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Американський журнал інформує 
про Україну 

Ню Йорќ (в.л.). — Жур-
нал „Інсайт" у числі з 26-го 
лютого, під загальним за-
головком „Точка сипіння'` і 
підзаголовком „Люди в Со-
встському Союзі", поміс-
тив вичерпну, добре опра-
цьовану аналітичну статтю 
про теперішні відносини в 
комуно-московській імпе-
рії, пера двох авторів, Йона 
са Бернстіна і Сузанни Стер 
нгол, з окремим розділом 
присвяченим подіям у 
трьох прибалтійських рес-
публіках, неспокоям у За-
кавказзі, зокрема в Азер-
байджані, Вірменії, Грузії, 
Таджикістані та інших, з 
присвятою чималого усту-
пу ;ь.я України, враховую-
чи, мабуть і те, що Україна 
одна з найбільших і найваж 
ливішнх республік СССР. 

Дослідницька праця двох 
згаданих авторів багато 
ілюстрована мапами і фото 
знімками, особливо таки-
ми, які віддзеркалюють, 
або масові протести насе-
лення, або трагедію подій, 
які там відбуваються, нап-
риклад зударів між азер-
байджнцями і вірменами. 

Пишучи про Україну, ав-
тори відкрили чорну карти-
ну, якою окупанти намага-
ються закрити правдиву 
історію України, від часу її 
поневолення від 1793 року, 
коли Україна, принаймні її 
більша частина, була вклю-
чена до російської імперії. 
Згадують Кирило-Методі-
свське братство в Києві, 
яке, на їх думку, стало по-
чатком модерного українсь 
кого націоналізму. Підкрес-
лили великий вкладу розви-
ток української політичної 
думки Тараса Шевченка, 
який своїми віршами, дума-
ми і закликами пробудив 
своїх земляків і вказав, що 
цар Петро І розпинав Ук-
рашу, а цариця Катерина 
..доконала іі саротину". 

Не забули автори і при 
революційні зриви в 1917 
році та проголошення са-
мостійної держави 22-го січ-
ия 1918 року, як також про 
Акт соборности з 22-го січ-
ня 1919 року. В цьому само-
му дні Червона армія розпо 
чала офснінвну атаку на 
молоду українську держа-
ву. в результаті чого насту-
иив новий розподіл терито-
рії України між державами-
окупаптами. Бій за відзис-
кання волі продовжувався 
доступними українцям засо 
бами, найбільше підпіль-
ною боротьбою, що її очо-
лнла нова Організація Ук-
раінських Націоналістів. 
Згадують вони і трагедію 
України під час колективі-
зації, коли голодовою емер 
по померло майже 10 міль 

онів селян. 
Коли почалася Друга сві-

това війна, особливо напад 
гітлерівської Німеччини на 
СССР в червні 1941 року, 
українці й інші поневолені 
народи з відкритими рука-
ми вітали німецьку армію, 
надіючись на зміни і не 
знаючи, що вона також несе 
поневол'ення у новій формі. 
Проти волі окупантів ОУН 
проголосила Акт відновлен 
ня української держави 30-
го червня 1941 року і запо-
чаткувала мобілізацію та 
оформлення великої Укра-
їнсьсої Повстанської Ар-
мії, яка зводила бої проти 
німців і большевиків, які в 
1944 році знову почали зали 
вати Україну. Боротьба 
ЎПА тривала аж до пізніх 
1950-их років з трагічними 
наслідками для обох сто-
рін. 

Після цього розпочався 
наступ росіян на українську 
культуру, мову, традиції. 
Спротив продовжувався, 
але переможці тріюмвува-
ли, маючи перевагу над на-
ціоналістамн. Україна пере-
жнла також страшний те-
рор сталінської ери і у піс-
лясталінських часах, фак-
тично, аж до приходу до 
влади Міхаїла Горбачова в 
березні 1985 року. 

Тоді українці знову поча-
ли підніматися на ноги, не 
зважаючи на знищені куль-
турні, мовні, мистецькі і 
церковні вартості. Постає 
ряд неформальних організа 
цій, які пізніше об'єднались 
в Народному Русі України 
за Перебудову. Вияснюючи 
деякі проблеми в Україні, 
автори покликаються на 
писання ДейвЦДД Марплеса, 
професора АльбертіЙсько-
го університету і Канадсь-
кого Інституту Українсь-
ких Студій та автора бага-
тьох стаѓтей в „Українсько-
му Тижневику". 

Росіяни бояться зросту 
українського націоналізму, 
який у спілці з іншими ру-
хами може причинитись до 
розвалу імперії. — кажуть 
автори, переходячи до об-
говорення інших проблем в 
СССР. 

ГОЛОВА СФУЖО В 
АВСТРАЛІЇ 

Торонто. — Голова Сві-
тової Федерації Українсь-
ких Жіночих Організацій 
д-р Марія Квітковська від-
відас жіночі складові орга-
нізації та українську гро.ма-
ду в Австралії поміж 18-им 
березня і 12-им квітня ц.р. 
Вона теж візьме участь у 
Конгресі СФУЖО в Сіднеї. 
Австраія, в днях 25-26-го 
березня. 

ГРУЗІЯ ПРИГОТОВЛЯЄТЬСЯ 
ДО НЕЗАЛЕЖНОСТИ 

Тбілісі, Грузія. - У п`ят-
ницю. 9-го березня, Вер-
ховна Рада Грузинської 
ССР прийняла постанову 
про скасування договору, 
згідно з яким вона була 
приєднана до Совстського 
Союзу. Грузинська ССР 
була створена 25-го люто-
го 1921 року. Від 12-го бе-
резня 1922 року до 5-го груд-
ня 1936 року вона входила 
до складу Закавказької Фе-
дерації (ЗСФСР). Пізніше 
Грузія була приєднана бсз-
поссредньо до СССР, тобто 
від 5-го грудня 1936 року. 

В п'ятницю, збуджені ці-
сю подією, грузинські юна-
ки скинули пам'ятник Ле-
ніна в Тбілісі й також зак-
ликали ліквідувати пам'ят-
ники „вождя революціГ в 
інших містах Грузії. 

Пресовий центр Демокра 
тичноі партії Грузії 1-го 
березня повідомив, що вже 

13,200 громадян республіки 
відмовилися від громадян-
ства СССР. Акція відмоаи 
від приналежносте до со-
встської імперії розпочала-
ся 23-го лютого 1990 року. 

У зв'язку з цими подіями, 
невідомі провокатори нама 
галися започаткувати різню 
в Грузії, підпаливши буди-
нок осетина Ф. Бакаєва в 
селі Курта. Невідомі особи 
побили також членів роди-
ни депутата міської ради 
Талеѓва — дружину і сина, 
які живуть у селі Тамарашс-
ні. Тому на дорогах піаден-
ної Осетії в районі сіл Тама-
рашені, Курта і Кехлеві сто-
ять пости із курсантів гру-
зинської міліції, котрі зупи-
няють всі автомобілі, перс-
віряють вантажі і докумен-
ти, намагаючись запобігти 
новим провокаціям і крово-
пролиттю. 

Президент У HP М. Плавюк 
виступить у Чикаго 

Чикаго. — Українська 
Американська Координа-
ційна Рада в Чикаго влашто 
вус доповідь для громадян-
ства Президента Миколу 
Плавюка на тему: „Події в 
Україні та становище Укра 
їнського Державного Цент 
РУ". 

Доповідь відбудеться в 

суботу. ЗІ -го березня о ѓод. 
6-ій вечора в авдиторії собо-
ру свв. Володимира і Ольги. 
Після доповіді — обмін 
думками. В суботу під час 
дня Президент Плавюк від-
відас фінансові, громадські 
та церковні українські устя-
нови в Чикаго. 

Вийшла бібліографія англомовної 
літературної Україніки 

Едмонтон, Альта. -^ У 
видавництві Канадського 
інституту Українських Сту-
дій появився як No 19 у серії 
довідників перший випуск 
анотованої бібліографії Ма 
рти Тарнавської під назвою 
„Ukrainian Literature in En-
glish Books and Pamphlets 
1890-1965". 

Цей перший випуск, що 
появився ще 1988 року, звер 
нув уже на себе увагу в Ук-
раіні: в англомовному київ 
сьќому журналі „Ukraine" 
за травень 1989 року і в 
журналі „Всесвіт" залисто-
пад 1989 року появився 
рецензії, якЃ відмічували 
важливість і потребу цього 
видання. 

Довідник No 19 охоплює 
91 окремих англомовних 
книжок і брошур, що стосу-
ються української літерату-
рн, які появилися до кінця 
1965 року. Праця подає точ-
ний бібліографічний опис і 
зміст кожної книжки з ано-
тацісю, а детальний іменно-
предметний покажчик даг 

ЛЮДИНА, ЩО РОЗПРАВЛЯЄ КРИЛА 
Джерзі Ситі. Н.Дж. (X. 

В-Ф). Минулого тижня 
головну канцелярію Ўкраїн 
сьќого Народного Союзу і 
редакцію ‚.Свободи" та „Уќ 
раїнського Тижневика" від-
відав український поет, жур 
наліст і громадсько-полі-
тичний діяч Ростислав Бра-
тунь. якого тепер уважа-
ють також одним із передо-
вих борців за культурне та 
політичне відродження Ук-
раїни До ЗСА Р. Братунь 
приїхав із сусідньої Канади 
на запрошення демократич-
ного Конгресмена зі стейту 
Огайо Мері Роз Оукар, що-
би поділитися з американ-
ськими законодавцями дум 
камн про вибори у Литві та 
Україні, а також і про неоп-
равлану відмову, зокрема в 
час гласности та перебудо-
ви, совстських властей вила 
ти візи членам американсь 
кого Конгресу, яких до речі 
запросив Український 
Ќлюб Народних Депутатів 
СССР. 

Ростислав Братунь, відс-
мий український поет і пуб-
ліцист у своєму літера ту р-
ному дорібку крім цілого 
ряду статѓей різноманітної 
тематики нараховує коло ЗО 
збірок поезій. Від 1963-го до 
1966-го року він займав по-
саду головного редактора 
журналу „Жовтень", від 
1966-го до 1980-го року був 
головою Львівського відді-
лення Спілки Письменників 

Р. Братунь 
України, а в березні 1989-го 
року, пропонуючи вибор-
цям радикальну економічну 
та політичну програму змін 
Р. Братуня обирають На-
родним депутатом СССР В 
тому самому часі він стає 
активним членом Міжрегіо 
нальноі Депутатської Групи, 
яка домагається докорін-
них економічних та політич 
них змін у СССР. Його по-
літична діяльність включає 
оборону національних, ет-
нічних і релігійних прав 
громадян, які проживають 
в Україні та активну під-
тримку в справі легалізації 
Української Автокефальної 
та Української Католицької 

Церков. Крім цього Р. Бра-
тунь є активним членом 
кількох новостворених ор-
ганізацій, як Товариство 
„Лева", де він член-основ-
ник", екологічного товарис-
тва „Зелений світ", де він 
секретарює, він є також 
членом ради РУХ-у та чле-
ном президії Львівського 
відділення Українського 
Культурного Фонду. 

Зараз Р. Братунь прожи-
вас у Львові, сам він урод-
женець чарівної Волині, де 
він народився 7-го січня 
1927 року в Любомлі. 

Розмова з гостем ведеть-
ся інформативним шляхом 
обміну думок зосреджених 
на кількох темах, котрі не 
тільки є близькі кожному з 
нас. але притягають собою 
увагу цілого світу. Бо в 
сьогоденні майбутність Ук-
раїни не є тільки турботою 
громадян України чи ўкраїн 
ської діаспори, але також 
великим знаком запитання 
на денному порядку вели-
ких та сильних економічно 
політичних потуг світу. На 
початку Р. Братунь заста-
новляється над останньою 
декадою цього століття, 
яка на його думку буде дуже 
важливою та бурхливою 
для України, а тоді перехо-
дить до розповіді про справ 
жній світ існуючого дов-
кілля в Україні та кожно-

(Закінчення на ст. 7-ІЙ) 

змогу читачеві знайти nqt 
одинокі літературні твори в 
перекладах, а також праці 
про українську літературу і 
про поодиноких письменни 
ків. Довідник No 19 коштує 
10 дол. і його можна замов-
ляти у видавництві Сапа-
dian Institute of Ukrainian 
Studies Press, 352 Athabasca 
Hall, University of Alberta, 
Edmonton, Alberta, Canada 
T6G 2E8 або у розподільнн-
ка на ЗСА, Ukrainian Acade-
mic Press, 6931, South Yo-
semite. Englewood, Coin . 
80112. 

Довідник No 19 є тільки 
першим випуском великої 
бібліографії англомовної 
літературної україніки, шо 
має в пляні охопити не тіль-
ки окремі видання, але та -
кож статті, рецензії та пере-
клади друковані в журналах 
і збірниках від найранішнх 
таких видань до сучасних. 
Наступний випуск цієї біб.ті 
ографії „Ukrainian Literaiu-
re in English Articles in Jour 
nals and Collections" 1840-
1965" уже відданий до дгл-
ку. Цей наступний сегмент 
ще перед друком отримав 
на бібліографічному кон-
курсі У НІГЎ нагороду Цсн-
ків за 1989 рік. 

Дальші випуски, що вќлю 
чатимуть переклади в жчр-
налах та рецензії до І9Й 
року, а також книжки, стат-
ті, переклади та рецензії ви 
1965 року дотепер — в стані 
інтенсивної підготови. 

КОНЦЕРТ 
ПРИСВЯЧЕНИЙ 
Т. ШЕВЧЕНКОВІ 

Рочестер, Н.Й. — Комі-
тет Об'єднаних Українсь-
ких Організацій міста Ро-
честеру та Відділ УККА 
влаштовують концерт на 
пошану Тараса Шевченка, 
який відбудеться в неділю, 
18-го березня, о ѓод. 4-ій по 
полудні в залі української 
православної церкви св. По-
крови. Святкову доповідь 
виголосить поет, публіцист, 
прозаїк, член секретаріягу 
НРУП, член Спілки Пись-
менників України Борис 
Тнмошенко. У мистецькій 
програмі виступлять: гро-
мадський хор Рочестерў під 
диригентурою Галини Йо-
ник, фортепіяновий супро-
воді— Анни Сорохтей. бан-
дуристки Ірина і Люба За -
вадіасьгі з Клівленду, учні 
„Рідної Школи" ім. Т. Шев-
ченка, учні школи сл. Йоса-
фята, дитяча струнна оргес 
тол „Юні кобзарі". Вступ — 
10 дол. Студенти — вступ 
вільний. 

ЕСТОНІЯ ТАКОЖ ПРОГОЛОСИТЬ 
САМОСТІЙНІСТЬ 

Іаллін. Естонія Біль-
шісгь депутатів у рсспублі-
канській Верховній Раді 
Естонії підписали і вислали 
на руки генерального сек-
ретаря ЦК КПСС і прези-
дента СССР Міхаїла Гор-
бачова і копію до головно-
го бюра Організації Об"сд-
наних Націй з проханням 
сприяти процесові проголо 
шення самостійносги рсс-
публіки і її виходу її Сою-

Народний Рух Естонії 
побоюється, що Москва 
іахоче використати ирняв-
ність чужого елементу (най 
більше росіян)в республіці І 
дасть їм право голосувати у 
важливій справі вільної іі 
незалежної республіки Есто 
шї. Тому 600,000 чнсгокроп 
них естонців, які живуть 
ѓспер в Естонії, або тих. які 
жили там перед 1940 роком, 
тобто перед анскцією при-
балтійських країн до СССР. 
обрали 499 парляментарис-
пв. ям творять свого роду 
парлямент поза совстською 
у рядовою структурою і тілі, 
ки вони, а не контрольова-
на режимом Верховна Ра-
да. мають право вирітува-
ги долю Естонії. „Це не і 
жодною формою расизму, 
або дискримінації, заяви 
ли представники руху, а 
тільки спробою направити 
історичні кривди, заповни-
тн білі плями в історії Есто-
ніі. вказати на насильство 
проти нашого народу засто 
совуване російською окупа-
ііііінокі владою від 1940 
року дотепер". 

Не зважаючи на тс. що 
конгрес руху не був офіційно 
нижаний совстським уря-
дом і всесоюзною. Верхов-
ною Радою і не мас права 
встановляти закони, чи ін-
терпретувати існуючі совгт 
ські конституційні права, 
але він користується загадь 
ною підтримкою естонців, 
навіть тих. які с членами 
Комуністичної партії і засі-

дають в теперішній режим-
ній Верховній Ралі. Коли 
горовять представники ,нс-
леіального" конгресу до 
їхнього голосу присдуха-
ються усі. включно І керів-
ннцтвом Компартіі і уряду 

Ендель Ліпмаа. дедсіаг 
до конгресу і член Верхов-
ної Ради, контрольованої 
центральним урядом в Мос 
кві, поїхав на зустріч і N1 
Горбачовим, щоб предста-
внти йому вимоіу конгресу 
про проголошення самос-
тійности в найближчому 
часі. Понад 700,000 естон-
ців, з усіх 1.5 міл. населення 
в республіці, зареєструва-
лись для підтримки руху і 
підтримки ідеїпроіолошен-
ня самостійної держави. 
Події у схілн,ій Европі в 
останньому часі доказали. 
що єдність і послідовність у 
вимогах принесли чималі 
користі для баіаіьох наро-
дів, зокрема Польщі, Чехо-
Словаччнни, Східньої Ні-
меччннн та інших. 

Естонія і сусідні прибал-
тійські країни Литва і 
Латвія катсюрично засуд-
жують договір Молотова і 
І'іббентроиа з 1939 року і 
домагаються ліквідації пьо-
го договору та встановлен-
ня суверенних держав, поќ-
ликаючись на існування не-
іалсжности з-перед 1940 
року. 

І рсба сподіватися, - ка-
жуть політичні спостерпа-
чі. що також Латвія ніде 
тим самим шляхом. 

ПОМЕРО.Ю. ОСАДЦА 

Глен Спей, Н.Й. Туї у 
вівторок. 13-го бере іня, ио-
мер на 72-му році життя 
після довгої серцевої кеду-
ги о. Юліям Оса.ша. парох 
українсі.кої католицької пер 
ќви св Володимира в Глен 
Спей. Н Й І очні інформа-
ЦІІ про похорони будуть 
помішені в насіўнному чис-
лі щоденника 

М. ҐОРБАЧОВ НАЗВАВ ПОДІЇ 
В ЛИТВІ „АЛЯРМУЮЧИМИ" 

У СВІТІ 

У НЕДІЛЮ, 11-ГО БЕРЕЗНЯ, в Ьуќарешті, столиці 
Румунії, та у Темішоарі, колисці грудневої революції, 
відбулися чисельні демонстрації проти теперішнього 
уряду, якому закидають переважаючу присутність колиш-
ніх комуністів і членів ненависної Секуріте на керівних 
постах уряду країни. Демонстранти в Темішоарі голосно 
скандували „Геть з Ілісску", маючи на думці президента 
тимчасового уряду, колишнього комуніста, який попав у 
неласку усуненого диктатора Ніколае Чаушеску. Демонст 
ранти також домагалися усунення міністра внутрішніх 
справ Міхаїла Чітака, якого особисто підозрівають у 
жорстокому здушенні грудневих демонстрацій у Тсмішо-
арі. 

ЮГОСЛАВСЬКІ ВЛАСТІ зліквідували політику вечір-
ню годину в Косово, де, як твердить Албанська група 
людських прав, згинуло 33 особи вбиті органами влади у 
цьогорічних міжнаціональних заворушеннях Корсспог 
денти засобів масової інформації заявляють, що ситуація в 
цілій околиці набирає нормального стану Поліційќў 
вечірню годину було встановлено 21-го лютого для того. 
щоби навести порядок у цій південній провінції країни 
після гострих маніфестаційннх сутичок з офіційними 
властями, бо, як заявляє офіційне пресове агентство 
Танюг, Косово є частиною Сербії, найбільшої республіки в 
Югославії. 

ТИСЯЧІ МОНГОЛЬСЬКИХ комуністів зібрались на віче 
в Улан Баторі, столиці Монголії, на якому публічно 
критикували опозиційний рух, як недемократичний, а двох 
його провідників назвали зрадниками. В той самий час 
відбулася також демонстрація опозиції в справі реставру -
вання колишньої буддистськоі святині Чойкінлям та 
повернення її до властивих функцій святині, бо тепер її 
використовують як музей. Минулої ц'ятинці 29 активістів з 
різних опозиційних груп закінчили голодівку, ціллю якої 
було домагання резигнаціїн комуністичного проводу, на 
що вкінці уряд погодився. Президент Жамбин Батмонг 
публічно заявив, що пануюче бюро Комуністичної партії, 
включно з ним резигнус. 

У НЕДІЛЮ, 11-ГО БЕРЕЗНЯ, міністри Лейбористської 
партії Ізраїля з обуренням вийшли із засідання кабінету 
після того, як прем'ср-міністер Тцак Шамір та його партія 
Лікуд не погодились на те, щоби дати під голосування 
плян секретаря Державного департаменту ЗСА Джеймса 
Бейкера для започаткування ізраїльсько-палестннських 
переговорів. Після цього провідники Лейбористської 
партії заявили, що їхня коаліція з партією Лікуд дійшла 
до фактичного ?якінчення. Якщо уряд розлетиться, то 
обидві партії можуть старатися зформувати новий уряд, 
шукаючи спілки з меншими партіями, одначе як стверджу-
ють аналітики і знавці цих справ, виглядає, що дійде до 
нових виборів. 

ДОВГА ТА ЧАСТО ГІРКА ЕРА військового правління в 
Чіле закінчилася в неділю, 11-го березня з інсталяцією 
новообраного наслідника ген. Августа Піночета християн-
ського демократа Патріція Альвіна Кілька годин пізніше 
новообраний президент прнобіцяа зробити все можливе, 
щоби дійти до правди про репресії під час правління ген. А. 
Піночета. Крім того він заявив, що Чіле ‚‚не хоче 
насильства чи війни, країна хоче миру", тому його метою є 
будувати державу, про яку всі мріють. 

