи він пересипав жар-
тами й дотепами, ніби го-
туючи авдиторію до кра-
щого розуміння кожної нас-
гупної пісні. Співав Д. Гна-
тюк давні речі, але як він 
іх співав! З дванадцяти прос 
піваннх ним пісень не мож-
на було вирізнити кращого 
чи гіршого виконання -
кожна пісня виконана з та-
ким артистизмом, який під 
силу лише великим талан-
там. 

Справжньою неслодіван-
кою цього вечора був вис-

Жп молодої співачки Ірини 
щь Ця незвичайна пер-

лина оперної сцени силою 
свого голосу й справді вір-
туозним виконанням кіль-
кох пісень вразила, а потім 
і полонила притихлу залю 
Найбільший успіх з її ре-
пертуару мали пісні жартів-
ливі, як, наприклад, ‚‚Як 
була я мала-мала" та „Ой. 

хотіла мене мати за музи-
ку заміж дати". 

Велике захоплення слуха-
чів викликав Віктор Маи-
ко чудовим виконанням „фа 
нтазіі на закарпатські мс-
гиви" на цимбалах 

Висока майстерність Іри-
ни Капалб (бандура), Юрія 
Хімченка (кобза), ІриниОр-
лової (мандоліна). Анато-
лія Мамалиґи (баян), Ніни 
Проценко (мандоліна), Та-
мари Семенової (мандолі-
на), Олександра Іванова 
(баян, контрабас), як і зіа-
даних попередньо, поясню-
сться дуже просто: всі во-
ни випускники Київської 
консерватори, деякі з них 
вже мають аспірантуру Ч 
усі вони вже довгі роки (як 
на свій порівняно молодий 
вік) працюють в цьому ко-
лективі, створеному Д Гна-
тюком. 

Окремо стоїть ілюзю-
ніст, який свосю високою 
майстерністю добре впи-
сався в програму концерту. 
Особливе враження на пуб-
ліку справив його останній 
виступ, коли він, високий 
і елегантний, легким кро-
ком вийшов на сцену позад 
Д. Гнатюка. який „сердеч-
но завмирав" на останніх 
вагах знаменитого „Руш-
ничка" й легким помахом 
прозорої хустини граціозно 
„поставив" на сцені чоти-
ри вазони чудових квітів 
червоних, синіх, жовтих 
і червоних. І враз громом 
оплесків присутні нагоро-
дили артистів, які в шаноб-
ливому поклоні завмерли 
на сцені. Ще не вшухли оп-
лески, яг заля розпочала 
‚‚Ще не вмерла Україна", 
а дорогі гості з України 
застигли з подиву сотні 
людей втирали сльози 

Сердечну подяку Д Гна-
тюкові та його молодіжно-
му колективові від імени 
‚‚Юних кобзарів" та від 
української громади Рочес-
теру винесла Валентина Ма 
когон, а маленька Христя 
Сипняк і ще менша Ліна 
Стівенс піднесли маестро-
ві розкішну китицю живих 
квітів. Зворушений до сліз 
Д. Гнатюк ще раз подяку-
вав всім за теплу зустріч, 
додавши, що „наша Украї-
на не вмре, не загине, якщо 
ми прищепимо любов до 
неї маленьким діткам, — 
у їхніх руках буде майбут-
ня доля нашої улюбленої 
батьківщини" 

На прощання Д Гнатюк 
висловив надію ще раз при-
їхати на зустріч з україн-
ііями З'єднаних Стейтів Аме 
рики. 

Петро Косенко 

З діяльності! в Делавері 
Українці в Делявер зі 

зворушенням слідкують за 
подіями в Україні і тому з 
увагою вислухали доповідь 
Петра Рубана про сучасні 
події, про економічну си-
туацію зокрема про коопе-
ративннй рух і як йому 
можна допомогти Допо-
відач відповідав на числсн-
ні питання після прийняття 
та вокальної частини хору 
54-го Відділу СУА і під 
дириґентурою Ірини Щер-
бн. 

У п'ятницю, 19-го січня 
губернатор Стейту Делавер 
видав проклямацію, відзна-
чуючи річницю 22-го січня в 
історії змагань украінсько-
го народу за самостійність і 
державність в урочистій 
церемонії у присутності чи-
сленної делегації предсідни-
ків УККА, СУА, УНС, па-
рафій, професійних това-
рнств і молоді. Змістовну 
промову виголосив віцегу-
бернатор Дейл Вулф, добре 
обзнайомлений з дійсністю 
в СССР. В неділю, 21-го 
січня, в концертовій авлі 
святочно звеличано річни-
цю державностн, відмічу-
ючн відродження в Україні, 
концертом дуже доброго 
хору української католиць-

коі церкви св у Мелровз 
П а р к у під д и р и ґ е н т у р о ю 
І г о р я К у ш н і р а з І р и н о ю 
Зварич при фортепіяні К о -
ординатором офіційної ча-
стини був місцевий підпри-
смсць і політик М а р к с М у -
р о в а н и й , який після від-
криття попросив до слова 
п р е з и д е н т а У В А Н проф 
д-ра Ярослава Боннського 
Й о г о глибока і змістовна 
аналізе перемін в сучасно-
му з передбаченням май-
бутніх можливостей гарно 
виголошена 

О п т и м і с т и ч н о г о в о р и в 
про нашу будучність v світ-
Лі змін конгресмен Т'ом Р 
Карпср Голова повіту Дсн-
ніс Ґрінгавз теіьіо та зво-
р у ш л и в о г о в о р и в до чи-
слснно зібраних громадян 
про сонце ВОЛІ, що підні-
масться на Сході і передав 
п р о к л я м а ц і ю п о в і т о в о г о 
уряду Вітав присутніх зі 
святом і представник посад-
ника Вілмінгтону Н а ш о -
нальннм славнем закінчено 
цс гарне свято 

Тепер наша і ромада при-
готовлясться до відзначсн-
ня від 40-ої річниці смсрти 
ген. Романа Шухевича та до 
Шевченківських роковин 

О . С. 

