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Створено Партію 
Жінок-Християнок 

Львів (УНІАР). — Тут 
створено ще одну політичну 
партію — Українську Хрис
тиянську Партію Жінок. 

Це перша в республіці 
партія, членом якої може 
стати практично кожна жін
ка, якій сповнилося 18 ро
ків, незалежно від політич
них поглядів, національної 
та релігійної приналежно
сте. Ініціятивний комітет 
новоствореної партії під 
керівництвом Ольги Го
ринь звернувся до жінок 
України зі закликом не 
забувати, що і від їхньої 
участи залежить наповнен
ня реальним змістом неза
лежносте соборної Украї
ни. 

На установчій конферен

ції вирішено на наступних 
виборах до Рад усіх рівнів 
рекомендувати двох канди
даток від Християнської 
Партії Жінок України у де
путати. 

ВІДЕО ПРО 
РЕФЕРЕНДУМ 

Філядельфія. — У неді
лю, 15-го грудня, в год. 6-
ій вечора, тут в Українсь
кому Освітньо-Культурно-
му Центрі буде показаний 
відеорепортаж Уляни Ма-
зуркевич про референдум в 
Україні. Влаштовує імпрезу 
Комітет Оборони Націо
нальних і Людських Прав 
України, який діє як Комі
тет Руху. Вступ 5 дол. 

Встановлено стипендії для 
студентів українського походження 

Київ, 4-го грудня (УНІ
АР). — Кабінет Міністрів 
України ухвалив постанову 
про державні іменні сти
пендії для студентів і аспі
рантів українського поход
ження, які мешкають за 
кордоном і займаються ук
раїнознавством. 

Усього 36 стипендій, які 
носять ім'я Грушевського, 

Драгоманова, Грінченка, 
Потебні, Рильського, Фран 
ка будуть виплачувати з 
наступного року. Фонди 
для цього виділило мініс
терство вищої-і народної 
освіти та культури. Сти
пендії становитимуть — 300 
карбованців для студентів, і 
350 — для аспірантів. 

Появилось нове число „Календаря 
української дитини9 

Торонто. — У сторіччя 
поселення — 1892—1992 — 
українців у Канаді появи
лось чергове число „Кален
даря української дитини". 
Редакція його: д-р Рома 
Чумак-Горбач; ілюстрація: 
Леся Ґрейнджер; друк: То
вариство Ґордон і Ґордон. 

Календар цей — начебто 
не календар; а настільна 
книжка для дітей. У ньому 
стільки цікавих розгадок, 
віршиків, ілюстрацій, пі
сень і молитов. Він — від
дзеркалює українську тра
дицію, обряди і звичаї. А 
крім цього — він для дити
ни, що для неї у и віці на 
потребу — це перш усього 
приємна розвага. Одним 
словом — цей календар для 
дітей — це пожиточне до
звілля, бо, листкуючи його 

вона і у всьому навчитись 
може і цікаво провести час. 

Календар, в ціні 10 дол., 
можна набути, звернув
шись на адресу: Svoboda 
Book Store, ЗО Montgomery 
St, Jersey Sity, N. J. 07302. 

НОВОРІЧНА ЗАБАВА 
Виппані, H. Дж. — Місце

ва громада влаштовує тут 
новорічну забаву, дохід з 
якої буде призначений на 
допомогу Україні. Забава 
відбудеться у вівторок, 31-
го грудня, в церковній залі. 
Вступ — 25 дол., що вклю
чає вечерю і шампанське. У 
справі інформацій слід звер
татися до Галі Івашко (201) 
539-5149 або до Гані Бердей 
(201)539-7241. 

СТВЕРДЖЕННЯ І ЗАКЛИК 
ГОЛОВНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

Головна Контрольна Комісія УНСоюзу в складі: 
Василь Пастушок, ред. Васлиль Дідюк, Степан Гавриш і 
Тарас Шмагала, виконуючи свої статутові обов'язки, 
перевели в часі від 19-го до 23-го жовтня 1991 року повну 
перевірку діловодства і організаційного стану найстар
шої української установи на американському континенті. 
Також провірено стан видавництва, відпочинкової оселі 
Союзівки, Української Національної Корпорації Дому 
УНС, як також провірено канцелярію УНС у Вашінґтоні 
та в Торонто, Канада. 

У висліді згаданої перевірки, Головна Контрольна 
Комісія стверджує наступне: 

1. Український Народний Союз у цьому історичному 
році для України своєю багатогранною активністю 
продовжував традицію відданої служби своїм членам, 
українській громаді та українській справі. 

2. Фінансова господарка УНС є ведена раціонально і 
не зважаючи на поважні видатки у зв'язку з виплатою 
високої дивіденди для своїх членів, стипендій для студен
тів, дотацій українським установам, та значної фінансової 
допомоги Україні, майно Союзу на 31-го серпня ц.р. 
виносило 64,622,936 дол. і тим самим зросло на 700,000 
дол. впродовж минулих двадцятьох місяців. 

3. Справи Організаційного відділу. Говорячи про 
ведену акцію приєднування нових членів за час від 1-го 
січня по 30-го вересня 1991 року придбано 997 нових 
членів, забезпечених на загальну суму 7,511,500 дол. 
Придбання такого числа нових членів, це заслуга 
невтомних відділових секретарів. Слід згадати, що 
Екзекутивний Комітет робить всі заходи для збільшення 
членства і тому заанґажовано чотирьох професійних 
організаторів. 

4. Рекордовий відділ по традиції веде широкозакроє-
ну кореспонденцію з секретарями відділів, своєчасно 
відповідає на запити секретарів, служить їм інформація-
ми в справі союзового забезпечення, що є допоміжним у 
приєднуванні нових членів. Успішній кампанії допомагає і 
те що бабуні й дідуні купують для внуків різного роду 
забезпечення, включно з пенсійними грамотами, які зараз 
є популярними. 

5. Перевірка Видавництва УНСоюзу, а зокрема 
видань щоденника „Свободи" і англомовного „Українсь
кого Тижневика", виявили, що в часі великих історичних і 
рішальних подій в Україні, вони стали найкращими 
інформаторами української громади та американського 
загалу. 

(Закінчення на crop. 4) 

Пропонують закон про 
оборону України 

Київ (УНІАР). — Мину
лого місяця комісія Верхов
ної Ради України з оборони 
і державної безпеки підго
тувала для остаточної ухва
ли ВР закон про оборону 
України. 

Після деяких уточнень 
стаття про засади оборони 
України набула такого виг
ляду: „Метою оборони Ук
раїни є створення усіх необ
хідних умов для запобіган
ня воєнного нападу і зброй
ної відсічі можливої агресії 

Мистець, що звертається до космосу 
Джерзі Ситі, Н.Дж. (О. 

Кузьмович). — Олег Недо-
шитко — художник з Одеси, 
вперше перебуває тут в ЗСА 
і, як кожний новий гість, 
заходить до редакції „Сво
боди". Про нього і його 
мистецтво знаємо з рецензії 
на його виставку, що відбу
лася в Торонто на початку 
1991 року. Тепер він приї
хав вдруге на наш конти
нент і як інформує 15-го 
грудня відкривається вис
тавка його кар ин в ґалерії 
Об'єднання Мистців Україн 
ців в Америці 136 Друга 
авеню, в Ню Йорку. 

Молодий художник пока
зує нам альбом із світлина
ми своїх картин, які дуже 
непересічні, спонтанні, бо 
ними він старається на свій 
спосіб віддати переживання 
і події. Деякі з них мистець 
нам пояснює як і пояснює 
свої думки та душевні пере
живання, що їх мав викону
ючи свої картини. Отож у 
нього в картинах багато 
відношення до леґенд, бага
то також, як воно і не дивно, 
до сьогодення, зокрема до 
екологічної проблеми. О. 
Недошитко ціле своє доте
перішнє життя проживав 

О. Недошитко на тлі своїх картин. 
димо в редакції з ним роз
мову, бо саме являється він 
у нас, коли ми щоденно 
переживаємо нові вістки з 
України і раз вони дуже 
радісні, то знову сумні. Але 
саме О. Недошитко переко
нує нас, що завжди людина 
звертається поруч радости 
до суму. Може тому цей сум 
віддзеркалюється так часто 
у картинах художника і мо
же тому це шукання розв'яз
ки у космосі? 

Більшість картин викона-
над берегами Чорного мо- на олією, хоча О. Недошит-
ря і пригадує добре яке ба
гатство воно давало лю
дям та скільки можливос
тей для відпочинку. Саме 
під впливом цієї прикрої 
дійсності постала картина 
О. Недошитка п.н. „Тризна 
на Чорному морі". Є у ньо
го також картини, що звер
нені на атомову катастрофу 
в Чорнобилі, але також в 
більшості ці картини це 
творення леґенд і це леґенд 
смутку і звернення до кос
мосу. 

На тему цього смутку в 
картинах художника прово-

відказується від графі
ки, а останньо, побувавши 
тут, познайомився з акрилі-
ком і радо в тій техніці пра
цює. 

Коли питаємо його про 
його дальші пляни та доте
перішні виставки, мистець 
коротко з'ясовує, що після 
закінчення студій в Інституті 
Живопису в Одесі, . через 
вісім років він навчав в то
му ж інституті, а від 1985 
року працює над своїми 
творами, як член Спілки 
Художників України. В Оде 
сі відбулися вже дві вистав

ки його творів, а в 1990 році 
була велика його виставка в 
Спілці Художників України 
у Києві. Крім того його 
картини можна було огля
дати на ряді збірних вис
тавок і поза границями Ук
раїни, а останньо на Бієнале 
у Львові. Постійно знахо
дяться зразки його мистец
тва у музеях Одеси, Києва і 
Москви. 

Чи виставка минулого 
року в Торонто принесла 
йому сподіваний успіх? 

Він каже, що був вдоволе
ний та мав можливість про
дати декілька із виставле
них ЗО картин. Тим разом 
він зосередився на ЗСА і, 
приїхавши до Вашінґтону, 
за допомогою Марти Пе
рейми зміг виставити там 
свої твори в приміщеннях 
Т-ва св. Софії, де виставка 
перейшла з успіхом до 2-го 
листопада. Тепер підготов
ляє виставку у Ню Йорку, 
якої відкриття буде в неділю, 
15-го грудня, о год. 1-ій по 

22-го грудня, а дальше пля 
(Закінчення на crop. 4) 

проти України у будь-який 
час і за будь-яких обста
вин". 

Багато нового внесено у 
закон про збройні сили 
України. Найбільш активно 
обговорювалися статті 2 і 
З, у яких зформульовано 
засади використання зброй
них сил і принципи їх побу
дови. Народний депутат 
Степан Хмара висловився 
проти запровадження в ар
мії принципів демократиз
му, підкреслюючи, що у 
війську має панувати дис
ципліна, а не дискусії. Ко
місія з оборони і державної 
безпеки України ствердила 
для розгляду Верховною 
Радою проект закону про 
соціяльні та правові ґаран-
тії військовослужбовців та 
їх родин. Після довгого і 
госить гострого обговорен
ня відкинуто пропозицію 
про можливіть створення 
військовослужбовцями про 
фспілок та інших громад
ських об'єднань соціяльної 
спрямованости. Схвалені 
для розгляду у першому 
читанні проекти законів про 
пенсійне забезпечення вій-
ськоволужбовців, про ста
тус військових сил, що тим
часово розміщені на тери
торії України, про загаль
ний військовий обов'язок та 
військову службу, про пра
вовий „режим надзвичайно
го стану, про цивільну обо
рону України. 

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРО 
М. ДРАГОМАНОВА 

Ню Йорк. — Українська 
Вільна Академія Наук вла
штовує тут пленарну кон
ференцію для вшанування 
пам'яти вченого та громад
ського діяча Михайла Дра
гоманова (з нагоди 150-ої 
річниці з дня його народжен
ня). Доповідатимуть: Надія 
Дюк — „Еволюція політич
ного мислення М. Драгома
нова", Марко Антонович — 
„М. Драгоманов в оцінці 
20—30-их років в Україні та 
на еміграції", Тамара Булат 
— „М. Драгоманов та М. 
Лисенко в контексті куль
турно-громадського життя 
України другої половини 
XIX століття". Конферен
ція відбудеться в неділю, 
15-го грудня, о год. 2-ій по 
полудні в будинку УВАН, 

полудні і триватиме вона до І 206 Захід 100-та вулиця в 
Ню Йорку. Телефон 
довідок (212) 222-1866. 

СВІТ МАЄ НАМІР 
ВИЗНАТИ ХОРВАТІЮ 

Заґреб, Югославія. — У 
понеділок, 9-го грудня, мі-
ністер інформації Хорватії 
Бранко Саладж повідомив, 
що понад десять держав 
збираються визнати неза
лежність його республіки 
найближчим часом. Пере
раховуючи їх, міністер наз
вав п'ять держав-членів Ев-
ропейської спільноти, а та
кож Австрію, Швецію, Ма-
дярщину, Ватикан і кілька 
країн Південної Америки. 

Ініціяторами міжнарод
ного визнання двох югос
лавських республік є Ні
меччина та Італія, які заяви
ли про свій намір ще до 
Різдва визнати Хорватію і 
Словенію. Із членів Евро-
пейської спільноти їх вирі
шили підтримати Бельгія, 
Данія і Люксембург. 

Ватикан звернувся до ке
рівників провідних европей 
ських країн з закликом виз
нати обі республіки, бо це 
єдина можливість припини
ти в них кровопролиття. 

В той же день голова мир

ної конференції Економіч
ної спільноти у справах 
Югославії лорд Каррінґ-
тон зустрівся з лідерами 
всіх шістьох югославських 
республік. Наперекір зая
вам беоґрадського керів-
ницва про його готовність 
до мирного діялогу, части
ни югославської армії про
довжують бойові дії у Хор
ватії. Відновився артиле
рійський обстріл Дубровни-
ка. У місті є вбиті і поране
ні. Під безперервним об
стрілом знаходиться Осієк. 

