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УЧИТЕЛІ ВИМАГАЮТЬ 
РЕЗИҐНАЦІЇ УРЯДУ о 

Київ (ЎПА, УНВІС). — 
Тут у неділю, 7-го жовтня, 
на майдані біля республі-
канського стадіону відбувся 
мітинг учителів загально-
освітніх шкіл, організова-
ний асоціяцією вчителів ук-
раїнської мови. 

Учасники мітингу прого-
лоснлн недовір'я Верховній 
Раді нинішнього складу на 
чолі з Леонідом Кравчу-
ком та Раді Міністрів, керо-
ваній Віталієм Масолом. 

Учителі схвалили звер-
нення до парля менту Укра-
їни, в якому висунули ряд 
політичних та економічних 
вимог. Серед них: непідпи-
сання нового союзного до-
говору; деполітизація шкіл; 
ліквідація бюрократичної 
структури раЙонових відді-
лів народної освіти; ґаран-
тія соціяльного захисту вчи 
теля в умовах переходу до 
ринкової економіки. 

В разі ігнорування уря-
дом цих вимог учителі ма-
ють намір закликати праців 
ників народної освіти У кра-
їни до політичного страйку 
з однією вимогою — роз-

пустити Верховну Раду і 
призначити нові вибори пар 
ляменту. 

Підчас мітингу промовці 
говорили про безправне ста 
новище учителів та про зане 
пад народної освіти в Ўкраї 
ні з вини тоталітарної снс-
теми. П'ять років перебудо-
ви, на думку вчителів, нічо-
го втішного для українсь-
кої школи не принесли. Учи 
тельство як було, так і ли-
шається упослідженим, ма-
теріяльно й духовно неза-
безпеченнм, безправним що 
до творчих, політичних та 
релігійних прагнень. Єди-
ною причиною цього, під-
креслювали промовці, се-
ред яких був і голова комі-
сії Верховної Ради з питань 
народної освіти Ігор Юх-
новський, є дальше існуван-
ня колоніяльно-бюрокра-
тичної системи управління 
всім життям, зокрема осві-
тою. Лише там, де до влади 
прийшли дійсно обрані на-
родом демократичні сили, 
учительство дістало змогу 
розпочати творчу, плідну 
працю на благо України. 

УКРАЇНСЬКІ ВОЯКИ 
СЛУЖИТИМУТЬ ТІЛЬКИ В УКРАЇНІ 

Москва. — Совєтське пре 
сове агентство ТАСС пода-
ло до відома, що Верховна 
Рада України у середу, 10-
го жовтня, схвалила рішен-
ня щоб військові новобран-
ці відбували службу на тери 
торії української республі-
ки. В рішенні, що його в 
першу чергу домагалися 
місцеві громадяни через 
депутатів організацій Демр 
кратнчного Бльоку;. сказа` 
но, що з осіннім набором 
рекрутам дозволялося б 
відбувати службу в Україні, 
з тим вийнятком, що впро-
довж наступних Ѓ2-ти міся-
ців деякі з них були б зобо-
в'язані відбути службу поза 
кордонами своєї республіки 
— „в зонах, що забезпечу-
ють стратегічну оборону, 
корисну для України".' 

У схваленні говориться 
також і про те, що ново-
бранці на власне бажання 
можуть відбувати службу в 
інших совєтських республі-
ках, чи коли бажають — 
набути якусь військову спе-і 
ціяльність. Нині совєтські 
рекрути відбувають дворіч-
ну службу в армії та триріч-
ну — у морській фльоті. 

Верховна Рада України 
цим рішенням також забо-
роняє центральному урядо-
ві СССР вживати українсь-
ких вояків для втихомирю-
вання національних завору-
шень поза кордонами ук-
раїнської республіки чи в 
інших районах непорозу-
мінь без попередньої апро-
батн Верховної Ради Украї-
ни. 

Неясно, чи це схвалення 
Верховної Ради України 
буде відразу застосоване та 
уведене в життя Совстсь-
кою армією. 

З'ЇЗД КАРПАТСЬКИХ 
УКРАЇНЦІВ ДІЯСПОРИ 

Торонто. — Світове Брат 
ство Карпатських Січови-
ків, Карпатський Дослід-
ний Центр ім. Юліяна Ревая 
й Ініціативна Група Кар-
патських Українців влашто 
вують тут в приміщеннях 
Інституту св. Володимира, 
620 Спадіайна аве., в днях 
від 19-го до 21-го жовтня 
Всенародний з'їзд карпатсь-
ких українців діяспори. 

СТВОРИЛАСЯ ПАРТІЯ 
ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ 

Київ (ЎПА, УНВІС). -
Тут 28-30-го вересня в акто-
вїй залі київського готелю 
„Турист" відбувся установ-
чий з'їзд Партії Зелениќ 
України (ПЗУ), яка створи-
лася на основі екологічної 
асоціяції ‚‚Зелений Світ". 
Три прапори обрали учасни 
ки символом свого з'їзду: 
синьо-жовтий, зелений із 
соняшником, синій із зем-
ною кулею. Вгорі над ними 
— зелений тризуб. 

Були присутні 107 делеґа-
тів з 21 области. 

Із вступним словом до 
делегатів і гостей звернувся 
голова Організаційного ко-
мітету, народний депутат 
СССР Юрій Щербак. Він 
сказав, що новостворена 
політична організація слу-
житиме вищим інтересам 
суспільства, народові та 
Україні. ПЗУ боротиметься 
за відродження країни— 
фізичне, духовне, екологіч-
не, соцільнс, економічне. 
‚‚Наша філософія не має 
нічого спільного з людино-
ненависницькими теоріями 
і практикою більшовизму, 
соціял-нацизму, тоталіта-
ризму. Вчення Христа, пог-
ляди Вернадського про но-
осферу, філософія Сковоро-
ди і полум'яне слово Шев-
ченка — ось ідейні основи 
нашого світогляду, які дик-
тують конкретну тактику 
боротьби, побудовану на 
принципах пацифізму, ак-
тивних громадянських дій, 
ненасильства та прямої де-
мократіГ, — сказав Ю. Щер 
бак. 

Свою партію учасники 
з'їзду бачать як партію ліво-
радикального спрямуван-
ня, від екологічної політи-
ки, яку яроваднла асоціяція 
„Зелений Світ", вона повин-
на рішуче перейти до полі-
тичної екології. 

Створення партії, яка бо-
реться за відродження Ук-
раїни, стало необхідним 
перед загрозою катастро-
фи. На українській землі 

московські владоможці роз 
ташували 50% усіх атомних 
електростанцій СССР, а 
тепер залишили Україну 
наодинці з трагедією в Чор-
нобилі. Народ український 
зрозумів, що треба рятува-
ти рідний край. Так почала 
створюватися екологічна 
асоціяція „Зелений Світ", 
установчий з'їзд якої відбув 
ся в жовтні 1989 року. Вже 
тоді було пляновано, що 
згодом асоціяція стане пар-
тією. 

На з'їзді ПЗУ обговорено 
два проѓќти програми пар-
тії й три проекти статуту. За 
основу програми взяли уз-
годжений київсько-терно-
пільський проект, серед го-
ловних положень якого є 
такі: життя пляиети і люди 
ни на ній; досягнення гар-
монії взаємин людини і при 
роди; необхідність еволю-
ційного, ненасильницького 
розвитку суспільства; прі-
оритет екології над економі 
кою, політикою та ідеоло-
гією, прав особнстостн над 
правами держави; побудо-
ва вільної суверенної демо-
кратичної держави — Рес-
публіки Україна; заборона 
ядерної енергетики; демо-
нополізація та децентраліза 
ція народного господарст-
ва; створення механізму 
захисту СОЦІАЛЬНО найменш 
захищених верств населен-
ня; гарантування прав на 
вільний пошук нових форм 
громадського і культурно-
го життя; усунення з гро-
мадського життя всіх форм 
мілітаризму . 

Очолив партію народний 
депутат СССР від України 
Ю. Щербак. Наступний 
з'їзд запляновано провести 

-а Тернополі в.лсвшгі нас-
тупного року. 

В Україні також вихо-
дить нова газета „Зелений 
Світ", яку можна передпла-
тити на 1991 рік, u індекс 
60957. Газета виходитиме 
двічі на місяць. 

Вшанують 25-ліття 
УІТ конференцією 

Кент, Огайо. — У суботу, 
27-го жовтня в приміщенні 
Інституту св. Володимира в 
Торонто, відбудеться кон-
ференція присвячена аналізі 
сучасного стану української 
історичної науки в Україні і 
діяспорі і завданням ўкраїн-

В УКРАЇНІ 
(З повідомлень Українського Незалежного Інформаційного Агентства „Республіка") 

Київ. — На, запрошення 
голови Верховної Ради Ук-
раїни Леоніда Кравчука сто 
лицю України відвідав на-
прикінці вересня президент 
Мадярщини Арпад Гьотц. 
Як повідомляє кореспон-
дент УНІАР Віктор Федор-
чук, під час зустрічі обго-
ворювались такі питання: 
економічні взаємини, обмін 
генеральними консулатами 
і проблеми етнічної меншос 
ти на Закарпатті. Гість та-
кож відвідав Ужгород. 

Тернопіль. — Тут від 24-
го вересня продовжується 
масове пікетування будин-
ків обкому та міськкому 
КПУ, яке організувала УР 
П. В цій акції беруть уасть 
також члени Руху, УХДП, 
УНП, СНУМ, Комітету 
Солдатських Матерів, на-
родні депутати різних рів-
нів. Як повідомив Іван Дми 
триќ, пікетування спрямо-
ване проти підпсинання но-
вого союзного договору. 
На десятках транспарантів 
написано: „Союзний дого-
вір — нове ярмо УкраїніЃ', 
„КПСС — на смітник істо-
рії!" Основні вимоги учас-
ників акції: розпуск КПУ як 
промосковської злочинної 
партії; націоналізація май-
на КПУ. Надійшли також 
повідомлення, що від 27-го 
вересня в усіх районових 
центрах Тернопільської об-
ласти розпочалося масове 
пікетування райкомів КПУ 
під аналогічними гаслами. 

Львів. —Згідно з повідом 
ленням Володимира Явор-
ського, в Жидачеві Львівсь-
кої области від 24-го верес-

ня з ІНІЦІАТИВИ Руху та УРП 
розпочалось пікетування 
районової прокуратури. 
Кількасот учасників пікету 
вимагають усунення проку-
рора рай'ону Дмитра Луб-
чука, якого звинувачують у 
зловживанні службовим ста 
новнщем і фальсифікації 
справ на громадян. Не-
давно гормадська актив-
ність населення міста при-
звела до усунення з 
посади начальника райо-
нової міліції. У Львові 
третій тиждень продовжу-
ється пікетування будинку 
обласного суду з вимогою 
звільнити довголітнього 
політв'язня Богдана Клим-
чака. Акцію організували 
Комітет за звільнення Б. 
Климчака та УРП. Вони 
також провели 21-22-го ве-
ресня пікетування у Мо-
скві біля готелю „Мо-
сква", де мешкають на-
родні депутати СССР 
Учасники тримали гасла 
„Свободу Богданові Клим-
чаковіГ В. Яворський по-
відомляє, що на сесії Львів-
ської Обласної Ради проку-
рор области Ізосімов, відпо 
відаючи на запит депутата, 
поінформував присутніх 
про те, що розглянувши 
справу Б. Климчака разом з 
прокурором республіки По-
тебеньком вони дійшли до 
спільного висновку: підстав 
тримати Климчака за гра-
тами немає і треба подати 
офіційний позов про його 
звільнення. -

Київ. — Як повідомив 
депутат Міської Ради Міа-
кола Горбаль: Президія Ра-

ди прийняла ухвалу про 
порушення перед сесією 
ВР УССР питання про ска-
сування рішення Президії 
республіканського парля-
менту з 11-го вересня, яким 
встановлена однокіломет-
рова зона навколо будинку 
парламенту, у межах котрої 
забороняється проведення 
масових громадських збо-
рів. Згідно з ухвалою Київ-
ської Міської Ради, це рі-
шення ПВР України є неза-
конним, оскільки являє со-
бою втручання у прерога-
тиви Міської Ради. 

Київ. — 25-го вересня у 
столиці України розпочав 
свою працю Установчий 
з'їзд селянських спілок Ук-
раїни. Кореспондента „Рес-
публіки" до приміщення, в 
якому проходили засідан-
ня, не пустили, мотивуючи 
це тим, що акредитація від-
булась кілька днів раніше. 
У фойє приміщення учасники 
з'їзду та його гості частува-
лись сушеними бананами і 
абрикосами, родзинками і 
ще чимось таким, чого про 
сті смертні давно вже на 
бачили. Біля будинку, в яко 
му проходив з'їзд, стояли 
білі „Волги" з номенклятур 
ними номерними знаками. 

Київ. — 25-го вересня тут 
відбулась зустріч представ-
ників парафій УАПЦ з Тер-
нопільщинн з головою ВР 
Ўкраїн н Леонідом Крав-
чуком, на якій приїжджі 
розповіли про утиски укра-
їнських православних з бо-
ку віруючих інших конфе-

(Закінчвння на crop. 3) 

ських істориків. 
Наукову конференцію 

влаштовує Українське Істо-
ричне Товариство у співпра 
ці з Науковою Радою при 
СКВУ і Науковим Товарис-
твом ім. Т. Шевченка в Ка-
наді. У конференції беруть 
участь представники різних 
поколінь українських істо-
риків з Канади і Америки. 
Також на конференцію зап-
рошено з України д-ра М. 
Брайчевського, члена Укра-
їнського Історичного Това-
риства. Конференція від-
значує 25-ліття УІТ. 

Конференція складається 
з трьох сесій і тематично 
охоплює різні важливі пи-
тання української історіог-
рафії і історії. Початок кон-
ференції в 10-ій годині ран-
ку. її відкриє проф. Любо-
мир Винар, голова Україн-
ського Історичного Това-
риства і головний редактор 
„Українського Історика". 
Перша сесія має таких допо 
відачів і предсідника: голо-
ва сесії — о. проф. д-р Б.Т. 
Біланюк (Торонтонський 
університет), доповіді: д-р 
Л. Винар (Кентський стей-
товий університет), — 
„Чвсртьстолітня діяльність 
УІТ і завдання українських 
істориків"; д-р Степан Ве-
личенко (Торонтонський 
університет) — „Перебудо-
ва й історіографія України"; 
д-Ф Орест Субтсльний 
(Иоркський університет) — 
„Порівняння історії і вив-
чення відносин між Мазе-
пою і Петром І". Друга 
сесія: д-р Л. Винар (НТШ): 
доповіді: д-р Олександер 
Домбровський — „Стан 
української історіографії в 
діяспорі"; д-р Ольга Анд-
рієвська (Трентський уні-
верситст) — „Україна в ро-
сійській імперії від 1905 
1917 pp." і д-р Василь Вери-
га — „Визвольна боротьба 
українців в Другій світовій 
війні в сучасній Історіог-
рафіГ; д-р Томась Приймак 
(Торонтонський універси-
тет) — ‚‚Виклади історії 

(Закінчення на crop. 3) 

В. Ярузельський відмовляється 
від кандидатури на президента 

Варшава, Польща. — Ко-
респондент агентства Ассо-
шієйтед Пресе інформує, 
що Войцєх Ярузельський, 
теперішній президент Поль 
щі, заявив кореспондентам, 
що він не кандидуватиме на 
президента у виборах наз-

'-. начених на 25-го листопада. 
. Недавно він звертався фор-
мально до сойму з прохан-

I ням скоротити реченець пре 
зидентської каденції із шіс-
тьох на чотири роки. 