ПОДЯКА 
В черені I960 р пластовий ісуріиь .Верховинки' jano-

чаткував виграшу мистецьких картин наших мистціа для зіб-
рання фондів на допомогу Україні Курінь складає сердвч-
ну подяку мистцям. які пожертвували свої твори на цю ціль 
С Бернадин, Я Вижницький, Е Козак. Б Кондра. Л Моро-
joee, А Оленськв-Петришни, Я Стадник. І Твердохлів 

Розіграш цих мистеицьких творів відбулася на вечерни-
цях Червоної Калини 24-го лютого 1990 р з таким вислідом 
С Бернадин — П-стео КушнІрІ з Флашінгу Н и 
Я Вижницький — Ірина Дубес. Норт ѓ'оялтон Огайо 
Е. Коаак — Б Гайда. Ню йорќ, н й 
Б Кондра — І Мачай. Озон Парк, н Й 
Л Морозова — С Михайлишин. Балтімор. Мд 
А Опенське-Петришин — Богдан Ткачук Чикаго Ілл 
Я Стадник — М Кавќа. Дрексел Гіл. Па 
І Твердохліб — п-иство Ґлюти. Фпешінг, Н Й 
І Твердохліб — п-нство Струтинські. Ню йорќ Н й 
І Твердохліб — М Свинтух. С Ораидж. Н Дж 

РІвноя складаємо нашу щиру подяку комітетові вечер-
ниць Червоної Калини за велике зрозуміння нашої ЦІЛІ І за 
те. що дав нам змогу перевести розіграшу картин на забаві 
Ми також вдячні всім тим. які закупили квитки і причинились 
до успіху нашої акцП 
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У РЯДОВІ РОЗВІДЦІ експерти дійшли до заключсння, що 
Лівія відновила виробництво хемічноі зброї та робить 
заходи, щоби фабрика хемічноі зброї почала працю на 
повну скалю. Це заключсння спеціялістів у відділі 
оборонної розвідки створює нові проблеми для іеперші-
нього Уряду, який завжди підкреслював потребу посилен 
ня боротьби проти розповсюдження хемічноі зброї 

Замість капів на свіжу могилу сл. п. Приятеля 

д-ра Ярослава Тиховськего 
жертаусмо 50 00 доп. для хворих дітей Чорнобиля, 

в Дружині I Родині, висловлюємо глибоке співчуття. 
Родина Терміна І Омелян СУХОВЕРСЬКИЙ 

І песербмця Генна ЖИРУЌ 

Ділимося сумною виѓткою, 
що в середу, 7-го березня 1990 року, 

з волі Всевишнього відійшла у вічність 
не 82-му році життя 
наше Найдорожче 

ДРУЖИНА. МАМА І БАБЦЯ. 
звосмотреиа св. Тайнами 

СВ. п . 

АНАСТАЗІЯ МАТУРА 
родом з Жндвчвев, Україна, а відтвк жителька 

в Чикаго І Вќќеќсни, Двллс. 
ПАРАСТАС буде відправлений в похоронному заведен-

иі Музики в Чикаго у п'ятницю, 9-го березня в ѓод в 15 вечо-
ре, а похорони в суботу, 10-го березня, в ѓод 9-ій ереиці з то-
ѓо ж заведення до церкви св. йосифе в Парк Ридж. Ілл.. а 
відтак на цвинтар се. Миколая 

Горем прибиті: 
муж - ГРИГОРІЙ 
доньки — 

НАДІЯ КАСИРИЌ з мужем ІВАНОМ 
І синами ІВАНОМ, мол. І АНДРІЄМ 
ЯРОСЛАВА СНИЛИЌ з мужем 
ЗЕНОНОМ І донькою ХРИСТИНОЮ 
РОМА ГЛАДКА з мужем ОРЕСТОМ. 
синами ЕРІКОМ І ОЛЕГОМ те донькою 
АРЕТОЮ 

племінниця — ОЛЬГА 
те дальша родина в Америці, 

Чехо-СлоевччииІ й Україні 
ВІЧНА ї й ПАМ'ЯТЬІ 

Ділимося сумною вќѓѓкою 
з Родиною, Приятелями І Знайомими. 

що в понеділок, 5-го березня 1990 р. відійшов у Вічність 
на 65-му році життя 

бл. П. 

ПАВЛО КОЛІСНИК 
нар. в Мерќовіќ. Україна 

ПАРАСТАС у п'ятницю, 9-го березня 1990 р о ѓод 7 ЗО 
веч. в похоронному заевдвіеіі Литвин І Литвин. 1600 Stuy 
vesani Avenue. Юиіои, Н. Дж. 