Хорватські керівники і 
командування югославсь
кої армії домовилися про 
обмін полоненими. 

Спеціяльний представник 
ООН Сайрус Венс, який 
перебуває у Югославії, до
сить скептично оцінює мо
жливість швидкого прибут
тя в країну миротворчих 
сил ООН, бо для цього по
трібне повне припинення 
вогню між ворогуючими 
сторонами. 

Захід може надати Москві 
нові кредити 

Вашінґтон. — Уряди кра 
їн Заходу готові надати Со-
вєтському Союзові кредити 
на суму 1 блн. дол., при 
умові, що СССР помістить 
в один із західніх банків 
золото як заклад, рівний цій 
сумі. Про цю пропозицію, 
яка виходить зі сторони 
ЗСА та інших західніх дер
жав, повідомив заступник 
секретаря Департаменту 
фінансів ЗСА Дейвид Мал= 
форд. 

Західні уряди погодилися 
надати чергову позику совє-
там, щоб допомогти їм пе
ребороти нинішню еконо
мічну кризу. Реакція Моск
ви покищо невідома. 

Згідно з іншими повідом
леннями, виконавчий ди
ректор Міжнародного ва
лютного фонду (МВФ) Мі-
хель Камдессус заявив, що 
фонд в даний час розроб
ляє програму, яка стосу
ється Совєтського Союзу. 
Цей проект технічної допо
моги совєтській державі 
почне входити в життя вже 
на початку наступного ро

ку. СССР є асоційованим 
членом МВФ, однак такий 
статус не передбачає всіх 
кредитних привілеїв, якими 
користуються повноправні 
члени міжнародної фінан
сової організації. 

Після вироблення прог
рами технічної допомоги 
урядові будь-якої країни 
фонд часто пропонує їй та
кож позики, як, наприклад, 
у випадку з Бразилією, яка в 
січні повинна дістати від 
МВФ кредити на суму 2 
блн. дол. 

Як відомо, „велика сім
ка" вже погодилася допо
могти Совєтському Союзо
ві — зачекати, поки він по
верне останню позику на 
суму 3.6 блн. дол. Однак 
заборгованість західнім 
банкам набагато більша — 
коло 65 блн. дол. Д. Мал-
форд і М. Камдессус мають 
надію, що приватні банки 
підуть за прикладом захід
ніх урядів і розглянуть мож
ливість полегшити Совєт
ському Союзові умови вип
лати його боргів. 

У СВІТІ 
В ПОНЕДІЛОК, 9-ГО ГРУДНЯ, в Голляндії розпоча
лася дводенна зустріч керівників урядів 12 країн, що 
входять у Европейську спільноту. Прем'єр-міністри 
Великобританії, Бельгії, Німеччини, Греції, Данії, Ірлян-
дії, Еспанії, Італії, Люксембургу і Франції приступили до 
розгляду проектів двох договорів, підписання яких 
повинно привести до створення політичного і валютно-
економічного союзу — своєрідних З'єднаних Стейтів 
Европи. 

ІРАКСЬКА АРМІЯ при підтримці авіяції і танків 
застосували новий наступ на курдські міста Ербіль і 
Сулейманію, розташовані на півночі країни. їх мешканці 
поквапно евакуюються до кордону з Іраном. Представник 
ООН Садруддін Аґа Хан заявив про неприпустимість 
застосування збройних сил проти цивільного населення. 

У ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА Молдови взяло участь 
1,945,533 виборці. Це склало 82,88 відсотка всіх громадян 
республіки, що мають право голосу. За Мірчу Снігура 
віддали голоси 98.17 відсотка виборців. Члени Централь
ної виборчої комісії заявили, що під час виборів не було 
жодних порушень демократичної виборчої процедури. 

МІЖНАРОДНА РАДА в питаннях зерна оголосила в 
понеділок, 9-го грудня, що колишньому Совєтському 
Союзові потрібні кредити для закупу зерна в розмірі 19.4 
біл. дол. „У зв'язку з ситуацією в країні, нема певности, що 
вона зможе виплачувати зовнішні позики"; — говориться в 
заяві ради. Не зважаючи на це, Европейська спільнота 
виділить колишньому СССР кредити в розмірі 7.3 біл. 
дол., ЗСА — 3.9 біл. дол., Японія —2.5 біл. дол., Канада — 
1.6 біл. дол. 

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ справ Японії зверну
лося в понеділок, 9-го грудня, до міністерства закордон
них справ Китаю з просьбою розслідувати випадок, що 
стався у Східньо-Китайському морі, коли корабель, що 
йшов під червоним китайським прапором, декілька разів 
вистрілив у японський сухогруз „Генрі Гадсон Бридж". 
Уряд Китаю того ж дня відповів, що у вказаний час в 
даному районі моря не було ні одного корабля під 
китайським прапором. 

ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗІЇ Звіяд Ґамсагурдія видав указ, в 
якому говориться, що війська Національної гвардії, котрі 
відмовляються підкоритися президентові, повинні скласти 
зброю до 10-го грудня. При цьому гвардійцялм гаранту
ється амнестія. 

В ПРИДНІСТРОВСЬКІЙ і Гагаузькій республіках 
оголошено висліди президентських виборів. Президен
том Придністровської республіки став Ігор Смірнов, 
Гагаузької — Степан Топал. 98 відсотків виборців в обох 
випадках проголосували за незалежність своїх республік 
від Молдови. 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
РАТИФІКУВАЛА УГОДУ 

ТРЬОХ ДЕРЖАВ 
Київ (ПБ УНС, Р. Руден-

ко). — Тут у вівторок, 10-го 
грудня, на вечірньому засі
данні Верховна Рада Укра
їни ратифікувала угоду між 
трьома держави — Украї
ною, Росією, Білорусією. 
Голосування було поімен
не і за ратифікацією прого
лосували 288 народних де
путатів, а 10 проти. Парля-
ментарі внесли деякі зміни 
до тексту, тому Президент 
Леонід Кравчук телефоніч
но розмовляв з президен
том Білорусії та Росії, щоб 
узгіднити поправки в тек
сті. 

Перед ратифікацією Пре
зидент України виступив з 
промовою, в якій сказав, 
що вже посипалися на ке
рівників трьох держав зви
нувачення за розвал СССР. 
Л. Кравчук навів серію 
прикладів, які виразно до
водили, що розвал почав
ся не 7-го і 8-го грудня, а на
багато раніше, та й автори 
його добре всім відомі. 

Президент Л. Кравчук 
закликав народних депута
тів України ратифікувати 
угоду про створення Спів
дружносте Незалежних Дер 
жав і це буде знаменно, ос
кільки весь світ сьогодні 
відзначає День Прав Люди
ни. Ратифіковано також до
говір про основи міждер
жавних відносин між Укра
їною і республікою Узбе-
кістан. Прийнято закон про 
дію міжнародних договорів 
на території України, згід
но з яким ратифіковані Ук
раїною міжнародні догово
ри є невід'ємною частиною 
національного законодав
ства і мають таку ж силу як 
і власні закони. Це стосу
ється переважно угод, які 
Гарантують права людини. 
Верховна Рада ухвалила 
також закон про товарну 
біржу та про закордонні 
інвестиції. Повноваження 
генерального прокурора СС 
СР передані генеральному 
прокуророві України. Прий 
няття закону про консти

туційний суд відкладено до 
прийняття нової конститу
ції. 

З Мінська надійшло по
відомлення, що Верховна 
Рада Білорусії також рати
фікувала угоду про ство
рення Співдружности Неза
лежних Держав. Ратифіку
вала угоду і Верховна Рада 
Росії. 

Президент СССР Міхаїл 
Ґорбачов скликав усіх ко
мандуючих військовими ок 
ругами, розміщеними на те
риторії колишнього СССР 
для вияснення їх ставлен
ня до угоди трьох держав. 
Президент Росії Боріс Єль
цин також скликав усіх ко
мандуючих військами, роз
міщених на території Ро
сії. Результати цих зустрі
чей покищо невідомі. 

Депутати з Народної Ра
ди до створення Співдруж
ности Незалежних Держав 
ставляться різно. Одначе 
більшість підтримують уго 
ду, як прогресивне явище, 
що причиниться до оста
точного розвалу СССР і до 
визнання України. Інші не-
задоволені процедурою під 
писання угоди, що, мовляв, 
не порадилися спочатку з 
парляментом і чому треба 
було так поспішати. Адже 
Україна ще не має повного 
комплексу законів. Та вреш 
ті-решт довелося визнати, 
що це дипломатична пере
мога Л. Кравчука. 

У вівторок увечері, 10-го 
грудня, Л. Кравчук знову 
відповідав на запитання 
численних кореспондентів. 
ПІД час пресової конферен
ції він спростував усі звину
вачення московської преси, 
що Україна, мовляв, не ви
конує достав товарів. При
сутні журналісти отримали 
списки основних йродук-
тів і товарів, які Україна 
доставила Москві, і цифри 
ці виявилися дуже перекон
ливими на користь України, 
бо Україна виконала всі 
достави на 96 і більше від
сотків. 

П. Б'юкенен висунув СВОЮ 
кандидатуру на президента 

Конкорд, Н. Г. — Кон
сервативний публіцист і те
левізійний коментатор Пат-
рик Б'юкенен у вівторок, 
10-го грудня, висунув свою 
кандидатуру на президента, 
оголосивши, що починає 
боротьбу за Білий Дім. 

Звертаючись до групи 
прихильників у столиці 
стейту Ню Гемпшир, де 18-
го лютого відбудуться пер
ші у виборчій кампанії пе-
редвибори, П. Б'юкенен за
явив: „Чому я вирішив ви
сунути свою кандидатуру? 
Тому що ми, республікан
ці, не можемо більше твер
дити, що всі біди походять 
від лібералів. Нині ми зак
ликаємо до того, щоб аме
риканці почали дбати в пер
шу чергу про американців, 
щоб на кожних переговорах 
американська делегація ду
мала про перевагу і пере
могу З'єднаних Стейтів". 

П. Б'юкенен накинувся на 
Конгрес за втрату зв'язків з 
„працюючим американцем 
і середньою клясою" і зая
вив, що мета його виборчої 
кампанії — об'єднати всіх 
„працюючих і середню кля-
су обох партій і тих, хто не 
належить до будь-якої пар-

Виступ Б'юкенена був пе
рерваний „активістом бо
ротьби з АІДС", як назвало 
його пресове агентство Ас-
сошієйтед Пресе, і коли 
присутні, які слухали кан
дидата на президента гру
бо схопили цього „акти
віста", Б'юкенен попросив: 
„Поводьтеся з ним чемні
ше". 

В АМЕРИЦІ 
У КЛІВЛЕНДІ, ОГАЙО, закінчився 25-ий з'їзд Комуніс
тичної партії ЗСА, який відбувався цього разу у великій 
таємниці і під охороною місцевої поліції. Журналістам 
заборонили вхід до конферанційної залі готелю Гілтон, де 
відбувався з'їзд, а делегати показували посвідчення 
агентам служби безпеки. Керівники Компартії ЗСА пішли 
на такі незвичайні заходи, очікуючи бурхливих дебатів з 
приводу відносин партії до подій в СССР і при виробленні 
нової „генеральної лінії", яка відповідала б зміні умов. 
Керівникам американської Компартії на чолі з Гасом 
Голлом вдалося добитися прийняття резолюції, яка 
підтверджує вірність партії принципам марксизму-
ленінізму і засуджує дії колишніх товаришів по боротьбі з 
капіталізмом" — Боріса Єльцина і Міхаїла Ґорбачова. У 
тригодинній звітній доповіді Ґ. Голл накинувся з різкою 
критикою на внутрішніх партійних дисидентів. „Фракцій
ність, — сказав він, — завжди була зброєю внутрішніх 
ворогів у партії. Боротьба з фракційністю була і буде 
боротьбою з чужими поглядами і чужою політикою". 
Непорушна ортодоксальність Голла не сподобалася 
багатьом активним комуністам Америки. 
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Україна й атомова зброя 
Ще недавно було повною нісенітницею зв'язу

вати будь-яку проблематику України та її визво
льного руху з атомовою зброєю. Україна зазна
ла такої кастрофи від вибуху атомового реакто
ра в Чорнобилі, що всі мешканці України без 
уваги на національність, вороже ставляться до 
нуклеарної енергії — для мирних чи військових 
цілей. У цьому відношенні Україна подібна до 
Японії, яка є дотепер єдиною у світі країною, яка 
пережила трагедію американських атомових 
атак у 1945 р. на Прошіму й Нагасакі. 

Але Україна була частиною Совєтського 
Союзу, який, отримавши у 1951 році від своїх 
аґентів-шпигунів Джуліюса й Етель Розенберґів 
тайну продукції ядрової енерґії, почав масово 
продукувати атомову зброю різного роду: 
бомби, гарматні стрільна і ракети на різну 
віддаль. Маґазинували ту атомову зброю на 
території України, Білорусії й Казахстану. 

Західній світ, в першу чергу Америка, не 
цікавився становищем України до тієї справи, бо 
Україна не була міжнародним чинником і вся 
увага зосереджувалася на Міхаїлові Горбачові, 
як гарантові, що атомова зброя не дістанеться у 
невідповідальні руки. Ґорбачов здобув собі 
довір'я, бо він погодився на закінчення холодної 
війни, яка розпочалася була зараз після закін
чення Другої світової війни. Того що Ґорбачов 
увесь час свого урядування розбудовував зброй 
ну потугу СССР, призначаючи 60 відсотків 
річного бюджету на військові цілі та субвенці-
онував з державної каси одну тисячу фабрик 
різнородної зброї, Захід, зокрема Америка і її 
президент Буш, ніби переочували, чи пак диви
лися на це крізь пальці. Ґорбачов був потрібний 
Бушеві чи німецькому канцлерові Гельмутові 
Колеві для здійснювання політики на інших 
відтинках земної кулі. Як тільки 24-го серпня 
цього року Верховна Рада України проголосила 
державну незалежність, негайно очі західнього 
світу, зокрема й особливо Америки, звернулися 
у сторону Києва: як він ставиться до проблеми 
атомової зброї?! 

