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Помер проф. д-р В. Лев 
Ню Йорк. — В суботу, 23-

го березня 1991 року, помер 
на 89-му році життя проф. 
д-р Василь Лев, філолог, 
україніст, педагог, дійсний 
член НТШ, мовознавець і 
історик літератури, профе
сор Львівського державно
го університету, УВУ і ко
леджу в Скрентоні, публі
цист, статті якого на літера
турні і мовознавчі теми по
являлися в багатьох періо-
диках, в тому числі у щоден 
нику „Свобода". 

Панахида відбудеться у 
вівторок, 26-го березня, о 
год. 7:30 вечора в похорон
ному заведенні Петра Яре
ми, 29 Схід 7-ма вулиця в 
Ню Йорку, похорон в сере
ду, 27-го березня, о год. 9:30 
рано з української католиць 
кої церкви св. Юра в Ню 
Йорку на цвинтар св. Марії 
у Факс Чейсі, Філядельфія. 

Покійний залишив у гли
бокій жалобі: дочку Іванну 
Пісик, сина Василя з дружи
ною Оксаною, внуків — 
Марію Цісик з мужем Бру
сом, Христину, Олеся, Руту 
і Маю Лев; правнуків — 
Лесю і Саманту, Едварда 
Володимира та дальшу ро-

Проф. д-р В. Лев 

дину в ЗСА й Україні. 
Замість квітів на могилу 

родина просить складати 
пожертви на НТШ, або Буді 
вельний фонд гуцульської 
церкви в Силвер Спрінґ Мд. 
на адресу: Holy Trinity Parti 
cular Ukrainian Catholic 
Church, P.O.Box 4214. Co-
lesville Branch, Silver Spring, 
Md. 20914. 

Ватикан відкинув протест 
львівських властей 

Москва. — Газета „Вечер 
няя Москва" з 21-го березня 
повідомила, що Ватикан 
відхилив протест властей 
Львова проти призначення 
громадянина Польщі Ма
р'яна Яворського на пост 
керівника Львівської Римо-
Католицької Архидієцезії. 
Це призначення не було 
узгіднене з місцевим керів
ництвом. Папський нунцій 

Каласуоно заявив, що Вати 
кан не узгоджує кандидату
ри своїх ієрархів ні з ким і 
надалі не буде цього роби
ти. 

Повідомляється, що М. 
Яворський прийме грома
дянство України і буде під
корятися не примасові По
льщі, а безпосередньо Вати-
канові. 

Створили фонд допомоги 
потерпілим від Чорнобиля 

Київ. — За повідомлен
ням газети „Культура і Жит 
тя", Український комітет 
профспілки працівників ку
льтури створює фонд під
тримки потерпілих від ката 
строфи на Чорнобильській 
АЕС. Він проводитиме дос 
лідження з питань економіч 
ного, соціяльно-побутово-
го, медичного забезпечен
ня та оздоровлення членів 
профспілки України, грома 
дян, потерпілих від наслід
ків вибуху. Також його фун 
кцією буде оборона інтере
сів населення України у між 
народному профспілково^ 
му фонді, а також Фонді 
сприяння вирішенню проб
лем чорнобильської катаст
рофи. 

Голова фонду, народна 
депутатка СССР Л. Пере-
лигіна, звернулася до проф

спілкових органів та членів 
профспілки зробити добро
вільні внески у цю благо
родну справу. При кінці 
березня передбачається про 
вести в Житомирі наради 
міністрів культури респуб
лік СССР разом з міністер 
ством культури СССР п.н. 
,,Чорнобиль і культура". 

Закликано працівників куль 
тури, які працюють в уста
новах, що розташовані на 
забрудненій чорнобильсь
кій території, висловити на 
сторінках вищеназваної га
зети свої пропозиції щодо 
соціяльно-економічного за
хисту їхніх інтересів. їх 
думки будуть проаналізова 
ні і сприятимуть поліпшен
ню роботи працівників куль 
тури у цих складних умо
вах. 

Створився клюб махнівців 
Бердянське. — Газета 

^Комсомольськая Правда" 
з 20-го березня надрукувала 
повідомлення про створен
ня тут Клюбу ім. Нестора 
Махна. 

Своєрідною програмою 
для праці клюбу стала резо
люція III З'їзду рад Махнів-
ського району, який відбув
ся 10-го квітня 1919 року в 
Гуляй-Полі. Члени клюбу 
вважають, що резолюція 
того з'їзду і тепер актуаль
на, а саме: „нинішня ситуа
ція на Україні і Великоросії 
характеризується захоплен 

не зупиняться ні перед чим 
для утвердження і укріплен
ня своєї влади". 

Як відомо, Нестор Мах-
но, був родом з Гуляй-Поля 
на Катеринославщині, те
пер Запорізька область. Як 
провідник самобутнього 
селянсько-анархістського 
руху 1917-21 років воював 
проти німецьких військ і 
гетьманської адміністрації, 
проти німецьких каральних 
загонів, що збирали конт
рибуцію. Увійшов в союз з 
большевиками 1919 року, 
але вже 1920 року проголо
сив, що большевицької вла
ди не визнає. Большевицькі 
війська розгромили махнів 
цін 1921 року, а сам Махно 
втік до Румунії. Махнівські 
села на Гуляй-Шльщині бу

ли виселені большевиками 
на Сибір, а землі відібрані. 
Махнівці виступали за сво
боду індивідуального се
лянського господарства, 
демократичне самовряду
вання місцевих громад і їх 
максимальну незалежність 
від будь-якого центрально
го уряду. Пізніше махнівці 
прчали обстоювати вільно 
вибрані ради з багатьох 
партій, але без комуністич
ної диктатури. 

Члени новоствореного 
клюбу махнівців боряться 
проти вивозу продуктів до 
центру, проти будь-якої дик 
татури і будь-якого насил
ля, виступають за демокра
тичні вибори, повну свобо
ду слова, друку і мітингів 
для всіх політичних течій та 
організацій, закликають до 
тримуватися революційної 
дисципліни і припинити 
будь-яку національну воро 
жнечу. 

На відміну від махнівців, 
теперішні члени клюбу вис-
т*уп:ають за приватну тор
гівлю і то якнайскоршу. Н. 
Махно, як відомо, закликав 
до повної ліквідації при
ватної торгівлі. Члени клю
бу поставили своїм завдан
ням повернути прах Махна 
в його батьківщину. Серед 
членів клюбу є внуки і діти 
тих, які воювали разом з 
Махном 

Перше знищили мистецтво, а 
потім прославили мистця 

Київ. — Київська газета 
„Радянська Україна" поміс 
тила у числі з 5-го березня 
коротку інформацію О. Па
січника під заголовком „Все 
добре обміркувати", у якій 
він розповідає про велику ро-
лю мистець Іван М. Гончар 
виконує в українській куль
турі. 

„Це великий подвижник, 
гарячий патріот, над яким 
неодноразово глумились, 
виключали з партії апологе
ти 'зливання' націй, наро
дів, піддавали цькуванню, а 
він під загрозливим погля
дом чиновників від культу
ри пішки мандрував по Ук
раїні, збирав витвори народ 
ного мистецтва, історії, від
творював у скульптурі, в 
живописі побут і звичаї, 
характер жителів кожного 
окремого куточка, українсь 
кого етносу в цілому. Завдя
ки цьому вражаючому жит
тєвому подвигу однієї люди 
ни ми сьогодні маємо наоч 
ну енциклопедію яскравого 
розмаїття характерів укра
їнців, їх побуту, творчості, 
що стала б посібником лю
дям різних сфер духовного 
життя сучасного і наступ
них поколінь, якщо її збе
регти... І тут логічним для 
кожної мислячої людини є 
створення відповідного му
зею. Однак судячи з того 
що неоціненне багатство 
створене і зібране великим 
подвижником, і досі не має 
гідного притулку, доля йо
го мало хвилює і нинішніх 
чиновників від культури", 
— пише згаданий автор, але 
ні словом не згадує, що ще 
так недавно „вандали"з 
відомої породи КҐБ майже 
цілковито знищили велику 
частину цінних надбань І. 
Гончара, поторощилилома 

ми його історичні скульп
тури — гетьманів, націо
нальних героїв, полковни
ків запорізького війська 
тощо і замели за собою 
слід. А деж були чинники 
міліції, прокуратури, суду 
— хтось може запитати. 
Набрали води в рот і мовча
ли, а органи КҐБ пустили „ 
,,кінці в воду" і зам'яли 
цілу справу. 

Можливо, що декого з 
теперішніх чиновників гри
зе совість, бо, як пише далі 
О. Пасічник, ,,відрадним 
було відвідання в перший 
березневий день виставки 
творів і колекції І. Гончара 
головою Верховної Ради 
УССР Леонідом Кравчу
ком і членом її Президії 
Лесем Танюком, а також 
заступником голови Ради 
Міністрів С. Комісаренком. 
Крім згаданого вище, увагу 
високих гостей звернено на 
необхідність збереження 
деяких уцілілих рідкісних 
народних ремесел (витвори 
з металу, дерева), що дійш
ли до нас із далеких часів. 
При обміні думок присутні 
дійшли до висновку про 
необхідність невідкладного 
відкриття музею І. Гончара 
бодай у тимчасовому примі 
щенні та прискоренні у вирі 
шенні питання з організа
цією постійного музею, про 
сприяння видання альбому 
творів художника та про 
необхідність встановлення 
в Києві на Подолі пам'ятни
ка П. Сагайдачному за вже 
розробленим макетом ху
дожника", — пише вкінці 
інформації О. Пасічник, 
який напевно добре позна
йомлений з нанесеною сво
го часу мистцеві і українсь
кій культурі кривдою. 

Юнаки київського „Динамо" 
будуть гостями У CO 

„Тризуб"у Філядельфії 
Філядельфія (Б-й). — Тут 

стало відомо, що в понеді
лок, 1-го квітня, до Філя
дельфії приїздить футболь
на дружина юнаків „Дина
мо" Київ (19 років і нижче) у 
складі 16 змагунів і чотири 
члени проводу. Згадана дру 
жина „Динамо" тепер бере 
участь в інтернаціонально
му турнірі в Деллас, Тексас. 

У вівторок, 2-го квітня, о 
год. 4-ій по полудні на спор 

товому майдані „Тризубів-
ки" в Горшамі, Па. відбу
дуться змагання дружини 
юнаків „Динамо" Київ про
ти дружини УСО „ТризубГ 
Філядельфія. Безпосеред
ньо після змагань відбудеть 
ся прийняття-зустріч з гра
чами і проводом дружини 
„Динамо". 

В середу, 3-го квітня, дру
жина „Динамо" від'їздить 
в Україну. 

Писанки заповнили сторінки 
газети „ Стар-Леджер3 

Нюарк, Н. Дж. — Щоден
ник „Стар-Леджер" з 21-го 
березня помістив на двох 
сторінках обширний репор
таж прикрашений знімками 
українських писанок, пера 
Петті Еверетт на тему пи
сання писанок та історії 
цього традиційного вели
коднього українського зви
чаю. 

Американська репортер
ка описує точно техніку 
писання і усіх зв'язаних із 
писанками традицій, що 
переходить з покоління в 
покоління. Вона мала наго
ду придивлятися складному 
мистецтву писання писа
нок, яке так прегарно опану 
вала д-р Ірина Біленька з 
61-го Відділу Союзу Украї

нок Америки у Виппані. 
Вона навчає цієї штуки укра 
їнську молодь і на світлині в 
„Стар-Леджер" бачимо її 
із наймолодшими учнями 
Богданом Паславськи, Вік
торією Баранецькою і Сте 
паном Станком. Із допису 
довідуємося також, що пи
санки будуть на продаж в 
неділю, 24-го березня, на 
великодньому базарі біля 
УКЦ св. Івана у Виппані. 

І. Біленька вияснює аме
риканській репортерці сим
воліку і традицію писання 
писанок, яка дає кожній 
писанкарці це прегарне по
чуття продовжування ро
динної традиції і дарування 
писанок своєї власної робо 
ти усім найближчим. 

Улюблений жанр О. Білаша — пісня 
Київ. — Український ком

позитор Олександер Білаш 
вступив у 60-ий рік свого 
життя. 

Народний артист СССР, 
активний громадський діяч, 
він почав творити ще буду
чи студентом Київської кон 
серваторії. Написав безліч 
симфонічних творів, інстру
ментальних, оперу. Та улю
бленим жанром композито
ра є пісня. Мелодії його 
швидко знаходять визнан
ня, стають близькими, мов 
рідна материнська пісня. 
Перші з них з'явилися май
же тридцять років тому і 
відразу запам'ятались, знай 
шли дорогу до сердець. Во
ни і принесли композиторо
ві славу. 

Пісні композитора ство
рені в творчій співдружнос

ті з відомими поетами А. 
Малишком, М. Ткачем, Д. 
Павличком, І. Драчем, Б. 
Олійником. 

ДОПОВІДЬ 
Д. СТЕПОВИКА 

Ню Йорк. — Тут у п'ят
ницю, 29-го березня, відбу
деться доповідь доктора 
мистецтвознавства Дмитра 
Степовика на тему „Люди
нолюбні, християнські осно 
ви мистецьких творів Тара
са Шевченка", ілюстрована 
прозірками. її влаштовує 
Українсьий Музей та Літе-
ратурно-Мистецький Клюб. 
Імпреза відбудеться в залі 
Українського Визвольного 
Фронту, 136, Друга авеню. 
Початок о годині 6:30 вечо-

МЕТАЛЮРҐИ УКРАЇНИ ВЕЗУТЬ 
СВІЙ ТОВАР ДО ЗСА 

Москва. — В газеті „Із 
вєстія" з 20-го березня пові
домляється, що з порту по
тужного заводу чорної мета 
люрґії „Азовсталь" у Марї-
юполі з вантажем металу 
відплив до ЗСА вантажний 
теплохід „Запоріжжя", во
дотоннажність якого 250,000 
тонн. 

Кілька місяців тому ко
лективи маріюпольського 
металюрґійного комбінату 
„Азовсталь", донецької ша 
хти ім. О. Засядька й Азов 
ського морського пароп
лавства акціонерським спо 
собом викупили у держави 
суховантажне судно „Запо
ріжжя", оскільки азовсталь-
ці цього року вперше мають 
доставити в ЗСА свій товс
тий стальний лист. 