) 

Москва. Виступаючи 
першого дня на З'їзді народ 
них депутатів генеральний 
секретар ЦК КПСС і прсзи-
дент СССР Міхаіл Горба-
чов назвав події у Литві, 
тобто проголошення самос 
гійносги і виходу із Союзу, 
‚‚алярмуючими" і запропо-
нував, щоб З'і ' роіглянув і 
зайняв станоь-.це до нсроз-
важного потягнення Вер-
ховної Ради Литви, де пута-
ти якої проголосували за 
самостійність й незалеж-
НІСГЬ ОДНОГОЛОСНО, при 1111-
стьох злержаних 

Совєгський існсек, який 
старається про за гвсрджен-
ня своєї президентури при-
наймні на чергових чотири 
роки і надання спеціяльннх 
екзекутивних повновластей 
що вказує на його тяготін-
ня до одноособооі дикгату-
пи, не виявив ще кремлів-
ської „таємниці". що робн-
тнме Москва і литовським 
випадком і чи визнає про-
юлошсну вже самостійну 
Литву Виі.іядаг. шо М. 
Горбачов покладає великі 
надії на З'і ід народних де-
путатів. який розпочав свої 
наради 11-го березня, але 
він хіба і свідомий тої о, що 
свободу литовців можна, 
або визнати, або втопити в 
крові, виславши до Литви 
танкові з'єднання. ка-
жуть західні політичні епос 
герпачі 

Покищо кандидат на но-
воі"о сові ѓсьќого диктатора 
ставши в позу комуно-мос-
ковського шовініста й імпе-
рія.иста, іаявляс. що декля-
рація проголошення неза-
іежности не є важною пе-
ред совстськими законами, 
вона була прийнята без уз-
і ідненняз центральним уря 
лом й представниками іи-
шнх 14-ох республік і їі. 
мовляв, треба трактувати 
як ‚.забавку" в самостій-
ність литовців . а не як 
поважний державний акт 
Не так. однак, думають 
литовці і взагалі прибал-
гійські республіки, і не тіль-
кн вони, а також приятелі 
поневолених Москвою на-
ролів v вільному світі На-
п рик лад, тоді коли у Ва-
шінгтоні зайняли літепле 
сіамовише до проголошс-
ної самостійности Литви і 

навіть не спромоглися на 
слова признання. Австралія 
іараі на друіий день НІМІМ 
ла ііершоюсамоспйиу Лит-
ву. а деякі держави. Н"ЛЯД-
но їхні речники. іалоіІЛИ, 
що вони розілялають мож-
ливість визнання в найближ 
чих днях 

Литовський приклад з 
великим ентузіязмом прий-
няли у колишніх саіелігних 
країнах Польщі. Маднр-
іпиіп. Чехо-Словаччині та 
інших. Телеграми і приві-
танням литовців надіслали 
до Вільнюса усі майже рес-
публіканські народні рухи 

ЗахідньоевропеЯські ио-
літики і знавці підсовстсь-
коі проблематикі' ка.куіь. 
що від потягнення М Г'ор-
бачова у справі Литви за.іс-
жатиме його власна даль-
ша доля. Наприклад, тоді 
коли Горбачов не ви ним 
ЛИТВИ, домагається від на-
родних депутатів рон.ія-
нення цієї справи і може 
навіть застановляється над 
висилкою війська. Яоі а по-
лігичний й ідеолог ічниіі про 
тивник Єгор Лігачов, зру ч 
но використовуючнч ситўа 
цію. категорично внключаі 
мілітарну інтераеицію у 
Прибалтиці, бо гайки, на 
його думку, ані там. ані в 
іншому міст СС(`Р нічого 
не допоможуть справі Пра 
вда, віцепрсзидент СССР 
Анатолій І. Лукіяноі натя-
кав на „нерозумні потяг-
нсння націоналістичних фа-
натиків" і ‚.примітивні ма-
ніпулянії націоналіспічних 
груп", але і конкретним 
планом не вийшов 

Існує скрайшй поі ляд. що 
М Горбачов може виќори 
стати спенія.іьні човновлас-
ті для президента і розпоча-
ги ‚‚хрестоносннй похід" 
проти всякіх проявів нацю-
налістичннх і рун у респуб-
иках. а.лс. в ситуації яка 

ісиуі сьогодні в Совстсько-
му Союзі, тим нш не здобу-
де для себе авторитету, тим 
більше, т о ситуація на 
економічному відтинку по-
lipillVf іься і кожним днем I 
СССР ікреживаі економіч 
ну стагнацію Від стагнааіі 
СССР не нряіуі жодний, 
навіть найслритнішиЯ дик-
іаюр. кажуть розумні 
аналітики 

В АМЕРИЦІ 
ШЛЯХ ГЕНЕТИЧНОЇ терапії у лікуванні захворювань 
людини з лябораторних випробувань до лікарської 
практики дуже складний і довгий В Крайовому інституті 
здоров'я відбувся панель, який ствердив введення нових 
і снів до крові хворого при лікуванні тяжких іенетичних 
захворювань у дітей Це вперше проект генетичної терапії 
був затверджений без перешкод з: сторони опонентів. Д-р 
Андсрсои та д-р М Бліз 11 крайового інституту ракових 
іахворювань та їх кодеїн спробують лікувати дітей, які 
страждають від рідкісною захворювання недостачі АДА 
генетичного захворювання, яке руйнує відпориў систему 
організму Якщо їх експеримент закінчиться успіхом, 
вчені говорять, що це відкриє нову сторінку у лікуванні 
успадкованих хворіб Дослідники впевнені у тому, шо 
генетичну терапію можна вживати у боротьбі проти 
баіатьох хворіб. викликаних порухами у іенетичній 
сіру ќтурі В принципі йдеться про нову технологію, що 
дозволить лікарям прищеплювати необхідний здоровий 
вид гену, який замінив би відповідник з відхиленнями 

АРХИСПИСКОП РОДЖЕР Магоні звернувся до свяще-
ників та монахинь Лосанджелеської дісцсзії у віці 65 років і 
вище за допомогою у пошуках ліку від АІДС Науковцям, 
які працюють над вакциною проти цієї смертельної 
хвороби, потрібно 10 добровольців, які б згодилися 
випробувати вакцину на собі. Прототип вакцини був 
розпрацьований д-ром Джонасом Соком, який є винахід-
цем вакцини проти поліс В інтерв'ю, яке Архиспископ Р. 
М еѓоні дав у Римі він сказав, що Церква завжди відгуку-
валась на життєві проблеми людства, обов'язком священи 
ків і монахинь, які заприсягали перед Богом, є служити 
людству. „АІДС — це хвороба яка загрожує всьому 
людству, а нашим християнським обов'язком є відгукну-
гися". - сказав Архиспископ Магоні. Кардинал Джан 
О'Коннор згодився випробувати вакцину на собі, якщо 
потрібно буде більше добровольців. 

АДВОКАТИ ЛІКАРЯ Вероніки Прсго. яка вимагала від 
міста 175 міл. дол. відшкодування, та адвокати, які 
захишчли інтереси Ню Иорку, підписали домовлення про 
те, и об не виносити це питання на розгляд присяжних 
Спочатку суддя Аарон Бирстин не хотів назвати суму 
грошей, на яку згодилися адвокати, але потім всетакн 
заявив, що В. Прего отримає І міл. 350 тис. дол. Як відомо. 
Прсго подала до суду міський відділ охорони здоров'я, 
звинувачуючи його у недбальстві лікарів в лікарні повіту 
Кін ге, де вона заразилась вірусом АІДС від зараженої 
голки. Так як лікарню утримує міський відділ охорони 
ідоров`я , яке фінансує фонд міста, то й цю суму В. Прего 
виплатять з кишені платників податків. Тому юристи 
газети „Ню Иорк Тайме" вимагали оприлюднення всіх 
фактів, які стосуються фінансів. Адвокати В. Прего хотіли 
гримати в таємниці суму, яку отримає їх клієнтка, тому, 
що порівняно з тою, яку вона вимагала, є настільки 
незначною, що ображає як клієнтку, так і ї їх самих. Лікарі 
вважають, що 32-літній Вероніці залишилося не більше 
одного року ясиття. 

І І 

(Яма - - - І Д М М М - - --
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присмерк Фіделя Кастра 

Упадок комуністичної диктатури Данієля 
ортеґи у Нікарагуа був найбільшим ударом по 
аиктаторові Фіделеві Кастрові на Кубі, бо це 
^ г а н н я фортеця комунізму в західній геміс-
фері До певної ізоляції Куби причинився не 
т`ільки упадок комунізму в усіх шести сателітних 
країнах СССР, але й зворот у відношенні Москви 
„ о кубинського сателіта Фідель Кастро був 
завжди одвертим противником будь-яких ре-
форм Міхаіла Горбачова Він солідаризувався з 
правим крилом компартії СССР та, не назива-
очи Горбачова по імені, виразно закидав йому 
відступництво від принципів Маркса-Леніна та 
-іяння хаосу в імперії Він всеціло підтримував 
г.оведінку і лінію політики китайського уряду 
Совєтська партійно-державна верхівка ковтала 
^сі вибрики Кастра з двох причин: 1) це був 
г`ринцип що треба солідаризуватися з комуніс-
тичними країнами і легковажити собі неприєм-
:.і жести чужонаціональних комуністичних вож-
мів, і 2) Куба з Фіделем Кастром була наче 
мостовим причілком імперії під самим боком 
Америки Географічне попоження Куби на 
Чараїбському морі створювали з Куби наче 
.риоодного посередника СССР А проте упадок 

;андіністів у Нікарагуа, гостра економічна криза 
з СССР і вічні копючки з боку Фіделя Кастра 
"родиктували Москві — виректися Кастра і його 
Куби 

В останніх днях часописи у Совєтському 
Союзі гостро заатакували Фіделя Кастра, кеп-
- у ю ч и собі з його манії великости та р ізко 
‚ .ритикуючи відносини на Кубі. Московський 
кореспондент ‚‚Ню Йорќ Таймеў" Білл Келлер 
-равильно стверджує, що Володимир Орлов, 
^.кий, за своїм підписом, перший виступив на 
" .торінках московських . .Новостей" . не міг 
ч у б и т и це і той часопис не міг надрукувати таку 
‚?аттю, якби не було згори згоди, з Кремля. За 
Новостями" пішли й інші часописи Як різко й 
пумливо виглядають ці атаки проти Куби 

Кастра — може послужити за зразок, що ось — 
"мовляв — жінки на Кубі дійсно можуть радіти, 
бо їм дозволили купити на картку дещо із 
білизни Очевидячки не випадково вперше із 
і - іор і ї СССР .‚Ізвестія" проголосили `абелю 
боргів Совєтському Сиюзові від різних суб-
^енцюнованих ним країн На першому місці 
;гоїть Куба, яка отримала від Москви зброєю 
составами і грішми 42 більйони доляр.в Відомо 
їўло, що Москва платила Кубі за цукор куди 
::ищу ціну, як вона була на міжнародному ринку. 
_:нову ж Куба отримувала за безцін частину того 
с`ерна і муки, що їх СССР щорічно купував в 
Австралії. Аргентині. Америці . Канаді. Всі ці 
п^рожі Кастрові голоси ‚‚союзницькоЃ' совєтсь-
.ої преси напевне є передвісником припинення 
Кубі всякої дальшої допомоги Економічна 
ситуація на Кубі така, що в останніх тижнях 
вменшено там видавану на картки пайку хліба. 
Офіційно це пояснено, що ‚‚бупи труднощі з 
транспортом" 

Вже банкрутство комунізму в Европі та 
`.агин диктатур у Панамі й Нікарагуа знайшли 
акий радісний відгук у півмільйоновій гущі 

‚'убинціе на Фльориді, що там почалися есе 
-‚риготуванням до величавого святкування 
, і іадку Фіделя Кастра. Спершу здавалося, що це 
нереальне бажання кубинських втікачів і пере-

еленців Бо Фідель Кастро в очах численних 
ѓ.аюхтоніе Куби — національний герой, а він не 
боїться переходу армії на сторону опозиції, як це 

асгинно сталося у Панамі та масово у Румунії, 
ѓ̀ о головним командантом чималої тамошньої 
.`бройноі сили є його молодший брат Рауль Але 
t овєтська преса вішує Кастрові вибух невдо-
ьолення населення, називаючи різні покищо 
; еСальні і ніби льояльні і спокійні, організації, як 
.игенціяпьну загрозу Вибух може статися при 
загостренні харчової кризи 

З єднані Стейти Америки зірвали з Кубою 
дипломатичні зв'язки у 1961-му році, коли 
Кастро ..націоналізував" майно тамошніх амери-
"внських громадян На той сам рік припадає пщ-
отовлений Д Д Айзенгавером висад вишколе-
`ого й узброєного в Америці легіону кубинсь-
их емігрантів Але тодішній президент Джан 

гсннеді послухав свого ліво-ліберального до-
іадника Аверелла Гаррімана (дорадника Ф Д 
F гзвелта у Ялті) і не дав тому висадові летунсь-
1 оі ‚парасолі і добрий задум ск інчився 

агастрофою Той сам Кеннеді проголосив у 
1962 році бльокаду Куби, коли американська 
розвідка виявила, що встановлено там совєтськ. 
ракети У компромісі з Хрущовим Москва забра-
га свої ракети, а Кеннеді зобов'язався, що ЗСА 
ніколи збройно не виступатиме проти режиму 
Кастра Тепер, коли Куба і її комун істичний 
диктатор цілком ізольовані — кінець цієї ос-
,4HHSO; фортеці комунізму в західній гемісфері є 

У' відомому і іючитно-
му журналі ..Ю ( Нкл енд 
Вор.ід Ріпорт"(числоз 12-го 
березня) появилася корот-
ка, але дуже баіатомовна 
dHa.ii і ична стати пера 
Джеффа Грімбла піл промо 
вистим й ініриіуючнм за-
головком „Ось йлс Міха-
і.і Гроіний" і підмголоа-
ком ‚.Після п'ятьох гяжких 
р о г і в , ЦЯ ПОЗИЦІЯ І ПОЗИЦІЯ 
президента СС'( Р і вели-
кими повновластями) може 
бути переломом л,ія Горба-
чова" 

Автор стати, бажаючи 
дати читачеві лешо інфор-
машй з історії перемін на 
совєтському олі.міп п'ять 
років том), тобто 5-го бе-
резня 1985 рогу, час прихо-
ду до влади теперішнього 
генерального секретаря ЦК 
КПС'С і президента СССР 
Міхаіла Горбачова, подає 
виїмки і пленарної сесії 
Центрального Комітету 
КПСС і перед п'яти років і 
виступ на пленумі тодіш-
ньою міністра )акордон-
.чнх справ Лндрея Ґроми-
ка, речника ..залізної ґвар-
иТ`, який іаявляв годі чле-
нам ЦК КПСС. що ‚.това-
рнш М Г орбачов маі прис-
мний усміх, що с корисним 
для дипломатичної праці, 
але також залізні зуби" 

Тепер, а собливо після 
висилки до Г рузіі. Азербай-
джану і Таджикістану со-
встських військ і спещяль-
НИА частин КІ'Б, які вжнва-
ли іострі набої проти мир-
них демонстрантів, совстсь 
ќі іромадяни починають 
відчувати гостроту зубів 
Горбачова 

а. л 
ПЕРЕДБАЧАЮТЬ СПАД 

ПОПУЛЯРНОСТИ 
М. ГОРБАЧОВА 

Нетерпеливий реформа-
тор пише згаданий автор, 
почав ироповідуватн тепер 
значно строгішу політичну 
лінію і тактиѓў, а головно у 
відношенні до етнічних мен 
ших, тобто до поневоле-
них Москвою народів, особ 
ливо тих, які домагаються 
все більше й більше прав 
для своїх республік. Для 
цього він (Горбачов) ви-
користовус форуми Верхоа-
ноі Ради СССР і ЗЧзд народ 
них депутатів, на яких віл-
буваються „боЃ за збіль-
шсння демократичних прав 
і оцінки двох протилежних 
ідей тоталітарно-комуніс 
тичноі і демократичної. Бі-
льше того, М. Горбачов 
вирішив використати ці дві 
форми для скріплення своєї 
влади, тобто надання для 
президента СССР спеціяль-
них повноаластей, бо, мов-
ляв, без таких повновлас-
тей не можна буде ефектив-
но вводити в життя прог-
рамн перебудови на усіх 
рівнях. Тих членів Верхов-
ноі Ради і Ўїзду народних 
депутатів, які противлять-
ся цьому, дораджують не 
спішитися із спеціальними 
повновластями і називають 
такі повновласті стремлів-
ням до диктатури, М. Ґор-
бачов називає ..демагога-
ми" В одному випа'дку, 
коли на залі нарад „става-

ло іарячо", Горбачов, запо-
жчивши цитату з раніших 
писань Владіміра Леніна 
МЙВИВ, шо він може відмо-
витися взагалі від кандида-
- v ри і постів в Компартії і 
ўраді. В такий спосіб він 
хотів переконати противни-
пв. що він не мас жодних 
імітаторських тенденцій. 

()шнючи виступ М. Ґор-
бачова з його рухів, ‚‚чер-
воного обличчя", вимаху-
ванням рук і піднесеного 
різкого голосу, західні по-
літнчні аналітики прнхо-
дять до однозгідноі дум-
пі, що він одне говорить, а 
друге думас. Його завдан-
ням с ,,поховати" опонентів 
президента із спеціальними 
повновластями, бо в про-
гилежному випадку йому 
ледве чи вдалося б вдержати 
імперію вкупі. Немас сум-
ніву. що Горбачов перемо-
же і буде потверджений пре-
індентом СССР із спеціяль-
ними повновластями на 
сесії Ўїзду народних депу-
іатів 12-го і 13-го березня. 
Т оді він матиме право про-
t олошувати у будь-якій час-
гнін СССР вийнятковий 
стан, накладати вето на 
іаконопросктн, назначува-
:н високих партійних фун-
іціонерів тощо Однимсло-
яом демократичний процес 
може сповільнитись принай 
мні до 1994 року 

Аналітики з антикомуніс-
тичннм забарвленням і знав 
ці підсовстськнх відносин 
підозрівають, що йдеться 
про збереження імперії в 
першу чергу. Перебудову і 
частинну демократизацію 
суспільства М. Горбачов 
буде продовжувати, шоб не 
втратити цілковито попу-
лярности в народі. Але се-
ред вищих політичних КІЛ, 
зокрема демократнчно-
го спрямування,його попу-
лярність вже почала спа-
дати. Одною з багатьох 
причин цього явища с факт, 
що свою силу Горбачов 
спнрас на КГБ. Що талі? 
Аналітики, користуючись 
натяками совстологів і дея-
коі преси, кажуть, що на 
овиді XXVII Уізд Кому-
ністичноі партії й евенту-
альний розкол на дві фрак-
ціі — тих, що сліпо під-
тримуватимуть М. Горба-
чова і тих, що прагнуть 
справжньої, а не підфаль-
шованоі демократичної сне 
теми. Ті, які заступають 
думку „твердого кулака" 
матимуть, принаймні тчм-
часове задоволення, що іх-
ній лідер „Міхаіл Грозний" 
ходить в шорах партійної 
дисципліни й імперського 
воза. 

Тільки час покаже, чи 
пробуджені демократичні 
сили в Совєтському Союзі, 
зокрема в національних рес 
публіках, дадуть впрягти 
також себе до цього само-
го воза. Такий зворот у 
республіках був би катастро 
фальним явищем для поне-
волених народів. 

Спогади Володимира Ба-
рагури .‚Як я став журна-
лістом" розкривають да-
леко більше, ніж сама роз-
повіль про його журналіс-
тичний шлях Автор часто 
відходить у бік. розпові-
дас про студентське життя у 
Львові, про тогочасні сто-
сунки з польською владою і 
професорами, про ролю ук-
раїнського студентства у 
змаганні за нашу держав-
ність у невідрадних умо-
вах польського засилля 

Володимир Ба рагу ра 
знаний і шанований на емі-
і pan.і громадський діяч, 
педагог, довголітній редак-
тор дитячого журналу „Вс-
сслка". журналіст і пись-
менник. Йому належать та-
кі широко почитні твори з 
белетристики як „Мечі кни-
іа" та „Калиновий міст" 
І ому цікаво читати книжку 
про те, як такі люди пара 
ѓжуються і формуються... 

З юних літ ще в гімназіі 
Володимир Барагура вирі-
ИІНВ стати журналістом і 
свого досяг. хоч практич-
ний батько радив йому об-
рати професію ветерина-
ра Юнак пішов до Львівсь-
кого університету на гума-
ністичннй факультет. Хоч 
польські професори в ті 
тяжкі для України 1928 
1934 роки ставилися толе 
рантно до здібних студен-
тів, від українців вимага-
лося більше, ніж від поля-
ків... І все ж. не дивлячись на 
тяжкі у'мови й матеріяльні 
труднощі, українські студен 
ти жили діяльним громад-
ським життям Вонивпоряд 
ковували Український На-
шоііальний Музей, під чаг 
вакацій ішли працювати на 
розкопках княжого Галича з 
видатним археологом про-
фесором Ярославом Пас-
тернаком. виїжджали на 
сола з доповідями й діяио-
іигивами, влаштовували 

Микола Щербак 

РОЗЛОГА РОЗПОВІДЬ 

Володимир Барагура. ‚.Якясп.ач журналістом" Спогади 
іі студентських років 1928-і`9}4 Обкладинка мистця 
Івана Бриковича. Стор. 104 Нидавництво ..Українська 

книжка" Торонто. Канада 

виставки, читальнг. виходи-
ли на иартготичнг маніфес-
таціі. Було багато політич-
них угруповань, але все сві-
ломе студентство єдналось 
на державницькій плятфор-
мі самобутности і незалсж-
ности України! Книжка ряс-
но оздоблена цінними фо-
тографіями студентів (на-
приклад, групова світлина 
семінару української філо-
лофіі, гурток студентів-ук-
раіністів в академічному 
1932-1933 році, студенти 
при розкопках княжого хра 
му в Галичині-Крилосг ), а 
одна з них є і документом 
польського насильства 
це фотосвітлина кімнати 
Українського Акалемічно-
і о Лому, знищена по.іьськи 
ми студентами ендека-
ми 

Розширюючи навчальні 
обрії, українські студенти 
вводили у свою програму 
твори тогочасних украінсь-
кнх мовознавців М Зерова, 
В Перетця, О Синявсько-
го Це давало свої добрі 
плоди, зростала таланови-
та молодь, яка пізніше роз-
горну па крила в літературі 
Роман ЗІавадович. Ірина 
Винннцька-Пеленська. Ми-
хайло Островерха, Богдан 
Романенчук, Ірина Книш. 
Богдан Гошовський та 6а-
гато інших, а серед них і 
такий талановитий поет як 
Богдан Ігор Антонич 

Володимир Бараг`ура за-
фіксовує цікаві риси з бю-
і рафії Антонича Популяр-
но, згадує він. колс-

і и назива.іи Ан юнича ‚.Хру 
і,.сч", а ПОТІМ „Хлопчи-
у 'М з сонцем у кишені"; він 
був відлюдком, але розквіт-
нув у літературному гурт-
іу, що його між студента-
VH заснував Іван Савич-Дур 
гак. Там Антонич любив 
читати свої вірші. „Під час 
читання, - згадує Володи-
мир Барагура, - пост пс-
рсживав свої поезії не менш, 
ніж у момент іх творення 
Від попадав в екстазу, в са-
мозабуття, відривався від 
оточення й увесь поринар у 
світ поезії. Був нею одержи-
мий. Під час читання голос 
у нього ставав високий, лн-
цс багровіло, очі блистіли 
Ціла статура подавалася 
назад, голова була відкине-
на. Останні рядки кінцевої 
строфи закінчував співно. 
Тоді щойно будився з тран-
су й повертався до дійснос-
ти" (стор. 71). 

З пошаною згадує Воло-
димнр Барагура професора 
Івана Огіснка, пізнішого 
Митрополита Іларіона, та-
лановитою мовознавця, 
який боровся за чистоту 
української літературної 
мови. В л роки І Огіснко 
висунув гасло „Для одного 
народу - одна література 
мова й одна вимова'" Це 
гасло на часі й тепер' 

На сторінках книжки Во-
лодимир Барагура вислов-
люс свої міркування про 
наші національно-дсржав-
ницькі прагнення і змаган-
ня, переходячи з минулого в 
сучасне і навіть у майбутнє 

Багато фактів мас доѓўмен-
тальне значення: автор до-
сить детально, з джерел 
своєї подиву гідної пам'яті 
описує тодішні умови і вра-
жаюче карбує події з гімна-
зійних та університетських 
часів, зокрема, для прнхла-
ду, про Леся Котовнча: 
,,єдиний син убогої вдовн, 
що лишився в живих із 17-
ти дітей, які померли від 
сухіт (стор. 9); про студен-
та, що спав у псячій буді, бо 
не мав чим платити за меш-
кання (стор. 44). Отак вчи-
лось багато українських 
студентів у тодішній Поль-
щі... А скільки ж то зовсім 
не могли доступитися до 
науки! 

