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УТВЕРДЖУЄТЬСЯ 
УКРАЇНСЬКА АРМІЯ 

Лондон. — Британський 
щоденник „Файненшел 
Тайме'* дуже часто поміщує 
об'єктивні інформації й ана
лізу подій в Україні пера 
Христини Фріленд, яка пе
редає ці інформації безпо
середньо з Києва. 

У числі з 31-го жовтня 
згадана кореспондентка, 
крім інформації про підпи
сання договору України з 
Російською федерацією, на
діслала до Лондону вичерп
ну інформацію про створен
ня української армії в числі 
450,000 вояків, ідеї, яка, 
очевидно, не знаходить 
схвалення кремлівських 
керівників. Як відомо, на 
території України перебу
ває 1.5 міл. вояків, але си-
туаціля після проголошен
ня Верховною Радою Укра
їни акту про державну неза
лежність України дещо змі
нилась. Високі старшини 
армії, які раніше присягали 
на вірність Совєтського Со
юзу і зобов'язувались влас
ним життям охороняти за
хідні кордони комуно-мос-
ковської імперії, отриму
ють тепер накази майже 
виключно з Києва і „Київ 
тепер рішає майже всі спра
ви, якщо йдеться про армій-^ 
ські частини стаціоновані 
на території України", — 
заявив кореспондентам не
давно полк. Сергій Ахмаді-
ров , один із заступників 
головнокомандуючого ста 
ршини однієї з трьох округ. 

Під теперішню пору вій
ськовики полк. Ахмадірова 
розташовані на 1,400-кіло-
метровому кордоні з Поль
щею, Мадярщиною, Чехо-
Словаччиною і Румунією. 
Він переконаний, що кордо
ни республіки треба охоро
няти — „добра загорода 
тільки полегшує сусідські 
відносини", заявив полков
ник, який є з походження 
росіянином, але льояльно 
ставиться до проголошеної 
незалежносте і навіть ста
рається говорити українсь
кою мовою. На його від
тинку замінили червоний 
прапор із серпом і моло

том, синьо-жовтим прапо
ром; застановляються над 
зміною військового одност
рою і відзнак. 

Очевидно, не усунено ще 
усіх відзнак застійних часів, 
а кремлівські „центристи", 
покликуючись на присягу 
вояка, розіслали навіть обі
жник до всіх старшин і воя
ків, закликаючи їх голосу
вати під час референдуму 
проти самостійної України і 
виконувати всі зарядження 
міністерства оборони СС-
СР. 

Не всі головнокомандую
чі воєнних округ думають 
однаково, заявив кореспон
дентам інший старшина 
полк. Олександер Ліщук, 
який підтвердив раніший 
здогад, що в совєтській ар
мії в загальному є 42 відсот
ка старшин українців, або 
українського походження 
Микола Поровський, зас
тупник голови парлямен-
тарної комісії у справі обо
рони і формування військо
вих частин, заяив, що за
кавказька воєнна округа 
активно підтримує незалеж
ність Україлни і є згідна 
служити Україні, але ко
мандування Київської й 
Одеської воєнних округ ще 
до такого висновку не дійш
ли, а деякі ставляться навіть 
ворожо до ідеї усамостій-
нення України. Спілка Офі
церів України, зорганізова
на в червні цього року, на
раховує 15,000 активних 
резервових старшин. 10,000 
з них виявили бажання слу
жити Україні. Полк. Вілян 
Мартиросян заявив членам 
парляменту України, що на 
шляху до створення армії 
Україна зустрічатиме ще 
багато труднощів . Може 
дійти навіть до льокальних 
конфліктів „але не думай
те, що у нас немає зброї". 

Тиск Москви іде також на 
ген. полк. Костянтина Мо
розова, але він не підда
ється і продовжує формува
ти генеральний штаб армії і 
міністерство оборони Ук
раїни, — пише в кінці своєї 
інформації X. Фріленд. 

Вшанують д-ра С. Мамчура 
Гейзел Парк, Миш. — 

Товариство Українських 
Абсольвентів Дітройту та 
Віндзору влаштовує у субо
ту, 23-го листопада, 52-ий 
щорічний бенкет з нагоди 
вшанування Українця Року, 
д-ра Стефана В. Мамчура, 
та презентації стипендистів 
1991 року. Імпреза відбу
деться в домі Стівенсона, 
24931, Крайслер др. (між 9-
ою і 10 Майл ровд) в Гейзел 
Парку. 

В програмі: о год. 6-ій 

вечора — урочиста частина, 
о год. 7-ій вечора — вечеря. 
Гратиме оркестра Фила Ко-

Квитки в ціні 30 ам. дол. 
продаються тільки за попе
редніми замовленнями. У 
справі квитків та замовлен
ня столиків слід звер
татися до Романа Стад-
ника (313) 828-7295 або до 
Ралфа Блеклока (519) 736-
6362. При дверях продажу 
квитків не буде. 

ВІДБУВСЯ ДРУГИЙ З'ЇЗД ОФІЦЕРІВ 
Київ (ПБ УНС, Раїса Ру-

денко). —Тут у неділю, 3-го 
листопада, відбувся надзви
чайний, другий з'їзд Спілки 
Офіцерів України для вирі
шення питання якими бу
дуть збройні сили України. 
На з'їзд прибуло 790 делега
тів і 50 гостей. Крім того, 
прибули понад 50 журналіс
тів , в тому числі багато 
закордонних. Слід пригада
ти, що на першому з'їзді 
було всього 320 делегатів, 
багато з яких не реєструва
лися, оскільки за наказом 
колишнього міністра обо
рони СССР Д. Язова учас
ники його підлягали звіль
ненню з лав совєтської ар
мії. 

Міністер оборони Украї
ни генерал-полковник авія-
ції Костянтин Морозов вис
тупив з доповіддю про зав
дання Спілки Офіцерів Ук
раїни у створенні збройних 
сил. Морозов висловив пе
реконання, що всі офіцери 
підтримають створення ук
раїнських збройних сил. 

Виступили з доповідями 
народний депутат України 
Микола Поровський та го
лова Спілки Офіцерів Ук
раїни полковник Вілен Мар 
тиросян. Делегати з ' їзду 
обговорили принципи ство
рення української армії, вза 

ємодії з депутатським кор
пусом і демократичними 
політичними організація
ми. На з'їзді виступили кан
дидати на президента Укра
їни Левко Лук'яненко, Вя
чеслав Чорновіл, Ігор Юх-
новський, а також заступ
ник командуючого війська
ми Київської військової ок
руги генерал-майор А. Кор-
нієнко. 

З'їзд ухвалив звернення 
до Верховної Ради України, 
у якому заторкують ряд 
важливих проблем, які галь 
мують створення збройних 
сил України. Усі промовці 
висловили зацікавлення у 
збереженні миру в Україні 
та наголошували патріо
тизм. 

Учасників з'їзду привіта
ли міністер оборони СССР 
маршал авіяції Є. Шапош-
ніков і голова колишнього 
К Ґ Б СССР В. Бакатін. 

На пресовій конференції 
М. Поровський повідомив, 
що недавно голова Верхов
ної Ради Леонід Кравчук 
мав зустріч з ген. Шапош-
ніковим. Зміст їхньої роз
мови невідомий, але відо
мо, що генеральний штаб 
домагається, щоб в Україні 
стояли полки загальносоюз 
ного підпорядкування. 

Проходить культурно-
просвітницька агітація 

Івано-Франківське (УНІ-
АР). — До Одеської облас-
ти 20-го жовтня вирушили 
п'ять автобусів з групами 
активістів Івано-франківсь-
кого відділу Руху та учасни
ками мистецької самодіяль
носте Прикарпаття для агі
тації до першогрудневого 
референдуму. Прикарпатці 
щоденно п р о т я г о м 10-ти 
днів давали на Одещині 
концерти. 

Міський провід Руху пля-
нує провести культурно-

поревітницькі походи до 
Січеслава: від 1-го до 10-го 
грудня до Кіровоградської 
та Дніпропетровської об
ластей, а від 15-го до 24-го 
грудня у Донеччину. 

Провід Руху закликав 
всім митців, талановитих 
людей та мистецькі колек
тиви области взяти учать у 
культурно - просвітниць
ких походах на східню Ук
раїну задля успішного про
ведення референдуму 1-го 
грудня. 

Верховна Рада прийняла 
деклярацію прав національностей 

України 
Київ, Україна. — С. Ци-

кора, кореспондент москов
ської газети „ І звєст і я " в 
Києві, повідомляє у числі з 
3-го листопада, що Верхов
на Рада України, обговорю 
ючи національне питання в 
республіці, прийняла декля
рацію прав національнос
тей, які живуть в Україні. 

При обговоренні цього 
гострого для деяких регіо
нів питання підкреслюва
лось, що в Україні постійно 
проживають майже 100 на
ціональностей, які разом з 

Найстарша українська греко-католицька 
єпархія оновлюється 

Джерзі Ситі, Н.Дж. (Х.В-
Ф). — У товаристві о. Ми-
рона Михайлишина Голов
ну Канцелярію Українсько
го Народного Союзу і ре
дакцію „Свободи" відвідав 
Владика Іван Мартиняк , 
настоятель найстаршої ук
раїнської греко-католиць-
кої Епархії в Перемишлі. 

Владика І. Мартиняк приї 
хаз до ЗСА на запрошення 
Стемфордського єпископа 
Василя Лостена, щоб відві
дати українські католицькі 
епархії на цьому континен
ті. Розказує Владика І. Мар 
тиняк як щиро та тепло 
в італи його наші л ю д и 
скрізь, куди б не приїхав. Зі 
слів Спископа проривають
ся нотки зворушення. 

Владика Мартиняк наро
дився в селі Спас біля Ста
рого СамОора на Бойківщи-
ні. На священика висвятив
ся у Вроцлаві 1964 року, а 
16-го вересня 1989 року 
прийняв єпископську хіро
тонію в Ченстохові і став 
помічником примаса Поль
щі Кардинала Юзефа Ґлем-
па з обов'язками вікарія для 
Української Греко-Католи-
цької Церкви у Польщі. 

Від 16-го січня 1991 року 
він єпископ-ординарій пере-
миський для вірних нашої 
Церкви у Польщі, а 13-го 

Владика І. Мартиняк 

квітня цього року Єпископ 
І. Мартиняк був інтронізо-
ваний на повноправного 
Епарха відновленої Іїапою 
Іваном Павлом II Переми-
ської епархії. Тут Владика 
підкреслює, що наша Церк
ва не підлягає польській 
епархії . Юридично, каже 
Владика, ми належимо до 
Львівської Митрополії, але 
розділені кордоном. Треба 
підкреслити, що Епарх Ма
ртиняк увійшов в історію 
Церкви, як єдиний Епарх, 

що не мав ні катедри, ані1 

ніякого епархіяльного май
на. Спротив Чину Кармелі
тів і польських мирян по
вернути українцям їхню да
вню катедру св. Івана роз
в'язав сам Папа під час від
відання українців у Пере
мишлі 2-го червня 1991 ро
ку, даруючи їм гарну і вели
ку польську святиню Прес
вятого Серця Ісуса. Одначе 
іншого нерухомого майна 
давньої української греко-
католицької Епархії держав 
на влада українцям досі не 
повернула. Така ситуація 
дуже хвилює і непокоїть 
Владику, бо питомці не тіль 
ки не мають де жити і вчи
тися, але також Епарх пере-
миський Владика Марти
няк не має канцелярії, а сам 
від січня мешкає у генераль
ного вікарія. Одначе Влади
ка вірить, що справу вдасть-
сяю позитивно наладнати, 
бо клоптання в Соймі про 
повернення нашого майна, 
перебраного у 1947 році, 
поволі посувається вперед. 

Не зважаючи на всі труд
нощі, Владика Мартиняк з 
неприхованою гордістю 
розказує про те, що на ни
нішній день у Польщі є 95 
українських греко-католи-
цьких релігійних станиць — 

(Закінчення на crop. 3) 

українцями становлять 52 
міл. осіб України. Сьогодні 
— пише С. Цикора, — рес
публіка є одним з небага
тьох місць колишнього Со
юзу, де питання національ
ностей майже розв'язане. В 
кожному разі на національ
ному тлі тут не було й немає 
жодних непорозумінь чи 
зударів. Конфлікт, на думку 
Цикори, очевидно існує і 
дає про себе знати то тут ,то 
там, наприклад, в Криму, 
на Донбасі, Закарпатті та в 
інших місцях. Тому автори 
деклярації прав національ
ностей України постарали
ся параграфами відповісти 
на усі гострі питання, вие-
лемінувати усі недомовлен-
ня в цій ділянці, вияснити 
зрозумілою мовою усі кон
фліктні питання і станови
ще до них Верховної Ради 
України і уряду. 