ПОХОРОН а суботу, 10-го березня 1990 р. о год. 8 ЗО рв-
rto в тому ж заведенні, а опісля о ѓод 9 ЗО рано в церкві св. 
Івана Хрестителя, Sanlord Ave Нюарк. Н. Дж.. звідки після 
Божественної Літургії Тіло Покійного буде перевезене не 
кладовище Hollywood. Sruyveaanl Avenue Юніон. Н Дж 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬІ 

І РОДИНА І ПРИЯТЕЛІ 

† 
Ділимося сумною ВІСТКОЮ, 

що у вівторок, 6-го березня 1990 р ВІДІЙШОВ у ВІЧНІСТЬ 
на 89-му році життя 
наш Найдорожчий 

МУЖ, БАТЬКО І ДІДО 

бл. п. 
МИКОЛА КУШНІР 
ПАНАХИДА — четвер, 8-го березня 1990 р о ѓод 7 30 веч 

в похоронному зеведениі Несееичів при Ю9 Е Tabor Ra ФІ-
лядельфія, П а 

ПОХОРОН — п'ятниця. 9-го березня 1990 р о ѓод 10-Ій 
ранку є церкві Хригге Царя, в опісля не цвиитвр у Факс 
Чейс. Па. 

У глибокому смутку: 
дружина — АНТОМІЯ 
син — ЯРОСЛАВ з дітьми МИКОЛОЮ 

І МИХАЙЛОМ 
дочка - ІРЕНА ЕДІНГЕР з мужем ЯРЕМОЮ 
внуки - ХРИСТИНА, ЯРЕМА, ДЖЕНІФЕР 
дочка - МАРІЯ САХАТСЬКА з мужем 

ВОЛОДИМИРОМ І дітьми ПАВЛОМ 
І МІРОЮ 

Повідомляємо Друзів І Знайомих, 
що в четвер, 1-го березня 1990 р. 

на 64-му році трудолюбивого життя, 
відійшов у ВІЧНІСТЬ 

СВ. П. 

Петро Патуляк 
член Організації Державного ВІдро-
дження України (ОДВУ), член ОУН та 
учасник війни у Кореї в рядах американ-

ського корпусу. 
Дружина спопелила тіло а Чикаго, Ілл. 

2-ий Відділ ОДВУ, Чикаго, Ілл. 
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Д-р ЄВГЕН ОЛЕНЌО 
внутрішні пороби 

-іриииас у КВІМСІ і виїжджав на виклики ломів 

Дантист ОЛЬГА ОЛЕНЌО 
Профілактиці іаорМ ясен І іуоів ЃѓКѓукани 1 ява'ввувашч, Каска 

ROCKEFELLER CENTER 
630 Srh A M Room 1(03 

Ne. Yort N У 10O20 

Адреса у Камсі 
105-37 M l Лаваша 

Foreet гаїв. N.T 1137? 
(7 I t ) 490-0111 

STEREO PLUS, INC. 

We Sell Top Quality Brands 
TVs, VCR's, Radios, Etc 
Specializing In 220 Volts 

234 Warren Ave. 
East Prov., Rl (401) 434-5320 

Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 
ВУНСАКЕТ, P. Ай. 

ПОВІДОМЛЯЄ, щ о 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
- відбудуться — 

о неділю. 18-го березня 1990 р. о ѓод, 1-гй полон. 
в залі St Michael's Ukrainian Orthodox Church 

Parish Hall. 74 каѓтів Ave.. Woonsocket, R.I. 
У загальник )Єюоах зобов'язані взяти участь і рішаючим 
правом голосу чпеми Управи Окружного Комітету, Конвен-

лииі Депегати ѓа по два делегати наступних Відділів 

73. 93. 122, 177, 206, 241 
Гостей членів Українського Народного Союзу рало вітаємо 

ПРОГРАМА НАРАД 
Відкриття і схвалення порядку нарад 

; Ствердження правосильиости зборів 
3 Вибір Президії 
4 Відчитаний і прийняття протоколу J попередніх Загаль-

чиі Зборів 
5 Звіти уступаючоі Управи і Контрольної Комісії 
6 Дискусія над зв тами і іх прийняття 
7 Вибір нової Управи 
8 Слово заступника головного предсідмика 

ҐЛЬОРІЯ ПАШЕН 
9 Плян праиі на біжучий рік 

`О Внески і запити 
і і Закриття Загальних Зборів 

У нарадах візьмуть участь 

Ґ Л Ь О р І Я П а Ш Є Н , васѓ, гол праяс(димка УНС 

О Л Є К С а Н Д Є р Х у Д О Л І Й , головний радний УНС 

За УПРАВУ ОКРУГИ 
Лвон Гар дим, голова 

Олена Тренктер, секретар української мови 
Теодор Ќловам, секретар англійської мови 

Джвнет Бардел. касир 

Хроніка... 
(Закінчення з` crop 1 

ВСТСЬКОМу KCpiBHHUTBN МІС-

та 
' Телеграма виборця в 

перекладі з російської 
.‚Онуфрісвка Кіровогра.і-
ської обл Районній вибор-
чій комісії Голові. В зв'язку 
з підлими перекрученнями, 
ігноруваннями, невтраліза-
ціями моїх численних звср-
нень до цсіпр.і.іі.мн.х уста-
ьов, по суті розбійницьких 
дій місцевих чекістів сатра-
пів-комуністів. лже-депута-
тів та іншої комуністичної 
сволоти, моя участь у вибо-
рах не представляѓться мож 
лнвою. Онуфрії вка Кіровоі 
радськоі обл вул Гагаріна. 
46 ќв. 7. Кравченко Валерій 
Іванович. 