Характеристично, що хоч 
спогади побудовані хроно-
логічно, автор уміло засто-
совує в них літературну 
засаду сюжетної структу-
ри із експозицією, з а в ' о 
кою, пернпетіями, кульмі-
націсю, розв'язкою і навіть 
епілогом. Експозиція по 
суті починається із авторо-
воі посвяти: „Дружині Ма-
рії, яка ціле життя шукала 
квітки щастя!" А своєрідна 
кульмінація і розв'язка за-
всршуються розділом під 
інтригуючим заголовком 
..Поцілунок перед дзерка-
лом" — не тільки спогадом, 
а й зворушливою новелею... 

Тепло змальовуючи то-
вариські взаємовідносини 
студентів, Володимир Бара 
гўра творить хвилюючу піс-
ню молодостн — бож сту-
денти були в тому чапівно-
му віці, коли цвіте кохання і 
вибирається подруга ясит-
тя Тоді познайомився ав-
гор і зі своєю любою Мару-
ссю, з котрою потім одру-
жився і щасливо жив, і ко-
грій присвятив свою книж-
ку з отими багатозначни-

(Закінчоння на ст 8-ІЙ) 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 
Володимир Sapaa 

Концерт ансамблю 
,, Рідні наспіви" 
та І. Даць у Дітройті 

Уже сама назва ансам-
блю Київської фільгармоніі 
вказувала на репертуар, 
який ми могли сподіватись 
почути. І дійсно концерт 
почався піснею „Засвіт вста 
ля козаченьки", виконану 
цілим ансамблем, який скла 
дався з вісьмох виконавців. 
В короткому часі долучи-
пась до них Ірина Даць, со-
лістка Київської опери. 

Уже перша пісня виявила 
високу культуру виконан-
ня, яке ціхувало багатство 
інтерпретаційних нюансів, 
так, що навіть добре відома 
композиція в новій шаті, 
ставала не тільки приваб` 
лнвою але і цікавою своєю 
свіжістю. Такий танок як 
„Гопак" уже своєю побудо-
вою та призначенням ви-
магав би у виконанні пев-
ної постійної схожости зву-
кового образу, у виконан-
ні цього ансамблю, який 
слушно пам'ятав, шо не 
приграє до танців, відзна-
чався також багатством дн-
намічної інтерпретації. Од-
ним недоліком, яким гріши-
ли усі ансамблі з батьків-
щини. які ми до цієї пори 
почули, це брак друкованої 
програмки. 

Ми почули нову „Думу" 
Хоча заповіджено її із сце-
нн, не можна було дізна-
тися ані П назви ані хом-
познтора. А була це річ 
музично надзвичайно ціка-
ва, багата в музичну кольо-
ристику. По жвавому вступі 
можна було розпізнати вій-
ськовий похід, а підкінець 
повільніший поворот додо-
му. Зааранжерована на снм-
фонічну оркестру, ця ком-
позиція стала б напевно 
популярною та улюбленою 
точкою концертних прог-
рам. 

У цілому ряді пісень ра-
зом з ансамблем внступа-
ла Ірина Даць, солістка ки-
ївської опери. Цс молодень-
ка співачка, бо їй тільки 24 
роки, вродливої появи. Го-
лос великої сили, драматнч-
ного тембру та приємного 
звучання. Ми переконані в 

цьому, що вона далі сту-
діюс спів, маючи на меті не 
тільки поширення свого 
оперного репертуару, але 
також удосконалення тех-
ніки співу, яка допровадить 
до повної контролі голосу, 
так, що мінімальні інтона-
ційні відхилення зникнуть. 
У її програму ввійшла одна 
пісня із „Наталки Полтав-
кн" та ряд жартівливих, які 
вона виконала з темпера-
ментом та притаманною 
цим пісням настроєвістю. 

Приємно було почути со-
ліста-сопілкаря, а відтак іх 
трьох, та віртуозну гру на 
цимбалах Віктора Маньхв, 
які звучали як концерто-
вий фортепіян. Крім бага-
тьох оригінальних регіо-
нальних пісень мн почули 
„Київський вальс" у розкіш 
ній аранжеровці та одну 
пісню до слів О. Олеся „Смі 
ються, плачуть соловТ, 
композитора якої не можна 
подати якраз через брак 
програмки. 

Кількастрічхові компози-
ціі оживляли сольові партії 
різних інструментів, так що 
не було одноманітностн. 
Молода бандуристка, свідо 
ма цього, що Дітройт с осід 
ком славної Капелі Банду-
ристів, не мала причини 
боятись критичних завваг, 
бо гра її була віртуозна. 

У своїй цілості ансамбль 
справив приємне вражіння 
викококваліфікованого ко-
лективу, за що публіка на-
городжувала його ентузіяс-
тичннм виявом признання. 
Його мистецький рівень в 
великій мірі заслуга його 
керівника Анатолія Мама-
лнги. v 

У більшості, що мн до 
цієї пори почули з України, 
це вокальні виступи. Пару 
мистців-інструменталістів 

це білі круки. А так хо-
тілося б почути їх більше, 
щоб пізнати дійсну глибину 
музичної культури сучасної 
України. 

Концерт відбувся 28-го 
лютого цього року 

С Я . 

В Україні починають 
критикувати Ю. Косача 

У першому, січневому, 
випуску львівського літера-
турно-мистецького місяч-
ника „Дзвін", що з новим 
роком став виходити на 
місці агурналу „Жовтень", 
поміщена стаття-некролог 
пера Степана Горака про 
недавно померлого пись-
менника Юрія Косача. Стат 
тя намагається позитивно 
зобразити літературну силю 
ету Косача, що походить із 
заслуженого для украінсь-
кої культури роду, який 
видав Михайла Драгома-
нова, Олену Пчілку й Лесю 
Українку. Автор високо оці 
нюс літературний талант 
Косача в ділянці прози, з чим. 
зрештою, згідна й літера-
турна критика, але одно-
часно закидає йому брак ха-
рактеру і незрозуміле ви-
слугування явним ворогам 
українського народу. Гораќ 
згадує Косачеву заяву про 

те. що він „став на бій не на 
життя, а на смерть з так 
званою доктриною і людь-
ми націоналізму", але особ-
лнво спиняється на виступі 
Косача під час відкриття 
довго заборонюваного па-
м'ятника Лесі Українці в 
Києві у вересні 1973 року, де 
він розсипався похвалами 
Брежнєву за його опіку над 
українською культурою й 
особливо за повернення Ле-
сі Українки всьому людс-
тву, „щоб вона промовля-
ла до всіх, у кого душа 
жива".. Гораќ з цього при-
воду пише про Косача: 

„Чи був щирий тоді? Чи 
справді не знав, як будував-
ся пам'ятник Лесі, чи не 
знав, скільки ще її творів 
чекає на публікацію? Чи не 
знав, що в такому ж стані 
знаходиться справа з публі-

(Закінчвмня на ст 8-ій) 

Мирослав Лабунька 

КРИЗА ПРОВОДУ 
- У КРИТИЧНИЙ ЧАС 

VII 

Малий (політичний) вплив ча довкілля Багато зусиль 
було здоблено, багато енергії і гроша витрачено за час від 
Другої світової війни на те. шоб інформувати чуягинців 

правильно про нашу правду", себто про український 
народ та його право на своє власне життя у незалежній 
державі Ціль, без сумніву, шляхетна І знову приходить-
ся ствердити, що наслідки такої активности неспівмірно 
малі в порівнянні із зусиллям Причина таких малих 
УСПІХІВ, однак, тільки частинно в недомаганнях емігра-
піі. хоча вони й немалі 

Здавалося б. що принцип самовизначення народів с 
самозрозумілий і, як такий, шо єдиний може справедливо 
розв'язати все ще існуючі міжнаціональні ворожнечі та 
іапевнити мир і стабільність у світі, повинен би бути 
іаі а.тьновнзнаннм та прийнятим вами політичними 
діячами й державними мужами Гак. однак, на жаль,не с. 
особливо коли йдеться про Украіну Вказує це на без-
прсцедентний опортунізм урядів західніх держав, політич-
них діячів тих народів, а таюж і їхньої інтелекгуаль-
ноі еліти Україна сьогодні єдина з-поміж більших 
європейських країн із ионадтисячною історією (украін-
ський нарід щойно відсвяткував на 6атьківщнні.на жаль 
аж надто скромно тисячоліття прийняття християн-
с гва й тим самим європейської культури й цивглізащї), що 
не втішаѓться суверенністю, що не г політично самостій-
ипкі лержнвоч`і 

Ліс Н вину еміграції можна поставити те. що вона не 

спромоглась на створення ефективних центрів документа-
ціі і інформації, які сис тематично й об'єктивно інформу-
вали б чужинецькі політичні кола та працівників публічних 
засобів інформації про Україну й український нарід 
Доривочні посилки інформативних матеріалів та мемо-
ріялів (не раз ще й кустарно на скору руку прнготова-
них) до цих чинників та принагідні офіційні візити ніколи 
не заступлять плянованоі на довшу мету систематичної 
праці в тому відношенні Політичні зв'язки треба плекати. 
Особливо треба підкреслити брак такої інформації на 
форумі ООН та Вашінґтону, де українські впливи й зв'язки 
мінімальні й де віддавна відчувається брак справно 
діючого та сильного українського т.зв. „лоббГ. Дещо 
краще мається ситуація в Канаді, де український чинник не 
можна зігнорувати через його пропорційно велику числову 
силу. 

Наслідки згаданих (далеко не всіх) цього роду 
занедбань аж надто очевидні й болючі. Про Україну й події 
в Україні під сучасну пору згадують лише принагідно й не в 
такому контексті, як цього ми всі собі бажали б. 

‚‚Краса відродження країни"', як висловився поет, 
ставить перед усією українською діяспорою основне 
питання: Що можна й треба робити? Відповідь на це одна: 
подати всесторонню допомогу батьківщині так в ідейній, 
як і матеріальній площинах Це, до речі, традиційно й бўЛЕ 
завжди функція кожної еміграції і діяспори у відношенні до 
материка, як про це свідчать численні факти з історії різних 
еміграцій у минулому. Хоч тут і там, так в Україні як і у 
діаспорі, й висловлюються скептичні заявагн та навіть 
застереження відносно спроможности діяспори прийти з 
допомогою в ідейній, а тим самим і в політичній площині, 
то ми у відповідь на того роду скептицизм дозволимо собі 
пригадати ролю таких еміграцій у найновішій історії своїх 
народів, м польська (із І. Падереасьжнм), чеська (із Т. 
Масариком) та ірландська (із Г. де Валсра) в часі та після 

Першої світової війни. 
Для такої всесторонньої допомоги потрібна психоло-

гічна мобілізація діяспори. Це під сучасну пору й є 
першорядним завданням існуючого проводу — церков-
ного, громадського й політичного, як і загалу провідно-
го активу діяспори у кожній країні, у кожній закутині світу, 
де тільки живе українська людина. В обличчі подій, що 
відбуваються в Україні, ця українська людина, де б вона не 
була, мусить собі усвідомити й пам'ятати. — що за 
словами Франка — на ній „міліонів стан стоїть", та що за 
іх долю вона мусить дати отвіт. 

Від віків наші предки вірили, що доля людини й 
народів — в руках Божих. Тому в трудних хвилинах свого 
життя, як і свого народу звертали до Нього свої прохання. 
Хай отже і сьогодні буде мені вільно закінчити цю мою 
статтю тим самим проханням до Всевишнього від нас усіх, 
що з ним перед дев'ять з половиною віками звертався де 
Нього „від усієї землі нашоГ Митрополит Київський 
Іларіон у своїй молитві („Молитва до Бога від усієї землі 
нашої"): „І поки існує світ, не допускай на нас напасти 
спокуси, ані не віддай нас у руки чужих, щоб город Твій не 
називали городом поневоленим, а стадо Твоє — зайдами у 
землі не своїй... продовжи милість Твою над людьми 
твоїми: Прогнавши воюючих, утверди мир, усмири 
народи, насити голод Через наших провідників (в 
оригіналі: володарів), народам (сусіднім) погрози, 
провідників (в оригіналі бояр) умудри, міста розширќ. 
Церкву твою побільшн, насггідля своє збережи, чоловіків і 
жінок і дітей спаси. Тих, що в рабстві, в неволі, на засланні, 
в дорозі, що плавають, що в тюрмах, що в голоді, спразі та 
наготі — всіх помилуй, усіх потіш, усіх порадуй, творячи 
їм і тілесну й душевну радість... і задля молитов усіх 
святих, змилосердися над нами й помилуй нас". 

Кивст. 

( 
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СОЮЗІВКА 

SOYUZIVKA 

...НА СЛУЇЖБІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 
СОЮЗУ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ 

СОЮЗІВКА СТОЇТЬ ПЕРЕД 
НОВИМ СЕЗОНОМ 

Оглядини перебудованої віллі ‚.Карпати" після її посвячення в 1989 році 

-

..Робітнича бригада" з управителем Іваном Флисом. мол 

_ 

Дитячий табір під час прогульки 

Вибір ..Міс Союзівки" 

Хоча, як пишемо ці рядки 
зима щераз показала свою 
силу, а мороз та сніг знищи-
ли перин передвісники ве-
сни, що появилися в горо-
дах та лісах, ми всі вже 
думками далеко наперед — 
в родинах обговорюється 
вакацій ні можливості, вбю-
рах розписують час пооди-
ноких в ідпусток , а наші 
ОСЄрЄДКН ЛІТНЬОГО ВІДПО-
чинку плянують імпрези та 
розривќи для гостей. 

Ця псредвчасна гарячка 
не залишила і нашої Сою-
ІІНКИ, але там здасться за 
виїмком короткого часу ва-
кашй для усіх працівників, 
що припадають на „мертві 
місяці", активність та жит-
тя пульсують на цій оселі 
УНС` цілий час Хоча насна-
жсння імпрез, товариських 
іустрічей та таборів завжди 
припалаѓ на теплі місяці 
року, го вони часто навіть 
не вмішаються ўцей проме-
жуток весни-літа-осені й не 
один раз доводиться погод-
жувати дві імпрези на один 
кінець тижня 

Весняний сезон звичайно 
розпочинають весілля, які 
молоді українці, яких в'яже 
сантимект із Союзівкою 
(бо вони провели гам не 
один гарний та романтнч-
ний вечір) радо бажають 
відбути саме тут У червні 
традиційний вже і багато-
людний День Батька, при-
тягаі членів УНС` з усіх 
сторін, а все цікава мистець-
ка програма і кульмінацій-
ною точкою них днів. Ми-
нулого року День Батька 
був получений ще із посвя-
ченням будинку ДЛЯ робіт-
ників із співучастю Спнско-
иа Василя Л осте на та чи-
слснного духовенства і гро-
мадянства 

У весняному сезоні на 
Союзівці з правила вілбу-
ваються річні наради УНС 
а після них наради сеніорів 
В ѓому сезоні з приводу 32-
ої Конвенції УНС`. нарад не 
буде але сеніори таки зу-
стрічаються 

Червень приносить спор-
тові змагання і тснісовий 
табір, що кожного року зби-
рас рекордовс число ўчас-
ників під вмілим проводом 
довголітніх інструкторів 
рсд. Зенона Снилика і інж 
Юрія Савчака Перша вели-
ќа зустріч МОЛОДІ припадаі 
на День Незалсжности, ко-
ли відбуваються тенісові 
)магання, розпочинаються 
табори д'ія молоді та по-
стійні вже впродовж літа 
мистецькі виступи і забави 

Кожною року українська 
публіка маг нагоду послу-
хати своїх улюбленців з 
естради, а при тому і нові 
сиди, звичайно хори, ансам-
блі, танцювальні групи чи 
солісти Молоді бувальці 
Союзівки мають також 
„своГ славні оркестри до 
танцю Деякі з них збира-
ють більше учасників, як 
можуть помістити примі-
щсння Союзівки. 

У липні-серпні, коли про-
холять дитячі табори та 
танцювальні, втискаються 
ще також інші нові довіо-
тривалі курси чи табори 
Вже декілька разів псрсвс-
дено на С`оюзівці завдяки 
допомозі УНС курс Шкіль-
ноі Ради .тля учителів шкіл 
у країноінавства. а літом 
І`Ш рикч влаштовано впер-
ше. але з великим успіхом 
пластовий табір ДЛЯ малих 
днсй-пгашснят 

11тній сезон закінчуѓ з 
шумом і танцями багато-
лкіднин довгий кінець тиж-
ня в День Праці, в якому 
крім крайових тенісових та 
п іаваиьких змагань не 
браќм шбав і зустрічей та 
ще й мистецьких програм 
'Іллі ться. що кожна шану-
юча себе українська молода 
людина мусить принаймні 
один раї перебути цей слав-
ний кінець тижня на Сою-
зівш 

Думаѓ те, що після того 
шуму ,̀ крику і наїзду гостей 
пану( на Союзівш спокій'' 
Ні, ОСІННІЙ сезон це час 
товариських та організацій-
них з'їздів, які так присмні в 
пору, коли вже спека не 
дошкулює, коли дерева усі 
обсипані золотом і багря-
ним кольорсм та можна на-
слоджуватися і красою при-
роди і .іружніми розмова-
ми. 

Так ШУМИТЬ Союзівка 
кожного кінця тижня дюд-
ськими голосами, а її стеж-
ки заповнені прохожими, 
що тут раз без поспіху мо-
жуть відпочити, аж впаде 
останній листок 11 дерев, а 
мороз зітне ще квітучі хри-
зантеми. На короткий час 
Союзівка приспи у свосму 
пульсуючому життям тсм-
пі, щоб знову задзвеніти 
колядою і радісними голо-
сами, які сповіщають пер-
ший Святвечір А відтак 
приходить з музикою, тан-
цями, і співом гучний Но-
вий Рік. який традиційно 
збирас веселе молодше то-
вариство.. І тоді знову іде 
все від початку 

Українські чистџі також нижуть показати свої твори 
на Союзівѓџ численним гостям з різних громад ЗСА 

і Канади. 

!аѓч) ' ' і " ісг; пп`аі, 

Управитель Союзівки Іван А. Флис. мол. 

ЧиСЄЛЬШ від(іі пі УНСоЮІ) на і'і; і', і і іншичіі 
прогулянки на ( оюзшку, де шато інтьгоі " . 

одна і "`'і' 

її ч ідќи` 
ѓч,' нѓорі 



СВОБОДА, СЕРЕДА 14-гО BEPE3HHJ990 Ч. 48. 

" ^ " ^ " " —— ^ ^ є і и и ' т и и щ т^тщ^^тщшт 

Україні ькі иніачо и і найкращі чистці з цілої Америки і Канади радо шиступають на Найменші ічасницітанцюва .нога табору Роми Прийми Ўома Прийми- Богачевська дяку і за оплески як хореограф танцювального ансамблю 
(`ок піці є.' ти н і гості і цілої Америки і Канади, отже і перед ким пописатись. На Ьогачевськоі пописуються під чаї багатої програми на ..Сизокрилі . 

фото вгорі дівочий top ..Веснівка" з Тороно під диршентурою Квітки закінченії. 'набору 
іі рич- Кондрацькоі 

Вже понад }О років на Союіівці відбхваютьі ч крайові тенісові і п швацькі ічаганнч 
SCHAK іа нагорі.'`й V Н( оќт На фото торі Фраічінт і і`, швацьких Гмагань 

:. І HP 'і і 
О'Н ( І - л і і . ( ІЧ-О 

Ще корти добре не висохли після літнього дощу, а юні 
таборовики-тенісисти вже прислухаються до усної 

лекції інструкторів За цей час корти будуть сухі 

Виі років сеньйори ` Н( онпу і'іжджаютьі ч на Союіівці на початку червнч кожного 
І ок і З'і іди ці велиш не всіх учасників ноже прийняти ( оюіівка. той переводиться 

іьін іваннч на приміщенні 

J,. опки ўкраїні ьки.х організацій влаштовують івоі ї'ї іди на оі є її УНк`оюп під `ні. 
осіннії і пп н чий х чи чцм Як провило, останньою точкою такил 11 іди і спільнії 

`знімка 

ЛІТНІ КУРСИ, ТАБОРИ на СОЮЗІВЦІ 1990: 
ТЕНІСОВИЙ ТАБІР -

І І Д суботи. 23-го чераня до середи. 4-го пипня 
Для хлопців і дівчат у ВІЦІ 12-18 р 
Прохарчування і н чліг $220 00 (члени УНС. 1250 DC - єни 
Оплата за навчання S60 00 
Юрій Сввчвн Зо" " і "кпин інструктори 

ДЕННИЙ ТАБІР ..ПТАШАТ ПРИ ПЛАСТІ 
для дітей ІІД 4 до 5 ; мв 
(Організує Ппл( ` ѓ в " і лем я ‚‚Перші Стеж 
дві 'рупн І І Д 1-го до 7-го липня (6 дніа) 

І І Д 7-го до 14-го липня (7 дніа) 
Оплаті за побут на СоюіІецІ: за батька, або матір і за одну дн і $65 00 денно В ЦІНІ . 
в . є включені подат обслуга За кожну додаткову дитину оплата $7 00 Денно Члени 
УНСоюзу одержують ' 0 4 знижки 
Таборова Оплата і.і 6 днів — $45. за 7 днів J55 
Тзбір є обмежений де 10 дітей тижнево 
Зголошення надсиі , . .до Mrs Neonila So. -і`.л` ', ' Н- I , S I Jersey Cily N J 07304 
Г Ѓ Л 20 ' 434 Юі 

ХЛОП'ЯЧИЙ ТАБІР -
іід суботи. 14-го липня до суботи. 28-го липня 
Розваговии іабір для .лопців у віці 7-12 (і 
Прогупьки плавай..л : ї н і гри навчамив співу украінськ 
родною побуту 
Тижнево $140 00 І члени УНС) $160 00 (не-члени 

пќень і- українськоѓ, на 

ДІВОЧИЙ ТАБІР — І І Д суботи. 14-го липня до суботи. 28-го пипня 
' Ірограма і ціна тд.а тма, як для хлопців 

КУРСИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТАНКІВ -
під неділі. 12-го серпчя до неділі, 26-го серпня 
інструктор Роиа Пл..-wa Богачевська 
Навчання традицій ародних танків для почет к у ю ч и , й заавансованих танцюристів 
Прохарчування і нічли $245 00 (члени УНС) $275 00 І не члени) 
Оплата за навчання $МООО 

число .урсантів ограничене до 60 учнів 

У третьому дні таборовиќй вивчають серву... 

І про вчителів українознавства У`Н`Союз не забувас і на 
протязі двох тижнів літа вони переходять вишкіл на 

Союзівці. На фото вгорі група провідників. 

Г —1 

L 

СОЮЗІВКА 
„ОСЕЛЯ, 
ЯКОЮ 
МОЖНА 
ПИШАТИСЯ".. 

і 
і 
і 

J 
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Кожного з нас дратує 
коли в американських га-
зетах і журналах пишуть 
про Україну, вживаючи каз-
ву „Росія". Ще гірше стано-
виіце в наукових виданнях, 
де рідко описують нашу 
давню історію чи культуру 
навіть не згадуючи Украї-
ни. Переважають терміни 
‚‚київська Росія", ‚‚давня 
Росія", чи просто „Росія". 
На це склалося багато при-
чин, але для нас найважли-
віше питання, як на це реа-
гувати? Як виправити такі 
непорозуміння, чи, в най-
гіршому випадку, навмисне 
вчинений обман? 

