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ПРЕМ'ЄР КАНАДИ ПЕРЕПРОШУЄ 
ЗА ІНТЕРНУВАННЯ 

Торонто. — Тижневик 
„Новий Шлях" інформує, 
що прем'єр Канади Браєн 
Малруні, звертаючись до 
італійсько-канадського зіб-
рання 4-го листопада, зая-
вив: „В імені уряду і грома-
дян Канади я висловлюю 
повне і недвозначне переп-
рошення за заподіяні крив-
ди нашим канадським гро-
мадянам італійського роду 
під час Другої світової вій-
ни", називаючи це „бруталь 
ною несправедливістю". 

Він також в цій категорії 
громадян назвав канадців 
українського, китайського і 
жидівського роду. 

Присутній під час про-

голошення цієї деклярації 
представник Президії КУК, 
адвокат Ігор Бардин, поѓра 
тулював з того приводу 
прем'єрові Канади, прнга-
дуючи йому, що найдовше 
інтернованими ще під час 
Першої світової війни були 
украінці-канадці, якого фак 
ту до цього часу не визнано, 
ані не признано жодного 
відшкодування потерпілим. 

Прем'єр Канади був свідо 
мий того факту і ця справа 
мала бути предметом зуст-
річі прем'єра Канади з пред-
ставниками Конгресу У кра-
їнців Канади 13-го листопа-
да в Едмонтоні. 

Вимагають звільнення Я. Демидася 
Тернопіль (У НІ АР). — 

Тут у неділю, 11-го листопа 
да, з ініціятиви демокра-
тичних організацій відбувся 
мітинг на тему захисту прав 
людини. В акції взяли 
участь народні депутати 
України і СССР, які висту-
пнлн за негайне звільнення 
з ув'язнення голови Облас-
ного Комітету захисту УГ-
КЦ Ярослава Демидася. 

Викрадення і арешт Я. 
Демидася здійснені без жод 
них підстав, тому учасники 
мітингу уважають це спро-
бою розпочати нову хвилю 
репресій в Західній Україні. 

Поряд з вимогою прнпи-
нити переслідування гро-
мадян з політичних причин, 
учасники мітингу вимагали 
деполітизації правоохорон-
них органів та узгодження 
їхніх дій з владою на міс-
цях. Були заклики до ствс-
рення загонів громадянсь-
коі самооборони. 

Як повідомив кореспон-
дентУНІАР Іван Дмитриќ, 
подібні мітинги з участю 
багатьох тисяч людей від-
булися і в інших населених 
пунктах области. Від 10-го 
листопада триває пікетуван 
ня численною громадою 

УГКЦ будинку тернопіль-
ської обласної прокуратури 
з вимогою звільнити Я. Де-
мидася, який 6-го листопа-
да оголосив голодівку і три-
має її дотепер. Громадсь-
кість Тернопільщини не хо-
че замиритися з фактом 
арешту релігійного акти-
віста, який виступав як 
справжній захисник народу 
і християнської законности 
і якого тепер утримують у 
в'язниці Московського ра-
йону Києва. 

Група тернопільчан 12-
го листопада виїхала до 
столиці України для пікету-
вання будинку Верховної 
Ради, яке й розпочали 13-го 
листопада, тримаючи гас-
ла: „Негайну волю Яросла-
вові ДемидасюГ, „Згнне-
мо, але не допустимо роз-
прави!" й також заклики на 
захист Степана Хмари, О. 
Ємця та інших депутатів з 
Народної Ради, проти яких 
повстає консервативна біль 
шість у Верховній Раді. На-
родниЙ депутат Левко Го-
рохівський 13-го листопада 
зустрівся з Я. Демидасем, 
який голодував уже вось-
мий день. 

Голова Уряду У HP 
виїхав до Европи 

Філядельфія (УІБ). — На 
запрошення представницт-
ва Уряду УНР та Крайово-
го Об'єднання Прихильни-
ків Державного Центру 
в Англії, голова Уряду УНР 
в скзилі проф. Іван Самій-
ленко виїхав до Европи і в 
другій половині листопада 
відвідає українську грома-

ду в Лондоні та в інших 
містах Великобританії. 

Голова Уряду мас також 
ряд інших урядових справ 
до полагодження в Парижі 
та Мюнхені. Проф. І. Са-
мійленко повернеться до 
ЗСА у початкових днях гру 
дня цього року. 

ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРОМ 
УКРАЇНИ СТАВ В.ФОКІН 

Київ (УНІАР, ЎПА). -
Тут в середу, 14-го листопа-
да, депутати Верховної Ра-
ди більшістю голосів обра-
ли на пост голови Ради 
Міністрів України Вітольда 
Фокіна, який був засѓуѓши-
ком Віталія Масола до ре-
зигнації останнього. 

Як уже повідомлялося, на 
пост голови Ради Міністрів 
вже кілька разів висували 
різних кандидатів, але жо-
ден з них не отримував пот-
рібної КІЛЬКОСТІ! голосів. В 
середу на цей пост вдруге 
висунули кандидатуру В. 
Фокіна, який раніше та-
кож не здобув потрібної 
кіль кости голосів, але тепер 
він був єдиним кандидатом 
і з 377 присутніх за нього 
проголосували 332 депута-
ти. Народна Рада не висува-
ла свого кандидата. 

Кореспондент УНІАР Ві-
ктор Федорчук повідомляє, 
що сесія Верховної Ради 
проходить у складних умо-
вах. Після десятиденної пе-
рерви сесія розпочалася 12-
го листопада і в цей день 
відбулося три демонстрації 
— дві біля стін Верховної 
Ради і одна на Хрещатику. 

На площі перед будин-
ком Верховної Ради, як уже 
інформувалося, відбулася 
демонстрація комуністів з 
червоними прапорами, ор-
ганізовано навезених з пів-
денних областей України. 
Поряд з ними влаштували 
несанкціонований мітинг 
працівники міліції, які вима 
гали негайного прийняття 
закону про міліцію та пока-
рання людей, які роззброї-
ли полковника міліції, одяг-
-^ - -"'.'" -̀ - " " — 

неного у цивільне, коли той 
7-го листопада накинувся з 
кулаками на жінку. Праців-
ники міліції звинувачують 
народного депутата С.Хма-
ру в глумові над прсдстав-
ником правоохоронних ор-
ганів. Насправді полков-
ник кримінального розшу-
ку Ігор Григор'єв був одят-
нений у цивільне й ніхто не 
міг знати чи належить він 
до правоохоронних органів. 
Крім того, звання полков-
ника не дає йому права на 
безпідставне побиття жін-
ки. Прокуратура намага-
сться порушити карну спра-
ву проти народного депуга-
та Степана Хмари, але днс-
кусії навколо цього діють 
не на користь, а на шкоду 
полковникові. Після показу 
по телевізії інциденту з зат-
риманням полковника, зня-
того працівниками міністер 
ства внутрішніх справ, чнс-
ленні громадяни впізнали 
Григор'єва і до преси поча-
ли надходити повідомлен-
ня, що полковник Григор'єв 
1988 року брав участь у 
розгоні демонстрації у Киє-
ві. Громадяни його впізна-
ли на телевізії та засвідчу-
ють, що цього полковника 
завжди бачили тільки в 
цивільному одязі й завжди 
він провокував бійки. На-
приклад, Ольга Гейко зас-
відчила, що 26-го квітня 
1988 року, під час першої 
екологічної демонстрації в 
Києві, організованої У КК, І. 
Григор єв, назвавшись 
‚‚простою совєтською лю-
диною", ударив її в живіт 

(Закінчений на crop. 5-ій) 

І Японська мистецька ґалерія 
виставляла картини JI. Гуцалюка 
Ню Йорќ. — Тут у прес-

тижевій японській галері! 
Тоямая, 123 Схід, 57-ма 
вул., відбулася в часі між 18-
нм жовтня і 6-им листопада 
виставка картин нашого 
відомого українського мис-
тця Любослава Гуцалюка. 
Виставлено 28 картин, з 
того багато виконаних ос-
танньо в 1990 році. 

Про цю виставку були 
згадки в щоденнику „Ню 
Йорќ Тайме", у ‚‚Віледж 
Войс" та в оголошеннях 

Йистецьких виставок „Ню 
орк Таймеў". В журналі 

„Франс-Амерік" двічі писа-
ли про праці Л. Гуцалюка, в 
тому Фредерік Буша, в жур-
налі з датою 18-24-го жовт-

Дніпропетровці отримали другу допомогу 
С. Бавнд Брук, Н.Дж. 

(Іван Явиляк). — Тут Група 
Сприяння демократичним 
силам Дніпропетровської 
области, що діє на терені 
Бавнд Бруку та Ню Бранз-
вику і Українського Села 
11-го жовтня відправила 
чергову допомогу длл різ-
них організацій Дніпропет-
ровщини. Цього разу в Ук-
раїну спрямовано 40 друкар 
ських машинок та три факс-
машини на суму 5,600 дол. 

Брак друкарської техніки 
зв'язує руки активістам в 
обласних і районових цент-
рах України й уповільнює 
діяльність організацій за 
відродження рідного наро-
ду. Це спонукало Групу 
Сприяння обрати одну з 
областей і спрямовувати 
туди таку апаратуру, як 
друкарські машинки, ком-
п'ютери, копіювальні ма-
шинн, факс-машини і всі 
тою члени нашої групи 
збирають пожертви, ви-
іжджають на фестивалі, 
базари та інші імпрези, 
продають відзнаки, різ-
дв яні картки та інформу-
ють про ціль допомоги. 

Наспіло повідомлення 
від Рухінформцентру та ін-
ших пресових незалежних 
служб, що наслідки допо-
моги не забарилися: на Дніп 
ропетровщині активізувала 
ся діяльність демократич-
них організацій. Зокрема 
почав активно діяти Комі-
тет за Відродження УАПЦ, 
Рух, ТУМ, УРП, СНУМ, 
регіоанльна організація Де-
мократичної Партії, Народ 
на Партія. Наприкхад, 7-

Члени Групи Сприяння в Українському Селі перед 
відправою допомоги дніпропетровцям. 

го листопада члени усіх 
згаданих організацій не взя-
ли участи в офіційному свят 
куванні большевицького 
перевороту, а зорганізува-
ли альтернативну демонст 
рацію і мітинг, на які зіб-
ралися тисячі людей, а після 
закінчення мітингу відбувся 
похід до могили українсько 
го історика Дмитра Явор-
ницького, де священики ЎА 
ПЦ відслужили Панахиду. 

На запрошення Товарист 
ва Української Мови 12-
го листопада до Дніпро-
петровського приїздила гру 
па львівських істориків, які 
прочитали серію лекцій з 
історії України. Лекції відбу 
лися в театрі ім. Т. Шев-
ченка та в Будинку Техніки і 

тривали до 15-го листопа-
да. 

Студенти Дніпропетров-
ського активно брали 
участь у голодівці в Києві та 
в багатьох інших акціях за 
відродження України. Та-
ких прикладів активізації 
відродження національної 
свідомости вже с багато. 

Відчуваючи запал наших 
зрусифікованих братів, які 
задумали навіть відродити 
на Дніпропетровщині ук-
раїнське козацтво. Група 
Сприяння Бавнд Бруку, Ню 
Бранзвику та Українського 
Села з приємністю інфор-
мує про це братів- українців 
діяспори й закликає твори-

(Закінчення на crop. 5-ій) 

няк, статтю під наголовком 
„Гуцалюк між Парижем і 
Ню Йорќом", в якій сказа -
но, що „після десятиліт-
ньої відсутності мистець 
українського походження 
Любослав Гуцалюк вистав-
ляє знову в Ню Йорќу, прс-
зентуючи цілу серію олій-
них картин". Критик під-
креслює, що мистець є урба 
ністом-конструктором і у 
нього головною темою с 
завжди місто та що він шу-
кає постійно наладнання 
зв'язку між структурами 
пейзажів, які є ідеалізовані 
та дуже оригінальні і ніяк не 
Йдуть на дешеву сенсацію. 

Не менше похвальна ре-
цензія на цю останню вис-
тавку Л. Гуцалюка появи-
лась в газеті „Парк Іст", 
підписана ініціялами Г.Дж. 
І. Рецензент пише, що „цей 
незвичайно талановитий 
мистець виробив знамениту 
техніку малювання і його 
праці захоплюють своєю 
поетичністю. Його картини 
Ню Йорќу передають таку 
красу, якої ніхто з нас не 
очікує від хмарочосів. Але 
вони з тонким відчуттям 
мистця перемінюються у 
барвисті катедри... Хоча 
мистець має за собою вже 
34-річну кар'єру, він підхо-
дить до тем своїх картин з 
молодечою вервою", — пи-
ше далі мистецький критик і 
тут подає теми деяких вис-
тавлених картин з Франції і 
Еспанії. Закінчується крити-
ка виставки ствердженням 
що „ці надзвичайні картини 
мистця треба конечно поба-
чити, щоб їх зрозуміти. Йо-
го вживання бав і світла, 
зарисів часто немов злитих 
на овиді, додають ще краси 
до цієї виставки, яку справді 
варто побачити". 

У французькому журналі 
„Франс-Амерік" рецензія 
Ф. Буша прикрашена фото-
знімкою картини Л. Гуца-
люка з 1990 року і відбит-
кою з каталогу „Галері ро-
лль". 

20-ЛІТТЯ ПАРАФІЇ 

Блумінгдейл, Ілл. — Свя-
точним бенкетом відсвят-
кує тут парафія св. Андрія 
своє 20-ліття в суботу, 24-го 
листопада, в авдиторіі ім 
Івана Трухлого. На бенкеті 
буде нагороджений грамо-
тою меценат д-р Юрій Трух 
лий за княжий дар 200,000 
дол. на будову церкви. 

Центр каже „нєт" Україні 
Москва. — Газета „Ізвес 

тія", орган Верховної Ради 
СССР, помістила у числі з 
9-го листопада коротку за-
мітку під заголовком: „Хо-
тять отримати статус спос-
терігачів". 

йдеться про те, що мініс 
тер закордонних справ УС-
СР Анатолій Зленќо пере-
дав міністрові закордонних 
справ Франції Роляндові 
Дюма спеціяльну ноту-про-
хання від уряду України, у 
якій говориться, що Украї-
на має моральне й політнч-
не право стати повноправ-
ннм членом європейської 
спільноти і в цьому харак-
тері брати участь в Паризь-
кій конференції снгнаторів 
угод про безпеку і співро-
бітництво в Европі. 

Ноту міністра Зленќа під-
тримало представництво 
Української ССР до Органі-
зації Об'єднаних Націй, яке 
розіслало листа міністерст-
ва закордонних справ У кра-
їни усім членським дсржа-
вам згаданої спільноти і 
висловило надію, що про-
хання України буде позитив 
но розглянене. 

Дипломатичне потягнен-
ня України — це наслідки 
деклярації про суверенітет 
республіки, яка була прий-
ията більшістю голосів де-
путатів Верховної Ради Ук-
раїнської ССР в липні цього 
року. В деклярації говорить 
ся, що Українська ССР вва 

жає себе повним партнером 
в міжнародних справах і 
бажає брати участь у гель-
сінкському процесі і всіх 
інших європейських струк-
турах, — пише згадана газе 
та. 

Автор замітки А. Шаль-
нєв, кореспондент „Ізвєс-
TUV в Ню Йроку від себе 
додає, що А. Зленќо сказав 
йому, що справа спостері-
гача для України на Паризь 
кій конференції була пред-
метон розмов з Мосвкою. 
Оцінюючи інформацію от-
риману в кулюарах ООН, 
переговори київських пред-
ставннків з Москвою закін-
чилися фіяском. Москва 
дала до зрозуміння, що во-
на не готова підтримувати 
аспірації України, скерова-
ні на розширення зв язќів 
Української ССР на міжна-
родному форумі, в тому 
числі також на `гаданій кон-
ференції в Парижі. Після 
того, Україна звернулась 
безпосередньо в Париж і 
просила поставити її про-
хання на вирішення відпо-
відннх комісій. 

На запитання кореспон 
дента чи міністер Зленќо 
вірить у позитивне пола-
годження, останній відпо-
вів: „Залишилося мало ча-
су, але ми питання поставн-
ли і будемо ставити в май-
бутньому, бо таке право 
нам належиться". 

Депутати В. Бедь і О, Нечипоренко 
виступлять в Ню Йорќу 

Ню Йорќ. — Заходами 
Карпатського Союзу, Об'єд 
нання Закарпатських Ук̂  
раінців, при співпраці з Ко-
мітетом Об'єднаних Ўкраїн 
сько-Американських Орга-
нізацій, тут у п'ятницю, 16-
го листопада, о год. 6-ій 
вечора в залі Дому ОУВФ 
136 Друга аве., відбудеться 
громадська зустріч з двома 
депутатами Верховної Ради 

України, членами Руху, 
представниками Закарпат-
ської і Київської областей 
— Віктором Бедьом і Олек-
сандром Нсчипоренком. 

Депутат В. Бедь, учасник 
голодівки студентів в Киє-
ві та О. Нечипоренко поді-
ляться з громадяснтвом 
найновішими інформація-
ми з України Даток 5 дол. 
від особи. 

Р. Рудницький концертуватиме 
в Україні 

Ню Йорќ. Піяніст-вір-
туоз Роман Рудницький, 
тепер професор музики 
Стейтового університету 
в Янґставні, Огайо, отри-
мав офіційне запрошення 
від Спілки Композиторів 
України за підписом голови 
Мирослава Скорика на вісім 
концертів у супроводі ор-
кестри у грудні цього року. 
Весною наступного року він 

концертуватиме у Києві. 
Р. Рудницький востаннє 

концертував в Англії. 
Отримано вістку, що в 

Україні приготовляється 
присвячення одного тижня 
творчості батька Романа, 
Антона Рудницького, який 
саме 15 років тому помер в 
Америці, залишивши багг.-
гу музичну творчість 

У СВІТІ 
РАДА МІНІСТРІВ СССР і президент СССР Міхаїл 
Горбачов також одобрили і привітали ініціятиву марок-
канського монарха Гассана, який пропонує скликати в 
Тунісі панарабську конференцію, темою якої мала б бути 
виключно справа конфлікту на Близькому Сході і полагод-
ження спорів мирними засобами. Про позитивну поставу 
СССР до цієї справи повідомив кореспондентів секретар 
президента М. Горбачова, Віталій Ігнатенко. ‚Всяка 
ініціятива, яка ставить своєю ціллю полагодення конфлік-
ту мирним способом, буде розглядатися нами, як позитив-
ний крок", — заявив Ігнатенко. 

АГЕНТСТВО АССОШІЄЙТЕД Пресе і совєтське ТАСС 
повідомили, що керівником відділу інформації при 
міністерстві закордонних справ СССР буде скоро найме-
нований Віталій Чуркін, який замінить на цьому пості 58-
річного Геќнадія Герасімова. Останній буде назначений 
амбасадором СССР до якоїсь європейської країни. В 
повідомленні ТАСС говориться, що Чуркін незабаром 
перейме свою нову функцію і стане корисним співробітник 
ком міністерства і міністра Едуарда А. Шеварднадзе. 
Чуркін — один із здібних молодих дипломатів, який на 38-
му році життя вже позначився численними корисними 
ікіціятивами, — каже ТАСС. Чуркін працював якийсь час в 
амбасаді СССР у Вашінгтоні і добре володіє англійською 
мовою. 
У ВІВТОРОК, 13-ГО ЛИСТОПАДА, міністер закордон-
них справ СССР Едуард Шеварднадзе прийняв в Кремлі 
делегацію Північно-Атлантійського Оборонного Союзу 
(НАТО), очолювану головнокомандуючим військами 
НАТО американським генералом Джаном Ґалвином Під 
час розмови обидві сторони заторкнули питання майбут-
нього НАТО і Варшавського Пакту. Останній, до речі, і 
так розпадається, а звільнені від комуністичних впливів 
колишні сателітні країни, зокрема Мадярщина. Чехо-
Словаччина, Польща та інші тільки чекають нагоди, щоб 
вийти з тієї мілітарної організації. 