" Білгорол-Дністровсь-
кий. Одеської обл. (Петро 
Чернищук) 1-го березня 
робітник заводу залізо-бе-
тонних виробів, кандидат в 
депутати району Олександр 
Хорунжий оголосив голо-
дівку на знак протесту про-
ти` суспільно-політичної си-
туації в місті. Він прикував 
себе до батерії цснтрально-
го огрівання і підвісив над 
головою відро з бензиною. 
Коли на виклик керівництва 
заводу приїхала міліція,то 
він вилив це пальне на себе і 
тримаючи в руці цигарку. 
змусив іх залишити його в 
такому стані Провівши так 
ніч, на другий день Хорун-
жий розкував себе і відпра-
цював зміну. Після роботи 
знову прикував себе до раді-
ятора. Протест і далі три-
жас. 

' Донецьке В другій 
половині лютого в місті та 
області пройшла хвиля мі-
тннгів, учасники яких вима-
гали відставки обласного 
партійного керівництва у 
повному складі. 28-го люто 
го- на зустрічі зі страйкомом 
та неформалами прсдстав-
ннкн обкому повідомили, 
що відмовляються викона-
ти цн̀ . вимогу 28-го лютого 
група членів донецького 
страйкового комітету ого-
лосила голодівку протесту 
проти ігнорування обко-
мом громадських вимог, 
висловлених в резолюціях 
мітингів, що відбулися 7-го, 
14-го і 25-го лютого На 
останньому мітингу було 
70,000 людей, які підняли 50 
блакитно-жовтих прапорів 
Мітинг організував страй-
ковий комітет разом з місце 
внмн осередками НРУП, 
УГС та інших неформа.ть-
них об'єднань. До голодую-
чих приєдналися члени НР-
УП та УГС` Го.юлівка три-
вас 4-го березня голодува-

COSMOS PARCEL EXPRESS Corp. 
(Ліценція ВЮ „ВНЕШПОСИЛТОРГ") 

Добре відома фірма з 
своїх 

ПАКУНКІВ 

30-ти Л І Т Н І М досвідом, скоро і точно обспуговує 
численних КЛІЄНТІВ при висипці 

— ПОДАРУНКІВ В СССР 
ВІДБОРЕЦЬ НІЧОГО НЕ ПЛАТИТЬ, 

ВСІ ПОСИЛКИ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ. 

Всі наші агенції мають на складі млинки вибір високоякісних 
товарі", по д у ж е приступних цімих. 

Інформації та каталоги можна одержати у нашому головному бюрі 
або у всіх наших агенціях 

COSMOS PARCEL EXPRESS Corp. 
40 East 49th Street. (Corner of Madison Avenue). New 

SO BOSTON. MA 02127 
BROOKLYN NY 11222 
BROOKLYN. N Y 11235 
BUFFALO NY 14212 
CHICAGO. HI. 60622 
CHICAGO III 60622 
CLEVELAND. OH 44134 
FORT WAYNE. IN 46808 
HAMTRAMCK. Ml 48212 
HARTFORD.CT 06106 
HERKIMER N Y 13350 

INDIANOPOLIS. IN 46227 
IRVINGTON N J 07111 
LAKEWOOD NJ 08701 
LOS ANGELES. CA 90046 
MIAMI BFACh. FL 33139 
MINNEAPOLIS. MN. 55418 
NEWARK. N J 07106 
NEW YORK. NY 10009 
PHILADELPHIA. PA. 19115 
PITTSBURGH. PA 15203 
ROCHESTER. NY 14621 
TRENTON. N J 08611 
WATERVLIET NY 12189 
WORCESTER. MA 01607 
WHEATRIDGE. CO 80033 
rOUNGSTOWN. OH 44503 

1 

Те!.: ( 212 ) 832 -7550 

6 3 2 Dorchester Ave 
661 Manhattan Avenue 

1667 Sheepshead Bay Road 
701 Fillmore Avenue 

2242 W Oncago Avenue 
1723 W Chicago Avenue 
6089 State Road 
1807 Beirnjke Road 
11415 Jen Campau Avenue 
1839 Park Street 

RR я 1. Box 765. 
Mc. Kennan Rd 

3216 St. Jude Drive 
1082 ScHingtWsrd Avenue 
901 E. County Line 
7706 Santa Monica Blvd 
1352 Washington Avenue 
2422 Central Avenue NE. 
698 Sanford Avenue 
122 First Avenue 

9550 В BustJeton Avenue 
1307 E. Carson Street 
681-683 Hudson Avenue 

703 So. Broad Street 
1828 3rd Avenue 
22 CaHstad Street 

4330 Quay Street 
309 Plaza Federal West 

York. N Y 10017 

Tel (617)268 1303 
Tel (718) 389 6747 
Tel (718)769 4023 
Tel (716)895-0700 
Tel (312)235 7788 
Tei (312) 666 3985 
Tel (216)884 1738 
Tel (219)432 5402 
Tel (313)365 6350 
Tel (203) 232 6600 

Tel (315) 866 3939 
Tel (317)787 0052 
Tel (201)374-6446 
Tel ;201) 363 2251 
Tel (213)656-1962 
Tel (305) 532 7026 
Tel (612) 788 2545 
Tel. (201)373-8783 
Tel (212) 533-2906 
Tel (215)698-9190 
Tel ( 412 )4812750 
Tel (716)544-2151 
Tel (609) 393 9455 
Tel (518) 274 5242 
Tel (508) 798 2868 
Tel (303) 422 4330 
Tel (216) 743-0440 