У прийнятому на сесії 1-
го листопада документі го
вориться , що українська 
держава ґарантує усім на
родам, національним гру
пам, рівні політичні, еконо
мічні, соціяльні і культурні 
права. Представники наро
дів і національнх груп мо
жуть ставати до виборів 
на усіх рівнях, як громадя
ни України, займати високі 
пости в керівництві держа
вою. Парлямент підтвер
див, що українська держа
ва ґарантує всім збережен
ня рідної мови, в ільного 

(Закінчення на crop. 3) 

Сенат затвердив Р. Ґейтса 
директором Сі-Ай-Ей 

УКРАЇНЕЦЬ ВИСТУПАЄ 
В П'ЄСІ 

Джерзі Ситі, Н.Дж. — 
Для любителів театрально
го мистецтва та української 
громади стейтів Ню Йорк і 
Ню Джерзі цікаво буде діз
натись, що молодий актор 
у к р а ї н с ь к о г о роду Юрій 
Івасечко (Джордж Іваско) з 
Чикаґо, виступає на сцені в 
Ню Джерзі. Він виступає у 
„Камелот" на сцені Пейпер-
мілл Плейгавз у Миллбурні 
Н. Дж. П'єса йде від 30-го 
жовтня до 8-го грудня. 

Вашінґтон. — У вівто
рок, 5-го листопада, Сенат у 
повному складі голосував 
за кандидатуру Роберта 
Гейтса на пост шефа Цент
ральної розвідчої служби 
(Сі-Ай-Ей). 

Хоч деякі демократи бу
ли проти кандидатури Р. 
Ґейтса, якого висунув на 
пост шефа Сі-Ай-Ей прези
дент Джордж Буш, не було 
ніяких сумнівів, що Ґейтс 
буде затверджений. 

, ,Я д у м а ю , П р е з и д е н т 
повинен був вибрати такого 
кандидата, особистість яко
го не викликає ніяких сумні
вів", — заявив ліберальний 
демократ Билл Бредлі з Ню 
Джерзі, який вів боротьбу 
проти кандидатури Гейтса 
спочатку в комісії у справах 
розвідки, а потім і серед 
повного складу Сенату. 

„Для країни було б кра
ще, якщо б кандидат корис
тувався загальною під
тримкою Сенату", — під
співував йому ліберал з Іл-
линой Пол Саймон. 

Голова сенатської комісії 
у справах розвідки демок
рат Дейвид Борен з Окла-
гоми, який підтримав кан
дидатуру Ґейтса з самого 

початку переслухань, відпо
відав критикам: „Ніколи не 
помиляється той, хто не 
приймає важливих рішень". 

Д. Борен схарактеризу
вав Ґейтса як людину, що 
вміє не тільки відстоювати 
свою думку, але й готов 
заперечувати начальству. 
До загальновідомих фак
тів, що Ґейтс заперечував 
державним секретарям 
Джорджеві Шулцові і 
Джеймсові Бейкерові, Бо
рен додав , ще один. Він 
розповів, що коли прези
дент Буш наложив вето на 
законопроект Конгресу про 
встановлення посади неза
лежного генерального інс
пектора при Сі-Ай-Ей, 
Ґейтс сказав Президентові: 
„Я думаю, ви не маєте ра
ції. Від того часу, як ви були 
д и р е к т о р о м Сі -Ай-Ей (у 
1976 році), ця організація 
цілком змінилася". Прези
дент не послухав поради і 
наложив вето. 

Роберт Ґейтс замінить на 
пості директора Сі-Ай-Ей 
Вілліяма Вебстера, який 
очолював цю агенцію чоти
ри роки і зрезиґнував мину
лого літа. 

Европейська преса широко 
коментує стремління України 

до повної незалежности 
Джерзі Ситі, Н.Дж. (О. 

К.). — Останні події в Укра
їні і заяви її представників 
не прилучуватися до нового 
союзу з іншими республіка
ми колишнього СССР, вик
ликують постійно коментарі, 
а передусім широке зацікав
лення європейської преси, 
де Україна не сходить із її 
сторінок. І так в „Ноє Цю-
ріхер Цайтунґ"є інформації 
про те, як дуже Міхаїл Гор
бачов старається про зміну 
настанови Верховної Ради 
України, яка не підписала 
економічного договору. Од 
нак хоча він заявляє, що 
сподіється зміни думки у 
провідників політики Укра
їни, коментатор швайцар-
ської газети підкреслює, що 
Україна є для М. Ґорбачова 
найважнішою республікою 
з уваги на її рільничі та 
природні багатства і він 
буде змушений піти на ус-
тупки, якщо хоче мати спів
працю українців. 

Французький почитний 
щоденник „Фіґаро" подає 
довшу статтю з датою 24-го 
жовтня про „Похід України 
до справжньої незалежнос
ти", в якій газета пише, що 
Україна не сумнівається, 

що референдум 1-го грудня, 
дасть для неї позитивні вис
л іди . Д а л і к о м е н т у є т ь с я 
рішення України про влас
ну армію та які це буде мати 
далекойдучі наслідки. Хоча 
М. Ґорбачов заявив, що не 
може уявити собі нового 
союзу без України і що так 
уважає велика кількість на
селення України, яке є різ
ного походження, „Фіґаро" 
стверджує, що більшість 
українців думає зовсім інак
ше, на що вказують останні 
заяви Верховної Ради Укра
їни відносно війська та еко
номічної злуки. 

Іншу українську пробле
му заторкує щоденник „Лє 
Монд" з 24-го жовтня, де 
пишуть про нового стилю 
„регабілітацію", тобто про 
українського генерала і од
ного з найактивніших чле
нів Гельсінкської групи Пет 
ра Григоренка. Медична 
оцінка теперішніх психіят-
рів звільнила його з мину
лих закидів, що він був пси
хічно хворою людиною. Ця 
посмертна „регабілітація" 
генерала — це перший, на 
думку „Лє Монд", того ро-
да випадок в історії СССР. 

В АМЕРИЦІ 
У ВІВТОРОК, 5-ГО ЛИСТОПАДА, втопився 68-річний 
газетний „король" Роберт Максвелл , який володів цілою 
видавничою імперією і майном у два більйони долярів. Він 
впав у воду з покладу своєї 55-метрової яхти „Лейді 
Ґіслейн", що перебувала в районі Канарських островів, і 
затонув. Тіло Р. Максвелла знайшли рятувальні гелікопте
ри у водах Атлантики. Р. Максвелл (його справжнє 
прізвище Ян Людвіґ) народився у Чехо-Словаччині в 
ортодоксальній жидівській родині і в 1940 році іміґрував в 
Англію. Батьки його загинули від рук нацистів. В роки 
Другої світової війни він записався в англійську армію, 
дослужився до капітана і був нагороджений за відвагу 
військовим хрестом. 

У МАНГЕТТЕНСЬКОМУ ВІДДІЛІ Верховного суду 
стейту Ню Йорк почався підбір присяжних для розгляду 
справи єгипетського іміґранта ель-Саїда Носаїра, якого 
обвинувачують у вбивстві засновника Ліги захисту жидів 
рабина Меїра Кагане. Асистент окружного прокуратора 
Вілліям Ґ р і н б а в м заявив, що напад на Кагане був 
„сплянованим політичним вбивством", а Носаїр діяв як 
„найманий вбивця". Прокуратор Мангеттену Роберт 
Морґентау заявив, що слідство покищо не встановило 
ніяких зв'язків Носаїра з близькосхідніми терористами, 
але відомі його зв'язки з іншими арабськими антиізраїль-
ськими групами. 
ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ЗСА повідомив, що в жовтні 
рівень безробіття в країні дещо піднявся і склав 6.8 відс. 
зайнятого населення. Зростання безробіття викликане 
масовими звільненнями на промислових підприємствах і в 
будівельних кампаніях . У порівнянні з попереднім 
місяцем, безробіття у З'єднаних Стейтах зросло на 0.1 
зідс, однак воно менше червневого, коли був поставлений 
рекорд останніх п'яти років — 7 відсотків. 
ВЕЛИКЕ ЖЮРІ ОБВИНУВАТИЛО десятьох громадян 
ЗСА і Південно-Африканської Республіки у контрабанді 
військової технологі ї в Ірак через П А Р . Деякі види 
озброєнь Ірак використав у війні проти ЗСА у Перській 
затоці. Згідно з твердженням ФБІ, яке три роки займалося 
зозслідуванням комерційної діяльности компанії „Інтер-
зешенел сиґнал енд контрол груп" вибухові речовини для 
артилерійських стрільн, виготовлених на її фабриках, 
іеревозилися в ПАР, а звідти в Ірак. В останні дні війни у 
Перській затоці американське військо під час наступу на 
позиції іракців знайшло склади з цими стрільнами. 

УКРАЇНА ПРОВІЗОРИЧНО 
ПІДПИСАЛА ДОГОВІР 

Москва, — Кореспондент 
ка газети „Ню Йорк Тайме" 
Селестін Боле'Н, а також 
інші кореспонденти засобів 
масової інформації, повідо
мила про те, що Україна, 
хоч спізнено, але підписала 
економічний договір і тим 
самим увійшла до еконо
мічно-господарської спіль
ноти СССР. Як кажуть по
літичні аналітики, ця спіль
нота була подумана Міхаї-
лом Горбачовим, його по
літичними дораднакима і 
російськими вченими, як 
примана до зліплення но
вої совєтської імперії на 
основах куцих автономій 
для республік з централь
ним урядом в Кремлі. 

С. Болен, нічого не скри-
ваючи, каже, що Україна і 
інші республіки своїм під
писом під документом еко
номічного договору, вма-
неврувала себе в , ,новий 
Совєтський Союз". За дого
вором голосувало 237 депу
татів, мабуть з колишньо
го „бльоку 239". 

Підписання документу 
відбулося в Кремлі після 
того, як Верховна Рада Ук
раїни в Києві голосуванням 
авторизувала приступлення 
республіки до совєтської 
економічної спільноти, яка, 
як пише німецька газета 
„Франкфуртер Альґемайне 
Цайтунґ", не може нічим 
допомогти республікам, бо 
цей „штучний організм" за
лежний від західньої допо
моги і від західніх достав 
продуктів до збанкрутова-
ної країни, що стоїть перед 
цілковитим упадком. 

Правла, прем'гр-міністер 
уряду України Вітольд Фо-
кін, який був великим при
хильником підписання до
говору, заявив кремлівсь
ким „центристам", що оста
точне потвердження, рати
фікація згаданого догово
ру, відбудеться після рефе
рендуму і вибору президен
та України 1-го грудня цьо
го року. Як відомо, дорослі 
громадяни України повинні 
в цьому дні висловитись за 
чи проти проголошеного 
акту державної незалежнос
ти України. 

Болен і кореспонденти 
двох пресових агентств — 

Ассошієйтед Пресе і Рой-
терса, кажуть, що також 
Молдова, інша республіка, 
яка всякими способами на
магалася закріпити свою 
самостійність, також під
писала економічний дого
вір. Залишились ще дві рес
публіки, які покищо не під
писали договору, а це Гру
зія і Азербайджан. 

Ніхто з дипломатів і по
літичних аналітиків та знав
ців підсовєтської проблема
тики навіть не сумніваєть
ся, що економічний договір 
є наріжним каменем нової 
політичної системи, тобто 
нової російської імперії, яку 
тепер взялися будувати всі: 
демократи, комуністи, анар 
хісти, прихильники привер
нення монархії і навіть імі-
ґранти у багатьох країнах 
світу. Всі вони ведуть атаку 
проти незалежности Украї
ни, яка лякає їх маривом 
загину російскьої імперії. 

Противниками підписан
ня всяких договорів з Мос
квою і співпраці у всесоюз
них імперських структурах 
є Рух, Народна Рада, чис
ленні політичні партії, які 
постали відносно недавно, 
патріотична молодь.Але, 
якщо йдеться про легаль
ність, колишні партократи, 
а тепер приховані комуніс
ти і зрусифіковані українці у 
Верховній Раді України пе-
реголосовують усі конструк 
тивні пропозиції, бо крім 
проголошення акту держав
ної незалежности, державні 
колишні комуністичні струк 
тури залишилися ті самі і 
тому прихильникам самос-
тійности є тяжко в такій 
ситуації працювати і закріп
лювати державність. 

ПЛАСТОВИЙ БАЛЬ 

Віппані, Н.Дж. — Плас
това Станиця Нюарку та 
Пластприят влаштовують 
пластовий баль з презента
цією дебютанток, який від
будеться у суботу, 8-го лю
того 1992 року в Гановер 
Мерїотт у Віппані, Н.Дж. 
Юначкам, які бажають де
бютувати, слід зголосити
ся до 15-го листопада до 
Марії Величковської (201) 
822-8298. 

У СВІТІ 
ЛОРД КАРРШҐТОН, який очолює комісію Европейської 
спільноти в питаннях югославської кризи, заявив: „Якщо 
до п'ятниці, 8-го листопада, воєнні дії не припиняться, 
дальша праця гаазької мирної конференції втратить сенс". 
Сербія відкинула мирний плян EC, оскільки він передбачає 
збереження внутрішніх кордонів країни в їх сьогоднішньо
му вигляді. 