Азовстальську продук
цію високо оцінюють на 
міжнародному ринку, але 
совєтські способи господа

рювання ніколи не могли 
забезпечити вчасної доста-
ви. Теперішнє замовлення 
на 8,000 тонн стального 
листа металюрґи хочуть 
виконати вчасно і надалі 
налагодити безперебійне 
виконання замовлень аме
риканської корпорації 
„Айок". Азовстальці змуше 
ні подолати чимало склад
ностей при навантаженні 
прокату, подбати про спе-
ціяльні металоконструкції з 
дерев'яними прокладками, 
які зберігали б листи від 
деформації під час перевозу 
в умовах океанських бур. 

Окрім 8,000 тонн стально 
го листу, теплохід „Запоріж 
жя" везе також 8,000 тонн 
шихти, призначеної для Сги 
пту, куди теплохід „Запо
ріжжя" заїде по дорозі до 
ЗСА. Повернеться вантаж
не судно з американським 
збіжжям. 

В Донбасі знову знайшли золото 
Луганське. — Луганські 

геологи, просвердливши 
усього 200 метрів землі в 
районі Нагольного кряжу, 
підняли керни, які свідчать 
про можливість існування 
прошарку золота. 

Спроби добувати золото 
в Донбасі були давно, пише 
газета ,,Ізвєстія" з 20-го 
березня. Багато для його 
пошуків зробила катедра 
розвідки корисних копалин 
Донецького Політехнічно
го Інституту, науковці якої 
опрацювали оригінальну 
методику пошуків золото
носної руди. Розвідувальну 
свердловину пройшли на 
1,200 метрів і в наслідок цієї 
праці передбачення науков
ців підтвердилось. Після 

того, на розпорядження уря 
ду СССР розпочали проби 
вати другу свердловину, яка 
виразно підтвердила наяв
ність золота. 

На думку фахівців, найго 
ловніші резерви дорогоцін
ного металу треба шукати 
на глибині 700-800 метрів, а 
це означає, що добути його 
буде не так уже й важко, 
коли взяти до уваги ,що 
шахтарі добувають вугілля 
на глибині 1,000-1,300 мет
рів. 

Чималий вміст золота 
виявлено і в кернах, підня
тих свердлувальниками тре 
сту ,,Артемгеологія", які 
пробили свердловинупобли 
зу Снакієво Донецької об-
ласти. 

У СВІТІ 
ТЕРОРИСИЧНІ АКТИ в Ізраїлі продовжуються. Вони 
стали майже щоденним явищем в Єрусалимі і на окупова
них землях, західньому березі ріки Йордан і смузі Ґази. 
Миулого тижня, в четвер, 21-го березня, озброєний ножем 
палестинець поранив двох ізраїльських вояків. Атентат-
чик — це 18-річний палестинець, мешканець Ґази. 
Терориста зловили і відвезли до шпиталю, бо його побила 
розлючена товпа. 

ІРАК РОЗПОЧАВ процес звільнення полонених і захопле 
них у процесі окупації кувайтців. Кореспондент агентства 
Ассошієйтед Пресе Мартін Морріс повідомляє, що до 
місцевости Арар в Савдійській Арабії прибуло досі 1,150 
кувайтців. Решта будуть звільені незабаром. Покищо 
полонених і захоплених привозять автобусами, але ідуть 
переговори між Ріядом і Багдадом про можливість 
перевозу полонених літаками Савдійської Арабії. Кошти, 
очевидно, покриє уряд Кувайту пізніше. Згідно з американ
ськими інформаціями, Ірак захопив в полон від 5-8,000 
кувайтців. 

ТУРЕЦЬКЕ НЕЗАЛЕЖНЕ пресове агентство „Анатолія" 
повідомило, що турецька поліція відкрила вогонь гостри
ми кулями по демонстрантах-курдах, які в числі кілька
надцять тисяч зібралися на своє традиційне свято весни. 
Вони несли свої національні прапори, транспаранти і 
релігійні знамена. Курди домагаються створення незалеж
ного Курдистану і підтримують боротьбу курдів в Іраку. 
Покищо не відомо чому дійшло до зудару курдів з 
турецькою поліцією, але на підставі телефонічного 
інтерв'ю кореспонденти довідались про загибель кількох 
курдів і про поранення кількох десятків демонстрантів. 

МАДЯРЩИНА І ПОЛЬЩА підписали взаємний договір 
оборони, на підставі якого міністерства оборони обидвох 
країн працюватимуть спільо над новими винаходами, 
плянами вишколів армійських частин, обміном військових 
спеціялістів, тощо. Раніше подібний договір згадані країни 
підписали з Чехо-Словаччиною. Крім того Мадярщина 
підписала подібний договір з Румунією, який покищо 
діятиме на протязі трьох років. Міністер оборони Польщі 
Петер Колодзєйчик заявив, що його країна готова 
підписати військовий договір з кожною країною, яка 
зацікавлена безпекою в Европі. Совєтський міністер 
оборони маршал Дімітрій Язов дав до зрозуміння 
колишнім сателітам, що він задоволений таким об'єднан
ням східньоевропейських країн. 

МАЙЖЕ ПОЛОВИНА СОВЄТСЬКИХ копалень охопле
на робітничими страйками і недостачу вугілля почали 
відчувати в цілому СССР, — інформує совєтське пресове 
агентство ТАСС. Згадане агентство пише, що страйки 
поширюються і покищо немає вигляду, що вони скоро 
закінчаться. Газета „Рабочая Трібуна" підкреслює що вже 
відчувається брак палива в сталеварнях і на транспорті, не 
кажучи вже про хатні запотребування. Деякі совєтські 
газети закликають уряд приспішити переговори з проф
спілками робітників і не допустити до занепаду загальної 
індустрії. 

ПРЕДСТАВНИКИ МІНІСТЕРСТВА оборони СССР, 
зокрема маршал Дімітрій Язов і керівник генерального 
штабу армії ген. М. Мойсеєв, прийняли в приміщеннях 
міністерства колишнього президента 3*єднаних Стейтів 
Америки Ричарда Ніксона, який в 1970-их роках був 
головним архітектом політики відпруження. Він перший 
раз відвідав Москву 32 роки тому. Тоді він був віцепризи-
дентом в уряді президента Двайта Айзенгавера і відкрив в 
Москві першу американську виставку в московському 
парку Сокольнікі. Спір Ніксона з тодішнім совєтьким 
генеральним секретарем ЦК КПСС Нікітою Хрущовим, 
ввійшов до історії журналістики, як „кухонна дебата". 

МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ЗУДАРИ 
В ГРУЗІЇ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ 

Цгінвалі, Південна Осети 
нія. — Кореспондент газети 
„Ню Йорк Тайме" Френсіс 
Клайнс повідомляє, що між 
національні зудари в Грузії 
продовжуються. Особливої 
гостроти вони набрали у 
південній частині Осетини, 
автономної області Грузії, 
де у місцевості Цгінвалі 
вони набрали характеру 
справжної громадянської 
війни. Вулиці міста, яке є 
столицею об ласти, перего
роджені бетонними брила
ми, старими автомобільни
ми та іншими предметами, 
які нагадують примітивний 
берлінський „Мур ганьби" 
що розділяв столичне місто 
Берлін на дві частини. 

Ситуація в місті, — пише 
Клайнс, — нагадує також 
Бельфаст у Північній Ірлян-
дії, де проти себе стоять 
ірляндці католики і протес
танти. 

Ворожнеча між грузина
ми і осетинам не постала на 
релігійному тлі, вона має 
радше територіяльний і на
ціональний характер. Осе
тини крім того хочуть вий
ти зі складу Грузії і згідні 
увійти добровільно до Ро
сійської федерації на правах 
автономної области з поши 
реними правами. Грузія 
противиться ідеї ділення її 
території, яка, очевидно, 
відбувається з допомогою 
кремлівського центру, КҐБ 
і російського елементу, 
який зажився в Осетинії. 
Крім того Москві не сподо
бались грузинські незалеж-
ницькі тенденції і бажання 
виходу з СССР та створен
ня своєї власної суверенної 
й незалежної республіки. 
Керівництво республіки, 
яке тепер перебуває в руках 
не комуністичної більшосте 
вважає Осетинію складо
вою частиною Грузії і обви
нувачує кремлівських дикта 
торів, що вони вмішуються 
до внутрішніх справ респуб 
ліки, ініціюють міжнаціо
нальні конфлікти, зумисно 
обіцяють осетинам гори 
мости, секретно підкида
ють їм зброю і своїх „осе-
тинців" вишколених в мос

ковських каґебівських цент
рах. 

Без сумніву така подвій
на провокаційна політика 
Москви збільшує ситуацію 
напруги і жертви в людях. 
Від січня цього року доте
пер загинуло в міжнаціо
нальних зударах принаймні 
55 осіб, а кілька десяток 
були поранені. Понад 15, 
000 осіб з південної Осети
нії були змушені покинути 
свої житла і шукати схоро-
нища в більш спокійних 
частинах Осетинії. 

Клайнс пише, що старан
ня Міхаїла Горбачова збе
регти в купі союз стають з 
кожним днем більше й біль
ше нездійснимою ілюзією, 
не зважаючи на те, що ніби
то більшість населення в 
референдумі висловилися 
за союз. Грандіозний кон
гломерат, який колись звав
ся соціялістичною співдруж 
ністю народів, знаходиться 
на грані упадку, пише 
Клайнс. 

Осетини старий давній 
народ з 1500-літньою історі 
єю, багато з них ісповіду-
ють християнську віру і 
вони хочуть жити гуртом, в 
автономній області, плека
ти свої звичаї і традиції, але 
Грузія вважає Осетинію, 
Абхазію і Оджарію нероз
дільною частиною своєї те
риторії. Президент Грузії 
Звіяд Гамсакурдія заявив, 
що кінцевою ціллю його 
політики є закріплення неза 
лежної республіки у якій 
осетини отримають напев
но більше автономії, як від 
РСФСР чи якоїсь іншої рес
публіки. 

Грузини і навіть осетинці 
розчаровані М. Горбачо
вим, який, на їхню думку, не 
може далі керувати краї
ною і повинен зрезиґнувати 
в користь іншого вибранця 
народів. Осетинка Лариса 
Остасва завяила кореспон
дентові, що М. Горбачов не 
спроможний вивести країну 
з рабства. Подібна опінія 
про президента СССР існує 
також в усіх інших респуб
ліках. 

В АМЕРИЦІ 

УРЯД ПРЕЗИДЕНТА Джорджа Буша минулого тижня 
поробив заходи, щоби змінити раніше вражіння нібито 
американського амбасадора до Іраку Ейпріл Ґілеспі 
обвинувачено у неспроможності переконати іракського 
президента Саддама Гуссейна не захоплювти Кувайту. У 
публічному виясненні Державного департаменту говорить 
ся, що відомим був факт про фальсифікацію розмови 
амбасадора із президентом Гуссейном, але про 
це не говорилося, щоби не відвернути уваги від 
зусиль організування протиіракського союзу. Одначе у 
приватних розмовах офіційні чинники Державного 
департаменту кажуть, що справжньою причиною цієї 
довгої мовчанки було не надто ясна депеша амбасадора Е. 
Ґілеспі з Багдаду. 

ВІЛЛІЯМ САЙДМАН, голова федеральної корпорації 
забезпечення вкладів, сказав, що Уряд президента 
Джорджа Буша у своєму пляні оздоровлення забезпечене-
вої програми вкладів у банках країни пропонує підвищити 
позичкову суму потрібних фондів для його корпорації з 25 
біл. дол., до 70 біл. дол. В. Сайдман виявив ці цифри, 
виступаючи перед сенатською Банковою комісією, 
думаючи, що тим твердженням докаже достатнє забезпе
чення. Але його виявлення про потребу додаткових 45 біл. 
дол. збільшило тільки побоювання членів комісії, щоб 
банкова індустрія в країні знаходиться у більш критично
му положенні як це досі виявляли урядові чинники. 

У ВАШІНҐТОНІ СЕНАТ оголосами 88 до 12 затвердив 
номінацію колишнього губернатора Фльориди Роберта 
Мартінеза на посаду головного координатора протинар-
команської акції .Схвалення його кандидатури всі сподіва
лися, одначе не обійшлося без критики зі сторони деяких 
демократів, які закидали йому сильний натиск на покаран-
ня та ув'язнення у боротьбі з наркоманством, а не 
протилежний засіб усвідомлювання про шкідливість 
наркотиків та допомогу в лікуванні. Одначе демократич
ний сенатор зі стейту Делавер Джозеф Байден заявив своїм 
демократичним колегам, що- номінат особисто вірить у 
можливість регабілітації у випадках наркоманства й тому 
він підтримав президентського номіната. Найголоснішим 
противником Р. Мартінеза був демократичний сенатор з 
Массачусетс Едвард Кеннеді, закидаючи номінатові, що 
будучи губернатором Фльориди, його уряд причинився до 
погіршення наркоманства на Фльориді. 

КОМІСІЯ СТВЕРДЖУЄ, ЩО у ЗСА останнього року 
вперше,число зголошених поліції насильств зросло до 
понад 100,000. У звіті, зладженому працівниками сенатсь
кої Комісії в справах судівництва демократичної більшос-
ти, сказано, що в минулому десятиріччю відсоток 
знасилувань зріс в чотири рази більше, як всі інші 
кримінальні злочини разом. Голова цього комітету, 
демократичний сенатор з Делавер Джозеф Байден, 
запропонував законопроект, що визнаватиме знасилуван-
ня злочином ненависти та дозволятиме жертвам такого 
злочину позивти до суду громадських прав своїх напасни
ків. 
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Врутальність поліції 
Які два тижні тому поліція в Лос Анджелес 

дігнала одного чорного, який гнався автомобі
лем із швидкістю 80 миль на годину, і він буцім
то гороїжився. Розлючені поліціянти важко 
побили цього чорного американця. Випадково з 
вікна будинку хтось зфільмував всю сцену на 
,7відіо", а цим зацікавилися радіо, преса та 
телевізія, і це „відіо" побачили мільйони людей 
на телевізійних екранах. Громада чорних у Лос 
Анджелесі і поза ним висловила голосний 
протест проти явної брутальности поліції, і в 
місцевій Міській раді та у стейтовій асамблеї 
почали вимагати димісії комішенера-шефа 
поліції. Справа швидко набрала всекрайового 
розголосу. У минулий четвер президент Джордж 
Буш заявив, що йому зробилося недобре, коли 
він побачив цей фільм, висвітлений для нього, і 
він доручив генеральному прокураторові, себто 
міністрові справедливости, вглянути в практику 
американської поліції. Це не був вийнятковий 
випадок, бо Еф-Бі-Ай записало 75.000 скаргт. зв. 
брутальности поліції, хоч варт багато з цих скарг 
взяти в ,,лапки". Справа загально не така проста. 