ло 10 осіб Другого і третьо-
ro березня на кількох шах-
гах відбулися двогодинні 
попереджувальні страйки. 
Загальноміський страйк мо 
же ро)іючатися в будь-який 
день 

' Київ - Демократична 
громадськість республіки 
стурбована прийнятою не-
лавно постановою Всрхов-
ної Ради СССР .‚Про вве-
дення посади президента 
СССР та внесення відповід-
них змін і доповнень до 
конституції СССР". Запро-
вадження президентства в 
умовах відсутности реаль-
ної суверенности республік 
викликає серйозне занепо-
когння. бо це може сприяти 
збереженню диктаторських 
повноважень центру за до-
помогою концентрації вла-
ди в руках однієї людини. 
28-ю лютого заступник го-
л^ви НРУП і народний де-
путат СССР від України 
Сергій Коіц в заявив, що на 
основі президентської фор-
ми правління партійні апа-
ратчики отримають реаль-
ну змогу застосовувати вій-
ськову силу до всіх, хто не 
хоче визнавати сдиновлад-
дя центру С. Консв зазна-
чив, що нинішнє ксрівннцт-
во категорично вілмовля-
сться обговорювати пктан-
ня про новий союзний дого-
вір, особливо питання про 
реальну суверенність рес-
публік на принципах само-
визішчення націй і дотри-
мання міжнародних пактів 
про права людини 

Інж. 
М. Шпонтака... 

(Закінчення зі стор 1) 

членів Головного Уряду, 
редакторів .‚Свободи" і 
..Українського Тижневика'' 
та редактора журналу „Ве-
селка" Бенкет звеличали 
своєю участю Владики 
Мстислав, Митрополит УП 
Церкви в ЗСА, і Василь 
.іостен, Спископ Стемфорд 
ської єпархії та інші духов-
никн місцевих церков. Го-
ловну промову на бенкеті 
виголосив головний пред-
сідник д-р І Флис, а слово 
про „Свободу" сказав ред 
Володимир Левенець. Була 
також вдала мистецька час-
тина і привіти гостей; Ок-
руга влаштувала також по-
їздки членів автобусами на 
український фестиваль в 
Ню Джерзі і на Союзівќў 
Були зорганізовані також 
автобуси для участи гро-
малян у відзначенні 175-
річниці з дня народження 
Тараса Шевченка у Вашіні-
тоні. чатину коштів в сум: 
850 .гол приділила на цю 
ціль К'редитова Кооиерати 
ва ..Самопоміч" в Ню Иор-
кл Управа займалася та-
кож організуванням членів 
до УНС. Зорганізовано КО 
нових членів (квота була 
155), отже виконано квоп 
на 55 відсотків. В органі-
зашйній ділянці брали ак-
тивну участь секретарі й 
ІНШІ члени Відділів Гала-
нич. М Куіьчицька. Галій, 
Ю Юрків, О Юзенів, І При 
гола, Г Толопко, Форости-
на. Зарицька, М Шпитко, Г 
Кіл яр та інші. 

Зборами провадила Прс-
)идія в складі: мгр Іван 
Винник, і олова, д-р Іван Сє-
рант. заступник голови і 
Михайло Юзенів. секретар 
Обрано також Номінашйну 
комісію з трьох осіб, ЯКУ, 
вже кілька років підряд, 
очолює Степан Чума За 
фінанси звітував касир Іван 
Хома, а іа Контрольну ко-
МІСІЮ мі р Онуфрій Гсрма-
нюк, який запропонував 
уділити абсо.тюторію усту-
паючій управі Слід індкрес 

Вступайте 
в члени УНС 

пі 

Литва... 
Закінчення зі стор, 1) 

села і погодитись на корек-
тчру ще деяких місцево-
стей, які є чажливнми для 
оборони Советського Сою-
Ї) 

Західні полѓѓичні спосте-
рп ачі і військові спеціялісти 
,;, мають, що Москва не 
хоче віддавати портів, ялі с 
виходом у Балтійське море, 
а може навіть „пристанови-
шем" для совстських під-
водних човнів, що часто 
появляються біля берегів 
скандинавських країн, зок-
рсма Швеції. 

Очевидно, литовські офі-
ШНН1 чинники і усі нефор-
ма.іьні організації, які від 
якогось часу перебувають 
на статусі легальних, кате-
юрично відкинули вимогу 
Москви про „викуп'`, але 
признались, що самі вимо-
ги вказують, що М. Ґорба-
чов і Політбюро у прннци-
пі погоджуються на вихід 
Литви із Союзу. 

У телевізійному інтерв'ю 
перший скретар Комуні-
сгичної паретіі Литви і пре-
індент Альгірдас Бразавс-

кас заявив, що М. Горбачов 
заявив йому під час розмо-
ви у понеділок, 5-го бере 
зня, що незалежна Литва 
буде мусіла покрити деякі 
кошти зв'язані з виходом, 
але він ще тоді не називав 
жодної суми і не ставив терн 
торіяльних вимог. 

„Ми не розпоряджаємо 
такою великою сумою твср 
доі валюти і мабуть ще 
довго її нематнмемо", — 
заявив Альгас Зукас, близь-
кий співробітник Бразавс-
каса. Він погоджувався з 
думкою західніх кореспон-
дентів, що Литва, будучи 
незалежною державою, змо 
же позичити 33 біл. дол., але 
не дуже підтримував ідею, 
що за 50-річну неволю, ве-
ликі страти в людях і сирів-
цях та розбійницької гголі-
тнкн комуномосковських 
імпсріялістів на силою за-
хоплених литовських зем-
лях, треба платити. Радше 
навпаки, „вони повинні нам 
заплатити за рабську пра-
цю", — заявив А. Зукас. 