` Опити переведені в Поль-
щі різними інститутами по-

; казали, що мало реальними 
є також два зголошені кан-
дидати на президента, а 
саме, теперішній керівник 
вільної профспілки „Солі-
дарність" Лєх Валенса і 
прем'єр-міністер Тадеуш 
Мазовєцький. Не дивно от-
же, що відповідальні полі-
тики в Польщі роздивля-
ються тепер за поважнішим 
кандидатом на цей репре-
зентативний'пост. Минулої 
неділі Мазовєцький зустрі-
чався з групою своїх при-
хильників в Кракові. Вален 
са натомість, який, як ка-
жуть спостерігачі, дещо пе-

реважає своєю популярніс-
тю Мазовєцького, відвідує 
більші робітничі скупчен-
ня. 

Коментуючи свою відмо-
ву від змагання за прези-
дентський пост в розмові з 
групою американських ко-
респондентів, Ярузельсь-
кий заявив, що він хотів би 
бачити на президентському 
пості найбільш популярну Й 
інтелігентну людину, на яку 
Польща може спромогти-
ся. Теперішній час вимагає 
від президента не тільки 
освіти, але й здібности реп-
резентуватн Польщу у най-
кращому світлі. Ярузель-
ський думає, що його пре-
зидентство було потрібне у 
переходовому часі коли По-
льща з однопартійної перей 
шла до парляментарної сис-
тсми і вільного ринку в 
економіці. Жартуючи з ко-
респондентами, Ярузельсь-
кий підкреслив, що він не 
має нічого до страти: „Я не 
залишаю по собі жодних 
пам'яннків, які б потім тре-
ба було знімати з п'єдеста-
лів". 

ЗСА не хочуть втратити 
підтримки арабських країн 

Ню Йорќ. — Представни 
ки З'єднаних Стейтів Аме-
рикн до Організації Об`єд-
наних Націй не хочуть втра-
тиі"и підтримки арабських 
країн світу у боротьбі з 
Іраком, який, окупувавши 
Кувайт, кожного дня може 
заатакувати американські і 
альянтські війська в Сав-
дійській Арабії, між якими 

І знаходяться також частини 
Сирії, Єгипту та інших араб 
ських країн. Справа загост-
рнлась у наслідок вбивств 
ізраїльською поліцією 19 
палестинців в Єрусалимі та 
поранення біля 200 осіб. 

Ця справа опинилася в 
Раді Безпеки ООН і власне 
тут ЗСА закликали Раду 
Безпеки ООН прийнятн за-
суджуючу резолюцію та 
нал'ятнувати Ізраїль за ма-
сове вбивство арабів. 

Від часу інвазії Іраку на 
Кувайт Адміністрація пре-
зидента Джорджа Буша від-
кидала закиди іракської про 
паґаядн про те, що, мовляв, 
концентрація американсько 
го і альянтського війська в 
Савдійській АрабІЇ тісно по-
в'язана з Ізраїлем і окупо-
ваними арабськими земля-
ми, зокрема частиною на 
західиьому березі ріки Йор-
дан і смуги Ґазн. Але вбив 
ство молодих арабів ізра-
їльською поліцією і збіль-
шення тиску ЬраїльсьЕого 
уряду на арабське населен-
ня може порізнити амери-
канців з арабами у боротьбі 

проти диктатора Іраку Сад-
дама Гуссейна тимбільше, 
що він дуже зручно внко-
рнстовує цей випадок для 
своєї протиамериканської 
пропаганди. Наприклад. С. 

Йссейн, внступаючи по ра-
) і телевЬії 9-го жовтня 

погрожував Ізраїлеві від-
платннмн акціями, або пря-
мою атакою іракської ар-
мії, яка.прн дзгюмозі дале-. 
косяжннх ракет може дуже 
легко знищити до тла усі 
ізраїльські важливі центри. 
Очевидно, така атака напев 
но викликала б контратаку 
американської армії і само-
го Ізраїля на Ірак і його 
окупаційні частини в Кувай-
ті, але такий розвиток подій 
не був передбачений стра-
тегамн Пентагону. 

В американській, евро-
пейській і арабській пресі 
збільшились тепер спекуля-
ції, що Ізраїль хоче спрово-
кувати велику війну на Бли-
зькому Сході, щоб коштом 
американців і їхніх альянтів 
позбутися С. Гуссейна і йо-
го майже мільйонової ар-
мії, яка все одно була б 
загрозою для Ізраїля, як-
щоб військові частини ЗСА 
покинули Савдійську Ара-
бію. Особи, які недавно 
прибули з Багдаду кажуть, 
що Гуссейн дефінітивно при 
готовляється до офензиви 
проти Ізраїля і евентуаль-
них терористичних акцій 

(Закінчення на стор. 3) 

В АМЕРИЦІ 
В ДЕПАРТАМЕНТІ справедливості ЗСА відбулася у 
вівторок, 9-го жовтня, церемонія, на якій першим дев'я-
тьом американським громадянам японського походження 
інтернованим американською владою під час Другої 
світової війни, були виплачені чеки по 20,000 дол. як 
компенсація за колишню несправедливість. Чеки дев'я-
тьом японцям, серед яких був 107-літній священик 
Мамору Ето із Санта Моніки, Каліф., були передані 
секретарем справедливости ЗСА Д. Торнбиргом. Влада 
ЗСА інтернувала 120,000 громадян японського иоходжен-
ня в 1942 році з огляду на безпеку країни. Протягом 
наступних трьох років компенсація буде виплачена всім 
65,000 громадянам, які дожили до наших днів. Резолюція 
про офіційне вибачення та компенсацію інтернованим 
громадянам була прийнята Конгресом ще в і 988 році, але 
тільки в цьому році вдалося асигнувати гроші для цієї цілі. 

ЗГІДНО З ПОВІДОМЛЕННЯМ у газеті „Волл Стріт 
Джорнал", американська фірма „Янкі атоміќ елсктрік 
комлані" підписала договір з совєтським підприємством, 
за яким американська уранова руда буде збагачуватися в 
СССР, а пізніше знову повертатися до ЗСА. Цс перший 
такого роду договір між двома країнами. Умови договору 
передбачають пересилку шести тисяч тонн американської 
непереробленої руди із ЗСА до Совєтського Союзу 
морським транспортом, де на Уральському електрохеміч-
ному заводі у Свердлозську руда буде перероблена на 
топливо для нуклсарних реакторів. Сверлловськнй 
комбінат вже переробляв уранову руду для Франції, 
Бельгії, Еспаніїта інших країн ЗахідньоїЕвропи. Контракт 
на суму 250 міл. дол. розрахований на період від 1994 до 
2002 року. Раніше збагаченням уранової руди в ЗСА 
займались підприємства, розташовані в Портсм ўті, 
Огайо, та Пад'юке, Кентакі, які належать Департаментові 
енергетики. Переробка урану приносила цьому департа-
ментові щорічний прибуток у сумі півтора більйона 
долярів. Однак, протягом останніх двох років Совстськнй 
Союз різко зменшив ціну переробки руди урану, ціна якого 
на світовому ринку за останні два місяці також впала з 11,5 
до 10,1 дол. за фунт. 

В. ШАШКО ПРОГОЛОСИВ РІЗКЕ 
ЗМЕНШЕННЯ АПАРАТУ ЦК КПСС 

Москва. — Заступник гс-
нерального секретаря ЦК 
КПСС Володимир Івашко 
повідомив офіційно, що кад 
рн Центрального Комітету 
будуть зменшені на 40,4 
відсотків, тобто роботу 
стратять 580 високих пар-
тіЙних апаратчиків. 

Виступаючи на пресовій 
конференції після закінчен-
ня пленуму членів ЦК КП-
СС, Івашко, заявив, що ве-
лика частина будинків істо-
рнчного і культурного зна-
чення та деякі церкви, систс-
матично будуть передавати 
ся культурним установам, 
тобто будуть перетворені 
на пам'ятники. КПСС, на 
думку Івашка, не потребує 
ці об'єкти продавати, тим 
більше, що вони перехо-
дять під опіку державних 
установ. Агентство Ассо-
шієйтед Пресе нагадує, що 
спільнота домагається від 
КПСС віддачі пограбовано 
го мана народові і це рішен 
ня мало б частинно задо-
вільнити ці вимоги. Друге 
прохання, висунене свого 
часу головами міських рад 
Москви і Ленінграду, Ґав-
риїлом Поповим і Анатолі-
єм Собчаком, про прнпинен 
ня кожнорічних святкувань 
7-го листопада, було відхи-
лене пленумом. 

Секретар від справ ідсо-
логії Алєксандер Дзасохов, 
проголосив на пресовій кон 
ференції, що святочна пара-
да на Красній площі з Мос-
кві й інших місцевостях 
відбудеться як звичайно. 
Івашко крім того підкрес-
лив, що Пленум вирішив не 
займати становища до жод-
ного з економічних проєк-
тів, тобто не підтримав ,ані 
Стан і слав а Шатадіна з йо г о 
ліберальним плином пере-
ходу на вільний ринок і час-
тинної ліквідації колектив-
них сільських господарств, 
ані Ніколая Н. Рижкова, 
який пропонував залишити 
централізовану систему еко 
номіки. На думку Івашка 
було б не добре, якщо б ЦК 
КПСС перетворився у фі-
лію Верховної Ради до якої 
ці справи належать. 

Совєтське пресове агент-
ство ТАСС, передаючи час-
тину рішень пленуму ЦК 
КПСС, завважує, що деякі 
вчені намагаються перенес-
ти живцем економічні моде-
лі західніх країн на терито-
рію СССР, „в наші складні 
умовний". Політичні й еко-
номічні спостерігачі ка-
жуть, що ТАСС мав на увазі 
виступаючих зі словом на 
пленумі ораторів, а не, нап-
рнклад, академіка С. Шата-
ліна. 

Західні кореспонденти, 
які брали участь в прсскон-
ференції, дещо розчаровані 
консервативною позицією 
ЦК КПСС до внутрішніх 
перемін, які, розвиваються 
в республіках дуже наявно. 
Виглядає, що ЦК КПСС 
буде відтепер виконувати 
ролю не тільки наглядача, 
але гальма цих процесів. 
Може й тому ТАСС присвя-
тив так багато місця пооди-
ноким промовцям, особли-
во людям ліберального нап 
рямку. У висліді рішень 
пленуму ЦК КПСС захід-
ньонімецька газета „Франк 
фуртер Альґемайне Цай-
тунг" і баварська „Зюддой-
че Цайтунг' прийшли до 
висновку, що на фактичні 
зміни в СССР ще довго 
прийдеться чекати. 

СЕМІНАР В НЮ ЙОРЌУ 

Ню Йорќ. — Українська 
Спілка Професійних Учите-
лів спонзорус кольоквіюм з 
д-ром Джаном Гумінсом, 
асистентом адміністрато-
ра, в бюрі студентських 
справ прн Шкільній раді 
Ню Йорќу, який розкаже 
про можливості включення 
правильно висвітленої істо-
рії України в амернкансь-
ких підручниках. Доповіда-
чем також буде проф. Аня 
Процик, яка говоритиме 
про створення малих семі-
нарів при університетах. 
Сходини відбудуться тут в 
будинку ОВФ, 136 Друга 
авеню, в неділю, 28-го жовт 
ня, в год. 1:30 по полудні 

У СВІТІ 
НАПЕРЕДОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ кувайтських вигнан-
ців, що має розпочатися у столиці Савдійської Арабії в 
суботу, 13-го жовтня, де мають обговорювати майбут-
ність своєї країни, серед них зродилася напруджсна 
дискусія про потребу більш демократичної урядової 
системи для Кувайтў. Аргументи, що створюють поваж-
ний розподіл серед кувайтських втікачів, цс нечувана досі 
критика про домінування родиною Сабагс, що до часу 
недавнього нападу військами Іраку володіла країною, а її 
члени домінували у всіх важливих, фінансових, диплома-
тичинх і політичних інституціях, включно з амбасадами, 
банками та закордонними фінансовими інвестиціями. До 
дискусії пильно прислухаються арабські та західні країни, 
бо висунення питання про демократизацію кувайтського 
уряду стосується і інших володарів Перської затоки. 
Ширші дискусії на тему демократизації арабського світу 
ставить під сумнів завдання військ західніх країн, які мали 
б обороняти приятельські, але автократичні уряди 
Близького Сходу. 

ПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ на Філіппінах аналітики 
порівнюють до сейсмічної ситауції в Каліфорнії, де 
проходять часті та легкі землетруси, що кожного разу 
викликає нові сумніви про тс чи і коли справжній 
політичний землетрус навістить. Хоча й цим разом 
президент Коразон Акіно та її уряд зуміли приборкати 
військове повстання на південному острові країни Мінданао, 
до речі сьоме з черги повстання за останніх чотри роки, то 
ця чергова спроба ще яскравіше представляє існування 
зростаючого невдоволення, яке послідовно загострюєть-
ся. Професор політичних наук Філіппінського університе-
ту Феліпе Міранда уважає, що чим раз частіше виникають 
питання серед громадян країни „чому вони трапляються. 
А якщо так, то чи не свідчть це про нестабільність 
існуючого уряду і в результаті заохочує до спроб персво-
роту. 

ВСІ 12 КРАЇН ЕВРОПЕЙСЬКОЇ спільноти гостро 
зареагували та засудили Ізраїль за надужиття сили 
супроти палестинських демонстрантів у Єрусалимі. Вони 
також звернулися з вимогою до Організації Об'єднаних 
Націй, щоби полагодити арабсько-ізраїльський конфлікт. 
Одначе вони не пов'язували подій, що трапилися мннуло-
го понеділка в Єрусалимі з існуючою кризою в Перській 
затоці, цим підкреслюючи, що їхні вимоги відтягнення 
військ Іраку з Кувайтў залишаються незмінними. Італій-
ський міністер закордонних справ Джілнні де Міхеліс, 
який тепер є предсідннком Міністерської ради Европейсь-
кої спільноти, заявив, що „справа нападу на Кувайт 
військами Іраку є найважливішою проблемою та мусить 
бути вирішувана зовсім окремо" 

ПОЛЬСЬКИЙ УРЯД подав до відома, що минулого 
понеділка поліція заарештувала генералів польської 
тайної поліції, яких оскаржують у причетності до вбивства 
відомого прихильника „Солідарности", римс-католиць-
кого священика Єжи Попелюшка. Генералів Владислава 
Цястона та Зенона Платека ув'язнено за керування 
вбивством о. Є. Попелюшка, — заявив заступник генераль 
ного прокуратора Алєксандер Герцог. 