Як відомо із прилюдних заяв Леоніда Кравчу
ка, Україна прагне бути безатомовою державою. 
Борис Єльцин, президент Російської федерації, 
висловив готовість перебрати на територію 
Росії атомову зброю з України. Але Кравчук 
заявив був, що він воліє, щоб ту зброю знищили 
на Україні, не підсилюючи нею збройну потугу 
російського сусіда. Президент Буш дістав був 
від Леоніда Кравчука запевнення в цій справі і 
Буш згадував про це під час розмови з делега
цією української громади 28 листопада 1991 р. 
Коли минулої неділі стрінулися у столиці Біло
русії Мінську президенти Російської федерації, 
України й Білорусії, була там між ними мова про 
атомову зброю, бо президент Буш, як і НАТО, уз
гляднили визнання державности України від 
підписання акту відмови від атомової зброї та 
від підписання зобов'язання, що Україна пере
бирає на себе сплату частини довгу СССР. Дер
жавний секретар Джеймс Бейкер заявив на 
пресовій конференції минулої неділі, що Со
вєтського Союзу вже нема . Він, Бейкер, запо
вівся під кінець цього місяця до Києва — головно 
саме для полагоди проблеми змаґрзинованої в 
Україні совєтської атомової зброї. 

За відомостями з України, широкі кола укра
їнської спільноти не цікавляться проблемою 
атомової зброї. Це зрозуміло: українці ніколи не 
були мілітаристами, Україна знаходилася у 
такому стані поярмлення, що мусіла боротися за 
примітивні права культури і нікому й у голову не 
приходило продукувати зброю. І ця проблема 
буде напевне в недовгому часі розв'язана, бо це 
є в інтересах і України, і Америки. 

На черзі справ, які турбують найширші кола 
українського суспільства в Україні та в діяспорі, 
є такі турботи, як впорядкування внутрішніх і 
закордонних відносин, наладнання такої госпо
дарки, щоб цією зимою не було харчової кризи, 
продовжування організації державного апарату. 
Брак сирівців для промислу в Україні є куди 
важливішою справою, як журба за долю випро
дукованої ворогами України атомової зброї, яку 
тепер треба знищити. 

У зв'язку з проголошен
ням Акту незалежносте Ук
раїни, а ще більше після 
референдуму 1-го грудня, 
багато говориться про між
народне визнання України. 
Що таке визнання з дипло
матичного та юридичного 
боку? 

Міжнародне визнання — 
це зобов'язуюче стверджен
ня однієї держави у стосун
ку до іншої (новоутворе
ної або досі невизнаваної), 
що держава, котра дає виз
нання, приймає визнаний 
об'єкт (у нашому випадку, 
державу) за повноцінний 
суб'єкт міжнародного пра
ва і до нього прагне засто
сувати норми міжнародно
го права та звичайну дип
ломатичну практику вза
ємовідносин. 

Це визначення стосуєть
ся визнання нової держави. 
Є також визнання уряду вже 
раніше визнаної держави, 
якщо цей уряд виник не кон-
ституційним шляхом (не 
виборами, але звичайно у 
висліді державного перево
роту і радикальної зміни 
конституції). Тут не стоїть 
питання про визнання но
вої держави лише уряду. 
Наслідки цього визнання 
дуже подібні, себто ново
му урядові надається леґі-
тимности і він може брати 
участь у міжнародних від
носинах між урядом, що 
його визнає, та визнаваним. 
Наприклад, після спроби 
державного перевороту в 
Москві могло стояти питан 

Василь Маркусь 

УКРАЇНА: РЕФЕРЕНДУМ, 
ВИЗНАННЯ, 

ПРАВОНАСТУПНИЦТВО 

ня визнання нового уряду, 
якщо він би утримався. Але 
це не було б визнанням но
вої держави, бо вона існу
вала б далі. 

Є в міжнародному праві 
ще один тип міжнародно
го визнання, а саме визнан
ня якогось поважного фак
ту міжнародного значення, 
виникнення якого вимагає 
погодження інших партне
рів (держав або міжнарод
них організацій) міжнарод
ної спільноти, наприклад, 
територіяльні зміни, корін
на зміна статусу держави, 
прийняття якоїсь держави 
до ядерного „клюбу". Влас
тиво, визнання держави і 
визнання нового уряду час
то взаємозалежні. Наприк
лад, визнаючи нову держа
ву, держава, що її визнає, 
нормально визнає і її уряд. 
Тому у випадку нових країн 
ми говоримо про визнан
ня держави, але це стосу
ється обох — держави і її 
наявного уряду. 

Ще розрізняють тради
ційно два ступені визнан
ня обидвох об'єктів: виз
нання де факто та визнан
ня де юре. Перше, — це фак

тичне визнання, тимчасо
ве, не повне, яке може бути 
відкликане. Якщо держава, 
що визнає, непевна, чи но
ва держава або уряд утри
маються та ще не мають 
під своєю контролею всі
єї території і населення, як
що є деякі застереження до 
її політики, то окремі чле
ни міжнародної спільноти 
можуть утриматися тимча
сово від повного визнан
ня (де юрс) та не входи
ти в повноцінні диплома
тичні зв'язки, а тільки в 
часткові. Таке визнання іно
ді називають умовним. 

Щодо форми (методи) 
визнання, то країни прак
тикують пряме і виразне 
визнання у чіткій диплома
тичній формі (нота про виз
нання, обмін про це окре
мими інструментами то
що), та мовчазне визнання, 
у якому міжнародна пове
дінка держави, що визнає, 
свідчить про визнання, нап
риклад, заключення двос
торонніх угод, прийняття 
до міжнародної організа
ції, обмін на якомусь рівні 
дипломатичними чи кон
сульськими представника-

Приступлення якоїсь дер
жави до міжнародної орга
нізації не обов'язково озна
чає визнання її наявними 
іншими членами тієї орга
нізації. Це питання стави
лося у зв'язку із членством 
деяких держав в ООН та ін
ших організацій. Наприк
лад, виникла проблема, чи 
інші члени ООН надали 
повного визнання держави 
двом совєтським республі
кам в 1945 p., приймаючи 
їх в члени цієї міжнарод
ної організації. Арабські 
країни, будучи членами тієї 
ж ООН, не визнають Ізраї-
ля, за вийнятком Єгипту, 
котрий цю справу провів 
окремими актами, перего
ворами про впорядкуван
ня міждержавних відносин і 
мирним договором. Виз
нання Украши і Білорусії 
у зв'язку з їх членством у 
міжнародних організаціях 
називають функційним, тоб 
то неповним, тільки для 
певних функцій, котрі рес
публіки виконують у даних 
організаціях. 

Отже, Україна сьогодні, а 
згодом і Білорусія, якщо 
рішиться відокремитися від 
Союзу, потребуватимуть 
окремого визнання їх як 
держави, повноцінного су
веренного суб'єкта міжна
родного права. Звичайно, 
визнання дістають з боку 
інших держав суверенні дер 
жави, котрі не мають над 
собою супердержаву. 

Продовження буде. 

Підсумки всенародного 
референдуму 1-го грудня 
переконливо підтвердили 
непохитну волю українсь
кого народу бути повно
правним господарем укра
їнської землі і рівноправ
ним партнером в сім'ї наро
дів світу. Про епохальну 
вагу цього рішення свід
чить без порівняння висо
кий рівень зацікавлення Ук
раїною та її перспективами 
напередодні референдуму зі 
сторони всіх засобів інфор
мації і позитивна реакція 
урядів західніх держав на 
його вислід. 

Ніякі аргументи тради
ційних опонентів українсь
кої державносте, ніякі зак
лики до збереження „онов
леного" союзу чи створен
ня нової конфедерації під 
указами „демократа" Борі-
са Єльцина, не захитали на
родної волі. Український 
народ недвозначно і неза
перечно сказав своє слово. 

Переконлива маніфеста
ція народної волі надала 
також особливого значення 
президентським виборам. 
Вперше увесь народ Украї
ни мав можливість без по
гроз чи залякувань вибрати 
всенародним голосуванням 
голову держави. Без огля
ду на чиїсь особисті погля
ди про Леоніда Кравчука, 
нововибраний Президент 
України заслуговує на під
тримку цілого народу в по
будові всіх конечних атри
бутів державности: запев
нення державної безпеки, 
здобуття міжнародного виз 
нання, впровадження неза
лежної банкової і валют
ної системи, вироблення 
ефективного пляну перехо
ду на ринкову економіку та 
багатьох інших. 

Переконливий вислід ре
ферендуму і вибір першого 
Президента України є сво
єрідним тріюмфом і для ук
раїнської діяспори, яка не 

Микола Світуха 

ВОЛЯ НАРОДУ ЗОБОВ'ЯЗУЄ 
лише вимріяла самостійну 
українську державу протя
гом десятиліть, але й пос
пішила з дружньою рукою 
помочі тим демократичним 
середовищам в Україні, які 
стали на становищі держав
ної самостійносте і окре-
мішности. 

Але темп подій в Україні 
ускладнив ситуацію деяким 
політичним силам українсь
кої діяспори, які привикли 
до своєї ролі в еміграцій
них політичних структурах, 
їм стає важко сприйняти 
можливість відродження 
державних атрибутів без 
їхньої співучасти, а то й „ке
рівної ролі". Декому навіть 
важко погодитися з тим, що 
демократичні лідери Украї
ни можуть от так, без їхніх 
„порад", розв'язувати склад 
ні державнотворчі завдан
ня. Звідси і намагання, си
лою свого еміграційного 
посту, схвалювати або за
суджувати важливі ініція-
тиви державного будівниц
тва. 

А процес будівництва по
трібних Україні державних 
структур, схвалення цілої 
маси нових законів, вишко
лу необхідних кадрів — та
кі завдання розраховані на 
роки, якщо не на десяти
ліття. Рим, як каже відома 
приповідка, не був побудо
ваний за один день. І укра
їнську державу також не 
можна „створити" одним 
актом чи одним всенарод
ним референдумом. 

Ще в недавньому минуло
му реторика про „визволь
ну концепцію" чи заклики 
до боротьби „силами дес
потизму" могли служити 
фасадою, яка комусь вис
тарчала як доказ патріотиз
му. Сьогодні, коли період 

маніфестацій „проти" ко
гось минув, потрібна не ре
торика, але ефективна до
помога політичних струк
тур діяспори в багатьох 
ділянках державного будів
ництва. 

Було б недоцільним, а то 
й шкідливим, якщо б полі
тичні середовища емігра
ції встрявали в ті багато
гранні ділянки життя наро
ду, де громадські, культур
ні чи професійні установи 
вже проявляють часто по
диву гідну ініціативу і жерт-

ІВЄННІСТЬ. Від політичних 
установ очікують не лише 
заяв чи деклярацій, але від
повідних до їхнього рівня 
ініціятив на політичних фо
румах. Якщо ж їхня роля 
обмежується до тої, яку 
плекають історичні това
риства або музейні устано
ви, то це явний сигнал про 
потребу застанови про їх 
майбутнє. 

Саме з таких причин тре
ба привітати заяву Прези
дії УНРади, схвалену на за
сіданні 9—10-го листопада, 
якою наголошено необхід-
[ністьмвирішита питання про 
те,"щоб невдовзі передати 
відповідним державним 
чинникам України той істо
ричний конституційний ман 
дат, що його ДЦ УНР збе
рігав на еміграції понад 
70 років. Поруч символіч
ного завершення періоду 
збройної й ідейної бороть
би за Українську Народну 
Республіку, проголошену 
1918 року, актом передан-
ня конституційного манда
ту заманіфестується єдність 
політичних стремлінь діяс
пори з Актом проголошен
ня самостійної української 
держави 1991 року, що його 
увесь український народ так 

переконливо підтвердив все 
народним референдумом. 

Потреба фундаменталь
ної застанови над манда
том ДЦ УНР, як речника 
історичних державних тра
дицій УНРеспубліки, як 
репрезентанта демократич
ної політичної думки і коор
динаційного тіла випливає 
з об'єктивної оцінки тих 
змін, що сталися в Україні 
за останні два роки. Зокре
ма від часу посилення впли
ву демократичних сил на 
купе подій в Україні, зросту 
можливостей їх безпосеред-
ньої репрезентації перед 
урядами західнього світу, 
разом з частішими відвіди
нами державних мужів і 
дипломатичних представ
ників Заходу в Києві? мож
ливості ефективної дії на 
міжнародному відтинку в 
імені ДЦ УНР значно зву
зилися. 

Тепер, з хвилиною вибо
ру президента української 
держави і визнання її суб'єк
том міжнародного права, 
закінчився історичний етап, 
в якому потрібним і корис
ним було існування ДЦ 
УНР поза межами України. 
Нині вже не можна дома
гатися міжнародного виз
нання української держави і 
її уряду в Києві і одночас
но продовжувати існуван
ня уряду в екзилі. Не мож
на не респектувати рішен
ня народу України про ви
бір президента, якому нада
но новий суверенний ман
дат, ставлячи ряд якихось 
передумов для визнання 
цього народноправного ак
ту. 