Ніде правди діти, у широкому світі поліція, 
піймавши здогадного переступника закону, не 
поводиться з ним у білих рукавичках. Здається, 
що найпристойнішою є поліція в Европі, зокрема 
у Відні, бо там вона вишколена для інформуван
ня й помочі для закордонних туристів. Це 
правда, що поліція має стояти на сторожі закону, 
бо від поліції залежить спокій і лад у кожному 
населеному пунктів місті чи селі. Це так у теорії. 
Бо не тільки у Ню Йорку, але й інших кількаміль-
йонових міста Америки вулиці стали небезпечні, 
і вбивст протягом року тут є тисячі. Бути поліці-
янтом у великому американському місті — це 
страшенно небезпечна служба. Щороку гине у 
Ню Йорку вже не кілька, а кільканадцять поліці
янтів. Майже зправила вбивниками є схоплені на 
гарячому бандити. Найвищий відсоток злочин
ців — є не серед білих американців. Очевидно, 
.що злочинність серед небілих у ЗСА пояснюють 
ліберали безробіттям і бідністю, поширеними у 
чорному суспільстві. І ці кримінальні елементи 
звичаинб ДЬбре озброєні; тож американський 
поліціянт будь-якого кольору живе у постійній 
атмосфері джунґлів, в якій кожноїхвилини може 
згинути. Загально відоме в Америці явище, що 
коли білі поб'ють чорного, — то негайно йдуть 

••rib всіх великих містах багатотисячні вуличні 
фемоистрації протесту проти расової ненависти 
'білих, і чорні проповідники очолюють такі 
^демонстрації, прицілом яких є поліція, яка, 
мовляв, допускає до таких „расових" вибриків. 

£ Отож це дуже різногранна проблема. Нема 
сумніву, що члени поліції, які проходять солід
ний професійний вишкіл у поліційній академії, 

/тювинні відзначатися міцними нервами, посіда
ти святу терпеливість і не повинні діяти під 

^впливом гніву, страху чи інших емоцій, наприк
л а д — бажання віддячитися такому переступни-
Йсові за клопіт, що він їм завдав. Але вони є 
: людьми, як усі інші люди, і є між ними одиниці з 
•вдачею і темпераментом не для цього типу 

^професії. 
£: Американська телевізія, як і інша ,,мідія", 
трає дидактичну подекуди ролю у відношенні 
до поліції. Існують і існували, навіть окремі 
програми на поліційні теми, де „Кап", тобто 
поліціянт, зображений позитивно як сторож 
справедливости, але і гуманна людина. Дедек-

;і?Уивно-кримінальні фільми з-правила кінчають
ся зловленням злочинця, торжеством справед-

^дивости і виявляють хист та особисту відвагу 
у$йх сторожів ладу і порядку. Але таке позитивне 
ставлення до поліції відсутнє часто-густо в 
американському судочинстві, яке дбає більше, 
про ,,людські права" злочинця, як пошкодо-

: ваного. Судочинство, опіка над здоров'ям і 
шкільна система — це три ділянки державного й 

/суспільного американського життя, які вимага
ють поважних реформ. Надмірний лібералізм у 
Америці, розпочатий Рузвельтом, причинився 

>цо розхитання пошани до законоправ'я, — і від 
цього терпять американці загально, як і поліці-
янти. 

Ці проблеми є хронічними темами нарад 
Конгресу — з мінімальними позитивними вислі-
дами. Наприклад, від довгих літ і на цій сесії 
Конгресу також, на черзі нарад є загострення 
можливости рядовим громадянам купувати 
вогнепальну зброю. Але консервативні кола в 
ЗСА, разом із лаббі АСОЦІАЦІЇ за вільне посідан
ня ручної зброї/гвердять, що ,,не пістоля вбиває, 
тільки людина, що має її", — тому треба загостри
ти карний закон, бо недозволену зброю чи 
дозволену все одно матиме кожний злочинець. 
Право купувати пістолю — це традиція від 
піонерських часів у Америці, а право носити 
зброю є Гарантоване конституцією. Як би там не 
було, а п'ять поліціянтів, яких арештували в Ню 
Йорку за побиття тому певний час на смерть 
скованого в'язня — це не сторожі закону, а його 
переступники, якщо закиди проти них будуть 
доведені. Те саме слід сказати і про поліціянтів 
де-інде, які беруть закон у свої руки і чинять 
самосуд над неозброєним здогадним „злочин
цем". 

Здавалося деяким полі
тичним аналітикам СССР із 
Заходу, що активність Гор
бачова на відтинку його 
зовнішньої політики прине
се у своїх наслідках відпру-
ження на відтинку внутріш
ньополітичному, як теж до
поможе до певної міри вий
ти з глибокої катастрофіч
ної економічної і внутріш
ньополітичної кризи, Вони 
уважали, що ці останні не
давні потягнення Горбачо
ва, які мали місце в Балтій
ських республіках, підуть у 
забуття і не буде реакції 
Заходу, який був занятий 
своїми проблемами, особ
ливо проблемами на Близь
кому Сході. Однак, треба 
ствердити, що вони зроби
ли помилкові висновки. Ця 
реакція Заходу далась вже 
відчути „країні рад" на го
сподарському відтинку, і 
вона до деякої міри ще й 
поглиблює кризу, що може 
допровадити до поважних 
наслідків в недалекому май
бутньому. 

Тяжко є думати про 
Горбачова, як про славного 
визволителя СхідньоїЕвро-
пи, як про людину, недавно 
відзначену нагородою Но-
беля, і уважати його за 
диктатора, який вислав тан
ки і спец-війська на Литву і 
Латвію, щоб угробити там 
незалежність цих респуб
лік від Москви. Горбачов 
теж старався впровадити 
цензуру преси і на засоби 
масової інформації, але такі 
потягнення на відтинку глао 
ности йому не вдалося ввес
ти у життя. 

Після виведення спеція-
льних військових відділів з 
Балтійських республік си
туація в тих країнах дещо 
змінилась. Ці змінні потяг-
неннями Горбачова можна 
уважати тільки передиш
кою у зударі поміж реак-

Володимир Яців 

ЗАГРОЗЛИВА СИТУАЦІЯ В 
„КРАЇНІ РАД' 

ційно-консервативними си-~ 
лами, що їх уосіблює КП
СС, та с в о б о д о л ю б н и м и 
силами в С С С Р . П р о це 
мали б свідчити останні 
події на пленумі ЦК КПСС, 
де наради були скеровані на 
конфронтацію з демокра
тичними силами в Совєтсь-
кому Союзі. Згідно з годр : 

вою компартії РСФСР По
лозковим, започаткована 
перебудова в 1985 році мала 
на меті відновлення дійсно-
го*соціялізмуЧ уздоровлен-
ня Компартії, а не перебу
дову системи, тобто зміну 
структури і демократйза1 

цію велетенської країни, що 
її назва СССР. Він уважає, 
що демократи, яким пощас
тило в деяких республіках 
опанувати ситуацію, вибра
ли помилковий шлях лікві
дації системи соціялістич-
ної в Совєтському Союзі; 
щоб увести систему капіта
лістичну під гаслом рятуван
ня „перебудови" перед за
грозою з боку ортодоксаль
них членів Комуністичної 
партії, а зараз — і перед 
з а г р о з о ю від президента 
Горбачова. 

Виступ на цьому ж плену
мі заступника генерально- ; 
го секретаря КПСС Воло
димира Івашка був скеро
ваний пр отиссепаратистів і 
націоналістів'в поодиноких 
республіках, які т в о р я т ь 
бльок, цілю якого є зміни
ти суспільний лад в Совєт
ському Союзі , ба навіть 
зліквідувати СССР як дер
жаву. Івашко ж уважає, що ! 
К П С С і далі є керівною 
політичною силою в Совєт
ському Союзі і що вона 
може і мусить протистави

тись усім ворожим (демок
ратичним) силам, які загро
жують Союзові. 

Певний відсоток грома
дян Совєтського Союзу, 
щоправда, уважають, що 
складні проблеми, зв'язані з 
перебудовою і гласністю, 
причинились у великій мірі 
до того незавидного стану, 
який заіснував зараз у СС
СР. Прихильники централі
зованої системи та парто
крати звинувачують рефор
містів у всіх недомаганнях 
на господарському відтин
ку, як і на соціяльному* 
їм здається, що Горбачов 
буде виклятий на роки то-
му, що він — творець пере
будови і гласности — у ве
ликій мірі причинився до 
катастрофічного стану еко
номіки в Совєтському Сою
зі. Очевидно вони помиля
ються . Д о м а г а н н я змін 
структури СССР не тільки 
оправдані, але конечні, бо 
без них, рано чи пізно краї
на прийде до економічної і 
суспільно політичної ката
строфи. Відкинення Горба
човим і КПСС пляну еко
номічних реформ „п'яти
сот дн ів" С. Шаталіна в 
минулому році було, здає
ться/однією з причин цього 
стану, в якому знайшовся 
Совєтський Союз, як і кон
флікти на відтинку націона
льному. 

Шкода, що спроба ство
рити Раду Національнос
тей тому два роки не увін
чалась успіхом, бо така Рада 
правдоподібно не допусти
ла б до кровопролиття в 
Балтійських республіках. 
Нерішучість Горбачова має 
свої негативи. Ця нерішу

чість президента СССР має 
свою історію, адже він на
віть вагався кандидувати на 
президента країни у прямих 
загальних демократичних 
виборах. Два роки тому 
покійний вже тепер Андрей 
Сахаров остерігав Горба
чова, що він буде змушений 
вибирати поміж перебудо
вою, а централізованим апа
ратом. 

На підставі останніх по-
тягнень Горбачова можна 
бачити, що він вже зробив 
рішення у спілці з шефом 
К Ґ Б Крюковим, Компар
тією і до певної міри з ар
мією. Ця кліка ортодокса
льних леніністів працює 
над скасуванням перебудо
ви і гласности вже з часу 
відкинення реформаторсь
ких плянів С. Шаталіна і 
Бориса Єльцина. Вона ж, ця 
кліка, поширювала і поши
рює наклепи на сили демок 
ратизації й реформ. 

Горбачов був цього сві
домий, бо адже поступо
во збирав владу в свої 
руки, рівночасно усуваючи 
із свого оточення свободо
любних дорадників і покли
куючи на їхні місця кому
ністичних партократів. 

Західні коментатори-совє-
тологи кажуть, що Горба
чов цими тактичними потяг-
неннями спрямовував під-
совєтських демократів про
ти ортодоксальних комуніс
тів у Компартії, щоб вони 
взаємно себе поборювали, а 
така взаємна боротьба була 
б корисною для Горбачова, 
допомагаючи йому, мов
ляв, лишитись при владі, а 
головне — задержати по
одинокі республіки в Союзі. 
Це стара тактика, що нею 
також послуговувались і 
Ленін,! Сталін, і Брежнєв.та 
інші. Конспіративна по сво-

(Закінчення на стор. 3) 

Реєструвати чи ні нові 
періодичні видання в СС
СР? З практичного пункту 
погляду реєстрація дає ве
ликі користі. Це перш усьо
го статус юридичної осо
би і перспектива проваджен
ня більш раціональної еко
номічної діяльности. Була б 
реальна можливість найма
ти помешкання за можливу 
ціну, а не за фантастичну у 
приватників, легально дава
ти замовлення друкарням, 
організувати легальну сис
тему розповсюдження на
кладу і вжити рекляму. Це 
також уможливило б змен
шення ціни примірника га
зети чи журналу. Сьогодні 
ціна примірника незареє-
строваної газети є 80 ко
пійок за примірник. Це ду
же велика ціна. Буває, що 
такі видання оплачуються, 
але не дають прибутку. Но
ві пресові видання в СССР 
не отримують дотацій, не 
мають підтримки партій
них кас. За папір і друкар
ні такі видавництва платять 
ринкову дуже високу ціну. 
Помешкання наймають у 
приватників 2 а фантастич
но високу ціну. 

Кореспондентів такої пре
си переслідують, б'ють на 
міліції, штрафують, ареш-

Михайло Кучер 

ВІЛЬНА ПРЕСА 
В СОВЄТСЬКОМУ СОЮЗІ 

т о в у ю т ь . Півлеґальне іс
нування дуже дорого об
ходиться і решті співробіт
ників газети і читачам. Ре
єстрація позбавила б усьо
го цього, але тут виникає 
інша проблема морального 
характеру., фінансове , ста-
новище; протну рядовоГ пре
си в СССР ніби наказує 
реєструватися, але тут, крім 
економічного аспекту, вини
кає інший, принциповий. А 
з тим пов'язане питання, чи 
вважати совєтську владу 
законною. Реєструючи про
тиурядову газету — означа
ло б, що вважаєш тим са
мим совєтську владу закон
ною. Признати совєтську 
владу законною, це — не
морально. Неможливо. За
конну владу в колишній 
Росії знищено зброєю в 
1917 році, а незаконна влада 
існує вже 73 роки. 

Депутати Верховної Ра
ди СССР, які ухвалюють 
закони про друк, фактично 
не вибрані демократичною 
п р о ц е д у р о ю , і Верховну 
Раду можна не признати 

законною. Вибори в рес
публіканські та місцеві ради 
провадились демократич
ним способом, але й тут не 
було вільної агітації. Тому 
республіканські та місцеві 
ради також можна не при
знати законними. До того 
республіканські ради не ма-
к>тй реальної вМди, В РСФ
СР Верховна Рада приймає 
і видає закони та постано
ви, виконання яких нічим не 
Гарантоване. Реальна влада 
й досі зосереджена не в ра
дах, які мають ролю тільки 
декорацій — лаштунків на 
совєтській політичній сцені. 
Ставитись поважно до рі
шень ВР СССР - це зна
чить признати законними її 
претенсії до узурпації вла
ди, але й підтримувати ілю
зію в суспільстві самостій
носте законодавчої та по
літичної діяльности так зва
них „народних депутатів". 

Ще є інша сторона пробле
ми — податки. Газета по
винна відраховувати до 35 
відсотків прибутку в дер
жавний та місцевий бюд

жети. Куди підуть ці гроші? 
На утримання партійного 
державного апарату, на ут
римання армії і на КҐБ? 
Хто може контролювати 
такі видатки? Практично — 
ніхто! А найменше може це 
контролювати опозиція. 