Якщо українська культу-
ра існувала вже в княжій 
добі, в середньовіччі, то 
якою мовою говорили тоді 
наші князі? Академія наук 
СССР в Москві відповідає 
на це питання багато-
томним виданням „Сло-
варь руѓсќого язьіка ХІ-ХVII 
вв", що в перекладі означає 
..словьик російської мо-
ви...". Перший його том 
появився в 1975 році, а най-
новіший, 14-ий в 1988 році. 
У словнику є слова, що похо-
дять з часів коли в Києві 
володарював князь Яро-
слав Мудрий, але ніде не 
сказано, хто тоді князював 
в Москві, чи в „РосіЃ. Це й 
зрозуміло: Москви тоді ще 
не було, вона заснована на 
ISO років пізніше, в середи-
ні 12 століття. Якщо так, то 
звідки можуть походити 
російські слова з 11 століт-
тя? Зі списќа джерел словни-
ка видно, що його впоряд-
ники, визначні науковці Ака 
демії Наук СССР, вживали 
пам'ятки київської літера-
тури 11-12 століть, щоб за-
документувати походження 
давніх „російських" слів. 
Це очевидно, бо інших дже-` 
рел з того часу, крім киівсь-
кнх, немає. 

А що залишається ук-
раїнцям? Академія Наук 
УРСР видала свій словник 
давніх українських слів п. н. 
„Словник староукраїнської 
мови XIV-XV ст." (у двох 
томах, Київ, 1977-78). вяко-
му найдавніше використа-
не джерело це напне на дзво 
ні Терсбовлі з 1341 p., що 
висів тоді в церкві св. Юра у 
Львові. Видно, що для ав-
торів цього словника тексти 
Київського чи Галицько-
Волинського літописів, що 
походять з 12-13 століть, не 
становлять джерела дав-
ньої української мови. На-
томість, їх включено до 
московського ‚‚Словаря 
русского язьіка XI-XVII 
вв.'`! Це приклад, як пошир-
юється дезінформація. 

Більшість західніх науков-
ців сприймають наукові ви-
дання СССР без грунтов-
них застережень і московсь-
кий словник вживається для 
наукової праці. Щоб, на-
приклад, розв'язати пробле 
му лексики че етимології 
слів Несторової „Повісти 
временннх літ" науковці 
заглядають в „Словарь рус-
ского язьіка ХІ-ХVII вв". 
Отже, легко зрозуміти чому 
вони приймуть, що цей лі-
топис мас російське поход-
ження. Українського істо-
ричного словника, що вклю 
чав би княжі літописи, ще 
немає, а також досі не було 
українського наукового ви-
дання „Повісти". 

Одним з можливих напря 
мів протидії поширенню 
хибних поглядів є критика 
радянських видань, коли в 
них існують фундаменталь-
ні неточності. Це треба ро-
бити, в першу чергу, у захід-
ніх наукових публікаціях. 
Зокрема перші кілька томів 
„Словаря русского язика 
ХІ-ХVII вв." гостро скрнтн-
кував довголітній голова 
слов'янського відділу в Гар-
варді, професор Горас Лант 
(ДИВ. журнал Language, том 
52, 1976, ст. 709-717 і в томі 
55, 1979) стверджуючи фаль 
шивість концепції існування 
російської мови в 11 стс-
літті. проф. Лант також 
написав статтю до журналу 
Harvard Ukrainian Studies 
(том XII, 1988) присвяченс-
му конференції в Равснні — . 
„Мова Руси в 11 столітті: 
деякі спостереження про 
факти та теорії." Він є також 
членом редакційної колегії 
Гарвардської Бібліотеки 
Давнього Українського 
Письменства — складової 
частини Гарвардського 
Проекту для відзначення 
тисячоліття хрещення Ук-
раїни-Руси. 

З другого боку через від-
сутність в західній науковій 
літературі українських ви-
дань давніх літописів та ін-
ших історичних джерел, чи 
через брак неменш важли-
вих українських видань із 
допоміжних наукових ма-
теріялів (словників, бібліо-
графій), нам не завжди вда-
еться переконливо захисти-
тя основи нашої історії та 
культури. Поняття про Уќ-

ДЕ ШУКАТИ НАШИХ 

ДЖЕРЕЛ 

рашу та її історію дуже ча-
сто тенденційно звужується 
і не маючи об'єктивних дже-
рел, чужі вчені інколи й в 
добрій вірі помиляються 
приписуючи українську 
культурну спадщину іншим 
народам. Постає питання 
звернене до нас самих: на 
якій основі має ґрунтувати-
ся наше власне поняття про 
українську культуру, істо-
рію та національну ідентич-
ність? 

Гарвардський Проект від 
значення хрещення Украї-
ни-Руси засновано саме, 
щоб відповісти на це пи-
тання. Його завдання — за-
повнити кольосальну про-
галнну у знанні про наш 
нарід, особливо у Західньо-
му світі. Гарвардський Про 
скт є передусім науковим 
проектом і вислід його пра-
щ розрахований на шнрен-
ня правди про Україну в гу-
маністичних ділянках нау-
ки, забезпечення джерсль-
ної бази для вивчення ук-
раїнської історії та культу-
ри. Маємо сьогодні щасли-
вий збіг оставин, оскільки 
існують усі важливі й по-
трібні передумови, щоб ви-
конати це завдання. Маємо 
в Америці повну свободу 
працювати над українськи-
ми темами без обмежень, 
чого на Батьківщині їїѓ пов 
ністю не можна робити. 
Маємо тут кваліфіковані 
наукові сили, які можуть 
виконати потрібну працю. 
Маємо і добрий варстат до 
праці - світової слави Гар-
вардський Університет і 
його широко визнані нау-
кові можливості. А най-
важиіше — маємо щедру фі-
нансову підтримку жертво-
давців Комітету Тисячоліт-
тя і Фонду Катедр Україно-
знавства, без якої не було б 
змоги почати цю працю, 
яка гідно відзначить ювілей 
тисячоліття хрещення на-
шого народу. 

Конкретне значення 
гарвардських томів 

Гарвардські томи мають 
конкретне значення. На-
приклад, щоб по-англійсь-
кому прочитати уривки „Пе 
черського Патерика", перли 
нн давньої української літе-
ратури княжої доби, амери-
канщ мусиш раніше кори-
стати з таких книжок як на-
прнклад „Medieval Russian 
Epics" проф. О Зенковсько-
го, відомого захисника ім-
перської школи російської 
історіографії на Заході. 
Взявши таке видання до 
рук, читачі сприйматимуть 
твір української писемно-
сти як надбання давньої 
Росії. Книжка проф. Зен-
ковського перевидана вже 
кілька разів і є широко роз-
повсюдженим підручником 
університетських курсів з 
російської літератури та 
історії. Серед молодших 
співробітників ФКУ, що 
кінчали американські уні-
верситети, маємо чимало 
осіб, яті вчились з цієї книж-
КИ. ‡ 

Тепер, нарешті, станови-
ще міняється. Гарвардсь-
кий університет, а докладні-
ше, Український Науковий 
Інститут Гарвардського 
Університету (УНІГУ), 
щойно видав перший пов-
ний переклад „Печерського 
Патерика" на англійську 
мову. Переклад здійснила 
проф. Мюрієл Геппел з Лон 
донського Університету, 
яка працювала над ним. Чи-
тач матиме змогу звернутн-
ся до цього видання, щоб 
запізнатись зі змістом „Пе-
черського Патерика". 

Варто відзначити, що зі 
створенням Гарвардського 
Проекту стало можливим 
приєднати до нашої праці 
визначних фахівців неукра-
їнського походження таких, 
як д-р Геппел. Вони прино-
сять Гарвардському Проек 
тові особисте висококвалі-
фіковане знання давніх тво-
рів, досвід в науковій мето-
дології та, як у випадку д-р 
Геппел, свій життєвий нау-
ковий дорібок. 

Яку маємо гарантію, що 
американський читач сприй 
ме видання Гарвардського 
Проекту і користатнме з 
них? Годі у всіх випадках 
запевнити таку гарантію, 
але можна числити на пев-
ний успіх, бо високоякісні 
видання Гарвардської Бі-
бліотеки Давнього Україн-
ського Письменства стали 
— на думку фахівців чу-
жинців та осіб з України — 
незаступнмими. Переклади 
на англійську мову є доско-
налими й достовірними. 
Наукова вартість всього. 

що друкується перевершує 
те, що до сьогодні існувало 
в науковому світі. Таким 
чином ці видання стають 
атракційними для чужин-
ців. 

Керівники Гарвардсько-
го Проекту від початку при-
єднували велике число нау-
ковців неукраїнського по-
ходження, котрі зв'язані 
посередньо з україністи-
кою, для прикладу — візан-
тологіо, славістів, істори-
ків, орієнталістів, мнстец-
твознавців, теологів, і т.д. 
Це не означає „деукраініза-
цію" Гарвардського Проск-
ту, а радше його уміжна-
роднення. Участь цих фа-
хівців поширює контекст і 
значення української куль-
тури у світі, пов'язуючи їх і 
їхні спеціалізації з украіні-
стикою.` 

Університетське видав-
ництво також допомагає у 
поширенні та реклямованні 
видань Гарвардської Бібліо 
теки Давнього Українсько-
го Письменства. Воно вмі-
щус описи та знімки цих 
видань у своїх піврічних 
каталогах, які отримують 
тисячі університетів і нау-
ковців по цілому світі. Ви-
давннцтво приймає замов-
лення наших видань. 

УНІГУ також розсилає 
рецензійні примірники цих 
видань. Висилка охоплює 
всі важливі наукові журна-
ли, інколи і популярні часо-
писи. Прихильні рецензії є 
однією з найліпших реклям 
наших видань і тому варто 
їх здобувати. Фонд Катедр 
Українознавства старасть-
ся якнайбільше допомогти 
в цьому важливому ділі і 
завдяки щедрості прихиль-
ників та жертводавців ФКУ 
покриває кошти висилки 
книжок. Крім того, близько 
сотні примірників викори-
стовусться для книгообміну 
між УНІГУ та іншими нау-
ковими установами, псре-
важно в Східній Европі 

Існує ще у нас мрія, що 
коли вже вийде кілька томів 
із серії перекладів на англій-
ську мову, вдасться скласти 
збірку вибраних творів і 
видати її масово, у вигляді 
популярного посібника дав-
ньої української літератури, 
для використання в універ-
ситетських курсах. Але це 
покищо справа майбутньо-
го, бо спершу потрібно ви-
конати багато заплянованої 
праці та здобути нові фінан-
сові засоби, щоб забезпечи-
ти вихід усіх запросктова-
них томів. Однак, популя-
ризація та розповсюдження 
видань Гарвардського Про-
скту це завдання неменшої 
ваги, ніж сама наукова пра-
ця, але її передумова — це 
закінчення серії оригіналів і 
перекладів. 

Варто розказати дещо 
про гарвардське видання 
‚‚Патерика". ‚‚Кисво-Пе-
черський Патерик" — збір-
ник складених у 11-13 ст. 
включає 38 оповідань про 
заснування Печерського ма-
настиря і про його перших 
подвижників. „Патерик" 
був у наших предків чи не 
найпопулярнішим літера-
турним твором протягом 
століть. В ньому знаходимо 
багаті відомості не тільки 
про раннє християнство на 
Україні, але й про економіч-
ні, суспільні та культурні 
відносини тих часів. 

„Печорський Патерик"не 
дійшов до нас в оригіналі 
Найстарша копія походить 
з початку 15 століття, а 
текст, що використала д-р 
Геппел базований на руко-
писі з пол. 16 ст., (колиш-
ньої Лаврської збірки), який 
видав Дмитро Абрамович у 
Києві 1930 р. Пам ятки мо-
ви та письменства давньої 
України, том 4, вид. ВУАН. 

Продовж століть псчерсь 
ќі автори додавали до „Па-
терика" інші твори, пов'яза-
ні зі своїм манастирсм. Пер 
шу таку доповнену редак-
цію видав митрополит 
Сильвестср Косов у 1635 
р о ц і у К и є в і ПОЛЬСЬКОЮ MO-
BOW. Це видання відіграло 
важливу ролю в творенні 
українського православно-
го світогляду того часу. 
(Між іншим, воно передру-
коване у 1987 р. в 4-му томі 
серії текстів Гарвардської 
Бібліотеки Давнього Ук-
раїнського Письменства). В 
старій нашій мові „Пате-
рнк" видавали в Києві три 
разиў 1661 p., 1678 і 1702рр. 
Після Полтавської ката-
строфи, наступне його ви-
дання, уже в цензурованій 
формі, появилося в Москві 
у 1759 році й лише цей цензу 
рований текст потім пере-
друкувався протягом 18-19 

ст. Російською православ-
ною церквою. 

Гарвардський том вклю-
час 35 сторінковий вступ Д-р 
Геппел про історію „Пате-
рика" і про його літератур-
ну побудову, карту терито-
рії Київської держави 12ст 
зі зазначеними головними 
містами того часу (ясно, икз 
Москви на карті немає, бо 
вона ще не грала ніякої ро-
лі), переклад тексту на 217 
сторінках, з 4-ма додатка-
мн, в яких подано рекон-
струкції неясних частин тек-
сту, бібліографію (185 пози-
цій) та покажчики цитат з 
біблії, грецьких та слов'яи-
ських термінів, іменний та 
гасловнй. У вступі є 168, а у 
перекладі 706 приміток, 
наукове оформлення цього 
видання складено на рівні 
сьогочасні науки. 

Не випадає нам занадто 
чванитися добре виконаним 
виданням УНІГУ, але по-
дібну високу оцінку видан-
ня перекладу „Патерика" 
дала пані д-р Лінн Чені, 
голова Національної Фун-
даціі для Гуманістики у 
Вашінгтоні, під час недав-
ної зустрічі з представни-
ками УНІГУ та Громадсь-
:(ого Комітету для відзна-
чення Тисячоліття Хрешен-
ня України-Руси — Гарвард 
ський Проект" (див. Свобо-
да, 13 липня 1989). Два роки 
тому Національна Фунда-
ція признала Гарвардсько-
му Проектові грошеву суб-
венцію в сумі 205,000 доля-
рів. Це найвища сума, яку 
та державна установа може 
дати до диспозиції одному 
великому проектові. Ці фон 
дн фінансували частину пра 
ці над перекладами. Але 
основний фінансовий тягар 
усіх видань перебирають на 
себе поодинокі визначні ме-
ценати Комітету Тисячо-
ліття та ФКУ, жертвуючи 
на ту ціль по 25,000 долярів 
Як відомо, у видавництві 
Гарвардського університе-
ту вже вийшло сім томів 
Бібліотеки Давнього Ук-
раінського Письменства, в 
тому числі шість у серії 
текстів: 

Том І. Зібрані твори Ме-
летія Смотрицького (1987), 
фундований Федеральною 
Кредитовою Кооператн-
вою ‚‚Самопоміч" в HJJ 
Иорку; 

Том 2. Євангеліє Уии-
тельне Мелетія Смотриць 
кого (1987), фундатори 
Богдан і Марія Робаки: 

Том 3. Оборона Церков-
ної Єдности Лева Кревзи та 
‚.Палінодія" Захарія Копи-
стенського (1987), фунда-
торка д-р Марія Кобринсь-
ка, в пам'ять її чоловіка бл. 
п. д-ра Романа Кобринсь-
кого; 

Том 4. ,. Тексти Кисво-
Пеиерського Монастиря з 
17 століття", (1988), фун-
датор Михайло Верб'яний; 

Томи 5-6-7. Подорожний 
Денник Пилипа Орлика 
(1720—1733) (1989), фунда-
тор Український Народний 
Дім в Елізабет, Ню Джсріі; 

В серії перекладів видано 
один том: 

Том І. Патерик Ктчо-
Печерського Монастиря 
П989), фундатори Володи-
мир і Візѓорія Клоси. 

Признання належиться 
також науковцям, які готу-
ють томи Гарвардського 
Проекту. Своєю мурав.іи-
ною відданою працею вони 
започатковують нову епоху 
у вивченні нашої культури. 
Вони рятують від забуття 
творчу спадщину тридцяти 
поколінь наших прелкій і 
відновлюють зацікавлення 
давніми джерелами украін-
ської історії та писсмности. 
Якщо б ця праця була іанср 
шена двадцять років тому, 
то хто знає чи науковці з 
AH СРСР відважилися б 
сьогодні випустити в сяіт 
таку нісенітницю, як слов-
ник російської мови 11-ю 
століття, базований на гво-
рах писаних у Києві та Льно 
ві. 

Гарвардський Прогкі 
це колективне зусилля SK-
раїнських людей з різних 
ділянок нашого суспільно-
го життя. За науковцями, іні 
ціяторами й організатора-
ми проекту й тими, що його 
виконують, стоп ь украіік ь-
ка громада та її меценати, 
згуртовані навколо і.іеі 
привернути наступним по-
коліннямскарби нашоїќ` іь 
тури наших прабатьків Не 
не тільки діяльні одиниці, 
члени центрального й місие 
вих Комітетів Гарвардсько 
ГО ПрОСКТу, КОТрІ 3 ПОіНЯ-
тою працюють ДЛЯ ЩСІВлК-
ливої програми, але таь `ж 
ширші кола нашої грома-
ди, котрі своїми заошал-
женнями створили та нро-
довжують цю корисну і не-
обхідну акцію. 

#ЌУ 

У суботу. 20-го січня у 
великій залі готелю Винд-
іем Франклін Плаза у Філя-

I дельфії відбувся 37-ий з чер-
ги баль Товариства Україн-
ських Інженерів Америки 

; (ТУІА) з презентацією де-
бютанток. Цей релрезента-

`. тивний баль увійшов вже у 
традицію не тільки україн-

і ської громади Філядельфіі, 
І але й північносхідньоі о по-
! бергжжя, а навіть цілої 
І Америки. Цього року ми 

мали честь представляти 
дебютантку зі Львова Лесю 
Ісасвич, яка приїхала на 
студентську візу і вчиться у 
Бостонському університеті. 

Цей небувалий баль- бен-
кет відкрив голова товари-
ства інж. Осип Німилович. 
Вітаючи гостей, він наголо-
сив вагомість цього балю 
та подякував присутнім за 
іюсгійну підтримку, яка за 
час існування філядельфій-
ського Відділу ТУІА умож-
ливила дотації на різні гро-
мадські, наукові та моло-
ліжні інституції. Після про-
вслення молитви він попро-
сив молодих членів товари-
ства інженерів Марту Ні-
милович і Богдана Куль-
чпцького вести програму 
балю. 

Під час бенкету присутні 
привітали гостей з України 
подружжя Ісаєвичів бать-
ків Лесі. Професор Ярослав 
Ісасвич с автором наукових 
праць з історії України. Він 

голова Інституту гума-
шстичних студій Академії 
Наук у Львові. Рівночасно 
проф. Ісасвич є заступни-
ком голови відновленого 
ѓспер в Україні НТШ. Нині 
він, скориставши з запро-
шсиня. працює в Гарвард-
ському університеті. Наш 

Ба.іь інженерів у Філядельфіі 

Дебютантки і ескортами справа: Олександра Ісасвич (Олег Черник). Олександра 
Головнаќ (Микола І^дницький). Віра Камінська(`Андрій Когут). Тамара Циган (Тарас 
Семчишин). Тамара Пацовська (Миколи Денькович). Маріянна Денькович (Кристіян 

Кульба). Тамара Ќу пік (Микола Кутовий), Таня Шаповаленќо (Тарас Когут). 

гість привітав учасників і 
поділився своїми вражсння-
ми з цього балю-бснкету 

О годині ІО-ІІ̀ І вечора 
аранжери Маріа і Богдан 
започаткували дебют. Вони 
на зміну представляли цьо-
горічних дебютанток з іх-
німн ескортами. Небувалі 
всесторонні успіхи та ак-
гивність молодих дівчат 
викликали подив і гордість 
присутніх. 

Голова Відділу з дружи-
ною Надсю вітали їх з цісі 
нагоди, висловлюючи спо-

дівання. що вони і надалі 
будуть підгримувати укра-
інську спь'іьноту. На закін-
чсння дебюту знаменита 
орксстра „Тсмпо" під ксрін-
ництвом І. Коваля заграла 
вальс для дебютанток. Цим 
мсльодійним танком спо-
чагку дебютанток з ескор-
тами, опісля дебютанток з 
батьками почато баль. 

Після 12-ої години, тобто 
21-го січня, інж. Марта Ні-
милович запропонувала 
присўѓнім створити лан-
цюі, щоб символічно при-

єднатися до такого ж лан-
цюга. проведеного на Ўкраї 
ні між Києвом і Львовом з 
нагоди злуки українських 
земель 22 січня 1919 року. 

Балевий Комітет ТУІА: 
інженери Мирон Білас, Ва-
силь Камінський. Євген Зиб 
лікевич. Осип Німилович і 
Лев Стадничснко 

Організацією дебюту зай 
малися Стефанія Зиблікевич 
і Марійка Циган 

О. Н. 

Відзначення славних ро-
ковнн 22-го січня 1918-1919 
років відбулося особливо 
величаво в цьому році в Ро-
честері Н. Й , у світлі полій, 
які проходять в останніх 
роках в Україні. 

Перший раз від часу иро-
юлошення IV Універсалу 
на С`офійській площі в Києві 
в 1918 році святкували ми 
Ѓєднані спільним ланцю-
іом бажань і стремлінь до 
волі з нашими братами і 
сестрами ц Україні. 

В неділю, 21-го січня. 
було відправлено Богослу-
жеиня в усіх українських 
церквах Рочсстеру, а в перк-
ві св Иосафата Богос.ту-
ження І хчастю українських 
організацій з прапорами. 

Святковч Академію, яка 
відбулася нього ж дня в залі 
церкви св. Покрови, від-
крив голова Громадського 
Комітету Роман Ќуціль, 
вітаючи присутніх на залі 
від рамени Об'єднаних Ор-
ганізацій і місцевого Від-
ділу УККА 

Голова місцевого Відділу 
УККА Ігор Ґонтар прсл-

Свято самостійносѓті 
і соборности України в Рочестері 

ставив директора Ірондек-
войту Фрела Ляпел, який 
започаткував свято проќ ін 
мацією ..Української о Дня" 

Головними гостями на 
академії були конгресмен 
Ліоіз Сльотер та ВІДОМІ 
правоіахисники Оділа І о 
ринь і Йосиф Гсредя. 

Від самої О початку івіні 
діяльності! в Конірссі. Л 
Сльотер постійно діяла н 
оборот українських право-
захисників ѓа релігійних, 
культурник і національних 
прав України Завдяки її 
старанням О. Горинь ирні-
хала к` ЗС`Л на лікування У 
свосм) слові Л. Сльотер 
говорила про змагання ук-
раїнського народ) яо нета-
лсжносін та про проюдо-
шсння самостійностн в 1918 
році, ствердила, що мину-
ло 72 роки а ця мрія про нс-
задежність все ще не ідій-
снидась Але іавдлки гаким 
правоіахисннкам як Одьіа 

Свято 22-го Січня у Денвері 
Тут, у Денвері, в неділю, 

4-го лютого, громадськість 
нашого міста численно 
зібралася в нашій церкві, щоб 
відсвяткувати 72-гу річни-
цю проголошення незалеж-
ности України. Св. Літур-
гію в намірснні українсько-
го народу виѓправили о. д-р 
Павло Баб'як і о. Йосиф 
Гацко, колишній і тепсрііп-
ній адміністратори нашої 
церкви. 