і 
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Знак запиту над СССР 

Один громадянин, який має родину в 
Україн і , к ількакратно в ідвідав її в останніх 
півтора роках. Вернувшись кілька днів тому, 
оповідав у гурті приятелів: „За кожним разом, 
коли я приїздив туди — було гірше". У Москві 
нема що їсти, дивно і смішно — але правдиво. У 
Києві краще, найкраще на Донеччин і чи на 
Сибір і . Але атмосфера препогана. Ніхто не 
знає, що принесе завтрашній день. А у Москві не-
безпечно виходити на вулицю після заходу сон-
ця. 

Про бандитизм в Совєтському Союзі чути з 
усіх усюдів. Один наш громадянин, який має 
приятелів у чеській Празі та родину в Україні, 
хотів ‚‚за одним махом" відвідати одних і других. 
Написав до приятелів у Празі , що хотів би 
випозичити там авто і поїхати ним через Карпа-
ти до Львова та відтіль до Києва. Дістав відпо-
відь: ‚‚Покинь ту думку. Така подорож — це 
самогубство"... 

Відсталість цивілізації і байдужність влади 
на примітивні потреби власних громадян і чужи-
нецьких туристів — це ще дрібниця у порівнянні 
з щораз гіршою харчовою ситуацією та щораз 
г і ршою пол ітичною атмосферою. У кожн ій 
поганій ситуації шукається винуватця. Винува-
тець завжди виправдується ‚ ‚незалежними 
обставиними". У даному випадку трудно Ґорба-
чову виправдуватися, що 70-літнє існування 
комунізму зруйнувало економіку і здеправувало 
нарід. У даному випадку Міхаїл Ґорбачов таки 
головний винуватець теперішньої кризи — він 
змарнував масу часу на закріплювання своєї 
влади. Увесь світ знав, що корінь зла в Евразії 
лежить у диктатурі Компартії. Скільки часу пішло 
поки скасовано в совєтській конституції сак-
раментальну точку про монопольну владу Ком-
партії. І коли почалася корчитися Компартія, то 
по нинішній день Ґорбачов вірний їй і так 
спрепарував центральний „псевдопарлямент" та 
Верховну Раду членських союзних Республік 
щоб б ільшість залишалася все ще в руках 
марксистів. Ніщо не діється саме від себе — всі 
речі роблять люди . Понад п'ять рок ів тому 
Ґорбачов прийшов до влади з місією рятувати 
економіку — його тактика поступового закріп-
лення собі влади ліквідуванням своїх против-
ників та здобуванням нових титулів і насправді 
диктаторських ‚‚прав" — показалася фальши-
вою. Бо тільки по висліді пізнати — чи діяно 
добре чи зле. 

Ситуація в СССРстрашенноскладна. Транс-
ггорти збіжжя і зерна, що прибувають до СССР з 
Америки і, мабуть, з Австралії та Аргентини, не 
врятують ситуації, в якій мільйони громадян 
зледащіли до того ступеня, що поля стоять 
облогом, настала нехіть до праці і зродилося 
масове злочинство. 

На цьому місці була вже пригадка, що 
харчова криза спричинила Велику французьку 
революцію в 1789 році і большевицьку в 1917 
році. За інформаціями від туристів — у СССР не 
говориться про революцію, але говориться про 
неминучість ‚‚зміни". 

Хто прийде на місце Ґорбачова — про це не 
говориться. Але престижева західня преса, 
включно з ‚‚Ню Йорќ Таймсом", вже одверто 
писала про ‚‚кінець ери Ґорбачова" і про сум-
нівне панування Єльцина, бо він теж виріс як 
колишній член партійного Політбюра та партій-
ний достойник у Москві. У всесвітній історії є 
чимало прикладів , що з хаосу виростають 
військові диктатори. Французьку революцію 
здавив і поклав собі корону на голову — Напо-
леон. Південна Америка була закохана у вій-
ськових диктаторах і Норієґа у Панамі був би 
довше володів, як би не злакомився на гроші з 
посередництва у почќуванні наркотиків. 

Несподіванка є реальним чинником у полі-
тиці, що саме станеться у СССР не знаємо. Але 
‚‚щось" мусить статися, бо теперішня ситуація, 
як така, вічно не може зберегтись. 

АҐЕНТ ФБІ РИЧАРД МІЛЛЕР був вдруге звинуваче-
ний федеральним судом у Лос Анджслесі у шпигунстві 
проти ЗСА, 53-літній Р Міллер, єдиний агент ФБІ 
звинувачений у шпигунстві, копіюванні та передаванні 
секретної інформації оборонного характеру агентам та 
владі Совстського Союзу, підкупництві та хабарництві 
Покищо шпигун перебуває на волі, але йому загрожує 
дожиттсвс ув'язнення. У вівторок, 9-го жовтня, закінчився 
третій суд над Р. Міллером, адвокат якого Джо Левін не 
впевнений, чи його клієнт подаватиме втретг відклик на 
оскарження. Р. Міллер підтвердив у своїх зізнаннях ПРО 
ІНТИМНІ стосунки з молодою совстською шпигункою 
Свстланою Оґородніковою, яка пізніше також була 
арештована за шпигунство. 

Не тільки я, але мільйо-
ни людей в Америці і в ці-
лому світі оцінюють ситуа-
цію на Близькому Сході так 
як Патрик Бюкснен. Але де 
проявиться ця вільна дум-
ка, коли засоби масової 
інформації так щільно її 
контролюють? І дісталось 
тому Бюкененові, а особлн-
во на сторінках „Ню Йорќ 
Таймеў" від гуру журналіс-
тів A.M. Розснтала („Ню 
Йорќ Тайме з 14-го вересня) 
Не згадувати вже телевізії і 
радіо. .‚Антисеміт, расист", 
мало не втілення Гітлера. А 
Бюкенен вдумчнвий, чес-
ний, совісний мислитель-
журналіст. Скажемо дещо 
більш-менш по лінії його 
мислення, бо він наш прн-
ятель і заступався не раз за 
нами. 

В осінньому числі ‚‚Фо-
рейн Аффсрс" надрукована 
стаття Роберта Таксра, про 
фесора американської зов-
нішньої політики у Джан 
Гопкінс університеті, який 
переконує, що після лікві-
даціі „холодної війни" ЗСА 
повинні б сповняти скром-
нішу і більш стриману ро-
лю у міжнародних стосун-
ках. Було без сумніву — 
пише він-в інтересі Амерн-
кн охоронити Европу перед 
загарбанням її совєтамн, що 
поєднувалось із ширшим 
завданням боротьби за сво-
боду людини і народів. Але 
нині? Він каже: „Вислід хо-
лодноі війни приніс кінець 
умовам, які вимагали амерн-
канської інтервенції у гльо-
бальному конфлікті, що 
огортав цілий світ... При-
чини, які приневолювали 
Америку протягом півсто-
річчя грати передову ро-
лю у міжнародній політи-
ці, далі не вагомі. Настав 
новий порядок світу, де без-
пека ЗСА вже не виставлена 

Микола Бараболяќ 

А Я ТАКИ З ПАТРИКОМ 
БЮКЕНЕНОМ! 

на риск... Ми повинні гіоз-
бутнсь високих аспірацій 
покровителів людства. На-
ша провідницька позиція у 
світі ледве чи переживе кон-
фліктну ситуацію між нами 
і совєтамн... Ми не можемо 
і не повинні сповняти далі 
ролю поліціянта світу... Ми 
повинні здати собі справу з 
фінансових тягарів, які на-
кладає роля поліціянта, ко` 
лн наша національна без-
пека не загрожена. Не мож-
на забувати і те, що нема 
вдячностн для поліціянта, 
радше родиться відраза до 
нього... Хто бажав би далі 
продовжувати дотеперіш-
ню ролю ЗСА у міжнарод-
ному світі, повинен тямити і 
тс, що мілітарна сила пе-
рсстає нині грати ролќ} у 
вирішуванні міжнародних 
конфліктів... Коли дотепер 
ця сила була стосована Аме 
рикою у розв'язуванні кон-
фліггів (Лібія, Гренада, їїа-
нама), то цс радше з роз-
рахунком, що воно не доре-
де до проливў кровн на вѐ -
лику скалю. Воно було 
радше для демонстрації сн-
ли, щоб приневолити про-
тивника піддатись...". 

Наведені думки були на-
друковані перед 2-им сер-
пня, перед початком кувай-
тської афери. Президент 
Буш ускочив туди загарячу 
з військовою інтервенцією, 
не порадившись заздалс-
гідь із іншими державами. 
Лиш ex post удалось дер-
жавному секретареві Бсйкс-
рові змонтувати сякнй-та-

кий міжнародний похід про 
ти Саддама Гуссейна під 
номінальною егідою ООН. 
Усе ж Буш перейняв в тому 
випадку для Америки ро-
лю поліціянта світу. Зра-
зу зачав цей похід проти 
Гуссейна під знаком „обо-
рони вітального інтересу 
Америки". Але коли ця „ві-
тальність" не була надто 
переконлива, бо ясно що у 
системі вільного ринку ко-
жен може продавати свій 
продукт по ним уставленій 
ціні, а ти або купуй, або йди, 
де дешевше, Буш висунув 
принцип оборони „нового 
порядку світу". Віднині — 
до віку вічного — нікому не 
нарўиѓўвати освячених кор-
донів держав, якими ці кор-
дони не були б, справедли-
ві чи не дуже — наслідок 
агресії колись. Віднині все 
має йти „по закону". Гарно. 
А що, коли кордони неспра-
ведлнві, накинені? Йди до 
Господа Бога зі скаргами! 
Віднині Pax Americana! „Не 
льзя" — потакнув Ґорба-
чов, — всі за правопоря-
док. „Але..." 

Поспекулюймо дещо: Чу 
вали, що дехто з московсь-
ких кіл висував ідею „суве-
ренної Донеччини", „суве-
ренного Закарпаття" ос-
таннє до деякої міри „кир-
тезі" професора україністн-
ки Торонтонського універ-
ситсту д-ра П. Маґочого, й 
іші проекти як розпарце-
льовуватн українські землі. 
Припустім, що таке здій-
снилось. Подробили Совєт-

ський Союз, щоб докраю 
здійснити „суверенітет на-
родів", а Україна не була 
запотужна і небезпечна. 
Але поріс у силу президент 
„суверенної Галичини", пу-
стив через Карпати танки, 
зайняв це Закарпаття за 
шість годин і прилучив до 
‚‚суверенноЃ' Галичини. 
Крик на цілий світ. Моск-
ва зорганізувала свої сили, 
помогли німці, чехи, поля-
кн — зорганізовано хресто-
носний похід проти поруш-
ника освячених кордонів... 

Є один український народ 
і хто не намагався би ділити 
його на закарпатців, лемків, 
чи буковинців, накладав на 
нього різні політичні режи-
ми, він все буде змагати до 
одної України. Є теж один 
народ арабів. Доки під тур-
ками (до кінця Першої світо 
вої війни) — араби були 
одна нація, світле минуле 
якої йде до початків цього 
тисячоріччя. Після поразки 
Туреччини в 1918 році аль-
янтські держави потворили 
державки в ними накресле-
них кордонах, понасаджува 
ли для них королів, допус-
тили до того, що шейх Сау-
ді проголосив себе волода-
рем країни, назву якої прий-
нято від його імени. Таку ж 
„державнсіть" в арабсько-
му світі надала Англія в 
1961 році Кувайтові. Бу-
ли намагання об'єднати ара 
бів, зокрема заслужився в 
тому президент Єгипту Нас 
сер, під його омофором 
постала „З'єднана Арабсь-
ка Республіка", що включа-
ла Сирію, мали приєднати 
теж Ірак (Єгипет донині 
офіційно зветься „З'єднана 
Арабська Республіка" — 
ремінісценція тих намагань 
об'єднати арабів), але до 
з'єднання досі не дійшло. 

Закінчення буде. 

Одинадцятого вересня у 
Києві відбулося засідання 
Президії Верховної Ради 
УССР, яка ухвалила низку 
рішень, а наступного дня 
голова Верховної Ради Лс-
онід Кравчук скликав прес-
конференцію, на якій і роз-
повів про ці рішення, про 
подальшу роботу Верховної 
Ради, про своє ставлення до 
деяких проблем. Голова 
Верховної Ради, яка, мож-
на сказати, вчора , щойно, 
прийняла деклярацію про 
суверенітет, у досить кате-
горичній формі висловився 
про те, що Україна не може 
нині жити самостійно. „На-
віть Україна не може", ска-
зав він, запевнивши нас і 
вест світ, що, оскільки ми 
не маємо таких стратегіч-
них товарів, як газ, нафта, 
кольорові металі, ліс і бавов 
на, про самостійність мож-
на тільки мріяти. Тим біль-
ше, що ми не маємо з чим 
вийти на зовнішній, міжна-
родний ринок, отже, лнша-
ється орієнтуватися лише 
на економічні зв'язки з мс-
жах СССР. Цікаво, як обхо-
дяться без цих стратегічних 
товарів Ґвадолюпа, ска-
жімо, чи Ліхтенштайн? 
Або, наприклад, Барбадос 
чи Тринідад і Тобаго. І чому 
це досі самостійні Монако 
чи Андорра? Які, до речі, 
всі вже давно випередили 
Союз нерушимий і у валово 
му продукті, і у виробннц-
тві товарів на душу насе-
лення. 

Коли ж, за Л. Кравчуком, 
можна було Україні стати 
справді суверенною, само-
стійною державою? Вияв-
ляється після підписання 
союзного договору. Ціка-
во, що ж лишиться від на-

СергШ Набока 
Київ 

МАНЕВРИ ДОВКОЛА 
СУВЕРЕННОСТІ 

шоі декларації, коли ми 
самі обмежимо її, самі від-
мовимося від якихось фун-
кцій, самі передамо якісь 
повноваження до центру, 
якщо вже й зараз той цент, 
та Й`не тільки він, а й влаг 
да на місцях, бо навіть окрс-
мі відомства чи органи ім-
перськнх структур, геть від-
кидають деякі постанови 
Верховної Ради, поќлика-
ючись на союзні закони, на 
конституцію СССР, та Й 
просто, як то кажуть, з дог 
борото дива? 

Шлях до незалежностн 
більшість Президії та Лео-
нід Кравчук — особисто 
вбачають, за його словами, 
в участі України в загально-
союзному ринку. Знову ж 
таки покликаючись на від-
стутність отих стратегіч-
них товари). Отже, очевнд-
но, ми маємо,що віддати за 
ту ж нафту за бартерними 
угодами, маємо, що й про-
давати республікам за союз 
ну велюту — так звані ‚̂ цег 
рев'яні рублі". Чи не краще 
Україні йте до незалежнос-
ти через участь у міжна-
родному ринку? Тим біль† 
шс, що, за словами Крав-̂  
чука, ми детерміновані дія† 
ми республік та відомств, 
які частенько не виконують 
договірних зобов'язань? На 
віщо нам — цитую: „зв'я-
зоќ з центром через єдиний 
економічний простір"? Чи 
не ліпше — зв'язок з усім 
цивілізованим світом? 

Нині існує кілька підхо-! 