ГАЗЕТА „ВЕЧЕРНАЯ ПРАГА" повідомила, що колиш-
чій прсм'єр-міністер Чсхо-Словаччини Богуслав Г нюпск. 
який 17 років займав цей пост в комуністичному уряді. 
стане незабаром перед судом і відповідатиме за злочини, 
які відбувалися під час його урядування. Комуністи в 
Чехо-Словаччині мають вийняткове щастя, бо тамошні 
суди визначують для них майже символічні вироки тільки 
яла того, щоб показати спільноті, що уряд комуністів був 
злочинним. 

М. ҐОРБАЧОВ ПЕРЕДБАЧАЄ 
КРОВОПРОЛИТТЯ У ВИПАДКУ 

РОЗПАДУ ІМПЕРІЇ 
Москва. — Пресові агент 

ства, зокрема Ассошісйт 
Пресе і совєтське TACL 
інформують, що генераль-
ниЙ секретар ЦК КПСС і 
президент СССР з диктатор 
ськими повновластями Мі-
хаїл Горбачов, виступаючи 
перед військовиками, які 
були обрані депутатами до 
верховних, обласних і раіїо-
нових рад виразно і недво-
значно натякав, що у випал-
ку розпаду імперії на тепе-
рішньому обшарі Совстсь-
кого Союзу може вібутися 
велике кровопролиття міри 
якого навіть не можна ще 
сьогодні визначити. 

Союзний договір, на його 
думку, який передбачає доб 
ровільне об'єднання сувс-
ренних республік є, як каже 
М. Горбачов, останньою 
можливістю зберегти нор-
мальну форму правління і 
поправити економічний 
стан „батьківщини". Оче-
видно, під ‚‚батьківщиною" 
М. Горбачов розуміє кому-
но-московську імперію, яка 
за останніх 70 років вимор-
дувала понад 40 міл. людей, 
в більшості з-поміж понсво-
лених Москвою народів. 
Чи може при розпаді цієї 
кровавої і диявольської ім-
перії, як говорив свого часу 
президент Роналд Рсген, 
загинути більше, — запиту-
ють політичні аналітики і 
знавці підсовєтської проб-
лематики. 

‚‚Говорячи звичайною во 
яцькою мовою, — сказав 
Горбачов, — Союз суверен-
них республік — остання 
лінія оборони, за якою вже 
видніє об'рій повного розпа-
ДУ"-

Повідомлення з Москви 
має суперечливий характер. 
Кореспондент газети ‚‚Ва-
шінгтон Пост" Майкл 
Диббс пише, наприклад, що 
Горбачов погодився на сфо-
рмування ‚‚коаліційного" 
уряду, з включенням до 
нього міністрів з Російської 
федерації, але в інших пові-
домленнях говориться, що 
із зустрічі Боріса Єльцина з 
М. Горбачовим, яка відбу-
лася в неділю, 11-го листо-
пада, нічого не вийшло і 
вони фактично не осягнули 
бажаної цілі. Знову ж корес-
пондент газгти „Ню Иорк 
Тайме" Френсис Ќлайне 

пише, що президент РСФ-
СР Б. Єльцин домагався 
таких ключових постів, як 
прем'єр-міністра і міністра 
оборони СССР, але є мало 
правдоподібним, щоб Гор-
бачов погодився відсунути 
від влади впливових Ніко-
лая І. Рижкова і маршала 
Дімітрія Язова. які тепер 
займають ці пости. 

Совєтське агентство ТА-
СС подає дуже скупі інфор-
мації про ці справи і каже, 
що виглядає дуже неправдо 
подібною така .‚коаліція", 
яка не матиме світлої май-
бутностн. Зрештою, — каже 
далі ТАСС. — президент 
СССР М. Горбачов вже ви-
разно зайняв становище до 
союзного договору суверен 
них республік в оновленому 
СССР, до збройних сил, фі-
нансів, національних доо-
рив тощо. Відповідаючи на 
запитання одного із стар-
шин армії Горбачов зая-
вив, що вважає усі три Бал-
тійські республіки складо-
вою частиною совстської 
території і підкреслив, що 
всі закони прийняті там не 
вважаються дійсними 

От так менш-більш виг-
лядатиме „оновлений" СС-
СР в майбутньому 

Здасться більш ясно М 
Горбачов не міг сказати і ті. 
які вважають його рефор-
матором СССР повинні поз 
бутись шкідливих ілюзій і 
поставити його на рівні всіх 
інших совєтських імпсрія-
лістів, які досі керували 
імперією, — заявили розум 
ніші аналітики, серед яких 
є чимало прихильників сво-
бодолюбної концепції для 
Прибалтики. ТАСС також 
інформує, що президент 
СССР є противником вся-
кої спекуляції про держав-
ний переворот з допомогою 
збройних сил СССР. Чима-
ло військовиків, очевидно 
російських імпсріялістів, 
закликали Горбачова покін 
чити з ‚‚багатовладдям" і 
забезпечити пошанування 
всесоюзного законодавст-
ва. 

Виглядає, кажуть спосте-
рігачі, що на горизонт вису-
вагться новий альянс, але не 
між Єльциним і Ґорбачо-
вим, а між Горбачовим і 
армією. 

В АМЕРИЦІ 
ПЕРЕД ВИБОРАМИ, ЩО відбулися у перший вівторок 
листопада, посадник міста Ню Йорќу Дейвид Дінкінс 
запропонував свій плян поборювання злочинности. Цей 
плян вимагає однак допомоги у висоті 1,8 біл. дол., щоб 
перевести відповідні заходи. Як тепер показується, цей 
плян за яким мали на вулицях Ню Йорќу появитися сотні 
додаткових поліціянтів, треба відложнти принаймні на рік 
тому, що Д. Дінкінс не має підтримки стейтових чинників v 
Олбані. 

ДОСЛІДНИКИ НЕДУГИ А1ДС вже перед шести місяця-
ми відкрили, що лікування стероїдними гормонами 
запалення легенів, які звичайно є у хворих на АІДС 
смертельними дає дуже добрі висліди. С ‚наќ вістку про цс 
дослідники стримали і подали до загального відома 
щойно тепер, бо хотіли щоб вперше їхні висліди були 
опубліковані в медичному журналі, так як інші нові 
лікування в ділянці медицини Це однак викликало 
загальне обурення тому, що можна було за цей час 
рятувати життя багатьох пацієнтів. 

ПІДСТАРШИНА АМЕРИКАНСЬКОЇ Крайової гвардії, 
який відслужив вже в ній шість років, а тепер покликаний до 
служби в бльокаді проти Іраку, подав до суду зажалення. 
що Президент не має права сам започатковувати воєнні 
дії, а це повинен зробити Конгрес Справа опинилася тепер 
в суді і це буде перший випадок, що хтось поставив піл 
сумнів правильність дії презилснта Джорджа Буша 
відносно конфлікту в Перській затоці 

ГРУПА КОНСЕРВАТИВНИХ республіканців здобула 
більшіть важливих постів в Сенаті й цс ( н більшості 
молоді члени Республіканської партії 

ЦЕРКВА ОБ'ЄДНАННЯ під проводом Сам Мюні Муна, 
яка діє на терені ЗСА, поширила тепер свої зацікавлення на 
евентуальних прихильників з терему С'СС̀Р Кілька соток 
студентів або абсольвентів вищих шкіл із СССР приїжджа-
ють тепер на „перевишкіл'' до ЗСА з тим, що Церква Об`єд 
нання оплачує їхню подорож та перебування в Америці 
Як відомо, в квітні С.М. Мўи відвідував Міхаїла Горбачо-
ва і заявив готовість допомогти економічній та політичній 
перебудові. Досі тут перебували вже три більші групи 
студентів із СССР, як гості С.М Муна 
ЗАПУЩЕНИЙ НЕДАВНО з Ксйп Канаверал на Фльори-
ді військовий сателіт наглядатиме за рухами військ і 
військовою індустр`єю в Іраку Керівники бази на 
Фльориді відмовились від всяких коментарів і взагалі від 
розмов з кореспондентами на тему запуску сателіта, що 
його в орбіту викинула ракета ‚‚Титан-4". Цивільні 
спеціялісти однак думають, що сателіт мас за завдання 
допомогти військовому командуванню ЗСА і альянтів 
зібрати якнайбільше інформацій про розположення і рухи 
військ іракського диктатора Саддама Гуссейна. 
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Нова роля монарха 

Люди в Америці заінтриговані подіями в 
обширі Перської затоки і стурбовані можливіс-
тю загину тисяча чоловіків і жінок на пустелі 
Савдійської Арабіі. Українці з натугою стежать 
за подіями в Україні і шукають за вістками про 
Україну у міжнародній пресі. Але світ великий і 
д іються в ньому деякі д ійсно цікаві речі. У 
минулу неділю була інтронізація 125-го з черги 
імператора Японії. З ' іхались на цю параду 
достойники з 158-ми країн, — Великобританію 
репрезентував наступник престолу князь 
Чарльз, Америку — віцепрезидент Дан Квейл. 
2,500 осіб — японців і чужинців — були безпосе-
редніми учасниками офіційної частини церемо-
ніялу. Цікаве у тому церемоніалі — як то сполу-
чено у ньому закохання японців у своїй народній 
традиції поруч із найбільш модернізацією техні-
ки. 

Японія — конституційна монархія. Японські 
історики вираховують існування теперішньої 
династії від 7-го сторіччя перед народженням 
Христа. В особі монарха вбачали божеську 
персоніфікацію. Переможець Японії у Другій 
світовій війні ген. Даґлес МекАртур продикту-
вав Японії таку нову Конституцію, в якій обчімхав 
імператора з його ніби божеського походження 
та обмежив ролю до суто-репрезентативних 
церемоніяльних функцій. Але існування в Японії 
монархії так глибоко врізалося у світогляд 
японц ів , що МекАртур мудро залишив той 
монархічний устрій. Монарх у Японії став сим-
волом влади. Трагічним у наслідках для Япо-
нії виявився її підступний наскок японського 
летунства на зосереджену у Перл Гарбор-і 
американську морську фльоту 7-го грудня 1941 
року. Велетенський промисловий потенціял 
Америки дозволив їй виграти війну на обох 
фронтах, при чому Японія потерпіла, як єдина 
дотепер країна у світі — держава атомових атак 
на міста Нагасакі й Гірошіму. Як Німеччина в 
Европі, так і Японія на Далекому Сході зуміли 
в ідбудуватися з руїн і стати найбагатшими 
країнами у світі. Сьогодні Америка має великий 
клопіт від заливў японським крамом, головно 
автомобілями американського вільного ринку. 
Але МекАртур не міг передбачити, що Америці 
буде потрібна японська збройна сила. Іїобмеже-
но в конституції до ролі служби безпеки на 
внутрішньому фронті, у власній країні. З лекції 
Другої світової війни японці винесли приктич-
му мудрість:ніколи не висилати своє військо поза 
межі країни. Тому заходи американської дипло-
матії, щоби приєднати Японію до міжнародної 
військової коаліції на пустелі Савдійської Арабії 
скінчилися повною невдачею. Японія погоди-
лася покрити частинно кошти американської 
збройної сили в Савдійській Арабії, але на тому 
кінець. 

Насправжня сила Японії (частинно і Німеч-
чини) не у збройній силі і не в умінні двигнути на 
вершини рідний промисл, а у вродженій вдачі 
японської людини. Подиву гідна роботящість, 
зорганізованість, ІНІЦІАТИВНІСТЬ І солідарність 
поруч із вічною готовістю принести особисту 
жертву задля добра батьківщини. Це та магічна 
сила, яка дозволила японцям (і німцям) після 
воєнної прогри, після беззастережної капітуля-
ції, піднестися з упадку і здобути назад одно з 
передових мість в колі народів світу. 

Це не значить, що в Японії 100-відсоткова 
єдність і згода. Церемонію інтронізації Акігіто 
стерегла змобілізована поліція. Все одно около 
2,000 японців влаштували одночасно демон-
страцію проти установи монархії і проти нового 
монарха. Це лівих поглядів люди та жменя 
республіканців-антикомуністів. Вони викри-
кували і поліція дозволила їм кричати та де-
монструвати. Ніяких арештів і тим паче ніяких 
жертв у людях не було. 

Був час, коли після прогри війни проти 
червоної Москви перестала існувати Українсь-
ка Народна Республіка, табір українських мо-
нархістів (гетьманців) заін іц іював дебати: 
республіка чи монархія. Та не в устрої справа, а в 
людях на вершинах влади і у вдачі народу, з 
якого ті люди виводяться. 

Наглядною недостачею 
теперішнього офіційного 
українського політикуму на 
Україні с своєрідні „ножн-
ці" між його декляратнв-
ністю і практичною дієвіс-
тю, тобто між проголоше-
ними текстами і постулята-
мм поодиноких дсклярацій, 
законів та постанов і їхнім 
фактичним здійсненням. 
Так, наприклад, дотепер, 
попри всю широку, хоч ко-
роткотривалу евфорію гро-
мадськости з приводу схва-
лсння Верховною Радою 
дсклярації про державний 
суверенітет України 16-го 
липня 1990 року та її без-
сумнівну політичну ваго-
мість, проголошення цього 
акту властиво не вийшло 
поза суто декляративні па-
раметри. Причина цього, 
очевидно, не в змісті 1 офор-
млснні деклярації, а у від-
сутності, чи просто бракові 
певних правно-політичних 
механізмів, приставлених 
до самого документу, які 
мали б здійснити задекля-
ровану суверенність. Ця 
дскляративність, без конеч-
ної для її проведення прав-
ної виконавчої інструмен-
талістики, притаманна й ін-
шим державнотворчим ак-
там нашого сьогодення, що 
часто й складається на їх-
ню недостатність, а то й 
недієздатність. 

Це стосується, напрнк-
лад, також закону про еко-
номічну самостійність Ук-
раїнської ССР з 2-го серп-
ня 1990 року, документу теж 
вельми важливого, що його 
треба Й поставити якраз 
поруч із Деклярацією про 
державний суверенітет. Ад-
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же цей Закон мав би творн-
ти економічні передумови 
для здійснення і функціону 
вання проголошеної Дскля-
рацією суверенностн. Але 
цей документ теж не менш 
чисто декляративний і прак-
тнчно недієвий, як і са.-иа 
Деклярація. Він теж не мас 
дієвих законодатннх і а;і-
міністратнвних механізмів 
й інструментів для здійснен 
ня економічної самостійнос 
ти, без якої не може бути 
мови про політичну суверен 
ність і суверенність взага-
лі. ' 

Ба більше: закон про мі-
ністерства і державні комі-
тети Української ССР, схва 
леннй 3-го вересня 1990 ро-
ку, — є якраз заперечен-
ням економічно: самостій-
ностн України і перекрес-
лює практично закон з 3-го 
серпня. Законодавчий акт з 
3-го вересня залишає, на-
приклад, всі головні, основ-
ні галузі народного госпо-
дарства України, такі як 
енергетика (включно з ядер-
ною), чорна металургія, 
хемічна промисловість, ма-
шин обўдування і приладо-
будування та інші в руках 
імперського центру в Мо-
скві. І так, не зважаючи на 
це, що Україна веде перед у 
приладобудуванні, засобах 
автоматизації і системах 
управління, такого міюстер 

ства у Києві немає, але воно 
є у Москві. Так само в Мо-
скві, а не Києві, находнть-
ся Міністерство сільсько-
господарського машннобу-
дування, якому підлягають 
і Харківський тракторний 
завод і всі комбайнові, сівал 
кові та інші заводи сільсь-
когосподарського машино-
виробництва. 

Зрештою, не таємниця, 
що сьогодні 95 відс. усіх 
заводів і підприємств на-
лежать всесоюзним міні-
стсрствам і ‚‚главкам" у 
Москві, які розпоряджують 
ними самовільно, по-дик-
таторськи, навіть не консуль 
туючись з Києвом. І попри 
все базікання Горбачова і 
його команди про „оновле-
ну федерацію", децентралі-
зацію і поширення прав 
республік, такий колоніяль-
ниЙ стан України (як й ін-
ших республік) постійно 
закріплюється відповіднн-
ми всесоюзними законодав 
чими і адміністративними 
актами. Так, наприклад, 
Указ Горбачова з 29-го лип-
ня 1990 року, „Про взаємо-
дію союзних і республікан-
ських органів у фінансово-
кредитних питаннях в пе-
ріод підготовки нового Со-
юзного договору" заборо-
няс взагалі приймати будь-
які законодавчі акти „які 
руйнували б фінансову та 

банківську систему, що скла 
лася дотепер". А ще рані-
шнй всесоюзний закон „про 
права, обов'язки і відпо-
відальність державних по-
датковнх інспекцій" надав 
Міністерству фінансів (Мі-
нфінові) СССР право скасо-
вуватн рішення відповідних 
міністерств союзних і авто-
номних республік. Тобто 
практично віддав фінансо-
во-податкову і кредитно-
банківську політику в руки 
Москви. 

Як на практиці виглядає 
ця політика у відношенні до 
України, в якому закабале-
но-колоніяльному стані во-
на тримає Україну, свідчать 
хоча б такі показники: Ук-
раїна дає Москві найбіль-
шнй відсоток від оборот-
ного податку на суму 7.8 
млрд карб., в той час, коли, 
для порівняння, Російська 
Федерація відраховує для 
центру на 10 відс. менше, 
ніж УССР, хоч її територія 
у 28 разів більша за пло-
щу України і завдяки своїм 
природним й іншим еконо-
мічннм ресурсам вона вва-
жається найбагатшою рес-
публікою в Союзі. До речі, 
прибалтійські і середньо-
азіятські республіки не спла 
чують податку від обороту 
взагалі. А притому, наприк-
лад, за даними з 1988 року, 
загальний обсяг роздрібно-
го товарообороту держав-
ної і кооперативної тсргів-
лі (на особу) виносив на 
Україні 1,213 крб., в той час 
як в РСФСР — 1,408, а по 
цілому СССР — 1,282 крб. 

Закінчення буде. 

Верховна Рада СССР 19-
го жовтня 1990 року схва-
лила ‚‚Основні напрямні 
щодо стабілізації народно-
го господарства і переходу 
до ринку". „Основні напря-
мні" накреслюють лише за-
гальні принципи, на основі 
яких щойно буде здійсню-
ватися програма. 

Не входячи докладно в 
кожний із згаданих принци-
пів (гляди „Чи 500 днів до 
капіталізму в СССР", „Сво-
бода" з 17-го жовтня 1990 
p.), спробую тут подати 
кілька думок, які можливо 
очікуватиме уряд СССР у 
здійсненні ‚‚Основних на-
прямних". Перехід з насиль 
ної системи на демократич-
ну — тяжкий, навіть за спри 
ємливнх умов, і тяжко пові-
рити, щоб далося це зробн-
ти директивами згори. 