ТЯЖКА ІЗРАЇЛЬСЬКА артилерія обстріляла позиції 
мусулманських терористів „Ґезболли" . Представник 
армії Ізраїля заявив, що „це є попередження для уряду 
Ливану і його сирійських господарів. Ми хочемо, щоб 
вони змусили мусулманських терористів залишити 
південний Ливан". 

ДО ЛАТВІЇ З ОФІЦІЙНОЮ візитою в неділю, 3-го 
листопада, прибув міністер закордонних справ Південно-
Африканської Республіки Рульоф Отто. 

УРЯД РОСІЇ ПРИЙНЯВ рішення про будівництво нової 
воєнно-морської бази на узбережжі Краснодарського 
краю. Річ у тому, що Україна підтвердила свою юрисдик
цію на Крим і головна чорноморська база в Севастополі 
виявилася поза межами Росії. Україна має намір створити 
власну воєнно-морську фльоту. 

ПОРТУГАЛЬСЬКИЙ Г Р О М А Д Я Н И Н Жозе Санто 
Паулю де Алмейдія , в ідвідавши колишнього короля 
Афганістану Захір Шаха в його римському помешканні 
під виглядом журналіста, завдав йому три удари ножем. У 
країні, звідки Захір Шаха було вигнано в 1973 році, досі 
діють групи іслямських фундаменталістів, що занесли 
колишнього монарха до списків політичних діячів, які 
підлягають знищенню. Ранений король видужує. Поліція 
допитує арештованого терориста. 

В ПОНЕДІЛОК, 4-ГО ЛИСТОПАДА, на Ґолянських 
пагорбах засновано перше жидівське поселення емігрантів 
з Совєтського Союзу. Тепер у селищах, що знаходяться в 
смузі Ґази, на західньому березі ріки Йордан і Ґолянських 
пагорбах, проживає понад 20,000 жидівських поселенців. 

В ПІВНІЧНОКОРЕЙСЬКОМУ МІСТІ Пхйонґан стався 
сильний вибух, у висліді якого загинули сотні осіб, а тисячі 
були поранені. Представник міністерства оборони Півден
ної Кореї заявив, що „беручи до уваги силу вибухової 
хвилі і яскравість спалаху, можна припустити, що вибух 
стався на великому воєнному складі, або в нафтосховищі". 

ПІСЛЯ П'ЯТИМІСЯЧНОЇ перерви у Верховному суді 
Болгарії відновився процес над колишнім комуністичним* 
диктатором Тодором Жівковим. 

В КИЄВІ ВІДБУЛАСЯ орієнталістична конференція 
„Україна і Османська імперія XV-XVIII ст". Разом з 
ученими з України і Туреччини в ній взяли участь відомі 
тюркологи з Великобританії, ЗСА, Канади, Німеччини, 
Австрії, Франції, Голляндії, Болгарії, Польщі, Румунії, 

І Росії, Азербайджану і Казахстану. 

www.svoboda-news.com

http://www.svoboda-news.com


СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 8-го ЛИСТОПАДА 1991 

СВОБОДАМ SVOBODA 
<СьямА щОАІмммм 

FOUNDED 1893 
Svoboda (ISSN 0274-6964) is published daily except Sundays. 
Mondays, and holidays by the Ukrainian National Association. 

• Inc. at 30 Montgomery Street. Jersey City. N.J 07302 
Svoboda: (201) 434-0237 U N A : (201) 451-2200 

Il?R?^!^ZM^ 
Subscription 1 year — $40.00. 6 months — $22 00. 3 months - $12.00 
UNA members 1 year — $15.00. Change of address — $1.00. Make 

check or money order payable to "Svoboda" 

Postmaster: Send address changes to 

•Svoboda". 30 Montgomery Street. Jersey City. N.J. 07302 
Tel (201) 434-0237. (201) 434-0807. (201) 434-3036 

Second Class Postage paid at Jersey City. N J 

Передплата на DIK $40.00. на півроку — $22 00. на 3 МІСЯЦІ — $12 00 
Для членів УНСоюзу $15.00 річно. За кожну зміну адреси — $1 00 

Чеки і "money orders" виставляти на "Svoboda" 

Jersey City. N J 07303 

Культура посеред політики 

У минулий понеділок, 4-го листопада 1991 
року,у Пасадені на південь від Лос Анджелесу, 
відбулася церемонія відкриття величавої бібліо
теки ім. колишнього президента і колишнього 
двократного губернатора Каліфорнії Роналда 
Реґена. Уперше в історії Америки зібралися в 
одному місті приязно п'ять президентів, за 
чергою їх урядування — Ричард Ніксон, Дже-
ралд Форд, Джиммі Картер, Роналд Реґен і 
Джордж Буш. Кожний із них виголосив коротку 
промову, кожна з цих промов була втримана у 
висококультурному тоні, ні одна не вдавалася у 
будь-яку партійно-політичну полеміку. Усі ті 
п'ять державних мужів, з яких найстарший Реґен 
має 80 літ, наймолодший Картер — 67 літ, на 
чотири місяці молодший від Буша, — їхня 
спільна світлина — це історичний документ. Бо з 
кожним із тих мужів зв'язаний шматок історії 
Америки й міжнародних подій і кожний із них — 
непересічна постать. Крім Джиммі Картера, 
демократа, всі інші — республіканці. Амери
канський політичний світ не є досконалий 
формою діяння та етичним рівнем. Хоча прези
дентські вибори відбудуться щойно за рік — вже 
тепер демагогія займає ... почесне місце у 
виступах видатних діячів обох партій. Коли 
губернатор нюйоркського стейту Маріо Квомо 
патетично говорить: ,,Кожний знає, що наша 
країна крокує у фальшивому напрямку" — то це 
неприхована демагогія. Те саме стосується 
твердження республіканців на адресу демокра
тів, що „демократи — це видатковці, винуватці 
федерального й стейтових бюджетових дефі
цитів". Характеристичною рисою демагогії є 
негативізм. У Пасадені не було сліду цього 
неґативізму і мова була тільки про позитиви— 
Реґен і Картер маніфестували понадпартійну 
єдність, Ніксон згадував свою розмову з Хру
щовим. 

Можна підходити до цієї події з різних 
аспектів. Перш усього вона спонукує до при-
гадки найважливішого, що пов'язане з кожним із 
отих п'яти президентів. Ричард Ніксон, як 
сенатор, вів кампанію проти комуністичних 
впливів в Америці і виявив, що високий урядо
вець у Державному Департаменті, дорадник 
президента Френкліна Делано Рузвелта на 
Ялтинській конференції Альжир Гісс був совет-
ським аґентом. (З уваги на передавнення Гісса 
засудили тільки на п'ять років в'язниці, з яких він 
відсидів не цілих — три). Американський полі
тичний світ промовчує цю подію, бо вона 
компромітує надзвичайно популярного Рузвел
та та кидає світло на його жалюгідну поведінку 
в Ялті. У виборах на першу і другу каденцію Нік
сон виграв „лявінною" більшістю. Але лібераль
на преса так роздула так звану Вотерґейтську 
аферу (влам до головної квартири Демократич
ної партії у будинках „Вотерґейт" у Вашінґтоні), 
що Ніксон, не закінчивши другої каденції — 
зрікся єдиний в історії ЗСА. Джералд Форд, 
віцепрезидент Ніксона програв вибори, бо 
скомпромітувався, коли на запит журналіста, 
яке його становище до советського верховод
ства на Сході Европи, відповів: „Там нема 
ніякого верховодства. Я був у Будапешті і нічого 
такого не бачив". За Джиммі Картера нібито 
,,студенти" Ірану захопили будинок амери
канської амбасади і в'язнили 444 дні увесь її 
персонал. Реґен відбудував збройну силу ЗСА. 
Буш підвищив повагу ЗСА у широкому світі. 

Інший аспект — культура в Америці. Бібліо
теку ім. Роналда Реґена створено коштом 70-ти 
мільйонів дол. зібраних з приватних датків. 
Бібліотекарство в Америці в особливій пошані. У 
кожному більшому містечку є будинки міської 
бібліотеки, доступної для всіх безплатно. Кон-
ґресова Бібліотека у Вашінґтоні славетна на 
ввесь культурний світ. Вона і Міська бібліотека у 
Ню Йорку — має скарби україніки, доступні для 
дослідувачів. У обох тих найбільших бібліоте
ках працювали і працюють фахівці-українці. 

Посеред політичної хуртовини, яка бушує 
від років по широкому світі, приємно було 
читати й оглядати на телевізійному екрані таку 
аполітичну, суто культурну подію, як постання в 
Америці, у Каліфорнії, ще однієї великої бібліо
теки. Староримська істина „Посеред війни мов
чать музи" вірна тільки із застереженнями. 
Церемонія у Пасадені пригадує, що й найвищі 
державні мужі в Америці плекають культуру. Не 
тільки економіка тісно пов'язана з політикою, — 
чим вища культура народу, тим вищий рівень полі
тики, У світі лиш народи і країни відомі із своєї 
зйсокої культури втішаються пошаною. 

Покищо наша ядерна мо
гутність виконує певну мо
ральну ролю: з Україною не 
можемо розмовляти так, 
як, скажімо, з Якутією. Ми 
не винні в тому, що ство
рився згаданий моральний 
фактор — від нас це не зале
жало. Та гірко чути, як де
хто в Москві, сам себе заля
кавши неіснуючою небезпе
кою, у своєму засліпленні 
гадає, що він наполохав 
Україну. Якщо казати прав
ду, то Москва скинула під 
Києвом близько 30 ядерних 
бомб — так фахівці оціню
ють Чорнобиль, беручи за 
еталон бомбу Гірошіми. А 
кому ж належала Чорно
бильська АЕС, як не Моск
ві? Вона стала українською 
тільки після ядерного ви
буху. То скільки ж можна 
терпіти геноцид? 

Немало сьогодні прислу
жилося Україні й те, що 
вона є членом-засновником 
ООН. Звичка Сталіна за
кладати під квочку крейдя
ні яйця в цьому разі спра
цювала проти витвореної 
ним імперії: якщо Білорусія 
покищо лишається для О-
ОН крейдяним яйцем, то 
Україна, слава Богу, пере
стала ним бути. Вона про
клювала свою шкаралупу і 
вийшла на світ Божий. Як 
розповідав на одній із пре
сових конференцій Леонід 
Кравчук, американський 
віцепрезидент сказав йому 
нещодавно: „За офіційним 
статусом ми завжди вважа
ли вас самостійною держа
вою. Чому ви такою досі не 
були — то ваша внутрішня 
справа". Отож і війська, роз 
ташовані на Україні, і Чор^ 

Микола Руденко 

УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ 

пі. 

номорську фльоту не так про 
сто в України поцупити: 
адже ж то є збройні сили 
незалежної держави. Лиша
ється тільки замінити осо
бовий склад цих військ гро
мадянами України — і спра 
ва буде зроблена, незважа
ючи на протести покищо ре
ально існуючого міністер
ства збройних сил неісну
ючого СССР. А щоб це зро
бити, треба лишити ново
бранців чергового призову 
на Україні — що сьогодні й 
виконують українські вій
ськкомати всіх рівнів. 

Маршалові Шапошнико-
ву лишається тільки по змо
зі в и к р а д а т и з Укра їни 
якусь долю озброєнь — цю, 
котру не зуміє зберегти вчо
рашній генерал-майор а те
пер генерал-полковник Кос 
тянтин Морозов. До речі, 
попереднє генеральське 
звання він о т р и м а в від 
Москви, а наступне (поза
чергове!) від України і якщо 
Україна дістала змогу із 
генерал-майорів виготовля 
ти генерал-полковників, то 
це дає шанс не лише Моро
зову. Між іншим, Морозов 
був улюбленцем і навіть 
близьким другом Шапошни 
кова . Мене це, с к а ж і м о , 
насторожувало. Та перші ж 
два місяці після проголо
шення державної самостій-
ности України показали, 

що військовий обов 'язок 
здатний відсторонити геть 
особисту дружбу. Хочеть
ся вірити, що недавні друж
ні зв 'язки двох міністрів 
оборони хоч трохи пом'як
шать неминучий конфлікт. 
Іще подробиця: Морозов 
нещодавно зробив доповідь 
на сесії Верховної Ради до
брою українською мовою. 

Після моєї попередньої 
статті, котру я профаксував 
до „Свободи" місяць тому 
(а я намагаюся робити ог
ляд подій в Україні й ко
лишньому СССР принай
мні щомісяця), центральні 
імперські структури зазна
ли подальшого руйнування. 
Ґорбачов має для своєї вті
хи Верховну Раду, котра 
фактично нічого не вирішує 
— геть чисто все вирішує 
президент Росії Боріс Єль
цин. Це звичайно, тоді, ко
ли йдеться про переважну 
більшість території СССР, 
котру займає Росія після 
виходу із неї України та 
інших республік. А про те 
РСФСР (вона покищо не 
міняла назви) володіє таки
ми просторами й такою 
к ільк істю залежних в ід 
Москви народів, що вона 
й нині лишається найбіль
шою в світі імперією. Ця ім
перія втратила тільки один 
поверх — щоправда, найго
ловніший. Кажуть, часом 

буває під час землетрусів 
таке явище: перший поверх 
руйнується дощенту, а спо
руда тимчасом осідає і про
довжує стояти на своєму 
другому поверсі. Прибли
зно так осіла російська ім
перія, не втративши при 
цьому жодної із імперських 
ознак. 