Настав момент на істо
ричному шляху, коли істо
ричні атрибути і символіку 
УНРеспубліки належить 
передати разом з майном 
ДЦ УНР народові України. 
Воля українського народу 
зобов'язує! 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 

Олександер Федорук 

Українські вернісажі мисткинь 
з Огайо 

Що ми знали донедавна 
про українських мистців, 
які творили і жили поза ме
жами України? Що чули про 
Мегика, Курилика, Кмітя 
чи Андрієнка? Влітку цього 
року ми з іВолодимиром 
Поповичем зо дві години 
блукали по вулиці Вожірар, 
марно намагалися зайти до 
колишньої робітні-помеш-
кання Андрієнка в Парижі. 
На два квартали ніхто те
пер не знає, не чув про на
шого видатного маляра, 
сценографа. А соті рокови
ни від дня його народжен
ня не за горами! Не має на 
будинку, де він мешкав, най 
меншої згадки про нього... 

Що знаємо про Миколу 
Кричевського? Чи про Іри
ну Твердохліб з Рочестеру? 
Що знаємо про сестер-мист 
кинь Аку Перейму і Таню 
Осадцу? Як гостро відчу
ває наш читач потребу в 
книзі. „Українська мистець 
ка діяспора", яку підготу
вав до друку і плянує ви
пустити в світ Інститут мис
тецтвознавства, фолкльору 
та етнографії ім. М. Риль
ського АН України... 

У залях Українського на
ціонального музею декора
тивного мистецтва у Києві 
— в тих залях, де зібрано 
справжні скарби українсь
кої культури, де висять по
лотна незрівнянної, великої 
духом і помислами Катери
ни Білокур, 27-го вересня 
урочисто відкрилася вис
тавка мисткинь з м. Трой, 
Огайо, Аки Перейми і Та-
ні Осадци. Це була святко
ва імпреза, бо наші амери
канські колеги показали 
гарне мистецтво, налашто
ване на людське серце, зіг
ріте добрими почування
ми і великою настроєвіс-
тю. Правду кажучи, ми не
терпеливо чекали їх приїз
ду. І наші чекання виправ
дали надії, принесли нам го
дини радости від спілку
вання з творами, які міс
тять великі людські ідеї — 
ці чекання не вийшли на 
дармо, вони окупилися нам 
хвилинами, коли ми збага
тилися духовно і стали піс
ля цієї зустрічі трохи доб
рішими, ласкавішими один 
до одного. З щирою душею, 
з великою радістю ми каже
мо: 

— Добридень, пані Ако і 
Таню! Ми вітаємо вас. Дав
ній Київ вам ласкаво прос
тягає свої гостинні долоні. 

В честь вернісажу мист
кинь у Києві зібралося ба
гато гостей, з-поміж них 
представник консульства 
ЗСА у Києві пані Керол, 
директор Києво-Печерсь
кого історичного культур
ного заповідника Ю. Ки-
бальник, директор Україн
ського музею декоратив
ного мистецтва Н. Росо-
шинська, наукові співробіт
ники інституту мистецтво
знавства, фолкльору та ет
нографії ім. М. Рильського 
АН України М. Селівачов, 
О. Клименко, Т. Романець, 
відомі українські мистці 
М. Малишко, Н. Денисова, 
В. Григоров, О. Базилев-
ський, П. Гончар, мистец
твознавці, журналісти ряду 
газет і київського радімов-
лення. 

Свято відкрила директор 
Українського музею деко
ративного мистецтва Ніна 
Росошинська: 

— Сьогодні ми гостимо у 
себе дві відомі мисткині з 
далекого стейту Огайо — 
Аку Перейму і Таню Осад
цу. Вони приїхали на запро
шення інституту мистец
твознавства, фолкльору та 
етнографії Академії наук 
України і привезли до нас 
змістовну виставку, яка при 
верне увагу глядача. Ми ра
ді, що з відомими мислен
нями познайомиться Украї
на, бо після Києва вистав
ка побуває в Миколаєві, 
Харкові, Сумах, Полтаві, 
Луганську, а потім пере
кочує далі на західні тере
ни — до Львова, Івано-
Франківська, Тернополя, на 
батьківщину наших гостей. 
Усюди ці твори матимуть 
поводження, бо вони звер
нені до людей і гуманіс
тичні за своєю суттю. Ви 
погляньте, скільки націона
льного містять композиції 
Аки Перейми і як вдало ви
рішені писанки Тані Осад
ци. В експозиції вони ста
новлять одне ціле і допов
нюють наші уявлення про 
культуру України... А те
пер я надаю слово заступ
никові директора інститу
ту мистецтвознавства, фол
кльору та етнографії Ака
демії наук України Олек
сандрові Федорукові, орга
нізаторові цієї виставки в 
Україні. 

— Справді, приїзд пані 
Аки і Тані — це велика куль
турна подія. Ми живемо в 
насичений розумінням ваги 
національної сувереннос
те історичний час. Україна 
виборола своє правова сво
боду, — сказав О. Федо
рук. — Зі свободою при
ходить вільна національна 
культура. Що переживає 
наше мистецтво в ці дні? 
У Львові відкрилося велике 
бієнале, де зібралися ук
раїнські мистці з цілого 
світу. У Києві тепер експо
зиція Міртали, через кіль
ка днів прилітає зі своєю 
виставкою Петро Мегик, 
далі — Мирон Левицький, 
в жовтні у Києві відкриємо 
велику всеукраїнську вис
тавку „Єдність", де в експо
зиції зустрінуться мистці-
українці з цілого світу, а в 
Івано-Франківську — чер
гову „Імпрезу". На цьому 
культурному тлі приїзд Аки 
Перейми і Тані Осадци до 
Києва — особливе, незвич
не явище, бо ці мисткині у 
своїй творчості яскраво ви
являють національний ха
рактер, темперамент і наш 
український дух. Низький 
уклін вам, пані Ако і Таню, 
за те, що ви в далекому 
Огайо зберегли себе і даєте 
нам у Києві лекції націона
льного духу. 

Ваше мистецтво не ар
хаїчне, а сучасне, за сти
лістикою модерне. В ньо
му втілені ідеали народу, 
його переживання, думки 
та сподівання. Віднині, до
рогі Ако і Таню, Ви з нами і 
належите нам так само, як 
ми Вам. Ми довго йшли 
до своєї національної злу-
ки. Слава Україні! 

(Закінчення на crop. 4) 

Юрій Стефанівський 

МИСТЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВА 
СПІЛКА „ГУЦУЛЬСЬКЕ 

МИСТЕЦТВО" 
і 

Гортаючи сторінки книг з килимарства, написаних 
вченими-местецтвознавцями, читач може зробити 
висновок, що 1920 — 1939 роки — це період повного і 
абсолютного занепаду народного мистецтва у Галичині. 
Ось приклади, які одночасно демонструють і технологію 
викривлення історичної правди. 

Відомий автор Андрій Жук, не обтяжуючи себе 
доказами, голослівно стверджує, що художнє оформлення 
виробів в обох, відкритих в 1922 році в Косові на 
Гуцульщині, спілок поступово погіршується. 

Аким Запаско, професор Львівського інституту 
прикладного та декоративного мистецтва, продовжуючи 
цю тему, пише: „У Галичині в 30-их роках, незадовго до 
возз'єднання Західної Украши з Українською Радянською 
Соціялістичною Республікою, килимарство перебувало в 
стані цілковитого занепаду". 

Як доказ цієї інсинуації, Запаско наводить цитату 
невідомого автора хроніки Львівського журналу „Мисте
цтво" за 1932 рік (не вказуючи при цьому число журналу), 
яка закінчується словами „...Такого стану занепаду нема 
покищо змоги поправити, бо нема способу, аби його 
спинити і культуру народного мистецтва повернути до 
минулої творчосте". 

Мені вдалося відновити повний текст згаданої 
хроніки і приводжу її продовження: „Єдиний вихід із 
положення — це пропаганда за мистецькими килимами, 
робленими або самими селянами-ткачами, або насліду
ванням народних зразків. 

Тепер зорганізувалась кооператив* „Гуцульське 
мистецтво", яка застосувала іншу методу. Вона 
почала виробляти килими не тільки на кращих 
зразках народного мистецтва, а й звернула увагу на мате-

ріял своїх килимів, уживаючи і тої самої вовни, і способу 
чищення і способу фарбування. Результати були добрі. 
Крім того „Гуцульське мистецтво'", рахуючись із фактом 
специфічної конкуренції, почало замовляти проекти 
килимів у мистців, аби таким чином увести справді 
мистецький килим в обсяг свого зацікавлення. Це з одного 
боку — показало місцевим підприємствам їхні нужденні 
засоби, а селянам-ткачам — правдивий сучасний мистець
кий килим... „Гуцульське мистецтво" готується до другої 
виставки, де між іншими будуть показані останні його 
вироби, а саме проекти мистців Бутовича, Горданського, 
Ковжуна, Лісовського, Музикової, Осінчука і Холодного, 
та за народними зразками і копіями історичних килимів". 

Невідомим автором наведеної вище хроніки, за 
свідченням мистця Святослава Горданського, був Михайло 
Куриленко, засновник і незмінний директор Косівської 
спілки „Гуцульське мистецтво", мій дід по мамі. Щодо 
авторів згаданих вище книг, то, як в народі кажуть, Бог їм 
суддя, хоча, на мою думку, якесь покаяння все таки 
повинно б бути. 

Відновлюючи історичну справедливість, спробую 
зробити коротку розвідку про спілку „Гуцульське мистец
тво", що діяла в Косові у 1922—1939 роках, про яку 
схвально відгукуються такі авторитети як С. Гординський, 
С. Сидорович, авторський колектив історико-етнографіч-
ного дослідження ,,Гуцульщина", яке не так давно 
побачило світ на Україні, та інші дослідники. 

У 1922 році до Косова із Кам'янця-Подільського, який 
попав під московсько-большевицьку окупацію, переїхав з 
родиною колишній директор гімназії, член уряду УНР, 
державний комісар УНР на Поділлі Михайло Куриленко. 
Уродженець уславленої ткацькими традиціями Чернігів
щини, зачарований казковою красою Карпат, таланови
тістю гуцулів, він разом з місцевим греко-католицьким 
священиком о. Юліяном Герасимовичем заснував мисте
цько-промислову спілку „Гуцульське мистецтво" і очолив 
її як директор. Першими мистцями-художниками в ній 
працювали Валентина Куриленко, його дружина, випуск
ниця Київського інституту шляхетних дівиць, та донька о. 
Герасимовича Анна, згодом відома народна майстриня, 

член Спілки художників. На основі гуцульських вишива
нок, крайок, ґерданів та різьби, вони творили взори для 
килимів. 

Спочатку Спілка винаймала два приватні будинки, але 
наприкінці 20-их років змогла придбати нові виробничі 
приміщення, у яких розташували варстати із горизонталь
ним розміщенням ниток основи, склади і контору. 

До роботи у Спілці Куриленко залучив відомих 
художників: Ковжуна, батька і сина Холодних, Крижанів-
ського, Бутовича, Лісовського, Осінчука, сестер Кульчи-
цьких, Дядинюка, Музикову, Гординського. Як мистець, 
працював у Спілці молодший син Куриленка Юрій, 
пізніше відомий у ЗСА архітектор, який у вересні 1991 року 
трагічно загинув у Лос Анджелесі. Нові килими виготовля
лися як з використанням гуцульських мотивів — баранчи
ків з сиру, гірських будяків, котиків, такіувеликоукраїнсь-
кому стилі. 

Перша велика виставка килимів, вишивок, різьби та 
інкрустації по дереву, виготовлених спілкою, відкрилася 7-
го березня 1930 року у Львові в Промисловому Музеї і 
мала, за свідченням тогочасної преси, колосальний успіх, а 
деякі вироби просто з неї були закуплені до багатьох 
відомих збірок в Европі та Америці. 

Ось як оцінив виставку 1930 року один із найвідоміших 
українських вчених, мистецтвознавець та історик Микола 
Голубець: „Перший на українському ґрунті крок у тому 
напрямі (тобто відродженні українською килимарства. — 
Ю. С.) зробила мистецько-промислова спілка в Косові 
біля Коломиї „Гуцульське мистецтво". Існує вона від 1922 
року, але її доробок не може пройти попри увагу нікого, 
хто розуміє і любить мистецтво. У своєму заложенні вона 
проголосила девіз — відродження сталевої української 
обстанови. Відродження, очевидно, не шляхом підроблю
вання і відроблювання старих зразків, але справжньої 
творчости на основі старої мистецької традиції... Найбіль
ших успіхів досягло „Гуцульське мистецтво" в продукції 
килимів, очевидно ми не маємо на увазі випродукуваної 
кількосте, але якість і на це ми мусимо звернути увагу там, 
де говориться про ренесанс українського килимарства." 

Закінчення буде. 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 12-го ГРУДНЯ 1991 

45-ліття праці Є. О. Садовського 

Наша громада вшанува
ла свого дириґента-дяка 
Євгена О. Садовського у 
його 45-ліття праці під час 
бенкету в честь св. Йосафа-
та в неділю, 17-го листопа
да. 

Чим заслужив Є. Садов-
ський на таку увагу клівленд 
ської громади. Перш за все 
своєю наполегливою пра
цею у громаді, школі та 
хорами! 

Ось кілька даних з його 
життя. Народився Євген у 
священичій родині о. Івана 
та Ольги з дому Кончевич. 
Вже в 5-ій гімназійній дири
гував шкільним хором і 
брав участь у шкільних вис
тавах золочівської „Рідної 
Школи", помагав Сестрам 
Василіянкам у вихованні 
дітей у сиротинці. Маючи 
гарний голос, співав у кри-
лосі з дяками. Після закін
чення студій виступав у те
атрах П. Карабіневича, В. 
Сарамаги-Тобілевича, Й. 
Стадника (старший) та І. 
Франка у Станиславові. Був 
і хормайстром, провадив 
театральний хор, який час
то співав Служби Божі. Був 
заступником диригента гу
цульського ансамблю в 
Станиславові. У Станисла
вові провадив хор у двох 
гімназіях та хор танкістів в 
армії. Закторів-утікачів 
організував хор і виступав у 
містах Підкарпаття. Після 
великого ісходу в 1944 році 
виїхав на Захід, до Інсбру-
ку, Австрія, і тут провадив 
хором при Братстві св. Анд-
рея в Інсбурку. З хором 
концертував по всіх табо
рах переселенців в Інсбру-
ку — Канізіянумі, Мюз-
ікферайні, на радіо. 