Ментальність люду СС-
СР не основується на зви-
чайному доброму глузді. 
Його думання не логічне, 
організоване, методичне; 
часто емоції беруть верх. 
Дисципліна, дієвість, ефек-
тивність і працьовитість не 
є прикметами звичайного 
громадянина. Його не ціка-
вить вирізнюватися, турбу-
ватися, робити угоди і на-
громаджувати матеріяльчі 
добра. Совстський грома-
дянин є заздрісний за тих, 
які пробують вирізнятися і 
змагають до покращання 
свого життя. Він познача-
сться непрактичністю і хи-
мерним ставленням до пра-
ці. 

Економісти і політики 
обвинувачують командну 
економію і насильну цен-
тральну контролю у тво-
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ренні послушного, паснв-
ного робочого ринку, який 
позначається безділлям у 
праці, низькоякісною пра-
цею, відхиленням від обо-
в'язків, відсутністю, ннзь-
кнм рівнем духу і алького-
лізмом. Цинізм і справжнє 
шахрайство проникають у 
цілу систему. Керівники 
промислу і місцеві партій-
ні постійно обманюють сво 
їх зверників, звітуючи про 
успіхи виробництва. Совєт-
ськнй громадянин не лю-
бить рискувати — він кои-
сервативннй і обережний. 
Можливість безробіття 
стає жахом, бо в суспіль-
ства мало досвіду і сили 
йому протидіяти. За держав 
ними даними, приблизно 
три мільйони людей втра-
тили працю між 1985-1989 
роками. Передбачають, що 
до кінця цього сторіччя без 
праці опиниться ще додат-
кових 15 мільйонів. 

Народні маси очікують 
впровадження змін згоди. 
Вони не розуміють, що 
справжня демократія і ді#-
сні економічні зміни повин 
ні прийти знизу, як і теж 
протиставляться ідеї, що їм 
самим треба буде зміннти-
ся. Трансакція продажу ве-
ликих державних підпри-
емств приватним особам 
проходитиме з великими 
труднощами. Більшість гро 
мадян СССР не мас жодно-
го поняття про біржу, про 
власність шерів і т.п. Між 

іншим, заснування біржі з 
елементарними трансакція-
ми передбачається аж в 
1992 році. Крім цього, гро-
мадяни в загальному не 
спроможні на інвестування, 
їхньою першою турботою 
г закуп харчів і одежі. Дер-
жава мусить в якийсь спо-
сіб помогти громадянам — 
безвідсотковими довгоре-
ченцевими авансами або 
позичками. Пов'язане з при 
ватною власністю є також 
питання права працівників. 
Хто буде членами правлін-
ня підприємств — який го-
лос дати працівникам у ве-
денні підприємства? Відпо-
відь на це питання буде 
мати вплив на допущення 
професіоналістів до керів-
ництва підприємств. 

Звідки візьмуться кадри 
фахівців? Чи далі члени 
партії будуть ними, яких ще 
є біля 18 мільйонів і які 
обороняють свої позиції. 
До кого може звернутися 
підприємство за допомо-
гою. Протягом 70 років дик 
татура поборювала філосо-
фію незалежности. В СС-
СР не має ще початків де-
мократичного способу ду-
мання і розв'язування про-
блем. До цього дійде зча-
сом, якщо дозволять і ви-
плекають індивідуальну іні-
ціятиву. Багато легше щось 
змінити, якщо загал розу-
міє пропоновані зміни. Вага 
то часу і виховання буде 
потрібно, щоб загал зрозу-

мів і повірив, що пропо-
новані зміни будуть кра-
щими. Із занепадом тепе-
рішнього життєвого стан-
дарту, загальна громадсь-
кіть порівнює перебудову з 
занепадом життєвого рів-
ня, а не його покращанням. 
Дотепер в СССР була пов-
на опора на Комуністич-
ну партію і на статус в пар-
тії, а не на ефективність 
завідуючих. 

Ще інше питання, пов'я-
зане з приватною власніс-
тю. Хто, і в який спосіб 
встановить ринкову вар-
тість цих підприємств? Яке 
буде на них запбтребуван-
ня? Яку ролю будуть грати 
республіки в цих справах? 
Знаємо з досвіду Польщі, 
що нові приватні власни-
ки замість знижувати ко-
шти товарів і вводити по-
кращання, натомість під-
вищують ціни, щоб швидше 
розбагатіти. Така акція має 
вплив на попит консумента 
і з тим на прибутковість 
капіталу, але може спричи-
нити безробіття. Багато 
совєтських працівників ви-
магає більше активности, 
більше товарів, але вони 
одночасно протестують 
проти пропозицій вільних 
цін і проти знесення субси-
дій. 

Мільйони громадян СС-
СР щиро вірять у вільний 
ринок. Вони побоюються, 
що їх обманять і перехит-
рять. Заробіток — у їхньо-
му розумінні, — немораль-
ний. У такій ситуації, пропо 
новані зміни дуже довго і 
повільно переводитимуть-
ся у життя. 

КУТОК БРАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТИ 

Різдвяні побажання 
до українців у війську 

Уже четвертий рік під-
ряд УНСоюз веде акцію 
розіслати різдвяносвяточ-
них побажань до українців, 
які служать в амернкансь-
кому і канадському війсь-
ку. Ця акція була успіиѓйі)ю 
і тому повторюємо її знов 
цього року. Про збірку пріз-
вищ і адрес будуть помі-
щені оголошення у „Свобо-
ді" та „Українському Тиж-
невику". 

Мн знаємо, що українці 
служать в американських і 
канадських збройних сн-
лах, чи то в активній служ-
бі на Близькому Сході, на 
базах армії, морської піхо-
ти, летунства, прибереж-
ної сторожі, на воєнних ко-
раблях, в амбасадах, а у 
випадку канадських зброй-
них сил, зберігають мир 
між ворогуючими війська-
ми на Близькому Сході. 

Знаємо, що наші військо-
вики будуть вдячні за ці 
побажання, де вони не були 
б у світі. 

Український Народний 
Союз закликає всіх чита-
чів присилати імена і приз-
вища осіб, які служать своїй 
країні. 

УНСоюз вишле їм 10-го 
грудня різдвяносвяточні по 
бажання, якщо отримає ви-
повнену анкету з нашого 
оголошення про цю акцію. 
Можна також слати без ан 
кети дані: рангу, ім'я і пріз-
вище та військову адресу. 
Лист слід адресувати до: 
Fraternal Activities Coordi-
nator, Ukrainian National 
Association, 30 Montgomery 
Str. 3rd fl., Jersey City, NJ. 
07302. 

Андрій Воробець 
координатор 

З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ 

ПРОХАННЯ З УКРАЇНИ 

Слава Ісусу Хрнсту! 
Дорогі брати і сестри з 

Канади. 
Я Рибак Ксеня Степанів-

на, 1942 року народження, з 
України, Львівської облас-
ти, Золочівського району, 
село Розворяни. Село наше 
маленьке-150 сімей. Була в 
нашому селі церква і згорі-
ла в 1959 році, лишився 
один попіл, тепер ми буду-
ємо нову велику церкву. 
Хата в хату збираємо гро-
ші, по черзі ходимо до робо 
ти, хочемо закінчити церк-

ву і треба нам всього дуже 
багато, а село бідне, нічо-
го не маємо тільки голі 
стіни. 

Дорогі брати і сестри! Ми 
всі Вас дуже просимо прн-
горніться хотя трошки до 
нашої церкви чим зможете, 
якщо є в Вас можливість. 
Не гнівайтесь, не відкажіть 
нам в нашій просьбі. А як 
всього потрібно багато. 

Наша церква св. Ілія. 

Зістаньтс з Богом, з пова-
гою до вас, Ксеня. 

Л. Консв 

Ось вітер виступас з прапорами 

Вже чорні хмари ходять над полями, 
Окраєць сонця поглинає ніч, 
І нам не змити криком чи сльозами 
Ті чорні тіні з білизни облич. , 

Хода несміла і неситі коні, 
І невпізнанні наші козаки — 
Ніхто вам не заплеще у долоні, 
Ніхто не кине з неба вам зірки. 

Щасливі, жартівливі і робочі, 
Умільці звеселити цілий світ. 
Чому не світять ваші сині очі 
В безмежжя нерахованих орбіт? 

Де ваша слава, ваша Україна? 
Де ваша сила і колиска мрій? — 
Невже здолала злодійка зміїна? 
Хіба всю воду випив суховій? 

Дощами, хмари, щедрими дощами 
Полийте землю, де трава-полџн: 
Деревами й зеленими кущами 
Хай проростає мертвий шар долин... 

Ось вітер виступає з прапорами 
І синьо-золотавий мирний світ 
Сміється над минулим разом з нами, 
Долаючи тривоги давніх літ. 

Передруковано з газети ‚‚Промінь", Кривий Ріг. 

Любомнр С. Онншкевнч 

БУРЯ НАД КИЄВОМ 
СТУДЕНТСЬКА СТИХІЯ В ЖОВТНІ 1990 

- СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦЯ. 
І -

У Києві панувало лагідне й тепле „бабине літо", а 
осінні каштани золотіли в теплому жовтневому сонці на 
старинних київських бульварах. Але, коли ми призем'̀  
лились на Бориспільському аеропорті, то Київ зустрів нас 
грізною бурею, якої наша столиця не бачила ще з 1915 
року... 

Ще в Америці ми чули про якусь студентську голодів-
ку, але аж ніяк не сподівались цього, що нас чекало. Вже на 
летовищі, коли ми прибули ввечері 14-го листопада, 
сказали нам: йдіть до „наметного містечка" на Площі 
Незалежности! Ми зараз же туди пішли, як лиш приїхали 
до гостинниці Дніпро. Площа Незалежности (офіційно — 
це Площа Жовтневої Революції) зараз же коло Дніпра. На 
площі чекала нас несподіванка: тут застали ми не жменьку 
голодуючих запеклих студентів-рсволюціонерів, як ми 
сподівались, а ціле упорядковане ‚‚містечко" з наметів, зі 
своєю санітарною службою, службою безпеки, духовою 
опікою... і тисячі, тисячі студентів і школярів. Містеч-
ко зайняло цілу південну сторону велетенської площі, під 
самою статуєю Леніна, мов кепкуючи з нього. Перед 
містечком — безпереривний мітинг (як тепер в Україні 
називають відкриті громадські зібрання), промовля-
ють різні особи, а багатотисячна юрба слухас, викрикус, 
агітує. Всюди — синьо-жовті прапори, взагалі — синьо-
жовтим — прикрашені люди. Атмосфера революційна, 
напружена. Голодуючі, з білими опасками на чолах, 
розмовляють із людьми, які прийшли їх відвідати й 
підтримати. 

Розмовляємо зі студентами. Вони — із київських шкіл 
та університетів, а теж із цілої України: Львова, Тсрнопо-
ля, Івано-Франківського, Волині, Донецького, навіть 
українські студенти із далекого Сибіру й інших частин 
СССР. Багато голодує вже кільканадцять днів. Декілька 
вже опинились у шпиталі, але студенти не здаються. Число 
голодуючих щодня зростає, а число їхніх прихильників 
досягає вже десяток тисяч. Спершу вони зустрілись b 

великою ворожістю з боку російського населення Києва: 
ветерани показували їм дулі, а перекупки кричали на них, 
чому вони не збирають бараболі, а бавляться в політику... 
Навіть був інцидент, коли їм принесли затруєну воду і 
декілька з голодуючих студентів опинились в шпиталі. 
Але останніми днями опінія населення обернулась в їхню 
користь. Більшість людей приходить підтримувати їх на 
дусі, а не з ними сваритись. 

Може це тому, що люди зрозуміли, які чисті і 
нееґоїстичні мотиви і цілі акції студентів. Не голодують 
вони за якісь самолюбні речі, а за всеукраїнські, всереспуб-
ліканські цілі: вони вимагають уступлення прем'єр-
міністра комуніста Масола, скликання нових виборів 
Верховної Ради в 1991 році розподілення майна Компар-
тії народові, відбування військової служби лиш у рамках 
української республіки, і відмовлення підписання ново-
го союзного договору — поки не буде прийнята конститу-
ція незалежної України. Одним словом — студенти 
голодують за вільну державу, за добро і права цілого 
українського народу. 

В очах молодих революціонерів бачимо чистий, 
молодечий запал і віру в свої сили: „Ми виграємо, ми 
переможемо, ми здобудемо своє!" Розмовляємо з ними: 
ось молоденька, 17-літня студентка, Наталка. Питаємо її, 
чи вона пам'ятатиме ці дні. „О так! Це найважливіша річ, 
що сталась у моєму житті! Наше життя було таке порожнє, 
таке без мсти, без надії! Ми знали лиш алькоголь і секс і не 
мали майбуття. Тепер — наше життя сповнене, ми можемо 
надіятись, у нас мрії! Ми боремось за Україну! Інша 
дівчина, її приятелька, яка навіть слова не вміє по-
українському, каже: „Я й не знала донедавна, що я 
українка, а я — з козацького роду! Я теперьзнаю, хто я, для 
чого живу...". Ось це наші дітн, це наш цвіт, це майбутнє 
нашого народу... 

Довідуємось, що на завтра (понеділок, 15-го жовтня) 
проголошено студентський страйк і велику маніфеста-
цію. Організатори плянують посилити натиск на Верхов-
ну Раду, щоб вкінці примусити до реакції на дії студен-
тіл. 

У понеділок уже від ранку починають збиратись на 

Хрещатику студенти й школярі. Хрещатик і вулиця Кірова 
замкнені, починають формуватись колони демонстран-
тів. Всюди маси поліції й міліції. Перед Верховною Радою 
міліція стоїть плече-в-плече п'ятьома рядами. Підход-
жу до них, розмовляю. Вони не лиш з Києва, а і з 
довколишніх міст: Вінниці, Житомира, Полтави... Го-
ворю із одним з них, таким кремезним козарлюгою з 
Черкас, кажу йому, що я з Америки і наївно питаю: „А що 
це ви тут робите?" „Ну", каже він, „сторожимо". „А що ж 
це ви сторожите?" „Та... наш уряд". „А від кого ж ви його 
сторожите?" „Та від тих демонстрантів..." „О — питаю від 
тих там дітей?" „Так, так", зніяковів він, „від тих дітей"... 
„А вам не дивно, що ви мусите власний уряд від власних ді-
тей хоронии?" „Ой, дивно, воно, дивно", — признав він, а 
інші міліціянти навколо потакнули. А вже, як я відходив 
від нього, то він викрикнув за мною на цілу вулицю: 
„Приїжджайте знову! На другий раз, то я вже буду по 
другому боці!" 

Але глибоко в парку бачимо ми й не таких доброзичли 
вих поліцаїв: там і загони ОМОН (яких всі звуть „собака-
ми") і карні батальйони, і інші до зубів озброєні шок-
бригади. Скільки їх? Казали, тисячі. Одного із нашої 
групи, який підійшов до них заблизько із відео-камерою, 
омонівці побили й забрали йому тасьму. Але — „ніхто 
нічого не бачив, ніхто нічого не знає"... 

Коло одинадцятої, під звуки барабанів, починають 
надходити колони демонстрантів. Скільки їх? Офіційно 
казали 50,000, але я думаю, що всіх разом нас мусіло були 
яких 200,000 (рахуючи за геометричною методою). В 
колонах студенти, школярі середніх шкіл, а теж безліч 
кадетів в одностроях із різних військових шкіл. В очі 
головно кидаються молоді моряки із школи річкової 
фльоти. І̂дуть здисципліновано. По обох боках „живі 
ланцюги" із демонстрантів, які відсувають публіку, яка 
десятками тисяч стоїть на тротуарах і підбадьорює 
демонстрантів. Але вони бадьорі й без цього: безперерив 
но скандування: „Воля Україні!" „Геть Компартію!",-
„Геть Масола й Кравчука!", „Слава Україні!" Час-від-
часу понад площею пресильний свист, коли демонстранти 
починають свистати, на своїх свиставках. Майоріють 
тисячі прапорів: синьо-жовті, червоно-чорні, козацькі-
малинові, зеленого світу... 

Закінчення буде. 



4.220. СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 16-го ЛИСТОПАДА 1990 

ВІСТІ 
УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЮ 

Ч. 34 ЛИСТОПАД 1990 

Співпраця з Україною інтенсивнішає 
Одне з найголовніших наших завдань — це популяри-

зувати українське мистецтво і культуру. Завдяки останнім 
подіям, які відбуваються в Радянському Союзі, а на 
Україні зокрема, виникли великі перспективи для співпра-
uj v різних галузях, і в тому числі в музейництві. За пеоіод 
квітень-жовтень 1990 року Музей відвідало з діловими про-
позиціями декілька представників з різних організацій. У 
квітні на наше запрошення з виставкою „Пам'ятки 
архітектури та їх реставрація'' приїхали директор Україн-
ського спеціального науково-реставраційного просктно-
го інституту (Львівської філії) Іван Могитич та перший 
заступник голови Львівської обласної організації Україн-
ського Товариства охорони пам'яток історії та культури 
Ігор Кудин. У зворотньому шляху вони взяли з собою 
виставку „Сучасна церковна архітектура діаспори", 4 
фотографії церков архітектора Радослава Жука. Виставка 
експонувалася в липні у Львові в приміщенні „Національ-
ного музею" і поїхала далі подорожувати по виставкових 
залях і музеях України. 

Гостюючи в Українському музеї Нью-Йорку, Іван 
Могитич та Ігор Кудин прочитали доповідь ‚‚Про 
реставрацію і охорону пам'яток історії та культури". Іван 
Могитич проілюстрував свою доповідь діапозитивами з 
об'єктів реставрації пам'яток архітектури, монументаль-
ного та станкового малярства. Ігор Кудин розповів 
слухачам про завдання і функції Українського Товарист-
ва охорони пам'яток історії та культури. 

У травні зацікавлені слухачі мали нагоду познайоми-
тись з Людмилою Семикіною художницею-дизайнером 
одягу, правозахисником з 1960-тих років, людиною 
відданою та закоханою у свій народ, його невмирущу 
скарбницю народного мистецтва. Як окреслює сама 
художниця: „Народний одяг — це величезна лябораторія 
пошуків і вирішення мистецьких засобів в одязі, який 
органічно пов'язаний з усією соціяльною, духовною, 
матеріяльною спадщиною людини. Тема її доповіді 
звучала „Україна і одяг". 

Давня дружба зв'язує з Музеєм пані Ірину Сениќ — 
довголітнього політв'язня „Ґулагу", поетесу, майстриню 
художнього вишивання. її вишивки- мініятюри, які вона 
створювала в темних застінках в'язниць, відбуваючи 
тяжке покарання за любов до свого народу, за свої погляди 
та вірші, в концентраційних таборах, експонувались на 
виставці „Самвидаву" в музеї у 1979 році. Неодноразово 
вона передавала свої вишивки до музею, і, приїхавши в 
гості, завітала до нас, привезла чергову серію закладок, 
декілька літер абетки, портрети Т.Г. Шевченка та Івана 
Підкови. Відбулася тепла зустріч її з працівниками музею. 
Хвилюючі слова залишила у книзі відгуків: 

„Народе мій! Талановитий непомірно! Рук твоїх і 
серде'ць таланти — дорожчі за перли й діяманти. Дя-
кую. Ірина Сениќ". 