У Св. Літургії взяла уча-
сть моло.чь і пластовий се-
ніорат місцевої станќі. Во-
ни рядами ввійшли з при-
твору від наймолодших, 
маленьких новачат. далі 

У Св. Літургії взяла уча-
сть пластова молодь і пла-
стовий сеніорат місцевої 
станиці. Вони рядами ввій-
шли з притвору — від най-
молодших, маленьких но-
вачат, далі маршувало юна-
цтво з членами УПС на чолі 
з в.о. станичним пл. сен. Іва-
ном Ќостюком. Всі вони 
лівою рукою тримали дов-
гу синьо-жовту стрічку, як 
символ злуки з українським 
народом в Укрїані, який 21-
го січня організував живий 
ланцюг єдности з Києва до 
Львова. Пластова молодь 
вітала у своїх рядах гостя з 
України Леонтія Вінникеви-
ча, що живе в Денвері і чекає 
на приїзд своєї дружини і 
донечки, які перебувають у 
таборі переселенців в Ма-
дярщині перед виїздом до 
ЗСА. У правій руні нласто-
ва молодь тримала сині і 
жовті гвоздики, складала 

їх до флякона, що стояв на 
тетраподі і зайняла місця в 
двох перших лавках, що 
були прикрашені букетами 
з синьо-жовтих стрічок. 

З нагоди цього иацю-
нального свята українсько 
го народу о д-р Павло Ба-

І 

б'як виголосив чудовч иро-
иовіді. Він юкрема, сказав: 
‚‚Кожного року В СІЧНІ МИ 
пригадуємо собі с.юва че-
т вср і о і о ч н і ве рѐ ал% У к-
раінської Центральної Ра-
ди. т о ними була проголо-
шеиа самостіянв, суверен-
на українська державі Дні 
народження національної 
самостійностн і державно-
сти ѓа об'єднання всіх укра-
інських земель і иія ўкраїн-
шв великими святами, як 
для християн Рідзво ѓа Во-
скресення Христове Укра-
їнці гнмй лагами ШОВІДЧИ-
ли перед свпом свою ЖИВу-
чісп. і іДІбнІСТЬ рядити со-
бою Вимріяна ВОЛЯ була 
коро і ќа. бо по кількох ро-
ках Україна знову оііинида-
ся під чужою іайманши-
ною 

її перспективи 72 років 
історичні акти січневих днів 
1918 і 1919 рок) вказують 
нам шлях до прані і бороть-
би за суверенність і собор- ' 
ність українською народ) 
Реалізуймо принципи Че- і 
твертою універсалу своєю 
щоденною працею, СВОЇМ.! 
вчинками, своєќ) мораль-
ною і матеріальною жерт-
ВОЮ, вих-)ванням напінх 
дітей на січневих аќгах, 
щоб кожний день нашої і 
прані був її і.тний ) ним, 
особливо в ні тяжкі і баіаті і 
па песѓѓо.иванкн часи Про- ! 

сім у Бога духовної о і 
національного прозріння. ; 
щоб ми ясно розуміли, т о ! 
повновартісний роівиток 
національний і релігійний 
може бути ТІЛЬКИ У СВОЇЙ нс-
залежній, вільній державі" 

По Св Літургії була віл-
правлсна Панахида іа спо-
кій дўні борців, т о віддали 
свсн життя за волю Украї-
нн 

Оларка ФЬ лкк 

Горинь і Йосиф Гсрсля ця 
мрія все і живою. Надій-
іпов уже час щоб Горбачов 
ілійснив свої обіцянки та 
припинив жорстокі персслі-
дуваиня релігії, української 
культури ѓа проявів стрем-
ліньдо неза.іежности, дав 
українському народові і 
всім ІНШИМ народам Сові і-
сі.кого С`оюіу право бў ги 
господарями на своїй землі 
іа рішати самим про свою 
ДОЛЮ, як це уже сталося у 
деяких народів СхІДИЬОІ 
Европи. Голова місцевого 
Відділу Організації Амсри-
канці в Обороні Людських 
прав в Україні (АОЛПУ). 
Валентина Макогон вілзна-
чи.да Л. Сльотер від імсни 
Централі цієї Організації, 
Гучіанітарною Нагородою 
іа и довголітню працю в 
обороні українського наро-
ду. а особливо за допомогу 
О І оринь. Як прояв ио;іл-
ки ja клопотання і допомо-
гу ѓа з побажанням да.іь-
іпи.х успіхів О. Горинь по-
дарувала їй різьбленою і 
дерева орла, який є симво-
лом Амєрикаснької Держа-
нн 

У своєму слові О. Г'оринь 
насві ѓлила довгий процес 
кристалізації свідомості ук-
раїнського народу.йог о 
світ.11 моменти і ведичні 
періоди незалежного жнг-
гя. починаючи Київською 
РУССЮ, через Галиііько-Во-
дннську Державу Данила 
Великою. Гетьманську Са-
мостійність часів С`аіай-
дачного, Хмельницькою. 
Мазепи, аж до новітньої 
історії 1918-1919 pp.. р яких 
проі одошсно Незалежність 
і С'оборність України 

Йосиф Гереля іоворнв 
про боротьбу українською 
народу в сучасних .умовах, 
про хоробрих мужів і жінок 
Української Гельсінќської 
Спілки, які нехтуючи в.іас-
II ОН) ВИ І одою і життям, всту 
пили на шлях захисту укра-
інськоі мови, традицій і 
самобутности. Розі лядаю-
чи сьог однішній стан ‚.перс-
Г)удови". підкреслив під-
сѓумну політику Горбачова, 
який не зрікся мрії про 
..велику нсдєліму". 

II рої раму прикрасила 
сольоспівом вокалістќа і 
Горонто, член Канадської 
Оперної Компанії Оксана 
Рогатии-Махогои, прифор-
гепіяновому супроводі ВІ-
ЛОМОГО акомпаніяменюра 
і Гороню Михайла Бубна 

В першому виступі со-
псгка проспівала: ..Роівій-
геся з вігром" слова Івана 
Франка, музика Степового, 
‚‚Пісня про Львів" сл Ікера. 
муз 3 Лавришина. „Лю-
біть Україну слова Сосю-
ри. муз Миколи Фоменка 

В друі їй частиш виконала 
насѓўипі пісні: ..За тебе Ук-
раїно" слова В Щурата, 
муз. С. Людкевича, „Ху-
сточка червона" муз. Зено-
вія Остапенка, „Як давно" 
сл О Підсуха, муз Гриѓ о 

рія Китастого. 
Виступ солістки іірийня-

ли присутні з насолодою і 
вдячністю Зокрема захоп-
лсння викликав бадьорий 
марш ‚.За гебс Україно" С. 
Людкевича і зворушлива 
пісня ‚.Як давно" Григорія 
Китастого. ЯКУ іібраиа пу-
б.діка прийняла з снгузіяз-
мом. повстанням з місць і 
лові о тривалими оплеска-
мн. В понеділок. 22-і о січня, 
н будинку міської Управи, 
при всликолюлній участі 
рочесгі" -'.кої іромали від-
значено і гковою програ-
мою роковин державности 
України Наша гостя Ольга 
Горинь була присутня на 
цій церемонії, огш духовні, 
оріан нації і прапорами та 
учні школи св Иосафата з 
учи гелями 

Із іапрошсних американ-
ських урядовців буди при-
су ѓні президент місько) 
ради Лжан Г Ќуран, скзе-
кутианий іасгудник повіту 
Браі н К'урай, іаконодавцеь 
ПОВІТУ Дрнодьд І А. Ексрт 
від містечка Ірондиквойт. 
Після привітання присутніх 
було зачитано проклямацй 
..Українського Дня" від мі-
ста Рочестср. передмістя 
Іронлсквойі ѓа повну Мон-

(Іарох церкви св. Иоса-
фага о II І.У мЃир провів 
молитву. Діти школи св. 
Иосафата проспівали пісню 
..Гол б.іес Америка" та 
пісню ..() У країно, о люба 
ненько" Учениця VIII-oi 
класи Людмила Курочка 
відчитала IV Універсал 
українською мовою, а учень 
Vlll-ої кдяси Іван С`тефа-
нів Акт С`оборности ан-
і лійською мовою 

Ведучим програмою був 
Володимир Захарќів Го-
ловну промову виголосила 
Марѓа Шмпе.іь Кінцеву 
молитву провів о Петро 
Г р О Н С Ь К И Й С`ВЯТКОВУ Г)О-
граму закінчено просі,.ьан-
ням українського іимну 
‚.ІПс не вмерла Україна" 

Інформації про цьогоріч-
ні святкування неіалежно-
СТИ України появилися в 
місцевій гелеві ііі і пресі. 
Про Ольг у Горинь бу.і 
стаѓ ѓя в місцевій вечірній 
і а (сѓі „Тайме Юнюн" з 23-
го січня піл заголовком 
..Фрідом рінѓе ін Ситі 
Го.'іл", в якій наведено цита-
іу з її промови ..Історія 
іасудила марксистсько-ле-
нінський совстський ре-
жнм" 

Пюбоа Котиська 
ПОТОЙБІЧ 
РУБІКОНУ 

ОПОВІДАННЯ. НОВЕЛІ. 
НАРИСИ. ДРАМА 
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Просфо^а 1-го Відділу СУА 
в Ню Йорќу 

За традицією 1-ий Відділ 
СУА в Ню Йорќу влашто-
вус кожного року у різд-
в'яному часі родинну імп-
рсзу „Просфору". 

28-го січня зійшлися член-
ки з родинами у святочно 
прибраній домівці. Незви-
чайно милою несиодіван-
кою були гості з України, 
які прибули до ЗСА на від-

-, відини. Ми мали нагоду 
спільно провести наше свя-
то в дусі давніх народніх 
традицій. 

Голова Лідія Маґун при-
вітала всіх присутніх та, 
зложивши новорічні иоба-
жання відкрила наше тра-
диційнс свято. Присутній 
о. Готрович поблагословив 
трапезу і виспіванням Гос-
подньої коляди „Бог Пред-
ВІЧНИЙ". Прнакомпакьямен 
ті Ірини Старосольської 
розпочато дальшу програ-
му. 

Культосвітна рефсрент-
кн Іванна Мачай відчнта-
ла доповідь .‚Духовна куль-
лура народу, традиція і зви-
чаГ" Вона звернула голов-
ну увагу на три елементи: 
традицію, звичаї і мову, 
яуі об'єднують людей в 
один нарід. Традиція — 
це той магнет, що в'яже 
сучасне з минулим і мас 
великсй вплив в житті оди-
цнці, родини, громади і на-
роду. 

Звичаї цс прикмети, 
іікими пізнається нарід не 
лише в сучасному, але теж 
в ного історичному розвит-
ку. Усі три елементи най-
краше проявляються ўсвяті 
Різдва Христового, яке по-
чннасться Святою родин-
ною Вечерею, а кінчається 
„Богоявленням". 

Сьогодні, після 70-літ-
нього поневолення, спонтан 
по виживають в Україні 
призабутиі традиції і звн-
чаі нашого народу і без 
страху лунає коляда на ву-

лицях України. 
Святим обов'язком укра-

їнців у діаспорі є зберіган-
ня усіх духовних надбань 
нашої культури, щоб пере` 
дати їх молодшому поко` 
лінню. 

Після доповіді слідува-
ли виступи дітей. Лариса 
і урин декламувала вірші: 
„Мій Ісусику маленький" 
і ‚‚Ялинка", а Леся Пуп-
ша вірш „Воскова свічеч-
ка". В дальшому, відома 
співачка, Лариса Магун-Гу-
рин відспівала коляду „На 
небі зірка" під акомпань-
амент Ірини Старосольсь-
кої, а Стефа Ѓўменюќ відчи-
тала вірш з України „До 
нас йдуть колядники". 

Після офіційної частини 
наступила вечеря, яку прн-
готовнли членќи Відділу, 
а обслугою зайнялися його 
господарські референтќи. 
Голова Л. Маґун відчита-
ла привіти від отців і сес-
тер з Бразилії та Югосла-
віі. Теплим словом приві-
тала присутніх голова Ок-
руги СУА, Леся Гой, ба-
жаючи щастя, здоров'я та 
успіхів у новому році. 

Цікавий був виступ та 
разом привітанќа від гос-
тей з України, Львівської 
області, для яких побут в 
Америці видасться наче, 
сон, бо ніколи не уявляли 
собі того добробуту і свс-
бодн, яка тут панує. Нарід 
в Україні вже трохи духов-
но піднявся і вільніше жи-
ве. Вони, передаючи привіт 
від земляків з України, про-
сили рівночасно їх не за-
бўвати. 

Гана Сєрант звертаючись 
до членок з віншуванням 
просила про даток на пот-
реби суспільної опіки, на що 
членќи відгукнулися щедрн-
ми пожертвами. На цьому 
закінчено святочну прог-
раму. 

Марія Мотиль 

Студії в УВУ 
Ректорат У ВЎ пові-

ДОМЛЯЄ. що в літніх місяцях 
1990 року вибудуться такі 
виклали; 

I. Ссместральні виклали. 
Літній семестр філосо-

фічного факультету і фа-
культету права та суспіль-
но-економічннх наук для 
завершення студій магі-
стерськнм або докторським 
дипломом починається 2-го 
липня і триває до 31-го 
серпня. 

1) На філософічному фа-
культеті передбачені такі 
групи: Мовно-літературна; 
Історнчно-географічна; фі-
лософія. психологія, педа-
гогіка; соціологія і культу-
ра. 

2) На факультеті права і 
суспільно-скономічних наук 
є такі відділи: правничий: 
економічний:політичних 
наук 

Семестральна оплата: 
800 нім марок. Під час се-
местру можна осягнути9 до 
12 кредитів. 

Студії в У ВЎ можна за-
вершити, як уже згадано, 
магістерським згл. доктор-
ським дипломом. 

II. Інші програми: 
)) Педагогічний інститут 

УВУ матиме курси для вчи-
телів українських шкіл і 
виховників молодечих ор-
ганізаиій з узглядненням 
дидактики й методики ви-
кладання українознавчих 
предметів. 1990 року від-
будсться ‚.С ѐсія А", наголо-
шує мето до лої ію навчання. 
Курси триватимуть від 9-го 
липня ло 3-го серпня. Опла-
та курсів: 350 нім. марок. 

Учасники цих курсів мо-
жуть здобути 6 кредитів, які 
в міру потреби будуть зара-
ховані в їхніх загальних 
студіях Крім того отрима-
ють посвідки й транскрнпти 
для інших університетів. 

2) Курси українознавства 
л.гя поширення й поглиблен 
ня знання про Україну в 
сучасному й минулому від-
будуться віл 16-го липня до 
3-го серпня три тижні 
Оплата курсів 200 нім. ма-
рок. На ці курси можуть 
вступати не тільки студенти 
університетів, але й учні ви-
шнх клас середніх шкіл 
Після іакінченім курсанти 
отримають посвідки УВУ 

)) Курс української мови 
відбудеться віл 16-го липня 
до 3-го серпня Він матиме 
45 годин навчання і персд-
бачений для тих. хтоциком 
не володіє або слабо воло-
дк українською мовою 
Оплата курсу 300 н м 

4) Курси англійської мо-
ви (першого і другого сту-
пеня) відбуваються протя-
гом цілого року (двічі на 
тиждень понеділок і чет-
вер). 

Студенти УВУ мають 

знижену ціну в гуртожитку 
„Рідної Школи" на кошти 
прожитку в Мюнхені. При` 
міщення і харчування винс` 
сясь 180 н. м. тижнево. Зѓо` 
лошеиня до гуртожитку му-
сять бути прислані до ЗІ ̀ ѓо 
травня 1990 p.; у випадку 
пізніших зголошень УВУ 
не відповідатиме за примі-
щення. 

Докладні відомості про 
УВУ і цьогорічні виклади 
подаємо у програмі викла-
дів У ВЎ. Хто хотів би отри-
мати нашу програму або 
додаткові інформації, може 
звертатися на таку адресу 
Ukrainische Freie Universitat, 
Pienzenauerstr. 15. 8000 
Munchen 80, tel. (089)98-69-
28. 

5) Фундація УВУ в Аме-
риці організує: 

а) Кобзарський курс — 
Українська народна музика 
і бандура. 

Цього літа від 16-го до ЗО` 
го липня при Українському 
Вільному Університеті (У-
ВУ) в Мюнхені відбудеться 
6-ий з черги академічний 
кобзарський курс. Студен-
ти-учасники курсу можуть 
одержати кредити за нав-
чання. 

Програма курсу скла-
дасться з двох частин. За 
теоретичну частину відпові-
дас професор-музиколог 
д-р А рістід Вирста, за прак-
тичне навчання гри на бан-
дурі — д-р Марко і д-р Хри-
стина Фаріони. 

6) Десяту з черги (п'яти-
тижневу) студійну поїздку 
„Стежками батьків по Ев-
ропі" від 4-го до 9-го серпня 
1990 р. для студентів від 18 
до 25 років (під керівницт-
вом д-ра Петра Гоя). В рам-
ках цієї студійної поїздки 
студенти можуть одержати 
кредити за один або два 
курси (Elective or Indepen-
dent Studies); 3 або 6 креди-
тів за 1. Слов'янська куль-
тура і цивілізація (3 креди-
ти); 2. історія Східньої Ев-
ропи (3 кредити); 3. Семінар 

Українці в діяспорі: ви-
брані проблеми. 

Зголошення на всі про-
грами і курси просимо над-
силати на адресу універси-
тету в Мюнхені. 

Зголошення наКобзарсь-
кий курс і курс „Стежками 
батьків" та на стипендії 
просимо надсилати на адре-
су Фундації УВУ в Ню 
Йорќу. Як і дотепер, сти-
пендіа Фундації УВУ пс-
кривас оплату за навчання 
Кошти перебування в інтер-
наті покривають курсанти, 
а в особливих випадках є 
можливість одержати сти-
псндію. Ukrainian Free 
University Foundation, Inc. 
P. O. Box 1028. New York, 
NY. 10276. 

Балтимор, Мд (Б.С.) -
Після більше як десятка 
років українська громада 
Балтимору знову об'єднано 
відзначила 72-річчя прого-
лошення самостійности Ук-
раінської Народної Респу-
блікн в Києві 1918 року та 
71-річія Акту Соборности 
українських земель в 1919 
році. Ця спільна імпреза є 
наслідком не тільки велико-
го національного зрушення 
в Україні, де наш народ 
одним фронтом домагасть-
ся прав та свободи, але і 
майже дворічної кропіткої 
праці Балтиморського Ко-
мітету 1000-ліття Хрещення 
Укрїни в 1987-89 pp.. який 
об'єднував представників 
усієї громади. Урочисте від-
значення цих світ тих роко-
вин відбулося у формі свя-
точного бенкету, ЩО його 
на неділю, ІІ-го лютого 
підготовили спільно управи 
балтиморських відділів 
УККА і УАКРади. 

При вщерть заповненій 
залі Дому Української Мо-
лоді почався Бенкет внесен-
ням національних прапорів 
почотами сумівської і пла-
стової молоді в організа-
ційннх одностроях та відспі-
ваннам національних гим-
нів Вірою Ганкевич-МскФі-
терс та присутніми на залі. 
Згодом Олесь Тимошенко з 
Києва відчитав IV Унівср-
сал (частини), а Роман Вер-
ний — англомовний пере-
клад універсалу. Мгр Ан-
дрій Чорно^ольськии, го-
лова УАКРади, вів бенке-
том і після відчитання Уні-
версалу представив залі го-
ловний стіл, а саме сенато-
ра Пола Сарбейнса, конгрес 
мена Бенджамина Кардина, 
д-ра Богдана Футея з дру-
жиною, о. Юрія Маркевича, 
о. Григорія Подгурця, Кли-
ментія Баб`ака, голову УК-
КА, аќ т-ж представників 
литовської і естонської гро-
мад і Американської Коа-
ліцц Свободи. Бенкет від-
крис коротким словом К.ін-
ментій Баб'ак, голова від-
ділу УККА, в якому він 
привітав гостей та грома-
длнство і вказав на те, що IV 
Універсал завершив процес 
еволюції української полі-
тичної думки та доказав 
зрілість нації. Були і інші 
державќотворчі акти зго-
дом, а сьогодні і в Україні і 
в діяспорі йдуть змагання, 
щоб здійснити те, що про-
голосив IV Універсал. 

Сенатор Пол Сарбсйнс в 
свойому привіті пригадав, 
скільки разів збирались ми 
для відзначення роковин 
української державности та 
сдности і намагались проск-

Балтимор об'єднано відзначив 
22-го Січня 

тувати їх на сучасність з 
метою поліпшення долі рід` 
них в Україні. Він вважає, 
що наші змагання позначи-
лись на політиці ЗСА і Захо-
ду і зміни є. хоч їх ще не 
досить, та що рідні наші в 
Україні повинні бути вдач-
ні українській діяспорі, ака 
причинилася до реалізації 
цих змін. На наше свато 
прийшов він, щоб ще раз 
заявити особисто свої зо-
бов`язання для праці за сво-
боду. Конгресмен Б. Кар-
дин також привітав нашу 
громаду із святом та прилу-
чився до думок сен. Сар-
бейнса, вважаючи теж, що 
до існуючих змін в Україні 
причасна і українська дія-
сиора. Він приніс із собою 
копії своїх заваѓ, що їх він 
помістив в „Конгресовому 
Рекорді" з нагоди річниці 
української державности. 

Головним промовцем на 
бенкеті був достойний д-р 
Богдан ФутеЙ, федеральний 
суддя з Вашінгтону. В англо 
мовній частині своєї допо-
віді пін не зупинявся на 
історичних аспектах 22-го 
Січня, хоч і заявив, що без 

1918-19 років ми не бачили б 
сьогодні цього великого, 
стихійного відродження, 
доказом чого є конгрес 
НРУП і ‚‚живий ланцюг 
сдности" з нагоди 22-го 
Січня. Доповідач сказав, 
що є надії на можливість 
визволення мирним шля-
хом і тому лідери українсь-
кого відродження присвячу-
ють стільки уваги березне-
вим виборам, що будуть 
свого роду іспитом зріло-
сти українського народу. В 
ЗСА організуєтьса Конґре-
сова делегація для обссрва-
ції совєтських виборів в 
березні і тому нашим першо 
рядним завданням тут с 
переконати наших сенато-
рів і конгресменів взатп в 
ній участь. Доповідач звер-
нув теж увагу на те, що 
найновіші звіти туристів 
вказують на страшне еко-
логічне спустошенќа в Ук-
раіні та людські жертви в 
наслідок недбалої, імпе-
ріяльної нуклерарної полі-
тики СССР. Д-р ФутеЙ вва-
жас. що наша моральна і 
матеріяльна допомога обо 
в'язќова. Ми мусимо вклю-
читися в цю акцію, ознайо-
мити цілий світ із нуклеар-
ною трагедією України та 
потребою світової допомо-
ги в поборюванні її наслід-

Березень — місяць СФУЖО 
Здасться, що рік почався 

нещодавно, а вже прийшов 
його третій місяць — бере-
зень. Той місяць, що Сві-
това Федерація Українсь-
кнх Жіночих Організацій 
назвала „своїм". 

Створено СФУЖО v 1948 
році. Об'єднує вона 22 жі-
ночі організації, що працю-
ють у 13-ох країнах на 
чотирьох континентах. Кож-
на організація-член вплачўс 
свій внесок. Для праці СФ-
УЖО цих фондів недоста-
тньо. Бож крім пов'азання 
праці українських жіночих 
організацій, вона репрезсн-
тує українське жіноцтво на 
міжнародному форумі. А це 
вимагає участи делегаток у 
конвенціях міжнародних 
організацій, друку інформа-
тивної літератури різними 
мовами, відповідних пляка-
тів тощо. Без солідних фі-
нансових ресурсів здійсни-
ти це немозаслнво. 