дів до концепції союзно-
го договору. Перша, і най-
поширеніша — базується на 
тому, що т.зв. союз має 
бути унітарною державою, 
а флер федеративности зво-
диться дише до одномомен-
тного заключення угоди, 
договору чи декларації між 
суб'єктами федерації. Від-
так, створена федерація не 
допускає постійного поне-
волення договору чи його 
розриву. Прихильники цієї 
точки зору досить демаго-
гічно посилаються то на 
Німеччину, то на багатона-
ціональні ЗСА чи Еспанію. 
ЗЗичайно, це нонсенс, але в 
центрі видовище могутньо-
го Союзу на чолі зі стар-
шим братом досі багатьох 
п'яниць і надихає на бороть 
бў з сепаратистами, які шма 
тують живе тіло матінки 
Росії, що всіх колись прий-
няла у своє лоно, захисти-
ла, й нагодувала... Звичай-
но, подібні ідеї не знахо-
дять вже належного відгу-
ку навіть і в середовищі чи 
не більшости республікансь 
ких партапаратників, яхі 
поволі починають знаходи-
ти смак у незалежності. 

Друга концепція союзно-
го договору — створення 
об'єднання суверенних дер-
жав (мушу зазначити, що і 
вищенаведсна і ця концеп-
ції спираються на так зви-
ний СОЦІАЛІСТИЧНИЙ вибір, 
який буцімто був зробле-
ний нашим народом у сім-
надцятому році). Такий Со-

юз чи навіть співдружність 
самостійних, суверенних 
держав, діятиме не на осно-
ві єдиної конституції, а на 
основі саме договору. Од-
нак зрозуміло, що суверен-
на держава, що складаєть-
ся із суверенних держав — 
утворення не менш абсурд-
не, аніж те, що існувало у 
нас досі. Рано чи пізно, а 
вибирати доведеться — між 
державою та державами. 
Не сьогодні, то завтра, а 
подібна структура розва-j 
литься, хоч, можливо, і не з 
такими жахливими наслід-
ками, з якими розвалюва-
лися досі всі імперії. 

Колись одностайність 
Верховної Ради під час 
прийняття деклярації про 
суверенітет викликала і по-
днв, і захват, і оплески... 
Лише кілька тверезих голо-
сів застерегли тоді, що раді-
ти передчасно. Признаюся, 
що, хоч і з підозрою поста-
вився тоді до цієї одностай-
ности, хоч і писав, що біль-
шість у парляменті свідомо 
пішла на підписання цьо-
го — таки справді історич-
ного — документу, аби ма-
ти підстави для підписання 
союзного договору, але і я 
був у захваті. Нині дедалі 
зрозумілішими стають мо-
тиви голосування. Для біль-
шости цей документ — і не 
тільки для більшости в ук-
ранському парляменті — 
легітимна підстава для під-
писання вимріяного союз-
ного договору... Щодо до-
говору, який, цілком мо-
жливо, остаточно закріпа-
чить нас усіх аж до того 
моменту, коли невблаганні 
сили історії роздеруть на 
клапті останню імперію сві-
ту... 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 

с.м. 

Виставка ікон і картин 

Українці Едмонтону ма-
ли нагоду зустрічати маля-
ра Павла Лопату з Торонто 
під час його образотворчої 
виставки, яка відбулась від 
28-го вересня до 17-го жов-
тня ц.р. та вперше позна-
йомитись з його творами. 
Відкриваючи виставку, мне 
тець з України Степан 
Мельниченхо познайомив 
присутніх з творчістю П. 
Лопати, проаналізувавши 
декілька творів на тлі його 
біографічних даних та твор 
чих досягнень. . .-

В присутності чисельної 
публіки виставка була влаш 
тована в Українськ`о-канад-
ському архіві-музеї- Ал"бер-
ти, — полонивши своїм ча-
ром глядачів. Виставлені 
праці в залі робнли імпозак-
тне враження, бо І5 ікон і 30 
картин, це великий доробок 
художника. В нях видно 
було майстерно, q доказану 
красу фіігратй‡ввих, типів і 
хараіпернстнхут^блнч по-
одиноких постате^., Як олій 
нНЗільшого, таќ акварсльні-
меншого розмірів, картини 
виконані життєрадісними 
кольорами приваблювали 
глядачів. На картинах зо-
бражена українська темати-
ка, основана на народному 
фолкльорі, в яких чітко внд-
но глибоку любов до рід-
ного. Наприклад, „Скрн-
паль" в лемківському одя-
зі чи ще інший у гуцульсь-
кому — це картини дуже 
вдалі навіть щодо компо-
зиційної розв'язки. 

Дві інші картини під цієї 
самою назвою „Бандурнс-
ти" звертали на себе увагу 
різноманітністю кольорів; 
одна з теплих — коричне-
вих, друга в голубо-снніх 
кольорах вміло згармонізо-
ваннх. Це кольори переваж-
но змягчені сірим до півто-
нів, що обннжують їхню 
яскравість. У картині „Со-
пілкар" звучать більш фіоле 
тово сірі кольори, що лег-
ко сприймаються охомдля-
дача, В саме перших працях 
Лопати „Мрія" і „Дерево 
життя", які мнстець пока-
зав лише й т?еїфодукаіях 
завважуються яскраві кольо 
ри. Це ранній в його пошу-
ках, хоч не так давній новий 
стиль, який можна назвати 
лінеарно — еспресіоністич-
ним під впливом візантійсь-
кої іконографії. У всіх карти 
нах Лопати однакового ста 
лю і зображення спостеріга-
ємо бажання розбити пло-
щу у менші геометричні 
форми виповнені нереаліс-
тнчннмн тонами барв. 

Зображені постаті домі-
нують в центрі ряду ком-
познцій на тлах, що потрак-
товані днферешфяцією зба-
лянсованих вальорш. Ва-
ріяцією технічних засобів 
досѓягнено цієї самої ритмі-
ки картин, часто лінеарного 
повторення. У картині „Бо-
гоматір" вміло поєднано 
візантійські традиції з мо-
дерною формою зображен-
ня, у яки домінують синьо-
жовті кольори. Вона нага-
дує ікони „Вишгородську" з 

П. Лопати 
більш складними площи-
нами кубістичного напря-
му. Лиця матері й дитятка, 
немов посічені лініями у 
цікаву площинну гру світло 
темних кольорів, якими за-
тримано реалістичні рнсн і 
форму обличчя. Під цю са-
му характеристику нале-
жнть картина „Лукаш і Мав 
ќа", в якому їхні лиця домі-
нують, а то й ледь-ледь 
вміщуються у рамки хар-
тнни. 

Небагато, бо лиш шість 
праць символічно-сюрреа-
лістнчного стилю П.Лопа-
та показав на виставці. А 
шкода, бо в них художника 
бачимо більш серйозним, 
ідейним і філософським. 
Вже тільки репродукція з 
оригіналу, який закупив Ка-
надський музей цивілізації в 
Оттаві „Українська Голго-
фа" дуже цікава своїм зміс-
том і значенням. В ній ху-
дожник зобразив трагедію 
України під знаком тричі 
розп'ятого Христа. У кар-
тині „Чорнобильська Голго-
фа" повторюється Розіѓят-
тя", яке символізує дій-
сність вибухової сили та 
злочин заподіляний украін-
ському народові Видко, що 
на серці П. Лопати лежить 
доля України та и історнч-
не минуле, бо картина „1933 
рік" свідчить про ще одну 
заподіяну кривду нашій 
Батьивщнні, а саме — го-
лод. Без сумніву можна 
стверднти, що у центрі всіх 
його картин — це руки як 
знаряддя праці, задля яких 
завважуюємо існування ма-
теріялістичного світу. Зда-
ється, що й без підпису мнс-
тця, можна пізнати його 
твори та їх ідентифікувати, 
що вони належать тому ж 
самому майстрові пензля. 

На 15-ох іконах Лопата 
заступлений був ще й як 
іконограф. У цій групі ма-
люнків, розписаних тради-
ційною технікою яєчної тем 
пери, художник строго на-
слідує зразки українських 
шхіл інонографії. Дуже ча-
сто вживає правдиве золо-
то, яке є технічним ї'снмво-
лічним середником в іконі. 
Вона ж бо заступлена ін-
тснснвною творчістю з-по-
між усіх тематичних праць, 
в яку вкладає Лопата ваЙ-
снльніші свої почування. 
Переважна кількість Богс-
матерів, в яких згстосовано 
строгі вертикальні Й чітко 
витончені лінії, відповідає 
традиціям і церковній кано-
нічностн додаючи до них 
специфічну кольористихў. 
Така притаманність іхоно-
графії і система її симво-
лів означає достоїнство свя-
тнх Матері з дитятком, Спа 
са Нерукотворчого чи Пан-
тократора, які надаються 
до оздоби наших святинь. 
Найбільше часу посвячує 
Лопата іконографії, бо його 
витонченість і прецнзий-
ність свідчать, що при даль-
шій невпинній пращ' худож-
них має великі шанси в май-
бутньому стати правдивим 
іконописцем. 

БЕЗ УКРАЇНСЬКОЇ М О В И І К Н И Ж К И 
- НЕ БУДЕ Й УКРАЇНСЬКОЇ Д И Т И Н И ! 

Марія Клячко 

ПОДОРОЖ МИТРОПОЛИТА 
ШЕПТИЦЬКОГО 
ДО ЗАХІДНЬОЇ ЕВРОПИ 

І АМЕРИКИ В 1920-23 
IV. 

В серпні 1922 року Митрополит вже знову був в 
З'єднаних Стейтах. Умови в Бразилії та Аргентині були 

`дуже тяжкі і цс підірвало і так слабке його здоров'я. Після 
кількох зустрічей з церковними і політичними діячами, 
Митрополит зрозумів, що мусить віддатися під лікарську 
опіку. 

Зчасом Митрополит вирішив повертатися до Европи. 
Однак, ще перед виїздом він поїхав до Вашінггону і 10 
листопада 1922 року зустрівся з державним секретарем 
Ѓюзом, де передав йому меморандум про політичний, 
економічний і релігійний стан у Східній Галичині. Вже Щ 
наступний день він виїхав до Ка`нади, а звідти 14-го 
листопада разом з владикою Никитою Будком і братом 
Ґротським — до Европи. 

До цього часу Польща ще не мала суверенности над 
Східньою Галичиною, але наближався час, коли Рада 
Амбасадорів мала вирішити її долю. Тому Митропо-
лит Андрсй поїхав до Англії з надією зустрітися з Ллойд 
Джорджем. Однак, після виборів і зміни уряду, Митро-
полит зустрівся тільки з асистентом секретаря мініс-
терства закордонних справ Джоном Д. Ґрегорі, який 
написав про це надзвичайно цікавий звіт від 28-го грудня 
1922 року. Між іншим, цей представник англійського 
міністерства пояснив Митрополитові, що англійський 
уряд не міг вести переговорів з доктором Євгеном 

Петрушевичем чи з представниками його уряду, оскільки 
він знаходиться не на території Галичини, а у Відні- В 
кінці звіту Ґрегорі написав, що Митрополит справив на 
нього надзвичайно добре враження, а поведінка його була 
дуже стриманою. Що обставини в його країні і в сусідів 
втягнули його в політичні інтриги, і що над пропозиціями 
Митрополита, про якнайшвидше вирішення долі Галичи-
ни, треба поважно задуматися і рішення не відкладати, бо 
Інакше може виникнути революція. 

Хоч Митрополит був хворий, змучений поїздками і 
виснажений політичним становищем своєї країни, все ж 
старався використати кожну хвилину свого життя і-

перебування в Европі. Один священик у щоденних 
записках монастиря Отців Василіян у Римі 18-го лютого 
1923 року записав: „їх Екссленція ще зовсім не виздоро-
віли (але) мали відчит в Institute Orientale. Сперті на кулю 
прийшли їх Екссленція в битком набиту залю. Відчит був у 
французькій мові на тему „Роля Заходу в праці з'єднання 
Церков". їх Екселенція боронила гідности Сходу і назви 
„католик", яку ніби присвоїли собі виключно західні 
латинннки". 

Митрополит Андрей вже добре орієнтувався, що 
Східня Галичина буде віддана Польщі. 13- 14-го вересня 
він написав до отця — ректора Лазаря Лева Березовсь-
кого, ЧСВВ: „Дай Боже, щоб наша справа була рішена по 
Божому, так щоб нарід наш мав бодай свободу розвива-
тися природно". 

Наступив 15-го березня 1923 року — день прий-
няття рішення Радою Амбасадорів. Східню Галичину 
вона віддала під суверенність Польщі. Французький 
прем'єр Файмонд Пуанкаре запевнив Митрополита Шеп-
тицького, що суверенність Польщі над Східньою 
Галичиною не значить, що поляки будуть над вами 
панувати, бо ваші „права будуть забезпечені і заґаранто-
вані — під „souverainete а Іа Pologne." 

Митрополит почав плянувати своє повернення до 
Львова. Польський уряд поставив вимогу, щоб Митро-

полит написав пастирський лист, в якому мусить бути 
згадка „о obowjazku ppsluszenstwa wobec wladzy panstwo-
wej". 

12-го липня 1923 року в день Святого Петра і Павла 
Митрополит написав пастирський лист, в якому цілком 
обминув політичні питання. Святіший Отець Пій XI і 
польський посол у Ватикані Олександер Скшннський 
прийняли цей лист і вислали до Варшави. Але звідти 
прийшло розпорядження затримати виїзд Мнтрополи-
та Андрея до Львова, бо пастирський лист — незадо-
вільняючий. З Риму відповіли, що Митрополит Шеп-
тицький вже виїхав до Відня. Комѓѓет політичних міністрів 
у Польщі вирішив затримати Митрополита на кордоні з 
вимогою, щоб він написав другий пастирський лист, але 
тим разом більш відповідний для польського уряду. 

У Відні Митрополит поважно захворів. Стурбова-
ний тим, що його польська віза закінчується 22-го серпня, 
не зважаючи на високу температуру і поради лікарів не 
вибиратися в дорогу, він виїхав з Відня. Вночі з 22-го на 23-
го серпня на польсько-чеському кордоні в Дзєдзіцах 
жовніри і жандарми оточили вагон, в якому лежав хворий 
Митрополит, а пізніше увійшли до нього. 

Протягом трьох днів Митрополит Шептицький був 
„інтернований" у вагоні, і доказом того, що це було дійсно 
інтернування є те, що коли Митрополит хотів платити за 
харчі, які діставав за цей час, власті грошей не прнйма-
ли. Під час інтернування прюжджалн до Митрополн-
та міністри внутрішній, закордонних і освітніх справ з 
домаганнями, що якщо він хоче повернутися до Л`ьвова, то 
мусить скласти візиту президентові Польської Республі-
ки. Митрополит пропонував, щоб йому дозволити поїхати 
спочатку до Львова, а вже після одужання він поїде до 
президента до Варшави. Врешті,, делегація вирішила 
завезти Митрополита на лікування до Познаня, а коли 
прийде до здоров'я, тоді буде мати зустріч з презн-

(Закінчення на crop. 3) 
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(Закінчення зі crop. 2) 

дентом. В Познані Митрополита Андрея віддали під опіку 
сестер Шариток. 