Представник Українського культурного центру 
„Гетьман", що у Києві, Кирило Стеценко відвідав музей і 
пропонував співпрацю між Українським Музеєм у Нью-
Йорку та мистецьким відділом Українського культурного 
центру „Гетьман". Цей центр організовує виставки 
образотворчого мистецтва і має юридичні підстави 
організовувати такі виставки поза межами України. 
Нещодавно у Києві вони зорганізували прекрасну вистав-
ку народних картинок „Козак-Мамай" XVIII століття та 
народних інструментів цього періоду. Ще треба врахувати 
і обговорити питання практичного характеру: як перевози-
ти експонати через океан, хто оплачуватиме їх транспор-
тування, як і хто друкуватиме каталог до виставок, тощо. 
Це все надзвичайно коштовні справи. Але спільними 

зусиллями і доброю волею двох сторін можна побороти ці̀ , 
здавалось би,трудні умови. І як пишуть у своєму заклику 
організатори центру „Гетьман" — ‚‚Шлях до відродження 
починається з душі кожного". 

Побувавши на Україні, директор Музею Марія Шуст 
розмовляла з багатьма директорами музеїв України. 
Уклала угоду про співпрацю з Національним Музеєм у 
Львові ‚який очолює Андрій Новаківський. Ця угода 
передбачає обмін виставками, спільне видання публікацій і 
поштівок з репродукціями мистецьких творів. Марія Шуст 
говорила про співпрацю з рядом музеїв на Україні, як от з 
Львівською картинною галереєю (директор Борис Возни-
цький), зокрема про випозичений виставки українського 
портрета XVI-XVIII ст., щоб експонувати в нашому' 
Музеї. Також Марія Шуст мала розмови з музеєм 
„Історико-культурний заповідник Старий Луцьк" у 
Луцьку, із музеєм народного мистецтва у Коломиї, який є' 
й досі найкращим музеєм, що зберігає народну творчість 
етнографічних груп території Карпат і Підкарпаття. В 
Опішні йшлося про організацію виставки-продажу 
народних промислів Полтавщини, а зокрема славної 
„опішнянської кераміки". У Києві Марія Шуст мала 
розмову з музеєм Архітектурний заповідник Києво-
Печерської Лаври. В Івано-Франківську вона від-
відала майстерню мистця Опанаса Заливахи, про 
персональну виставку його творів Музей веде переговори 
протягом довшого часу. Усі згадані музеї зацікавлені у 
співпраці, але практичні вирішення цього питання ще не 
цілком полагоджені: це питання оплати транспортування' 
творів мистецтва та питання друку каталогів до виставок. 
Ці угоди є в стадії практичних переговорів та в пошуках ' 
„спонзорів", кому не байдужа українська культура та 
мистецтво. Хоча... 

Одна угода уже здійснюється. Цс передрук каталогу" 
„Втрачені архітектурні пам'ятки Києва", автором якого є 
Тит Геврик, В даний час каталог передруковується у 
журналі „Пам'ятки України" і видавництво журналу готує, 
його окремою книгою. Редакція журналу зазначає:' 
„Директор Українського музею в Нью-Йорку (США) паніЧ 
Марія Шуст офіційним листом документально засвідчила 
передачу права передруку в СРСР каталога „Втрачені 
архітектурні пам'ятки Києва" (Нью-Йорк, 1982 р.) редакції, 
„Пам'яток України". Низку умов застеріг автор. У пресі 
появилось декілька статей та рецензій: Ось що пише в 
„Пам'ятниках архитектурьі" доктор мистецтвознавства 
Г.М. Логвин (переклад з російської мови): „На жаль, ані 
відділ охорони пам'яток архітектури Держбуду УРСР, ані 
республіканське Товариство охорони пам'яток історії та 
культури УРСР нічого не зробили для ліквідації „білих 
плям" в архітектурі Києва. Цю ініціятиву проявили 
українці, які живуть за кордоном". 

В жовтні на запрошення Музею приїхав доктор 
мистецтвознавства Дмитро Степовик. Співпраця поляга-
тиме в підготовці та опрацюванні монографії про 
творчість Якова Гніздовського. Одночасно він прочитає 
цикл лекцій з мистецтва. Дмитро Степовик — старшин 
науковий працівник Інституту мистецтвознавства, фоль-
клору та етнографії ім. М.Т. Рильського АН УРСР у Києві 
доктор мистецтвознавства. Широко відомі його праці з 
історії української графіки XVI-XVIII ст. та болгарського 
образотворчого мистецтва. (Здебільшого — це українсь-
ко-болгарські мистецькі зв'язки). 

Ці контакти з Україною підкреслюють ще раз те, що 
надзвичайно важливо людям з України, мистцям, музеям 
мати підтримку нашої інституції. Але ми, на жаль, замалі і 
забідні, щоб достойно могли представити скарби нашої 
культури у вільному світі. Надіємось на широку допомогу 
громади українців в Америці. 

В Опішні. (зліва) п. Пошивайло, невідома, Тетяна 
Пощивайло, Софія Геврик, мистецтвознавець Григорій 
Логвин, Марія Шуст — директор УМ, Олександр 
Пошивайло, завідуючий Музеєм гончарства в Опішні, 

Овсій Be личко, архітект (працює для Музею). 

Збагачення колекцій Музею 

Від 1 квітня до 1 лнстопа-
да 1990 року де Музею на-
дійшло чимало експонатів. 
Згадаємо деякі з них. 

Колекція українського 
народного мистецтва 

Найціннішим придбан-
ням Музею був подарунок 
д-ра Володимира Пушкаря 
в пам'ять його дружини 
Стефанії Чижович-Пушкар. 
Музей дістав 37 керамічних 
виробів з осередків гончар-
ства Гуцульщини: Косова 
та Пістиня. Вони напевно 
прикрасять майбутні вис-
тавки. Також дістав чотири 
килими, зроблені в 30-их 
роках. 

Гості з України привезли 
й подарували цікаві експо-
нати з Волині. Ірина Сениќ 
збагатила колекцію числен-
ними подарунками, серед 
них — кусні полотна з ви-
шитими зразками космаць-
ких узорів і вишивки цер-
ков. Від Олени Березюк 
надійшли три ткані рушни-
ки з Жовківщини. Музей 
купив велику скатертину з 
Полтавщини. 

Марія Шуст привезла з 
України подарунок від Ми-
коли Бреуса з Луцька — 
коворотку (прядку), якою 
користувалися в його роди-
ні в Коростенському районі 
на Житомирщині. 

Стефанія Чижович-
Пушкар. 

Фотоархів 
Надійшов архів піяністки 

Олі Дмитрів, яка довгі роки 
була діяльною в українській 
громаді Ню Йорќу, спів-
працювала з композитора-
ми Павлом Печенігою-Уг-
лицькнм, Михайлом Гайво-

В Музеї експонується виставка — „ 
афіші в 

Цією виставкою Україн-
ський Музей хоче познайо-
мити глядача з розвитком 
мистецтва афіші протягом 
останніх десяти років. Ек-
спонуються здебільшого 
музейні афіші та каталоги 
до відповідних виставок, а та 
кож театральні афіші, рекля-
ми товариств та угруповань і 
окрема рскляма до різних 
подій. Автори — художни-
ки Києва та Львова: В. Буг-
лак, Р. іарицький, О. Дячук, 
В. Лобода, П. Ѓўменюќ, 
Павлусенко, Т. Куць, І. Ди-
ченко, М. Яців, Ф. Пѓущуќ, 
Г. Покотило, Г. Шевцов, Б. 
Ніссвич, Коваленко, О. Га-
расимов, А. Штанко, Кох, 
О. Лсконцев, О. Стайков, Е. 
Морозовський, М. Чсрвот-
кін, В. Шпажко та ряд ін-
ших. На виставці представ-
лені афіші, виконані в дру-

Павло Ковжун — 
Життя та творчість. 

1988 р. 
(одна з афіш, що експоную-

ться на виставці) 

Мистецтво 
сучасній Україні" 

карні великим тиражем та 
авторські афіші, виконані 
технікою ліногравюри, шов-
кографії, тираж іх нсве.тн-
кий, найбільше — 100 прн-
мірників, і тому зараз вони 
вже є рідкістю. Основну 
масу цих афіш передали два 
львівські колекціонери 
Роман Фіґоль, який пода-
рував іх музеєві, та Роман 
Демко. 

До виставки підготовано 
каталог, в якому с перелік 
афіш, іх автори, техніка 
виконання та короткий 
текст — вступ до виставки, 
автором якого с Стефанія 
Гнатенко. 

Відвідувачам подобасть-
ся виставка, і цс вони засвід-
чують у книзі відгуків: 

‚‚Знаменито! Прекрасна 
виставка!" — написали Бог-
дан Ґеруляк та Марта Ско-
рупська. 

Ірина Сениќ серед 
працівників Музею. 

Доповідає Ігор Кудин 

МИХАЙЛО ГОРИНЬ -
ГІСТЬ МУЗЕЮ 

Голова секретарі я ту На-
родного Руху України, зас-
тупник голови Народної 
Ради у Верховній Раді 
УРСР Михайло Горинь 
відвідав Музей. Його заці-
кавлення Музеєм було не 
банальним, а несло діловий 
характер. Він ознайомився 
з постійною експозицією 
Музею, фондосховнщем, чер 
говою виставкою, яка скс-
понусться зараз у Музеї 
‚‚Мистецтво афіші в сучас-
ній Україні", цікавився істо-
рісю музею та його пля-
намн на майбутнє. 

Михайло Горинь серед працівників Музею. 

Іван Могитич розповідає 
про реставрацію палічтоќ 

архітектури на Україні. 

Прагнемо мати 
репрезентативний 

будинок УМ 
Обрана в червні нова 

управа Музею поставила як 
першочергове завдання — 
якнайскорше виплатити ре-
шту боргу (мортґедж) за 
будинок, куплений у 1985 ро-
ці на Іст 6-ій вулиці. 

Цей великий будинок, де 
раніше містилося м'ясрпа-
кувальне підприємство, 
Музей купив за 1,250,000 
дол. Сьогодні його вартість 
на нюйоркському ринку 
значно зросла. На цьому 
може базуватися дальша 
розбудова Музею. 

Від початку року йде вип-
лата боргу за будинок, до-
помагас, що будинок є ви-
найнятий, рента йде до бу-
дівельного фонду. Допома-
гають комітети розбудови 
Музею в Рочестері і стсйтах 
Коннектікат та Ню Джерзі. 
Від 1 січня до 1 листопада 
1990 року виплатили близь-
ко 100 тисяч дол. плюс від-
сотки. Ще залишилося 180 
тисяч дол. боргу-

Наші зв'язки з Україною і 
американськими музсйни-
ками свідчать про тс, як 
потрібний сьогодні репре-
зентативннй музей у Ню 
Йорќу, що покаже світові 
історію і культуру України. 

ронським. Акомпаніювала 
численним співакам і скри-
палям. 'В її архіві є портрети 
композиторів і співаків, се-
ред них — Рудницького та 
Олександра Ќошиця. 

Ряд фотографій передала 
Наталя Лівицька-Холодна, 
переважно українських по-
літичних діячів в еміграції. 

Колекція образотворчого 
мистецтва 

До колекції надійшов 
щедрий дарунок д-ра Льва 

(Закінчення на crop. 6-ій) 

Музей дістав допомогу від 
федеральної установи 

Наприкінці минулого ро-
ку Український Музей по-
дав прохання на фінансову 
допомогу до Institute of 
Museum Services. Із 1368 
прохань, які подали музеї 
Америки, задовольнили ли-
ше 300. Серед них був і наш 
Музей, який отримав 33,600 
дол. на поточну роботу. 

Щоб скласти таке прохан-
ня, в ньому необхідно пода-

струкцій —- як оформляти 
подібні документи. Особли-
во та її частина оцінена за 
зразкову, яка стосується 
опису, обліку, збереженню 
та реставрації музейних ск-
спонатів. 

18 травня цього року від-
булося урочисте вручення 
допомоги від Institute of 
Museum Service в садку Бі-
лого Дому. Від нашого му-

Урочистість в садку Білого Дому (в центрі First Lady 
Барбара Буш, третя з правого боку Марія Шуст). 

зею була запрошена дирек-
тор — Марія Шуст. 

Слова first Lady Барбари 
Буш, що були звернені до 
директорів музеїв на цій 

ти ґрунтовний аналіз праці 
Музею та плян майбутньої 
діяльности. В наше прохан-
ня було включено: 

1. Програму праці Музею, 
в якій висвітлена його ос-
новна діяльність по збиран-
ню експонатів, їх збережен-
ню та охороні, а також по-
пулярнзації. 

2. Обгрунтовано написа-
но, що Музей виконує свої 
завдання на професійному 
рівні. 

3. Представлена праця 
музею серед громади (ос-
вітні програми). 

4. Розроблено розсудли-
ву фінансову програму. 

5. Розроблено плян на 
майбутнє. 

Цього року ми отримали 
повідомлення, що частина 
нашого прохання була вклю 
чена, як зразок добре напи-
саного тексту, до книги ін-

Афіша з виставки творів 
Радослава Жука 

Іван Пуйо в селі 
Ниж`ній Студеній (Bjepxo-
вина), 1990 р. Спостерігає, 
як старша жінка пряде 

вовну на KvOe.u (прядці). 

Піяністка 
Таіса Богданеька 

допомогла Музеєві 

урочистості, промовисто ПІД 
креслили значення музеїв у 
загальному розвиткові ку-
льтури: 

— „У ваших руках збері-
гасться культурна спадщи-
на Америки. Ви приносите 
унікальний внесок до роз-
витку естетичної освіти на-
ших людей. Ви, директори 
музеїв, масте два ГОЛОВНІ 
завдання: зберегти колекції 
у своїх музеях для майбут-
ніх поколінь і спопуляри-
зувати значення матеріяль-
ної та духовної культури, 
яка закладена в мистецьких 
колекціях ваших музеїв. Рі-
вень вашої праці допома-
гас піднести загальний рі-
вень освіти в нашій держа-
ві". 

Тай а Богданська. 
15 травня піяністка Гаїса 

Богданська дала на користь 
Музею концерт, який при` 
ніс 1,000 дол Концерн орга-
нізував Компсі v Н Дж.. 
для придбання фонді8 для 
УМ і 28-ий Віл п і С`УЛ 
К о н ц е р т ВІДбувСЯ '.: С`ЄТОН` 
Голл Універсиіе и, Савт-
Орендж, Н Дж 

Виставка творів 
Михайла Мороза 

Експонувалась у музеї у 
травні-червні 1990 року 

Нові виставки 
в Музеї 

9 В честь довголітнього 
голови Управи Музею, док-
тора Богдана Цимбалісто-
го, в середині грудня від-
криеться виставка творів 
українського народного 
мистецтва з музейної колск-
ції. Експонуватимуться тво-
ри, подаровані Музссві та 
закуплені протягом остан-
ніх років на кошти окремих 
осіб та інституцій, які від-
гукнулнсь на наш заклик і 
вклали в музейну касу гро-
ші для цієї мсти. Завдання 
виставки показати наші но-
ві надбання, щоб люди мог-
лн переконаѓйсь у тому, що 
їхні подарунки дбайливо 
збережені, і лише за браком 
місця ми не можемо роігор-
нути великої постійної скс-
позиції, щоб достойніше 
популяризувати наше на 
роднс мистецтво 

в 25 листопада відбудсть-
ся відкриття виставки ‚‚Ма-
лярство Пеѓра Грнцика", 
мистця з України, який ме-
шкає у Чернівцях. Музей 
представить нью-йорксько-
му глядачеві гвори ще од-
ного нонконформіста, гво-
рчість якого розвивалась у 
70-их — 80-их роках і який 
досі був невідомий широкій 
публіці так само, як і біль-
шість його сучасників, які 
не пішли на компроміс ані в 
житті, ані в гворчості і гим 
самим зберегли своє облич-
чя мистця та людини. 

З відкриття виставки творів 
Михайла Мороза. Куратор 
виставки, доктор мистец-
твознавства Ярослав .Чешко 
відкриває виставку, іліва 

Михайло Мороз. 
З великим успіхом прой-

шло експонування виставки 
творів Михайла Мороза. 
Було представлено на ог-
ляд публіки п'ятидесятиріч-
ний доробок мистця. Учень 
малярської школи Олекси 
Новаківського, студент Ака 
демії Жульсна у Парижі та 
Національної Академії Мис 
тецтва, учасник багатьох 
виставок у містах Німеччи-
ни, Франції, Італії, ЗСА, 
прийшов на відкриття вис-
тавкн в Українському музеї 
з хвилюванням і трепетом 
Як його сприймуть, як оці-
нять, адже кожна виставка 
— це відповідальний звіт 
перед глядачем і оголення 
своєї душі, своїх таємниць, 
а глядач різний... 

Творче кредо мистця мож 
на окреслити такими слова-

Михай.ю Мороз 
Замок Ангела. Рим. 1974 р 

ми — глибока віра у Бога і в 
гідність людства та любов 
до природи. Це і створює 
основу його мистецтва, а 
художні засоби це талант 
та праця, невтомна праця 
щодня. До виставки пілго-
товано каталог, автором 
тексту якого с куратор вис-
тавкй — Ярослав Лешко, 
доктор мистецтвознавства, 
професор } Сміт-Коледжі. 
Відкриваючи виставку, він 
подав ґрунтовний аналіз 
творчости мистця. 

Теплі слова подяки виго-
лосив і сам, розчулений 
людською теплотою, мис-
тець. 

ІМПРЕЗА НА КОРИСТЬ 
МУЗЕЮ 

Управа Українського 
Музею та 67-ий Відділ Со-
юзу Українок Америки ор-
ганізували осінню зустріч 
в Українському Освітиьо-
КультурноМу Центрі у Фі-
лялельфії 7 жовтня. Дохід з 

цієї імпрези 8.5 тис. дол. пі-
шов на Будівельний Фонд 
Музею. В програмі вечора 
були: буфет, коктейлі, пісні 
у виконанні тенора Романа 
Осалчука та виставка сріб-
них виробів і ювілірних 
прикрас з галерії Юрія Ан-
тоняка. 

ІВАН ПУЙО - ЩЕДРИЙ 
ЖЕРТВОДАВЕЦЬ НА МУЗЕЙ 

До будівельного фонду 
Музею надійшла пожертва 
від п. Івана Пуйо в сумі 25 
тисяч доларів. 

Народжений на Карпат-
ській Україні, п. Пуйоотри-
мав середню освіту на бать-
ківщині, вищу - в Німеччи-
ні і Америці, до якої прибув 
1951 року. Спеціалізувався 
в економіці — банківницт-
ві і біржах. До виходу на 
пенсію працював як фінан-
сист. Живе в Ню Йорќу. 

З молодих літ п. Пуйо 
цікавився образотворчим 
мистецтвом, відвідував му-
зеї в Празі, Братіславі, Ко-
шицях, Атенах, Будапешті. 
Також цікавився і далі ціка-
виться українським народ-
ним мистецтвом, збирав 
вишивки та різні стародав-
ні вироби народних май-
стрів, які відшукував по 
селах. 