Саме з цього й треба ви
ходити, коли ми сьогодні 
говоримо про нашого пів
нічного сусіда. Єльцин з 
дивовижною легкістю до
руйновує (його вислів) за
лишки центральних струк
тур, перебираючи на себе не 
лише їхні функції, а й вели
чезні приміщення та всі без 
вийнятку державні багат
ства. Росія не просто тягне 
ковдру на себе — вона тягне 
на себе навіть зоряне небо із 
місяцем і сонцем. Нещодав
но в російському телебачень 
ні показали епізод із доку
ментального фільму про 
перші сто днів російсько
го президента. Епізод вигля 
дає так: за масивним сто
лом у розкішному кабінеті 
сидить Єльцин, перед ним 
стоїть триколірний російсь
кий прапор. Чуємо запитан
ня невидимого кореспон
дента: 

— Борисе Миколайови
чу, як це зрозуміти? Адже ж 
ви сидите в кремлівському 
кабінеті Горбачова, а перед 
вами стоїть історичне зна
мено Росії. 

— Розумійте це як пере
могу російського держав
ного суверенітету. Кремль 
стоїть на території Росії. Не 
більше й не менше. 

Закінчення буде. 

Велика Рада Руху висуну
ла В. Чорновола кандида
том в президенти України. 
Одностайну підтримку він 
здобув також від другої 
об'єднаної сесії Івано Фра-
нківської, Львівської і Тер
нопільської областей, відо
мих як Галицька Асамблея. 

В. Чорновіл — видатний 
правозахисник, борець за 
незалежну Україну — вип
робував на собі чотири су
ди, 15 років тюрем, таборів, 
заслання. 

Політичний курс обраний 
В. Чорноволом у Галичині 
переміг і став справою зага
льноукраїнською, став ос
новою державного курсу на 
незалежність України. Тіль
ки органи влади галицьких 
областей врятували честь 
України під час серпневого 
путчу, виявилися до кінця 
вірними справі демократії і 
свободи, твердо і однознач
но виступили в їхньому за
хисті. В значній мірі це ста
лося завдяки проводові на 
чолі з В. Чорноволом. Він 
добився відлучення Ком
партії від влади на Львів
щині ще в квітні минулого 
року. 

Парткоми з підприємств 
В. Чорновіл зліквідував ще 
рік перед тим, як це зробив 
президент Росії Єльцин. 

Уже в перший рік прав
ління В. Чорновіл зробив 
важливі енергійні кроки в 
аграрній політиці, наділив
ши селянам 100,000 гектарів 
землі. 

Плятформа В. Чорново
ла містить приспішення пе
реходу до справжньої неза
лежносте, негайного впро
вадження ринкових меха
нізмів, приватизації, роз
державлення, налагоджен
ня власної фінансової систе
ми, митної служби, підви-

Михайло Калинський 

ЧОМУ В. ЧОРНОВІЛ ПОВИНЕН 
СТАТИ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ 

щення допомоги сощяльно 
незахищеним прошаркам 
населення, радикальної аг
рарної реформи та інше. 

Виступаючи за світове 
визнання України як повно
правного суб'єкту міжнаро
дної політики, В. Чорновіл 
покладається на політичні 
та економічні шляхи: вклю
чення України в міжнарод
ний розподіл праці, прий
няття законів про держав
ний захист інвестицій, про 
концесії та інше. В. Чорно
віл заявив: „Я абсолютний 
противник територіяльних 
автономій. Кримська авто
номна республіка нині утво
рена саме як територіяльна 
автономія. Вважаю це, мо
же однією з найбільших 
провин Леоніда Кравчука 
перед Україною. Він стиму
лював і підштовхував... Ва
галася навіть парляментсь-
ка більшість, коли концеп
цію Конституції голосува
ли і він буквально „витис
кав" Кримську республіку. 
В. Чорновіл підтверджує 
вірність заявленому в декля-
рації про державний сувере
нітет України намірові ста
ти без'ядерною державою. 
„Але разом з тим — каже 
кандидат в президенти — 
немає сумніву в тому, що 
незалежна Україна є повно
правною спадкоємницею 
усіх матеріяльно-технічних 
ресурсів в тому числі і зброї 
колишнього Совєтського 
Союзу. Видається дивною 
така постановка питання, 
коли одна держава мусить 
передавати свій ядерний 
потенціал іншій". 

Критикуючи нинішній 
склад парляменту і кабінету 
міністрів, В. Чорновіл вва
жає необхідним відставку 
нинішнього прем'єр-мініс
тра В. Фокіна, кардинальні 
кадрові зміни в уряді, обра
ння професійного парляме
нту і нових представниць
ких органів всіх рівнів. Він 
вбачає опору влади в Рухові 
як найбільш демократич
ній, чисельній, впливовій і 
надпартійній організації. 

„Жорстоко помиляються 
ті — підкреслює В. Чорно
віл — хто вважає, що нам 
більше не загрожує партій
но-військова хунта. Ком
партія хоч і заборонена, але 
ще далі доволі небезпечна 
сила... Компартія фактично 
існує. Існують її структури. 
Існує понад 500 її газет, які 
нібито стали 'незалежни
ми', а насправді нічого не 
помінялося. Існують еконо
мічні потуги цієї партії, яка 
перелила свої кошти в різні 
підприємства... Я веду ви
борчу кампанію на таких 
постулатах: треба ліквіду
вати комуністичні структу
ри, які залишилися і треба 
наповнювати проголошену 
державність реальним зміс
том. Головний мій супроти
вник — це представник тої 
сили. Таким представником 
я вважаю Л. Кравчука. То
му що як би він зараз не 
перебирав ідеї і не міняв на 
ходу гасла, — ми прекрасно 
знаємо хто за ним стоїть. У 
тому я вважаю своїм голов
ним об'єктом протиборства 
сили, які зробили ставку на 
нього". Оцінка В. Чорново

ла знайшла вагоме підтвер
дження в заяві голови На
родного Руху України Іва
на Драча, яку він дав у ін
терв'ю кореспондентові 
японсько ї га зети , ,Токіо 
симбун" 1 жовтня ц.р.: „Го
ловною базою підтримки 
Л. Кравчука служить бувша 
КПСС. Тому у випадку йо
го вибрання Україна зали
шиться підлеглою центру". 

Голова Української рес
публіканської партії, кан
дидат в президенти Левко 
Лук'яненко теж перекона
ний, що „Виборці будуть 
вибирати не між двома лю
дьми, а між двома політи
ками, між двома лініями 
політичними. Одна лінія 
політична буде представ
лена Кравчуком — де нам 
зовсім ясно, що він один від 
комуністичних сил. Друга 
лінія — це будуть демокра
тичні сили" 

Протиборство демокра
тичних сил і структур тота
літарного ренесансу части
нно віддзеркалено також у 
зверненні 80 народних депу
татів України до Верховної 
Ради, в якому зокрема гово
риться, що громадсько-по
літична ситуація в Україні 
ускладнилась і характери
зується наступним: 

„Повним домінуванням в 
народному господарстві аб
солютно неефективної ко
мандної економіки над 
ринковою. 

У світі, в тому числі в 
Европі і в країнах колиш
нього Союзу, Україну спри
ймають як комуністичну, 
недемократичну напівдер
жаву, що є наслідком не 
тільки позиції голови Пре
зидії Верховної Ради у дні 
путчу 19-21 серпня, а й від-

(Закінчення на стор. 4) 

Святослав Гординський 

ПОЇЗДКА В УКРАЇНУ 

IV. 
Після 47 років відсутности у Львові годі було мені з 

першого погляду зорієнтуватися у ситуації. Увага до мене 
не раз мене ошоломлювала. В Бібліотеці ім. В. Стефаника 
при Академії Наук України мене зустріли вітрини з 
виданнями мого батька Ярослава і моїми власними. Я 
передав кілька своїх нових видань і розповів про лі
тературну ситуацію в діяспорі і розпорошеність письменни 
ків по великих просторах трьох континентів. Знаючи, що в 
бібліотеці Академії знаходяться різні рукописи мого 
покійного приятеля Богдана-Ігоря Антонича, я передав 
зшиток найраніших його, ще студентських, поезій та 
окремі автографи його віршів. Я заповів теж, що чергово 
передам і решту мною збережених матеріялів, майже 400 
сторінок автографів, які я використав у зредагованих 
мною і Богданом Рубчаком „Зібраних творах" Антонича 
1967 року. Ці зшитки мають неоцінену вартість для 
дослідників поезії Антонича багатством своїх варіянтів. 
До речі, я вже застав у Львові два видання про молодо-
згаслового поета — збірник статтей „Весни розспіваної 
князь", що їх зібрали М. Ільницький і Р. Лубківський (432 
стор.), і „Богдан-Ігор Антонич, нарис життя і творчости 
пера М. Ільницького (208 стор.). 

Зараз же з перших днів перебування у Львові тра
пилася нагода побувати й поза ним у недалеких селах, 
мешканці яких не дуже поспішали постачати місто своїми 
продуктами за гроші, за які не було що купити, та що з 
розпостертими раменами стрічали кожну культурну 
акцію. Лубківський, як голова Спілки Письменників 
України, мав саме перевірити ініціовані СПУ різні 
влаштування і мав для цього урядове авто з водієм, тож 
мені з Ладою було вигідно скористати з цієї нагоди пізнати 
сучасне українське село. До нас приєднався секретар СПУ 
Левко Різник і ми вибралися наперед до Підлисся, де 

створено музей Маркіяна Шашкевича. Там уже ждала нас 
сільська делегація із заквітчаними дівчатами, які на 
вишиваному рушнику привітали мене великим білим 
хлібом. Ми оглянули справді добре влаштований музей 
поета, з різними пам'ятками його доби і виставкою його 
творів. Недалеко на невисокому горбку поставлений 
пам'ятник — кам'яний стовп з викутим написом „Шашке-
вич", з метрової величини головою поета в бронзі нагорі, 
над якою нависає вгорі гілля розлогого дуба. Композиція 
роботи скульптора Дмитра Крвавича — калібру, який міг 
би бути поставлений у будь-якому великому місті Европи 
чи Америки. А це ж село. 

Я не можу не згадати, що при вході до Маркіянового 
заповідника знаходиться оспівана поетом криниця з 
холодною водою під дубом, до якого колись був при
кріплений журавель, поперечна жердка, яка витягала відро 
з водою. Старого журавля вже нема, а діра, до якої він був 
прикріплений, уже зацементована, і воду витягає корба. 
Але залишилася чудесна поезія Маркіяна: „...а дуб воду 
тягне, Не так щастя, як той води Моє серце прагне". Це 
один з найблискучіших образів української поезії: дуб 
тягне воду — чим, своїм корінням чи журавлем, чи обома? 
Є одна вода з відра, яку витягає журавель і яка прохо
лоджує, але є ще й інша, та, що її з надр землі тягне до 
криниці коріння дуба. Поетичний образ, не зважаючи на 
свою простоту, стає багатозначний, тривожить уяву, і 
проста сільська криниця зі своїм джерелом перетворю
ється у зворушливий образ, здатний хвилювати людську 
душу. 

Другим наворотом ми були у Вовкові, де жили 
Микола і Корнило Устияновичі. Тут також створено їх 
музей. Микола, священик, як і Шашкевич, уважається 
сподвижником нової галицької літератури, Корнило — 
видатний маляр з Віденської академії мистецтв і чільний 
представник українського академізму, його „Мойсея" в 
Преображенській церкві у Львові ходив я спеціяльно 
оглянути, — ми ж бо мали свій власний академізм і він має 
своє чимале місце в історії нашого мистецтва. Сюди, у 
Вовків, віддалений який 15 км. від Львова, пішки приходив 
зі Львова Іван Франко з вудкою ловити рибу в невеличкій 

Степан Яворський 

Вісті з Оттави 
Успішна візита голови 

Верховної Ради України 
Леоніда Кравчука в Канаді і 
ЗСА не залишилась без на
слідків. Московська влада 
була невдоволена тим, що 
західні держави, а особливо 
Канада, приймали Леоніда 
Кравчука як голову держа
ви. Це викликало протести з 
боку центральних властей 
у Москві. Є чутки, що пре
зидент ЗСА Джордж Буш 
порадив канадському пре
м'єр міністрові Браєнові 
Малруні не спішитись з ви
знанням української неза
лежносте, навіть^якщо ре
ферендум в Україні буде 
позитивним. Виглядає, що 
президент Буш дуже заці
кавлений у збереженні со-
вєтської імперії, навіть пі
сля відходу балтицьких і 
середньо-азіятських респу
блік. Тому можна очікува
ти, що Буш буде підтриму
вати зусилля московського 
центру зберегти Союз за
лишків совєтської імперії з 
Горбачовим на чолі. 