На запрошення управи 
хору „Думка" в Бреґенсі 
перебрав дириґентуру хору 
аж до приїзду проф. Турке-
вича як головного дириген
та. Залишився в хорі „Ват
ра" як* основник та соліст. 
По виїзді проф. Туркевича 
перебрав „Ватру" і з небу
валим успіхом провадив 
концерти хору по Швайца-
рії та Австрії. По приїзді до 
Філядельфії далі займався 
хором „Ватра" та місцевим 
мішаним хором. Відновле
ний хор „Ватра" в Едмон
тоні завдячує йому всі про
би та перші концерти (го
ловний дириґент був хво
рий цілий місяць). 

Вернувшись з турне по 
Канаді, в 1951 році переї
хав з родиною до Клівлен
ду на посаду дяка-дириґен-
та в церкві свв. Ann. Петра й 
Павла, згодом^у св. Марії та 
у парафії св. Йосафата, де 
працює по сьогодні. При 
парафіяльній школі працює 
з дітьми. Ставить вистави, 
оперетки ,,Коза-дереза", 
„Червона шапочка", „Вед
межа порада", „Лісова ца
рівна", дитячі концерти, де 
часами було і понад 200 
дітей на сцені. Крім того 
возив дітей автобусом до 
школи. 

Є. Садовський 
В 1955 році організувався 

чоловічий хор „Дніпро". 
Євген став його мистець
ким керівником і був ним 
понад 25 років. Крім місце
вих імпрез — концерти, вис
тупи на телебаченні — хор 
виїжджав з концертами по 
різних містах Америки та 
Канади. 

В 1973 році видав перший 
збірник своїх композицій. 
Двісті книжок розійшлися в 
короткому часі, тому пере
видав та доповнив збірник 
новими піснями. Збірник 
прикрашений різними знім
ками, рецензіями та приві
тами: від патріярха Йоси-
фа, митрополита Миросла
ва, митрополита Стефана і 
отців, від проф. Гнатиши-
на, проф. Федорова, Д-ра 
Соневицького. Наведемо 
кілька голосів: „Речі Ваші 
усі добрі і гарні, дещо з них 
навіть співав я із жіночим 
хором" (проф. Федорів), 
„Хай полумінь Вашого ен-
тузіязму не згасає! Хай го
рить і дає нашому знедоле
ному народові такі перлини 
як „Де гори Карпати" (д-р І. 
Соневицький), „Ваші твори 
відзначаються мелодійніс
тю та різними характера
ми, бойові, маршові, радіс
ні, поважні, вдумчиві, сум
ні" (о. митр. Злочовський). 

А ось голоси з України: 
„До глибини душі схвилю
вали слова і музика Вашого 
твору „Україно моя", де 
показано щиру любов до 
рідного краю і невимовну 
тугу за своєю Батьківщи
ною" (М. Федчишин), „Ваш 
дуже цікавий збірник „Ук
раїнські пісні" я одержав. 
Він чудовий, гарно оформ
лений, він представляє не 
тільки мистецьку вартість, 
але є історичним докумен
том" (проф. М. Колесса, 
Львів). 

Ми подали ці голоси, які 
найкраще характеризують 
творчу працю нашого дири
гента дяка Є. Садовського. 

Іван Фур 

Танцювальна Група „СИЗОКРИЛІ" 
під керівництвом примабалерини 

Роми Прийми-Богачевської 
вибирається в червні 1992 року на 

ТУРНЕ по УКРАЇНІ 
З близькими 

СВЯТАМИ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
і НОВИМ РОКОМ 

учасники іг оовід Танцювальної Групи „Сизокрилі" 
сердечно вітають усіх своїх прихильників та 

колишніх членів і просять про коляду, яка 
допоможе групі у покритті коштів першого 

виступу в Україні. 
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15-го жовтня міністер 
кредитових кооператив Ма 
нітоби Лінда Мекінтоигв 
імені Манітобського уряду 
в присутності кількох чле
нів уряду і коло 80 провід
них діячів кооперативного 
руху в Манітобі проголоси
ла „Тиждень кооперації". 
До участи в імпрезі був 
запрошений від українсь
ких кредитових кооператив 
інж. Андрій Качор. 

Головною точкою про
грами було вивішення пе
ред будинком парляменту, 
у т. зв. „Меморіял парку", 
семикольорового коопера
тивного прапора і відчитан-
ня проклямації про „День 
Кредитової Кооперації" у 
Манітобі. Опісля міністер 
запросила учасників до пар-
ляменту на товариський 
сніданок. 

У вечорі відбувся, святоч
ний бенкет у Шеретон готе
лі в присутності двох мі
ністрів і коло 400 осіб, пред
ставників кооперативного 
руху в Манітобі. Господа
рем бенкету, що його уряд
жувала Централя Манітоб-
ських Кооператив, був її 
голова Андрій Ґовсерт. 
Уряд Манітоби репрезенту
вали міністер індустрії, тор
гівлі, туристики коопера
тивного руху Ерік Стіфен-
сон і міністер споживчих і 
корпоративних справ, в тому 
числі і кредитової коопера
ції, Лінда Мекінтош. 

Найважнішою точкою 
програми було окреме по
чесне відзначення трьох най 
більш заслужених коопера
торів у провінції Манітоба, 
а між ними на першому 
місці відзначено інж. Анд
рія Качора, відомого укра
їнського кооператора. 

Інж. Андрій Качор — пер
ший українець у Манітобі, 
що одержав таку нагороду, 
а одержав її за 63-літню 
провідну кооперативну пра
цю в Україні і Канаді. Ос-
танньо, 39 років, на пості 
управителя кредитової ко
оперативи Північного Він
ніпегу. 

Короткий життєпис інж. 
А. Качора відчитав проф. 
Остап Гавалешка, голова 
дирекції кредитової коопе
ративи Північного Вінніпе
гу. 

Андрій Качор народився 
13 грудня І908 р. в селі 
Борщовичах Львівського 
повіту. У рідному селі закін-

У пошані до кооперативної праці 

Інж. Андрій Качор 

співініціятором і співорга-
нізатором Першого коопе
ративного з'їзду, на якому 
створено „Центросоюз" 
(пізніше „Унія"), як центра-
лю українських кооператив 
у Німеччині, а також Об'єд
нання Українських Коопе
раторів у Мюнхені. 

Від 1950 р. він в Канаді, де 
зразу включився у коопера
тивну працю, спершу як 
секретар, а відтак як голо
ва „Кооперативної Грома
ди" у Вінніпегу, організа
тор кооперативи „Зоря", а 
від 1952 року незмінний 
управитель Кредитової Ко
оперативи Північного Він
ніпегу. Співтворець і орга
нізатор Української Коопе
ративної Ради Канади і в 
ній перший заступник голо
ви. Організатор Першої 
Кооперативної Комісії при 
Секретаріяті СКВУ у Він
ніпегу і перший п голова до 
кінця 1969 р. Ініціятор пере
міни цієї Комісії на Укра
їнську Світову Кооператив
ну Раду і в ній він постійний 
заступник голови до сьо
годні. Він довгі роки був в 
Екзекутиві, або Президії 
КУК, співініціятор і пер
ший скарбник Народної 
Фундації ім. Т. Шевченка. 
Активний в Пласті та інших 
організаціях. За свою пра
цю нагороджений Шевчен
ківською медалею КУК. 

Автор багатьох праць і 
статтей про кооперацію в 
різних українських журна
лах і часописах у Львові* 
Німеччині, Канаді, ЗСА. 

чив 7-клясову народну шко- Окремо друком вийшла йо
лу. Відтак науку продовжу
вав у Львові. На життя за
робляв у кравецькій робіт
ні, а вечорами і неділями 
вчився. Закінчив трирічну 
промислову школу. Після 
цього записався до учитель
ської семінарії „Рідної Шко-

го дипломна праця „Укра
їнська молочарська коопе
рація в Західній Україні", а 
теж монографії про Юліяна 
Павликовського, Остапа 
Луцького, Дениса Коренця, 
Ольгу Бачинську, М. І. Ту-
ган-Барановського, Бориса 

ли", де в 1930 р. склав іспит Мартоса і Євгена Храпли 
зрілости, а рівночасно ек- вого. Інші праці „Роля Про-
стерном іспит зрілости в світи в економічному роз-
реальній гімназії. Зараз же витку Західньої України", 
записався на однорічний „Кредитова кооперація та її 
курс абітурієнтів „Рідної завдання у Канаді", „Хроні-
Школи" у Львові, що тоді ка Кредитової Кооперати-
заступала Українську Тор- ви Північного Вінніпегу", 
говельну Академію. Від ,,20-річчя Кооперативної 
1928 року почав працювати Громади у Вінніпегу", „Му-
в редакції тижневика „Неді- жі ідеї і праці", велика мо
ля", дописував до часописів нографія про інж. А. Палія і 
,,Діло", ,,Наш Прапор", А. Мудрика, творців слав-
„Новий Час", а пізніше до ного „Маслосоюзу", „Го-
„Господарсько-Кооператив ловна мета української ко-
ного Часопису", „Коопера- операції у вільному світі", 
тивного Молочарства" та „Морально-етичні основи 
інших. кооперативної праці", „Ідей 

Свою кооперативну пра- ні основи української ко-
цю розпочав у 1928 році в операції в діяспорі" та інші, 
низових кооперативах (Бор 
щовичі і Пикуловичі — „На 
дія", ,,Церковна Каса" і 
Районова Молочарня), а 
відтак відбув довшу прак
тику в центральних кооп. 
установах, як ,,Дністер", 
„Народня Торговля", „Цен-
тросоюз", „Центробанк", а 
закінчив у „Маслосоюзі", 
де почав постійну працю в 
Організаційному Відділі 
(1934—1939). У1940—41 pp. 
працює в Союзі Українсь
ких Кооператив у Криниці 
(Лемківщина), а в 1941-1944 
— у Ревізійному Союзі Ук
раїнських Кооператив у 
Львові, як керманич Моло
чарського Відділу на Кра
ківську область. 

У Німеччині продовжу
вав студії (які започаткував 
у 1933 році позаочно в УТ-
П, в Подєбрадах) в Україн
ській Економічній Високій 
Школі в Мюнхені, де 1967 
року одержав ступінь дип
ломованого економіста, а в 
1948 році захистив диплом
ну працю і одержав ступінь 
дипломованого інженера-
економіста. Рівночасно в 
Німеччині в 1945-49 pp. був 

Він — довголітній член 
Президії УВАН в Канаді, 
довголітній член Дирекції 
та скарбник Осередку Укра
їнської Культури й Освіти, 
провідний член Братства 
Українців Католиків і спів
ініціятор та учасник Пер
шого Світового Конгресу 
Вільних Українців. Це дуже 
загальний перегляд 63-річ-
ної праці інж. А. Качора. 

Нагороди признання вру
чала Л. Мекінтош. Крім 
інж. А. Качора такі відзна
чення одержали Роналд 
Кінґ і Деніс Мейнард —два 
інші заслужені кооперато
ри в Манітобі. Всі три від
значені кооператори мали 
коротке слово подяки під 
оплески присутніх. Сама 
імпреза була гарно зоргані
зована, з легкою музикою в 
часі вечері та товариськими 
гутірками при чепурно за
стелених столах. По офіцій
ному закритті зроблено 
світлини, а особливо було 
приємно спостерігати, як 
різні пані і панове підходи
ли до інж. А. Качора з ґра-
туляціями і комплімента-

ПРЕЗИДЕНТ ДЖОРДЖ БУШ зустрівся з представника
ми охорони здоров'я і керівниками Крайового інституту 
боротьби з АІДС. Під час зустрічі, присвяченої кампанії 
боротьби з цією хворобою, Президент висловив надію, що 
вченим і медикам вдасться розробити ефективні препара
ти проти АІДС. На зустрічі виступив директор крайового 
інституту алергії і інфекційних захворювань д-р Ентоні 
Фосі. Він сказав, що, на його думку, до кінця цього 
десятиліття буде знайдена вакцина, яка захистить людину 
від втрати природного імунітету, викликаної цією покищо 
нерозгаданою хворобою. 

ми. Запитували про україн
ську кооперацію в Україні, 
в Канаді та в діяспорі. 

Два дні пізніше, 17 жовт
ня, в залі катедри св. Воло
димира і Ольги, кредитова 
кооператива Північного 
Вінніпегу влаштувала для 
запрошених членів і гостей 
„День Кредитової Коопе
рації" з вечерею, присвячу
ючи цей день інж. А. Качо-
рові, як вияв пошани і вдяч
носте на пості управителя 
цієї кредитівки. 

Свято відкрив коротким 
привітанням усіх учасників, 
около 150 осіб, господар 
свята, проф. Остап Гава
лешка і попросив о. Р. Кисі-
левського провести молит
ву. Відтак представив гос
тей за головним столом, в 
тому представника Центра
лі кредитових кооператив у 
Манітобі Г. Пітерсона і 
його дружину. Своє слово 
закінчив тостом і попросив 

. відспівати в честь почесно
го гостя „Многая літа!" 