Мавши 18 років, п. Пуйо 
відшукав на піддашші своєї 
сусідки у рідному селі, Нас-
ті Смерічки, кужіль (куде-
лю) для прядіння. З розпо-
віді Насті виглядало, що 
ця, зроблена з яворового 
дерева, кужеля, мала коло 
200 років, довгі роки не була 
в ужитку. Свою знахідку її. 
Пуйо одвіз до Мукачова, 
подарував музеєві. Невідо-
мо, чи кужеля там збереглася 
можливо була знищена під 
час війни. Багато матерія 

Пан Іван Пуйо 

лів, що їх зібрав и. Пуйо, 
зокрема цікаві знімки, заги-
нули в роки війни віл мадяр-
ських вандалів. 

Глибоко зацікавлений в 
українському мистецтві й 
етног`рафії, п. Пуйо ршіив-
ся підтримувати Українсь-
кий Музей у Ню Йорќу Не-
давно пожертвував 25 тисяч 
доларів на його будівель-
ний фонд, за що дирекція 
Музею і прихильники Му-
зею йому глибоко вдячні 
Також вдячні за його иода-
рунки до етнографі чноі ко-
лекщї народного мистец` 
тва і фотоархівў Музею. 

Адреса Муіею: 203 Second Avenue New York (Ч ї 10003 
TcL (212) 228-0110 

М)іей відкритий від середи до неділі включно від 
1-ої до 5-оі год. по полудні. 

ВИДАЄ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ 
Редагували Стефанія Гнатенко і Лк '' `ь Дражеаська 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ. 16-го ЛИСТОПАДА 1990 4.220. 

ТРИВАЛИЙ ПАМ'ЯТНИК — ГАРВАРДСЬКИЙ ПРОЄКТ 
ЛИСТОПАД 1990 РОКУ 

Степан Ворох 

Народний Рух України і 
Гарвардський Проект 

Про Гарвардський Про-
скт, що мас повернути укра-
інському народові його істо 
ричну спадщину, вкрадену 
московським імперським 
на їзником написано вже 
доводі багато. На цій сторін 
ці знову про це говориться, і 
треба про це згадувати, аж 
доки не здійсниться цей 
великий задум, так дуже на 
часі, якраз у ювілейні роки 
християнства України. 

Доля рішила, що цей ам-
бітний проект розпочали і 
здійснюємо ми украінці-емі 
гранти. 

Боже Провидіння иокср-
мувало долею світу так, що 
до цього спасенного діла 
можуть нині долучитися 
наші брати-науковці з Ук-
раїнської Академії Наук 
Кисва і Львова. Навіть уче-
ні інших народів, захоплені 
виходом перших томів Гар-
вардського Проекту, радо 
включаються в активну спів 
працю в ньому. Українська 
діяспора несе тягар його 
фінансування. Незважаючи 
на те, що за Божим пове-
лінням прийшло до надій-
них змін в Україні і ми 
мусимо нести максимальну 
всебічну допомогу Народ-
ному Рухові України за Пе-
ребудову, наша генерація 
може бути щасливою, що 
Бог благословив нас мож-
ливостями допомоги ўкраїн 
сьќому народові в економіч 

ному, політичному і науко-
вому відродженні Всі ЦІ 
елементи тісно пов'язані 
між собою і ані одну з них 
ми не можемо поминути, 
якщо бажаємо скорого і 
повного завершення цього 
процесу суверенною самос-
тійною українською держа-
вою. Наукова докумснта-
ція нашої ідентичности 
це фундамент всіх починань 
у напрямі побудови держав-
ного життя. 

Завдяки Гарвардському 
Проєкту і його виданням 
історичних, духовних над-
бань нашого народу англій-
ською мовою дізнається 
весь світ і державні осо-
бистості — прем'єри, прези-
денти і державні секретарі то 
що, що Україна — це не 
провінція Квібск, ані стейт 
Каліфорнія як про це вис-
ловилась прем'єр Велико-
британії Маргарет Тачер в 
столиці Україні Києві кіль-
ка тижнів тому. 

Тому заклик до українсь-
кої спільноти в діяспорі: 
жертвуйте на все, що допо-
магас Україні, але жертвуй-
те теж на Гарвардський 
Проект, бо цс найсильніша 
наукова зброя в руках На-
родного Руху в Україні, 
який бореться за суверенну, 
самостійну соборну україн-
ську державу. 

Ніхто нам не поможе. Ми 
мусимо цс самі зробити! 

Зустріч Комітету Гарвардського Проекту з ученими з 
України 17-ги грудня 1989 року в Ню Йорќу, в домі НТШ. 
Сидять (з припущенням титулів, зліва): В. Баранецький. 
С Ворох. Г. Грабович. О. Пріцак. єпископ Михаїл 
Гринчишин, Марія Крамарчук, М. Цяпка. О. Мишанич; 
стоять (перший ряд зліва): М Ѓўта. М.Дабунька. О. 
Біланюк, Ярослав Ісасвич, Б. Робак . І. Гайда, В. Ворох, 
І'. Боряќ. Я. Бігун. І. Хаму ляк, В. Марќусь. Другий ряд 

(зліва): В Калиновий. О. Пришляк. С Хемич, Д. Геча. 

(фото інж. Дамян Кордуба) 

Управа Українського Народного Дому в Елізабет, Н.Дж. 
Одержала три томи досекул.нрної творчости. на який 
Народний Дім вплатив сімдесят п'ять тисяч долярів. 
Головна Управа Гарвардського Проекту і Члени Управи 
Українського Народного Дому в Елізабет, Ню Джерзі. 
Сидять (зліва): Джойс Гетман, Ярослав Закаляк, 
Володимир (псяк. Михайло Іванщв. Михайло Хитра, 
Михайло Коваль, стоять (зліва). Дамян Кордуба, Павло 
Боднаренко, Володимир Василяќ, Степан Ворох, Роман 
Граб. Володимир Баранецький. Едвард Мельничук. 

Богдан Роб}ак. 

(фото Дамян Кордуба) 

Д-Р ОЛЕКСІЙ МИШАНИЧ. ІНСТИТУТ ЛІТЌРА ТУРИ 
FM Т. ШЕВЧЕНКА, АН УССР, ПРО ГАРВАРДСЬКИЙ 

проект 

Висловлюю щиру подяку 
від імені Інституту літера-
тури їм. Шевченка Академії 
наук України і його відділу 
давньої української літера-
тури, за можливість зустрі-
нутись і обговорити справу 
спеціяльноі праш над Гар-
вардським Проектом Я не 
знаю в світовій україністи-
ці більш важливої пробле-
ми як цс монументальне 
наукове видання. Мив Ук-
раіні дізнались про Проект 
три роки тому, коли поба-
чили його проспект і внесли 

йомитись з першим томом 
творів Мелетія Смотриць-
кого, і тільки в червні 1988 
року під час другого ўкраї н-
сько-амсриканського сим-
позіюму в Києві було ук-
ладсно попередню домов-
леність про участь Академії 
Наук у Проекті. Таким чи-
ном, з червня минулого ро-
ку я і мій колега Ісасвич 
стали членами редколегії 
цього видання і включилися 
в роботу. В моїй статті, яка 
недавно з'явилася в ‚‚Літе-
ратурній Україні' підкрсс-

Людина, чоловік чи жін-
ка, відрізняється від твари-
ни двома спеціяльними да-
рами, що в'яжуть її з Твор-
цем. Це. поперше, творчий 
інстинкт. Людина находить 
правдиве задоволення і ща-
стя тільки тоді, коли вона 
щось творить. 

Сам процес творення, все 
одно, чи це будова дому, чи 
конструкція машини, чи ше-
девр мистецтва, чи врешті 
літературний або науковий 
твір, усе те вводить людину 
у своєрідний транс; вона не 
тільки забуває тоді про все 
інше і всі свої сили кон-
центруе на якнайкраще ви-
конання творчого задуму, 
але находить спокій тільки 
після „породження" свого 
твору. 

Другий дар це наша туга 
за вічністю. Всі ми смертні, 
але, не зважаючи на те , 
кожен з нас хоче оставити 
слід по собі. Це значить, що 
наш інстинкт безсмертнос-
ти вимагає, щоб наш життє-
вий шлях мав якусь велику 
розумну ціль. Ми хочемо, 
щоб наші діла залишились 
живими, так, щоб грядучі 
покоління згадували нас 
„не злим тихим словом". 

Тому людина, як цс вже 
ствердили давні грецькі фі-
лософи, суспільна тварина. 
Всі ми родимося безпоміч-
ми: батьки не лише мусять 
своїх дітей годувати, але 
одночасно підготовляти до 
самостійного життя. Це мо-
жливс тому, що людина 
обдарована розумом, який 
постійно розвиває наш 
творчий інстинкт. 

Сама людина не могла б 
вдержатися в природі. Тому 
люди живуть спільнотами. 
Одно з найбільших досяг-
нень творчости людини — 
це створення мови, що 
було передумовою порозу-
мігня і спільної дії. Наступ-
ним мнлевим кроком був 
винахід письма, яке умож-
ливлювало і нтел етуаль ний 
контакт поміж живими і 
мертвими. Тому деякі вели-
кі бібліотеки культурних 
народів мають написи, що 
характеризують епохальне 
значення книг. „Тут живуть 
мертві, а німі говорять". 

Шевченко дуже ярко і яс-
но подає своє розуміння 
найбільшої людської спіль-
ноти — нації: це спільнота 
живих, мертвих і ще нена-
роджсних. 

Щоб існувати, цебто мати 
засоби для життя, людина 
мусить постійно розвивати 
свої творчі спроможності, 
умові і фізичні, які дають їй 
потрібну рівновагу духа, 
забезпечать умови для жит-
тя, харчування для себе і 
створеної собою сім'ї, забс-
зпечення перед усякими за-
грозами, в першу чергу пс-
ред хворобами, фізичними 
та умовими. 

Все це такі складні спра-
ви, що одна людина ніколи 
б з ними не справилась. Тут 
треба співпраці більшого 
числа людей. Але це не ли-
ше співпраця у синхронно-
му аспекті, тобто співпраця 
сучасників. Проблеми, які 
людина мусить розв'язува-
ти , в и м а г а ю т ь звичайно 
довшої праці людських 
умів, сотні років. Як люди 
не знали ще письма, то ста-
рші віком, що здобули дос-
від і знання, передавали все 
те усно новому дорастаю-
чому поколінню. По вина-
ході письма, досвід кодифі-
кується, тобто передається 
у формі книг 

Омелян Пріцак 

ЧОМУ КОРПУС 
ДОСЕКУЛЯРНОЇ ТВОРЧОСТИ? 

Д а л ь ш и м розвитком у 
передаванні досвіду було 
створення шкіл, що Із зага-
льних розвинулися в спеція-
льні, нижчі все людні, вищі, 
середні, врешті в універси-і 
тети, інститути та академц. 

У такий спосіб фахівці, 
що перейшли вишкіл, ма-
ють змогу передавати здо-
бутий довсід молодій ґене-
рації. 

Тут ще раз треба підкрес-
лити, що найважливіша 
справа в передачі досвіду це 
— співпраця, довір`я і взає-
мопошана поколінь: дідів, 
батьків і дітей. 

Щоб співпраця поколінь 
була можлива, потрібно 
трьох елементів: віри, від-
ваги та витривалостн. Це 
дуже важкі категорії для 
осягнення. Вони побудовані 
на вмілому вживанні розу-
му. Велика частина людей 
не любить думати і відпо-
відно діяти; вони воліють 
піддаватись своїм почувай-
ням і очікувати на чудо. 

Мешканців нашої пляне-
ти ділять на дві групи: роз-
винені народи й нерозьнне-
ні народи. До перших нале-
жать в основному західньо-
европейці та їхні послідов-
ники, головно американці 
та японці. 

Більшість народів землі 
це недорозвинені Вони не 
зуміли в кожному поколінні 
розпізнати своїх творчих 
одиниць, що обдаровані 
продуктивним розумом і 
перейняти від них їх досвід. 
Це ж бо вимагає зусилля, 
яке приходить тяжче здійс-
нювати, ніж діяти під впли-
вом істеричних почувань та 
очікування чуда. Тому на-
віть у наші часи багато на-
родів не слосібні прокормн-
ти себе, наприклад, а Афри-
ці. 

Тепер хочу пояснити, що 
я розумію під поняттям, 
віра, відвага і витривалість. 

Почуття спільноти поко-
лінь (що в нові часи нази-
вається нацією) постає при 
великих спільних зусиллях, 
виконання яких дає почуття 
гордости із успіху. Тут іде-
ться про величаві твори, які 
вимагають більшої кіль-
кости співтворців у двох 
плянах: теперішньому (син-
хронному) і в минулому або 
майбутньому (діяхронно-
му). Великі катедри у Захід-
ніЙ Европі будовано сотня-
ми років, наприклад, відо-
мий собор у Кельні (Західня 
Німеччина) почато будува-
ти у 873 році, а закінчено 
його у 1880 році. 

Щоб створити такий ше-
дсвр архітектури треба бу-
ло мати людину з велича-
вою відвагою і візією. Але 
без людей, що перейняли б 
здійснювання цього пляну 
із оправданою вірою в те, 
що цс величаве діло і заслу-
говує на підтримку та спів-
працю, всі задуми остались 
би нссповненою мрією. А 
тому, що плян вимагав сто-
літь для реалізації, перед-
умовою його виконання бу-
ла витривалість у дії цілої 
низки поколінь, що одно від 
одного переймали творчу І 
естафету. 

Візія з відвагою на риск, 
віра в успіх великого пляну і 

витривалість у ди розрахо-
ваної на століття — це не 
тільки передумова будови 
величавого собору у Кель-
ні, це основні елементи для 
всякої творчости розрахо-
аної на вічність у людсько-
му розумінні того слова. 

Успішні народи це власне 
ті, які виростили собі відва-
ѓу на риск, віру у розпочате 
літо та витривалість до йо-
го закінчення. 

Кожен з нас знає із влас-
ного досвіду як тяжко є 
здобути довір'я в англо-
сакса або жида. Бож заки 
вони переймуть якийсь 
плян, вони всебічно його 
вчать, продискутують хо-
додно його позитивні і неґа-
тивні сторони, провірять чи 
даний плян має сенс і чи 
його можна реалізувати. 
Але як рішення приймуть, 
вони, опираючись на фак-
тах вірять у його здШснен-
ня; переймають увесь риск і 
витривло, послідовно ви-
конують плян, як треба, то 
й протягом кількох ґснера-
ціЙ. 

Зате українців є дуже лег-
хо захопити навіть най-
більш нісенітним пляном. 
Вистачить промовити до 
серця, вдарити на патріоти-
чну ноту, і ніхто (або дуже 
мало людей) не обдумує 
проєкту всесторонньо, а 
зразу ним захоплюється. А 
це ж наш славний „солом'я-
ний вогонь". Після прийнт-
тя рішення приходять дуже 
скоро сумніви і страх перед 
риском. А тому, що рішен-
ня запало без знання спра-
ви, нічим необосновані .‚та-
гарські вісті" паралізують 
віру і відбирають витрива-
лість та послідовність, без 
яких жадне велике діло не 
може бути здійснене 

Брак віри, відваги та по-
слідовностн є головною 
причиною наших націона-
льних невдач. Тому, бо ми 
ніяк не можемо навчитися 
керуватись розумом при 
робленні великих рішень; 
ми або кидаємось з моти-
кою на сонце, або постійно 
міняємо наші рішення. 

Ось, хоч би взяти під у ва-
гу справу нашого відношсн-
ня до християнської віри 
і порівняти його із поступо-
ванням поляків. 

При всіх своїх нсгатив-
них прикметах, поляки зу-
мілн виробити в себе відва-
гу на риск, віру в свою спра-
ву і витривалість у дії. Коли 
Мєшко І рішив у 966 рош 
прийняти католицьку вер-
сію християнства він діяв 
цілкому розумово; бачив 
майбутність власне того 
обряду. І прийнявши рішсн-
ня, поляки були послідовні і 
вірні католицькій Церкві, 
Вони розуміли, що творен-
ня свого гетто в системі 
вселенської Церкви, обмс-
жить їхній вплив на всесвіт-
ні справи. Вірність своєму 
обрядові і витривалість у 
ньому зв'язали польський 
народ з його Церквою, яка, 
будучи всесвітньою, стала 
теж національною. Католи-
цька Церква стала спільним 
знаменником для всіх по.тя-
ків, стала основою їх націо-
нального буття. І в часах 
коли польська державність 

перестала існувати, або — 
як сьогодні, — коли поляки 
підпали під чужу зверх-
ність, їхнє національне бут-
тя виявляється в їхній Церк-
ві, яка є вселенською. На-
віть московські большеви-
кн, які так вирафінувані у 
роз'єднуванні націй, натра-
пили на мур. з яким не мо-
жуть дати добі ради. Це 
мабуть, не припадок, що в 
теперішню тяжку долю по-
льського народу, поляк став 
Папою римським і тим са-
мим могутнім речником 
польської справи на міжна-
родній арені. 

Згідно з літописом, Воло-
димир прийняв християнст-
во 988 року із Царгороду не 
в наслідок рішення базова-
ного на доцільності, а з емо-
ційних причин. Він послу-
хав своїх послів, які пере-
вірювали віру, тільки тому, 
бо їх захопила музична сто-
рінка церковної відправи. 
Але в його наслідників по-
явились скоро сумніви: 
Ярослав пробував своєрід-
ну автокефалію. Його ж 
внук Ярополк — Петро 
прийняв корслу з рук Папи 
Григорія VII. З того ж часу 
почалось постійне хитання 
(як це слушно окреслив ві-
домий історик Церкви 
проф. Ярослав Пелікан ми-
нулого року на конференції 
присвяченій Митрополито-
ві А. Шептицькому, в То-
ронто): ми поверталися до 
Царгороду, щоб знову вста-
новляти унію з Римом, зно-
ву переходили на Царго-
родське православ'я, опісля 
прийняли зверхність мо-
сковського патріярха. від-
новляли автокефалію і т.д. 

При браку єдности серед 
нас, большевикам було від-
носно легко зліквідувати всі 
українські Церкви. 

Українська Церква як од-
не тіло, яке б можна порів-
няти до польської Церкви 
— не існує. Навіть на емі-
граціі маємо цілу гаму як 
католицьких, так і право-
славних та прртестантсь-
ких груп. 

Життя людей, як і всієї 
природи, повне непередба-
чсних негод та катастроф. 
При великих ѓураганах тіль 
ки дерева із корінням вро-
слим глибоко в землі мо-
жуть врятуватися. 

Те саме з людьми. Люди 
тратять свою ідентичність. 
Вони як роботи перейма-
ють ідентичність і душу 
людей із свідомістю. Я вже 
підкреслював, що немовля 
стає членом спільноти, пе-
реймаючи досьід усіх попе-
редніх поколінь. Ізраїльсь-
кий політик Ґольда Меїр це 
ясно висловила: як росіян-
ка, вона мала досвід від 1896 
року, тобто від народжен-
ня; як американка — її до-
свід був ще коротший, бо 
лдьки від 1908 року, тобто 
її іміграції до Америки; але 
її досвід як жидівки — вирі-
шальний у її житті, бо він 
обіймає понад п'ять тисяч 
років. Тому найб ільший 
подвиг, на який українська 
спільнота може і повинна 
здобутися на порозі друго-
го тисячоліття — це зібран-
ня і вішання як в ориґіна-
лах, так і перекладах усіх 
оригінальних творів досе-
кулярної творчости укра-
їнського генія. 