Рівночасно, з боку ук
раїнського уряду побільши
лись зусилля, щоб підтвер
дити свою суверенність і 
незалежність. Недавно до 
Оттави приїхала офіційна 
делегація від українського 
національного банку і від 
Верховної Ради України з 
наміром підписати остаточ
ний контракт з канадським 
банком, який мав би друку
вати українські банкноти. 

Українська делегація, очо 
лювана Олександром Сав-
ченком, головний економі
ст Руху і заступник голови 
Національного Банку, і Ми
хайлом Швайкою, народ
ним депутатом України і 
заступником голови Комі
сії Верховної ради України 
з питань економічної ре
форми й управління народ
ним господарством, відбу
ла ряд зустрічей з високими 
урядниками канадського 
міністерства фінансів, міні
стерства закордонних справ 
і з директорами канадсько
го банкнотного банку. їх 
ціллю є заключити фор
мальний договір про друку
вання українських грошей. 

Не можна недооцінювати 
важливости власної держав 
ної валюти для України. 
Продовж всього існування 
совєтської влади в Україні 
економічна політика Моск
ви була безпринципно гра-
бівницькою і жорстокою 
експлуататорською. Тому 
патріотично зорієнтовані 
економісти хочуть за всяку 
ціну відмежуватись від цен
тралістичної системи (на
віть змодифікованого Сою
зу) і запровадити свою на
ціональну грошову систе
му. 

Вони свідомі того, що бу
дуть труднощі не лише з 
боку централістичних кіл, 
але також з боку міжнарод
них інституцій. Є побоюван 
ня, що навіть внутрі україн
ського уряду існують роз
біжності відносно впровад
ження власної державної 
валюти. Видно, що прем'єр-
міністер Вітольд Фокін не є 
ентузіястом впровадження 
національних грошей. Сво
їм рішенням випускати гро
шові купони він старається 
відкласти впровадження не
залежних грошових банк
нотів. Це, в деякій мірі, 
противорічить становищу 
голови Верховної ради Л. 
Кравчука, який рішуче ви
словлюється за незалеж
ною українською грошо
вою системою. Але ті, які є 
близько до кабінету пре
м'єр-міністра Фокіна, за
певняють, що він має повне 
довір'я Л. Кравчука, хоч 
його діяльність не все збі
гається з поглядами Крав
чука. 

Не дивлячись на ці внут
рішні непорозуміння, О. 

Савченко і М. Швайка є 
впевнені в тому, що якщо 
вони підпишуть договір з 
канадською банковою фір
мою про друкування гро
шей, уряд України респек-
туватиме цей договір і знай
де відповідні фонди для 
введення незалежної україн 
ської валюти. 

В дальшому пляні ка
надсько-української спів
праці в друкуванні україн
ських грошей є створення 
спільного підприємства для 
друкування грошей в Украї
ні з канадською технікою і 
експертизою. Це підприєм
ство друкуватиме гроші не 
лише для України, але та
кож для інших республік і 
держав. 

М. Швайка походить з 
Галичини. Він є відомим 
економістом і науковцем. 
Починаючи з 70-их років, 
він був пропонентом віль
ного ринку та власної бан
ківської, фінансової і гро
шевої систем. Очевидно, в 
часах брежпєвського за
стою його погляди уважи
лись ідеологічною дивер
сією. В результаті цього він 
був позбавлений права ви
кладати в університеті. 

М. Швайка переконаний, 
що головною причиною сьо 
годнішньої економічної кри
зи в Україні була „ненасит
на імперія, яка нещодавно 
гнобила, експлуатувала і 
пожирала результати на
родної праці, по хижацько
му використовувала наші 
природні багатства, людсь
ких потенціял, руйнувала 
природу і створювала за
грозу існування надії". 

Єдиний п о р я т у н о к , на 
думку М. Швайки, є „ство
рення вільної незалежної 
самостійної держави з усі
ма атрибутами суверен-
ности (армією, диплома
тичними службами, власни
ми грішми). Лише в такій 
формі вона буде здатна за
хистити свій народ і створи
ти умовини для того, щоб 
Україна стала справжнім 
господарем у себе вдома". 

Вишкіл студентів 
у федеральному парляменті 

Конгрес Українців Кана
ди при співучасті адміні
страції федеральної Палати 
громад вже продовж кіль
кох років проводить під-
готову українських канад
ських студентів до політич
ної д іяльности. Кожного 
року три, або чотири сту
денти (студентки), вибрані 
Президією Конгресу Ук
раїнців Канади, є призначе
ні до поодиноких членів 
Палати громад , де вони 
виконують функції адміні
стративних асистентів. Кон 
ґрес Українців Канади дає 
цим студентам стипендії на 
помешкання і утримання 
під час цього вишколу. Ми
нулого літа такі студенти 
користувались цією програ
мою: Лідія Вакуловська з 
Торонто відбувала свою 
практику-вишкіл у посла 
Шіли Копс, визначної діяч
ки Ліберальної партії, Ґреґ 
Наконечний з Едмонтону 
відбував свій вишкіл у по
сла МекГарба, також з Лі-
бральної партії, і Богдан 
Савчак з Гарсон, Онтаріо, 
був призначений до бюра 
Джана Бозлі, колишнього 
спікера Палати громад. 

Четвертою кандидаткою 
на вишкіл була Христина 
Фріланд з Едмонтону, од
нак, вона, діставши нагоду 
бути кореспонденткою кіль 
кох північно-американсь
ких і європейських англо
мовних газет, поїхала до 
Києва, звідки вона допису
вала до таки престижевих 
газет і журналів, як „Фай-
неншіял Тайме", „Торон
то Стар" і ,Економіст". 

річці і ставку. Він приводив зі собою й В. Самійленка і 
польського поета Яна Каспровіча, і вони відвідували 
Устияновичів та Франтішека Ржегоржа, чеха, що був 
управителем маєтків у недалекому Грабнику. З фаху 
етнограф, він залишив цінні дослідження мови і звичаїв 
українського села 2-ої половини XIX ст. Отож Вовків, 
знаний ще з княжих часів, із своєю старою, з 1702 року, 
цікавою своїм стилем церквою, має своє місце в українсь
кій історії і слушно у Вовкові сучасники утривалюють 
пам'ять людей, які з похмурої млаковини XIX виводили 
народ туди, де ми тепер стоїмо. 

Іншого дня ми поїхали до Бортятина, де священиком 
був батько Б. -І. Антонича після переїзду з лемківської 
Новиці, де народився майбутній поет. Тут ми застали в 
стані розбудови музей Антонича, з гарним будинком, уже 
заповненим пам'ятками по поетові і його творами. Я 
згадую це з певним сантиментом, бо один з грубих 
зошитів поезії Антонича в моїй збірці цілісно написаний 
саме в Бортятині, що й зазначено на титульній сторінці. 
Ми відвідали й могилу поетових батьків, зарослу, як і на 
львівських кладовищах, „по вуха" травою. А все ж ми, з 
далекої Америки чи Франції, приїздимо сюди, щоб, 
розгортаючи ту росяну траву, доторкнутися очима того, 
що було виразником нашої душі. 

Продовження буде. 
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Австралійська гостя у „Свободі" 

Гостя з Австралії у редакції,,Свободи". 

Серед десятків гостей, що 
відвідують редакцію „Сво
боди" з України — рідкіс
ним явищем є гості з інших 
країн, де живуть також ук
раїнці та виконують незви
чайно позитивні завдання 
на добро своєї Батьківщи
ни. 

Такою несподіванкою 
для нас були відвідини пе
дагога, активістки Союзу 
Українок, а при тому і пое
теси Людмили Саракули, 
яка зайшла до нас у товари
стві постійного фотографіч
ного співробітника і філь-
мара Ярослава Кулинича. 

У щирій розмові вона 
розповіла нам про те, що 
вже 42 роки живе у Сид-
нею, де довший час є голо
вою стейтової управи Сою
зу Українок Нової Півден
ної Валії, а також є вже 20 
років вчителькою українсь
кої літератури в ,,Рідній 
Школі". 

Як сама каже, ціле її жит
тя і уся праця є для добра 
України аі тому на власні 
зацікавлення ніколи не стає 

часу. Маючи родину могла 
почати студії на універси
теті щойно рівночасно з 
дочкою і закінчила їх перед 
двома роками. Але таки 
найбільше улюбленим її 
зайняттям є писання вір
шів, яких багато було вмі
щених у „Вільній Думці". 
Почала поважно писати по
езії щойно в 1984 році і 
оцінка їх серед українських 
літераторів була добра. На 
жаль, досі не мала можли
восте їх видати збіркою, бо 
все перешкоджали інші зай
няття. 

Л. Саракула вже декіль
ка разів відвідувала з му
жем ЗСА, але оце вперше 
відважилася відвідати ре
дакцію „Свободи" та зали
шити декілька із своїх ще 
не публікованих віршів. 

Прощаємо нашу скромну 
гостю та бажаємо її багато 
ще успіхів у її педагогічній, 
громадській, а передусім 
поетичній, діяльності. 

O .K . 

40-літній ювілей Відділу УНС 
в Сан Франсіско 

Ювілейні святкування є 
підсумком праці і свідоц
твом зрілости громадської 
організації. Вони популя
ризують організацію і зміц
нюють її повагу і гідність 
в громаді. Проміжок часу, 
який охоплює ювілей, вка
зує на її поступовий розви
ток, труднощі в розбудові 
або застій від дати існуван
ня аж до ювілейної річни
ці, її провідники є під об
стрілом терпкої критики, 
якщо вони не зуміли вико
нати задовільно взятих на 
себе наложених обов'язків, 
або вдячних похвал, якщо 
сприяли повному ростові і 
скріпили її престиж в гро
маді. Саме під тим аспек
том була пронизана допо
відь мґра Осипа Кладка на 
ювілейному обіді в неділю 
27-го жовтня, в Сан Фран
сіско з нагоди 40-літнього 
ювілею Відділу 486-го УНС 
при добірній і численній 
публіці. 

Мґр Кладко вложив ба
гато праці, підготовляючи 
доповідь. Для цієї цілі ви
користав усі протокольні 
записи, документи, корес
понденцію і докладно пере
дав усі етапи розвитку на-
полегливости в організу
ванні членства, відтак пос
тупового упадку, що гро
зив самоліквідацією, то зно 
ву блискучого підйому, в 
якому зараз знаходиться 
Відділ. 

Відділ основано в жовтні 
в 1952 році новими еміг
рантами з Німеччини. Про
мотором його організуван
ня був св. п. Ярослав Бли
щак, який від його існуван
ня до своєї смерти займав 
різні пости в Управі, а най
довше був його секретарем. 
При існуванні Відділ нара
ховував 20 членів. Слід при
гадати, що затока Сан Фран 
сіско не була притягаючим 
поштовхом для нових емі
грантів і довший час укра
їнська громада була ста
більна, обмежена до приб
лизно 60 родин. Щойно в 
1960-их роках наплив моло
дої професійної інтеліген
ції збільшив її. Приїзд Во
лодимира Оренчука в 1958 
році до Каліфорнії „оживив, 
додав свіжої крови Відді
лові", інформував допові
дач. Блищак і Оренчук ба
гато часу присвячували ор
ганізуванні членів, відвіду
ючи родини поселені в різ
них містечках затоки. Зав
дяки їхній праці Відділ ви
конував не тільки суттєво 
обезпеченеві обов'язки, але 

й перебрав на себе громад
сько-культурну працю, 
влаштовуючи національні 
імпрези, часті доповіді на 
політичні теми і обіди. З 
оживленням громадської 
праці зростало поступово 
число членів Відділу і в 
1974 році осягнуло 130. Це 
найсвітліша сторінка осягів 
праці в хронологічній істо
рії нашого Відділу. Відділ 
відвідали головні предсід-
ники: Йосип Лисогір, д-р 
Іван Флис, Уляна Дячук, 
головний касир Петро Пу-
цило і чільний союзовець 
інж. Степан Куропась. 

Від 1974 до 1984 року 
Відділ поступово завмирає. 
Я. Блищак поважно захво
рів на затяжну хворобу і 
помер в 1983 році. Назна
чені ним голова і секретар
ка занедбали свої обов'яз
ки. Не скликано ані одних 
Загальних зборів і не позби
рано членських внесків за 
два роки. Під тиском гро
мадянства голова оголо
сив Надзвичайні загальні 
збори, але в наслідок фінан
сових неполадків не можна 
було зліпити Управи. Гро
за самоліквідації зависла 
над Відділом. Спробу ря-
тунку перебрали на себе В. 
Оренчук і М. Кісь. Протя
гом двох місяців вони поз
бирали залеглі внески, про
вели Загальні збори в 1985 
році, на яких обрано нову 
Управу в складі: В. Орен
чук, голова, М. Кісь, сек
ретар, М. Кочан, голова 
Контрольної комісії. При 
Відділі залишилися 40 чле
нів, одні з них повмирали, 
другі відійшли з виплаче
ною грамотою, а інші вис
тупили. Протягом п'ятьох 
років нова управа придбала 
21 член ; і на сьогодні Від
діл має 61 члена. По п'я
тьох роках відбудови В. 
Оренчук не прийняв голов-
ства з огляду на стан здо
ров'я і в 1991 році обрано на 
голову М. Кочана, а на сек
ретаря М. Кіся. Ці дві енер
гійні особи з довголітнім 
досвідом союзової праці зо
середять свою увагу на зрос 
ті членства і привернуть 
престиж Відділу до світлого 
минулого зперед 1974 року. 