Відтак слідували приві
тання: д-р Ю. Чучман склав 

. привіт від дирекції і членів 
найбільшої української кре
дитової кооперативи на За
ході Канади, від „Карта
тії", Г. Пітере привітав інж. 
А. Качора від Централі Кре 
дитових Кооперативів Ма
нітоби. Після цього госпо
дар прочитав привітання 
від Української Світової 
Кооперативної Ради, Укра
їнської Кооперативної Ради 
Канади, Української На
родної Каси в Монтреалі, а 
далі усно складали привіти: 
адґр Андрій Журавський від 
Суспільної Служби Україн
ців Канади, Люба Паньків 
від Читальні „Просвіта", В. 
Антонів від кредитової ко
оперативи „Поступ-Віра", 
М. Буґера від членів і пра
цівників кредитової коопе
ративи Північного Вінніпе

гу, а Л. Шулякевич від Плас
тової Станиці у Вінніпегу. 
Було ще кілька привітів 
телефоном. 

Після привітань проф. О. 
Гавалешка висвітлив бага
то світлин з життя і пралі 
інж. А. Качора, до яких 
давала пояснення донька 
Софія. 

Отець крилошанин Р. Ки-
сілевський, парох катедри 
свв. Володимира і Ольги, у 
коротких словах подав ха
рактеристику особистої 
співпраці з інж. А. Качо-
ром. За цю довголітню без
платну та віддану працю в 
імені парафії зложив інж. А. 
Качорові щиру подяку та 
бажав йому багато сил і 
здоров'я і підкреслив, що 
інженер любить працювати 
в громаді і для української 
громади, не враховуючи 
кооперативної праці. 

Інж. А. Качор дотепно 
подякував ініціяторам за 
таку гарну і милу гостину в 
його честь, а відтак виголо
сив дуже цікаву доповідь з 
приводу „Дня Кредитової 
Кооперації" п. н. „Ідейно-
моральні основи коопера
тивної праці". Після допо
віді голова дирекції проф. 
О. Гавалешка під оплески 
учасників вручив інж. А. 
Качорові гарно оправлену 
металеву таблицю із його 
світлинами з 1952 і 1991 pp. 
та світлини приміщення 
кредитівки в тих же роках. 

Свято пошани закінчив 
господар подякою членам і 
гостям за участь і попросив 
о. Ярополка Радкевича до 
короткого слова та кінцевої 
молитви. 

Так відбулося це гарне і 
дуже рідкісне в нашій гро
маді свято пошани для лю
дини, яка присвятила 63 
роки свого життя коопера
тивній і загальногромадсь-
кій праці, а тепер йде на 
заслужений відпочинок. 

Учасник свята 

СПРАВЛЕНИЙ ПОМИЛКИ 
У Свободі ч. 79, субота, 27-го квітня 1991 року 

в клепсидрі має бути 
бл. п. ФРАНЯ ГАНЧУК, а не Ранчук. 

бл. п. 
ВОЛОДИМИРА БУКА 

$100.00 (сто) на Фонд Допомоги Дітям Чорнобиля 
$100.00 (сто) на Стипендійний Фонд в Бразилії 
$100.00 (сто) на Український Музей у Ню Йорку 

СЛУЖБА БОЖА відбулася 8-го грудня 1991 р. 
у церкві Христа Царя у Філядельфії, Па. 

Ліда, Аскольд, Арета БУК 

t Помолімось за наших друзів. 

ЗАУПОКІЙНА 
СВЯТА 

ЛІТУРГІЯ 
за спокій і вічну радість душ померлих Добродіїв 

Фонду Катедр Українознавства 
Впреп. о. декан Петро Огірко відслужить Заупокійну Святу 
Літургію у понеділок, 16-го грудня 1991 року, о год. 9-ій ран
ку, в УКЦеркві Покрови Пресвятої Богородиці, в Озон Парку, 

Н. Й. за Блаженнішої Пам'яті: 

ІВАНА В И Т В И Ц Ь К О Г О 
д-р ІРЕНУ ГРЕБЕНЯК 
О Р И С Ю Б И К А Л О В И Ч Д Е Р Ж К О 
д-ра В О Л О Д И М И Р А і Є В Г Е Н І Ю ІВАНОВИЧ 
проф. інж. МАКАРА К А П Л И С Т О Г О 
ВАСИЛЯ і М А Р І Ю М А З У Р И К 
проф. д-ра М И Х А Й Л А О В Ч И Н Н И К А 
РОМАНА О Л І Й Н И К А 
ІРЕНУ і д-ра Т Е О Д О З І Я С Е Н К О В С Ь К И Х 
ЕВУ С Т А Ш К І В 

Всіх Вп. Жертводавців ФКУ просимо про молитви за 
померших наших друзів. 

Помоліться в часі відправи Заупокійної Богослужби, 
щоб поєднатись з нами в поході молитов до Всевишнього 

Вічна Пам'ять Померлим Добродіям ФКУі 
ГОЛОВНА ЕКЗЕКУТИВА 

ФОНДУ КАТЕДР УКРАЇНОЗНАВСТВА 
(ФКУ) 

ПОДЯКА 
Шостого червня 1991 р. з волі Всевишнього, несподівано відійшов з цього світу, щоби засісти до вічної ватри 

наш найдорожчий і незабутній МУЖ, БАТЬКО і ДІДУСЬ 

бл. п. пл. сен. кер. інж. 

ЯРОСЛАВ БОЙДУНИК 
Цією дорогою складаємо щиру подяку всечеснішим 

отцям: о. Левові Ґолдейді, ЧСВВ і о. Тарасові Прокопові, 
ЧСВВ, за відслуження Парастасу і Панахиди 8-9-го червня 
1991 р. в похоронному заведенні Петра Яреми в Ню Йорку, 
за відправлення Служби Божої і похоронних відправ у церк
ві св. Юра, за прощальні слова в часі похорону і відпрова-
дження покійного бл. п. Ярослава на вічний спочинок на 
українське кладовище св. Духа в Гемптонбурґу, Н. Й. 10-го 
червня 1991 р. Дякуємо маестрові Андрієві Добрянському 
за відспівання Служби Божої і Панахиди. 

Щиру подяку складаємо членам нашої родини, що при
їхали попрощатися з покійним бл. п. Ярославом і бути з на
ми в ті болючі, повні великого горя хвилини нашого життя. 

Наша сердечна подяка друзям-пластунам, котрі прий
шли попрощати і відпровадити покійного на останню до
рогу життя. 

Дякуємо пластунам-братчикам з Загону „Червона Ка
лина", що прибули з курінним прапором, щоби віддати 
останню прислугу свому братчикові бл. п. Ярославові. Дя
куємо Генеральному Отаманові Ч. К. пл. сен. Володими-

і і останній звіт, від ку-

Дякуємо пл. сен. Володимирові Корназі за слова спів
чуття і прощання від пластової оселі „Вовча Тропа". 

Особлива наша подяка Голові КПС Америки пл. сен. 
кер. Ольці Кузьмович за організовання пластунів-друзів 
на похоронні відправи, за відспівання пластових прощаль
них пісень, а перш за все за зворушливі, повні теплоти слова 
прощання покійного від Пласту. Дякуємо Грицакові за про
щання покійного від товаришів Із шкільної лавки з Долини 

знайомим, що прийшли 
віддати останню пошану покійному і взяти участь у похо-

Щиро дякуємо голові Головної Булави Пластунів пл. 
сен. Орестові Гаврилюкові, за приспання висловів співчут
тя і за слова подяки покійному за працю, яку віддав для 
Пласту і пластової молоді. 

Дякуємо всім друзям за прислані листовні, телефоніч
ні і депеші з висловами співчуття, це були великі підтримки 
для нас у нашім глибокім горю. 

Дякуємо братаикові і кузинові проф. Богданові Рабієві 
за прощання вГд родини на кладовищі св. Духа. 

Дякуємо всечеснішому о. Левові Ґолдейдові, СЧВВ за 
молитви і за прощання покійного на Тризні. 

Наша щира подяка пл. сен. кер. д-рові Романові Бара-
новському за сердечні слова прощання в часі Трапези. 

Дякуємо похоронному заведенню Петра Яреми за без
доганне переведення похорону. 

Щиро дякуємо всечеснішому о. д-рові Володимирові 
Фіголеві за відслуження Служби Божої і Панахиди у соро
ковий день смерти в церкві св. Івана Хрестителя в Гантері, 
Н. Й., за прощальне слово в церкві, мф-ові ЛамлІці за від
співання Служби Божої і Панахиди. 

Дякуємо пл. сен. Лясі Старосольській за теплі слова 
прощання від друзів-пластунів в часі Тризни в Гантері, пл. 
сен. Тарасові Дурбакові за прощання і спомини про спільну 
працю з покійним у Пласті, Інж. Букові за прощання покій
ного від Церковного Комітету і громади в Гантері, Н. Й., Да-
м'янові Пориткові, що проводив цією сумною Тризною, Во
лодимирі Палидович-Прняк за поміч у приготуванні Тризни, 
а Кобзярам, що нас так гарно прийняли і ми відбули ті сумні 
поминки в їхнім готелю „Ксеня". 

Дякуємо Пластовому Капелянові о. крилошанинові 
Богданові Смикові, за відправлення Служби Божої I Пана
хиди за спокій душі бл. п. Ярослава. Дякуємо о. канонікові 
Любомирові Мудрому за відправлення Служби Божої в 
церкві Царя Хреста на Стетен Айленд, Н. Й. Дякуємо Ґені 
Плескачевській, що саме їхала в Україну і там в Долині, де 
народився і хрестився в тій церкві дала на Службу Божу 
за спокій душі покійного. Дякуємо Юлі Ховайло, що привез
ла землю з рідної Долини і ми далі 

На прикінці ще раз складаємо щиру подяку всім, що 
прийшли віддати останню пошану покійному, а нас потіши
ти I розрадити в нашому горю. Хай Господь благословить 

Жертви в пам'ять покійного зложили: 
На пластову оселю „ВОВЧА ТРОПА" 

Марія І Марко Смішкевич, Ляся Старосольська, Яро
ві І Лідія Черник, Стефан І Володимира Ганкевич, Воло

димир і Віра Гнатківські, Юрій і Христина Навроцькі, Любо-
мира Пежанська, Володимир Процик, Любомир Ридзін-
ський, Степан і Стефанія Савчук, Василь і Марія Танасій-
чуки, Наталія Базарко, Омелян і Лідія Березовські, Володи
мира Палидович-Гірняк, Галя Головінська, Дарія Яким-
чук, Юлія Ховайло, Дмитро і Стефанія Косовичі, Евген і Ма
рія Осціславські, Юрій і Віра Полель, Ярослава Рубель, Со
ня Слободян, Кость і Галя Грецак, Ірена Кочержук, Роман 
і Ірена Бабюк, Антін і Стефанія Феденишин, Юрій і Христи
на Ференцевичі, Альберт і Дарія Франкен, Роман і Дарія Ли-
сяк, Ірена Гаврилів, Михайло й Александра Юзенів, Богдан і 
Ірена Рабій, Гю і Романа Рейні, Володимир і Анна Рак, Ми
рослав і Зоряна Смородські, Марта Волчук, Микола й Окса
на Яремки, Мирослав і Осипа Яворські, Адам і Анна Домб-
ровські, Ярослав і Тамара Сидоряки, Яромир і Оксана 
Крупки, Любомир Романків, Степан і Володимира Сливоць-
кі, д-р Любомир і Оксана Кузьмак, Іван і Хрис гина Клюфас, 
д-р Роман і Марта Козицькі, Евстахія Гойдиш, Ірена Цапар, 
Оксана Волчук, Марія Смішкевич і Зеня Яворська, Станіс
лава Барегулка, Лідія Фіцалович, Богдан і Ірена Чайковські, 
Ольга Кобзяр, Юрій і Віра Попель, Евген і Александра Ста-
хів, Богдан і Марія Шандор, Стефан І Анна Татаренко, Да-
нієл і Дарія Бонодана, Юрій і Зеня Яворські, Орися Городи-
ловська, Стефанія Пурій, Стефан Салик. 

Загальна сума $2,720 00 

На ТАБОРИ МОЛОДІ УЗХ: 
Головна Управа УЗХ, Н. А. Іванів, В. М. Кавка, родина по

кійного Д. Бойдуник і А. О. Федаш. 
Загальна сума $175.00 

На ЦЕРКВУ СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ в Гантері 
Родина Бойдуник-Федаш, д-р Іван і Наталія Макаревич, 

Кошевич Катя і д-р Христина Дурбак, Поритко Дам'ян і Єли-
савета, Бук Андрій і Катерина, Кулик Теофіль і Іванна, Кар-
даш Володимир і Іванна, Кульчицька Софія. 
Загальна сума $290.00 

На ПЛАСТ в УКРАЇНІ 
Ярослав Ромах, д-р Іван і Марія Галії, родина Бойдуник-

На ІНСТИТУТ ім. АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО в Оттаві 
Іванна і д-р Никола Чировські, родина Бойдуник-Федаш. 

Загальна сума $75 00 
На СЛУЖБИ БОЖІ зложили: 

Маруся Мулик, Оксана І Богдан Кузишин, Володимира і 
Степан Сливоцькі, Володимир Воловодюк, Орися Дмитрик-
Бузета, Скрипець, Анна Король, Микола Лозинський, Ґеня 
Дячук, Оля І Ерко Палидович, Стеня І Антін Феденишин, 
Оксана І Рой Андерсен, Галя Клим, Володимир Палидович, 
Марія і Марко Смішкевич, Тоня Косановська, д-р Любомир І 
Оксана Кузьмак, Оксана Кіналь, Гелен І Кароля Кричев-
ські, Таня Рабій, Галина і Богдан Титли, Марія Смішкевич, 
Зеня і Юрій Яворські, Марія Михайлів. 