14-го вересня 1923 року у Варшаві на засіданні 
Комітету Політичної Ради Міністрів Польщі було 
прийняте остаточне рішення і записане в ̀ протоколі ч. 51, 
що Митрополит Андрей мусить нанести візиту прези-
дентові Станіславові Войцєховському, а також покрити 
кошти свого перебування в Познані, щоб усунути всі 
можливи здогади про його інтернування. Через два дні 
після цього, 16-го вересня архиєпископ Ґнєзна-Познаня 
Едмунд Далбор написав до Митрополита листа з доклад-
ннми інформаціямн про обмін грошей, який існував на той 
час. 

21-го вересня владика Перемиської єпархії Йосафат 
Коциловський листовно повідомив Митрополита Андрея, 
що зустріч з президентом Войцєховським відбудеться у 
четвер, 4-го жовтні в Спалі. До Томашева мали їхати 
залізницею, а звідти до Спали машиною. Владика під-
креслив, що воєвода Познаня вже про це повідомлений, 
але остерігав Митрополита, щоб він дістав від воєводи 
урядового листа з д о з в о л о м виїхати з Познаня до 
президента Войцєховського. 

4-го жовтня, перед виїздом, з Познаня, Митрополит 
написав лист подяки до сестер Шариток за п'ятитижневу 
опіку, залучаючи чек на п'ять мільйонів марок. Текст 
цього листа Митрополит Андрей ‚власноручно псрепн-
сав повністю до , ,Спомин ів" .брата ,Гротського , які 
зберігаються в Державному Історичному архіві у Львові. 

Польська преса писала, що Мит)іополнт деклярував 
президентові „лояльність польській державі" . Дехто 
писав, що Митрополит передав'йр#з`кдентові лист з 
подібною заявою. О^нак, в звітах англійських, французь-
ких і американських дипломатів др'свВїх урядів докладно 
підкреслюється, що після зустрічі Митрополита з прези-
дентом ні один міністер на знав про що велася розмова між 
ними. Один дипломат навіть писав, що після зустрічі 
ѓрезидент Войцєховський „навіть пари з уст не випустив" 
до своїх міністрів. Англійський посол Маќс Мюлер писав, 
що у Варшаві говорили про лист Митрополита до 
президента, але жоден польський міністер цього листа не 
бачив. Пошуки цього листа в архівах Польщі авторами 
цієї публікації протягом чотирьох років були безусггіш-
ними. 

Митрополит Шептицький виїхав до Львова і вже 14-го 
жовтня 1923 року в день Покрови відправив архиєрейсь-
ку Службу Божу в Катедрі Святого Юра. 

Недавно я мала в руках брошурку польського істо-
рика, в якій він писав, що українці не можуть пробачити 
Польщі, що Антанта віддала Східню Галичину під u 
суверенність. Це не відповідає істині, бо йдеться про щось 
важливіше. Нам, українцям, є незрозумілим, чому 
польський уряд, діставши суверенність над Східньою 
Галичиною, так жорстоко поводився з проводом і 
духовенством Української Католицької Церкви, з україн-
ською-інтелігенцією, науковими інституціями і видав-
ництвами, українськими селянами, українцями право-
славного віросповідання і їхніми церквами. А як можна 
забути пацифікацію, от хоч би в моєму рідному селі 
Божнкові... 

Починаючи з 1957 року, я постійно студіюю в різних 
країнах державні архіви цього століття. З документів я 
знаю, як саме політичний і церковний провід Польщі 
паралізував самостійницькі змагання України, зокрема, в 
період, якийjWJдосліджую. . і-

Багато провин мають за собою і українці. Але якби 
польське представництво під час Паризької Конферсн-
цй подало українцям братню руку допомоги то, напевно 
повоєнна доля Польщі була б іншою. Але це все вже 
залишилося позаду. 

Зробім переоцінку польсько-українських історичних 
помилок і не тратьмо часу — сідаймо за переговори, щоб 
ми, два братні народи, могли будувати краще майбутнє. 

А маємо для цього величезні можливості. Святіший 
Отець Іван Павло U,`будучи поляком, є великим прияте-
лем українського народу і робить все, що в його силах, 
щоб допомогти йому. А пригадаймо, як польська ієрархія 
допомогла велично відсвяткувати в Ченстохові Тисячо-
ліття Хрищення України-Руси. Українцям-католикам в 
Польщі вже призначено єпископа — українця. Як 8-10-го 
вересня 1989 року, А дам Міхнік на з'їзді „Руху" в Києві 
впевнено сказав: „Солідарність з Вами! Польща з Вами!" 
4-5-го травня цього року відбулася зустріч польських і 
українських парляментарів. Член польського парлямснту 
Володимир Мокрий, українець за походженням, започат-
кував в Кракові Фундацію св. Володимира. 

Сам той факт, що завдяки Польській Академії Наук 
відбувається сьогодні в Кракові конференція про Митро-
полита Андрея Шептицького і її учасники висилають до 
Святішого Отця телеграму з проханням про беатнфікацію 
Митрополита Андрея, вселяє величезні надії на кращі 
польсько-українські стосунки. 

Хай Бог благословить нашу спільну працю на краще 
майбутнє. 

Кінець. 

ПОДЯКА і 
Пластовий курінь „Верховинки" 

складає сердешну подяку українській громаді за постійну 
підтримку акцій та збірок, які курінь переводив на допомо-
гу українським політичним в'язням'та їхнім родинам. Курінь 
продовжує свою діяльність допомоги Україні, включаючись 

в нові акції на цю ціль. 
Рівночасно вважаємо своїм обов'язком поінформувати 

нашу громаду в справі двох Фондів, як ів ідкрито в кредитівці 
Самопоміч в Ню йорќу — Фонд Марка Рубана та Фонд 
Ганнусі Сверстюк. 

Фонд Марка Рубана відкрито 23-го січня 1988 р. разом із 
Золотим Хрестом, зложивши по 2.000,00 дол. Курінь опіку-
вався цим Фондом до приїзду з України батька Марка. Петра 
Рубана. Українська громада щедро відгукнулась на наш за-
клик і на цей Фонд зібрано 61,430.18 дол. З Фонду час від ча-
су виплачувано поодинокі суми на медичні потреби Марка, 
включно з оппатою переїзду його і його матері до Америки 
Всіх вир.атків до дати передачі Фонду під опіку батька (15-го 
жовтня 1988 р.) було 13.703.89. На день 15-го жовтня 1988 р 
Фонд під новою назвою "Petro Ruban in trust for Marko Ru-
ban" нараховував 47,726.29 дол. При переписі Фонду була 
зроблена умова потверджена адвокатом, що гроші будуть 
використані лише на потреби хворого Марка Рубана. Від цеї 
дати до 1-го липня 1990 року на Фонд вплинуло ще 6,779.6С, 
разом 54.505.89. В цьому часі (від 15-го жовтня 1988 р. до 1-го 
пипня 1990). Петро Рубан вибрав з конта 49,676.87. На день 
1-го липня 1990р на конті залишилось 4.829.02. Сподіємось, 
що Петро Рубан поінформує громаду про завідування цим 
Фондом. 

Фонд Ганнусі Сверстюк відкрито 19-го липня 1988 р ра-
зом з пластовим куренем .‚Перші Стежі", і на цей Фонд 
громада зложила 37,732.16 дол. З нього виплачено 2.217 00 
дол. на медичні потреби Ганнусі та 4.424.00 доп. на оплату 
подорожі до Америки батька Ганнусі. Андрія Сверстюка. 
разом 6.641.00 дол. 14-го березня 1990 р. закрито ^онто і пе-
редано батькам Ганнусі — Марії і Андрієві СеЬрстюкам. 
сальдо в сумі 31.091.16. 

Ми свідомі того, що без підтримки нашої цілої громади 
ми не могли б допомогти нашим хворим дітям з України, і 
тому ми ще раз дякуємо за довір'я І жертвенність всіх тих, які 
наші акції підтримали. 

ПЛАСТОВИЙ КУРІНЬ „ВЕРХОВИНКИ" 

УКРАЇНА ПРОБУДЖУЄТЬСЯ! ДОПОМОЖІТЬ 
ЇЙ ВКЛАДОМ ВАШОЇ ДИВІДЕНДИ 

УКРАЇНИ — УНС! 

ЗУАДК у світлі сучасних потреб 
України і допомоги їй 

Про найдавнішу україн-
ську допомогову установу 
в Америці появилося за ос-
танні роки багато стаѓтей 
авторів, зв'язаних працею з 
цією установою. Згадати 
хоча б ґрунтовну працю Ос-
тапа Тарнавського ‚‚Брат 
братові", останніми ж ро-
ками добрі інформативні 
статті св. п. Олександра Та-
томира, а недавно і Даріі 
Степаняк, протоколярної 
секретарки ЗУАДК. Після 
довголітнього головства в 
ЗУАДК Його основинќа в 
1944 році д-ра Володими-
ра Ґалана, що помер в 1978 
році, очолив ЗУАДК д-р 
Олександер Білиќ, який та-
кож дбає про допомогу ук-
раінській людині, незалеж-
но від того, куди б доля її 
не закинула. Д-р О. Білнк, 
разом з екзекутивою і Ра-
дою Дитекторів, завжди зо-
рієнтованнй у широкому 
спектрі потреб, докладно 
інформує про все, що треба 
виконати і на що у даному 

моменті ставиться наголос. 
Пригадуються раніші 

співпрацівники ЗУАДК ще 
за головства д-ра В. Ґала-
на, д-р Матвій Стахів, уже 
покійний (1978), Павлина 
Різник, мгр Оксана Ґенга-
ло (померла в 1978 році), 
д-р Остап Тарнавський, що 
поєднував літературну пра-
цю з допомоговою. Згодом 
приходили на зміну інші 
снтузіясти допомогової 
справи. Виділялися серед 
них дуже діловий і запопад-
ливий у праці Мирон Бара-
нецький, завзятий у допо-
могових акціях д-р Микола 
Ценко, дуже дбайливий св. 
п. проф. О. Татомир, у су-
часній екзекутиві — фінан-
совий. референт д-р Богдан 

вЃ. Гнатюк, завжди діяль-
ний і пильний директор кан-
целярії Степан Гавриш, пля 
помірний у всьому д-р Іван 
Скальчук, Микола Кавќа, 
секретар ЗУАДК, що та-
кож зумів поєднати в своїй 
особі творчу відданість мис 
тецтву і любов до допомо-
гових акцій. 

Є більше відданих спів-
працівників, та з гадаємо 
лише наймолодших членів 
Ради Директорів — д-р Ла-
рису Лозинську-Кий і Ні-
лю Світенко-Павлюк. Це 
був лише рефлекс з минуло-
го і сучасного, що відно-
снться до чільних громадсь 
ких працівників цієїпреваж-
ливої установи. 

В обличчі сучасних пот-
реб України, коли вже є пев-
на можливість чимось до-
помогти нашій Батьківщи-
ні, ЗУАДК зробив уже знач-
ну працю в тім напрямку. 
Можна б і потрібно було б 
навести точні дані, адже до-
помога словами не виявля-
ється, та для цього потріб-
но точних даних, що буде 
зроблене в іншому дописі. 
Одна за одною проходять 

Д-р Юліян Раб№ 

САМБІРСЬКА 
БОГОРОДИЦЯ 

МОНОГРАФІЯ 
Стор 81, ціна $5.00 

SVOBODA BOCK STORE 
ЗО Montgomery Street 
Jersey City, N.J. 07302 

Мешканціо стейту Ню Джерзі зобо-
в'язує Т% продажного податку 

перед нами постаті доро-
гих нам гостей з України, 
що перетерпіли незвичай-
но багато за українські на-
ціональні ідеали; багато з 
них повертається на Украї-
ну, щоб там проводити да-
льше змагання за повну са-
мостійність і незалежність 
України, боротися в дуже 
важких обставинах і не мен-
ше несприятливих побуто-
вих умовинах. ЗУАДК має 
звернений тепер свій зір на 
Україну, хоча й дальше не 
забуває таких важливих ак-
цій, як земельний фонд Бра-
зилії. Тож згадаємо тут ос-
танню зустріч з одним із 
чільних діячів сучасної Ук-
раїни, а саме М и х а й л о м 
Горинсм, генеральним сек-
ретарем Руху в Україні, го-
л о в о ю Н а р о д н о ї Ради в 
складі Верховної ради Ук-
раїни. Ця людина — дійс-
ний державний муж у своє-
му думанні, тож залишив 
велике враження у всіх при-
сутніх працівників і членів 
ЗУАДК. Важливо відміти-
ти дуже змістовне слово 
президента ЗУАДК д-ра Бі-
лика, що подав нашому гос-
теві основні інформації про 
ЗУАДК, його характер і йо-
го ролю в житті українців 
поза межами батьківщини, 
а тепер, від кільканадцяти 
літ і в житті українців в 
самій Україні. ЗУАДК — од 
на з перших того типу ор-
ганізацій в Америці, що, бу-
дучи „етнічною", має всі 
права допомогової устано-
вн в Америці. Д-р Білиќ 
пригадав різні акції ЗУАДК 
— порятунок потерпшим 
українцям після землетрусу 
в Югославії, де були дуже 
знищені українські оселі, 
про фонди на українську 
'школу там же, що й дотепер 
існує; а далі про потерш-
лих від повені в Бразилії і 
про Земельний Фонд в тій 
країні, який довелося ЗУД 
АК-ові зорганізувати для 
того, щоб дати змогу вижи-
ти там українським селя-
нам; згадав про проведені 
допомогові акції втікачам-
українцям із східньої Евро-
пи — з Польщі, Мадярщи-
ни і Румунії. Та тепер, -
закінчив д-р Білиќ, — нашої 
допомоги потребує сама 
Україна, тож плянуємо нові 
звернення до нашого жерт-
венного громадянства, щоб 
і надалі були щедрими, 
щоб не забули про потре-
бу брата чи сестри в Украі-
ні. 

Адже Україна виборюс 
собі тепер волю. Всі при-
сутні щиро привітали дос-
тойного гостя Михайла Го-
риня. Після дуже цікавого 
його слова, радше відпові-
дей на запити д-ра О. Біли-
ка, запропоновано від ЗЎА 
ДК конкретні допомогові 
акції в виді асигнації пев-
них фондів на найпекучіші 
потреби організованих на-
ціонально-демократичних 
сил в Україні. М. Горинь 
висловив щире признання 
для ЗУАДК і подяку за все. 
що робиться з єдиною мс-
тою — допомогти Україні 
станути на власні ноги, ма-
ти змогу працювати для 
своєї знедоленої країни, а не 
на ворога-окупанта. А цс 
велика мста. 

Д-р Наталія Пазуняк 

УВАГА: ВАШІНҐТОН І ОКОЛИЦЯ! 