В кожному разі проблема 
Литви починає набирати 
міжнародного значення і 
про неї заговорили усі за-
собн масової інформації. 

лити, що добре списаний 
протокол з минулорічних 
іа.а.іьних зборів прочитав 
секретар М. Юзенів і тим 
самим відсвіжив у пам'яті 
не тільки перебіг зборів, але 
і доповіді головних урядни-
ета. 

Були питання до Управи 
(М. Шпитко, С. Рудиќ, М. 
Климишин, Е. Міляиич, Г. 
Киї яр), але не було дискусії і 
)ібрані перейшли до черго-
воі точки, тобто вибору 
нової Управи, до якої увій-
ш.ти інж. М. Шпонтак, голо 
ва. Іван Яремчук і д-р Ва-
сн.іь Лучків, заступники 
голови, М. Юзенів, секре-
тар, І. Хома, касир, ред.В. 
Левенець і М Душник, пре-
сові референти, 1.Пригода і 
М Климишин, організацій-
на комісія, С. Чума і Семен 
Літепло, імпрезова комісія. 
До Контрольної комісії бу-
ли обрані: мгр О.Германюк 
голова, Мирон Заліпськнй і 
Ізрас Шумилович, члени. 

Головну інформаційну 
.юповідь виголосив д-р І. 
Фтис. Він з великою поша-
нои згадав тих союзовщ'в, 
які відійшли у вічність. При 
гадав про обов'язок делега 
гів на Конвенцію, яка, як 
відомо, розпічнеться у поне 
ділок, 28-го травня і трива-
ти.ме до 3-го червня цього 
року, так звану „традиційну 
десятку" Головний предсід 
ник заявив, що „ми дешо 
занедбали цю спавў, яка 
колись була гарною трали-
шсю" Установлена квота 
здобуття 2,000 нових членів 
була виконана на 71 5 від-
сотка. Доповідач розуміє, 
що нас стає чимраз менше, 
але організаційну кампанію 
не треба занедбувати. Забез 
печеневий „бизнес" є тепер 
дуже трудний, членів мо-
жуть приєднувати у бага-
тьох стейтах тільки фахові 
організатори. УНС втратив 
1,914 членів і членство 
УНС становить тепер 70. 
063 осіб. Майно УНСоюзу. 
очевидно, зростає і стано-
вить тепер 64,319,000 дол . 
але членство, через втрати, 
помалу зменшується. В за-
гальному майно УНС мож-
на оцінювати на понад 100 
міл. долярів, якщо брати до 
уваги вартість Ук'раїнської 
Будівлі і Союзівќў (380 ак-
рів) та мешканевий будинок 
Полўе Гук, 60 відсотків влас 
ництва припадає Союзові 
Головний предсідник взага-
лі дуже докладно поінфор-
мував присутніх про фінан-
сові операції, дохід з будин-
ку, борогові зобов'язання, 
за які УНС платить вісім 
відсотків дивіденди, братсь 
ќу діяльність, яка скріплю-
ється з кожним роком, сти-
пендії для українських сту-
дентів у висоті 120,000 дол 
(за п'ять років 540,000). по-

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Адміністрації .‚Свободи" 

ПОВІДОМЛЯЄМО ВСІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
І ПООДИНОКІ ОСОБИ. 

ЩО АДМІНІСТРАЦІЯ 
НЕ БУДЕ ПОМІЩУВАТИ ЖАДНИХ 

ОГОЛОШЕНЬ 
якщо попередні рахунки 
НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ 

Окремих пистів у ТІЙ справі не будеться 
відписувати. 

ВСІ РАХУНКИ МУСЯТЬ БУТИ ЗАПЛАЧЕНІ 
ДО 15 ДНІВ ВІД ДНЯ ПОЯВИ. 

жертви для громади в сумі 
203,000 дол. , доплату до 
видань тощо. І. Флис з приз 
нанням висловився про тих 
осіб, які у невідрадних зда-
валося б обставинах, про-
ловжують організувати чле 
нів. В заключенні він ска-
зав, що ні одна з українсь-
ких орагнізацій не спромож 
на сьогодні допомогти Ук-
раіні і українським спільно-
там в ЗСА і Канаді так, як це 
робить УНСоюз. 

Головний секретар УНС 
В Сохан провів знак рів-
няння між братськими і ко-
мерційними установами. 
..УНСоюз допомагає гро-
маді і конструктивним си` 
лам в Україні, і власне в 
тому полягає важливість 
існування УНС, до скріплен 
ня якого усі ми повинні 
спричинитись. Він, УНС, 
вартісна під кожним огля` 
лом установа. Стоїть, отже 
питання: чи ми зробили все 
для УНС, щоб він міг про-
довжувати його корисну 
працю", — заявив В Сохан 
під загальні оплески при` 
сутніх. 