ЗАГІН „ЧЕРВОНА КАЛИНА" - 5-ий КУРІНЬ УПС 
І РОДИНА 

Замість квітів на свіжу могилу 
сл. п. ЯРОСЛАВА БОЙДУНИКА 

на ПОТРЕБИ ВІДНОВЛЕНОГО ПЛАСТУ В УКРАЇНІ: 
по 50 дол. — Дарія Бойдуник, Адя Бойдуник-Федаш, Воло

димир Воловодюк, Богдан Кузишин, Маркіян Титла, 
Евген Титла, Юрій Шевчук, Іван Галій; 

ЗО дол. — Володимир Сафян; 
по 25 дол. — Володимир Стойко, Богдан Титла, Ігор Декай-

ло, Роман Савицький, Роман Соболь, Орест Побігушка, 
Остап Винник; 

по 20 дол. — Богдан Михайлів, Богдан Данко, Юрій Струтин-
ський; 

10 дол. — Остап Савчинський. 

Всім жертводавцям складаємо нашу найщирішу подяку. 
Горем прибиті: 

дружина — ДАРІЯ 
дочка - АДЯ з мужем ОРЕСТОМ ФЕДАШЕМ 
і дітьми - ТАЛЕЮ і ДАРІЯНОМ 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 12-го ГРУДНЯ 1991 

Українські... 
(Закінчення зі crop. 2) 

— Наші мистці вимрію
вали єднання зі своїми ко
легами з мистецької діяс-
пори, — сказав голова сек
ції монументального мис
тецтва Київської Спілки 
художників Олександер 
Мельник. — Для нас кож
на така виставка — свято. 
Ми творили в умовах тиску 
системи, яка не давала нам 
жодних гарантів на свобо
ду творчости. Приїзд Аки 
Перейми і Тані Осадци в 
Київ зі своїми творами — 
свідчення того, що заржа
вілі замки системи злама
ні. Ми є очевидцями вели
ких культурних змін і подій 
в Україні. Нинішня експо-

ПОШУКИ ПРАЩ 

Молодий чоловік з Украї
ни пошукує будь-якої праці 
з проживанням на місці в 
околицях Джерзі Ситі та 
Ню Иорку. Тел. (201)434-
0237, ext. 48 — в будні від 
11—4.30 год. вечора. 

зиція велемовно засвідчує, 
що народна творчість Ук
раїни глибоко хвилює мис-
ткинь зі стейту Огайо. І в 
цьому прихована таїна їх 
творчої індивідуальности, 
самобутности, в цьому і 
запорука їх успіху. 

...Сьогодні виставка мис-
ткинь зі ЗСА переїхала на 
захід України, до Львова, 
де прийме її ще один орга
нізатор виставки, вчений 
секретар Львівської картин
ної галерії Оксана Пелен-
ська. 

Виставки мисткинь з 
Огайо користуються в Ук
раїні великим успіхом, і це 
слід пояснити тим, що в ос
нові їх мистецтва лежить 
велика любов до національ
ної культури, до правічних 
джерел народної творчос
ти. Як вдало доповнюють 
малярські і графічні компо
зиції Перейми її судження 
про природу власного мис
тецтва: „Моя праця поділе
на на пісні, загадки, про
роцтва. Я дуже часто спі
ваю українські пісні, від
чуваю тут безліч мате-
ріялу для творів. Усіх, ма
буть, зачаровують загадки. 

Чудовий подарунок під ялинку: 
ОЛЕКСАНДЕР ВОРОНИН 

„ІДЕМО ДО ПЕРШОЇ СПОВІДІ 
І СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ" 

Жива, легко зрозуміла розповідь про два Таїнства 
Христової Церкви. 

Купуйте для своїх дітей і для дітей на Україні! 
Ціна $2.50 (U.S.). При замовленні 25 або більше 

примірників — $2.00. 
Замовлення шліть на адресу: 

RESURRECTION PRESS 
P.O.Box 168, Kensington, MD 20895 

П'ЯТЬ ПРИЧИН ЧОМУ НАМ 
ПОТРІБНО ПІДТРИМУВАТИ 

ІВАНА ДЕМ'ЯНЮКА 
1. ,,Мушу сказати, 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 І ван 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 

Cleveland, Ohio 44192 

Знайти розгадку в мітоло-
гії, фолкльорі, зрештою в 
гуморі — то завжди дає від
раду". 

Визнання Переймі при
несли також її скульптури. 
Зі станковими творами — 
дивовижними птахами — 
американський глядач зна
йомий. Так само, як з її де
коративною плястикою, 
яка прикрашає парки і скве
ри стейту Огайо. Маємо 
надію, що колись, у щас
ливу годину, котрась із ме
талевих, виконаних мето
дом електричного зварю
вання пластичних конструк 
цій Перейми „осяде" і на на
шій землі . Принаймні , її 
мріють бачити на батьків
щині мисткинь, на Поділлі, 
в Копичинцях. 

Вичерпно і ґрунтовно Ака 
Перейма інспірує тему „пи
санки" у своїх акварельних 
композиціях. Але тут пріо
ритет належить її сестрі 
Тані Осадці. Тонке сприй
мання народної творчости 
України вилилося для неї у 
захоплення писанкарством. 
У приватній колекції Осад
ци понад дві тисячі зразків, 
виконаних власноручно та 
іншими майстрами. Таня 
Осадца зайнялася історією 
українського писанкарства 
професійно, через це її тво
ри вишукані в рисунку, з 
яскравими барвами, трепет 
ною лінією, гарною орна
ментикою, технологічно 
надзвичайно досконалі. Пи
санки Осадци — яскраве 
підтвердження її власних 
суджень: „Я тримаюся тра
диційних узорів. Для мене 
це ритуал. Моя праця — не 
красне мистецтво, а народ
не, що пережило тисячоліт
тя, хоч і не шанувалося в 
Україні через неприхиль
ність совєтських властей до 
християнської символіки". 

Твори сестер-мисткинь з 
Огайо — для культурної 
України відкриття. Ти нас, 
Боже, зрости. Боже, будь 
ласкавий до нас, аби ми усі 
могли так зичливо стріча
тися, аби очі наші блиско
тіли любов'ю й шаною, аби 
в серці нашому пломіни-
лася любов. Дай, Пречис
та Діво, щастя стражден
ній дитині своїй — Україні, 
а ми завше будемо до злу-
ки, до праці, до творення 
задля її нинішньої і буду
чої слави. Тож, дорогі бра
ти і сестри, приїздіть до 
нас, в Україну, зі своїми 
творами, зі своїм мистец
твом, зі своєю надією й сер
дечністю, з вірою й споді
ванням — приїздіть до нас і 
нам з вами тепліше стає й 
легше дихається, й сонце 
ласкавіше сяє з синіх не
бес. 

м. Київ. 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

ггятниця, 
20-го ГРУДНЯ 1991 р. 

Пассейк, Н. Дж. Місячні збори 
Т-ва ім. Т. Шевченка 42-го Відд., 
о год. 7-ій веч. в УНДомі при 237 
Hope Ave. Просимо взяти 
участь. Зближається кінець ро
ку, тому просимо вирівняти 
членські вкладки на зборах. 
Приєднуйте нових членів до 
УНСоюзу. Після зборів відбу
деться прийняття. — В. Мару-
щак, рекр. секр. 

Приймається оголошення 
С В Я Т О Ч Н И Х П О Б А Ж А Н Ь 

у „Свободі" 
Адміністрація „Свободи" запрошує ВШановних Читачів, Устано

ви, Організації, Товариства, Професіоналістів, Купців і все Громадян
ство передати сво! традиційні святочні привіти у збільшеному Різдвя
ному числі, що зайдуть у найдальші закутини світу. 

Великий тираж „СВОБОДИ" та відповідний зміст збільшеного свя
точного числа, надають таким побажанням окремої вартости і значення., 

ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 
1 цаль через 1 шпальту .... $ 7.00 4 цапі через 2 шпальти ..... $40.00 
1 цаль через 2 шпальти ... $10.00 5 цапів через 2 шпальти ... $50.00 
2 цалі через 2 шпальти .... $20.00 в цаліе через 2 шпальти ... $60.00 
3 цалі через 2 шпальти *... $30.00 та а інших розмірах. 

ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ — 

за старим стилем до 17-го грудня 1991 р. 
При замовленні, ПРОШУ ЗАЗНАЧУВАТИ НА КОТРІ СВЯТА. Ого

лошення будуть поміщені в порядку їхнього приходу, в першому числі ті, 
що скоріше надішлють свої замовлення. 

Зголошення святочних побажань, РАЗОМ З ГРОШОВОЮ ОПЛА
ТОЮ, залежно від величини оголошень, надсилати до: 

"SVOBODA" 
ЗО Montgomery Street Jersey City, N.J. 07302 

В справі святочних оголошень до поодиноких осіб і підприємств 

адміністрація телефонувати не буде. 

ЧИКАГО ВЕЛИЧНО ВІДЗНАЧИЛО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
Чикаго (Рух). — Велика 

українська громада в Чика
го соборно й величаво від
значила висліди референду
му в Україні, який масово 
підтвердив Акт незалежнос
те, прийнятий Верховною 
Радою України 24-го серп
ня 1991 року. 

У неділю, 1-го грудня, в 
церквах служилися Молеб
ні та грали дзвони. Вже в 
неділю від обіду, коли за
крилися в Україні виборчі 
дільниці, біля церков у за-
лях або в приватних будин
ках збиралися громадяни, 
щоб почути перші вістки 
про висліди референдуму і 
президентських виборів та 
обмінюватися ними. Жва
во було в авдиторії свв. 
Володимира й Ольги. Там 
ще дехто приватно серед 
знайомих провів опит-пе-
редбачення вислідів. Ніхто 
не подав, що референдум 
перейде такою більшістю 
голосів (понад 90 % голосу
ючих), хоча за президента 
Л. Кравчука (61% голосів) 
подало кілька осіб свої ду
же близькі передбачення. 

Але вже з вечора почали 
прибувати вістки, люди си
діли біля телевізорів, а дех
то слухав радіо Київ чи 
Львів, скупі вістки з Моск
ви. Вже в понеділок дообіду 
нашого часу можна було 
знати, якою великою була 
перемога. Тоді бреніли те
лефони до знайомих в місті, 
до Ню Иорку, а навіть до 
Києва і Львова. Преса вже з 
понеділка подавала звідом-
лення та репортажі. Було 
приємно довідуватися, що 
ці взагалі перші вільні вибо
ри в Україні проходили 
в и й н я т к о в о спокійно і в 
піднесеному настрої вибор
ців. Швидко висліди стали 
відомими і всіх сповняли 
радістю, зокрема тим, що 
такий високий процент гро
мадян центральних та пів-
денносхідніх земель прого
лосував за незалежність. 

Чикаґське Товариство 
Сприяння Рухові (TCP) го
тувалося до відзначення 
перемоги, але все ж була 
непевність, якою кількістю 
референдум перейде. З ІНІ
ЦІАТИВИ TCP й у співпраці з 
громадськими централями 
— УККА і УАКРадою та 
іншими організаціями зап
лановано святкування на 
вівторок, 3-го грудня, коли 
цілком певно висліди вже 
мали бути відомими. 

В обідну пору відбулася 
пресова конференція, якою 
керував член правління міс
цевого Руху, адвокат Юлі-
ян Куляс, а додаткові вияс
нення подавав екзекутив
ний заступник голови д-р 
Василь Маркусь. Була за
ступлена англомовна преса 
та телевізія. У висліді помі
щено в місцевих щодениках 
довші нотатки. Журналісти 
також мали інтерв'ю з лю
дьми в українській дільниці, 
установах та навіть в домах 
(інтерв'ю з учасником виз
вольних змагань інж. Сте
паном Куропасем). Голов
ною вимогою організато
рів пресконференції було, 
щоб Уряд ЗСА негайно виз
нав Україну де юре. Ще досі 
ніколи не писала стільки 
американська преса про Ук
раїну. 

Вечером того ж дня про
ведено соборний вдячний 
Молебень, що його відслу
жили Архиєпископ Костан-
тин та Єпископ Інокентій 
разом із понад десяти свя
щениками. Владика Інно-
кентій виголосив патріотич
не слово. При кінці духо
венство посвятило великий 
державний прапор України, 
що його внесли до церкви 
представники організацій 
молові. Цей прапор неза
лежносте потім перенесено 
до великої залі Культурно
го Осередку і під ним відбу

валася дальша врочистість. 
Прапор згодом буде пере
дано до Музею як пам'ятку 
цього історичного дня. 

В осередку зібралося по
над 1,000 присутніх. Для 
багатьох бажаючих увійти 
не було місця. Молодь з 
Пласту і СУМ стояла із 
своїми прапорами. Заля бу
ла прибрана синьо-жовти
ми бальонами і дехто з при
сутніх тримав прапорець в 
руках. Понад 20 почесних 
гостей засіли на подіюмі. 
Американським та україн
ським гимнами розпочато 
врочистість, на якій вступне 
слово мовив голова Това
риства Сприяння Рухові, д-
р Богдан Ткачук. Провадив 
англомовною частиною 
урочистости Ю. Куляс. 

Першим промовляв ме-
йор Чикаґо Ричард Дейлі, 
висловлюючи радість із 
цього приводу та обіцяючи 
підтримку для незалежної 
України, зокрема для її сто
лиці, котра є містом — по
братимом Чикаґо. Ряд аме
риканських законодавців 
передали свої привітання і 
подяку за запрошення при
бути , серед них сенатор 
Саймон та конгресмен Ан-
нунціо, які спонзорували в 
Конгресі резолюції за виз
нання Америкою України. 
Серед виступаючих були і 
стейтові законодавці укра
їнського роду репрезентант 
Мирон Куляс та сенатор 
Володимир Дудич. З гар
ною промовою виступив 
польський консуль Зєлінсь-
кий, подаючи до відома, що 
президент Польщі привітав 
Україну з незалежністю та 
що Польща першою визна
ла Україну. А далі з корот
кими привітаннями та по
бажаннями виступали пред
ставники народів, колись 
поневолених — білорусів, 
болгар, литовців, латишів, 
словаків, румунів, та наро
дів, що ще боряться (хор
ватів) і ще справді понево
лених (кубинці). Теплим був 
привіт від великої жидівсь
кої громади Чикаґо. 