З перших основників Від
ділу остався живим ще Іван 
Іваськів, який з великою 
приємністю вислухав ціка
ву доповідь мґра Кладка. 
Дохід з імпрези призначе
но на допомогу Україні. 

Р. Ярема 

Леонід Кравчук у „Рідній Школі" 

Вже зранку, 28-го верес
ня, учні , ,Рідної Школи" 
в Чикаго нетерпеливо очі
кували 10-ої години, щоб 
перейти до залі Культур
ного Осередку, де мала від
бутися зустріч вищих кляс 
(від 5-ої до 2-ої) з головою 
Верховної Ради України 
Леонідом Кравчуком. У ви
щезгаданій зустрічі взяли 
також участь учні шкіл ук
раїнознавства при парафії 
св. Йосифа і православній 
катедральній парафії св. Во
лодимира. 

Учительки заздалегідь 
приготовили учнів до та
кої небувалої зустрічі від
повідними поясненнями і 
дискусіями над актуальни
ми, політичними й еконо
мічними, екологічними проб 
лемами сучасної України, а 
молодь очікувала від голо
ви Верховної Ради України 

зайняла перші ряди і нена
че виник лан барвистих кві
тів. 

Голова Верховної Ради 
України Леонід Кравчук і 
всі члени делегації ввійшли 
на залю. їх представила 
присутнім Ярослава Зелін-
ська-Джонсон, член Амери-
кансько-Українського Ко
мерційного Консиліліюмуза 
директор „Рідної Школи" 
Христя Таран привітала 
гостей коротким словом в 
імени всіх шкіл україноз
навства в Чикаго. Тамара 
Ганкевич, учениця матура-
льної кляси, зложила при
віт від учнів, а Яра Бодна-
рук, з цієї ж кляси, вручила 
голові і його дружині Ан-
тоніні китицю квітів. 

Інж. Ігор Вислоцький, го
лова Українсько-Американ 
ського Комерційного Кон-
силіюму, представив усіх 

Директор „ Рідної Школи" в Чикаго Христина Таран 
представляє голові Верховної Ради України Леонідові 
Кравчукові учениць 2-ої кляси Тамару Ганкевич і Яру 

Еоднарук, які вітали високого гостя. 

авторитетних вияснень та 
відповідей на їх питання, які 
торкалися України, яку во
ни знають тільки з опові
дань і книжок. 

Йдучи до залі, учні з тру
дом пройшли через великий 
гурт людей, що зібралися 
перед входом до Культур
ного Осередку. Шкільна мо
лодь у вишиваному одязі 

Образотворча виставка 

З черги приблизно 250-ту родився в 1939 році в Киє-
виставку влаштовано в Ка-
надсько-Українській Мис
тецькій Фундації в Торон
то, засновниками якої є 
Ярослава та Михайло Шаф-
ранюки, та четверту осо
бисту і третю групову об
разотворчу виставку Васи
ля Кондратюка 20-го жовт
ня ц. р. 

Виставку, після коротко
го слова Якова Креховець-
кого, офіційно відкрив Пав
ло Лопата, який, привітав
ши гостей, дещо сказав про 
творчість маляра. Отже ж, 
як бачимо, В. Кондратюк 
для української громади — 
не новий мистець. Проте 
його праці є завжди нові. 
Позитивним явищем на під
ставі його чергової вистав
ки є те, що ми збагнули пос-
лідовність, старанність і 
консеквентність у його пра
ці, бо доробок творчості 
досяг поважного значення. 
Присутні з увагою пригля
дались до кожної картини, в 
яких цікава фактура та її 
спосіб виконання. Якщо во
на або й інші компоненти 
картин Василя нагадують 
нам роботи Віталія Саза-
нова, Володимира Мака-
ренка, Михайла Шем'якіна 
та інших, то тут бачимо 
одну і ту саму школу — 
школу молодих мистців з 
України, передусім київсь
ку і згодом львівську, не-
конформістів, які в часісоц-
реалізму постійно були шу
качами нового і своєрідно
го вислову в мистецтві. їх
нім бажанням було поши
рити свою творчість поза 
традиційне малярство, а то 
й користуватись іншими 
матеріалами, які „соцреа-
лістам" не були знані. Ху
дожник В. Кондратюк на-

них Націй, і його дружину 
Діну. 

Голова Верховної Ради 
висловив радість з приво
ду зустрічі, заохотив мо
лодь до дальшої науки й 
запрошував відвідати Ук
раїну. 

Програму учнів розпоча
ли учениці 2-ої кляси „Рід
ної Школи" Стефа Ґаст, 
при фортепіяновому супро
воді Христини Яцків, зас
півала пісню на слова В. 
Симоненка „Лебеді мате
ринства"; вірш „Україно" 
деклямувала учениця 10-ої 
кляси Лариса Куликівська. 
Відтак виступили учні шко
ли українознавства при па
рафії св. Йосифа, під керів
ництвом дир. Ірини Дми-
терко, які виконали вірш 
„Наша батьківщина". З чер
ги учні школи при правос
лавному соборі св. Володи
мира, під проводом дирек
торки Катерини Марси-
нюк, заспівали дві пісні: 
„Садок вишневий" і „Чер
вона рута". 

Під час програми, у ви
конанні молоді, можна бу
ло завважити зворушення 
на обличчях гостей з Укра
їни. 

У другій частині стави
ли голові Верховної Ради 
України Леонідові Кравчу
кові добре обдумані питан
ня, що торкалися майбут
нього України. Ось деякі 
з них: „Як багато часу за
бере демократизація Украї
ни?", „Чи Україна матиме 
своїх змагунів з національ
ними прапорами на Між
народній Олімпіяді?", „Ко
ли вже врешті українська 
мова буде навчальною мо
вою в усіх школах Украї
ни?", „Коли будуть видру
кувані українські гроші?" і 
т. п. 

Журналісти й приватні 
люди накручували на стріч
ку цілу програму, було де
кілька відео-камер, а Юрій 
Федорів зробив відео-фільм 
з цієї зустрічі для українсь
кої телевізії. 

Зустріч закінчилася від-
співанням національного 
гимну „Ще не вмерла Ук
раїна", після чого делега
ція від'їхала на летовище, 
щоб увечорі взяти участь у 
бенкеті в Ню Йорку. 

Повернувшись до школи, 
В . К о Н Д р а Т Ю К а Учні Ще довго обговорю

вали цю історичну зустріч й 
обмінювалися враженнями, 
що надовго залишаться в 
їхній пам'яті. 

Христина Таран 

членів делегації, а саме: 
Юрія Спіженка, міністра 
охорони здоров'я: Дмитра 
Павличка, голову комісії 
закордонних справ; Василя 
Євтухова, голову Комісії 
народного господарства; 
Ігоря Юхновського, голову 
Комісії освіти й науки, Ген-
надія Удовенка, представ
ника України до Об'єдна-

де він згодом скінчив 
трирічний коледж мистец
тва. Університетські студії 
завершив у Львові в 1970 
році. Ще в часі мистецької 
творчості в Україні, до 1976 
року, бо після виїхав на за
хід, Василь отримав мисте
цьке професійне визнання 
на підставі приблизно 15-ти 
виставок по різних містах 
України. Зауважуємо, що 
він вже давніше знайшов 
оригінальний мистецький 
вислів. Цікаво підкреслити, 
що Кондратюк з обереж
ністю компонує кожну кар
тину, переважно фігураль
ні, з жіночими постатями, 
які пов'язані з малярством 
початків ренесансу XV ст. 
Вони сюрреалістичні, з ви
тонченими лініями, які вик-
р и в л я ю т ь і д е ф о р м у ю т ь 
тіло, але анатомічно вони 
ностальгійні і елегантні у 
стійких позах, ніби іконо
графічні. В багатьох карти
нах треба шукати нові фор
ми облич, бо вони схова
ні і містичні. Ці обличчя 
часто автопортретні. Для 
Василя є характерним зоб
ражування тварин, як соба
чок і котів, що нагадує нам 
філософію Івана Марчука, 
бо людина присвоїла собі 
ці та інші тварини для ближ 
чого спілкування з живи
ми істотами, хоч у Марчу
ка повторюються корови 
або ворони, мабуть, як пер
сонажі для кращого нас
трою. На закінчення мож
на сміло ствердити, що мис
тець Василь Кондратюк гід 
но репрезентує образотвор
че мистецтво кінця двадця
того віку. 

Л. П. 

Верховна... 
(Закінчення зі crop. 1) 

поселення, плекання рідно
го шкільництва, організа
цію підприємств, отриман
ня і розповсюдження інфор
маці ї 

Принциповою справою є 
ухвала про мови. В декля-
рації говориться, що рядом 
з українською державною 
мовою в деяких адмініст
ративно - територіяльних 
одиницях, де компактною 
масою живуть неукраїнці, 
їхня мова може функціону
вати на рівні з українською. 
Окремо сказано в декляра-
ції про російську мову, 
якою в республіці користу
ється приблизно 12 міл. 
осіб. В цьому параграфі 
деклярації сказано, що ук
раїнська держава забезпе
чує право своїм громадя
нам користуватися цією мо
вою. 

Ті й подібні ухвали, які в 
загальному були позитивно 
прийняті населенням Украї
ни, відкидають аргументи, 
якими користуються сьогод 
ні противники утверджен
ня незалежносте перед ре
ферендумом, який відбу
деться 1-го грудня, разом з 
вибором президента Украї
ни, — пише в кінці своєї 
інформації С. Цикора. 

Парафія в Ричмонді готується до ювілею 

У суботу, 23-го листопада, в год. 5-ій по полудні у церкві св. Івана Хрестителя 
у Ричмонді, Ва., буде відправлена Служба Божа, а відтак спільна вечеря, з 
нагоди Дня Подяки і 25-ліття парафії На фото вгорі група парафіян з парохом 

о. Тарасом Лончиною. 

Найстарша... 
(Закінчення зі стор. 1) 

парафій, 35 питомців, з яких 
20 з Львівської Митрополії, 
а 15 з Польщі. У своїй єпар
хії Владика Мартиняк має 
всього 60священиків, з яких 
переважна більшість є пен
сіонерами, тому молодшим 
приходиться обслуговува
ти по дві три парафії. Шість 
священиків працює в діяс-
порі. Владика продовжує 
свою розповідь, що на тере-
ні його Епархії діють Васи-
ліянські Чини та Сестри 
Служебниці. Енархія будує 
чотири церкви: у Кентшині, 
Ґіжицькому, Мокрому і Ліг 
ниці. Діють три середні ук
раїнські школи і чотири 
початков і , а від вересня 
навчання розпочала школа 
у Перемишлі. Все це, хоч 
Церква без ніякого майна, а 
духовенство без парафіяль
них дібр і будинків. „Одна
че, — з гордістю заявляє 
Владика Мартиняк, — церк 
ви переповнені вірними, бо 
наш, народ твердо вірить у, 
Божу справедливість". Згцг 
дує Владика, що ведеться 
розмова з Автокефальною 
Православною Церквою 
щодо спільного вживання 
Церков на Лемківщині, од
нак, покищо успіхів немає. 

Владика Мартиняк під
креслює, що ведуться захо
ди у найвищих державних 
властей щодо повного пра-
вного статусу. Розказує, що 
польська державна влада й 
інтелігенція ставиться при
хильно до подій в Україні 
та до Української Греко-
Католицької Церкви, але 
місцева влада ставить най
більше перепон. У Переми
шлі д ійшли аж до такої 
великодушности, що з ува
ги на брак приміщення для 
нашого Владики та семіна
ристів, запропонували Епа-
рхові жити у Варшаві. Все ж 
таки Владика Мартиняк 
робить вражіння людини, 
яка має велике вирозумін-
ня до всього, а ще більшу 
терпеливість, тому не тіль
ки бажаємо йому успіхів, 
але віримо, що він таки їх 
матиме. 

На закінчення нашої роз
мови Владика найстаршої 
української греко-католи-
цької епархії з нагоди свого 
першого перебування в ЗСА 
вітає всіх українців і бажає 
всього добра та Божого 
благословення. 

Тут ще Владика-Епарх 
пригадує, що Перемишль є 
корінням Галицько-Львів-
ської Митрополі ї та під
креслює, що по 46 роках 
тотального нищення наша 
Церква починає поволі під
німатися і є нагода допо
могти. Це справа не тільки 
лемків, але всіх українців, 
яким дорога рідна Церква. 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ БАТЬКАМ 

В И Х О В У В А Т И Д И Т И Н У . 