М. Душник коротко зѓа` 
дала про важливість брат` 
ської діяльности і допомогу 
Україні. Ю.В. Дране , го-
ворячи мішаною, українсь-
ко-англійською мовою, зро 
бив на присутніх добре вра 
ження своїм фаховим підхо 
лом до організаційних 
справ, а деякі із секретарів 
домагалися окремої зустрі-
чі з ним для обміркування 
важливої проблеми нового 
підходу в організуванні чле 
нства 

М. Шпотак подякував з 
за вибір, привітав головно-
го касира КК „Самопоміч" 
д-ра І Ссранта і запропо-
нував кілька точок програ-
ми праці на наступний рік, 
між ними нараду делегатів 
на Конвенцію УНС для об-
міркування важливих справ. 
Річні збори проходили в 
діловій і дружній атмосфе-
рі. Після формального зак-
риття Округа гостила при-
сутніх перекускою і кавою. 

Українці... 
(Закінчення зі стор 11 

вариство намітило зоргані-
зувати в одній із шкіл Мур-
манська факультативне вик 
ладання української мови, 
полагодити роботу секції 
народної пісні, проводити 
національні вечори, тощо, 

пише в кінці інформації 
згадана газета 

Детальніше про створен-
ня Українського Культур-
ного Товариства в Заполяр'ї 
можна прочитати в „Свобо-
ді" ч. 16 з 26-го січня ц.р. 
Як'би хто хотів нав'язати 
контакти чи надіслати літе-
ратуру, можна звертатися 
на адресу: СССР, 183008. г 
Мурманск, ул Зой Космо-
демьянской, 26, ќв 88 Мар-
чук Алле Николаєвне. Лис-
ти бажано писати українсь-
кою мовою. 

КРАМНИЦЯ МАЄ 
ДВОХ СПІВВЛАСНИКІВ 

В інформаціях про пер-
ший транспор літаком Ас-
рофлоту одягу та ліків для 
дітей заражених радіяцісю 
в Чорнобилі, що появився у 
„Свободі" з 1-го березня 
подано неточно, що харчі 
для цих, які везли транс-
порт дала безплатно харчо-
ва крамниця в Нюарку Т. 
Понося. Насправді ця крам-
ниця с власністю не лише Т. 
Понося, але й Оснпа Сигі-
ди. — Ред 

Визвольний... 
(Закінчення зі crop. 2) 

коогкрашТ` — дуже вартісні 
довідки про соціяльно-еко-
номічні проблеми України 
в 1917-1918 роках. 

У вашій публіцистиці не 
маємо багато монографій 
чи біографічних характе-
ристик наших громадських 
і політичних діячів. Б. Мар-
тос подає нам кілька та-
кжх сильветок, а саме: „М. 
Грушевськяй, якам я його 
знав", „Олександер Кова-
ленко", „Пам'яті Дмитра 
Антоновича", „Пам'яті Лев 
ќа Чекаленха", „Полк, інже-
нер Спнридон Довгаль" і 
„Петро Андрісвсьгий — це 
замітні постаті нашої но-
вітньої історії. 

На закінчення цього уні-
кального видання поміще-
но оригінальні завваги Б. 
Мартоса до своєї автобіо-
графії, у виданні УВАН в 
Канаді, п.з. „Завваження до 
доповіді інж. Андрія Качо-
ра", а до цих завважень 
додано статтю — „Ювілей 
Бориса Мартоса та його 
автобіографія", друковану 
у „Вільній Україні" ч. 62 та 
доповідь проф. І. Витано-
вича, досі недрухована, п.з. 
„Борис Мнколасвич Мар-
тос". Завершенням до цих 
автобіографічних статтей 
маємо солідно опрацьова-
ну статтю-доповідь, проф. 
д-ра Михайла Біди, про 
‚‚Заслуги та вклад проф. 
Бориса Мартоса у розвиток 
української вільної еконо-
мічної науки" та монтаж 
статтей К. Степового про 
„Два ювілеї проф. Б. Мар-
тоса". 

Інформацію про книжку 
Б. Мартоса „Визвольний 
здвиг України" хочу закін-
чити подякою від колишніх 
студентів проф. Б. Марто-
са Комітетові збереження 
спадщини колишнього пре-
м'ера уряду УНР, сл.п. Бо-
риса Мартоса, до якого вхо 
дили такі особи: о. митрат 
Артем Селепина, о. Іван 
Наконечний, о. д-р Юрій 
Шумовськнй, Софія Тем-
ницька, д-р Степан Ворох, 
Константнн Степовий, Лев 
Мазурець, проф. Іван Зам` 
ша, д-р Любомнр Кузьмаќ, 
д-р Марко Олесницькнй, 
інж. Володимир Яворсь-
кий, д-р Петро Богдансь-
кий, мгр Зенон Тимків, 
проф. Орест Лясинецький і 
мгр Остап Олесницькнй 
Особливе признання нале-
жнться редакторові видай` 
ня, яким був д-р Ірнней 
Темницький, та й треба зѓа-
дати членів Комітету, що 
доклали всіх старань, мо-
рального і матеріяльного 
характеру, щоб ця вартісна 
книга, видана під формою 
НТТІІ, появилася друком і 
яку гадаю, українська гро` 
мала в діаспорі та в Ўкраї` 
ні прийме як гарний посмср 
гний дарунок від автора, 
вшановуючи тим чином йо-
го світлу пам'ять. 