Наукове Товариство їм. Шевченка 
та його Осередок у ВашІнґтонІ 

запрошують українське громадянство столиці й околиці на 
особливу наукову сесію присвячену творчості 

автора „Собору" 

найбільшого сучасного письменника України й кандидата 
на цьогорічну нагороду Нобля 

що відбудеться 

у Вашінґтои Плтон Готелі 
в межах Крайової Конвенції Американської Асоціяціі дпя 

розвитку слов'янських сѓудій (АААСС) 

в п'ятницю, 19-го жовтня 1990 р. 
о ѓод. 8-ій до 10-ої ранку 

У сесії візьмуть участь професори ЗСА: Тома Бнрд (голова) 
Ларнсса Онишкович, Мирослав Лабукька, Василь 
Марќусь, Леонід Рудницькмй та А. Г. Погрібний, про-
фесор Київського Університету, який вітатиме учасників від 
Опеся Гончара, якщо б йому не повелося взяти участь в 

своїй сесії. 

У першу річницю смерти св. п. 
д-ра Б.Рибчука 

У XX неспокійному сто-
лѓгті український народ зна-
йшовся у великій війні, що 
сколихнула світом, змінила 
Його політичне обличчя і 
створила нові, складні об-
ставини із напруженнями та 
кризами в економічному, 
культурному, а навіть цер-
ковному житті. Падали ім-
псрії й держави, приходили 

'до голосу малі і упокорені 
народи. І в такому схвильо-
ваному війнами морі істо-
ріі хотів все наш народ здо-
бути собі власну вільну при-
стань, свою державу на 
своїй землі із своєю прав-
дою і волею, із своєю Церк-
вою, своїми правами, як це 
є в інших народів. 1 саме в 
той вир, будувати свою дер-
жавність попав разом з ін-
шими і один з визначних си-
нів Городенськоїземлі, внз-
начний член ОУН д-р Бог-
дан Рибчук. 

Час, у якому жив і діяв 
Богдан, здавалось би, не-
давній, але світова хурто-
вина, що пронеслася земля-
ми України, знищення і руї-
ни, зобов'язують нас, живу-
чих, зібрати ті окрушинки 
відомостей про недавнє ге-
роїчнс минуле української 
нації. Він знав, що держава 
для народу, це те саме що 
власна хата для родини. У 
нього було зрозуміння зна-
ти свій народ, пізнати його 
вартість та бажання мати 
свою власну хату-державу. 

Тяжкі то були часи і як ще 
більш жорстокими були то-
дішні обставини. Але він на 
хвилях подій старався плис-
ти, ніколи не піддавався, а 
все і всюди підкреслював, 
що народ мусить завжди 
бажати державностн , на-
віть будучи у неврді. Він 
підкреслював, що Його духу 
не вб'ють навіть страшні ка-
торги і табори смерти, яких 
ще тоді не знав, але з часом 
переконався про них і від-
сидів у багатьох із них. 

Св. п. д-р Б. Рибчук був 
одним із передових членів 
ОУН. Вже у шкільній лавці 
у 30-их роках став провід-
ннком повітової Екзскути-
ви ОУН в Городенщині. У 
1934 році він мав присуд 
за шдпільну дію і за прина-
лежність до ОУН та попав 
до Берези Картуської. Бў-
дучн у Львові на студіях, 
став організаційним рефе-
рентом студентського від-
ділу ОУН, належав до п'ят-
ки Студентського Проводу 
ОУН. Був членом репрсзен-
тації для наладнання спів-
тації для наладнання 
співпраці всіх студентсь-
ких копорацій і това-
1939р., під час студентсь-
кого конгресу у Львові, був 
заарештований польською 
поліцією у групі понад 100 
студентів і просидів у тюр-
мі ‚‚Бригідким аж до вибуху 
Другої світової війни. 

Після розвалу Польщі і 
приходу большевиків до 
Галичини, з доручення Про 
воду ОУН пішов з групою 
революціонерів до Кракова 
1 включився до підпільної 
праці ОУН, стаючи орга-
нізащ'йнлм референтом на 
терені заи.нятої німцями 
Польщі. Переїхав опісля до 
Праги, де закінчив студії 
права і дістав ступінь док-
тора прав. 

Воєнні події посувалися 
Швидкими темпами і вже в 
липні 1941 року став на 
працю в обласному управ-
лінні Станиславова , щоб 
будувати свою державу. Він 
не поминав праці в обласній 
управі Екзукутиви ОУН. 
Але ненадовго виконував 

він тут свої обоз'язки, бо 
вже 14 вересня того ж року 
його заарештувало геста-
по. Запроторено його разом 
з іншими друзями до тюр-
ми в Мантелюпі (Краків), а 
далі страшні табори смерти 
Авшвіц, Мавтгавзен, Ебен-
зес. 

Прийшов травень 1945 
року, закінчення воєнних 
подій, визволення із табо-
рів страшних знущань алі-
янтською армією, 1948 рік і 
виїзд за океан. І тут також 
бл. п. Богдан не від-
почивас, він докладає 
багато зусиль, щоб кон-
солідувати політичну гро-
маду, в якій були б прсд-
ставлені різні течії і погля-
дн. Він завжди працював у 
напрямі спільних дій на під-
тримку національно-визво-
льних сил на Україні та пе-
реконати всіх людей доброї 
волі, що боротьба ОУН по-
будувала твердий фунда-
мент вже тоді, на якому спи-
расться розвій сучасних по-
дій на Україні, де нині на-
ше там молоде покоління 
перебрало ті визвольні по-
зиції і стають у ряди бор-
ців за самостійність Украї-
ни. 

Важкий був життєвий 
шлях бл. п. Богдана. На йо-
го життєвому шляху не сві-
тили ясно зорі, але він ні-
коли не нарікав, бо належав 
до тих, що під ударами не 
гнуться. Його змагання бу-
ли заразом і наші, це були 
змагання за справедли-
вість, правду і волю, які бу-
ли важними для нас колись, 
але ще й нині нам так ду-
жс потрібні. Він вичікував 
хвилини, коли заблисне 
довгождаца воля для У краї-
н,и. Він пройшов той життє-
внй шлях гідно і чесно. Не 
раз смерть заглядала йому 
у вічі, але він завжди був 
доброї віри та не покидав 
любови до свого народу й 
прагнення боротися за йо-
го свободу. Він твердо ві-
рив, що до останнього бою 
за Україну станемо ми всі 
і тут, і там. 

Своєю погідною вдачею 
вмів з'єднати кожну моло-
ду людину. Здавалось, що 
він ніколи не сумував, ні-
коли не журився прикроща-
ми, він все це приймав із 
Х р и с т о в и м и с л о в а м и . У 
своїй праці завжди був 
терпеливим і ніхто не бачив 
на його спокійному облич-
чі хмарки гніву. Все його 
життя було виповнене му-
равлиною працею над со-
бою і для інших. Ніколи не 
відмовив нікому свосї прис-
лугн, а в його особі моло-
ді знаходили доброго до-
радника. 

За словами вже померло-
го нашого письменника з 
Городенщини бл п Юрія 
Бундзяка можемо повтори-
ти слова про всі могили 
наших борців, порозкиду-
ваних по всьому світі 

Та mux могил, що їх борня 
лишила. 

Не змиють жадні води 
дощовії. 

Бо та земля плодючою 
іи`тала. 

TOOK знов на ній }ростуть 
борці новії. 

Хай цих кілька рядків мо-
го спомину про Богдана з 
днів нашої юности і буре-
війннх років служіння ріл-
ному народові, рідній бать-
ківщині, буде в'язанкою жи-
вих квітів на його могилу! 

Василь Никифорук 

Просимо також відвідати виставку наших дапніл І нових DJJ-
двнь, на окремому станку НТШ у виставковій валі конвенції 

GURTMAN 8І MURTHA Assoc 
і 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ АМЕРИКИ 

ОЛЕКСАНДЕР СЛОБОДЯНИЌ 
ПІЯНІСТ 

Н Е Д І Л Я 2 1 - г о Ж О В Т Н Я о ѓ о д . 8 00 в е ч . 

CARNEGIE HALL 

В ПРОГРАМІ: 
МУСОРҐСЬКИЙ. LUHITKE, МЕНДЕЛЬСОН ШОПЕН 

ЛЯТОШИНСЬКИЙ. ПРОКОФІЕФ 
КВИТКИ $25 $20 $15. $10. $8 а крамницях СУРМА І ПНіПРО 

(Нюарк) та Carnegie Hall Box Office або Ся ; -
(212)247-7800 

В Україні 
(Закінчення зі crop. 1) 

сій .Був наведений приклад 
як у селі Беримівці Зборів-
ського району місцевому 
священикові нанесені дві 
глибокі ножові рани і удар 
сокирою по голові, в наслі-
док чого священик потра-
пнв до реанімації. Л. Крав-
чук запевнив відвідувачів, 
що зараз підготовляється 
документ, який буде псрсда 
ний голові ради у справах 
релігій при РМ УССР, і 
невдовзі УАПЦ зареєстру-
ють. 

Старий Самбір. Як 
інформує Володимир Явор-
ський, 25-го вересня тут 
демонтовані пам'ятники Ле 
цінові та Дзержинському. 
Демонтаж відбувся згідно з 
рішенням влади. Народні 
депутати ухвалили також 
рішення ліквідувати у цьо-
му районовому центрі всю 
комуністичну символіку 

Львів. 25-го вересня 
тут відбулось пікетування 
будинку львівського обл-
виконкому активістами ЎА 
ПІД. Володимир Яворськнй 
повідомив, що близько 300 
учасників акції вимагали 
справедливого поділу цср-
ков у одному з районів об-
ластн. 

Тернопіль. — Згідно з 
повідомленням Івана Дмит 
рнка, 26-ю вересня пікет 
громадськостн перенесений 
від будинку обкому КПУ до 
райкому КПУ Тернопільсь-
кого району. В спільному 
документі, що його підпн-
салн представники облас-
них організацій Республі-
канської та Комуністичної 
партій, останні зобов'яза-
лнсь передати один з повер-
хів будинку обкому КПУ і 
приміщення партійного ар-
хіву у розпорядження міськ 
виконкому для використан-
ня іншими партіями та неза 
лежнями громадськими ор-
ганізаціями. Таким чином, 
пікетування будинку обко-
му. розпочате з ініціятиви 
УРП, завершилось перемо-
гою його учасників. А піке-
тування райкомів КПУ про 
довжувалося до 2-го верес-
ня, після чого пікет було пер 
ренесено у Київ під будинок 
ВР Української ССР. 

Луцьке. — 25-го вересня 
на одному з найбільших 
промислових підприємств 
міста відбулись збори тру-
дового колективу і зустріч 
робітників з народним депу 
татом України Олсксанд-
ром Ѓўдимом та дспутата-
ми Обласної і Міської Рад 
Генадієм Кожсвніковим. 
Як сповіщає кореспондент 
Василь Бубснщиков, тру-
дящі висловили підтримку 
вимогам, висуненим ќа все-
українську маніфестацію та 
загальноукраїнський полі-

тичннй страйк. В. Бубенщи-
ков також повідомив, що в 
райцентрі Локачі розпоча-
то кримінальну справу про-
тн голови місцевого Руху 
Коментн. Приводом послу-
жила участь актив іста в 
організації мітингу 9-го ве-
рссня у селі Новий Загорів, 
де відбулось вшанування 
нам'яти воїнів ЎПА. Втім, 
6-го вересня в Новому За-
горові відбувся мітинг кому 
ністів і ветеранів спрямо-
ваний проти акції 9-го верес 
ня, 
'у. . --z^S..-' -:::.:- -. . -_.ї. с---. 

Вшанують... 
(Закінчення зі crop 1) 

України в канадських уні-
верснтетах" Дискусія круг-
лого стола виповнює третю 
сесію, що присвячена темі 
‚‚Перший конгрес Міжна-
родної асоціяції україністів 
у Києві: зауваги і висновки" 
У дискусії беруть участь 
учасники київського конґ-
ресу: д-р Марко Антонович, 
д-р О. Андрієвська, д-р Л. 
Винар, д-р С, Величенко і 
д-р О. Субтельний 

Під час закриття конфс-
ренції відбудеться ироголо-
шення конкурсів У IT на 
наукові праці. Всчером від-
будеться вечеря і зустріч з 
громадянством, проводить 
мгр Карно Роговськнй, го-
лова Представництва У1 на 
Канаду. Під час зустрічі 
відбудеться ліцнтація скуль 
птури Павлося подарова-
на мистцями для розбудови 
Видавничого Фонду „Укра-
їнського Історика". Приві-
тн і пожертви на Видавни-
чий ювілейний фонд УІТ 
можна надсилати на таку 
адресу: Ukrainian Historical 
Ass'n, P.O.Box 95. Etobicoke 
Ont, Canada. 
ir-v-. .-.'..,; a 

ЗСА не хочуть... 
(Закінчення зі crop 1) 

проти американців ь цілому 
світі. 

Резолюція, запропонова-
на делегацією ЗСА до ООН, 
підтримує також пропози-
цію, щоб генеральний сек-
ретар Гавіс Псрсз де-Куеяр 
особисто перевірив справу 
масакри в Єрусалимі і тоді 
позвітував Раді Безпеки про 
висліди слідства. Палестин-
ська Визвольна Організація 
і деякі арабські країни не` 
задоволені формою і зміс-
том резолюції. Вони дома-
гаються, щоб Рада Безпегн 
вислала своїх представни-
ків на місце подій і на окупо 
вані землі. 

Все це може бути запізно, 
— кажуть політичні спос-
тер ігач і , — якщо Ірак в 
будь-який спосіб заатакус 
прямо, чи терористичними 
актами Ізраїль, або інста-
ляції ЗСА. 

Передали новий список 
ВОЄННИХ ЗЛОЧИНЎІ ! 

Єрусалим, Ізраїль . — 
А г е н т с т в о АссошІєЙтед 
Пресе інформує, що бюро 
центру Сімона Візенталя в 
Лос Анджелесі виготовило і 
передало новий список воєн 
них злочинців австралій-
ському урядові, який вклто-
чає додаткових 49 прізвищ 
колишніх емігрантів , які 
прибули туди після Другої 
світової війни і тепер вже є 
громадянами тієї країни. 
Згідно з інформацією цей 
список, вже десятий з черги, 
переданий генеральному 
прокураторові Австралії, 
включс осіб переважно ли-
товської національности, 
які, на думку Візенталя і на 
підставі знайдених ним до-
кументів. зокрема в архівах 
Організації Об'єднаних На-
цій, займалися воєнними 
злочинами під час огупації 
Литви і взагалі частини Со-
встського Союзу гітлерів-
ськими військами і допома-
гали фашистам вбивати, 
або в крайній мірі депорту-
вати до концтаборів жидів. 

В загальному список Ві-
зенталя для австралійців 
нараховує вже 256 воєнних 
злочинців, які були, або є, 
мешканцями тієї країни. За 
останніх чотири роки уряди 
країн вільного світу отрима 
ли від С. Візенталя 973 пріз-
вища нацистських злочин-
ців. 