Тому корпус досекуляр-
ної української творчости-
мусить мати перший і 
основний пріоритет у на-
шо.му всенаціональному 
пляну ванні. 

Визначний спонзор видань Гарвардського Проєкту 

рому ми мали змогу позна- (Закінчення на crop 6-ІЙ і 

Юлія Полянська, дочка 
Івана і Марії Вісліцьких, зі 
села Чистогорб повіт Сяніќ. 
Лсмківщина, прибула до 
ЗСА 1953 року з братом 
Іваном Полянським. який 
народився 3-го січня 1921 
року в тому ж селі, а помер 
1989 року.' жертвує 75,000 
дол на видання трьох і омів 
досекулярної творчости 
Гарвардського Проекту в 
пам'ять брата Івана 

Св.п. Іван ПолянськиЙ 
незвичайно свідома і актив-
на в громадських організа-
ціях людина, а головним 
чином в Організації Оборо-
ни Лемківщини. був сином 
також активного батька Іва 
на у т зв. Комансцькій Рсс-
публіці, у часі Визвольних 
Змагань, яка злучилась із 
Західньою Українською На 
родньою Республікою, бо 
ронячись перед наступом 
г?льських шовіністичних 

сил 

Олекса Біланюк 
Професор Свартмор-
коледжу 

Ісаєвич про Гарвардський Проект 

Члени Комітету Гарвардського Проекту з Юлією Полянською. Стоять зліва: 
В Ворох. С Хемич. Я Пастушенко. Д. Кордуба, О. Пріцак, Ю. Полянська, С. Ворох. 

В Українському Освіт-
ньо-Культурному Центрі у 
Філядельфії відбувається 
багато видатних імпрез. 
Між ними була зустріч в 
неділю 8-го квітня 1990 ро-
ку з д-ром Ярославом Ісає-
вичем,— та подія особливо 
чітко зарисувалася в моїй 
пам'яті. Д-р Ісаєвич, днрек-
тор львівського Інституту 
Суспільних Наук і заступ-
ник голови відновленого у 
Львові Наукового Товари-
ства ім. Шевченка (НТШ), є 
одним з чільних знавців 
історії української культу-
рн. Д-р Ісаєвич приїхав до 
Філядельфії з Українського 
Наукового Інституту Гар-
вардського Університету 
(УНІГУ), де він перебуває у 
науковому відрядженні. У 
Гарварді він працює над під 
г о т о в о ю видань давньо ї 
української літературної 
спадщини у серії „Гарвард-
ська Бібліотека Українсько-
го Письменства". Д-ра Ісає-
вича супроводжав д-р Ро-
ман Процик, молодий хе-
мік-наўќовець, що присвя-
чує ввесь свій вільний час 
дальшому розвиткові УНІ-
ГУ. Зустріч відкрила д-р 
Стефанія Бережиищ,ќа, го-
лова Філядельфійського ко-
мітету Гарвардського Про-
єкту. Д-р Мирослав Ла-
бунька, професор історії в 
Університеті ЛяСаль, пред-
ставив гостей з Гарварду 
численній публіці. 

Д-р Ісаєвич почав свою 
доповідь вникливим роз-
глядом співчинників націо-
нального відродження Ук-
раїни. Головною передумо-
вою такого відродження він 
вважає віру народу у своє 
майбутнє. Оцю віру ціле-
слрямовано підривали спер, 
шу царизм, та опісля сталі-
нізм і брежнєвізм. Щоб ві-
рнти у своє майбутнє, народ 
мусить бути свідомий свого 
минулого. Тому наше ми-
нуле нам відбирали і суворо 
карали тих, що відважува-
лнсь його відстоювати. У 
внсліді велике число україн-
ців жалюгідно мало знає 
про своє минуле і вважає 
свою рідну мову ‚‚без-
перспективною". Лише зав-
дяки „перебудові" й демо-
кратизації (хоча і обмеже-
ній), після довгих-довгих 
років відчаю і безнадії, до-
сліджсння надбань україн-
ськоі культури мають мож-
ливість піднестися в Украї-
ні з провінційного на сві-
товий рівень. Але, як під-
креслив д-р Ісасвич, кожна 
повноцінна наукова праця 
мусить бути основана на 
першоджерелах. Такі дже-
рельні українознавчі твори 
під сучасну пору в більшо-
сті є недоступні ширшому 
колу дослідників, а колий 
доступні, то в російських 
виданнях, де супровідні ко-
ментарі часто представля-
ють їх у викривленому дзер 
калі. Це головно відносить-
ся до ранніх українських 
текстів і літописів, які без-
церемонно привласнювала 
собі імперська Москва. 

Д-р Ісасвич висловив своє 
глибоке признання науков-
цям УНІГУ за те, що вони 
за ІНІЦІАТИВОЮ професора 
Омеляна Пріцака взялися 
за монументальне завдан-
кя видати наші ранні тексти 
і літописи, та видати їх у 
трьох видах: (1) факсиміль-
ним фотодруком оригіна-
лів, (2) сучасною українсь-
кою мовою, і (3) в англісь-
кому перекладі. Це відкриє 
двері до джерельних до-
сліджень нашого минулого 
не лише українським вче-
ним, але і славістам-медіє-
вістам у всьому світі. Тому 
що за виданням цих творів 
стоїть світовий авторитет 
Гарварду, до співпраці над 
їхнім виданням радо при-
ступила низка видатних сла 
вістів не-українців, таких як 
М. Геппель. П. Голлінґ-
ворт, Е. Кінан, Г. Лунт, Р. 
Піккіо, Г. Роте, І. Тахіаос, 
Дж. Фезерстон, та інші, не 
менш заслужені— годі усіх 
перечислити. 

' ) Шість томів Гарвард-
ської серії ранніх українсь-
ких творів уже появилося і 
їх можна було подивляти на 
виставці, що супроводжала 
зустріч. Д-р Ісаєвич заохо-
чував слухачів набувати ці 
томи для своїх особистих 
бібліотек. Він вважає, що 

видання гарвардської украі-
ністики стануть цінним до-
повненням особистих бі-
бліотек не лише спеціялі-
стів, але усіх любителівЃ 
української культури. Беру-
чи під увагу, що тираж кож-
ного тому обмежений до 
1500 примірників, можна 
бути певним, що вже в неза-
довгому часі ці видання 
наберуть значної бібліогра-
фічної вартості. 

Гарвардський почни вже 
приносить рясні плоди. Він 
вивів україністику на най-
вищий світовий рівень. На 
Україні застійні сили обме-
жують приділ паперу на 
друкування всього, що при-
чинясться до піднесення 
національної свідомости й 
почуття повноцінности уж-
раїнського народу. Тому 
треба радіти, що приклад 
досягнень гарвардської ук-
раїністики захопив багато 
молодих, талановитих на-
уковців України включнти-
ся в лави дослідників, які 
всупереч усім труднощам і 
перепонам присвячують 
свої зусилля, щоб відкрити 
перед українським народом 
його багатовікову літера-
турну і культурну самобут-
ність. Це єдиний певний 
шлях, яким можна визбутн 
наших зросійщених земля-
ків їхнього почуття менш-
вартості і надхнути усіх 
мешканців України вірою у 
багатонадійність її неза-
лежності у недалекому бу-
дучому. 

Після виступу д-ра Я. Іса-
євичау своєму слові д-р Ро-
ман Процик зосередився над 
великим відгомоном, що 
його наш гарвардський 
проєкт знайшов у чужине-
цькому науковому св іт і . 
Цитуючи з рецензій, д-р 
Процик вказав не велике 
признання, яке український 
Гарвардський проєкт зна-
ходить серед західніх та 
східньо-европейських сла-
вістів. Як пише П.А. Рол-
лянд з Університету Аль-
берти: „Гарвардськабібліо-
тека вчасної української 
літератури це завдання 
Геркулеса; коли воно завер-
шиться, воно становитиме 
велетенський оклад у сло-
в`янознавство взагалі та у 
східньо-европейську медіє-
вістику зокрема... Публіку-
ючи ці твори, Український 
Науковий Інститут Гар-
вардського Університету не 
лише постачає матсріялн 
для наукових досліджень 
цілої низки ділянок, але і 
зберігає у доступній формі 
культурні перетворення ча-
сів, що були свідком вило-
нення новітньої українсь-
кої культури." Відносно го-
лосів із Східньої Европи, 
д-р Процик ствердив, що во 
ни не лиш сповнені подиву 
для українського гарвард-
ського проекту, але подеку-
ди навіть відкрито висло-
влених заздрощів. 

Д-р Процик розказав та-
кож про технічні проблеми, 
що їх доводиться пере-
борювати у праці над часто 
нечіткими оригіналами та 
примітками. Він з прнзнан-
ням вказав на щораз то 
значнішу співпрацю між 
УНІГУ та вченими з Украї-
ни, головно в упорядкуван-
ні першоджерел та їх пере-
кладів на сучасну українсь-
ку мову. Оця співпраця зу-
мовлена глибоким зрозу-
мінням далекосяжної важ-
ності гарвардського проєк-
ту. Ось що про це написав у 
київській „Літературній Ук-
раїні з З.ХІ 1989 доктор фі-
лологічних наук Олекса 
Мишанич: „Важко псреоці-
нити значення „Гарвардсь-
кої бібліотеки давнього ук-
раїнського письменства", 
як першоджерела. Ми ціл-
ком погоджуємося із цим 
способом публікації давніх 
текстів, що його розпочав 
Гарвардський університетЃ 
вважаємо, що на даному 
етапі він є оптимальним. 
Нині найважливіше — збе-
регти пам'ятки, дати їх в 
руки бодай спеціял іст ів , 
твердо ввести духовні нДц-
бання українців у коло ду-
ховних цінностей інших на-
родів. „Гарвардський про-
ект" сприяє тому, що вчені 
всього світу зможуть озна-
йомитися з корпусом літе-

(Закінчвння на crop. 6-ій) 



Ч. 220. СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 16-го ЛИСТОПАДА 1990 5 

УКРАЇНА БАГАТА, АЛЕ ЗАНЕДБАНА. ДОПОМОЖІТЬ ЇЙ СТАТИ НА ВЛАСНІ НОГИ. 
ПЕРЕШЛІТЬ ВАШУ ДИВІДЕНДУ І ПОЖЕРТВУ НА ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ — УНС! 

; -

ДО ПРАГИ ПРИБУВ з офіційною візитою міністер 
закордонних справ Південно-Афрнканськоі Республіки 
Рольоф Фредерік Бота. Чехо-словацькс пресове агентство 
ЧТК повідомило, що у програмі його візити є передбачені 
переговори з міністром закордонних справ Чехо-Словач-
чини Іржі Дінсбіром і президентом країни Вацлавом 
Гавелем. Чехо-Словаччина зацікавлена розвитком торгів-
лі з ПАР, щоб поправити свою економіку. 

Д-р ЄВГЕН ОЛЕНЌО 
внутрішні хвороби 

приймає у Квінсі і виїжджає на виклики домів 

Дентист ОЛЬГА ОЛЕНЌО 
Профілактика хаорМ ясен І зубів. Лікування І протезування. Космо-
тнчна стоматологія. Приймається тільки за попередній домовленкям 

Адреса у Мангеттені 
ROCKEFELLER CENTER 

630 5th Ave.. Room 1803 
Now York. NY. 10020 

Адреса у КВІИСІ 
105-37 64th Avenue 

Forest Hills. N.Y. 11375 
(718)459 0111 

Наукове Товариство Ім. Шевченка 
в Ню Йорќу 

запрошує членів і українське громадянство на 

ДОПОВІДЬ 
ВІДРОДЖЕННЯ ВІЛЬНОЇ НАУКИ 
В УКРАЇНІ І РОЛА НАУКОВОГО 

ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА 
яку виголосить 

академік Олег Романів 
голова НТШ у Львові 

яка відбудеться 

у суботу, 24-го листопада 1990 р. о год. 5-ій веч. 
а домі НТШ в Ню йорќу 

при 63 Четверта авеню, між 9 110 вул. 
Після доповіді кава І солодке. 

У п р е м НТШ 

Допоможім Любі Часто 

Товариство Сприяння РУХ-ові 
за Незалежність України в Чикаґо, Ілл. 

запрошує до численної участи 

З ДЕПУТАТОМ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

юристом 
Віктором Ведем 

(Закарпаття) 
а п'ятницю, 23-го листопада 1990 року, 

4 о год 7-ій аач. 
в аадиторП собору свв. Володимира й Ольги 

Гість подасть найновішу інформацію про працю Парлямен-
ту України та про ситуацію на Закарпатті. 

Управа Товариства Українсько- { 
Американських Професіоналістів J 

і Підприємців Ню Йорќу і Ню Джерзі 
повідомляє членів і громаду про 

ЗУСТРІЧ 
з представниками „Зеленого світу" 

Юрієм Міщенком та 
Віталієм Пановом 

на тему 

„СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОЛОГІЇ" 

яка відбудеться 

в п'ятницю, 23-го листопада 1990 року 
і в готелі Ramsda, East Hanover, N.J. 
І Коктейл — 7:30 веч. дискусія — 8-ма веч. 
Ж Опісля кава і солодке. Вступ $5.00 

СК^ІЃО$'Ї^ ^те++^трьь^вї+ь- ̂ ^хяв^ее-^ь`ехарь. н cgs tec 

Тому два місяці приїхала 
до Америки 12-літня дівчи-
нка Люба Часто з родичами 
з України, котрій потрібна 
медична допомога в амери-
канських шпиталях. Люба 
шукає порятунку від важкої 
недуги серця. 

Шість років тому Люба 
перейшла одну операцію, 
що врятувало їй життя, але 
тепер потрібна друга і ском-
плікована операція, котрої 
не можуть зробити ніде, 
тільки в Америці. 

Родина Часто перебуває 
в Бостоні й очікує медичних 
спонзорів з бостонських 
шпиталів. 

Батьки Люби — україн-
ські письменники і журналі-
сти, раді б прислужитися 
українській громаді в Амс-
риці своїм професійним до-
свідом. Але тепер родині 

Цьогорічна осіння кон-
ференція українських креди 
тівок відбулася в Медісо-
ні, Віскансен, 2, 3 і 4 листо-
пада. В цьому місті знахо-
диться централ я 15,100 кре-
дитових кооператив Аме-
рики. Українські кредитів-
ки, згуртовані в Централі 
Українських Кредитових 
Кооператив (ЦУКА), вже 
вдруге відбули свій з'їзд в 
цьому осередку, будучи єди 
ним етнічним з'єднанням, 
яке провід американських 
кооператив вітав у себе із 
щирою гостинністю. 

Голова ЦУКА Володи-
мир Гупалівський, відкри-
ваючи з'їзд, представив го-
лову Централі Р. Свободу, 
який теплими словами вис-
ловив своє задоволення з 
присутності українських ко-
операторів. 

Д-р Р. Гайнц, президент 
Обезпеченевого відділу Цен 
тралі, професор універси-
тету, автор книжок, люди-
на міжнародної слави в 
свому фаху, висловив приз-
нання українським креди-
тівкам, свідомий того, які 
були їх початќи і які є їх 
досягнення сьогодні. Було 
цікаво довідатися від ньо-
го, як живо слідить провід 
американських кредитівок 
за розвитком подій у цен-
тральній та східній Евро-
ш. Тепер наступає там при-
ватизація економічної сис-

Л. Часто 

Часто потрібна конечна фі-
нансова допомога. Отже, 
звертаюсь до наших уста-
нов, всіх організацій, креди-
тівок і людей доброї волі, як 
рівнож до Українського На-
родного Союзу і всіх його 
відділів і округ: поможім 
родині Часто і полегшім 
їхнє перебування під час 
лікування їхньої донечки. 

У Бостоні відкрито Фонд 
Допомоги Любі Часто, 
число конта 662. Просимо 
надсилати допомогу на 
адресу: Ukrainian Frater-
nal Federal Credit Union, 
P.O. Box 185 West Roxbury 
Post Office, Boston, Mass. 
02132-0185 

Володимир Гетьманський 
секретар 374-го Відділу УН 
Союзу і голова Окружного 

Комітету Нової Англії. 

Ж Ѓ ` ;;,: ч:^,--. 

Конференція українських 
кредитових кооператив Америки 

теми, що допускає відрод-
ження кооперативного руху 
в тих державах. В тих спра-
вах він побував у Польщі 
й Мадярщині, де вже бага-
то праці зроблено в тій ці-
лі. Закликав українські крс-
дитівки зацікавитися питан-
ням відродження коопера-
тивного руху в Україні. Він 
уважав, що з нашої сторо-
ни повинно бути встанов-
лено щось в роді „Піс Кор", 
щоб допомогти в початко-
вій стадії організації креди-
тівок. Якщо ходить про 
відносини на внутрішньо-
му ринку, то небувалий ріст 
сили кредитівок не в смак 
банкам, які стараються об-
тяжити кредитівки подат-
ками та деякими обмежен-
нями, що в наслідках було б 
некорисним для членів кре-
дитівок. Він закликав на 
місцях впливати на своїх 
конгресменів і сенаторів , 
щоб не допустили до ухва-
лення тих законів. 

Пітер Маріон, директор 
технічних програм при Сві-
товій Раді кредитівок, яка 
об'єднує 36,526 кредитівок 
із 77 мільйонами членів та 
177 більйонів дол., вказав, 
як далеко зайшов розвиток 
кредитівок за останні 150 
літ . Цей феноменальний 

40 років ОДУМ Чикаґо 

На початку серпня 1950 
року молодь батьків зі схід-
ніх та центральних земель 
України створила в Чика-
го філію (ЗДУ М. Цього ро-
ку, 3 листопада, зійшлася 
велика одумівська родина 
Чикаго, щоб відзначити 
своє 40-річчя. Через ряди 
ОДУМ пройшли сотні 
молоді. Одумівці були 
разом у школі укра-
їнознавства на `сходи-
нах, таборах, зустрічах, зїїз 
дах, в мистецьких одини-
цях, разом подорожували 
по Америці та Европі. 

Філія ОДУМ Чикаго 

Кредитова Кооперативе „Самопоміч" 
в Ню Йорќу 
СПОНЗОРУЄ 

СВЯТОЧНИЙ ОБІД 
з нагоди 

„ДНЯ ПОДЯКИ" 
ДЛЯ СЕНЬЙОРІВ — ЧЛЕНІВ КРЕДИТІВКИ 

в неділю, 25-го листопада 1990 р. о год. 2-ій по пол. 

в залі Українського Народного Дому 
142 Друга авеню, Ню йорќ, Ню йорќ 10003 

Зголошення приймає Т-во „Самопоміч" 
98 Друга авеню, Ню йорќ, Н. й. 10003. Тел. (212) 777-1336 

впродовж свого існування 
була однією з найактивні-
ших. У 60-ті роки мали дві 
співочі групи дівчат, струн-
ну оркестру, струнний ан-
самбль, танцювальну гру-
пу та ансамбль бандурис-
тів. Впродовж десяти років 
влаштовувалися щороку ус-
пішні концерти для ширшо-
го кола громадянства в 
школі Шопена. Філія мас 
свій дім, яким опікується 
корпорація ‚‚Свобода", а 
жіночий відділ Товарист-
ва Одумівських Приятелів 
дає фінансову допомогу фі-
лії. 