Видавці, сподіюсь, дос-
тавлять цю книжку до всіх 
наших книгарень у вільно-
му світі, а також до уніаер-
ситетських бібліотек, щоб 
наші історики і публіцисти 
та любителі нашого мнну-
лого могли цю книжку набу 
ти, прочитати і скористати з 
тих додаткових інформащй 
про наше славне минуле. 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJBBBBBBBBBBBt 

HELP WANTED 

ШКІРНІ 
НЕДУГИ 

РАК ШКІРИ 

ВЕНЕРИЧНІ 
ХВОРОБИ 

ЗАБІГИ ПРОТИ ВТРАТИ 

ВОЛОССЯ 
ЗАСТРИКИ COLLAGEN 
ЛІКУВАННЯ ЗМОРЩОК 

лм 
BARAL, M.D. 
ЛІЦЕНЗІЙОВАНИЙ 

ДЕРМАТОЛОГ 
Центр американської 

дерматології 
(212) 247-1700 
210 Central Park South 

New York. NY 
(bet. В'агаў a 7th Are.) 

Medicare прииимтьс 
ЛаиКмТІВ приймається тільки 

М ДОМОвЛЄнмЯМ 
Праиюімо також в субот, 

Можете знайти нас скоро 
і NYNEX Yellow Pages 

POSTAL SERVICE 
Jobs. 

Salary to 165K Nationwrde Entry 
level positions Call 

(1) 805-6476000 fjrt. P-10102 

В І Д І Й Ш Л И 

Џ ВІД НАС і 

і ѓдаЃній п геаі 
26 First Avenue 

rsew YorK. N Y 10009 
Tel (212) 473-3550 

НА ВЕЛИКДЕНЬ! Вже месмо: 
чудові писанки, святочні карт-
км, приборм для писання писв-

иок, І Інша. 

РОЗШУКИ 

ПОШУКУЮ 
КЛИМИШИНА (ГНАТА 

ФІЛІНОВИЧА 
народженого в Івано-Франків 
ській області, в селі Сівка-Ка-
пуська Прошу відгукнутись на 

адресу 
Проніа Оксана Микопаіана 

Львів — 8. вулиця Лисенка 7, 
Квартира 18. USSR - Ukraine 

Я Є дочкою Климишин Ќсені Фі-
ліміновоі і ваша сестрінка 

# ДО ВИНАИМУ ф 

ДО ВИНАИМУ 

5 КІМНАТ 
з огріванням Машина до миття 
посуди Місце на парќування 
Прошу телефонувати на число 

(201)433-0564 

BUSINESS 
# OPPORTUNITIES 9 

КАТЕРИНА БОЙСАРОВИЧ, 
члеа УНС Відд. 83-го їм. Іваяа 
Франка у Філадельфії, Па, 
помер 29-го листопада 1989 
ровѓу ага 64-му році жктта. Нар. 
24-го грудвш 1924 року. Чле-
ю м УНС стала 1979 року. 
Залишала у смутку мужа Іаа-
жа, дочок Ірагагу і Ярославу І 
брата Михайла а Уаграілі та 
дальшу роджќу. Похоров аід-
бгвся 12-го січшм 1919 ровѓу вві 
цавштарі св. Марі аа Феях Чвв-
сі у ФілядельаМ, Па. 

Вічам їй Пам'ќп.! 
A. Kjaiaip, епср. 

ІВАН СУЛИПА. члвяі УНС 
Відд. 377-f-o їм. еа. Володкмк-
ра а Ст. Пітсрсбургу, Фла., 
помер 22-го листопада 1989 
ровѓу m 12-му році життя. Нар. 
у Філадельфії, Па. Членом 
УНС став 1948 році. Залкшкв у 
смутаѓў дружину Айвѓу, дочку 
Автату Петров І четверо внуків. 
Похорон відбувся ва Метпов 
Лови Семетері в Ню Порт Річі. 
Фл. 

Вічна Йому Пам'ять! 
ІаяшГі 

КРАМНИЦЯ 

" I C O N " 
пропас ІКОНИ КОРАЛІ 

ПАМ ЯТКОВІ РЕЧІ 
налрааляс 

ГОЃДИННИКИ і ЗОЛОТІ РЕЧІ 
Масмо РАДІО BIIKO на УКРАЙЎ 

230 Em 1411т Siren 
New York N Y 10003 

Tel (212)982 3488 

ФП^'ЕКАІ. DIRECTORS# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИЙ 
Займається похоронами 
в BRONX BROOKLYN. 

NEW YORK : ОКОЛИЦЯХ 

ЛЎІС НАЙҐРО - директор 
Родина ДМИТРИЌ 

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

(212) 674-2568 

LYTWYN S LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

OtScnyfo ЩИРА і ЧЕСНА 
Ouf Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 
Також заимасмося покоро 
нами ма цвинтарі в Баянд 
Бруку і перенесенням Тлім 
ник Останків у різник країн 

світу 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 

(corner Stanley Таѓт) 
UNION N J 07083 

(201)964 4222 

HURYN MEMORIALS 
ВИРОБЛЯЄМО НА ЗАМОВЛЕН-
НЯ ТА ВМОНТОВУЄМО НАЙ-

КРАЩОІ ЯКОСТИ 

ПАМ'ЯТНИКИ 
a BBBBBBBJ Ню йораѓў, ввиваєм 
ям цаіяіівуі. са. Дужа а Гаааптом-
бургу. Н. Я . се. Андрія а Б И К А 
Бруку, Н Дж . Пани Буш а Кар-

гоікясоік та Глей Слея, Н. й. 
Мк пропомушо особисті послу-

ѓм ѓа порлдк у Вашому домі 
За двомовним представником 

слід телефонувати 
IWAN HURYN 
P.O. Воі 121 
Hamplonburih NY 10916 
(914) 427-2684 
BOH0AN REKSHYNMYj 
45 East 7th Street 
New York. N.V. 10003 
a U ) 477-8323 