Листопад — це місяць Українських Воєнних інвалідів. 
Вшануйте в листопаді велику жертву своїх інвалідів Визвольних Змагань і зложіть 
щедрий даток на Національний Листопадовий Дар Українським Воєнним Інвалідам. 

Датки проситься пересилати на адресу: 
SOCIAL SERVICE OF UWV 1321 w. undiey Ave., Philadelphia, Pa. 19141 

В останню дорогу інж. IL Байбакові 
Внеділю, 13-го жовтня 1991 

року, відійшов у вічність на 
78-му році працелюбного 
життя св. п. інж. Петро Тро-
химович Байбак — борець 
за українську визвольну 
справу на рідній землі — 
Харківщині, та на еміграції. 

Залишив у смутку два си
ни („Орли" — так називав їх 
покійний) — Віктора та Ми
хайла, як також своїх дру
зів та знайомих, вдома, на 
Харківщині, на еміграції., в 
Австрії й Америці, та роз
порошених по цілій земсь
кій кулі. 

Панахиду по покійному 
відслужив о. Григорій Ри
ку ча в середу, 16-го жовт
ня о годині 7-ій вечора в по
хоронному заведенні П. 
Яреми, 129 Схід 7-ма вули
ця в Ню Йорку. Після Пана
хиди в останню дорогу про
щали покійного: Ю. Сол
тис — Голова Центральної 
Управи Організації Держав 
ного Відродження України; 
І. Поліщук — від Українсь
кого, Резистансу та В. Про-? 
цик — від 10 -го Відділу 
ОДВУ в Ню Йорку. 

В четвер, 17-го жовтня 
1991 року, о год. 9-ій рано 
в українській православній 
церкві Всіх Святих, 206 
Схід 11-та вул. в Ню Йор
ку, о. Г. Рикуча відправив 
Службу Божу з Панахи
дою, а відтак тіло покійно
го перевезено на вічний спо
чинок в Пантеон Українсь
кої Православної Церкви в 
Бавнд Бруку. У присутнос
те родини та кількох десят
ків друзів в тім числі і хар
ків'ян, о. Г. Рикуча відслу
жив Панахиду та попрощав 
покійного в далеку дорогу. 

Над домовиною покійно
го висів синьо-жовтий пра
пор 64-го Відділу ОДВУ 
(Оселя ім. О. Ольжича з Лі-
гайтону), звідки друзі при
були віддати останній пок
лін своєму товаришеві по 
праці та зброї. 

Від теренового керівниц
тва ОУН в Америці остан
нє прощання для покійно
го Петра відчитав М. Ро-
говський . На закінчення 
присутні при зливнім дощі 
відспівали „Видиш, брате 
м і й " , і з емля прийняла 
страждальне тіло покійно
го. 

У 70-ліття Петра Т. Бай
бака в 1984 році — 10-ий 

Св. п. П. Байбак 

ва й став на чолі районної 
кооперативної Ради, цер
ковної Ради УАПЦ й „Прос 
віти". За його чинну допо
могу голодуючій українсь
кій інтелігенції був двічі 
арештований новим окупай 
том України — гестапо, але 
був визволений членами 
ОУН і тодівін, у 1941 році 
вступив до Організації Ук
раїнських Націоналістів та; 
поринув у вир її діяльности. 

В процесі творення Ук
раїнської Національної Ра
ди в Києві, на чолі з проф; 
Миколою Величківським, 
Харківська Екзекутива 
ОУН делегувала 5 осіб у 
склад УНРади, між ними й 
Петра Байбака. 

Опинившися у 1945 році в 
Австрії, він стає співзасг 
новником Українського На 
ціонального Комітету на 
Австрію, а в 1947 році — 
співредактором тижневи
ка „Промінь", як рівнож 
співредактором місячника 
журналу „Київ", який ви^ 
пускало тереневе керівниц
тво ОУН в Австрії. Від III 
ВЗУН, що відбувся в 1947 
році, брав участь у кожному 
Великому Зборі Організа
ції Українських Націоналіс
тів. 

Приїхавши до Америки в 
1949 році, Петро Т. Бай
бак включився в активне 
життя Організації Держав
ного Відродження України, 
виконуючи в ній обов'язки 
культурно-освітнього ре
ферента, а згодом — гене
рального секретаря Центра 
льної Управи. Кілька ра
зів обирався на голову 10-го 
Відділу Організації Держав 
ного Відродження України 

Відділ ОДВУ в Ню Йорку в Ню Йорку. До останньої 
влаштував ювілейний бен
кет. Промовець, сьогодні 
св. п. д-р Володимир Ми
хайлів, розповів про жит
тя інженера Петра Трохи-
мовича Байбака. Ті давні 
записки залишилися в авто
ра статті. 

Інж. Петро Т. Байбак був 
нащадком козацького ро
ду зі Слобожанщини. Наро
дився 26-го січня 1914 року в 
родині робітника-залізнич-
ника у слободі Мерефа бі
ля Харкова. Тут вчився у 
семирічці, а в 1927—1938 
pp. закінчив середню й ви
щу технічні школи. Перес
лідування Петра T. Байбака 
большевицькою владою за 
український „контрреволю
ційний буржуазний націо
нал і зм" почалися таки в 

хвилини свого життя був 
спіредактором журналу 
„Самостійна Україна", який 
видається систематично в 
Чикаго і є органом Орга
нізації Державного Відрод
ження України (ОДВУ) та 
світової Координаційної 
Ради ідеологічно спорід
нених націоналістичних ор
ганізацій (ІСНО). 

Ти впав тоді, коли перші 
жовтневі листки падали на 
землю, напередодні здій
снення Твоїх і наших мрій, 
коли твориться на нашій 
рідній землі Воля нашого 
Народу — Самостійна Ук
раїна, за яку Ти віддав все 
своє сповнене праці життя. 

Спи спокійно, дорогий 
друже! Нехай буде вічна 
пам'ять великому патріо-

1937 році й аж до вибуху тові та ідейному борцеві за 
війни перебував він у кон- волю України, а американ-
центраційному таборі. Виз- ська земля нехай буде для 
волившись з концентраку Тебе легкою! 
на Куйбишівщині, в часі 
війни повернувся до Харко- А. Домарацький 

Замість квітів на могилу 
бл. п. радника Степана Ґіби 

висилаю 50 дол. на руки о. Василя Прийми в Люрді, Франція, 
щоби він відправив СЛУЖБУ БОЖУ перед іконою Матері 

Божої за спокій його душі. 
Іванна ГЕНТОШ 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 8-го ЛИСТОПАДА 1991 

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

Д-р ЄВГЕН ОЛЕНКО 

Дентист ОЛЬГА ОЛЕНКО 

Адреса у Мангеттені 
ROCKEFELLER CENTER 

630 5th Ave., Room 1803 
New York, N.Y. 10020 

Адреса у Квінсі 
10537 64th Avenue 

Forest Hifls, N.Y. 11375 
(718)459-0111 

ВИСИЛАЄ: ПОЛАГОПЖУЄ: 
Пачки з речами: 1 Lb - $2.50 Запрошення та квитки Ц 
Пачки з харчами: $ 79.00 та 75.00 до USA 
Відеотехніку: PAL-SECAM, 220 Volt Автомобілі в Україні 
Медичний інвентар: шприци, голки І 
Швейні та в'язальні машини SINGER Пам'ятники на могилах 
Гроші до України III померлих в Україні 

Tel: - (9080-925-0717 
1111 EEIizabeth Ave, Linden, NJ 07036, OKSANA Int'l Trade, Inc. 

Call toll free: 

ТЕНІС НА СОЮЗІВЦІ 

Змагун з України здобув примат КЛК 

Група учасників тенісового турніру КЛК на Союзівці. 

T0RGSYN ТОРГСИН TORGSYN 
Найбільш популярна російська крамниця в Саи-Франсіско 

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

Товарі на будь-який смак і з гарантованою посилкою до СССР 

РАДІО й ВІДЕО 
АПАРАТУРА ДЛЯ СССР 

КОМП'ЮТОРИ 

Sanyo, Panasonic, Toshiba, 
Sharp, Meg, Como, Canon, 

Sony, Aiwa, Hitachi, National 

НАЙНИЖЧІ ЦІНИ В ЗСА 
Гарантована посилка 

поштою до СССР 

Х А Р Ч Е В І П А Ч К И 
(імпортовані харчі) 

1. Лакомка пачка 8,8 lbs $ 79.00 
2. Хлрчеві пачки 8,8 lbs $ 89.00 
3. Пачки з подарунками 10,5 lbs $100.00 
4. Сімейна пачка 18,0 lbs $119.00 
5. Святочна пачка 18,0 lbs $139.00 
Ви маєте можливість вибрати також собі 
пачку з нашого каталогу, який ми вишле

мо вам безплатно. 

$109 
Дитяча медична аптека $70 
Дитячі харчі, пачка $87 
Авто (Лада) від $5,600 
Холодильники від $500 
Можливість перебування 

Помешкання тел. 

посуду від $500 
Машина до прання від $550 
Малий трактор від .. $2.000 

БЕЗ МИТА! ШВИДКА ДОСТАВА! Достава до 5 днів до району Москви, або 1520 днів до всіх 
кутків Совєтського Союзу! 

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

Години 
праці: 

Понеділок-середа від 11-ої до 6-ої веч. 
Четвер-субота від 11-ої до 7 веч. 

CANADIAN 
INTERNATIONAL 

TECHNOLOGY 
EXCHANGE 

1 CITE * 
ВИСИЛАЄ В УКРАЇНУ ПО НАЙДЕШЕВШИХ ЦІНАХ 

• Авта Лада різних марок - ВАЗ-2106 — $5,205, ВАЗ-2107 — $5:903 
ВАЗ-2108 — $5,835, ВАЗ-2109 — $6,417, Таврія — $3,876 

• Телевізори „Електрон" та інші від $325 
• Холодільники - висота - 1.500, ширини - 580, глибина - 600 - від $449 
• Швейні машини фірми „Fappycko" $162-234 
• Пральні машини від $252 
• Полагоджуємо справи у наданні матеріяльної допомоги в Україні 

(переказ грошей протягом 2 тижнів — $1 — 28 крб.) 

Достава протягом 4-7 тижнів. Відборець нічого не платить 

З В Е Р Т А Й Т Е С Ь 

І — CANADA — - і 
345 Jane Street 

TORONTO 
21 Goodrich Unit— 14 
Toronto, Ontario M8Z 6A3 
Tel. (416) 233-1635 
Fax (416) 233-8167 
Telex 06984501 

Toronto, Ont. M6S 3Z3 
(416) 604-2089 

HAMILTON 
585 Main Str. East 
Hamilton, Ontario L8M U4 
Tel. 523-7324 

U.S.A. 

NEW YORK 
29 Broadway, Suite 2806 
New York, N.Y. 10006 
Boris Y. Lewyckyj 
Tel. (718) 981-2077 
Fax (718) 981-0800 

НЕБУВАЛА 
НАГОДА 

В центрі українського життя в Ню 
Йорку будується 12-поверховий 
модерний мешканевий дім для 

українців. 

Знаменита нагода для українців, 
що хочуть мешкати в Ню Йорку. >fr т^щщ^г ' * j r * • ~ ~ Ш 

З весною, 1992 р. можна буде замешкати в новому модерному домі 
при церкві св. Юра в Ню Йорку. Елегантний 12-поверховий дім (Coop) 
складається з 18 апартаментів з одною спальнею, 12 апартаментів з 
двома спальнями, і 3 апартаменти з трьома спальнями. 

Будинок буде мати найновіше вивінування: 

дві вінди 
модерні кухні з машиною до миття 
начиння 
обширні шафи на одяг 
телевізійну комунікацію дому 
(інтер-ком) 
телефонічні і телевізійні (кейбл) 
споруди 

• тераси і балькони 
• дубові підлоги 
• пральню і сушарню 
• автоматичний збірник на сміття 
• охолодження 
• огнетривалу будову 
• люксусове туалетне урядження 
• просторі, світлі кімнати 

Якщо бажаєте мешкати в Ню Йорку, в українській дільниці, мож
на закупити прекрасний кооперативний апартамент на 7-ій вулиці біля 
церкви св. Юра. 

Можна голоситися до парафіяльного уряду церкви св. Юра, або 
телефонувати до парафіяльного уряду: 

ST. GEORGE UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 
33 East 7 th Street • N e w York, N.Y. 10003 

Telephone: (212) 6 7 4 - 1 6 1 5 
5SSSSSSSSSSSS 

Союзівка. — Андріян Kop 
діяк зі Львова, змагаючись 
другий рік підряд в тенісо-
вих турнірах на Союзівці. 
додав до своєї минулоріч
ної чаші віцечемпіона в под
війних іграх клюбовий чем
піонат Карпатського Леще-
тарського Клюбу і чашу д-
ра Ярослава Рожанковсь-
кого. 
У фіналі цього останнього 
турніру в цьому сезоні на 
Союзівці, що відбувся 12— 
13-го жовтня, А. Кордіяк 
переміг Юрія Петрикеви-
ча 6:3,6:1. У півфіналах А. 
Кордіяк переміг Юрія Граб 
ця 6:3, 6:2, а Ю. Петрике-

вич Юрія Попеля таким 
самим вислідом. 