Ювілейний бенкет від-
крив Володимир Косогор 
— голова філії, а вечором 
провадив Андрій Скиба. На 
свято приїхали одумівці з 
Канади, Мишиґену, Індія-
ни та Міннесоти. Андрій 
Смик, заступник голови ЦК 
ОДУМ, вітав від централі, 
Віра Петруша —відОДУМ 
Дітройту, Олександер По-
лець, голова ТОП Амери-
ки,— від філії в Міннеапо-
лісі та ТОП, Марія Сарах-
ман від СУМА, Олексій По-
шиваник від каси „Самопо-
міч", Павло Коновал, який 
очолює одумівський відділ 
УБСоюзу,— від окружних 
відділів, письмові привіти 
прислали Микола Францу-
женко , колишній голова 
ЦК ОДУМ; теперішній ке-
рівник української секції 
„Голосу Америки", Пласт. 
подружжя Самбірські та 
ін. На виховні потреби фі-
лії ОДУМ склали пожерт-
ву: „Самопоміч" — 1,000 

ріст с наслідком того, що 
вони стали догідним джсре-
лом кредиту і місцем збс-
рсження ощадностей для 
небагатого населення. Не 
маючи на цілі осягнути як-
найбільше зиску, вони за-
певняють своїм членам ви-
соку дивіденду від ощад-
ностеЙ та дешеві позички. 
Час випробував їх доціль-
ність та їх вмілість досто-
суватись до різних правних, 
культурних та економічних 
обставин, що запевняє їм 
постійний ріст. 

Д-р Олег Гаврилишин, 
економіст, блискучий про-
мовець, добре ознайомлс-
ний з сучасним економіч-
ннм становищем України, 
застановлявся над можли-
внмн економічними угру-
пованнями у Східній і Цен-
тральній Европі. Розвиток 
політичних подій в Совст-
ському Союзі дозволяє йо-
го республікам, як і сате-
літам, входити окремо в 
торговельні зв'язки з інши-
ми державами, так що, за-
лежно ВІД ДОЦІЛЬНОСТІ! і ко-
ристей, окремі держави бу-
дуть творити вигідні для 
себе економічні бльоки. 

Візія майбутнього була 
темою доповіді Марти Клі-
всленд, працівниці унівсрси 

дол., Вол. Косогор 315, 
Володимир Котенко — 250, 
Український Братський Со-
юз — 100, Марко Пошива-
ник — 50, Ст. Самбірський 
- 4 0 та К. Баран - 25. 

Серед присутніх були 
майже всі особи, що очолю-
вали філію: Олександер 
Луппо, Павло Коновал, 
Олексій Пошиваник, Олек-
сій Коновал, Микола Ски-
ба, Василь Коновал, Вік-
тор Войтихів, Микола Сі-
лсльник, Володимир Коно-
вал, Андрій Скиба та Воло-
димир Косогор. Деякі ке-
рівники мистецьких оди-
ниць філії, як Микола Осов-
ський та Григорій Китас-
тий, що очолював ансамбль 
бандуристів в 1964—1967 ро 
ках, відійшли в інший світ, 
Анатолій Степовий живе в 
Арканзасі, а решта були 
присутні на бенкеті, а цс: 
Анатолій Л у п п о , Віктор 
Войтихів, Олексій Поши-
ваних, Євгенія Косогор, 
Дмитро Грушецький та Ва-
снль Деркач. Струнний ан-
самбль, що існує з 60-их ро-
к!В, а з 1971 р. ним керує В. 
Войтихів, виступив на бен-
кеті з трьома точками. В 
ансамблі тепер грають Дар-
ка Попович, Олена Бара-
баш, Дора Турула, Володи-
мяр Мацкевич, Микола Се-
мітко, Петро Осійчук та 
Віктор Войтихів. 

На двох екранах було 
висвітлено діяпозитиви 
(слайде) з сорокарічної ак-
т.'ГОНОСТИ членства. До тан-
ців до пізньої ночі грала 
оркестра ‚‚Нове поколін-
ня" з Канади. 

Око 

Зе спсцілльністю - лікер, на прізвище - ЛЮБА МЕЛІНИШИН, 
досконало володіє українською мовою, можу виконувати 
кваліфіковані праці перекладу та вкладання змісту а аиглій-
ськоі не укрђійсьќў мову: медичних текстів, бізнесової до-
кументацИ, приватних листів, оформлення поздоровлень з 

приводу різних оказіЃї. 
Прошу звертатися щодня (крім неділі) від S-10-ol веч., 

писати на адресу: 

2908 George Avenue, Parma, Ohio 44134 

Tel.: В43-ГО4 

Дніпропетровці. 
(Закінчений зі crop. 1) 

ти подібні групи сприяння 
для інших областей. Адже 
цс, може, наша остання на-
года здобути волю Україні. 

Члени групи сприяння 
вкладають багато енергії і 
праці для допомоги Украі-
ні. Зокрема Софія Лонншин 
розповсюдила різдвяних 
карток на суму 2,400 дол.. 
як також і Марія Цісик. 
Раїса та Іларіон Хейлики. В. 
Нссенюк, Димтро Корнісн-
ко. 

Особливу подяку склада-
смо власниці Скоп Травел 
агенції Марії Гсльбіг, яка 
допомогла перевезти ван-
таж в Україну швайцарсь 
кою лстунською лінією Сві-
сейр, що безкоштовно пере-
везла апаратуру в Україну. 

Якщо хтось бажає допо-
могти Дніпропетровській 
області, просимо висилати 
пожертви на наше конто у 
Крсднтівці св. Андрія в 
Бавнд Бруці ч. 2913, Ukra-
іпіап Support Group for Dni-
propetrovska oblast , P.O. 
Box 375, South Bound Brook 
N.J. 08880. 

тстськоі кредитівки. Вона 
дораджувала ‚‚пересунен-
нл`` влади видавати дсинзії 
„згори" на ширші кола ко-
мандної верстви, а також 
усвідомити собі дійсну мі-
сію та ціль існування крсди-
тівок. Радила застановити-
ся над такими поняттями як 
якість, посвята для праці, 
вдоволення, навчання, кра-
ща українська майбутність, 
почуття відповідальности, 
пошана громади. Усвідом-
лення та застосування тих 
понять у праці доведе до 
кращої обслуги та кращих 
досягнень. 

Оригінальною була сс-
сія, проваджена пснхоло-
гом, яка складалася з кіль-
кох рухливих, спільних 
вправ, в яких брали участь 
усі ирисутні. які виявляли 
доцільність змін встановле-
ної рутини, шукання нових 
способів спільної праці та 
потреб довір'я до співпра-
цівииків. 

На цьому з'їзді, перший 
раз був також представник 
кооперативного Руху Ук-
раїни Юренеиь. Він харак-
теризував запільне еконо-
мічне становище України, 
яке далі залежне від посга-
нов Москви. Але коопсрати 
ви регулює місцева влада. 
Вправді намагання деяких 
кооператив використати не-
достачу товарів, підвищу-
ючи надмірно ціни, довело 
до того, що слово кооие-
ратива стало ненависним і 
народ уважає шкідливим. 
Все ж таки їх треба органі-
зувати і в тому напрямі 
край очікує допомоги діяс-
пори, не забуваючи про те, 
що наша кооперація в Аме-
риці прийшла з краю Хай 
повернеться тепер гули 

Володимир Баран 

Прем'єр-
міністром... 

І Закінчення зі crop J) 
кулаком, хоч лобре бачив, 
що вона вагітна Інші гро-
мадяни засвідчують, що 
Григор'св провокував бійку 
та нацьковував вірних РИП 
тѓа вірних українських Цер-
ков біля собору св Софії v 
Києві після приїзду в Укра-
їну Пзтріярха Мстислава 

Третю демонстрацію вла 
штували на Хрещатику при 
ватні таксівкарі, які на ко-
роткий час тисячами авт 
забльокували Хрещатик, ви 
магаючи додаткових купо-
нів на купівлю бензини і 
намагалися штурмом втяти 
приміщення Київської Об-
ластної Ради. За словами В 
Чорновола, наведеними в 
газеті „Известия" з 13-го 
листопада, приватні так-
сівкарі заробляли до 800 
рублів місячно, а інформу-
вали, що нібито заробля-
ють лише 150-160 рублів 
Отже купони їм видали і 
розрахунку на ці 150-160 
рублів. Таким чином, прихо 
вування справжніх заробіг-
ків обернулося проти них 
самих. В. Чорновії також 
пояснив, що купони не 
ідеальний внхіл ѓі складйої 
ситуації, але цс с несміли-
ВИЙ Крок В ОІЬ M a i l " " . ! ІЬНОІ 
валюти У Львові ч ііб. ю-
родину і молочні продукти 
продають без купонів 

На вічну пам'ять В. Гаврилюка 

Українська громада в 
Джерзі Ситі потерпіла важ-
ку втрату, коли 6-го жовт-
ня цього року відійшов ) 
вічність наш довголітній 
друг та відданий громадсь-
кин і союзовий діяч св II 
Вг.;;иіь Гаврилюк. блиіь-
кин багатьом нам у Джср-
зі Ситі приятель. 

Доля звела мене із В 
Гаврнлюком багато років 
раніше. 

Зустрілись ми з ним впер-
ше як полонені. КОЛИШНІ 
вояки польської армії в ні-
мецькому 4-му Сталягу в 
Магдебурзі, Саксонія. Було 

це 20-го листопада 19}9 
року, і віл того часу ми 
майже не розлучалися, бо 
були в таборі полонених. ;і 
після того на праці в Німсч-
чині, близько себе. 

В німецький полон попав 
я вже 14-го вересня 1939 ро-
ку біля Кракова, де було 
більше таких як я україн-
ців, які не по волі боронн-
ли Польщу і також не пона-
шій волі стали полоненими 
Третього Райху. 

В Сталягу працював В 
Гаврилюк, уродженець Во-
лині, в більшості надворі, а 
мені припала була праця 
кравецького майстра в бу-
динку, де моїм обов'язком 
було направляти одній ѓа 
коди полонених. Кожного 
дня, після закінчення праці 
на полі, В. Гаврилюк при-
ходив до нас і ми завжди 
ділилися між собою харча-
ми (навіть зупою) та папі-
росами. Саме в цих справлі 
важких для полонених ча-
сах можна було належно 
пізнати та оцінити гарний 
характер В. Гаврилюка. 

В травні 1941 року всіх 
нас звільнили з полону та 
перевезли на працю цивіль-
них робітників в Німеччи-
ш. Тоді ми далі працю-
вали разом на полі, в тому 
і на копанні буряків, аж до. 

'о v-.^`' . -̂ StfMi' 
^ І ^ '̀ - : : 

ПРЕСОВІ А Г Е Н Т С Т В А повідомили з Москви, що.';' 
захоплювачам літака не вдалася спроба скерувати літак за -' 
кордон. Об'єктом захоплення тим разом став пасажнрсь- _. 
кий літак Аерофлоту ГУ-54, який летів з Ленінграду до:": 
Львова. Один з пасажирів, 18-річний Міхаїл Грачов,-
передав стюардесі записку з погрозою зірвати бомбою 
літак, якщо пілоти не змінять курсу і не приземляться у 
Швеції. На покладі літака знаходилось 143 пасажирів. 
Пілоти змінили курс і фактично обманули недосвідченого 
захоплювача та приземлились на совітській території в 
Білорусії. Ґрачова схопили агенти КҐБ і міліціонери на 
лстовищі в Мінську. Також ніхто не був поранений з 
пасажирів. 

закінчення війни в травні 
1945 року. 

До таборів сингальців, 
якими спершу займалася ѓа 
опікувалася УНРРА, а по-
тім ІРО. прийняли нас усіх 
українців, колишніх поло-
неннх, а осганньо робітнн-
ків у Німеччині. Гак ми опи-
ннлися разом з В. Гаври-
люком в таборі скнтальців 
в Галлінлорфі. де Василь 
познайомився, а тоді одру-
жився з Галиною, вивезе- ` 
ною на працю до Німеччн-` 
нн. укрдїнконз ізусхідніх об-
ластей. 

Перебували ми разом до-
лю і недолю таборування в 
Галліндорфі аж до час) на-
шого виїзду до Америки. 1 
знову ж тут , в Америці, до 
ля нас наново звела в нашій 
українській громаді в Джер 
зі Ситі. В. Гаврилюк жив-' 
всі роки у Джерзі Ситі, був 
активним членом українсь-
кої громади, зокрема в ОО 
ЧСУ та в українській като-
лицькій парафії свв Петра 
і Павла. Він також, як вір-
ний друг своєї дружини 
Галини, допомагав їй у гро-
мадській та союзовін пра-
ці, бо Галина була зоќре-
ма активною в праці У Н(`о-
юзу, в Окружній Управі та 
у 170-му відділі, де вона 
займала різні пости, в тому 
теж пост секретаря. 

Українська громада Дже-
рзі Ситі вшанувала покій-
ного численною участю в 
Панахиді і в похороні, вис-
ловлюючи свою вдячність 
за його працю для громади 
та за його довголітню друж-
бу з товаришами долі й не-
долі в мандрівці по світі. 

Нехай вільна земля Ва-
шінгтона буде йому лег-
кою, а пам'ять про нього 
вічною! 

Микола Шеремета, :` 
секретар 70-го Відділу^:' : —^..-^..улй^: 

У світлу пам'ять 

Теодора Мирошниченка 
кол. старшини Армії УНР, 

Батька наших співробітниць 

ГАЛИНИ КУЗЬМИ І МИРОСЛАВИ МИРОШНИЧЕНКО 
на У К Р А Ї Н С Ь К И Х В О Є Н Н И Х І Н В А Л І Д І В 

150 дол. зложили 
П Р А Ц І В Н И К И В-ва „ С В О Б О Д А ' 

ПОДЯКА 
З яолі Всевишнього, дня 14-го серпня 1990 року 
несподіване Ідійшоо від нас наш найдорожчий 

СИН, БАТЬКО І БРАТ 

СВ. п . 

ЕВГЕН ПОПОВИЧ 
-

{#tto дорогою висловлюємо нашу сердечну подяку 
всім, що так численно взяли участь у похоронах св. п. Евѓена. 
Наша щира подяка о. порохові церкви св. Володнмрл в Глен 
Спей, Василеві ШтеленевІ, за похоронні відправи, за 
молитви І прощальні слова. Наша подяка дякові, Богданові 
Чаплі за його всі похоронні обслуги в час Парастасу і 
похорону. 

Ми щиро дякуємо за прощальні слова над домовиною у 
похоронному заведенню голові Об'єднання Українців у Глен 
Спей, Богданові Кандюкові, а товаришеві св. п. Евѓена, д-р 
Андрієві Шульові за слова розради. 

Мґр. Михайлові КІндрачукові. який попращав св. п. 
Евѓена від сусідів під час тризни I проф. Михайлові Добошо-
ві, близькому приятелеві родини, який словом відпровадив 
св. л. Евѓена в цю так далоќў мандрівку, наша сердечна 
подяка. 

Ми дякуємо всім громадянам, що так чисельно взяли 
участь у цих жалібних і сумних відправах. Зокрема дякуємо 
о. Матесві Берќові I о. Василеві ШтеленевІ за відправу 
поминальних Богослужень у 40-ий день смерти св. п 
Евѓена, як також Відділові СУА в Глен Спей і всім громадя-
нам, що в той день підготовили поминки. 

Громада щиро відгукнулася на прохання родини, щоби 
замість квітів на свіжу могилу складати пожертви на Фонд 
Допомоги Дітям Чорнобиля. Зібрані пожертви в сумі 
2.125.00 дол. родина переслала з точним списком жертво-
дявців до згаданого фонду. Щира за це всім подяка, як також 
за всі Служби Божі. 

Вкінці наша подяка похоронному заведенню Грей-
Паркер в Порт Джзрвіс за взірцеве переведення похорону. 

Хай Господь винагородить усіх силами І здоров'ям. 

Батьки: ЮСТИНА і ВОЛОДИМИР ПОПОВИЧ 
Діти СТЕПАН І АНДРІЙКО з мамою СОФІЄЮ 
Брят: ЙОСИФ з родиною 
Сестра: РОКСОПЯНА КИЗИК 3 Нужем АНДРІЄМ 

V 



6 СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ. 16-го ЛИСТОПАДА 1990 Ч. 220. 

лено високу оцінку громад-
ськости для гарвардських 
видань. 

Видання сьоми томів, з 
яких шість вже вийшли у 
світ, ми розцінюємо як 
справді творчий подвиг ук-
раїнськоі спільноти поза 
межами України. Ми знас-
мо скільки труду і величез-
них коштів вкладено. За рік, 
що проминув від того часу 
як ми включилися до цього 
видання, я хотів би Вам 
позвітувати, шо ми зроби-
ли. Що нам треба зробити і 
які виникають проблеми. 
Насамперед, ми маємо вже 
мікрофільми кількох томів 
готових до видання, як та-
кож і готові до видання 
чергові томи. Зокрема, мі-
крофільм Щоденника Яко-
ва Маркевича. Це дуже важ 
ливий документ скономіч-
ного і культурного життя 
України першої половини 
18-го століття, обсягом на 

Д-р Олексій Мишанич.. 
Закінчення Зі crop. 4 

К35 

' о 

" 1 4 кар. золоті тризуби, кульчики і пврстені, хрестики, медалі. 
в Оригінальні брилянтові пврстеиі І шлюбні обручки. 
# Випродаж годинників. 
0 МужеськІ та ЖІНОЧІ перстені по знижених цінах. 

MAKAR'S JEWELRY A GIFT SHOP 
9 9 6 Stuyvesant A v e n u e Ш Un ion , N.J. 0 7 0 8 3 U ( 2 0 1 ) 6 8 6 - 1 9 3 1 
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Дог ідний доізд з "Parkway" Вечорами відкрито 

ШММ ЩШШШ№ШШШІШШШШШІШШ№ІЬ 

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

Добре відома фірма з 30-ти літнім досвідом, скоро і точно обслуговує 
своїх численних клієнтів лри висилці 

ПАКУНКІВ — ПОДАРУНКІВ В СССР 
ВІДБОРЕЦЬ НІЧОГО НЕ ПЛАТИТЬ, 

ВСІ ПОСИЛКИ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ. 

Всі наш! агенції мають на складі великий вибір високоякісних 
товарів по д у ж е приступних цінах. 

інформації та каталоги м о ж н а о д е р ж а т и у нашому головному бюрі 
або у всіх наших аг'енціях. 