Таким чином,фінансуючи 
владу, газета (ми, редакція, 
співробітники, читачі) бере
мо на себе відповідальність 
за її дії. Головним завдан
ням незалежної преси є да
вати читачеві правдиву ін
формацію. Компроміс з вла
дою —- реєстрація — ни
щить моральний стандарт 
незалежної преси. Тому тяж
кі дні настають для само
стійної незалежної преси. 
Редакціям незареєстрова-
них газет загрожує грошо
ва кара до 500 карбованців з 
конфіскацією накладу. А 
після другого видання неза-
реєстрованої преси — карна 
відповідальність і штраф 
буде до тисячі карбованців. 

Як повідомляє кореспон
дент ТАСС А. Горковлюк, 
до „Госкомпечати" (Дер
жавний комітет друку) СС
СР наспіло всього 1,500 
заяв про реєстрацію; 880 з 
них нові. Зареєстровано 
1,304 видання, у тому 603 
нових видань. 

З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ 

ЩЕ ПРО ШЕВЧЕНКОВІ ОЧІ 

Статтю Василя Барлядя-
ну „Якого кольору очі у 
Шевченка?" („Свобода" ч. 
46 з 9-го березня 1991 року) 
можна б доповнити деяки
ми даними про Шевченка, 
поданими Леонідом Білець-
ким у зредагованому ним 
„Кобзарі" (Вінніпег, 1952-
54, 4 тт.). Там у першому 
томі на сторінці 66-ій читає
мо, між іншим: Шевченко 
„то був гордий Ікар із не
покірним, розтріпаним чу
бом та густими рівними 
бровами над сірими орли
ними, колючими, проник-
кливими очима. Над цими 
останніми, як скеля, під
носилося вгору аж надто 
високе, стрімке чоло... Ус
та тонкі, тісно стулені — 
характерні для заглибленої 
в собі людини". 

Дружина команданта Но-
вопетровської кріпости 
Агата Ускова писала про 
Шевченка таке: „Його розу
мне високе чоло, велика 
лисина, добродушне чесне 
лице, ясний ласкавий по
гляд — надавали йому по
ваги й вабили до себе. Го
ворив він виразно, плавно, 
чисто. Кожне слово його 
було продумане, тепле, вія
ло воно розумом" (там же, 
т. III, ст. 47). 

Григорій Ґалаґан пи
сав 1-го квітня 1858 ро
ку в листі до своєї дружи
ни з приводу Шевченково-
го повороту із заслання: 
„Наш поет сильно змінив
ся, постарів: над його ши
роким чолом розпростер
лась лисина; густа борода з 
сивиною при його глибокім 
погляді дає йому вигляд 
одного з мудрих наших ді-
дів-полковників , до яких 
часто звертаються за по
радою" (т. 4, ст. 11). 
\ Слід згадати, що фізіо-
гноміка,. тобто наука про 
визначення характеру лю
дини на основі зовнішньо
го вигляду, окреслює сіру 
краску очей як ознаку вели
кого розуму людей, „в яких 
голова панує над серцем". 

Іван Франко писав в лис
ті до Уляни Кравченко, що 
„сіра барва очей властива 
геніяльним людям: прик
лад Наполеон І і прочі". 

Високе, широке чоло при
таманне людям інтелігент
ним, енергійним, з талан
том до великих ідей, гли
бокого мислення, ГОСТОТОІ 
обсервації, — каже та фі-
зіогноміка. 

Іван Лесько. 

ПУСТІ „ГІЛЬЗИ"? 

Переглядаючи не раз на
шу пресу, навіть вже й не 
помічаю, як мої брови під
німаються вгору від того, 
що в ній вичитую і на зни-
мках бачу. Маю тут на дум
ці різні дописи деяких і про 
деяких фахівців і „фахів
ців", яких щораз то більше 
їде останнім часом в Украї
ну на так звані запрошен
ня. 

На м о ю думку, у такі 
діяспорні мандрівки в Ук

раїну повинні б їхати наші 
наукові, культурні і мис
тецькі величини, а не будь-
хто, кого можна назвати 
„заржавленими патронами" 
і „пустими гільзами"... Та
кого добра /мабуть, і в них 
свого доволі. А тим більше, 
коли г р о м а д а м а л а б їх 
фінансувати. 

Іван Лучечко 
Джерзі Ситі, Н.Дж. 

ЗВ'ЯЗКИ КАНАДСЬКИХ ШКОЛЯРІВ 
З РОВЕСНИКАМИ В УКРАЇНІ 

Вчителька „Рідної Шко
ли" в Віндзорі, Канада, Га
лина Мордованець-Реґен-
дорзен повідомила редак
цію „Веселки", що місцеві 
школярі листуються з ро
весниками в Україні. Він-
дзорські школярі зібра
ли теж грошові пожертви на 
дітей з Чорнобиля і післа-
ли їм привітання та пода
рунки на адресу Руху. Ці 
вітання передано в Україні 
до журналу для дітей „Бар
вінок". До сьогодні школа у 
Віндзорі має около 400 лис
тів від дітей із різних об
ластей України та з різних 
поселень поза батьківщи
ною. 

Віндзорська католицька 
„Рідна Школа" має 47 уч
нів у садочку і у початко
вих та середніх клясах і 
листується із 170 дітьми. 
Православна „Рідна Шко
ла" кореспондує з 61 ДИТИ

НОЮ. Обі ШїсоЛй пЛянують 
післати в Україну усім ро
весникам, із якими листу-
ються,„Історію України" та 
релігійну книжки, Біблії , 
молитовники. Діти з Украї
ни подивляють знання ук
раїнської мови школярів у 
діяспорі. 

Віндзорська школа має 
теж зв'язок із Охтирською 
школою в Сумській облас
ті. Учні тієї школи пропо
нують створити музей дитя* 
чих малюнків при обох шко
лах. Діти з Віндзору вже 
приготовили малюнки на 
тему весни й Великодня. 

Дітей із ЗСА та інших 
країн, які хотіли б листува
тися, проситься писати на 
адресу: Ridna Shkola, 1505 
Langlois Ave., Windsor, Ont. 
N8X 4M3, Canada. 

Подав В.Б. 

Лідія Яців 

ЖІНКИ У ТВОРАХ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

І знову прийшов місяць березень і з ним той час, коли 
згадуємо ,,не злим тихим с л о в о м " великого Тараса , 
геніяльного поета і оборонця усіх покривджених, а в 
першу чергу — жінок і дівчат. Українська жінкд і 
особливим пієтизмом повинна згадувати його не лише 
тому, що він національний пророк, але і тому, що він своїм 
словом утривалив величний образ української жінки, яку він 
глибоко шанував усе життя. 

Шевченко — ворог усякої неволі, зокрема кріпацтва, 
від якого українська жінка найбільше терпіла. Він бачив і 
добре розумів кріпосницьку систему московського 
самодержавства, бо сам відчув на собі жорстокість цього 
насильства від дня свого народження і боровся з цим 
лихом його ціле життя. 

Могутній голос ішов з уст поета, колишнього кріпака^ 
який з нечуваною силою розкривав красу минулої 
героїчної боротьби за волю України в протилежність до її 
теперішнього упадку. „Обідрана сиротою понад Дніпром 
плаче", — це був голос, у якому всі струни бриніли 
любов'ю до поневоленого народу і який звучав різким 
протестом проти всякої кривди і поневолення, не зважаю
чи на кару, що його за це спіткала , коли йшло про добро 
його окраденого люду. 

З надзвичайною силою озвався Поет у своїй поемі „І 
мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в 
Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє", і закликав їх 
схаменутися, бути людьми, обняти один одного в ім'я 
добра своєї спільної Матері України, в ім'я привернення їй 
належного місця в сім'ї народів. Ганьбу поневолення і 
кріпацтва зрозумів і відчув найкраще тоді, коли сам став 
вільною людиною: і сталось так, що слово пламенем 
взялось і людям серце розтопило і на Україні понеслось... 

Все своє вільне й невільне життя він віддав боротьбі з 
найбільшим лихом тодішнього часу — кріпацтвом. Кидав 
громи свого гнівного слова на винуватців того лиха — 
Москву, царя і всіх його слуг: 

О, люди, люди, небораки! 
Нащо здалися вам царі? 
Нащо здалися вам псарі? 
Ви ж таки люди — не собаки! 

Мімозною ніжністю своєї люблячої душі відчував 
Шевченко, що в тій формі невільництва, якою є кріпацтво, 
найбільше страждає жінка, а головно — мати з дитиною, і 
т о не тільки фізично від надміру тяжкої праці, але і 
морально. 

Трагічне становище нашого жіноцтва турбувало 
ніжну душу поета і з того болю за ними зродилися жіночі 

*• постаті у його творах, такі глибокі, що видно саме дно 
їхньої душі. 

Шевченко вибрав їх переважно зі самих низів народу, 
виніс їх з пекла людського горя і поставив перед нами не 
тільки як жертви, але і як борців, що хоч вони терплять, то 
не падуть на шляху боротьби! 

З його поем встають і пересуваються перед нашими 
очима численні постаті дівчат і жінок, які поет переніс 
живими з дійсности у світ високої поезії. У своїх поглядах 

; використав народні вірування, що ними є пребагатий 
український нарід. 

У баляді „Лілея" Шевченко безмежною ніжністю 
винагородив жінку — матір і дитину, вже у іншому житті 
за зневаги, що їх вони зазнали від людей за життя: 

За що мене, як я росла, 
Люди не любили? 
За що мене, як виросла, 
Молодою вбили? 

За що вони тепер мене 
В палатах вітають, 
Царівною називають, 
Очей не спускають 
З мого цвіту? — Дивуються, 

\, Не знають, де діти? 

Лілея — це дитина занепащеної паном нещасливої 
дівчини-кріпачки, яка умирає з горя. її дитина, осміяна, 
зневажена людьми, як овоч гріха, вмирає взимку під 
плотом, а весною виростає диво-цвітом лілеєю — царів
ною поміж усіма квітками і символом невинности. 

Чи міг хтось краще і ніжніше підійти до цієї теми, як це 
зробив Шевченко? 

В поемі „Катерина" змальовує поет долю одуреної 
дівчини, у якої потоптані всі найсвятіші почування. Вона 
преглибокий образ понівеченого материнства, зневаженої 
брутально любови. Поет обгортає Катерину своєю 
любовк) і серпанком свого глибокого співчуття до її 

трагічної долі, хоч тоді таких, як вона, із сорому виганяли 
з дому... 

Пішла в садок у вишневий, 
Богу помолилась, 
Взяла землі під вишнею, 
На хрест почепила; 
Промовила — Не вернуся! 
В далекому краю 
В чужу землю чужі люди 
Мене заховають! 
А своєї ся крихотка 
Надо мною ляже... 

Шевченко, як ніхто із поетів у той час, створив 
безсмертні образи жінки — страдниці, жінки-матері і 
дівчини-покритки, що було „табу", коли він творив. Ці 
образи потрясають наші душі. 

Інший твір після поеми „Катерина", в якому змальо
вана доля зрадженої дівчини, є поема „Наймичка". Теми в 
обох однакові , та розроблені по різному. У поемі 
, , Н а й м и ч к а " почуття обов 'язку матері п е р е м а г а ю т ь 
почуття сорому і особистої кривди. Наймичка не гине так, 
як Катерина, і не залишає своєї дитини на призволяще, 
вона підкидає свого сина багатим бездітним господарям, а 
сама стає у них за наймичку, щоб тільки бути близько своєї 
дитини — Марка. 

Рада і весела; 
Ніби з паном повінчалась, 
Закупила села!... 

Вона, однак, не має внутрішнього спокою, не має 
повного материнського задоволення, тому, як ніхто не 
бачить, вона тяжко плаче, свою долю проклинає, свого 
сина сльозами вмиває. Коли син виріс і одружився, просив 
наймичку бути йому за матір, бо прибрана його мати, яка 
виховала його, підкинену дитину, вже давно померла. А 
наймичка у порогу вхопилась руками за одвірок — та й 
зомліла; 

Тихо стало в хаті, 
Тільки наймичка шептала: 
— Мати ... мати... мати... 

Цими, такими природними і невишуканими словами, 
змалював Шевченко трагедію Матері-покритки, що не 
знала особистого рідного гнізда і своєму синові не сміє 
розкрити тайну і сказати: „Я твоя мати". 

А Марко аж плакав... Благав старий, щоб була вона за 
матір... 

Закінчення буде. 



ВСЯ ДИВІДЕНДА ДО ФОНДУ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ — УНС! 
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В неділю, 17-го березня, в 
домівці Українського На
родного Дому в Ірвінґтоні 
відбувся 31 з черги Окруж
ний з'їзд СУА Ню Джерзі. 
Він є ніби форумом само
критики, переліком успіхів 
та шуканням шляхів до ус
пішнішої праці. 

За малим вийнятком від
діли були репрезентовані 
їхніми головами або деле
гатками. Були присутні і 
почесні членки СУА: О. Гна 
тик, С. Андрушків, О. Му-
саковська, і. Левицька. Го
ловну Управу репрезенту
вала коресподенційна сек 
ретарка Марія Томорук. 

Програмою з'їзду прова
дила Л. Крамарчук, а секре
тарювала М. Полянська. 
Після перебігу формальних 
точок і прийняття порядку 
нарад багато часу присвя
чено звітуванню. Звітуван
ня референток Окружної 
Управи й відділів дали під
сумок дуже великої пророб
леної роботи. Багатогран
на праця проходила в різ
них ділянках: культурно-
освітній, зв'язків і допомо-
гових акцій. Перед ведуть 
суспільна опіка й стипен-

Окружний з'їзд СУА Ню Джерзі 
дійна акція. Широко була 
розгорнута поміч жертвам 
Чорнобиля. Усі відділи все-
ціло включилися в цю ак
цію: проводили збірки, зай
малися збиранням і пакуван 
ням речей до висилки. Не 
має жадного відтинку в на
шому суспільному житті, де 
наше чуле жіноцтво не при
ходило б з допомогою: до
помога хворим, старшим, 
студіюючій молоді, допо
мога бабусям, пересилка 
журналу , , Н а ш е Ж и т т я " 
для них, щира гостинність 
гостей з України. Перед на
ми чіткий, фахово пригото
ваний звіт стипендійної ре-
ферентки Округи Ню Джер
зі Люби Білощук дає наоч
ний образ великої пророб
леної роботи. Для прикла
ду: за 1989 р. Округа випла
тила 116-ом стипендіятам 
суму 38,360.62 дол., а в 1990-
му 134-ом стипендіятам 46, 
533.08 дрл.В 1990-му році 
83 стипендіяти закінчили 
середні та вищі студії. Це є 
дуже позитивне явище в 
нашому суспільстві, що ми 

Пастернак, Евген: 
НАРИС ІСТОРІЇ 

ХОЛМЩИНИ і ПІДЛЯШШЯ 
Новіші часи, друге видання, Волиніяна ХУІІ 

Інститут Дослідів Волині, Вінніпег-Торонто, 1989, стор. 446. 
Ціна 20.00 дол. з пересилкою. 