Для зміцнення фінансо-
вої бази СФУЖО у ЗСА і 
Канаді зорганізувались фі-
нансові комісії. Головою 
комісії в Америці є Марія 
Харина. Працю комісії від-
значено на річній нараді 
Управи СФУЖО в жовтні 
1989 року. 

На нараді багато часу 
присвячено і сучасним про-
цесам національного від-
родження українського на-
роду в Україні та конечній 
потребі нашої допомоги. 
Тому постановлено у „Мі-
сяці СФУЖО — березні" 
популяризувати діяльність 
Федерації , подбати про 
збільшення ‚‚фонду п'ят-
сот", що здавна призначе-
ний на допомогу Україні 
(названий він так у пам'ять 
500 жінок`в'язнів, що заги-
нулн під колесами танків, 
вийшовши на протестиў де-
монстрацію на каторзі у 
Кінгірі). Тепер цей фонд 
будуть використовувати 
для допомоги дітям, що за-
знали чорнобильської тра-
гедії та тяжкої хвороби в 
Чернівцях. 

Різні заходи вживає Фі-
нансова комісія. Ось мину-
лого року з дозволу добро-
дія СФУЖО Митрополита 
Стефана Сулика у березні 
зорганізовано продаж кві-
точок коло церков. Ввесь 
прибуток передано до каси 
СФУЖО. І цього року Вла-
дика дозволив пропонувати 
коло церков в одну з неділь 
березня квіточку. 

кілька років улаштовує 
комісія льотерію. Українсь-
кі мистці дарують для неї 
картини. Останнього разу 
подарували: Наталія Ан-
друсів літографію св. ѓі. 
Петра Андрусіва, мисткиня 
Стефанія Ьернадин — кар-
тину „Квіти", Богдан і Хри-
стя Сеники зі своєї колек-
ції — портрет Бердника 
мистця Андрія Мадая та 
д-р Микола Ценко кілька 
картин з власної колекції. 

Виграші припали: Галі 
Бонк-Галамай (Канада) — 
„Квіти" С. Бернадин, Марії 
Одежинській — портрет Бер-
дника А. Мадая, Калій Дан-
ко — літографія П. Андру-
сіва. 

Фінансова комісія дякує 
мистцям і жертводавцям за 
щедрість, за їх допомогу у 
придбанні засобів для праці 
СФУЖО; дякує всій грома-
ді українській, члени якої 
підтримують льотерію та 
купують квіточки ўберезні. 
Дякує усім зв'язковим сво-
їм, котрі розпродують. Дя-
кус комісія і усім прихиль-
нпкам СФУЖО за їх щоріч-
ну вкладку-пожертву. Кате-
горії вкладок прихильників 
такі: найнижча — 5 дол., 
спомагаючі - 10,жертво` 
давці 25, добродії — 100 
дол. річно. 

Може хтось з вас, шанов-
ні читачі, розуміючи важли-
вість праці СФУЖО стане її 
прихильником? Адреса для 
надсилання вкладок: Mrs. 
Ludmyla Chajkowsky, 115 
Thorndike Rd., Philadelphia, 
Pa 19115 

Галина Царкннюс 

ків. як теж переконати аме-
риканські кола, а зокрема 
исоби масової інформації 
про тс, що в інтересах ЗСА є 
мати не лише один Совстсь-
кнй Союз, але самостійні 
вільні республіки поневоле-
иих тепер націй, бо без віль-
ної України немислимі 
мир і рівновага сил в Евро-
ш Правдива перебудова і 
гласність можлива лише 
тоді, коли не стане Совєтсь-
кого Союзу. Кожний нарід 
мас право самому рішати 
свою долю. 

Д-р ФутеЙ вважає, що IV 
Універсал є початком но-
вої, визвольної ери та зупи-
нився на останніх подіях в 
Україні — конгресі НРУП і 
‚.живому ланцюгові сдно-
сти" як доказах того, що 
наш народ остаточно збу-
днвся з летаргічного сну та 
вимагає конкретних ре-
форм. Компартія здає по-
)ііції та він впевнений, що 
день волі для України близь 
кий. Д-р Футей висловив 
думку, що українське життя 
мусить іти двома шляхами. 
Тут, задля збереження укра-
їнського „я" ми мусимо 
вдержувати постійний зв'я-
іок з Україною та усвідом-
лювати н становище, як теж 
треба нам виховувати різ-
них експертів, добрих гро-
мадян ЗСА, які, знають істо 
рію народу їхнього поход-
ження. Діаспора тепер му-
сить сповняти ролю містка 
до політичних кіл Заходу та 
діяти координовано, до-
цільно і авторитетно. На 
закінчення доповідач зая-
вив, що прийшов час, в яко-
му треба діяти. Гріхом буде 
тільки говорити, критику-
вати і сидіти бездільно. Має 
мо сприятливу нагоду до-
помагати рідному народові 
у визвольних процесах, які 
так жертвснно проводять 
наші рідні брати в Україні 
Там вони з'єднані і нам тут 
потрібно це наслідувати, а 
наша критика повинна бути 
будуюча, а не руйнуюча. 

Післа доповіді судді Б. 
Футеа були привіти від ради 
Литовських Товариств Ме-
рнленду (Дж. Смит, Ал Кл-
раліюс) та Тоіво Тагамстс, 
голови Балтиморськоіо Ес-
тонськсго Товариства, як 
теж Алекса Колвина. пред-
ставника Американської 
Коаліції Свободи. Прокля-

мації губернатора Мери-
ленду Вільяма Д. Шейфера 
посадника Блтимору Курта 
Шмока відчитав пластун 
Володимир Чорнодольсь-
кий. Після молитви о. Г. 
Подгурця почався бенкет, 
що його підготувало жі-
ноцтво нашої громади під 
проводом Марії Стельмах. 

В мистецькій програмі 
Віра Ганкевич-МекФітерс 
виконала ряд пісень при 
супроводі гри на бандурі 
Галі Кохно, а саме „Бонда-
рівна". „Ой горе тій чайці". 
„Ішов козак потайком" та 
„Нагадай, бандуро, пісня-
ми". Дж. МекФітерс заграв 
на фортепіяно „Сонет" Мо-
царта і „Прелюд" Баха, а 
інж. Мирослав Гнатишин 
відспівав „Заплакали карі 
очі", „Ой у полі жито" та 
„Зоріла золота заграва" 
при власному супроводі на 
бандурі. 

В заключному слові мгр 
Андрій Чорнодольський 
вказав на те. що ось це успі-
шне спільне свято виявляє 
прагнення балтиморської 
громади до сдности. На 
його заклик імпрезу закін-
чено ефсктовно і емоційно: 
усі, взявшись за руки, ство-
рили ланцюг на залі та від-
співали „Не пора, не пора". 

Українська громада Бал-
тимору почала відзначати 
22-го Січня ще в неділю, 21-
го січня, коли на заклик о. 
Юрія Маркевича духовно 
включилась в „Живий лан-
цюг єднання", який відбув-
ся в Україні. Цього ж дня в 
Українській Католицькій 
Церкві св Михаїла була 
Панахида за тих. що поляг-
ли в боротьбі за волю Ук-
раїни. В ній взяла участь 
молодь СУМА із національ 
ними і організаційними пра 
порами, відбувши перед 
Богослуженням Апель 22-
го Січня в своїй домівці. В 
понеділок, 22-го січня в 
церкві св. Михаїла булаСлу 
жба Божа в намірснні ук-
раїнського народу з нагоди 
річниці проголошення само 
стійности, а згодом від-
мовлено молитви на верви-
ці за УКЦ в Україні. 

В неділю, 21-го січня ц.р. 
в одній із рнмокатолицьких 
костелів, а саме св. Анаста-
сія в Куртис Бей, влаштова-
но „Український День" 
Ьогос.іуження за націона-
льну і релігійну свободу 
України з нагоди роковин 
22-го Січня. На закінчення 
відспівано ..Ще не вмерла 
Україна". 

Кредитівка в Елізабеті 
має новий дім 

Отецьшамбглян Й. Федораќ передає чека на 100.000 дол. 
на конто` в кредитівці голові креоитівки М. Іванціву 

(зліва) і Касирові М Ковалеві. 

- Дня 5-го листопада 1989 
року відбулося урочисте 
посвячення новопридбано-
го дому кредитівки „Само-
поміч" в Елизабеті. Н Дж 
З ініціятиви кількох гро-
мадян 29 рок. тому крс-
дитівка була заснована й 
поволі розвивалася числом 
членів і майном. 

Досі урядування відбу-
валося раз в тиждень в ма-
лій церковній залі. Тому, 
одначе, що це було незру ч-
но аќ урядовцям кредитів-
кт, так і її клієнтам Ди-
рекція кредитівки вже дов-
ший час старалася відшу-
кати відповідне примішсн-
ня біла церкви св. Володи-
мира. Така нагода трапи-
ласа, Дирскціа кредитівки 
рішила б використати й 
так сповнилася мрія членів 
та Дирекції кредитівки в 
Елізабеті. Закуплено дім, 
але тому, що він вимагав 
ґрунтовної перебудови, чле-
ни Дирекції враз із фахови-
ми робітниками декілька 
місяців жертвснно працю-
аали, щоб влаштувати віл-
повідне приміщення. 

Вкінці прийшов цей ра-
дісний день. Після Боіос 
луження о. шамбелянт Ио-
сиф Федориќ, в супрово-
ді яиают Доашча, прибув 

до кредитівки де зібрали-
ся і ості і члени, та посвя-
тнв нову домівку. Відспі-
вано многолітствіс, голова 
кредитівки Михайло Іван-
ців потягував о. Фсдори-
кові і попросив присутніх 
на перекуску до малої цер-
ковної залі. 

На посвячення дому кре-
ли і інки приїхали голова 
ЦУКА інж. Дмитро Григор 
чук та директори коедиті-
вок Нюарку , Джорзі Си-
ті та Бавнд Ьруку.В часі 
прийняття вони складали 
іратуляцй теперішній Ди-
рекції, бажали постійного 
розвитку цій корисній укра-
інській усіаьг`ві, заклика-
ючи численно зібраних гос-
тей підтримувати и. Кре-
днтівка ‚‚Самопоміч" — 
українська фінансова уста-
нова, яка допомагає не тіль-
ки одиницям, але й рівно-
часно фінансово підтримує 
українські організації та 
установи, як теж щедро жер 
твус на національні-громад 
ські потреби. 

Слід відмітити співпра-
імо пароха о. Федорика, 
який зложив 100,000 дол. 
в нашій кредитівці. 

Е.М. 

Св. п. Архиепископ В. Дідович 

Передчасно, дуже передчвс 
но, відійшов Владика Во-
лодимир, у світському жит-

Й — Володимир Дідович. 
ого перехід у духовний 

сан, зокрема період післа 
хіротонії, влив свіжий жи-
вотворчий срумінь уииття на 
шої У АПЦ. Найбільше мар 
кантний прояв своїх ней-
мовірних спроможностей 
і творчої ініціятиви він дав, 
довівши до конкретної реа-
лізації, задум епохально-
го перевидання Требника 
Митрополита Петра Мо-
гили. Справа ця була насті 
льки складна своєю тсхніч-
ною стороною і коштами, 
що навряд чи кому іншому 
прийшла б на гадку сама 
думка про видання. 

Володннир Дідович похо-
дить з селянської родини 
біла міста Крем'анца на 
Волині, але вже з малих 
літ його більше притягає 
місто, ніж спокійне село. 
СереДНЮ ОСВІТУ ВІН ПОЧИ; 
нас у Крем'янці і потім її 
продовжував у відомій Лі-
совій школі в Білокриниці 
коло Крем'янця. 

У ті роки його увагу при-
вертає робота в гуртках 
української молоді, культур 
на самодіяльність та істо-
ричне минуле Крем'янеч-
чинн. Володю, аќ його зва-
ли в гуртках, видно в юкац-
тві ОУН на Крем'анеччині 
та у шкільних хорах, в яких 
його голос відзначався міц-
нам баритоном. Він запо-
падливо вишукує по селах 
сліди кремінної доби і в 
нього поволі твориться вс-
лика колекція. Вона зали-
шилася у Крем'янці і тепер, 
мабуть, є частиною район-
ного музею. 

Дуже активним був у ньо 
го період перебування у 
Білокриниці. У школі цій 
зібрався у той період до-
бірний колектив здібних 
і дієвих молодих людей 
і їхній прояв став ще біль-
ше видним, коли до Школи 
прибув під кінець 1941 року 
інж. Павло Гарячий. Сот-
ник у Гордіснковому полку 
під час визвольних змагань 
і абсольвент УГА в Подєб-
радах в Чехії, П. Гарячий 
поєднував у собі багато 
рис формуючого змісту. 
Його вплив ні ctapfajV мо-
лодь і передавання їй всіх 
духовних багатств, що їх 
він придбав на своєму шля-
ху і постійно збагачував, 
був справді великий і він 
лишив сліди на все даль-
ше життя цієї молоді. 

У тій атмосфері Школи, 
що п дуже скоро створив 
сот. Гарячий, Володя почу-
вався наче риба у воді. ВіЙ-
ськова інтенсивна підготов-
ка, великий шкільний хор 
під управою мгра Юрія Ќу 
льчицького, брата відомої 
Тіни, яка впала під куля-
ми совєтських прикордон-
ників під час переходу кор- ' 
дону з Бульбою на Поліс-
ся в серпні 1940 року, енер-
гійна праця в ланках ОУН 
— успішно поєднувалися 
з авдиторними зайняттями 
і практикою у недалекому 
шкільному Лісництві. Шко-
ла скидається на гомінкий 
вулик у медодайний період 
літа Хоч був він на мо-
лодшому курсі, Володя ус-
пішно брав участь у всій 
цій молодечій активності 
і проявлявся часто своєю 
підприсмчи вістю. 

Коли Волинь сколнхну-
ла на початку 1943 року 
чергова хвиля німецького 
удару по мирному населен-
ні, цей удар відчувся і в 
Білокриниці. Зі школи вир-
вало гестапо сот. Павла 
Гарячого і д-ра Рощинсь-
кого і того ж дня їх розст-
ріляно разом з іншими чіль-
ними членами української 
фомади у в'язниці в Крем'я 
нці. Це привело до поваж-
ного струсу в школі і від-
ходу деякої частини стар-
ших учнів до української 
партизанки в лісі, що саме 
тоді починала розвиватися 
на Волині. 

У ряді перших партиза-
нів був також і Володя. ` 

Внутрішня трагедія ук-
раїнської боротьби з німия-
ми на Волині відома. А 
тому шо в ній, на лихо на-
шій долі, не було місця для 
всіх волиняків, там постав 
УЛС. У ньому бачимо та-
кож і Володю. Доля цього 
УЛС влила його згодом до 
Галицької Дивізії, а потім 
на фронт в Австрії на від-
тинку Фельдбах — Ґляй-
хенберг. 

Життєве призначення ви` 
вело В. Дідовича живим 
і цілим з воєнної завірю-
хи, і він опиняється піс-
ля війни у Мюнхені в Ба-
варії. Але тут не мав ча` 
су на відпочинок. Володя 
відразу вливається у заро-
док громадського жиѓта, що 

спонтанно постає на зга-
рищах цього міста. Він всту 
пас у відомий хор Горо-
довенка, який дав згодом 
велику кількість внсоко-
мистецьких концертів по 
всіх більших скупченнях 
української еміграції у пс-
воєнній Німеччині. Рівно-
часно Володя вписується 
на Лісовий відділ агроно-
мічного факультету ЎТЃІ 
в Регенсбурзі. Але без змо-
ги ефективно продовжувати 
студії, бо потреби ОУН по-
лонять його повністю... 

Щойно у половині 1950-
их років у нього знов пс-
являється можливість від-
ковлення науки, однак без 
жодної перспективи у ді-
лянці лісових наук. Після 
деяких вагань і роздуму-
вань, Володя вибирає укра-
їнознавство та осягає сту-
пена магістра філософії на 
УВУ. Рівночасно він працює 
в Українському універси-
теті, віддаючись адмініст-
ративній роботі цієї укра-
інської установи на чужи-
ні. Деакий час він леліє дум-
ку про роботу над доктор-
ською дисертацією, але віль 
ного часу дла цього у нього 
не вистачає і Володя пле-
кану думку покидає. 

У тому ж часі на нього 
починає впливати церковне 
середовище У АПЦ, наво-
дачи його на думку про 
перехід у духовний сан. Ад-
же наша Церква відчува-
ла пекучу потребу на пас-
тнрському полі на всіх рів-
нях до самого верху. Брак 
цей кладе свою виразну пе-
чать на всю якість паст-
ви і її ролі. Свідомий цьо-
го і Володимир Дідович. 
У колі його найближчих 
друзів йде з ним на цю те-
му рад довгих розмов. Дум-
ка вистоюється і Церква 
дає остаточні аргументи, 
які схиляють Володю до 
чіткого рішення. Він Прнй-
мас висвяту у сан священи-
ка, а згодом, в 1983 роціѓ— 
єпископську хіротонію і 
стає Єпископом Володнми-
ром, потім Архиєпископом 

Новий Владика відразу 
розпочав енергійну та кро-
пітливу працю. Відбув архи 
пастирську місійну подо-
рож по Південній А.мери-
иі, де наочно ознайомив-
ея зі ста`ном Церкви і її 
потребами (відвідини цьо-
го, дещо крайнього в житті 
української діаспори, кон-
тиненту він згодом повто-
рив),поставив на ногиєпар-
хіяльний осідок в Лондо-
ні та успішно оживив ду-
ховний зв'язок, як між па-
рафіянами на цьому тере-
ні так і між членами па-
рафій. Б'ючќи церковного 
життя почаќли живішати. 

Призначений на Австра-
лійську-Новозеланндську епа 
рхію. Владика з такою са-
мою енергією та ентузіяз-
мом береться і там до ді-
ла, осягаючи поважних вис-
лідів. Всю свою діяльність 
він веде так, що його особа 
відходить на другий план, 
на першому залишаючи Це 
рќву і її розвиток. Окре-
мий наголос він ставить 
на християнські співвід-
носини між українськими 
Церквами і на мирну спів-
працю. На цьому рівні укра-
їнського громадського жи 
ття Владика також дійшов 
до помітних наслідків. Про-
довжувати б їх і за коріню-
вати. Іншим було, однак, 
призначення на його шля-
ху. Часті переношення з мќ-
ця на місце почали иідри-
вати сили Владики, прийш-
ла відтак важка недуга і 
він упав на своїй стійці Ар-
хисрейської місії УАПЦ, 
померши в лічниці у Мюн-
хені. 

В суботу, 27-гс січня ц. 
p., у каплиці Південог о місь 
кого цвинтаря цього міста 
відбулася заупокійна Ар-
хисрейська Відправа, яку 
очолив Архиепископ Ана-
толій у сослуженні трьох 
священиків і двох дияко-
нів УАПЦ і двох священи-
ків УКЦ. Українська гро-
мада Мюнхену чисельно 
віддала останій поклін Вла-
днці Володимиру, прощаю-
чи його виступами своїх 
представників. 

Похований він на україн-
ському православному цви 
нтарі в Бавнд-Бруку в Аме-
риці. 

Пам'ять про нього в ук-
раїнській громаді залиши-
ться як про Владику, який 
глибоко, безкорисно і без-
честолюбно зрозумів велич 
ну місію своєї Церкви і ста-
равса її сповнѓѓи віддано 
і з любов'ю. Своїм безпрнк-
ладним зусиллям над пе-
ревиданням згаданого Треб 
ника, він увійде в історію 
УАПЦ і української куль-
тури. 

Мнжжяьчук 

' 



Ч. 48. СВОБОДА. СЕРЕДА. 14-го БЕРЕЗНЯ 1990 

Допоможіть збудувати церкву 
Ми, парафіяни села Берсжниця, Жидачівського 

району. Львівської области. України. виріши;њ 
будувати церкву в нашому селі. У нас с старенька 
церква, дерев'яна, якій уже 266 років, і вона не діє 
більше 30 років. 

Будівництво нашої нової церкви дозволено 
урядом країни і буде проводитись на кошти парафіян 
села. 

Шановні наші земляки-українці, якщо ви розділя 
сте нашу радість відновлення української греко-
католицької церкви в нашому селі, то ми, жителі села 
Берсжниця, будемо щиро вдячні вашим пожертвуван 
ням 

З повагою до вас, в імени релігійної громади села 
Берсжниця: 

Федишнн Роман Володимирович, Вайда 
Ярослав Йосипович, Кооецький Петро 
Миха`йлович 

18-го лютою 1990 року, 
с. Берсжниця 

СИРІЄЮ ПІДТРИМУВАНИЙ ливанський уряд прези-
дента Елліяса Граві відкинув пропозицію ген. Мішеля 
Ауна щоби розпочати переговори про перемир'я та 
закінчення війни. Після засідання кабінету видано 
офіційну заяву, закликаючи прибічників ген. М. Ауна 
„скласти зброю та здатися законному урядові'`. В той 
самий час радіостанція ген. М. Ауна підкреслила, що 
намагання генерала полагодити конфлікт мирним спосо-
бом не мали успіху. 
ВИПРАВЛЯЮЧИ контроверсійний законопроект, запро-
понований минулого тижня контрольована сандіністами 
Національна асамблея вирішила прийняти закон про 
беззастережну амнестію за будь-які злочини вчинені 
обидвома сторонами під час громадянської війни. 

ОМЎА 
Об'єднання Мистців Українців в Америці 

запрошує на 

ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ КАРТИН 
МІШАНОЇ ТЕХНІКИ 

ВОЛОДИМИРИ ВІРИ ВАСІЧКО 
в недіпю. 25-го березня 1990 р . о ѓод 1-ій Дня. в 

Гаперіі ОМЎА. 136 Друга Авеню в Ню Йорќу. Н й` 

Виставка буде відкрита в будні від 6-8 веч 
я суботу і неділю від 1-ої до 8-оі веч , і триватиме 

до 1-го квітня 1990 року, включно 

ЯВВВЯ 

Народний Фонд 
Допомоги Україні 

ПОВІДОМЛЯЄМО, щ о 

ШИРШІ сходини 
Ради Директорів та Екзекутиви 

„Народного Фонду Допомоги Україні" 
— відбудуться — 

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

ЗО Montgomery Street Jersey City. N.J 

ПРОСИТЬСЯ ДО УЧАСТИ ЧЛЕНІВ РАДИ ДИРЕКТОРІВ. 
ЕКЗЕКУТИВУ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ КОМІТЕТІВ 

СПРИЯННЯ РУХУ 

Осередок Праці Наукового Товариства 
ім. Шевченка у Філадельфії, Па. 

повідомляє українську громаду метрополії Філадельфії, що 

в суботу, 31-го березня 1990 р. 
відбудеться у приміщеннях 

філії Українського Католицького Університету 
при 7911 Whitewood Road. Philadelphia — Elkins Park Pa 

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
присвячена творчості 

проф. д-ра 

Григора Лужницького 
дійсного члена НТШ, заслуженого сеньйора української 

науки та відомого літератора-письменника. 

У конференції візьмутьучасть проф. Д-рHATАЛІЯПАЗУНЯК. 
О. Д-р РОНАЛЬД ПОПІВЧАК. д-р ОСТАП ТАРНАВСЬКИЙ, 

проф. Д-р ЛЕОНІД РУДНИЦЬКИЙ. 
Прохаємо українських громадян і громадянок Філядепьфіі 

і окопнці про чиспвнну участь 
Початок Конференції: 3-тя година після обіду. 