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 6 0 6 2 2 
CHICAGO. Ill 6 0 6 2 2 
CLEVELAND. OH. 4 4 1 3 4 
FORT WAYNE. IN . 4 6 8 0 8 
HAMTRAMCK. Ml 4 8 2 1 2 
HARTFORD. CT 0 6 1 0 6 
HERKIMER. N Y 13350 

INDIANOPOLIS. IN 4 6 2 2 7 
IRVINGTON. N.J 0 7 1 1 1 
LAKEWOOD N J 0 8 7 0 1 
LOS ANGELES. CA. 9 0 0 4 6 
MIAMI BEACH. FL 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 10009 
PHILADELPHIA. PA. 19116 
PITTSBURGH PA 15203 
ROCHESTER N Y 1 4 6 2 1 
TRENTON. N J 0 8 6 1 1 
WATERVL1ET N Y Г 2 1 8 9 
WORCESTER. MA 0 1 6 0 7 
WHEATRIDGE CO 8 0 0 3 3 

632 Dorchester Ave 
701 Fillmore Avenue 

2242 W. Chicago Avenue 
1723 W Chicago Avenue 

6089 State Road 
1807 Beineke Road 
11415 Jos Campau Avenue 
18 39 Park Street 
RR в 1 Box 765. 

Mc Kennan Rd 
3216 St Jude Drive 
1082 Springfield Avenue 
901 E County Line 
7706 Santa Monica Blvd 
1352 Washington Avenue 
2422 Central Avenue NE 

698 Sanford Avenue 
122 First Avenue 

10182 Bustteton Avenue 
1307 E Carson Street 
6 8 1 683 Hudson Avenue 

703 So Broad Street 
1828 3rd Avenue 

22 Carlstad Street 
4330 Quay Street 

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

Tel (315) 
Tel. (317) 
Tel. (201) 
Tel (201) 

(213) 
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(612) 
(201) 

Tel. (212) 
Tei. (215) 

(412) 
(716) 

Tel. (609) 
Tel.: (518) 
Tel. (508) 
Tel. (303) 

268 1303 
895 0700 
235-7788 
666 3985 
884 1738 
432-5402 
365 6350 
232 6600 

866 3939 
787 0052 
374-6446 
363 2251 

Tel 
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Tel. 
Tel. 

Tel. 
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532 
788 
373 
533 
969 
481 
544 
393 
274 
798 
422 

1962 
7026 
2545 
8783 
2906 
1150 
2750 
2151 
9455 
5242 
2868 
4330 

три томи, приблизно три 
тисячі рукописних сторі-
нок. Друкованою була десь 
приблизно третина щодсн-
ника, в чотирьох томах, з 
яких три томи вийшли у 
скороченому російському 
перекладі як додаток ло 
‚‚київської Старовини", а 
один том у Львові у серії 
‚‚Пам'яток давньої ўкраїн-
ської історії". Увесь Щоден-
ник, мені здається, можна б 
тепер видати також у трьох 
томах. Слід подумати хто 
напише до нього передмову 
і хто буде перекладати його 
на сучасну українську мов) 
Так само є вже у розпорял-
женні редколегії мікро-
фільм ілюстрованих подо-
рожніх записок Василя Гри-
горовича-Барського, а теж 
практично готовий до дру-
ку том, що міститиме ре-
продукцію славного ко-
зацького літопису Граб'ян-
ки. Передмову до ньою 
пише Юрій Луценко, спів-
робітник Інституту літера-
тури. 

Далі, ми привезли мікро-
фільми .‚Хроніки Леонтія 
Боболинського", приблиз-
но 1200 до 1300 сторінок 
рукопису, який ще не внда-
вався. Він охоплює історію 
України від найдавніших 
часів до початку 17 століт-
тя. Хроніка Тоеодзія Сафо-
новича також готова до ви-
дання. Цс теж хроніка 17 
століття. її упорядковує і 
готує до друку член Архео-
графічної комісії з Дніпро-
петровського Університету 

проф. Юрій Мицик. 
Ми можемо запропону-

вати ще видання „Перссоп-
ницького Євангелія", одно-
го з перших перекладів Свя-
того Письма на українську 
літературну мову. Це чудо-
ва рукописна книга, яка 
була виконана в 16 столітті 
у Псрссопниці, на Волині і 
до цього часу ніколи не була 
видана. 

Найважливішим пит`ан-
ням для нас є серія перекла-
дів на українську мову. До-
тспср не вийшов ще жоден 
український переклад. Поки 
що у нас є переклад Русько-
го літопису, який виконав 
проф. Леонід Махновець з 
Києва. Він був публікова-
ний в Києві накладом п`ят-
десят тисяч і моментально 
розійшовся. На ті речі є у 
нас величезний попит. Мах 
новець передав копію свого 
перекладу до диспозиції 
Гарвардської Бібліотеки. 
Він пропонує деякі зміни і 
оформлення перекладу. Цей 
тому літопису ми вважаємо 
готовим до друку, і Махно-
вець пише до нього перед-
мову, яка буде готова на 
кінець лютого наступного 
року. 

Далі, готовий у нас пере-
клад літопису Самійла Ве-
личка; його зробив відомий 
письменник Валерій Шев-
чук. Перший том був опу-
блікований в журналі „Ки-
їв", а тепер його книжкове 
видання готується у видав-
ництві „Дніпро". Запляно-
вано видати його в 1990 або 
1991 році, а ми пропонуємо 
щоб видати його ще крім 
того в нашій серії. Він пере-
кладаний за тим вже прин-

1 OVER SEA'S ELECTRONICS 
З 220 V — PAt -
З VCR — TV — 
Iі 34 Easterly Avenue, 

SECEM — NTSC 
CAMCORDERS 
Auburn, N.Y. 13021 

1 Tel.: (315) 252-8350 or (315) 252-8350 j j 

ДОЗВІЛ НА ЇЗДУ ABTOM 
ДЛЯ ВСІХ 
(312)622-7765 

5621 W. FULLERTON AVE. CHICAGO. III. 60639 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Адміністрації „Свободи" 

П О В І Д О М Л Я Є М О ВСІ ОРГАНІЗАЦІ Ї 
і П О О Д И Н О К І О С О Б И . 

ЩО АДМІНІСТРАЦІЯ 
НЕ БУДЕ ПОМІЩУВАТИ ЖАДНИХ 

ОГОЛОШЕНЬ 
якщо попередні рахунки 
НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ 

Окремих пистів у тій справі не бупеться 
відписувати 

ВСІ РАХУНКИ МУСЯТЬ БУТИ ЗАПЛАЧЕНІ 
ДО 15 ДНІВ ВІД дня появи. 

ципом, що „Літопис Русь-
кий", і в ньому такий же 
науковий апарат і передмо-
ва. Щодо перекладу літопн-
су Граб'янки, якщо ми буде-
мо видавати його найближ-
чнм часом, то Юрій Луцен-
ко, (який написав передмо-
ву до факсимільного вндан-
ня), береться також за пере-
клад літопису на сучасну 
українську мову. Також є 
ще у нас „Густинський Лі-
топис" величиною 26 арку-
шів друку, який разом з 
„Синопсисом" дав би по-
рядннй фаховий том. Та-
ккм чином ми пропонуємо 
зараз п'ять готових пере-
кладів на україську мову. 

Київ і Львів можуть дуже 
швидко підготовити твори 
Інокія Ґалятовського. Спів-
робітниця Інституту мово-
знавства при Академії 
Наук, Іна Чепіга, могла б 
підготувати видання і напи-
сати передмову до нього. 
Далі, ми пропонуємо вида-
ти Лазара Барановича у 
двох томах: поезія поль-
ськомовна, а проповіді 
(„Меч духовний" і „Труби 
словес проповідних") укра-
їнською мовою. Це видання 
може підготувати й на лиса -
ти до нього передмову Ро-
стислав Радишевський. 
Стародруки й рукописи Ла-
зара Барановича зберіга-
ються в Центральній Нау-
ковій Бібліотеці Академії 
Наук в Києві. Творчість Іва-
на Вишенського перекла-
дена на українську мову 
Валерієм Шевчуком. Також 
можна приготоити твори 
Івана Величковського і Кли 
ментія Зіновіева, двох най-
більших українських поетів 
на переломі 17 і 18 століть, 
їхні рукописи с в доброму 
стані і наші мовознавці 
могли б ними зайнятися. 
Отже ми пропонуємо рс-
дакційній колегії від десяти 
до дванадцяти томів — цін-
них джерел духовости ук-
раїнського народу, історії 
української культури і істо-
рії української літератури. 

Особливо важливі факси-
мільні видання бо вони пе-
редають текст найточніше, 
без будь-яких перекручень. 
Наш обов'язок об єднати 
всі сили українського наро-
ду в Україні і діяспорі, щоб 
протягом кількох років за-
вершити цей великий твор-
чий подвиг. 

?жшг;.-.. 

Збагачення... 
Закінчення зі crop. З 

Бемка із Гюстону — цс 21 
графічний твір Павла Ков-
жуна. Здебільшого — офор-
млення обкладинок до кни-
жок. 

Мистець Андрій Бокотсй 
п Львова подарував музес-
ві свій виріб із скла — дско-
ративну вазу. Твори Андрія 
Бокотся експонуватись на 
міжнародних виставках у 
багатьох містах Европи. 

Мистець з України Іван 
Марчук подарував Музеєві 
полотно „Мислитель", 1989 
р. Маестро Михайло Мо-
роз подарував свій пейзаж 
останніх років. Іванна Лі-
щинська із Філядельфії — 
ікону Володимира Гїещан-
ського ‚‚Христос - учитель". 
Панство Анна і Роман 
Максимовичі закупили для 
Музею монотипію Р. Рома-
нишина ‚‚Переоцінка цінно-
стсй". 

4ЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЙ^ 
е$Нема то, як на СОЮЗІВЩ ^ 
, 5 також і в ДЕНЬ ПОДЯКИ! % 

% РОДИННИЙ ДЕНЬ ПОДЯКИ І ' 
^ 

^ 
на СОЮЗІВЦІ 

У „День Подяки", четвер, 22-го листопада 1990 року, 
%J ѓод. 1-ша по пол. 

е Л ТРАДИЦІЙНИЙ 
%СВЯТОЧНИЙ 

^ О Б І Д 
Sf^ На спвціяпьне замовлення 
^ ЦІЛИЙ ІНДИК дпя родини. 

^ ш Додатково вепикий вибір 
с^ сапат та стіп багатий 
щ^ з віденськими соподощами 

е ^ Обіди тільки 
^ за попереднім замовленням. 

Д ^ Обід на День Подяки з нічлігом $вв ЗО 
^ ОБІД Т ІЛЬКИ $17.50 й% 
% J СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА від четверга до неділі, додатково $142.50 ^ 

с ^ від особи, за асі оплати А ^ 

^ Замовлення на О Б І Д слати на адресу ` ^ ' 

Ж! Ukrainian National Association Estate ^ 
` 5 ^ Kerhonkson N.Y. 12446, або телефоном (914) 626-5641 ' ^ 

^ѓѓѓѓѓѓѓѓѓѓѓѓѓѓѓѓѓ 
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Ісаевич... 
Закінчення зі стор. 4 

ратурних пам'яток украін-
ського народу і оцінити 
його реальний внесок в істо-
рію світової культури". 

Українське суспільство в 
діяспорі може гордитися, 
що воно зрозуміло основну 
вагу науки для відродження 
української нації і своєю 
подивугідною жертвенні-
стю уможливило створення 
- на одному із заслужено 
найславніших університе-
тів світу— трьох катедр 
українознавства та україн-
ськс J наукового інституту. 
Всесвітнє значення україн-
ського гарвардського про-
єкту, що його ЗДІЙСНЮЄ УН-

ф РОЗШУКИ ф 

Родина s сапе Луги, а також 
Саша І Надп з Києва 

шукають 
ГРИГОРІЯ КІНЩАКА 

сина Якима з села Бондурівка. 
район Чвчвльницький, наро-
джений 1910 року Писати на 

адресу 
Prof Phillip Gillette 

Old Dominion University 
Norfolk. VA 23529-0088 

Двоюрідний брат розшукує 
ЛОЄВИЧА ВАСИЛЯ 

ІВАНОВИЧА 
1924 р народження та двох йо-
го сестер (імена невідомі) Про-
живали з батьками у Ню Йорќу 

Батько, ЛОЄВИЧ ІВАН 
ЙОСИПОВИЧ, 

1898 р народження, народився 
в с Погірці Дрогобицько! обл 
Працював у ресторані, чистив 
вікна Помер приблизно в 1938 
році Мати родом з м Бібрка 
ЛЬВІВСЬКОЇ обл Зв'язок втраче-
но Б 1938 р Писати на адресу 
Українська РСР 
Львівська область 
Стрийський район 
с. Дулібн 
аул. Будівельна, 1 
Лосаич Володимир 

Михайлович 

ВІДІЙШЛИ 

в від НАС і 

МАРІЯ ЛЯМПІКА, член УНС 
ВІдд. 5-го їм. CD. Миколая а 
АсторП, Н.Й., поморла 12-го б#-
рааня 1990 року на 71-му році 
життя. Нар. 21-гс січня 1919 
року. Членом УНС стала 1982 
року. Залишила у смутку мужа 
Любомира, дочку Віру Ламліку-
Гайдоч а мужам Іваном. Похо-
рои відбувся 15-го берозня1990 
року на цвинтарі са. Андрія в 
Спзт Бавнд Бруку, Н.Дж. 

Вічна Ти Пам'ятьІ 

Мпріон Климишии, сакр. 

СТАНІСЛАВА СВИНАРЕНКО, 
член УНС ВІдд. 372-го їм. Івана 
Франка в Плейнфіг.ді, Н. Дж., 
ломарла 22-го вороснп 1990 
року на 80-му році життя. Нар. 
31-го липня 1910 року а Гаврич 
Руда, Польща. Членом УНС ста-
ла 1949 року. Залишила у смут-
ку дочку Анну, зятя Василя, дві 
гнучіси: Любу І Оксану з мужа-
ми, одну правнучку І сестру ш 
Польщі. Похорон відбувся на 
цвинтарі св. Андрія в Сват 
Бавнд Бруку, Н.Дж. 

Вічна їй Пам'ятьІ 

С. Лонншин, сакр. 

МАРІЯ УКРАЇНЕЦЬ, член УНС 
ВІдд. 498-го Т-ва „Дніствр" У 
Ванкувер, Б.К. померла на 91-
му році життя. Нар '899 року в 
Перемишлі, Україна. Членом 
УНС стала 1929 року. Залишила 
у смутку три дочки: Ольгу Джін 
І ЕлсІ. Похорон відбувся ЗО-го 
липня 1990 року на цвинтарі 
В пѓѓорі Меморіал Парк в СаррІ, 
Б.К. 

Вічна †й Пам'ятьІ 

Алекс Карлінський, секр. 

СТБФАН БІЛОУС, член УНС 
ВІдд. 211-го на Статей Аиленд, 
Н.Й., помер 29-го вересня 1990 
року на 76-му році життя. Нар. 
1914 року а ЗолочовІ, Україна. 
Залишив у смутку брата Ярос-
лава Білоуса. Похорон відбувся 
3-го жовтня 1990 року на цвин-
тарі св. Андія в Бавнд Бруку, 
НЛж. 

Вічна Йому Пам'ятьІ 

О. Герма июк, секр. 

М И Х А Й Л О З Е Д А Й Л О , члаи 
УНС ВІдд. 18-го Т-ва „Просвіта" 
а Спрінґ ВаллеА, Н.Й., помер 
14-го жовтня 1990 року на 74-му 
році життя. Нар. 1916 речѓу в 
СлрінГ Веллей, Н.Й. Членом 
УНС став 1989 року. Залишив у 
смутку дружину Анну, дочку 
Джейн, синів Василя І Тому, 
братів Стефаиа І Володимира, 
четверо внуків та дальшу роди-
иу я Америці І на Україні. Похо-
рои відбувся 17-го жовтня 1990 
року на цвинтарі св. Антонія ш 
Наиюет, Н.Й. 

Вічна Йому Пам'ятьІ 

Секретар 

ІГУ є доказом, які рясні 
плоди вже принесли і даль-
шс приносять наші датки. 
Про це вже добре знають і 
на Україні та навіть в пресі 
шанують нас за це. Можна 
надіятись, що доцент львів-
ської консерваторії Ю. Яси-
новськин говорить за всіх 
свідомих українців, коли в 
журналі „Культура і жит-
тяи з 14. І. 1990 він пише: 
„Особливої вдячності за-
слуговують фундатори 
„Гарвардської бібліотеки", 
які взялися фінансувати цю 
благородну справу... Без їх 
активної допомоги ми не 
мали б таких багатих і 
ошатних томів цієї серії". 

ф) На день 23 червня 
1990 появилося вже 9 то-
мів. Ред. 

^а^Сежввп. 
'" "ТіТГ^^ІИГЇТЄІІ 

Tb First Avenue 
Tel (?1?і 4 73 3550 

New York N У TO009 
М А Є М О Б А Н Д У Р И 

НА П Р О Д А Ж 

ПРАЦЯ 

ПОШУКУЄМО ЖІНКУ 
до опіки дгтей шкільного віку та 
до легкої домашньої праці При-
ватма кімната з пазнимкою Тел-

фонувати на число 
(201) 894-1895 веч. 

Г REAL ESTATE """"ї 

DELAWARE 
RIVERFRONT GEM 

Exceptional year-round or wcokund 
horn#, 90 minulot from NYC, 5 ml-
nutot from Gi#n Sp#y. Historic 1 820 ' j 
Canal Lock Howt#. beautifully up-
dated for comfortable living. Beamed 
living; dining room, large modem 
kifchon, pin#pan#l#d family room 
with w#t bar, 3 bedroomt, 1 M l 
bathi. wraparound porch with 
iwooping rivor vi#wt, cement bavo-
mant, many J to re go a real, imall 
outbuilding; jtudio. S#t on (ton#-
terraied hilltido with Š#atonal 
waterfall, tecludod from neighbou 
by surrounding d##p woods. Near 
major highways. Historic auallty 
ana w#ll car#d-for condition like this 

is hard to find. 
$249,000 

Call evenings: 
(212) 673-7025 

BUSINESS 
# OPPORTUNITIES 

К Р А М Н И Ц Я 

" I C O N " 
продає ІКОНИ КОРАЛІ 

ПАМ ЯТКОВІ РЕЧІ 
мапракпж 

ГОДИННИКИ і ЗОЛОТІ РЕЧІ 
Масмо РАДІО ВІДЕО ю ЎКРАЇН^ 

230 East 14th Street 
New Yrnk N Y 1000? 

Tel ( 2 1 2 ) 9 8 2 3 4 8 8 

#FUNERAL DIRECTORS# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 

Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦАХ 
ЛЎІС НАЙҐРО — директор 

Родима ДМИТРИЌ 

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

(212) 674-2568 

LYTWYN 8, LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

О б с п у л Щ И Р А і Ч Е С Н А 
Our Services Are Available 
A n y w h e r e m New Jersey 
T a - о ж ) а к м а е м о ( х noxopo-
иами ма ивимтарі в Бавнд 
Б р у к у і ПЄрЄмЄСЄнмим Т п і н -
них Останків з різниж країн 

світу 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyveunt Avenue 

(corner Stanley Terr ) 
UNION. N J 07083 

(201)964 4222 

HURYN MEMORIALS 
ВИРОБЛЯЄМО НА ЗАМОВЛЕН-
НЯ ТА ВМОНТОВУЄМО НАЙ-

КРАЩОІ ЯКОСТИ 

ПАМ'ЯТНИКИ 
а околиці Ню йорќу, мслючею-
чм цаннтврі: се. Духа ш Гамптом-
бургу. Н. й., се. Андрія а Беанд 
Бруку. Н. Дж.. ПаАи Буш а Кер-

гонксомі та Гп#и Сп#и. Н. й. 
Ми Пропонуємо ОСОбнсті поспу-

ѓн та поради у Вашочу aoui 
За пвомовмим представником 

слід телефонувати 
IWAN HURYN 
РО Box 121 
Hamplonburgh. N Y 10916 
(914) 427 2вв4 

BOHDAN REKSHYNSKYJ 
45 East 7th Street 
New Yort. NY 10003 
(212) 477-6523 