Можна набувати в книгарні Свободи. 

Мешканці стейту Ню Джерзі зобов'язані долучити до ціни 
7% стейтового податку. 

Федеральна Кредитова Кооператива 
СВ. АНДРІЯ 

Бавнд Брук, Н. Дж. 
ПРОПОНУЄ 

IRA пенсійні ощадності 
на 8 процентів 

Забезпечте своє пенсійне майбутнє... Вкладіть пенсійний 
капітал на найвищі дивіденди, які триватимуть 

до 15-го квітня 1991 р. 
Пропонуємо також сертифікати CD на високі відсотки. 

Зайдіть або зателефонуйте і довідайтеся самі про інші 
послуги нашої кооперативи. 

Адреса 

35 Main Street, S. Bound Brook, N.J. 08880 
Телефон: (908) 469-9085 

Години вівторок, середа, п'ятниця від 10-ої до 4-ої, 
четверги від 10-ої до 7-ої; субота 9-ої до 12-ої 

НАША УКРАЇНСЬКА РІДНА ШКОЛА 
має шану запросити Вас 

БЕНКЕТ і БАЛЬ 
в СУБОТУ, 13-го КВІТНЯ 1991 року 

в УКРАЇНСЬКОМУ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОМУ ЦЕНТРІ 
при 700 Седар Ровд у Філядельфії, Па. 

КОКТЕЙЛ — о годині шостій вечером 
БЕНКЕТ — о годині сьомій 
БАЛЬ — о годині дев'ятій 

Грає оркестра СЛАВКА КОСІВА з Ню Йорку 
Вступ на бенкет і баль ЗО 00 дол. 
Тільки на баль 15 00 дол. 
Тільки на баль для студентів 10 00 дол. 

Столики можна замовляти до 1-го квітня 1991 року. 
у ВІРИ ШАПОВАЛЕНКО вечорами на число (215) 673-6639 

або у шкільній канцелярії суботами на число 663-5322 

Щиро запрошуємо всю українську громаду прибути на цей 
бенкет і бапь. щоб підтримати українське шкіпьництво. 

здобуваємо все більше фа
хово освічених людей серед 
нашої молоді. 

В дискусії над прослуха
ними зв ітами були щирі 
завваги й поради, як усуну
ти деякі, може недогляну
ті недоліки. 

Після полуденкової пе
рерви слово взяла представ
ниця Головної Управи СУА 
М. Томорук. Висловивши 
своє признання, вона зак
ликала до пильної уваги 
щодо змін, які проходять 
нині на рідних землях, а 
разом з тим створюється 
новий ряд вимог, які вип
ливають з цих подій. Укра
їна чекає від нас помочі, ми 
для них в деяких ділянках 
можемо бути дороговка
зом. Запотребування у всіх 
ділянках великі, а головно 
медичного й технічного ус
таткування. В цьому нап
рямку Головна Управа 
СУА зробила вже досить 
посильні заходи. Закупле
но на багато тисяч устат
кування для шпитальної 
кімнати ім. Митрополита 
Андрея Шептицького у 
Львові і дещо для Дніпро
петровська. В Україні відчу
вається великий брак і по
пит на українські книжки, 
технічні і фахові підручни
ки, а також підручники для 
вивчення англійської мови. 
З цією метою Головна Уп
рава СУА ввійшла у кон
такт з американською доб
рочинною фундацією „Сей-
бер", яка сприяє економії, 
науці, культурі й через неї 
можна вислати книжки в 
Україну. Крім печатки „Сей 
бер" СУА ще додає свою 
печатку на опакуванні, щоб 
в Україні знали, що ми про 
них пам'ятаємо. Перший 
транспорт вже зайшов на 
Україну, 20,000 книжок їде 
кораблем. Закликаємо кож

ного до участи в цій акції, 
а за інформаціями можна 
звертатися на адресу: Li-
dia Bilous, Books for Ukrai
ne, 175 Adams Lone, New 
Canaan, Ct. 06840. Tel: 1(203 
966-5972. 

Далі представниця Голов 
ної Управи СУА закликала 
до більшої акції в приєднан
ні нових членок, головно 
серед молодших кадрів. 

Анна Кравчук, референт-
ка Стипендійної акції Го
ловної Управи СУА, вис
вітлила прозірки про почат-
ки заснування і дальший 
розвиток цієї акції. 

Комісія ухвал в складі 
Л. Гладкої, М. Юркевич, Л. 
Білощук між іншими ухва
лами головний наголос ста
вить на посилення нашої 
активности у зв'язку з по
діями на Україні й приєд
нанням членства серед мо
лодших. 

Найтяжчою точкою, ма
буть в кожній організації є 
перевибір нової управи. Ми 
жінки, не можемо бути вий
нятком. 

На закінчення виступила 
Л. Гладка. Вона закликала 
до вияву більшої активнос
ті у зв'язку із змінами, які 
проходять на Україні, до 
почуття громадської повин-
ности, головно серед мо
лодших осіб. 

Правда , на з ' їзді було 
кілька молодших і зовсім 
молодих. Вони, неначе пер
ші весняні проліски хоч не
сміло визирають то тут, то 
там, завжди є предвісника-
ми весни. Хоч їх ще досить 
мало, але вони включать
ся в ряди активних союзя-
нок і є передвісниками пе-
ребрання неперервної тяг-
лости ідей СУА. 

Головою Окружної Уп
рави СУА Ню Джерзі зно
ву, вже п'ятий раз, перевиб-
рано Тетяну Рішко. 

Ольга Буртик 

Заспівали сиві гори, зак
вітчалися схили веселими 
українськими барвами, спа
лахнула лещатарська ват
ра, Захар Беркут зійшов з 
верховин і благословив свя
то. 

Так розпочалися карпат
ські забави українського 
л е щ а т а р с ь к о г о т а б о р у в 
Славському, що повернули 
цьому бойківському містеч
ку славу столиці українсь
кого лещатарства. 

А перед тим були зма
гання на відкриту першість 
КЛК. Гора Тростян зустрі
ла лешдтарів зледенілими 
схилами і вершиною, заку
т а н о ю г у с т о ю п е л е н о ю 

| хмар. У цей день відбуло
ся бойове хрищення КЛК 
на трасі великого сляльо-
му. Не всім вдалося прой
ти складний, засіяний гор
бами шлях до мети, однак 
відвага багатьох лещата-
рів, що вперше за півтори 
хвилини, мов на крилах 
злітали схилом, увійде в лі
топис клюбу. 

У цій дисципліні перемож 
цями стали Анна Павко-
вич (КЛК Славське) та Бог
дан Жукуляк (КЛК Слав
ське). Друге місце здобули 
Оля Дубеняк (КЛК Львів) 
та Юрко Косарчин (КЛК 
Львів). 

На другий день відбулися 
змагання в короткому сля-
льомі. Мабуть запал та ен-
тузіязм змагунів розтопив 
холоднечу лютневого дня і 
карпатське небо усміхну
лося сонцем, сніг на схилах 

З діяльности відділу КУК 
у Вікторії, Бритійська Колюмбія 

З початком минулого ро
ку у Вікторії, Бритійська 
Колюмбія, почав діяль
ність новий Відділ Конгре
су Українців Канади, в яко
му є заступлені слідуючі 
складові організації : Ук
раїнське Канадське Куль
турне Товариство Острова 
Ванкувер (УККТ), Брат
ство Українців Католиків 
(БУК), Українська Правос
лавна Громада (УПГ), „Ве
селка" Українське Тан
цювальне Товариство, То
вариство Сеньйорів „Три
зуб", Ліга Українських Ка
толицьких Жінок (ЛУКЖ), 
Стипендійний Фонх^ Укра 

Відділу: — Шевченківське 
свято 11 березня 1990 р. в за
лі Українського Культур
ного Центру з участю міс
цевого хору „Калина", тан
цювального ансамблю „Ве
селка" та учнів Рідної Шко
ли. 

— Відзначення четвертих 
роковин Чорнобильсько ї 
трагедії 26 квітня 1990 року 
в Українському Культур
ному Центрі з короткою 
п р о г р а м о ю — молебень , 
висвітлення фільмів „Чор
нобиль — смак полину" 
(Film for Humanities, 
1984), і „Літак в Укра
їну", дискусія й збірка 

їнських Студій ім. Иосифа фондів на „Поміч Укра 
Сліпого (СФУС). 

Протягом першого року 
свого існування діяльність 
нового Відділу КУК у Вік
торії була досить успіш
ною, що можна завдячува
ти ентузіязмові його голо
ви Богдана Герчака та чле
нів управи. До цього успі
ху причинились також ак
тивна підтримка складових 
організацій. Ось деякі поо
динокі точки з діяльнсс^и 

ФІРМА ОКСАНА 
ВИСИЛАЄ з Европи стандартні харчові пачки трьох Гатунків 
до України і всіх республік, Польщі та Чехословаччини з тер
міном доставлення до одного місяця. 

каша гречана 
шинка мелена 
паштет печінковий 

олія рослинна. 
какао 
кава 

7 lb 
5 lb 

12 oz 
11b 5 oz 

7oz 
33 fl oz 

9 oz 
1 lb 5oz 

загальна вага 22 lb 

Вартість пачки 
з пересилкою 63 до, 
іншурування 12 до 

в 
салямі 1 lb 12 oz 
шинка в пушці 1 lb 3 oz 
печінковий паштет 1 lb 3 oz 
олія рослинна 33 fl oz 
риж 5 lb 
каша гречана 6 lb 
кава 10 oz 
чай 9 oz 
какао 10 oz 

загальна вага.. 

Вартість пачки 
з пересилкою .... 55 дол. 
іншурування 12 дол. 

шинка в пушці 2 lb 
печінковий паштет 1 lb 12 oz 
риж 2 lb 8oz 
каша гречана З lb 8 oz 
олія рослинна 33 fl oz 
кава 10 oz 
чай 9 oz 
какао 10 oz 

загальна вага 14 lb 

Вартість пачки 
з пересилкою .... 44 до, 
іншурування 12 до 

Висилає з Америки до України та інших республік доставленим до дому адресату: 

— новий та вживаний одяг, взуття, книжки, дитячі речі, ліки куплені без рецепти, авдіо-
відокасети, відеотехніку, яку можна замовити в нас. 
Оплата — 3 41 дол. за фунт. Приймаємо пачки від 10 до 90 фунтів. Пачки звільнені відмита 
в СРСР. 
Приймаємо замовлення з 9-ої години ранку до 8-ої вечора, окрім суботи та неділі. 

OKSANA INTERNATIONAL TRADE 
1111 EAST ELIZABETH AVENUE 2nd FL 

LINDEN, NEW JERSEY 0 7036 

TEL: 908-925-0717 

їнГ. Збірка дала понад 1,600 
дол., які переслано до цен
тралі Канадських Прияте
лів Руху. 

— Вечір фільмів з Украї
ни ,,Гласність", які демон
струвала 12-го травня 1990 
гзоку д-р Р о м а Б а р д и н , 
Йорк Університет, Торон
то. 

— Під час літних міся
ців місцевий Відділ був спон 
зором двох концертів ук
раїнської молоді й подбав 
про нічліг і харчі для гос
тей: 12 червня 1990 року 
виступ хору Колегії св. Во
лодимира з Роблін, Мані-
тоба в Newcombe Audito
rium. Хор Колегії також 
співав Службу Божу в Ук
раїнській Церкві св. Нико-
лая; 9 липня 1990 року кон
церт українського дитячого 
хору „Щедрик" з Києва, в 
Chr i s t C h u r c h C a t h e d r a l . 
6 січня 1991 року Відділ 
КУК був спонзором дуже 
вдалої імпрези „Ukrainian 
Christmas Eve Traditions", 
яку приготовив Стипендій
ний Фонд Українських Сту
дій ім. Кардинала Иосифа 
Сліпого. Чистий прихід (по 
над 2,000 дол.) призначений 
на стипендії українознав
ства. 

Цьогорічні загальні збо
ри Відділу, якими проводив 
голова номінаційної комі
сії інж. Ґімбаржевський, від 
булися 10 січня 1991 року. 
Склад управи Відділу КУК 
у Вікторії залишився май
же без змін: голова — Бог
дан Герчак, заступник голо
ви — Ніксон Чорний, корес
понденційний секретар — 
інж. Пилип Ґімбаржевсь
кий, протокольний секре
тар — Анна Біско, скарб
ник — Ед Салин, фінансо
вий секретар — Ольга Заха
ри; контрольна комісія: Лев 
Вахнянин, Стефан Гриб і 
Марія Телішевська. 

П . Ґ . 

ЗИМОВЕ СВЯТО В КАРПАТАХ 

розм'як, зробився кращим. 
Перемогли за результата
ми двох спроб Анна Павко-
вич (КЛК Славське) і Се
мен Харченко зі Студент
ського Братства у Львові. 

Змагання вдалися. Зроб
лено велику справу єднан
ня українців усього світу. 
Це є найважливіше, так вва
жає голова КЛК в ЗСА 
Юрій Попел ь, що по довгих 
роках розлуки з Україною 
вітав рідну землю. Взявши 
участь у змаганнях, Юра 
певно започаткував добру 
традицію зв'язків між львів
ськими та американськими 
К Л К і в ц я м и . А м о л о д и м 
українцям з Польщі, Петро 
ві Котовському та Іванні 
Ліпинській, що також приї
хали на змагання, отрима
ного заряду позитивних 
емоцій вистарчить до нас
тупного лещатарського та
бору в Карпатах. 

Софія Кобринська, Сте-
фанія Лаб 'юк та Стефан 
Джадок з Канади, що у ці 
дні були разом з КЛКіста-
ми, обов'язково приїдуть 
наступного року на змаган
ня. 

Нагороди роздано. Спів 
трембіт повідомив про зак
риття табору. Однак свято 
продовжується. Воно не по
винно закінчитися. Воно 
вічне, як вічні наші Карпати 
та ідея національного спор
ту. 