Українську чергу промов
ців почали представник від
ділу УККА д-р М. Харке-
вич та голова осередку УА-
КРади, інж. 3. Туркало. 
Крім цих говорили останні 
могікани визвольних зма
гань 1917-20 років, 96-річ-
ний майор М. Личик, що 
пережив події в Києві 22-го 
січня 1918 року та інж. С. 
Куропась, учасник Україн
ської Галицької Армії, що 
також вже завершив 90 ро
ків життя. Д-р Дарія Мар
кусь подала коротку інфор
мацію про нашу участь в 
референдумі, а саме тим, 
що ми зібрали гарну суму 
на кошти пропаганди. На
передодні референдуму Д. 
Маркусь говорила, що була 
б вдоволена, якщо б за ре
ферендумом проголосува
ло стільки процентів, скіль
ки зібрано тисяч долярів на 
цю шляхетну ціль, думаю
чи, що процент не перейде 
80. Виявилося, що навіть в 
Чикаґо та ще з допомогою 
щедрих людей з-поза Чика
ґ о осягнено суми 91,000 
дол., бо забракло 4,000 дол. 
щоб подякувати народові 
України за 91 %. А може ще 
та сума добереться на допо
могу дальшим демократи-
заційним процесам в Украї
ні. Присутнім жертводав
цям понад 500 дол. роздано 
відповідні грамоти, а спис
ки всіх буде подано в пресі. 

Після тосту шампансько
го, що його запропоновано 
всім почесним гостям, ще 
відспівано многоліття укра
їнському народові, Урядо
ві та війську. Віче ухвалило 
вислати телеграми новооб
раному президентові Украї
ни Леонідові Кравчукові, 
голові Народної Ради Іго
рю Юхновському та співго-

Вже появипася 
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 УКРАЇН 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 
7% продажного податку. 

ловам Руху Іванові Драпо
ві та Михайлові Гориневі. 

Присутні збирали підпи
си до листа, до през. Джорд-
жа Буша, щоб той негайно 
визнав Україну. Учасники 
цього святкового зібрання 
ще довго не розходилися, 
приступали до буфету, віта
лися й обнімалися, як ніко
ли досі. Дехто читав розві
шену українську та англій-
ськомовну пресу, оглядав 
відео. Хоч наступний день 
був робочим, а на дворі 
була хуртовина і гострий 
мороз, дехто залишався до 
пізної години. Хотілося 
довше побути і ділитися 
небуденною радістю. У нас 
усіх був вийнятковий день 
— Великдень у грудні. 

Мистець... 
(Закінчення зі стор. 1) 

нуються такі ж виставки в 
Дітройті, Філядельфії і Чи
каґо. 

Питаємося нашого гостя 
чи він думає залишитися 
тут на довше перебування, 
але він заперечує і з прити
ском стверджує, що треба 
їхати до Одеси і там прово
дити працю, бо як каже, 
„нічого не буде, як усі не 
будемо працювати". У пля-
нах — Міжнародний мисте
цький симпозіюм в Мико
лаєві при кінці квітня, в 
якому О. Недошитко спів
працює і хоче допомогти 
спровадити на цю імпрезу 
мистців із ЗСА. На його 
думку, з якою нас прощає, є 
конечна виміна досвідом і 
працями між художниками 
з діяспори і тими з України, 
які так довго не мали мож
ливосте пізнати це мистецт
во та самим в подібному 
напрямі розвиватися. 

Ствердження і заклик 
(Закінчення зі стор. 1) 

Контрольна Комісія з приємністю стверджує значне 
збільшення читачів „Свободи" та „Українського Тижневи
ка" у зв'язку з тим, що розпочато висилку видань в 
Україну, а кошти передплати покриває родина чи знайомі 
в Америці й Канаді. Англомовний „Український Тижне
вик" висилається міжнародним інформаційним центрам і 
урядовим чинникам у Вашінґтоні. Контрольна Комісія 
схвалює заходи Екзекутивного Комітету з ціллю закупу 
нових модерних друкарських машин, щоб збільшити 
щоденник „Свободу" до 12 сторінок, а „Український 
Тижневик" до 24-ох сторінок. 

6. Союзівка, як і раніше, сповняє успішно ролю 
українського культурного центру з виступами найкращих 
мистецьких сил Америки й Канади. У звітовому році 
оселю відвідало багато ансамблів та індивідуальних осіб 
мистецького світу з вільної України, і завдяки цьому 
Союзівка стала ще більш популярною. Контрольна 
Комісія стверджує, що у звітовому часі присвячено багато 
уваги для дальшого ремонту забудовань, а головно в 
„Києві". За час від 1-го січня по 31-го серпня приходи оселі 
виносили 1,049,623 дол., а видатки 1,268,620 дол. 

7. Українська Національна Корпораціля Дому УНСо
юзу отримала з чиншів приходи на суму 1,761,701 дол. 
і тим самим приходи в звітовому часі збільшилися на 
100,000 дол. у порівнянні з минулим роком. На день 31-го 
серпня 1991 року позичка Корпорації Дому від УНСоюзу 
виносила 6,033,401 дол., а на боргові зобов'язання від 
членів 7,830,298 дол. 

Контрольна Комісія підтримує старання Екзекутив
ного Комітету винайняти опорожнені поверхи будівлі. 

Головна Контрольна Комісія закликає українську 
спільноту морально і матеріяльно підтримати закріплен
ня самостійности і соборности української держави. 

Головна Контрольна Комісія висловлює признання 
Екзекутивному Комітетові за виконання ухвали відкриття 
Пресового Бюра в Києві, яке виконує велику працю, 
інформуючи українську діяспору про події в Україні через 
щоденник „ С в о б о д у " і англомовний „Український 
Тижневик". 

Головна Контрольна Комісія рекомендує Екзекутив
ному Комітетові придбати власне приміщення-дім для 
Пресового Бюра у столиці України та збільшити його 
персонал. 

Головна Контрольна Комісія ствердила, що поклика
на Головним Урядом Статутова комісія продовжує працю 
над проектом нового статуту. 

Головна Контрольна Комісія закликає всіх членів 
Головного Уряду, делегаток й делегатів 32-ої Конвенції, 
всіх відділових секретарів і урядовців допомогти 
Екзекутивному Комітетові виконати намічені організацій
ний плян, а саме придбати 2,000 нових членів. 

Помер К. Гіммельрайх, 
старшина УПА 

В далекій Австралії 4-го 
вересня помер колишній 
старшина УПА й громадсь
кий та пол ітичний діяч 
Кость Гіммельрайх. Зали
шив він у смутку дружину 
Левантину, дочку Лесю, си
на Юрка і їхні родини. 

Кость Гіммельрайх наро
дився 22-го грудня 1912 р. в 
родині ветеринарного й ме
дичного лікарів в Івангоро-
ді на Чернігівщині. Його 
родина згодом переїхала до 
Києва, де Кость здобув се
редню освіту й закінчив 
зоотехнічний інститут. Тоді 
він був покликаний до ар
мії, де закінчив артилерій
ську військову школу зі сту
пенем старшого лейтенан
та. Після військової служби 
працював науковим лябо-
рантом в Інституті гідро-
біологі Академії наук, зго
дом закінчив аспірантуру й 
1941 р. став старшим науко
вим співробітником АН 
УРСР. Коли вибухла війна, 
він був покликаний до ар
мії, боронив Київ і після 
київського оточення потра
пив у німецький полон. 

За німецької окупації він 
був у Києві активним дія
чем протинімецького під
пілля в рядах ОУНм. Коли 
наближався фронт, Кость 
Шіммельрайх подався з ро
диною в Галичину. Там , 
влітку 1944 р. став коман
диром партизанського від
ділу, що його організувала 
ОУНм в околицях Волоса
того в пов. Турка в Карпа
тах. Проте під тиском воєн
них подій цей відділ само-
ліквідувався. Кость Гімме
льрайх з групою старшин 
пробрався за фронт до стар
шинської школи УПА під 
командою nop. Федора По
льового („Поля"), а його 
дружина з дітьми подалася 
з іншими втікачами в Захід-
ню Европу. 

ГК УПА ген. Роман Шу-
хевич призначив К. Гімме-
льрайха командиром відді
лу особливого призначення 
УПА-Схід. Цей відділ К. 
Гіммельрайх зорганізував з 
решток загону УПА-Пів-
день під командуванням 
„Бистрого", Придніпрянсь
кої сотні під командуван
ням Петра Миколенка 
(„Байди") й окремих при-
дніпрянців, які долучилися з 
інших галицьких відділів 
УПА. Завданням цього від
ділу було перейти з весною 
1945 р. в Київщину й там 
діяти, щоб мати вплив на 
події в столиці. Тоді припус
кали, що війна може затяг
нутися й може дійти до ре
волюції в СССР чи до кон

флікту між СССР й західні-
ми союзниками. Реоргані
зувавши відділ, К. Гімме
льрайх діяв в лісах над 
Збручем і Серетом в околи
цях Чорткова. 

Підготовляючись до вес
няного рейду в Київщину, 
весна 1945 р. принесла за
кінчення війни, зміну плянів 
командування УПА й час
тинну демобілізацію кад
рів УПА. К. Гіммельрайх 
вирішив звільнитися з УПА 
й продістатися до своєї ро
дини в Західній Европі. 1946 
р. він добився до своєї ро
дини в Західній Німеччині. 
Там став активним в укра
їнському громадському й 
політичному житті. На по
чатку 1951 р. виїхав з роди
ною до Австралії, де вони 
оселилися на постійно. Де
що влаштувавшись в Ав
стралії, він був дуже актив
ним в українському громад
ському й політичному жит
ті. Передусім він був діяль
ним у Союзі Об'єднання 
Українців Австралії (СО-
УА) й Українській Револю
ційній Демократичній Пар
тії (УРДП), в якій був чле
ном центрального комітету 
й секретарем крайового ко
мітету Австралії. 

Кость Гіммельрайх був 
також автором збірок пое
зій і оповідань, споминів і 
багатьох статтей в пресі. На 
жаль, майже ввесь його лі
тературний дорібок пропав 
у пожежі їхнього дому. Ли
ше дещо з цього вдалося 
йому відтворити, бо напри
кінці 1970 року він дістав 
удар (крововилив у мозок), 
через що втратив зір й час
тинно пам'ять. Ще за доб
рого здоров'я почав писати 
спогади, але їх не закінчив. 
Ці його мемуари були над
руковані у видавництві „Лі-
типис УПА" під заголов
ком „Спогади командира 
відділу особливого призна
чення УПА-Схід" (15 том 
„Літопису УПА" у 1987 р. 

Ввесь свій вік на чужині 
він мріяв про Україну і її 
волю. Тож дуже врадував
ся, коли довідався, що 24-го 
проголошено в Києві самос 
тійну українську державу. 
Був він тоді з дружиною і 
зятем на вакаціях і уявив 
собі, що він на вакаціях в 
Україні. Тоді він догово
рився з дружиною, що по 
смерти їх тіла будуть спале
ні й їх тліні останки похова
ні у вільній Україні. Десять 
днів пізніше Кость Гімме
льрайх („Кий", „Шелест") 
помер. 

Євген Штендера 

В МУНІЦИПАЛЬНОМУ ТРИБУНАЛІ Гавани завер
шився судовий процес над 35-річною кубинською поет-
кою і дисиденткою Марією Еленою Круз Варельою. Вона 
очолює нелегальний рух Крітеріо Альтернатіво, який 
вимагає здійснення демократичних реформ в країні. Суд 
засудив її до двох років позбавлення волі за „ведення 
ворожої пропаганди". 

ШКІРНІ 
НЕДУГИ 

РАК ШКІРИ 

ВЕНЕРИЧНІ 
ХВОРОБИ 

ЗАБІГИ ПРОТИ ВТРАТИ 

волосся 
ЗАСТРИКИ COLLAGEN 
ЛІКУВАННЯ ЗМОРЩОК 

лм 
BARAL, M.D. 
ЛІЦЕНЗІЙОВАНИЙ 

ДЕРМАТОЛОГ 
Центр американської 

дерматології 
(212) 247-1700 
210 Central Park South 

New York, N.Y. 
(bet. B'way & 7th Ave.) 

Medicare приймається. 
Пацієнтів приймається тільки 

за домовленням. 
Працюємо також в суботу. 

rf̂ 0.:̂  
^ t » A t T M I N r S T « l U 

26 First Avenue 
Tel (21?) 473-3550 

СВЕТРИ, ВОВНЯНІ ХУСТКИ, виши
вані жіночі блюзочки, виш. обруси, 
подушки, і т. п., кераміка, різьба в 

Арці - ДЕШЕВО. 

ф НА ПРОДАЖ » 

НОВИЙ ДІМ, 
З спальні, 2 лазнички, веранда, 
родинна кімната і більше, 5хви
лин до церкви і „Верховини", 
Ґлен Спей, Н. Й. Ціна $126,000. 

Тел.: (201) 726-0626 

NEW HOUSE FOR SALE 
3 bdrms., 2 fullbaths, fireplace, 
oilheat & many extras. Good 
drinking water & 5 min. from 
Ukrainian church, Lexington, 

New York. $100,000.00. 
Call Luba 1-518-589-7194 

SERVICE 

HEALTH INSURANCE 
for VISITING UKRAINIANS 

Contact: JOHN A. KUN 
P.O. Box 3732, Reston, VA 22090 

(703) 620-0069 

•FUNERAL DIRECTORS* 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГР£БНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

ЛУІС НАЙҐРО - директор 
Родина ДМИТРИК 

Peter Ja rema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y. 10009 

(212) 6 7 4 2 5 6 8 