У групі чоловіків з одно-
ю програмою перемож

цем вийшов Ю. Грабець. 
У групі жінок юначка Ла

риса Грабець добилась пе
ремоги над своєю мамою 
Вірою і Вірою Попель. 

У суботу увечері ьідбули-
ся сходини членів К Л К , 
спільна товариська зустріч 
і забава. 

Турнір перевели інж. Ро
ман Ракочий, ст. і голова 
КЛК Юрій Попель. Вони й 
роздали фіналістам наго
роди в неділю після фіна
лів. 

ВИСТУПОМ У ТЕКСАСЬКИХ містах Гюстоні і Далласі 
президент Джордж Буш почав передвиборну поїздку з 
метою збору грошей на свій виборчий фонд. Лише за один 
день Президентові вдалося зібрати дві третини суми, яку 
набрали всі шість кандидатів-демократів за кілька тижнів. 
Очікують, що Буш повідомить про намір добиватися 
пегзевибрання після традиційного послання до американ
ського народу про Стан унії. Співробітники апарату 
передвиборчої кампанії Президента сподіваються зібрати ЗО 
млн. дол. і в максимально короткий час провести крайову 
конвенцію Республіканської партії. 

; 

ВПЕРШЕ 
НОВИЙ СЕРВІС 
LELYA'S CLOTHING 

Висилаємо пакунки в Україну чи в СССР ІГа-^ 
рантуємо вручення адресатові. 
Вага пакунка 12-70 фунтів. Пакунки на мит
ниці не відкривають. Родичі мита не платять. 

В нашій крамниці є всі необхідні речі: футра, „дубльонки", 
жіночий, чоловічий та дитячий одяг. 
Пропонуємо совєтські авта для ваших родичів в Україні, 
СССР. Оформляємо запрошення за 5-7 днів. 

7706 Santa Monica Blvd., Los Angeles, CA 90046 
(213) 656-1962, (818) 349-5310 

КАСЕТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ 
РОЗМОВНИК 

• Нагода опанувати в короткому часі основні вислови по-
англійськи. 

• Курс складається з авдіо-касет на три години та підручни
ка. 

• Фрази для щоденного вжитку та розмова в різних ситуа
ціях. 

• Чудовий дарунок родині та гостям з України та новопри
булим, які хочуть ознайомитись з англійською мовою! 

Також можна замовляти касети для навчання 
української мови: 

"LEARN CONVERSATIONAL UKRAINIAN" 

Кошт: $30.00 + $3.00 за посилку (амер.). Принимаємо чеки, 
VISA, Master Card. 

ФІРМА ЄВШАН — YEVSHAN CORPORATION 
Box 325, Beaconsfield, Quebec, H9W 5T8, Canada 

Тел.: (514) 630-9858. Факс: (514) 630-9960 

УВАГА УЧНІ/СТУДЕНТИ! 
ЧИ ВИ БАЖАЄТЕ ПЕРЕПИСУВАТИСЯ ІЗ 
СВОЇМИ РОВЕСНИКАМИ НА УКРАЇНІ? 

СТУДЕНТИ УКРАЇНИ 
бажають з Вами листуватися. Якщо Ви 
згідні, УНСоюз постарається підшукати 
для Вас відповідного товариша/шку у 
листуванні у Вашім віці. 
Просимо виповнити нижчеподану анкету 
і вислати на адресу: 

Andre J. Worobec 
Fraternal Activities 
Coordinator 
Ukrainian National 
Association 
30 Montgomery St. 3rd fl. 
Jersey City, N.J. 07302 

Стейт/провінц. 
Я хочу переписуватися з (.. 
років•(....:.) не робить різниці. 
Я .... є членом - Пласт (....) - СУМ (....) - ОДУМ (....) - УНС - Відд. ч.. 
інші — організації 
Я цікавлюся -

не робить різниці 
Підпис учня/учениці 

Чому... 
(Закінчення зі стор. 2) 

сутности практичних кроків 
у реформі державних струк
тур після п р о г о л о ш е н н я 
незалежноси. 

К Ґ Б , МВС, інші струк
тури, що уосіблюють тота
літарний режим, не тільки 
не реформовано, але й зали
шено без кадрових змін, що 
є вкрай небезпечно для де
мократії та незалежности 
України. Ведеться робота 
для реанімації структур 

кпсс. 
Соціяльна демагогія, що 

характеризується безперер
вними виступами та розмо
вами вищих посадових осіб 
про перехід до ринку, за
хист прав людей, визнання 
незалежности України і т.д. 
наблизились до критичної 
точки. Одночасно росте не
вдоволення людей, в першу 
чергу їх економічним' ста
ном. Формуються умови 
для соціяльного вибуху. 

Верховна Рада та уряд не 
мають чіткої програми дій 
в цій кризовій ситуації. 

Існує реальна загроза 
дискредитації проголоше
ної незалежности Украї
ни..." 

Депутати константували, 
що політичної волі з боку 
теперішньої Верховної Ра
ди, її президії, уряду, енер
гійних дій для практичної 
реалізації прийнятого 24-го 
серпня Акту проголошення 
незалежности України сьо
годні немає. 

Кореспондент „ Н ю Йорк 
Таймсу" Френсис Клайнс 
повідомляє, що навіть під
тримка таких позитивних 
кроків як творення україн
ської армії була запляно-
вана не так для впроваджен
ня в життя, але головно, як 
розглядають критики, як 
тактичний маневр для зис-

кання голосів на виборах. 
„Якби в світі були пере

конані, що президентом Ук
раїни буде некомуніст, тоді 
економічні кола Заходу вия
вили б більшу довіру до 
нової незалежної України" 
— заявив Жан Лекануе, го
лова Комісії закордонних 
справ та з питань збргЗних 
сил сенату Французької Рес
публіки. 

Карколомна кар'єра Лео
ніда Кравчука як ідеолога 
Компартії України, члена 
Політбюра її Центрально
го Комітету, секретаря ЦК, 
припадає саме на часи ду
ховного і фізичного Чорно
биля в Україні. 

Про те, що комуністичне 
минуле проводу є смертель
ним для демократії і неза
лежности зрозуміли в По
льщі, Чехо-Словаччині, 
Угорщині, Східній Німеч
чині, Литві, Латвії, Естонії. 
Там, не зважаючи, на спро
би колишніх партократів 
втримати керівництво, їх не 
допущено до президентсь
кого керма. Щоб уникнути 
трагічних наслідків румун
ського, албанського чи на
віть югославського варіян-
тів переходу від тоталітар-
ризму до демократі ї , на 
позиції президента Україні 
потрібен діяч типу Лєха 
Валенси, Вацлава Гавеля, 
Вітавтаса Ляндсберґіса , 
здатний на радикальну ре
формацію системи. 

Таким кандидатом з пос
лідовною лінією на неза
лежність, з прогресивною 
концепцією переходу до 
ринку, успішним досвідом 
державної діяльности і ре
путацією національного ге
роя є видатна остать на 
політичному обрії України 
— голова Львівської Обла
сної Ради і Галицької Асам
блеї, депутат парляменту 
Вячеслав Чорновіл. 

І Р А І Т М І и Г И е * ! 
26 First Avenue 

Те! (21?) 473-3550 
ПО ГУРТОВИХ ЦІНАХ: нитки ДМЦ, 
різного роду матеріали для виши-

з україиськи-
і, і т. п. в Арці. 

• Д О ВИНАИМУ • 
ДО ВИНАЙМУ 

3-КІМНАТНЕ 
МЕШКАННЯ. 

Огрівання і тепла вода в Jersey 
City, Heights area. 

Тел.: (201) 963-7698 

V A R S O V I A IRSH,EPLP,NG 
74 East 7th Street, New York, N.Y. 10003, bet. 1-2 Ave. 

Tel. (212) 529-3256 

П А К У Н К И 
в Україну кораблем 

Мін. 12 фунтів, без обмеження по 2.75 за 1 фунт з доставок) 
додому. 

• ХАРЧЕВІ ПАЧКИ: шинка, кава, саламі, чай та багато інших 
продуктів. Маємо вже американські харчі в магазинах у 
Москві. 

• БЕЗ МИТА: достава 3-4 тижні. Телевізори від 330 дол., 
"camcorders" від 1,150 дол., VCR — від 500 дол., авта: „Ла
да", „Волга", „Москвич" від 4,500 дол. 

• ЗАПРОШЕННЯ: з СССР — 60 дол. 
• КВИТКИ: до Москви, Ленінграду, Києва і Львова від 480 

дол. 
• ЛІКАРСТВА: до СССР. 
• ГРОШІ: мінімум 200 дол. або 4,000 карбованців (20 карбо

ванців за 1.00 дол.). 

Вже появилася 

книга 

A THOUSAND 
YEARS OF 

CHRISTIANITY 
IN UKRAINE 
„ Т И С Я Ч А РОКІВ 
Х Р И С Т И Я Н С Т В А 

НА У К Р А Ї Н І " 
(англійською мовою) 

Хронологія Християнства на Україні від 1-го століття до 1988 
року. Великий формат, багато фотографій і ілюстрацій (та
кож кольорових), тверда обкладинка, люксусовий папір. 
Видання Смолоскипу і Краєвого Комітету Тисячоліття Хрис

тиянства на Україні у США, 1988, Балтимор, стор. 312, 
ціна 50.00 дол. 

Набувати у книгарні Свободи. 

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

Мешканців стейту Ню Джерзі обов'язує додати до ціни 
17% продажного податку/ 

ПРАЦЯ 

ЖІНКА-ЛЬВІВ'ЯНКА 
шукає домашньої праці, нагляд 
над дітьми або піклування стар
ших осіб. Звертатися на адресу: 
Ковальчук Люба 
Тролейбусна 12, кв. 92 
Львів — 290047 
Телефон 64-70-63 

# РОЗШУКИ • 

ПОШУКУЮ БРАТА 
МИРОСЛАВА КОЗАКА, 

нар. 1928 р. в селі Дуліба, 
Стрийського лов., що пропав 
без вісти у вихорі війни. Був 
взятий в полон німцями у трав
ні 1944 р. В 1946 р. мали від ньо
го листа з Індокитаю. Хто знав 
би про нього, або він сам про

шу написати на адресу: 

285140 Україна 
Івано-Франківська обл. 
м. Рогатин 
вул. Галицька 12 
Бойко Емілія Степанівна 
Ukraine (USSR) 

• НА П Р О Д А Ж • 

ПРОДАЄТЬСЯ 

АПАРТМЕНТ 
з одною спальнею, на Україн
ському Селі в Somerset, N.J. 

Прошу телеф.: (908) 469-9089 
(908) 356-7091 

ДЛЯ УКРАЇНИ. 
Церковна парча, добре складе
на, готовий церковний одяг (ри
зи), або на ярди. По взори про
шу писати або телефонувати: 
AMERICAN CHURCH SUPPLY 

41 W. 699 Foxtail Circle 
St. Charles, IL 60175 

(708) 464-4140 
Ми говоримо тільки по-англій

ськи. 

•FUNERAL DIRECTORS* 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
ЛУІС НАЙҐРО — директор 

Родина ДМИТРИК 

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

(212) 6 7 4 2 5 6 8 

LYTWYN & LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
Також займаємося похоро
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Тлін
них Останків з різних країн 

світу. 
UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvetant Avenue 

(corner Stanley Terr.) 
UNION, NJ. 07083 

(908) 964.4222 
(201) 375-5555 

HURYN MEMORIALS 
ВИРОБЛЯЄМО НА ЗАМОВЛЕН
НЯ ТА ВМОНТОВУЄМО НАЙ

КРАЩОЇ ЯКОСТИ 

ПАМ'ЯТНИКИ 
в околиці Ню Йорку, включаю
чи цвинтарі: св. Духа в Гамптом-
бурґу, Н. Й., св. Андрія в Б 
Бруку, Н. Дж., Пайн Буш в Кер-

гонксоиі та Глен Спей, Н. Й. 
Ми пропонуємо особисті послу-
. ги та поради у Вашому домі. 
За двомовним представником 

слід телефонувати: 

IWAN HURYN 

Hamptonburgh, N.Y. 10916 
(914) 427-2684 

Тел. (201) 3720468 

ROSE-HILL MONUMENTS' 
184 UNION AVENUE IRVINGTON, N.J. 07111 

S. ZEUNSKY - ПИЛИП ЧУЙ 

ПЕРШЕ УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО НАДГРОБ
НИКІВ. СТАВЛЯЄМО ПАМ'ЯТНИКИ НА ВСІХ ЦВИНУ 
ТАРЯХ І НА СВ. АНДРІЯ В С. БАВНД БРУКУ, НЮ 
ДЖЕРЗІ І СВ. ДУХА В ГЕМПТОНБУРҐУ, НЮ ЙОРК. 

Granite Marble Bronze 