Олег Шмід, 
Львів 

Дітройт в поклоні Тарасові 
Урочисте відзначення 

Шевченкових роковин, 
влаштоване заходом Т-ва 
Збереження української іс
торичної спадщини ім. Св. 
Андрія, в неділю, 3 берез
ня 1991 p., відкрила його 
голова Валентина Свич 

Святкову доповідь, осно
вану на численних цитатах 
Шевченкових поем, виголо
сила проф. Марія Гарасе-
вич, вказуючи, що в цей для 
нашого народу історично 
переломний і багатонадій
ний час Шевченкові роко
вини з новою силою прига
дують нам його слова, які 
стали невичерпним джере
лом опису побіч нашої слав
ної минувшини, сумної су-
часности, джерелом насна
ги до боротьби за нашу 
волю та віри в перемогу на
шої правди. Шевченкова 
Україна — це край роже
вих світанків, тихих лагід
них днів та синьо-срібних 
вечорів. Це край широких 
золотоколосих ланів, зеле
них гаїв та вишневих садків, 
де невтихає спів дівчат та со 
ловейків, де широкий та ду
жий Дніпро котить хвилі у 
Синє море. В цьому краї 
, ,було колись, запорожці 
вміли панувати", але це „ми 
нулося, осталися могили по 
полю". Шевченко бачив, що 
в цьому прекрасному, роз
кішному, багатому краю ,,1 
Господа зневажають, — лю 
дей запрягають в тяжкі яр
ма. Орють лихом, лихом 
засівають", бо „розбійни
ки, людоїди правду поборо
ли". Чужим ще й свої „вар
шавське сміття, грязь Мос
кви" помагають „матір роз
пинати". До них Шевченко 
звертається із закликом до 
покаяння, перестерігаючи 
„схаменіться, будьте люди, 
бо лихо вам буде". До свого 
народу він звертається із 
закликом „вставайте, кай
дани порвіте", а до Матері 
Божої він звертається із 
безприкладною поетичної 
краси і пієтизму молитвою-
благанням в „Неофітах" до 
помогти покривдженим. Тут 
на нашу думку, годиться 
висловити прелеґентці при
знання за наведення цитати, 
яка звичайно не є належно 
наголошувана: 

„Молітесь Богові одному, 
Молітесь правді на землі, 
А більше на землі нікому 
Не поклонітесь". 

(,,Неофіти"296) 

Ґеніяльно близькі, зро
зумілі і переконливі слова 
поета, продовжувала преле-
ґентка, стали на сторожі 
нашого Божого, людського 
й історичного права бути 
господарем на своїй, суве
ренній землі. Боротьба за 
національну і соціяльну пра 
вду та справедливість — це 
боротьба за відвічні й все

людські ідеали. Тому наш 
поет і пророк завжди буде 
сучасним, зрозумілим і ша
нованим у кожний час в 
усьому світі. 

В мистецькій частині від
значення виступила лавре-
ат Шевченкової премії УС 
СР декляматор Ніла Крю
кова, яка виголосила в'яз
ку Шевченкових поем, роз
починаючи поемою про 
Шевченка Дмитра Павлич-
ка і кінчаючи поемою Іва
на Драча. Деклямуючи такі 
поеми Шевченка як „Кате
рина", „Кавказ", „ Розрита 
могила", „Мені однаково" 
та інші, лавреатка зуміла 
передати всю глибину різ
номанітного багатства по
дій і переживань, надій і 
зневіри та радости і горя 
Шевченкових героїнь і ге
роїв. Силою свого виголо
шення вона наче перенес
ла слухачів в історичні часи 
та простори, де вони зі сльо 
зами в очах стали свідками 
оспіваних трагедій. Немає 
сумніву, що Ніна Крюкова 
осягнула вершину мистец
тва у виконанні творів пись
менників та поетів. Ми з по
дивом будемо пам 'ятати 
про неї, її збереження лю-
бови до рідної літератури в 
важких умовинах русифіка
ційного наступу на рідних 
землях. 

Урочисте відзначення за
кінчено відспіванням наці
онального гимну. 

Роман Лазарчук 

Загрозлива... 
(Закінчення зі стор. 2) 

їй природі совєтська кому
ністична політика, ще біль
ше як і давня російська ім
перська, застосовує таку 
підступну тактику, і тому 
нічого дивного, коли і Гор
бачов пішов за нею. Адже 
Горбачов — традиційний 
совєтський лідер, просякну
тий ідеологією комунізму і 
російського імперського 
колоніялізму, вже не пово
диться як ліберал-демок -
рат, яким він спочатку бага
тьом здавався. 

Захід помилився у його 
оцінці Горбачова, і тепер 
помалу приходить прозрін
ня. Горбачов — комуніст-
ідеаліст, вірить у ідеологію 
комунізму і це „благо" хоче 
затримати в СССР. 

Ще в 1985 році, коли Гор
бачов прийшов до влади, 
він відновив пропаґандив-
не гасло: поворот до ленін
ських норм. Це його гасло 
коментатори на Заході 
сприйняли за тактичне по-

бачов має бажання полег
шити долю своїх збіднілих 
громадян і дати їм життя на 
відповідному рівні, і може 
навіть дещо з демократії, 
але лиш до певної міри і 
обов'язково з „соїдіялістич-
н о ю " системою, й о г о ці 
бажання вияснюють чи не 
всі Ґорбач івськ і вагання 
зліва направо і навпаки; 
хоч такі хитання розчаро
вують центральний уряд і 
провідників підсовєтських 
республік, що вірили в пере
будову і в гласність. 

Тепер Горбачов із своїм 
новозатвердженим кабіне
том, у склад якого входять 
самі, здається, росіяни, за 
вийняком одного лотиша, 
теперішнього міністра внут* 
рішніх справ Бориса Пуго, 
— уважають, що тільки 
шляхом залізного кулака 
можна вдержати „Союз Со-
вєтських Суверенних Рес
публік". Але треба Горбачо
ву чуда, щоб полагодити 
справи Балтійських респуб
лік без пролиття крови і 
щоб здобути знову довір'я 
народних мас, яке він втра
тив, виглядає, що назавж-

тягнення, за намір Ґорбачо- ди. 
ва дискредитувати неоста- Події, які мали місце 10-
лінізм... го березня ц.р. в більших 

містах Російської республі-
Залишившись по своїх вказують н а те, що вла-

переконанняхортодоксаль- Горбачова загрожена. 
ним леншістом, Горбачов З аклики демонстрантів до 
своїм маневруванням старав- рЄЗИҐнації Горбачова і його 
г а П П И Ї И П И Т И п о с в о ї х ПОЛІ- ї/. ^ . г ся прихилити до своїх полі
тичних цілей союзні респуб
ліки. Для цього він пішов на 
деякі хитрощі, зносячи сло
во „соціялістичні", а впро
ваджуючи на його місце 
слово „суверенні" респуб
ліки; цим він хотів здобути 
прихильність народів усіх 
15-ти республік для підпи
сання нового союзного до
говору. 

Кабінету говорять про не
безпечну ситуацію, яка за
гострюється, а не втихає. 
Також до влади прямують 
Борис Сльцин і його при
хильники, щоб створити 
новий Союз, в якому влада 
Кремля була б радикально 
зредукована, а кожна союз
на республіка могла б віль
но при бажанні вийти з Сою
зу без ніяких передумов. 

Горбачов насправді ніко- Диктаторська влада К П £ С 
ли не висловлював думки, 
що Совєтський Союз не 
буде д е р ж а в о ю з , ,соція-
лістичною" системою. То
му його начебто поворот 
ВІД демократизації зовсім 
не мав би нікого дивувати. 
Його ціллю було і є не пря
мування до капіталістичної 
системи, а система ринкова, 
яка була б контрольована 
державою і Компартією. 

Немає сумніву, що і Ґор-

тоді була б зведена нані
вець і вільна ринкова гос
подарка була б уведена в 
життя країни. 

Ситуація в „країні рад" 
погіршується з дня на день і 
криза поглиблюється. Тому 
до зудару між демократич
ними силами країни й Гор
бачовим може прийти в 
короткому часі, наслідки 
якого тяжко сьогодні перед
бачити. 

Ділимося сумною вісткою з українським громадянством. 
що в четвер, 21-го березня 1991 р. на 71-му році життя 

відійшов у вічність наш колега 

бл. п. д-р 
БОГДАН МИРОСЛАВ 

САС 
ВЕТЕРИНАРНИЙ ЛІКАР 

Похований у Філядельфії, Па., 26-го березня 1991 року. 
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

Дружині Олі, синові Юркові вислови співчуття складають 

Члени і Управа 
Об'єднання Українських Ветеринарних 

Лікарів в Америці 

Ділимося болючою вісткою, що в суботу, 23-го березня 1991 p., з волі Всевишнього, 
на 89-му році життя, відійшов у вічність 

наш найдорожчий БАТЬКО, ДІДУСЬ, ПРАДІД 

бл. п. професор доктор 

ВАСИЛЬ ЛЕВ 
ФІЛОЛОГ, УКРАЇНІСТ, ПЕДАГОГ, ДІЙСНИЙ ЧЛЕН НТШ 

ПАНАХИДА у вівторок, 26-го березня 1991 р. о год. 7:30 веч. в похоронному заведен
ні Петра Яреми в Ню Йорку. 

ПОХОРОН в середу, 27-го березня 1991 р. о год. 9:30^анку з української католицької 
церкви св. Юра в Ню Йорку, на цвинтар св. Марії у Факс Чейс. 

В глибокому смутку залишені: 
дочка — ІВАННА ЦІСИК 
син — ВАСИЛЬ з дружиною ОКСАНОЮ 
внучки — 

МАРІЯ ЦІСИК з мужем БРУСОМ 
КВІТКА ЦІСИК з мужем ЕДВАРДОМ 
ХРИСТИНА, ОЛЕСЯ, РУТА І МАЯ ЛЕВ 

, правнуки — 
ЛЕСЯ і САМАНТА 
ЕДВАРД ВОЛОДИМИР 

та дальша родина в Україні та Америці 

Замість квітів на могилу покійного проситься складати пожертви на НТШ або Будівельний 
Фонд гуцульської церкви в Силвер Спрінґ, МДМ Holy Trinity Particular Ukrainian Catholic 

Church. P.O. Box 4214. ColesviMe Branch, Silver Spring. MD 20914 



З'їзд Нюйоркської Округи СУА 
Окружний з'їзд ^Відділів 

СУА Округи Ню Иорк від
бувся в домівці СУА, 108 
Друга авеню в Ню Йорку, 
3-го березня. У з'їзді взя
ли участь 47 делегаток Від
ділів, 15 голів Відділів, 
які творять Округу, 12 чле
нів Окружної Управи, 4 
представниці Головної Уп
рави СУА і журналу „Наше 
Життя". 

З'їзд відкрила голова Ок
руги Леся Ґой. Відспівано 
молитву та однохвилин-
ною мовчанкою вшановано 
пам'ять членок, котрі відій
шли у вічність. 

З'їздом провадила Ірина 
Куровицька, членка 83-го 
Відділу, секретарювала Ан-
на Байляк, членка 35-го Від
ділу. Звітували члени Ок
ружної Управи — голова 
Л. Ґ о й , коресподенційна 
секретарка Е. Івашків, про-
тололярна секретарка О. 
Руденська, скарбник А. Рак, 
організаційна референтка 
Л. Крумшин, культурно-ос
вітня С. Косович, виховна 
— І. Мачай, суспільної опі
ки — В. Кушнір, стипендій 
— Р. Шуган, звіт відсутньої 
пресової референтки X. Нав 
роцької прочитала Н. Сав-
чук, музейна — Л. Фірчук, 
зв'язків — О. Літепло, гос
подарська — Л. Павлик, ад
міністратор домівки — Н. 
Дума (її звіт у неприсутнос
ті відчитала А. Рак), хорун-
жа — А. Куснірчук, заступ
ниці голови Н. Савчук та О. 
Літепло. 

Контрольна комісія вскла 
ді голови Л. Закревської, Н. 
Попель та Г. Оберишин, 
(яка склала звіт, ствердивши, 
що всі книги ведено взірце
во і точно і подала внесок 
на прийняття звітів). 

Присутня голова СУА 
Марія Савчак звернулась 
до присутніх з привіталь
ним словом, в якому ствер
дила великий вклад Відді
лів і Управи Округи в мину
лі й каденції, р івночасно 
звернула увагу на малу кіль 
кість делегаток на Конвен
ції СУА і закликала голів 
Відділів у майбутньому ко
нечно висилати делегаток 
на Конвенції. В дальшому 
привітала новозорганізова-
ні Відділи: 25-ий у Ню Йор
ку та 95-ий в Кергог/ксоні та 
повідомила, що постали 
нові Відділи СУА в Калі
форнії та на Фльориді. Поін 
формувала , що будучи у 
Львові на З'їзді Рух-у, зло
жила привіт від СУА. Го
ловна Управа СУА запля
мувала закупити для ново
відкритого шпиталя у Льво 
ві повний виряд для кімна
ти інтенсивної терапії. Вкін
ці вручила уступаючій голо
ві Окружної Управи Лесі 
Ґой Грамоту за її жертвен-

Любов Коленська 

ДЗЕРКАЛА 
НОВЕЛІ 

Ціна: $13.00 з пересилкою 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобо

в'язує 7% стейтового податку. 

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

ну працю протягом п яти 
літ на пості голови Округи. 

Після широкої дискусії, 
в якій обговорено цілий 
ряд актуальних справ, і зві
ту Верифікаційної Комісії 
(Е. Івашків і О. Руденська) 
вислухано резолюці ї , які 
опрацювала Комісія Пос
танов (Е. Ройовська, Н.Са-
мокіш, І. Клим) і прийнято 
їх одноголосно. 

Голова номінаційної ко
місії Іванна Клим в поро
зумінні з членами комісії 
запропонувала присутнім 
до вибору новий склад Уп
рави, а саме: голова — На

дія Савчук, заступниця — Ро-
ма Шуган, заступниця і ре
ферентка зовнішніх зв'яз
ків — Ольга Літепло, про-
токолярна секретарка — 
Ольга Руденська, кореспон
денційна секретарка — Ев-
генія Івашків, касирка — Лі
дія Закревська, організацій
на — Леся Крумшин, куль
турно-освітня — Стефанія 
Косович і комісія, до якої 
увійшли Михайлина Баран, 
Ірина Іванчишин, Ірина 
Стецьків, суспільна опіка — 
Віра Кушнір, стипендійна 
референтка — Уляна Гану-
щак, виховна референтка 
— Ольга Женецька, пресо
ва — Олександра Юзенів, 
мистецька і музею — Лю
ба Фірчук, господарська — 
Люба Павлик, Галя Обери
шин і Марія Шепарович, хо
рунжі Анна Натина і Анна 
Куснірчук. 