В чому полягають їхні 
злочини? Згадані лнтозці 
служили у відділах поліції, 
виконували охоронну служ 
бў, служили добровільно у 
так званій литовській части-

ні, прикріпленій до німець-
кої армії, навіть осіб, які 
служили у так званому 
‚‚бавндінсті", тобто були 
самі свого роду в'язнями і 
виконували усі найтяжчі 
роботи до яких їх заставля-
ли нацисти. Центр Візента-
ля твердить, що тоді коли з 
інших частин окупованої 
Европи гітлерівці заганяли 
жидів до гетто, а потім тран 
спортували їх до концтабо-
рів, вистрілюючи велику 
частину по дорозі до транс-
порту, литовські жиди в 
більшості загинули на місці 
проживання. З цього висно-
вок, що місцеве населення 
нібито само, допустившись 
великого злочину, вчинило 
розправу над жидами, які 
загинули „від рук гітлерів-
ських коляборантів". 

Велику частину прізвищ 
литовців, які тепер попали 
на список В: енталя псреда-
ний прокуратурі Австралії, 
передав центрові Візенталя 
Лсйб Куничовський, грома-
дянин ЗСА. Деякі особи у 
списку вже раніше згадува-
лись під час судових роз-
прав. Кунічовський, інже-
нер по фаху, народився в 
Кавнусі, в 1945-49 роках 
перебував в таборах втіка-
чів, де зібрав чимало дока-
зового матеріялу і прізвищ 
свідків. Довший час він хо-
вав свої матеріали, маючи в 
пляні написати книжку, але 
пізніше вирішив передати 
матеріял центрові Візента-
ля. В такий спосіб нібито 
вийшли на яв багато пріз-
внщ і фактів злочинів. 

шшпшшювавшяшшшташшаштяшшшяявяшшшюошшюавл 
У КОПЕНГАГЕНІ, СГОЛИЦІ Данії, парламент почав 
розглядати заяви колишнього агента ізраїльської розвід-
ки Моссад, про те, що на території Данії вони переводили 
розвідчі дії в тайні перед властями. П а р л я м е н т а р н а 
комісія, відповідальна ш розвідчі акції розпочала свос 
слідство після гого, чк на Заході була ви;дана книжка 
написана бувшим агентом Моссаду Віктором Островсь-
гим під назвою „Шляхом обману". 



4 СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ. 12-го ЖОВТНЯ 1990 Ч. 196. 

ПАЛАТА РЕПРЕЗЕНТАНТІВ та Сенат проголосували 
ѓа резолюцію, яка дозволить американській владі функці-
онуватч протягом наступних десяти днів. Термін діі 
резолюції кінчається 19-го жовтня, коли повинен бути 
підготований і затверджений бюджет ЗСА на 1991 
фінансовий рік, що вже почався 12-го жовтня. Якби 
Конгрес не затвердив тимчасової резолюції про фінансу-
вання діяльності^влади, вже тепер десятки тисяч дсржав-
них працівників залишилися б вдома. У вівторок, 9-го 
жовтня, Сенат схвалив проект державного бюджету, який 
передбачає зменшення дефіциту в наступному фіскально-
му році на 40 біл. дол.. 

ВТя"ЯгШИ"ІМИ"ІГ"У 'й ' ' " " '—Щ'"" 'Т ' " "Т-1 Г^ГГ!'—г-^-^`-—-^-'^ 

Св. п. Д. Камінська 

ВПЕРШЕ В ЗСА 
Пачки в Україну без обмеження в а п і 'Ќома обмеження на 
вміст пачки, нема мита в Україні, ціна м і фунт $3.20, звичаА-
ною поштою І багато, багато більше. За Інформаціями в Ню 
Йорќу І околиці прошу звертатися до: 

Nasz General Consult ing USA. Inc 
252 Driggs Ave. 
Brooklyn, N. Y. 11222 
тел (716) 389-1172 

від понеділка-п'ятниці від ѓод. 2:00-8:00 веч^ субота від год, 
1200-7 00 веч. І в неділю від год. 11.00-300 по пол. 

В Інших стейтах контактуватися: 

Nasz General Consult ing USA, Inc. 
244 Delaware Ave. 
Buffalo. N. Y. 14202 
тел. (716) 856-9717 
від четверга-гг`ятнмці від год. 9:00-4:00 по пол. 

У п'ятницю, 18-го травня 
цього року, після тяжкої і 
довгої недуги відійшла від 
нас у вічність мґр фарма-
ції Дарія Камінська, яка ці-
ле свос життя трудилася 
для своєї родини і громади. 

Народилася вона 22-го 
березня 1923 р. в селі Ниви-
ці Радехівського повіту 
Львівської области у свя-
щсничій родині о. Петра і 
Леонії Казанівських. 

Мати її, учителька за фа-
хом, походила з давніх пат-
ріотичних священичних ро-
дин Жсгаловичів і Котови-
чів. Батько її, який закінчив 
духовну академію у Львові, 
спочатку був сотрудником 
о. Михайла Цегельського в 
Камінці Струмиловій (Бусь 
кій), а потім, після смерти 
свого тестя о. Івана Жега-
ловича, став парохом Ни-
виць, де народилася Дарця, 
як наймолодша дитина. Во-
на мала старших трьох бра-
тів, Тараса, Ореста і Мір-
ка, які її любили і нею опі-
кувалися. 

Дитячі роки Дарця про-
вела серед чудової природи 
в Нивицях, де і ходила до 
народної школи, в якій учи-
телями були відомі україн-
сьхі патріоти Підгайні. Се-
редню школу закінчила во-
на в Соколі, а за німецької 
окупації почала студіюва-
ти інженерію на політехні-
ці у Львові. 

При кінці Другої світової 
війни, коли наступала вдру-
гс на Галичину большеви-
цька навала, покійна мусі-
ла покинути рідні землі і 
своїх батьків. її батько о. 
Петро Казанівський не хо-
тів покидати рідних земель, 
бо казав: „Був я зі своїм на-
родом у добрі, буду й у не-
долі". Потім большевики 
запроторили йогоназаслан 

T0RGSYN ТОРГСИН T0RGSYN 
Найбільш популярна російська крамниця в Сан-Фраксіско 

5542 Geary Blvd (між 19-ою та 20-ою аве.) 

Товарі на будь-який смак І з Гарантованою посилкою до СССР 

РАДІО й ВІДЕО 
АПАРАТУРА ДЛЯ СССР 

К О М П Ю Т О Р И 

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

Sony. Aiwa. Hitachi. National 

НАЙНИЖЧІ ЦІНИ В ЗСА 
Гарантована посилка 

поілтою до СССР 

ХАРЧЕВА ПАЧКА ч. 1 
О ю т о р т о и м І харчЃ) 

5152. исяючмо 1 яостсаою) 

МАЄМО Т А К О Ж 
Французьк і л іки 
Родинна иеаична 

олтека $109 
Дитяча иосична алтока $70 
Дитячі хдрчі, лачка $87 
Авто (Падл) ВІД $5.600 
Х о п о д и л і х и к и від $500 
Можливість перебування 

у санаторії тел 
Поиешканкя тел 
Машина ло инття 

посуду від $600 
Машина по промни від $560 
Малий трактор від Г?.000 
то інші тел 

БЕЗ МИТАІ ШВИДКА ДОСТАВАІ Достава до 5 днів до району Москви, або 15-20 днів до всіх 
кутків Советсиюго Союзўі 

Тепефони: (415) 752-5546 
(415) 752-5721 

Години Понеділок-серода від 11-ої до 6-ої веч. 
праці: Четвер-субота від 11-ої до 7 веч. 

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp. 
(Ліценція B70 „ВНЕШПОСИЛТОРГ") 

Д о б р е в і д о м а ф і р м а з 3 0 - т и л і т н і м д о с в і д о м , с к о р о і т о ч н о о б с л у г о в у є 
с в о ї х ч и с л е н н и х к л і є н т і в п р и в и с и л ц і 

ВЩБОРЕЦЬ НІЧОГО НЕ ПЛАТИТЬ, 
ВСІ ПОСИЛКИ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 

Вс і н а ш і аґенцЛ м а ю т ь на с к л а д і в е л и к и й в и б і р в и с о к о я к і с н и х 
товар ів по д у ж е п р и с т у п н и х ц інах . 

І н ф о р м а ц і ї та к а т а л о г и м о ж Я а о д е р ж а т и у н а ш о м у г о л о в н о м у б ю р і 
або у всіх наших а генц іях . 

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp. 
ВИСИЛАЄМО ABTA: ВОЛГА, ЖИГУЛІ-ЛАДА, МОСКВИЧ, 

VOLVO і TOYOTA. 
425 Madison Avenue. New York. N.Y. 10017 

Tel.: (212) 832-7550 

( 

SO BOSTON. MA 0 2 1 2 7 

BUFFALO. N.Y, 1 4 2 1 2 
CHICAGO. III. fr0622 
CHICAGO. Ill 6 0 6 2 2 
CLEVELAND. O H . 4 4 1 3 4 
FORT WAYNE. IN . 4 6 8 0 8 
H AM T RAMCK. M l . 4 8 2 1 2 
HARTFORD. CT 0 6 1 0 6 
HERKIMER. N Y 1 3 3 5 0 

I N D I A N 0 P 0 L I S . IN . 4 6 2 2 7 
I R V I N G T 0 N . N.J. 0 7 1 1 1 
L A K E W 0 0 D . N.J. 0 8 7 0 1 
LOS ANGELES. CA. 9 0 0 4 6 
MIAMI BEACH, F L 3 3 1 3 9 
MINNEAPOLIS. M N . 5 5 4 1 8 
NEWARK. N.J 0 7 1 0 6 
NEW YORK. N Y 1 0 0 0 9 
PHILADELPHIA, PA. 1 9 1 1 6 
P ITTSBURGH. PA .15203 
ROCHESTER. N.Y. 1 4 6 2 1 
TRENTON. N.J. 0 8 6 1 1 
WATERVLIET. N Y Г 2 1 8 9 
WORCESTER. MA. 0 1 6 0 7 
WHEATRIDGE. CO 8 0 0 3 3 

632 Dorchester Ave 

7 0 1 Fi l lmore Avenue 
2242 W Chicago Avenue 
1723 W. Chicago Avenue 
6089 State Road 
1807 Beineke Road 
11415 Jos Campau Avenue 
1839 Раѓк Street 
R R s 1 Box 765 

Mc Kennan Rd 
3216 St. Jude Drive 
1082 Spr ingf ie ld Avenue 
9 0 1 E County Line 
7706 Santa Monica Blvd 
1352 Washington Avenue 
2 4 2 2 Central Avenue NE 

698 Sanford Avenue 
122 First Avenue 

1 0 1 8 2 Bust ie ton Avenue 
1307 E Carson Street 
6 8 1 - 6 8 3 Hudson Avenue 

7 0 3 So Broad Street 
1828 3rd Avenue 

22 Car lstad Street 
4 3 3 0 Quay Street 

Tel. (617) 
Tel. (716) 
Tel. (312) 
Tel.: (312) 
Tel. (216) 
Tel. (219) 
Tel. (313) 
Tel. (203) 

Tel. 
Te l . 
Tel 
Tel . 
Tel . 
Tel . 

Tel (315) 
Tel. (317) 

(201) 
(201) 
(213) 
(305) 
(612) 
(201) 

TeL (212) 
Tel. (215) 

(412) 
(716) 
(609) 
(518) 
(508) 
(303) 

Tel 
Tel 
Tel 
Tel. 
Tel 
Tel 

268 1303 
895-0700 
235-7788 
666-3985 

884-1738 
432-5402 
365-6350 
232 6600 

866-3939 
787 0052 
374-6446 
363 2251 
656 1962 
532-7026 
788-2545 
373-8783 
533-2906 
969-1150 
481-2750 
544-2151 
393-9455 
274-5242 
798-2868 
422-4330 

Св. п. Д . Камінська 
( у м о л о д о м у в іц і ) 

ня, де перебув він 8 літ. 
По війні покійна Дарця 

опинилася в Німеччині, де 
закінчила фармацевтичні 
студії в Мюнхені. 

В травні 1949 р. виїхала 
до Америки. По дорозі за-
пізнала Едварда Камінсь-
кого, відомого українсько-
го співака-тенора, з яким 
і одружилася в 1950 р. 
Покійна Дарія не працю-

вала за фахом, бо займа-
лася вихованням трьох ді-
тей: Хризантн (зам. Ген-
тиш), Едварда, мол. і Юр-
ка, але знаходила ще час на 
громадську працю, голов-
но в Союзі Українок Аме-
рики. Вона була доброю, 
відданою дружиною, ма-
мою та бабцею для своїх 
внуків Лесі, Данилќа і Ксе-
ні. 

Покійна Дарця була ду-
жс гостинною, привітною, 
доброзичливою. Мала бага 
то приятелів, які часто від-
відували її, особливо у часі 
недуги. 

У похоронному заведенні 
відправили панахиди о. Па-
трикій Пащаќ, парох церк-
ви св. Юра в Ню Йорќу, і 
Лев Ґолдейд та о. Богдан 
Лукій, парох церкви св. Іва-
на Хрестителя в Нюарку, а 
співав хор церкви св. Юра 
під днригентурою Андрія 
Добрянського. 

Крім родини було також 
багато приятелів і знайо-
мих покійної Дарії. Голо-
ва 83-го Відділу Союзу Ук-
раїнок Віра Бачинська по-
прощала покійну з імені 
членок Союзу Українок 
Америки. Вона розповіла 
про життєвий шлях покій-
ної і згадали про її активну 
працю для добра Союзу 
Українок Америки і цілої 
громади. Від односельчан 
попроїдав покійну Дарцю 
Богдан Казанівський, який 
згадав про її молоді літа. 

Отець парох П. Пащаќ 
провів похоронні відправи 
в церкві св. Юра і теплими 
словами попроїдав покійну 
на вічний спочинок. 

Тлінні останки покійної 
спочили на українському 
католицькому цвинтарі св. 
Духа в Гемптонбурґу, Н. Й. 

В пам'ять покійної Дарії 
зложено суму 4,055 дол. на 
добродійні цілі, головно на 
Фонд Допомоги Дітям Чор 
нобиля. 

П. П. 

У свято Преображення, 
19-го серпня, як і щороку, у 
цсрковці-пам'ятнику в Кер-
юнксоні Н. Й., заходами 
Об`єднання.б. Вояків Укра-
їнців в Америці й Коман-
лн Буковинського Куреня, 
Бог ос луженням і Панахи-
дою згадано воїнів, що від-
дали життя своє у бороть-
бі за волю Батьківщини. 

Громадсько-церковні уро 
чистості розпочато напере-
лодні відслуженням Вечір-
ні з освяченням хлібів, на 
яку прибули мешканці Кср-
гонксону. В неділю Архнє-
рейську Богослужбу попе-
редила зустріч прибулого 
у супроводі протопресвіте-
ра Василя Дякова і диякона 
Михайла Лева, єпископа 
Антонія, почесного капеля-
на Буковинського Куреня. 
Перед церковцею їх ириві-
гав хлібом і сіллю будівни-
чий і ктитор святині полќов 
ник Петро Войновський, 
командир Буковинського 
Куреня, а у дверях святині 
коротким словом зустрів їх 
о. митрат Володимир Бази-
левський — духовний опі-
кун церковці. 