УПРАВА ОСЕРЕДКУ ПРАЦІ НТШ у ФІЛАДЕЛЬФІЇ 

ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ 
КОЛ. УЧНІВ РЕҐЕНСБУРСЬКОЇ 

ГІМНАЗІЇ І ЖИТЕЛІВ ОСЕЛІ 
„ҐАНҐГОФЕРЗІНДЛЮНГ 

- відбудеться — 

в суботу, неділю і понеділок, 
26-28-го травня 1990 року 

— Memorial Day Weekend — 
на оселі УНС Союзівка 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ДУШПАСТИРІВ ВП ПРОФЕСОРІВ. 
ПЛАСТОВИХ ВИХОВНИКІВ АКТОРІВ ТЕАТРІВ БЛА-
ВАЦЬКОГО І ГІРНЯКА. ТОВАРИШІВ ШКІЛЬНОЇ ЛАВКИ 

З РОДИНАМИ І ЖИТЕЛІВ ОСЕЛІ В РЕҐЕНСБУРЗІ 

У програмі Реєстрація — субота рамо 9-12. Служба Божа — 
відпр о митрат Р Ганкевич. фільм ..Стежками нашої моло-
дости" - режисери Б Маланяк і д-р В Мялкоаський. бенкет 

— оркестре Б Гірняка 
Кошти побуту на Союзівш в які включені І нічліг і 3 рази 
харчування — 40 амер доп. від особи, плюс податок і при-
слуга Бенкет 12 амер доп Особи, котрі бажають бути при-

сутніми тільки на бенкеті - 20 дол 
Проситься якнайскорше висилати зголошення на адресу 

SOYUZIVKA UNA Estate 
Foordmore Rd . Kerhonkson. N Y 12446 'Tel. (914) 626-5641 

ІНІЦІАТИВНА ГРУПА 

HE ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що через Артур Кілл та Кілл 
Ван Кулл як водний вузол транспортації с більший рух. як 
через Панамський канал, він став відомий аж після того, як 
тут вилились сотні тисяч гальснів нафти. 16-милевий 
водний шлях між північним Ню Джерзі та Стейтен 
Айлендом сприяє економічному розквіту північного 
сходу. Історія розвитку тяжкої індустрії в цьому районі 
сягає 100-літньої давностн та ніколи не брала під увагу 
майбуть,. фавни та фльори. За останні 13 років знищене 
оточення почало частково відроджуватися, про що 
свідчило повернення перелітних птахів навесні. Але в 
сьогоднішніх умовах зансчищення побережжя нафтовими 
плямами стало серйозною загрозою. Понад двох більйо-
нів і альонів нафти переховується в танкерах на березі Ню 
Джерзі Артур Кіллу та Кіллу Ван Кулл. Понад 500 
кораблів та барж перепливає цим водним шляхом кожних 
48 годин. Такий рух не мають найбільші пристані в країні. 
Нафтова промисловість, яка є причиною хронічного 
занечищення оточення, почала бурхливо розвиватися в 
цьому районі вже у 1880-их роках. Ще під час Другої 
світової війни люди плавали і ловили рибу, крабів у 
прибережних водах, сьогодні це тяжко собі уявити. Вчені 
дивуються, що в Артур Кілл ще збереглась якась фавна. 

рез такі обурливі потягнен-
ня треба міняти закони, а це 
зможуть робити законні 
депутати обрані народом. 
Подавати та схвалювати 
відповідні до потреб закони 
належить до обов'язків на-
родних і місцевих депутатів, 
Треба обстоювати закони, 
які мали б на увазі впершў 
чергу добро України. „Ми 
повинні мати закони, які б 
дали нам можливість бути 
господарями своєї землі, 
домагатися повного еконо-
мічного суверенітету, а не 
щоби Москва вирішувала 
та визначала, які фабрики, 
заводи чи реактори мають 
бути побудовані на Україні. 
Саме ця, чужа господарка 
на думку Р. Братуня , дове-
ла до таких нещасть, які 
сьогодні є дійсністю в У кра-
їні, почавши від трагічної 
аварії у Чорнобилі і кінчаю-
чи екологічним забруднен-
ням Коли заходить мова 
про релігійні справи, відло-
відас, що так як і політичні 
переконання це повинно 
бути особистою справою 
кожного". Турбується так, 
як і ми, щоби міжконфесій-
ні чвари, спровоковані на-
шими недругами, не відби-
лися негативно на цілому 
процесі релігійного онов-
лення, тому до цієї справи 
треба підходити з терпиміс 
тю. Заходить питання, який 
буде шлях оновленої Украї-
ни? Відповідає реально,що 
мабуть буде по середині без 
зайвих правих чи лівих ек-
стремів. Так само ясно від-
повідас на поставлене пи-
тання, як з перспективи сьо-
годнішніх днів оцінює свої 
колишні писання? Каже, шо 
мусів так робити в ім'я май-
бутності. Тут пригадує, шо 
саме він був одним із пер-
ших, який на сторінках прс-
си почав порушувати ко-
лись немислимі для навіть 
голосного думання справи 
привернення традиційних 
звичаїв колядування, нацю-
нальної символіки, історії 
українського народу, прав-
дивих історичних фактаів і 
постатей, як гетьмана Івана 
Мазепи чи боротьби Ўкраїн 
ської Повстанської Армії 

На закінчення нашої сні-
льної розмови Р. Братунь 
висловлює признання Світо 
вому Конгресові Вільних 
Українців за схвалення рею 
люції про оголошення 
1990 року „Роком сдности" 
Каже, шо бажав би, „шо б 
це стало кличем доки існу-
ватиме український народ" 
Та заявляє, що вірить в 
можливість цього здійснен-
ня, як і в те, що патріотизм 
потребує дії — революції ево-
люційним шляхом. Підкрес-
люс й те, що „тільки через ;іе-
мократичннй процес повин-
ні всі працювати для Украї-
ни". Епілогом його розмо-
вн з нами лишається обрат 
його глибокої віри в май-
бутні спроможності україн-
ського народу, бо кермо 
перебирають молоді енту-
зіясти спокійного та розум-
ного мислення. Хочеться 
вірити у справжнє розправ-
лення об'єднаних дужих 
крил українського народ% 

Людина... 
(Закінчення зі стор. 1) 

денну політичну боротьбу, 
що тепер стала частиною 
його життя. Він говорить 
про недосконалості вибор-
чого закону, через які вини-
кають різного роду надў 
життя, що створює недо-
вір`я та апатію серед вибор 
ців. а зокрема в східніх 
областях України, де є вели 
ќа відсутність національної 
свідомости та політичнеќ: -
ти". 

Далі ми ведемо бесіду 
про те. що останнім часом з 
уваги на всякі зміни про-
довж останніх десяти років, 
Україна опинилася над ду-
ховним і матеріальним про 
ва.і.іям загибелі. Тепер ми 
стоїмо на і безоднею та „му 
снмо застановитися над іс-
нуючим питанням 'бути чи 
не бути' ". Р. Братунь під-
креслює те, що Україна ус-
падкувала цілий ряд важли-
вих та дуже складних для 
розв'язки проблем: політич 
них, економічних, екологіч-
них і національних. Всі во-
ни є дуже серйозні, тому й 
неможливо їх вирішувати 
поодиноко бо одна з дру-
гою є дуже тісно пов'язані. 
Зміна Є конечністю, тому 
кожний повинен починати 
від себе з поглядом і відпо-
відальністю, як нам бути'' 
За долю свого народу му-
сить відповідати кожний 
один, тут для прикладу на-
воднть себе та всіх тих ін-
ши.̀ . численних поетів І ШІІЬ 
менників, що вирішили ўвсе 
ти в життя слова Євгена 
Маланюка. який заявляв, 
що „коли народ не мас про-
відників, поети стають його 
провідниками". Він не ува-
жас що це є позитивною 
розв'язкою, але наявність 
викликана дійсністю. Ствер 
джує також і те, що зайвим є 
спекулювати про майбутній 
хід подій в Україні, а радше 
прихиляється до думки про 
те. що всі почини мусять 
базуватися на реальності 
сьогодення, тобто 1990 ро-
ку, а не думати, що це є 1944 
рік. 

З радістю розповідає наш 
гість про те, що багато зем-
ляків поза межами України 
поі оджуються та розумі-
ють, що треба починати з 
реальністю перед очима та 
використовувати кожну іс-
нуючу можливість. Р. Бра-
тунь підкреслює їхню вдяч-
ність за допомогу та щире 
серце української діяспорн 
та звертається з проханням, 
щоби діяспора включилася 
у підготування так дуже 
Україні потрібних кадрів 
менеджменту. „Треба нав-
чити людей в Україні діло-
вого мислення, щоби бути в 
змозі переходити до еконо-
мічної суверенности Украї-
ни" Він ще раз пригадує, 
шо в цій самій ділянці Ўкраї 
ні конечно потрібна допомо 
ѓа тепер — сьогодні. Зазна-
чус й те, що всяка допомс-
га діяспори повинна йти 
обдуманим шляхом. 

Дальша розмова рсдеть-
ся у формі запитів до нашо-
го гостя на які він відпові-
дас ясно та обширно. без 
зайвих коментувань. Одно з 
наболілих останніми днями 
питань чому не видано віз 
американським та канадсь-
ким парляментаристам на 
відвідини України в часі 
виборів? Відповідає підтвер 
дженням того, що саме че-

ПОПРАВКИ 
У статті ‚‚Можливість 

відновлення монархій в 
Східній Европі" Степана 
Женецького („Свобода", ч. 
42 з 6-го березня) трапилися 
такі недогляди: в першій 
колонці, сторінка 2-га. 16-
ий рядок, помилково надру-
ковано — „всі наші колиш-
ні королі"... Мас бути: „всі 
інші колишні королі". В 
другій колонці, на третій 
сторінці, 16-ий рядок здоля-
ни, з недогляду автора по-
милково подано: ‚.донька 
Єі)исавета Скоропадська". 
Мас бути: „донька Олена 
Скоропадська". — Ред 

Василь Шарван і 2-ий раз 
переобраний на голову, а 
Марія і Петро Гаравуси 
28-ий раз очолили фінан-
сову референтуру відділу 
на Річних зборах Братства 
св Миколам, які відбули-
ся в неділю. 28-го січня, 
в залі української католи-
цькоі Церкви в Баффало. 
Н Й 

Збори відкрив голова 
Відділу В. Шарван, який 
привітав присутніх. Відмов-
лсно молитву й вшановано 
хвилиною мовчанки помер-
тнх членів. 

Голова прочитав поря-
док нарад, який прийня-
то без змін. 

Михайло Юрків подав 
внесок, щоб зборами про-
вадив голова відділу. В. 
Шарван подякував за до-
вір'я і попросив представ-
ника баффалівської окру-
ги Романа Конотопського 
ДО президії. 

Протокол з минулоріч-
них зборів прочитала На-
:ія Ільківська, і його прий-
нято без змін. М. Гаравус 
звітувала про членський 
і фінансовий стан Відділу. 
У звітовому часі на 1-го 
січня ц, р. Відділ начисляв 
386 поліс, з того 298 до-
рослих, 55 діточих і 33 ек-
седентових. Відділ одержав 
одну студентську стипен-
дію від Головної Екзеку-
тиви УНС в сумі 300 дол., 
і один член допомогу 50 
дол.. та 13,711.48 дол. ди-
відендів і їх виплачено чле-
нам Відділу. Петро Гара-
вус звітував про стан ка-
сн відділу. Сальдо на І січ-
ня ц. р. 997.67 дол. Ця 
сума і призначена на ад-

В. Шарван і М. Гаравус очолили 
121-ий Відділ УНСоюзу в Баффало 
міністраційні видатки Від-
ділу. 

Голова Відділу В. Шар-
ван доповнив звіти рефе-
рентів і зробив огляд про 
робленої праці на зовніш-
ному і внутрішньому сскто-
рі нашим відділом та зак-
ликав до дальшої співпра-
ці незалежно від того, хто 
буде вибраний до нової уп-
рави на наступну каденцію. 

За Контрольну комісію 
звітувала Оксана Бережни-
цька. Контрольна комісія 
в складі О. Бережницька. 
М. Гнатів і Д. Ілківський 
провели перевірку діловод-
ства секретаря відділу Ма-
рії Гаравус і касира Петра 
Гаравуса. в середу. 24-го 
січня, висловила признання 
за їх працю та поставила 
внесок на ўділення абсолю-
торії уступаючій управі. 

Після вислухання ІВІПВ 
були запити і дискусія на 
тему організаційної праці, 
приєднання членів і про 
висоту полісів забезпечення 
на сьогоднішній час в У НСо 
юзі, про щоденник „Сво-
бода" та його оплат` 

С`вісн Романишин подав 
внесок, щоб перевибрати 
Управу в тому самому скла-
ді. що була в 1989 році Д. 
Пітолай підтримав перший 
внесок. Головою управи 
знову обрано Василя Шар-
вана. заступником Дмит-
ра Пітолая. 

В. Шарван подякував усім 
за довір я і вибір нової уп-
равн на 1990 рік та поп-
роснв представника баффа-

Успіхи молодого Союзовця 
Атлантіќ Ситі, Н.Дж 

Всі стверджують, ідо пр;;см 
ними почуваннями налива-
лося серце кожного укрїнпя 
коли на екранах світу, чи 
сценах театрів блестіли такі 
зірки українського поход-
жсння. як Джон Годяк. 
Джск Пеленс, Ніќ Адамс. 
Анна С т̀ен і Майќ Мазурќі. 
Цс було покоління, що піс-
ля Другої світової війни із 
своїх рядів видало цілу пле-
яду талановитої молоді. 
Після них прийшло молол-
ше покоління, а серед них 
бачимо талановиту молоду 
людину Юрія Івассчка 
Джордж Іваско. 

Якраз і спер можна мо-
лодого аріиста побачити, 
як він виступає в Атлантіќ 
Ситі в театрі І ерракс. Його 
виступ в цьому ж театрі вже 
проходить продовж івох 
місяців і триватиме до 1-го 
квітня у вечірніх годинах 
від 8-9:30 і 10-11:30 кожного 
дня крім понеділків 

Джордж Іваско студію-
вав драму, іру на і парі ѓа 
спів у Нортвестсрн унівср-
ситеті в Чикаю Впродовж 
трьох років виступав і роз-
важав пасажирів корабля 
„Пісня Америки", що подо-

Юрііі Івасгчко 

рожу. , поміж Карабійсь-
кимн островами. Два і ПАНІ 
виступай н Ріо-дс-Жснсйро 
в Бразилії іі.і окреме іапро-
шсннм. гия які бачили його 
виступи Крім того в 1989 
році в Бостоні та Фслмонт, 
Масачусссгс. виступап в 
опереті Ок.іаі ома. 

Батько Юрія та Гіог:і СЇГТ-
ри всі г членами УНС .̀ 22-і о 
Відділу в Чикаго. 

У П'ЯТДЕСЯТ ТРЕТЮ РІЧНИЦЮ ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 
Найдорожчого 

ТАТА. ДІДА І ПРАДІДА 

бл. п. 

о. ТЕОДОРА ПОПЕЛЯ 
КАТЕХИТИ У ПЬВОВІ 

будіѓть аідлраапені 

ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ 
24-го березня 1990 р. у манастирі оо. Студитів 

у Римі; 
24-го березня 1990 р. в українському католи^ь-

кому соборі Преображення Господнього 
у Львові І 

24-го березня 1990 р. в церкві св. Юрія у СарнІІ, 
Онт., Канада. 
Про молитви за спокій душі Покійного просять: 

син — ПЕВ ПОПЕЛЬ і дружиною, інўками 
І правнуками 

В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ 

Олімпії Добровольської-Прняк 

в глибокій пошані клонимо голови перед світлою пам'яттю незабутньої 
акторки, майстра мистецького читання, режисера, педагога та заснов-

ника .‚Студії Мистецького Слова' в Ню йорќу. 

Велику частину свого життя присвятила вихованню молодих центів 
театрального мистецтва та плекала серед дітей І молоді пошану і пю-

бов до рідного, мистецькою слова. 

ВІЧНА ТИ ПАМ'ЯТЬ! 

ЛІДІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА, МИСТЕЦЬКІ 
СПІВРОБІТНИКИ „СТУДІЇ МИСТЕЦЬКОГО СЛОВА" 
та СТУДІЙЦІ 

лівсько- Округи Романа Ко-
нотопського до слова, який 
погратулював голову і цілу 
управу 127-го Відділу за 
ЇХ вибір та передав привіт 
від Головної Екзекутиви 
УНС і баффалівської Ок-
ругн. Висловив щиру подя-
ку відділові за співпрацю 
з Округою.як в минулому 
році і на майбутні, причл-
нувати нових членів та ѓото 

витися до 32-ої Конвенції 
УНСокпу, яка відбудеться 
в Цьому році 

В. Шарван іакрив Річні 
Збори, подякував за про-
всдсння річних нарад Піс-
ля річних іборів відбу.ти-
ся звичайні місячні наради 
і вибір делегатів на 32 кон-
венцію УНСоюзу На вне-
сок Д. Пітолая вибрано: 
В. Шарван і олова. М 
Гаравус фінансовий сскр. 
Н. Ільківська. і П Гаравус 

заступники 

Д. Пітоіяй 

В 40-ий ДЕНЬ 
ВІДХОДУ 

У ВІЧНІСТЬ 
нашої Найдорожчої 
МАМИ, ДРУЖИНИ. 
ДОНЬКИ І СЕСТРИ 

СВ. п . 

ТАНІ Н. 
ХАРХАЛІС 

відправляться 

ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ 
Юрій Маркевич — в суботу. 17-го березня, 
о год. 9-ій вранці, в церкві св. Михаіла в Бал-
тиморі, Мд.; 

Петро БІланюк — в неділю, 18-го березня, 
о год. 9-ій вранці в церкві св. Николая в То-
ронто, Онт., Канада; 

Тарас Лончина — в понеділок, 19-го березня, 
О год. 11-ій вранці, а церкві Пресвятої Трійці 
у Вашінѓтоні, Д. К. 

ТАРАС — муж 
АНДРІЙ — син ї дружиною ТАНЕЮ 
ПЕТРО — син 
БОГДАН - батько 
ЮРІЙ — брат з родиною 

У році 50-рІччя Самостійиости Карпатської України 
відійшов у вічність оборонець П аолі — 

сип Західньо' України, уроджоміО а Прогоничі 

С Л . П . 

ЕВГЕН МИРОН ГУТОВИЧ 
Вмсаоалюсмо глибоку співчуття дружині СівфаиІІ. дочкам 
— Ірані та МвртІ і родинами, сесгрінкам — Орисі. Богданові 
та Романові Пвтріиам і родинами в ЗСАІ братам і родинами 

а Україні. 
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ПОКІЙНОМУ ЕВЃЕНОВІ! 

ОСИПА КРАЙЧИК-МАКСИМІВ 
і дітьми і родиною 

Ділимося сумною вісткою ) Рідними І Приятелями 
цю по короткій І тяжкій нвдуіі аідійшла аід нас у ВІЧНІСТЬ 

на 92-му році життя 
наша Найдорожча 

МАМА,БАБУСЯ І ПРАБАБУСЯ 

бл. п. 

Софія з Корчинських 
Лотоцька 

родилася в селі ПолІацІ, Чортківського повіту, Галичина 
ПАНАХИДА була відправлена 2-го березня 1990 р і по-

хороиному іааеденні Grey ana Parker. Port Jervis N V 
ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ а українській католицькій цар-

кві са. Володимира в Ґлен Спай. Н. Й І похована на місцеао-
му цвинтарі 

Залишила у глибокому смутку: 
дочку - АННУ і чоловіком ВАСИЛЕМ 
сина — ІВАНА і дружиною АЛЕКСАНДРОЮ 
п'ять внуків 
десять праанукіа 
І дальшу Родину а Польщі й Україні 

Ділимося болючою вісткою 
і Ріднею. Приятелями І Знайомими. 

що а понеділок, 12-го березня 1990 р. відійшла у Вічність 
по довгій І тяжкій недузі на 71-му році життя 

наша Найдорожча 
ДРУЖИНА. МАМА І ТЕТА 

бл. п. 

Марія зі Сойків 
Лампіка „Марічка" 
ПАНАХИДА відбудеться в середу. 14-го березня 1990 р. 

о ѓод б ЗО веч. а похоронному заведенні Aston Basagic а Ган-
тері, Н. й. 

ПОХОРОН в четвер. 15-го березня 1990 р. о ѓод. 9-ій ре-
ио в церкві св. Івана Хрестителя а Гамтері, а опісля на ўкраїн-
ський православний цвинтар са. Андрія Первозванного 
а С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

В глибокому жалю: 
ЛЮБОМИР - муж 
ВІРА — донька з мужем ІВАНОМ ҐАЙДОШ 
брат - МИХАЙЛО СОЙКА з Родиною 

а Україні 
братанќи — ЮРКО І РОМАН СОЙКА 

з Родинами 
та ближча і дальша Родина та Приятелі 

й Україні 
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В Україні... 
Закінчення зі c r o p 2) 

іацм`Ю спадщини М. Драго-
манова. 0 Пчілк`и? Чи не 
бачив і не інав, як жорсто-
ко придушуються будь-які 
спроби національного від-
роджсння. що наступили 
після розвінчсння культу 
кривавої о Сталіна? Чи не 
знав, як жорстоко і безце-
ремонно розправляється 
брсжн(вщина з украінсь-
кою мовою? Культурою9 

Як тотально винищуються 
пам'ятки історії та куль-
тури українського народу? 
Чи, врешті, не розумів, що 
йог о устами від імені славе-
тного роду Косачів саіва-
сіься осанна тим, хто ни-

j-i з з Д Д " Д В В В Ш 

щив цю культуру, до будів-
ннцтва якої стільки сторі-
нок вписали його славетні 
предки. Чи не усвідомлю-
вав того, що в руках бреж-
нсвщннн він став руюром, 
який мав твердити світові, 
що на Україні немає ніяко-
го переслідування, внннщсн 
ня, и с тільки буйний роз-
квіт, яким опікується заку-
тий в стальний панцир ор-
дснів генеральний секре-
тарГ. 

Ще кілька рогів тому 
„Жовтень" — сьогодні 
„Дзвін" — був провінцій-
ним журналиком з 15-ти-
сячнкм накладом. Сьогодні 
цей журнал читає вся Ук-
раїна, а наклад його вже 
переступив 100,000 примір-
ннків. 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ 
. . . . , ... КОНКУРС ЕСЕІВ ТА АФІШІВ 

Тав. 

a n - СТАРШИХ - U росіа і бія^аи. МОЛОДІ-ввнлм И poets 
і дда м м і k r u o СоапГ МОЇ А. уйџтїтеллл або шштЬЛсь 

. - СТАГШНХ — —Наа — MO tale - ллш МОЛОДІ WO еаіа 
Афіші м с л о и т я с м п ў а у вро„ватьаа Соам'вм ОлШ — е р і ' І 5" ж 11"і 
НАГОРОДИ 1 ДВОааашнА повут am ДВОХ т СотЧттЃ U ГеяаамвПИІДІІ яро Ува- . і„ , 

ill .ѓТирія Уареіаш та Інші негорожл 'вЦхжагаа вес-геоехаяаяказ 
Уш ШЬЛьШНтт Ш$ ірвШввЛвМИ ШтШШІШОШП 451-ЦО0ажт м 

`СІ І С Н Т А АФІШІ. РАЗОМ 13 „ Ї А Л І О Ю УЧАСТИ'. ЃЃЃПСЌЛА ТИ 
DO 16 і КВІТНІ IWO Р НА НИЖЧЕПОДАНУ АДРЕСУ 

ЗАІВА УЧАСТИ 
З а л - ч - в свіа ечеиі.'вфіш мілію U і 

flpoaaj и м р і і і т і аілаюсна І І 
і У Н С І І К . 