Контрольна Комісія: го
лова Леся Ґной та члени 
Анна Рак, Іванна Клим, 
Іванна Мачай та Христя 
Навроцька. Запропоновані 
склади Управи і Контроль
ної комісії прийнято одно
голосно. 

Новообрана голова На
дія Савчук подякувала при
сутнім за те, що її вибрали, 
за довір'я. В своєму слові 
зауважила, що їй особливо 
приємно бачити багато но
вих молодих членок, що 
прибули з різних віддале
них околиць. Є похваль
ним, що новозасновані Від
діли активізуються, бо на 
них лежить обов'язок про
довжувати працю нашої ор
ганізації. Н. Савчук пору
шила деякі важні адміні-
страційні справи і заклика
ла членок пильно виконува
ти належні обов'язки і при
ходити на сходини своїх 
Відділів чи Окружної Уп
рави. Тоді буде добрий кон
такт між членством і Уп
равою і праця буде гармо
нійною та успішною. Пові
домила, що засідання Ок
ружної Управи відбувати
муться у кожний третій вів
торок місяця. Наступне за
сідання запляновано на 16-
го квітня, год. 6:15 веч. Н. 
Савчук подякувала голові 
СУА Марії Савчак, прези
дії та всім присутнім за ус
піх Окружного з'їзду. 

Присутні відспівали гимн 
СУА і предсідниця Ірина 
Куровицька оголосила зак
риття з'їзду. 

Н. Н. 

П'ЯТЬ ПРИЧИН ЧОМУ НАМ 
ПОТРІБНО ПІДТРИМУВАТИ 

ІВАНА ДЕМ'ЯНЮКА 
1. „Мушу скааати, що я переконаний, що вирок суддів 

в Ізраїлі був несправедливий..." 
— Лорд Томас Деннінг 

2. „Мені не відома ніяка інша судова справа в якій по
топтано так багато процедур загально прийнятих 
міжнародними чинниками". 
Професор Віллєм Ваґенар, автор книжки „Роз
пізнаючи Івана: Наукова праця з легальної пси
хології", Вид. Гарвардського Університету. 

3. „Якщо Іван Дем'янюк, в невинності якого я повніс
тю переконаний, буде повішений на шибениці 
Айхмана, то прийде день коли держава Ізраїль 
буде сидіти на лаві підсудного". 
— Патрик Бюкенан. 

4. „На мою думку ця справа смердить... Прошу роз
глянути справу американського громадянина Івана 
Дем'янука і поведінку Відділу спеціяльних інвести-
ґацій (ОСІ) в нашій країні". 
— Конгресмен Джеймс Трафікант (демократ, 
Огайо), „Конгресовий рекорд" з 20-го червня 1989 р 

5. „Вірю, що історія не забуде справи Дем'янюка, так 
як не забула справи Дрейфуса". 
—- Граф Ніколай Толстой 

ПІСЛЯ дванадцяти років наполегливих і невтомних зу
силь ми осягнули багато. За свою подивогідну відва
гу та витривалість Іван Дем'янюк —невинна жертва — 
заслужив на гідну оборону перед ізраїльським Вер
ховним судом. Без Вашої негайної фінансової допо
моги така оборона не буде можливою. Просимо допо
могти нам успішно завершити останній етап цього 
страхіття-примари, яка триває вже понад дванадцять 

літ. 
Просимо висилати пожертви на: 

John Demjanjuk Defense Fund 
P.O. Box 92819 

Cleve land, Ohio 44192 

Травень — місяць Петлюри 
Філядельфія (УІБ). — В 

цьому році 25-го травня 
сповниться 65-та річниця 
трагічної смерті голови Ди
ректорії УНР і Головного 
Отамана Військ УНР св. п. 
Симона Петлюри. Для від
значення цієї сумної дати 
Уряд У Н Р в екзилі прого
лосив місяць травень — мі
сяцем Симона Петлюри. 

Ухвалено звернутись до 
українського народу в Ук
раїні і в діяспорі із закли
ком вшанувати пам'ять С. 
Петлюри, його місце і вий-
няткове значення в бороть
бі українського народу за 
волю і державну незалеж
ність, нав'язуючи його істо
ричну постать до сучасних 
подій в Україні. 

Ухвалено також зверну
тись до СКВУ, ієрархів Ук
раїнських Церков, науко
вих інституцій, української 
преси та до всіх українсь
ких організацій, а зокрема 
представництв Уряду УНР 
і Об'єднання Прихильників 
Д Ц УНР в екзилі належно 
вшанувати великого сина 
України. 

Прийнято до відома про

граму Академічної Ради 
Уряду УНР, яка, в співпраці 
з Асоціяцією Українських 
Професорів та Науковою 
Радою СКВУ, розпочинає 
цикл наукових конферен
цій, присвячених епосі УНР 
та її будівничим. Перша із 
таких конференцій відбу
деться 27-го квітня в Торон
то, Канада, з участю гостя з 
України Левка Лук'яненка. 

Обговорено видавничий 
плян праці , присвячений 
Симонові Петлюрі і У Н Р в 
цілому, зокрема вирішено 
перевидати книгу В. Івану-
са про Петлюру, призначе
ну головним чином для Ук
раїни, а також тексти допо
відей, виголошених на нау
кових конференціях та інші 
праці. 

Ухвалено також прого
лосити збіркову акцію у 
квітні на конечні потреби 
Д Ц Y H R B екзилі, а в трав
ні на фонд ім. Симона Пет
люри. Імена жертводавців 
будуть внесені до „Золо
тої книги", яка буде збері
гатись в архіві У Н Р у Фе
деральному музеї Канади. 

Виставка мистців зі Львова 
Заходами 33-го Відділу 

Союзу Українок Америки 
у домівці СУА в Пармі, 
Огайо 2-го і 3-го березня 
1991 року відбулася вистав
ка експонатів мистців Юрія 
Коха і його сестри Оксани 
Кох-Максименко. Вона про 
йшла з успіхом і хоч в цей 
час відбувалися у Пармі ін
ші імпрези, була помітна 
фреквенція глядачів і заці
кавлених. Вже від довшого 
часу посилився обмін мист-
цями України з українсь
кою діяспорою і це дуже 
корисне явище. Завдяки цьо 
му ми себе ближче пізна
ємо, доповнюємо та консо
лідуємо в релігійному, на
ціональному та культурно
му аспектах. Не забуваймо, 
що ми походимо з того са
мого українського, здоро
вого кореня і прямуємо до 
однієї великої, спільної нам 
усім мети, а саме: здобут
тя самостійної незалежної 
української держави. Вис
тавку відкрила голова 33-го 
Відділу СУА Оля Дем'ян-
чук, привітала мистців і гос
тей та передала слово Любі 
Боднар, культурно-освіт
ній референлці Відділу, яка 
у змістовній і вичерпній 
формі переказала глядачам 
б іографію і творчі осяги 
обох мистців. 

Мило було вітати і відо
му дисидентку Надію Світ-
личну, яка приїхала з Ню-
арку до Пар ми на свято Ге
роїнь зі словом про покій
ну Оксану Мешко. При кін
ці глядачі ставили запити, 
а Ю. Кох відповідав на них. 
Гостям було запропонова
но смачну перекуску, яку 
приготували Союзянки. На 
залі було виставлено біля 
70 графічних праць і деко
ративних доріжок Юрка і 
Оксани. Графіка Юрія — це 
цікаві рисункові компози
ції, пов'язані з природою, 
птахами, казковою симво
лікою, з національними або 
гумористичними мотива
ми. В деяких криється па
родія комуністичного ла
ду, в інших підкреслюєть
ся патріотичні моменти на
шої історії. Цікаві і оригі
нальні були реклямні об
гортки та оформлення до 
книжок. А ткацькі доріжки 
Оксани з а х о п л ю ю т ь око 
райдужністю красок і тон
ким виконанням. Мистці 
перебувають на відвідинах 
у гостинному домі Олени 
Мартинюк. Очевидно, з ог
ляду на транспортні ком
плікації, мистці привезли 
зі Львова тільки частину 
своїх праць. 

Цікавою є доля обидвох 
мистців. Юрій Кох наро
дився у 1958 році у Львові. 
Батько його був актором 
драматичного театру, а ма
ма учителькою математи
ки. Юрій вчився у Львівсь
кому художньому учили
щі ім. І. Труша, яке закін
чив у 1978 році. Після від
буття військової служби 
Юрій Кох навчався на фа
культеті графіки Українсь
кого поліграфічного інсти
туту. Треба згадати, що до 
1985 року Юрій і його коле
ги не приймалися на офі
ційні виставки з причин різ
них перешкод зі сторони 
партійних органів. Доводи
лося часто-густо влашто
вувати так звані , , хатн і" 
виставки. Аж з початком 
1985 року ситуація трохи 
поправилася і досі неофі
ційне мистецтво одержало 
врешті статус офіційного і 
тоді щойно Юрій дістав 

струвати свій талант і мис
тецький діяпазон. Мистець
кі обрії Юрія — це живопис, 
графіка і плакато-реклями. 
Мистець бере участь у різно 
родних виставках в Украї
ні і за її кордонами. Виник
ла необхідність популяри
зації досі невідомих діячів 
культури. Під тим аспектом 
Юрій працює в тиражова
ній графіці і виконує ряд 
пам'яток-праць, присвяче
них молодим українським 
поетам, таким як Іванові 
Малковичеві, Петрові Мі
дянці, Володимирові Олей-
ку, поето-групі „БУ-БА— 
БУ", відомому поетові Іго
реві Калинцеві, своєму вчи
телеві Романові Безпалко-
ві, до виставок Павла Ков-
жуна і Якова Гніздовсько-
го, різним ювілейним да
там і т. п. Також виконує 
ряд реклямних робіт і мис
тецьких праць для Львівсь
кого театру ,,Не журись". 
У художньому оформленні 
Ю. Коха вийшла друком 
поетична збірка молодого 
закарпатського поета Пет
ра Мідянки , ,Осередок" . 
Юрій зробив мистецькі об
кладинки до книг Клима 
Поліщука „Гуляйпільський 
батько" та Ярослава Гри-
цака „Дух, що тіло рве до 
бою". У 1988 році група 
мистців, однодумців-патріо 
тів зформувалися у офіцій
не товариство „Шлях". Це 
товариство об'єднує ідея 
розвитку і збереження мис
тецьких традицій для гря
дучих поколінь, традицій, 
розпочатих ще товарист
вом „АНУМ"(Асоціяцією 
Незалежних Українських 
Мистців), що існувало у 
Львові до Другої світової 
війни. Як активний член То
вариства „Шлях" Юрій мав 
декілька виставок у Льво
ві, Києві, Луцьку та в ін
ших містах України, Брав 
участь у першому мі,.. /Д 
ному бієнале „Імпреза-89" 
у Івано-Франківську, а та
кож у міжнародніх вистав
ках ,Лнтердрук-90" та 
,,Плюс-90", а також у вис
тавках в ЗСА, Канаді, Ан
глії, Франції , Німеччині , 
Польщі, Югославії, Чехо-
Словаччині , та в деяких 
республіках Совєтського 
Союзу. 

Мисткиня Оксана Кох-
Максименко, рідна сестра 
Юрія, народилася в 1963 ро
ці. Успішно закінчила Ук
раїнський поліграфічний 
інститут. За фахом вона кни 
гознавець. П р а ц ю в а л а у 
мистецькій книгарні, а ос
танніх 8 років — у Львів
ській Картинній Галереї . 
Під впливом частих мис
тецьких заходів і підпри
ємств, що неодноразово 
відбувались у родинному 
колі Кохів , формувалися 
і світогляд та схильності 
Оксани. Чоловік Оксани, 
також мистець, займається 
різножанровим, в основно
му монументальним мис
тецтвом, а також викладає у 
Львівському художньому 
інституті. Отже, під впли
вом чоловіка та його мами 
— мисткині, Оксана почала 
самостійно проектувати і 
виконувати невеликі ткаць
кі форми, зокрема декора
тивні доріжки. Після Вели
кодніх свят брат і сестра Ко 
хи повертаються додому, 
до Львова, а ми бажаємо 
їм від усього серця багато 
успіхів на славу Бога і Ук
раїни! 

; чт ' ^ е ^ д ^ ^ Ьоднар 

Ширші сходини Руху 
Вінніпег, Ман, — Другі 

ширші сходини манітоб-
ського товариства прихиль
ників Руху відбулися в неді
лю, 18-го листопада, тут у 
читальні „Просвіта". 

Інформативні сходини 
відкрив проф. Ярослав Ро
зумний, голова Товарист
ва Прихильників Руху, який 
повідомив про доповідачів і 
теми їх доповідей. Він ого
лосив, що зборами прова
дитиме інж. Михайло Тар-
навецький, професор Мані-
тобського Університету, 
який з черги запросив мґр 
Софію Качор представити 
першого доповідача, проф. 
Вячеслава Брюховецького, 
співосновника і співавтора 
програми Руху. Проф. В. 
Брюховецький народився 
1947 року, студіював жур
налістику й філологію в Ки
ївському Університеті, за
вершуючи свої студії 1986 
року ступенем доктора фі
лологічних наук. Він є заві
дуючим відділом теорії лі
тератури АН УССР, профе
сором і*$урналістики Київ
ського Університету, воло
діє англійськоьо^мовою, не
давно викладав у Ратґерсь-
кому університеті (ЗСА), а 
зараз є з візитою в Славіс
тичному відділі Манітоб-
ського Університету. Проф. 
Брюховецький є автором 
біля 350 літературних стат-
тей, а недавно появились 
дві його монографії про Лі
ну Костенко і Миколу Зеро-
ва. Він є також заступни
ком президента новоство-
реної Української Наукової 
Асоціяції у Києві. 