Єпископові сослужнли 
отці Базнлевський і Дяків, 
а услуговував юнак Андрій 
Базнлевський, хором ди-
риґував диякон-компози-
тор Михайло Лев. 

При кінці Св. Літургії до 
зібраних звернувся Владика 
Антоній, нав'язавши свято 
Преображення з преобра-
женням українського наро-
ду на Батьківщині та закли-
кавши вшанувати пам'ять 
борців за Батьківщину. Піс-
ля освячення овочів, перед 
хрестом, що височить біля 
церковці, було відправле-
но Панахиду за героїв. Про 
обов'язок молитовно згаду-
вати поляглих промовив о. 
Базнлевський, якиЙ- і̀ подя-
кував присутнім за прибут-
тя, за їхні спільні молитви, 
за засвічені свічки та за зво-

Вояцьке свято 

рушлнву увдгу, якою вони 
сприймали відправу Св. Лі-
тургії. 

Полковник Войновський 
подякував духовенству, спі-
вакам та присутнім, вка-
зав на три прапори, що мая-
ли над лавою вояків-вете-
ранів, а саме: прапор УСС з 
1918 року, Об'єднання б. 
Вояків Українців в Амсри-
ці та Буковинського Куре-
ня. 

На запрошення господа-
ря-полковника, учасники 
урочистості перейшли до 
його дому, біля якого їм бу-
ла запропонована щедра 
перекуска. 

Корнстаючи ще з вільних 
днів, зібрані мали час висло 
вити свої погляди та відпо-
відати на найрізноманітні-
ші питання й поради. Пер-
шнми промовляли Владика 
Антоній і протопресвітер 
В. Дяків, згадавши про зас-
луги полк. П. Войнрвсько-
го, що у своїй чудовій сади-
бі запалив негаснучий смо-
лоскнп на славу поляглих у 
вигляді власноручно здвиг-
неної церковці-пам'ятника. 

Цю тему розвинув, згаду-
ючи поляглих у боротьбі 
друзів, д-р Мирослав Ро-
говськиЙ — член управи Об 
ВЎ А, секретар Об'єднання 
Буковинців в Америці. Нас-
тупні промовці, згадуючи 
про події в Україні, вказува-
ли на місію вояцької святи-
ні — церковці-пам'ятника. 
Промовляли: Осип Труш, 
голова ОбВУА, о. ди-
якон Михайло Лев, проф. І. 
Коровицькнй, зв 'язковий 
ОУ Н, поручник інж. Богдан 
Мак, котрих покликав до 
слова полк. П. Войновський 
та представив членкиню 
ОбВУА, учасницю визволь-
них змагань, поручника 
УНР Евфрозинію Дітель, 

поручника І Дивізі ї ‚‚Га-
л и ч и н а " інж. Л ю б о м и р а 
Калиннча, провідника ОУ Н 
на Бойківщині за больше-
вицької окупації Володимн-
ра Берізку, пл. сен. інж. Вя-
чеслава Вишневського від 
Крайової Булави Українсь-
кого Пластового Сеніора-
ту, станичну Пласту в Кер-
гонксоні Таню Паш, голо-
ву церковної управи Катед-
ри УПЦ при 82-ій вул. в Ню 
Иорку Івана Куравського, 
колишнього голову цсрков-
ної управи У П Ц в Кергонк-
соні свв. апостолів Петра і 
Павла Василя Цимбала, чле 
нів головної управи ОбВ 
ЎА, Костя Гришака та Во-
лодимира шпирку і члена 
ОбВУА Дмитра Стасюка. 

У виступах згадувано, що 
церковця-пам'ятник вже ста 
ла закликом зберігати ша-
нобливе пам'ятування про 
знаних і незнаних, що не 
мали похорону і не мають 
могил. Про них треба й на 
чужині створити щось, як 
відгалуження „меморіялу", 
який працює на Батьківщи-
ні, відшукуючи місця похо-
вання і реєструючи дос і 
незгадувані імена поляглих 
-безмогильних. Бож моги-
ли вояків найчастіше не іс-
нують. Тисячі й тисячі під-
ривалися на мінах, гинули 
в бункрах, топилися в боло-
тах Полісся, падали в лісах і 
на скелях Карпат, пропа-
дали „під своїми й чужими 
прапорами". 

Ще не палахкотить віч-
ний вогонь над могилою 
незнаного українського во-
яка, але вже здвигаються 
йому пам'ятники, вироста-
ють кургани-могили. Біля 
Лубень на Полтавщині ви-
сипано їм Курган Скорбо-
ти (у пам'ять жертв Велико-
го голоду і терорів), а за оке 

! 

тжжжхжжжжл 
У Книгарні ‚.Свободи" можна 
набути останні примірники 

КНИЖОК 

Миколи Щербака 

„ВОЛОШКИ" 
Мистецьке о ф о р м п е н н я та 

ілюстрації: Богдан Певний 
Об'єднання Працівників Дитя-
чоі Літератури „Нашим Дітям". 
видання С-ва св. Покрови при 
українській православній па-
рафії св Трійці, Ірвінґтон. з 
друкарні ‚.Свободи". 1969 р . 

стор 48. Ціна 4 00 доп 

„ПАХОЩІ 
СУЦВІТТЯ" 

1960-1970 
Видання Об'єднання Украін-
ських Письменників ‚ ‚Слово" 

Н ю Йорќ. 1982. стор 104 
Ціна 6.00 дол 

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

Мешканці стейгу Ню Джорзі обов'я-. 
зані додати до ціни 74 стейтового 

податку 

П'ЯТЬ ПРИЧИН ЧОМУ НАМ 
ПОТРІБНО ПІДТРИМУВАТИ 

ІВАНА ДЕМ'ЯНЮКА 
1 . ‚Мушу с к а з а т и , що я п е р е к о н а н и й , що вирок с у д д і в 

в Ізраїл і був н е с п р а в е д л и в и й . . " 
— Л о р д Томас Д е н н і й ѓ 

2 . .Мені не в ідома н іяка інша с у д о в а справа в я к і й по-
т о п т а н о так багато п р о ц е д у р з а г а л ь н о п р и й н я т и х 
м і ж н а р о д н и м и м и н н и к а м и " . 

П р о ф е с о р В іллєм Вагенар . а в т о р к н и ж к и . .Роз-
п і з н а ю ч и Івана Н а у к о в а праця з легальної пси -
холог і і ` ' В и д Г а р в а р д с ь к о г о У н і в е р с и т е т у 

3 Я к щ о Іван Д е м ' я н ю к в н е в и н н о с т і я к о г о я повн іс -
і ю п е р е к о н а н и й буде п о в і ш е н и й на шибениц і 
А й х м а н а . ѓо п р и й д е день к о л и д е р ж а в а Ізраїль 
б у д е с и д і т и на лаві п і д с у д н о г о " 

- Патрик Б ю к е н а н 

і На м о ю д у м к у ця с п р а в а с м е р д и т ь П р о ш у роз-
гпянути с п р а в у а м е р и к а н с ь к о г о г р о м а д я н и н а Івана 
Д е м ' я н у к а і п о в е д і н к у В і д д і л у с п е ц і я л ь н и х інвести-
гац ій (ОСИ в нашій кра їн і " . 

К о н г р е с м е н Д ж е и м с Т р а ф і к а н т (демократ 
О г а й о ) К о н г р е с о в и й р е к о р д " з 20 - го червня 1989 р. 

5 В і р ю що і стор ія нр чабуде с п р а в и Д е м ' я н ю к а так 

аќ не забула прави Д р е й ф у с а ' 

Г р а ф Н і к о п а и т іл( той 
Г І І С Р П д в а н а д ц я т и рг)и in н а п о л е г л и в и х і невтомних зу-
сипь ми см " і мули ба ' а - і : за с в о ю п о д и в о п д н у в ідва-
r v та в и т р и в а п к гь Іван Дг -м 'янюк — н е в и н н а жертва 
заслужив на г ідну о б о р о н у п е р е д і зра їльським Вер-
ховним cvuou Без Вашої негайно ї ф інансово ї д о п о -
моги 'аќ а оборона иг- бў пе м о ж л и в о ю П р о с и м о д о п о -
м о л с мам ус пщ.нґ іагн-; шити о с т а н н і й етап цього 
с т р а х і т т я - л р и м а р и яка т ; иває в ж е п о н а д дванадцять 

ПІТ 

П р о с и м с Rm и."лти п о ж е р т в и на 

John Demjanjuk Defense Fund 
P D Box 92819 

Cieve and O h i o 44192 

КНИЖКИ У КНИГАРНІ 
СВОБОДА 

УКРАЇНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Статут Українського Вільного Університету 
Правила студій на Філософічному Факультеті 
Правила студій на Факультеті Права 
і Суспільно-Економічних Наук 
Ординація Доцентів (габілітація) 
Мюнхен. 1985, сторін не подано 
Ціна $2 00 

Хвильовий, Микола 
ТВОРИ В П'ЯТЬОХ ТОМАХ 
Том V 
Об'єднання Українських Письменників ‚Слово" 
і Українське В-во,,Смолоскип" їм. В. Симоненка. 
Ню Йорќ. Балтімор. Торонто, 1986. 830 стор 
Тверда оправа $35 00 

Хвильовий. Микола 
ТВОРИ В П'ЯТЬОХ ТОМАХ 
Том IV 
Об'єднання Українських Письменників „Слово" 
і Українське В-во . ‚Смолоскип" їм. В Симоненка. 
Ню Йорќ, Балтімор, Торонто. 1983, 662 стор 
Тверда обгортка $ЗО 00 

Цимбалістий, Богдан; 
ТАВРО БЕЗДЕРЖАВНОСТИ 
Накладом автора, 1982, з друкарні В-ва Свобода. 
Джерзі Ситі, 39 стор 
Ціна $2 00 

Гарба, Василь 
НА РОЗПУТТЯХ 
^До історії одного покоління) 
Редактори Анатоль Гудзовський і Павло Маляр 
Серія Мемуаристикѓ` 
Українська Вільна Академія Наук в ЗША 
і Т-во Подолян при УВАН. Ню Йорќ. 1976. друком 
Т-ва св Софія при Українській Православній 
Церкві в Ню Йорќу, 349 стор 
Ціна $12.00 

Мешканців стойту Ню Джерзі зобов'язує 7% продажного податку 

Замовляти: 

Svoboda Book Store 
30 Montgomery Street. Jersey City. N.J. 07302 

В книгарні ‚‚Свободи" можна придбати такі книжки 

а в т о р с т в а 

ВОЛОДИМИРА БАРАГУРИ: 
„МЕЧ І КНИГА" 

Історичні й біографічні оповідання для молоді. 
Ціна 8.00 дол 

„ К А Л И Н О В И Й М І С Ѓ ' 
Спогади з дитячих років у НемировІ та з гімназійних ЧАСІВ 

І Яворові в 1922-1928 pp. 
Ціна 12.00 дол. 

„ЯК Я СТАВ ЖУРНАЛІСТОМ" 
Спогади з студентських 1928-1934 pp. у Львові. 

Ціна 10.00 дол 
Замовляти: 

SVOBODA BOOK STORE 
30 Montgomery Street, Jonwy City, N.J. 07302 

Мешканців Ню Джорзі зобов'язує 7% стейтового податку 

аном височать такі симво-
лічні могили, як у Ґлен 
Спей, Н. Й. 

Піонером здвигнення цер 
ковці-пам'ятника в Амерн-
ці був командир Буковинсь-
кого Куреня полк. П. Вой-
новський, він виконав свос 
дазне вояцьке приречення і 
власноручно, власними ко 
штами на власній, саме для 
цього закупленій садибі, 
здвигнув пам`ятник поляг-
лим членам Буковинського 
Куреня, УВО, ОУН, усім 
воїнам України. 

Два роки(1973—1975) 
тривала невсипуща праця: 
мурування фундаменту, 
здвигання стін, виконуван-
ня внутрішнього і зовніш-
нього обладнання, включно 
з масивними в х о д о в и м и 
дверми з набитим гербом 
Митрополита всієї Украї-
нн та великого Гетьмана 
України Івана Мазепи. Усе 
було виконано власноруч-
но о д н о о с о б о в о . Але цс 
лише половина вічного па-
м'ятника, бо нині опрацьо-
вусться історія Куреня і ви-
готовлясться реєстр поляг-
лих. Від забуття будуть вря-
товані імена і чини героїв. 

Письменник Василь Зем-
ляк, що не так давно помер 
у Києві, наказав викарбу-
вати на його пам'ятнику 
слова: „Нехай живі не зне-
важають мертвих, — наша-
ні тримається рід людсь-
кнй". 

І. К. 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

П'ЯТНИЦЯ, 
19-го ЖОВТНЯ 1990 р. 

Пассейк, Н. Д ж . Місячні збори 
Т-ва ім Т. Шевченка 42-го Відд 
о ѓод. 7-ій веч. в УНДомі при 
237 Hope Ave. Просимо взяти 
у ч а с т ь . П р и є д н у й т е нових 
членів до УНСоюзу — В. Ма-
рущак. рек. секр. 

^h^m^s^J 
' i l P A t T M f M r i T B I I 

26 First Avenue 
New York. N Y 10009 

Tel (212) 473-3550 
ПО ГУРТОВИХ ЦІНАХ: нмтто. Д М Ц 
різноѓѓї роду мятсрілли для сиши-
вамнл, канви, ќнижчії з украіиськи-

ми озорами. І і . п. і Арці. 

ПРАЦЯ 

ПОШУКУЮ 

ЖІНКУ 
до опіки над двома дітьми та 
пегкоі домашньоі праці Прошу 

тел після 7-ої ѓод веч 

(201) 857-2704 

#FUNERAL DlrtECTORse 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK І ОКОЛИЦЯЎ 

ЛЎІС НАЙҐРО — дмрвіаор 
Родина ДМИТРИЌ 

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

(212) 674-2568 

LYTWYN 8. LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щ И Р А і ЧЕСНА 
Our Services Are Available 
A n y w h e r e m N e w . i r s e y 
Тачож займаємося noxopo-
мами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку.перенесенням Тпін-
них Останків з різних кра'їн 

світу 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvewjnt Avenue 

(corner Stanley Terr ) 
UNION. N.J 07083 

(201) 964-4222 

BBBBBBBBBBBBBBBESBBBB 

HURYN MEMORIALS 
ВИРОБЛЯЄМО НА ЗАМОВЛЕМ-
НЯ ТА ВМОНТОВУЄМО НАЙ-

КРАЩОЇ ЯКОСТИ 

ПАМ'ЯТНИКИ 
ш окопмці Ню йорќу, вхточаю-
чи цвинтарі: се. Дуд а а Гаміттом-
бургу. Н. й., св. Андрія а Баанд 
Бруку, Н. Дж., Пайн Буш а Кар-

гонхсоиі та Ґлен Спай, Н. й. 
Ми пропонуємо особисті послу-

ги та посади у Вашоиу поиі 
За двомовний представником 

слід телефонувати 
IWAN HURYN 
P.O. Box 121 
Hamplonburgh. N.Y. 10916 
(914) 427-2684 
B0HDAN REKSHYNSKYJ 
45 East 7th Street 
New York. NY 10003 
(212) 477-6523 