Іам І nptssaaea _ _ . 
Алража 

РЕЧНИК ДЕРЖАВНОГО департаменту заявив, що ЗСА 
та СССР заіьіянували велике збільшення полетів пасажнр-
ських літаків поміж своїми країнаи. Виявляєтьсяќ, що 
згідно з гснтативними узгодженнями обидвох країн, які 
заключсно минулого тижня у Лондоні, американські 
повітряні лінії збільшать полети до Ленінграду і Москви, а 
також отримають дозвіл обслуговувати шість додаткових 
міст ) Совс ѓсьќому Союзі Цими містами є: Київ — 
столиця України. Риіа столиця Латвії, Мінськ — 
столиця Білорусії, Тбілісі столиця Грузії та Магадан і 
Хабаровськ на Далекому Сході. Потверджуючи цей 
тентативний договір речниця Державного департаменту 
Аніта Стокмен іаявила, що в заміну буде дозволено 
совстськнм повітряним лініям збільшити лети між Ню 
Йорќом і Вашіні тоном, отримають додатковий дозвіл на 
обслугу Чикаю та Маямі, як : два інші нсназвані містаў 
Піаденній Америці 

КОЛИШНІЙ ЧЛЕН РАДИ національної безпеки підпол-
ковиик морської піхоти у відставці Олівер Норт свідчив у 
п'ятницю. 9-іо березня, у справі колишнього свого 
начальника контр-адмірала у виставці Джана Поіндексте-
ра. колишнього радника президента Д.Регена у питаннях 
національної безпеки. Адвокати Поіндекстера були 
категорично проти того, щоб Норт виступивў ролі свідка у 
справі звинувачення Вони пояснювали свою позицію тим, 
що свідчення Норта будуть базуватися на свідченнях 
Поіндекстера в Конгресі влітку 1987 року. 

Редагує О м е л п Твардевський 

Розлога... 
І Закінчення зі crop 2) 

ми словами про квітку щас-

Шукав. як бачимо, квітку 
щастя і автор спогадів. Шу-
кають, певне, і читачі цих 
рядків і книжки І де вони 
ростуть, ці квіти щастя? І як 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ 
п р о г о л о ш у є 

ПРИДІЛ СТИПЕНДІЙ 
НА АКАДЕМІЧНИЙ РІК 199071991 

З г і д н о з р і ш е н н я м С т и п е н д І й н о І К о м І с П у ч е р в н і 1 9 6 8 р о к у 

а ) с т и п е н д і ї б у д у т ь п р и з н а н і т і л ь к и д л я U N D E R G R A D U A T E С Т У Д Е Н Т І В а и з м а -
н и х к а п е д ж і в т а у н і в е р с и т е т і в ( я к і с т у д і ю ю т ь д л я о д е р ж а н н я с в о г о п е р ш о г о 
с т у п е н я б а к а л а в р а ) I д л я Ґ Р А Д У А Н Т І В С Е Р Е Д Н Ь О Ї Ш К О Л И , я к і б у д у т ь 
п р и й н я т і д о к а л е д ж у ч и у н і в е р с и т е т у в ч а с і в и п л а т м с т и п е н д і ї ; 

б ) с т у д е н т - а п л і к а н т м у с и т ь б у т и А К Т И В Н И М Ч Л Е Н О М У Н С О Ю З У ( п л а т и т ь 
в к л а д к у ) п р и н а й м е н ш е Д В А Р О К И п р и к і н ц і б е р е з н я т о г о р о к у в я к о м у в м о -
с и т ь с в о є п о д а н н я н а с т и п е н д і ю . 

О с н о в и п р и з н а н н я с т и п е н д і й : 

1 ф і н а н с о в а п о т р е б а 
2 п р е д м е т с т у д і й 
3 с т у д і й н і д о с я г н е н н я 
4 а к т и в н і с т ь в у к р а ї н с ь к о м у г р о м а д с ь к о м у , а з о к р е м а с т у д е н т с ь к о м у 

ж и т т і 

Д о К а н ц е л я р і ї У Н С о ю з у т р е б а п р и с л а т и 
Н Е П І З Н І Ш Е Я К : 

3 1 - г о б е р е з н я 1 9 9 0 р. — в и п о в н е н и й , п і д п и с а н и й І д а т о в а н и й Ф О Р М У Л Я Р 
1 - го т р а в н я 1 9 9 0 р. — вс і в и м і н е н і Д О К У М Е Н Т И І Ф О Т О З Н І М К У . 

Д л я н а б у т т я с т и п е н д і й н о г о ф о р м у л я р а п и ш і т ь н а а д р е с у : 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, INC. 
3 0 M o n t g o m e r y S t ree t a Jersey С Ќ у , N . J . 0 7 3 0 2 

25 Цікавих Днів 
в Україні з Чоловічим 

Хором "БУРЛАКА" 

I 

їх знайти?!... 
Ќнижѓу Володимира Ба-

рагури ‚‚Як я став журна-
лістом" можна придбати в 
автора. Адреса для замо-
влень: Mr. Wolodymyr Вага-
hura, 91 19 87th St., Wood-
haven, NY. 11421-2949. Щ-
на ѓнижќи 10 дол. з пошто-
вою оплатою. 

Обіжник шахової ‚танки 
УСЦАК 

Повідомляємо всі у краї н-
сьгі спортові осередки та 

, окремих шахістів-украін-
ців, що цьогорічні 24-ті пср-
шості УСЦАК з шахів від-
будуться 26, 27 і 28 травня 
ц.р. 

Місце Спортове Т-во 
..Україна" Торонто: 186 
Wallace Ave, Toronto. 

Система гри; шість (або 
п'ять) рунд швайцарською 
ситсмою: 40 татів за перші 
дві години, відтак 20 тягів 

і за годину. 
Час рунд субота, 26-го 

травня, 1 і 6 год вечора неді-
ля, 27-го травня, 10 год. 
ранку і 4 год по полудні; по-
неділок, 28-го травня, 9 год. 
ранку та 2 год. по полудні. 

Нагороди: перше місце — 
300 дол. і перехідна чаша 
інж Кузиляка, друге мі-
сце — 200 дол., трете мі-

I сце — 100 дол. Юніори: пер-
ше місце — 100 дол.,друге 
місце — 50 доларів. 

Вписове: 25 дол. від уча-
сника, 12 дол.від юніорів. 

Англійське видання 

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ УКРАЇНИ 
}а р е д а к ц і є ю В О Л О Д И М И Р А К У Б І Й О В И Ч А , 

д і ю ч и й р е д а к т о р : Д А Н И Л О Г У З А Р - С Т Р У К 
1-ий і 2-ий і циклів п'ятьох томів які маюто вийти д п 1992 р 

A-F — 119.50 дол. — 968стор. 
G-K — 125.00 дол. — 737 стор. 

А л ь ф а б е і и ч и а Енциклоподія Укра їни , базована на 25 
роках праці , к о м п п е т н е вревідоване і д о п о в н е н е видання 
Енциклопеді ї Українознавства впоєні Ілюстроване кольо-
роаими і ч о р и о б і п и и и фотографіями І численними мапами. 
першорядний п о к а ж ч и к життя культури українців а Укра їн і 
І діяспорі 

Видання University of Toronto Press, накладом Канад-
ськоі`о інституту Укра їнських Студій. Наукового Товариства 
їм Шевченка і Канадсько ї Фундаці ї Укра їнських С т у д і й 

Набувати м о ж н а у книгарні С в о б о д и 

S V O B O O A B O O K S T O R E 
ЗО M o n t g o m e r y Street. Jersey City. N.J 07302 

Мешканців стекѓу Ню Джері обов'яіуі додати до ціни 
в% стаАтоаого податку 

А І liuiuuud Увал 
,Л ChrUliunitj 

in Ukraine 

Вже пойвипасг) 

книга 

A THOUSAND 
YEARS OF 

CHRISTIANITY 
IN UKRAINE 
„ Т И С Я Ч А Р О К І В 
ХРИСТИЯНСТВА 

НА УКРАЇНІ" 
(англ ійською м о е о ю і 

Хромопоі ія Християнства на Україн і від 1-го століття до `988 
року В е п и к и й формлт багато ф о т о г р а ф і й і ілюстрацій (та-
к'ож кольорових) гверпа о б к л а д и н к а л ю к с у с о в и й папір 
Видання Смолоскипу Краевого Комітету Тисячоліття Хрис-

іинвства на Ўкраїн у С Ш А , 1968. Балтимор стор 312 
Ц І Н І 50 00 дол 

набуваѓй , книгарн і С в о б о д и 

S V O B O D A B O O K S T O R E 
ЗО Montgomery Street. Jersey City. N J 07302 

Меш-анців с ѓ ќ ` у и о Джерзі оЄовязус додати по ц`ни 
6N егеитоаого податку 

Провід змагань: проф. 
Богдан Миндюк — техніч-
ния директор, Андрій Лу-
гшнях — організатор. 

Господар: Спортове Т-во 
„Україна'` Торонто, Кана-
да. 

Нічліги: Інститут св. Во-
лодимира: 620 Spadina Ave. 
Toronto, TeL (416)923-3318 
(Mrs. Kozak). 

Реєстрація, оголошення 
до 22-го травня ц.р. висила-
тн на адресу організатора, 
ланкового шахш СТ „У кра-
іна": Mr. Andrij Lupyniak, 
173 Rathbum Dr. Islington, 
One M9B 2L2, Canada. TeL 
(416) 622-S648. 

Учасників просимо при-
везти шахи та шахові го-
динники. 

Д-р Орест Попович 
ланковий шахів УСЦАК 

Футволкти УСВТ „Ч. Січ" 
— учасники турніру 

в закритій залі 

Згідно з планом проводу 
Ґарден Стейт Ліги, в субо-
ту, 17-го лютого ц.р. в спор-
товій залі університету Рат-
герс в Ню Брансвіку, відбу-
лися ігри другої рунди тра-
диційного річного турніру в 
закритій залі. Змагання про 
ходять в кількох рівноряд-
них підгрупах, по закінчен-
ні яких чолові ќлюби авто-
матично входять до черго-
воі рунди. „Ч. Січ" відбула 
в першому дні три змаган-
ня: „Ч. Січ" — „Істанбул" 
С К - (Н); „Ч. Січ" - Джеймс 
бурѓ СК - 2:2; „Ч. Січ" 
„Могоќ" СК - 1:0 (воко-
вер). 

В перших зустрінула ту-
рецький ќлюб „Істанбул", з 
яким після швидкої й завзя-
тої гри закінчила „сухим" 
ремісом — ОЮ. В цій грі 
відзначився воротар ‚‚Ч 
Січі" Маріян Хамуляк, як 
теж оборонці — Дворський 
і В. Науменко. В других зма 
ганнях вечора з клюбом 
Джеймсбурґ наші фугбо-
лісти двократно вели 1:0 і 
2:1, одначе закінчили знову 
ремісом, цим разом — 2:2 
Голі для „Ч. СічЃ здобули: 
Бріснза і Мілтон. Треті зма-
гання вечора „Січовики" 
виграли воковером — 1:0, 
суперник не з'явився до гри 

Таким чином ‚‚Ч. Січ" 
ввійшла до чергової рунди 
турніру, ігри якої відбу-
дуться в суботу, 3-го бе-
резня ц.р. в цій самій залі 
Склад „Ч. Січі": Хамуляк, 
Гофман, В. Науменко, Ме-
лст Дворський. Мілтон. 
Руш, Наполі, Бріснза, Т 
Науменко. Тренер Р. Саба 

вістки з УЌРАЃНИ 
Андрій Шох виїхав 
до Лінцу,Австрія 

Андрій Шох, один з най-
видатніших футболістів, 
капітан дружини Дніпро-
петровського „Дніпра" виї-
хав до Лінцу, Австрія, де, 
згідно з підписаним кон-
трактом, півроку буде ви-
ступати в місцевому профе-
сійному ќлюбі ЛЯСК. Пі-

І8Ѓ 

Приймається огопошвннй 

СВЯТОЧНИХ ВЕЛИКОДНІХ 
ПОБАЖАНЬ у „СВОБОДІ" 

Адміністрація .СВОБОДИ" запрошує ВШановних Читачів, Устано-
ви, Організації. Товариства, Професіоналістів, Купців і все Грома-
дянство передати свої традиційні святочні привіти у збільшеному 

Великодньому числі, що зайдуть у найдальші заќўгини світу. 
Великий тираж ‚ ‚СОВОБОДИ" та відповідний зміст збільшеного 
святочного числа, надають таким побажанням окремої вартости 

і значення 
ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 

1 цаль через 1 шпальту $ 7.00 
1 цаль через 2 шпальти 10.00 
2 цалі ч#раі 2 шпальти 20.00 
3 цалі через 2 шпальти 30 00 

4 цапі черќві 2 шпальти 40.00 
5 цалів через 2 шпальти 50.00 
в цапів через 2 шпальти 60.00 
та а Інших розмірах 

Оголошення приймається 
до 4-го КВІТНЯ 1900 р. за новим І старим стилями. 

Зголошення святочних побажань, РАЗОМ з ГРОШОВОЮ ОПЛА-
ТОЮ, залежно від величини оголошень, надсипати до: 

'SV0B0DA" 
ЗО M o n t g o m e r y S t ree t J e r s e y C i ty . N . J . 0 7 3 0 2 

В справі святочних оголошень до поодиноких осіб І підприємств 

адміністрація Т Є Л в ф О Н У В а Т И НЄ б У Д Є . 

еля цього часу або перейде 
до іншого австрійського 
ќлюбу, або залишиться на 
чергових два роки в ЛЯСК 

А. Шох є вже сьомим 
українським футболістом, 
який виїхав на професійний 
контракт в Західню Европу. 

Футбольна Федерація 
ГрузП постановила вийти 

з ФедервцВ СССР 

Кореспондент київської 
„Спортивної газети" 10 лю-
того ц.р. повідомив, що 
„Футбольна Федерація Гру 
зіі поставила питання про 
вихід із союзної Федерації 
футболу і намагається всту-
пнти до Ф1ФА та Европей-
ської Футбольнії Асоція-
ції — самостійно. Казах-
стан, Узбекистан і Азер-
байджан наполягають про-
водити самостійні чемпіо-
нати на базі своїх других 
ліг"... 

Сильний натиск за пере` 
хід на самостійний чсмпіо-
нат України іде на нижчих 
щаблях футбольної Фсде-
рації Української РСР, од` 
наче „забарикадовані" на 
своїх високих посадах ро-
сійські кольоністи і їх вірні 
слуги хохли в цій Федерації, 
вперто на допускають до 
цього. Сприяють цим остан-
нім прикріплені політруки з 
чолових футбольних клю-
бів України, які продовжу-
ють свою брудну діяль-
ність, започатковану в ста-
лінських часах. Україна, 
найбільша футбольна нація 
в СССР, зобов'язана далі 
служити імперії, для якої 
українські футболісти ма-
ють приносити славу в цій 
ділянці спорту під маскою 
збірної СССР. Та, як бачи-
мо, терпець неросійських 
народів імперії вривається 
Скорше чи пізніше ці наро-
ди позбудуться обридлої 
опіки „старшого брата" і 
ввійдуть у вільне коло на-
родів Европи і Азії. Змо-
жуть тоді без перешкод вий-
ти на міжнародну арену 
спортовці, в тому числі Й 
футболісти України, Біло-
русії, Литви, Латвії, Есто-
нії, Грузії та інших досі 
поневолених народів. 

Неполадки на зимовій 
Спартакіаді СССР 

Як вже згадувано, цьоіо-
річна зимова Спартакіяда 
імперії проходить в основ-
ному в українських Карпа-
тах. Як повідомляють спор 
тові кореспонденти, поруч 
браку снуту й теплої пого-
ди. що постійно топить ре-
штки снігу, організатори не 
вив'язуються із своїми зав-
даннями. Ось що писали з 
Тисовця кореспонденти Ми 
хайлов і Нечасва: „Органі-
заторські порахунки, які 
декому можуть здатися 

дрібними, випливають на 
кожному кроці. „Невже ви 
думаєте, що нам цікаво біг 
ти на самотіЃ`, запитуютт-
лещетарі. Дійсно очікуав-
них глядачів у Тисовщ як не 
було, так і немає. Навіть 
найцікавіші види програми 

штафети — не залучили 
до гір натовпу болільників 
Немає коло стартового мі-
стечка буфету, не оріа.шо-
вані продаж сувенірів і ці-
кавий відпочинок гпоріеме-
нів, не вручається иам`ягна 
атрибутика, безперечно, зне 
пінюють саму Спаріакія-
ДУ" 

Мабудь, місцеве насслен-
ня не зацікавлене цќю чер-
ювою показухою російсь-
ких лешетарів. які, очеви 
дно. домінують в цій ділян-
иі спорту. 

( о т ) 

ВІДІЙШЛИ 

І ВІД НАС І 

Д Е Н И С С А Р У Б А . члеи У Н С Від-
ділу 147-го їм. св. Миха іла а 
Ап ламтаані. Па. . по мер 7-го сер-
пня 1989 року на 80-му році 
мѓиття. Нар . 3-го травня 1909 
р о к у в У к р а ї н і . Ч л е н о м У Н С 
став 1960 року . З а л и ш и в у смут -
ку д р у ж и н у П а р а н і к у , д о ч к у 
Л ю б у Воквр і м у ж е м ВІллІя-
м о м , сина Генрі І двоє внуків. 
П о х о р о н відбувся 10-го серпня 
1989 року на укр . прашоспа іно -
м у цвинтарі Непорочної Д іви 
Марії а Н о р т г а м п т о и І , Па . 

Вічна Р о м у Пам'ятк! 

Д ж е н і с МІлІнІчик. с#кр. 

В О Л О Д И М И Р В О Л Я Н Ю К . члеи 
У Н С Відљ 163-го Т - в а . . Є д н і с т к " 
у ФІлядельфЛ, Па. , п о м е р 2-го 
л ю т о г о 1990 року , на $Є-му році 
ж и т т я . Нар . 1933 року а селі Гаї 
С т а р о б р и ц ь к і , повіт Б р о д и , Ук -
раіна. Ч л е н о м У Н С став 1971 
року. З а л и ш и в у с м у т к у м а м у 
ПараскааЬо, д р у ж к и ў Р о к с о л я -
ну, дочку Наталку а м у ж — і М и -
х а й л о м , енна В о л о д и м и р а мол . , 
брата С т a n а н а і д р у ж и н о ю Т # о -
д о р о ю , с#стру н і ж у в м у ж е м 
І а н к о л о ю , ближчу І дальшу ро-
диму в К а н а д і й на У к р а М . похо-
рон відбуася S-ro л ю т о г о 1990 
року на цвинтарі св. МарЛ на 
Ф а к с Ч#ас і у Є І л я А # т ф И , Па . 

Bl -wa й о м у Пам'ять! 

Т#одор Дуда, сакр. 

С Т Е Ф А Н І В А Н О В И Ч , член У Н С 
Відд. 105-го ha. са. В о л о д и м и р а 
у Філадельфії . Па. п о м е р 23-го 
листопада 1989 року на 77-му 
році ж и т т я . Нар . 1912 року у 
С М І Л Ь Н І Й , П . Д р о г о б и ч , Укра їна . 
Ч л е н о м У Н С став 1951 року. 
З а л и ш и в у с м у т к у д р у ж и н у 
А н а с т а і і ю . дочку М а р і ю , синів 
В о л о д и м и р а І М и к о л у , 8 внуків І 
2-ох правнуків. П о х о р о н від-
бувся 25-го л и с т о п а д а 1989 ро-
ку на цвинтарі св. Марі ! в Абінґ-
тоиі . Ф а к с Чейс, ФІладвльфІя, 
Па . 

Вічна й о м у Пам'ятьІ 

й о а и Ракочий , с#кр. 

BUSINESS SERVICE 9 

Українська ф ірма „ К А Р П А Т И " 
В А С И Л Я Ч О Л А К А 

іяАмасться побудовою будинків, 
переробкою бейсмеетіа. кухонь, 
лелничок; встановленням ііеитрепь-
ннж жолодмпьииі систем; настелю 
ваииям карпетів, помвлюваииям І 
обкладенням плитками; перемриѓ 
тям дахів: неправою холодильниќк 

I миючих машин 
Поем# іебеіпечення- Оцінив вели 

КИК І малих робіт безплатна. 
Тая . : (718) 545 3811 

ШКІРНІ 
НЕДУГИ 

?АК ШКІРИ 

ВЕНЕРИЧНІ 
ХВОРОБИ 

ЗАБІГИ ПРОТИ ВТРАТИ 

ВОЛОССЯ 
ЗАСТРИКИ COLLAGEN 
ЛІКУВАННЯ ЗМОРЩОК 

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

Д Е Р М А Т О Л О Г 

Ц е н т р а м е р и к а н с ь к о ї 
д е р м а т о л о г і ї 

(212) 247-1700 
2 1 0 Central Park South 

New York. N Y 
(bet В'way 1 7th Ave ) 

Medicare приимасівся 
ПАЦІЄНТІВ приймається тіпь"и 

id Дймоаленмяи 
Поацюѓмг М' ' і 

Можете Знайти м.х сяор" 
в NYNEX Yeilotv Pnq,^ 

надвтміи.{ 
?6 first Av.. ..if 

Ге , І?І 4 73 Tv'.O 
Hew York N У ТОІ)ІіО. 

М А Є М О Б А Н Д У Р И 
НА П Р О Д А Ж 

erUNBBAL l)IRE(TORS# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займастьсп похоронам!-

в B R O N X B R O O K L Y N 
NEW YORK і О К О Л И Ц Я Х 

Л Ў І С Н А Й Ґ Р О — д и р е к т о р 
Родина Д М И Т Р И Ќ 

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

(212) 674-2568 

LYTWYN g LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

ОЃн `у а ЩИРА 'і НА 
Our S e ' v c e s Are Ava- able 
A n y w l t f ' f ІЃ Npft Je-SPy 
Т а ` з ќ займаємося о ю р о 
мами ма ивин 'ар н Ьаямц 
6 p y " v і переирсрмням Ѓѓтім 
них О с а м " ' в з р з " и і ю а -

Світу 

UNION FUNERAL HOME 
1600 S t u y v e u n t Avenue 

(corner Stanley Terr ) 
U N I O N N J 0 7 0 8 3 

(201)964 4222 

ПАМЯТНИКИ 
1 р п м и і Гремітіе Ѓ ' я в и м о MB 
іяіммтеряі св Аидрт ш Ьеена 
Б р у к у СВ Д у і я в г Я-МЃ` - омЛуо 

Ѓу ІШ і н ш і ' ї 
ВІДОМА СОПЩИА 

ФІРМА 

Cypress Hills 
Monuments 

В п в с м и к — у к р в і н е и ь 
В О Л О Д И М И Р 
Б І П Я Н С Ь К И Й 
к м К А Р П О В И Ч і 
О ЛОБАЧЕВСЬКА 

800 Jamaicj Avenut 
B'ooblyn Н і .̀ 1208 
Tel ( 7 1 8 ) 2 7 7 2332 

ВІДКРИТО КОШМО'Ѓ ОмЌ ш Су`'`-
іў ектокмс t ie ` S 'то пол % 

мЄДІПЮ ВІД Ю 4 ПО ПОП 
Мв бвшвимк і дѓні в и г о д и кпіс и 
ѓїв радо іаідемо до Ввшою 
дому і проектами н порвдеми 