Доповідь проф. Брюхо
вецького була на тему: „За
гальний стан сучасної пере
будови в Україні". Процеси 
перебудови в Україні, заз
начив доповідач, прохо
дять швидким темпом, то
му за час його місячної від
сутносте могло дещо змі
нитися, що може відбити
ся на повноті образу. Три
вожною є остання вістка 
про позбавлення Степана 
Хмари депутатського ман
дату і можливим є його су
дове покарання. 14-го лис
топада парляментарна біль 
шість Верховної Ради прий
няла рішення про позбав
лення депутатської недотор 
канности і притягнення до 
кримінальної відповідаль
носте С. Хмару, народного 
депутата України, заступ
ника голови Української 
Республіканської Партії . 
Мабуть, це якась провока
ція, заявив доповідач. З важ 
ніших подій в Україні він 
відмітив перемогу в вибо
рах. Народ прокинувся, хо
че знати правду, вже не доз
воляючи робити чогось по
за своїми плечима. Украї
на була схожа на частинно 
спаралізовану людину. То
му треба було виступити 
проти цього лиха, зайняти 
демократичне становище в 
Верховній Раді. Найради-
кальніша дія до сьогодні — 
це Деклярація про суверені
тет України. Для реалізації 
суверенітету потрібно ре
ально проаналізувати си
туацію, збагнути шлях до 
здійснення (через деякі ком
проміси) і можливости здо
буття прихильників. Важ
ливим є те, що вчорашні 
в'язні — дисиденти є сьо
годні у Верховній Раді. На 
сході України шахтарі пе
рероджуються і вже висту
пають під блакитно-жовти
ми прапорами. Головне, що 
молодь захопилась відрод
женням і виховуються май-

це обмін студентами і нау
ковцями Канади, ЗСА і Ук
раїни. Велике значення має 
масова інформація про Ук
раїну на Заході для вияс
нення, що Україна — це не 
якась провінція Росії, а кра
їна окремої нації з великою 
історією і старою культу
рою. Це має бути об'єктив
на і наукова інформація . 
Важними також є комер
ційні спарави. 

Яким буде майбутнє Ук
раїни? Годі точно передба
чити. Перед Україною при
ходить тяжка зима. Введе
на в Україні система тало
нів означає, що 70 відсот
ків зарплати будуть вида
вати у формі талонів, які 
мають урегулювати купів
лю продуктів і товарів шир
шого вжитку. Це добрий 
крок. Можна передбачити 
і провокації. Не дай Боже, 
щоб дійшло до кровопро
лиття. Наш чорнозем вже 
вдосталь насичений кров'ю. 

400 років нищили і ни
щать вороги наш народ, але 
не можуть його знищити, 
бо він не втратив, а зберіг 
свою мову та ідентичність. 

Корені Руху криються в 
народі. 

У цьому відношенні ці
кавим є лист одного робіт
ника з Білої Церкви до го
лови Руху І. Драча такого 
змісту: „Стійте твердо в Ру
сі — вас підтримує народ. А 
як народ вас покине, зали
шуся я. А як ви зрадите, за
лишуся також я, але не сам 
бо зі мною буде правда! 

Цікавою була також до
повідь д-ра Ярослава Бар-
вінського про медичні про
блеми України. Лікар сер
цевих недуг і хірург, д-р Бар 
вінський після поетичного 
вступу розповів про свої 
враження з двох відвідин 
України в минулому році. 
Він брав участь в Конгресі 
Світової Федерації Україн
ських Лікарських Това
риств в Києві та Львові. 
Також згадав, що наступ
ний Конгрес СФУЛТ від
будеться в 1992 році в Хар
кові, а в 1991 році відбу
деться Конгрес европейсь-

що вдруге відвідав Украї
ну після участи в Міжнарод
ному З'їзді україністів. Вназ 
ві Руху зайшли певні змі
ни: „Народний Рух Украї
ни за перебудову" змінено 
на „Народний Рух за Неза
лежність". На з'їзді поши
рено платформу Руху і уточ 
нено, що це не партія, хоч 
до Руху належать партії, 
яких сьогодні в Україні є 
16. Рух — це організація, 
яка намагається консоліду
вати ці партії й усвідомлю
вати зрусифіковане насе
лення. В нарадах зборів ви
ринуло питання необхіднос 
ти підготовки професійних 
кадрів і співпраці з ук
раїнською діяспорою для 
створення мостів спілкуван 
ня з українцями світу. Здій
снення цього натрапляє на 
ускладнення зі сторони ще 
сильної партократ і ї . Рух 
має „місійну" працю, зокре
ма на східних і південних 
землях України, де росія
ни й зрусифіковані україн
ці становлять поважну кіль
кість населення. Тут треба 
вживати відмінну тактику і 
присвятити більше уваги 
сільському населенню та 
робітництву. Рух відбував 
збори в Палаці „Україна" (і 
заплатив 40 тисяч карбо
ванців за винайм, з чого 20 
тисяч пожертвувала Кана
да). Рух начисляє приблиз
но 5 мільйонів прихильни
ків, а на З'їзд прибуло 2,125 
обраних делегатів. За облас 
тями помітний спад числа 
із заходу на схід. Наприк
лад, Львівська область-409, 
Івано-Франківська — 260, 
Волинська — 54, Житомир
ська — 20, Запорізька — 
27, Луганська — 29, Доне
цька — 37, і т. д. За націо
нальним складом було: Ук
раїнців — 1868, росіян — 75, 
жидів — 6, поляків — 4, 
мадярів — 4, білорусів —З, 
греків, румунів і вірменів по 
2, татарів, китайців і грузи
нів по одному. 

На другому З'їзді Руху 
були присутні представни
ки посольств ЗСА і Канади 
з Москви та консулятів Бол 
гарії, Німеччини, Польщі, 
Румунії, Мадярщини, Фран 
ції і Чехо-Словаччини з Ки
єва. Рівнож були гості із 
ЗСА, Канади, Аргентини, 

ких УЛТовариств у Івано- д Л ї ф р а Н ці ї , Бельгії, Н 
Франкському . Замітним м е ч ч И н и , Польщі , Чехо-
було те, що на Конгресі всі С л о в а ч ч и ' Н И і Румунії, Юґос 
лікарі (навіть росіяни) вжи 
вали тільки українську мо
ву. Праці цього конгресу 
перекладено на англійську 
мову. В Києві була нагода 
побачити дім, де в 1917—18 
pp. зас ідала Центральна 
Рада, були відвідані й інші 
історичні пам'ятки. У Льво
ві відбулась перша прися
га пластунів. Україна потре 
бує медикаментів, медич
ного приладдя, комп'юте
рів і копіювальних машин, 
а зокрема треба творити 
клініки, особливо для дітей 
чи осіб поражених радія-
цією чорнобильської ката
строфи. Після цієї катастро
фи уряд зарядив, щоб ва
гітні жінки робили аборти. 
Документація абортів зни
щена. Ще є 135 тисяч осіб, 
потерпілих від радіяції, з 
чого — 52 тисячі дітей. Лі
кувати їх треба в Україні. 
Хвороби, які постають в 
наслідок радіяції — це рак 
(левкемія) та з а р а ж е н н я 
кровоносних судин. Апара
туру для контролі хворіб 
можна б набути в Німеччи
ні (також ця країна пого
дилася вишколити персо
нал в орудуванні цією апа
ратурою). Це вимагає бага
то коштів. В Україні є 15 мед 
інститутів (в Канаді 16). Є 

добрі лікарі, з яких припа-
бутні лідери. Доказом цьо- д а є о д и н л і к а р н а 234 осо-
го був студентський страйк би (в Канаді один на 439). Іс 

нує закон про секретність 
смертности і тому статис
тика замовчує, хто від якої 
хвороби вмирає. В Канаді 
з 26 мільйонів населення 
22 тисячі проходять серце
ву операцію, а в Україні з 
52 мільйонів — в дев'ять 
разів менше. Немає опера
цій на серце для немовлят і 
дітей. Двох лікарів з Кана
ди, в тому і д-р Ярослав 
Барвінський, підписали до
говір з міністерством здо
ров 'я України про обмін 
лікарями і студентами ме
дицини з Канадою в Мані-
тобському і Торонському 
Університетах. 

Далі д-р Ярослав Розум
ний, делегат Манітобсько-
го відділу Руху, подав звіт з 
2-го З'їзду Народного Ру
ху України. Він зазначив, 

голодування. На страйк при 
був навіть студент з Іркут
ська. А двоє студентів од
ружилися під час голодую
чого страйку, що, очевид
но, мало вплив і на інших 
студентів. Теперішня мо
лодь виростає в інших, від
мінних стереотипах ^мож
на почути, що вона вимагає 
від російськомовних бать
ків говорити по-українськи, 
як це заявила дочка одного 
інженера. 

В Україні майже всі зна
ють про існування україн
ської діяспори. Вже багато 
людей переконались, що 
українська людина в діяспо^ 
рі створила чимало вартос
тей, наукових і культурних 
цінностей, задержала ук
раїнську мову, культуру і 
традиції. 

На сьогодні важливим 
завданням є не тільки ма-
теріяльна поміч, але йумож 
ливлення спеціялістам з Ук
раїни набути досвіду в за-
хідньому світі в різних ді
лянках: екомоміц і , мена-
джерстві, комп'ютерознав-
стві, банковій системі, ріль
ничому господарстві (фар-
мерстві) та інших. 

Друга конечна справа — 

лави, Австралії та ЛИТВИ, 
Латвії, Білорусії, Молда
вії і Росії (РСФСР). 

Зборами проводили на 
переміну члени Управи Ру
ху: Драч, Павличко, Го
ринь, Черняк, Яворівський 
та інші. Не було обрання де
легатами президії з ' їзду. 

На З'їзді Руху було 23 до
повіді з різних ділянок. 
Не було жодної доповіді 
з діяспори. 

В Україні немає відкри
того „ І н т е р ф р о н т у " , але 
він існує під маскою дея
ких партій (навіть націо
налістичних) та в церков
них конфліктах. 

В питанні церкви Рух 
пропонує взаємну толеран-
цію українських церков. Се
ло ще байдуже до Руху (цьо 
му сприяє комуністичний 
режим). 

В деяких районах захід-
ньої України — Турці, Чор
ному лісі (які були стерори
зовані НКВД і К Ґ Б за дії 
УПА) донині панує вели
кий страх і втеча від полі
тики. Село здеформоване, 
бо селянство як кляса пе
рестало існувати. 

Є симптоми пробуджен
ня робітництва. Робітни
ки одного заводу в Києві со
лідаризувалися з вимога
ми голодуючих студентів. 
Обступивши дім, в якому 
відбувалося засідання Вер
ховної Ради, вони довели 

• РОЗШУКИ • 

ПОШУКУЮ 
Всеволода Шайдевача, прожи
ває у стейті New Jersey, маю для 
нього листа від його сестри 
Дульчук-Боярчун Надії Семе-
нівної з України. Або він сам, 
або хто інший знає про нього 
прошу писати або телефоувати 
на адресу: 

Mrs. Maria Juzkiw 
5132 So. Troy Ave. 
Chicago, III. 60632 
Tel.: 1 - 3 1 2 - 776-0080 

ВСІ УКРАЇНСЬКІ 
діти до 

УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ! 

РОМАН БЖЕСЬКИЙ 
„БІБЛІОГРАФІЯ ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ" 

(Його псевда: Р. Млиновецький, Р. Задеснянський, Р. Пак-

Уклала НАДІЯ БЖЕСЬКА 
Можна бібліографію набути: 

ARKA Ltd. Ukrainian Book Store 
575 Queen St. W., Toronto, Ont., Canada M5V 2B6 

до відома депутатів, що со
лідаризуються з голодую
чими студентами, які вима
гали уступлення Масола. 

Отже, можна ствердити, 
що з'являються нові полі
тичні чинники, нові сили в 
Україні, а це -студентствоі 
робітництво. На закінчен
ня доповідачі дали відпові
ді на питання, які цікавили 
присутніх, після чого проф. 
М. Тарнавецький подяку
вав доповідачам, управі чи
тальні „Просвіта"за надан
ня залі в безплатне користу
вання та всім присутнім 
за численну участь. Присут
ніх було понад чотириста 
осіб. 

Д. Яремчук 

Translation 
& Editing 

(Ukrainian, Russian 
& English) 

Переклади і редагування 
(українська, російська, 

англійська) 

• Кваліфіковане редагування і 
друкування рукописів 

• Повну підготовку текстів до 
Друку 

• Переклади з англійської на 
українську і російську мови 

• Допомогу в оформленні: д і 
лових паперів, подорожніх 
документів, летючок, запро
шень, тощо 

пропонує професійний мово
знавець з 20-літнім досвідом 

праці в київській пресі. 
Роботи виконуються на 

комп'ютері. 
Не мучтеся зі словами, звер

ніться до фахівця. 
Короткий термін виконання і 
вигідні умови Гарантує РАІСА. 

Тел.: (416) 762-4524 
Raissa Gaiechko 

49 Kennedy Park Road 
Toronto, Ont., Canada 

M6P 3H2 

E^JESg! 
26 First Avenue 

Те' (212) 473-3550 
New York, N.V.-T0009 

МАЄМО БАНДУРИ 
НА ПРОДАЖ 

• НА П Р О Д А Ж • 

МОЇ БДЖІЛКИ, ЯК ЇХ НАЗИВАЮТЬ 
„Божі мушки" вже приносять у своїх 
ніжках бджоляну пергу. Свіжа перга 
найздоровша, одна ложечка на день 
і ваші ноги відмогюдніють. Я буваю 
в Сурмі в неділю і в середу. Прино
шу там бджоляні продукти. Можу 
вам пояснити, що вам не зрозуміле. 
Але не чекайте на моє вияснення, я 
висилаю літературу всім, хто замо
вить Б. П. Щоб зони знали, як це 
вживати і могли б танцювати на 
моїм столітнім ювілею, що відбу
деться за рік і десять місяців. До по

бач 

ПРАЦЯ 

Пошукуємо ЖІНКУ 
до д о м а ш н ь о ї праці і д о опі
ки над двома д і тьми у віці 7 
і 10 л іт , після ш к о л и . Л і в і н ґ -
стон, Н. Дж . П р о ш у г о л о с и -

тися на телефон 

(201) 994-2812. 

• Р І З Н І • 

АДВОКАТ 
БОРИС 

ЛЕВИЦЬКИЙ 
ІМІГРАЦІЯ • ЛЕГАЛІЗАЦІЯ 

GREEN CARD 
45 John Street 

New York, N.Y. 10038 
(212) 227-8206, (718) 981 2077 

(від год. 10 00 до 8:00 веч.) 

• SERVICE • 

UI^TNIIAN 
TYPEWRITERS 

also other languages complete 
line of office machines & 

equipment. 
JACOB SAGHS 

251 W. 98th St 
New York. N Y. 10025 

Tel. (212) 222-6683 
7 days a week 

• F U N E R A L DIRECTORS^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНМК 
Займається похооонами 
в BRONX, BROOKLYN 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

ЛУІС НАЙҐРО — директор 
Родина ДМИТРИК 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y10009 

(212) 6 7 4 2 5 6 8 


