
—„і.. ...-ш. 

. г-'ЗІѓ Й 
j `` 

UKRAINIAN D А І LS УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 

Пам'ятайте 
' про 

Україну! 

VOL. XCV. N0.86. JERSEY CITY and NEW YORK. SATURDAY. MAY 7, 1988 CENTS 25 ЦЕНТІВ ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ЙОРЌ СУБОТА. 7-го ТРАВНЯ 1988 Ч. 86. РІК XCV 

Vw^ic^v^^v^K^Vb^vu^H^)v^iv^-.^v^H^^-^ -4Г 

‚‚Тому й спішу подякувати тобі За все, що маю І що буду мати" 
‚ПРОЦЕС БУВ ПОТРІБНИЙ", —' 

КАЖЕ Д. ЛЄВІН 
Ню Бр'итен, Кони. — Міс 

центі щоденник „Гсралд" з 
понеділка 2-го квітня ц.р. 
подав обшнрну статтю про 
прибуття до ЗСА Дова Лє-
віна. члена Верховного суду 
Гзраїля та предсідника три-
члснного суддівського т ж-
буналу. що розглядав спра-
ву Івана Дем'янюка, визнав 
ши ного винним у злочинах 
проти жндівства і засудив-
ши на кару смерти через 
повішення. 

Як подас кореспондент-
ка газети Карол Бнрнс, суд-
дя Д. Лсвін сказав що про-
цес засудження та виконан-
ня присуду є потрібним для 
того, щоби запс `іѓти подіб-
ному голокостоь . 

Затурбований такими мо-
жливостІГми і долею люд-
ства Д. Лєвін заявив: ‚.Цс 
може статися нам. але та-
кож, може статися і іншим 
народам. Тому ми уважає-
мо, що коли є ще воєнні 
злочинці, то вони повинні 
бути суджені. Всі повинні 
знати, що коли будь-хто 
доконав такі злочини, або 
коляборував у виконанні 
тих злочинів, він буде пока-
раний. де б він не був злов-
лений. В таких випадках 
милосердя немає" 

Після таких заяв і стверд 
жсння. що він приїхав до 
ЗСА щоб говорити до а.мс-
риканських жидів про 40-
ліття Ізраїля. нічого йому 

не перешкодило в окремо-
му інтсрв`ю говорити про 
те, що суд над Іваном Дем'я 
нюком був дуже справедли-
вим. об'єктивним; зовсін не 
емоційним і потрібним. На 
питання кореспондентів 
про протест місцевих гро-
малян українського поход 
жсння під час його перебу-
вання тут, суддя Лєвін від-
ПОВІВ. ЩО ХОТІЛОСЯ б " ' Ѓ б 
ті, які протестують, прочи-
тали 440-сторінковий вирок 
Дальше говорив він і про 
факти та докази і про те. що 
він „не знає нікого, хто був 
присутнім на суді, позна-
йомився з фактами і сказав 
щонсбудь проти ведення 
судового процесу". 

‚.Присуд не був проти 
українського народу, тільки 
проти Івана Грозного". — 
сказав суддя. Ізраїльтяни 
свідомі того, що й українсь 
кий нарід поніс втрати міль 
йонів людей, вбитих росія-
нами. але на жаль з цього 
українського народу вий-
пюв один, відомий як Іван 
Грозний". 

Два інші кореспонденти 
цієї ж газети. Патрик^Тібо-
до і Дейвид Ќенні ђ своїй 
статті пишуть про^присут-
ність Івана Дем'янюка. мол. 
та про його промову до тих 
людей, що разом з ним про-
тестували перед судовим 

(Закінчення на стор. 3) 

Вийшла книжка спогадів 
українського філолога 

Ню Йорќ. У Вндавнн-
цтві ..Сучасність" вийшла 
книжка п.н. ..Шаблі — мій 
шлях ло комунізму" Юрія 
Самброса. 

Юрій Самброс (І894-
197?) філолог, рукопис 
книжки якого ходив по ру-
ках в Україні в 1960-их ро-
ках. Словами автора,- це 
мемуарні нариси ..про тер-
нисту лолю людини моєї 
доби", це також — хроніка 
очима сучасника погрому 
українського націонал ьно-
го відродження, це спогади 
з часів перед, під час і після 

сталінського режиму. 
Читач знайде в книжці 

цікаві епізоди з життя О. 
Олеся. М. Вороного. М-. 
Хвильового, І. Баіряногой 
інших. Докладніше автор 
зупиняється пал описом по-
ртрету Бориса Антонснка-
Давиловича, наводить одер 
жані від нього, свого друга, 
листи, описує зустрічі то-
ЩО. 

Книжку в пдиі 16 дол.. 
можна набути в книгарнях, 
у вндавинцтвГчі! його пред 
ставництвах. 

Школа вшанус 1000-ліття ^ 
Ню Бранзвнк. Н. Дж. — 

Школа ім. Св. Петра в Ню 
Бранзвнкў. Н. Дж. вшанує 
1000-ліття Хришсння Руси-
України виставкою україн-
ських релігійних ікон Ми-
рослави Стойко і концер-
том. 

Відкриття виставки І від 
будеться в часі поміж tS'і 8-
ою годинами вечораў поне-
ділок. 9'-го травня ц.р. в 
Елізабет Анн Сітон меморі-
ял галерії. 175 Сомерсет 
вул.. в Ню Бранзвику. 

Микола Луків 

і досі снития..т 
Ілюстрація до поезії Тараса Шевченка ‚‚І (Ўосі с'нити ч' 

С. Караффи`Корбут. 

М А Т Е Р І 

За все, що маю, дякую тобі. 
За все, що маю і що буду мати. 
Ночами сняться зорі го.губі 
І вишні білі на причілку хати. 

Немов пилинку світ мене крутив. 
Ловив я мрію і мету високу. '. 
Пробач мені, що, тяжко завинив, — 
Лишив тебе на старість одиноку. 

Та и що я знав, коли із дому йшов. 
Хіба я міг в ту пору зрозуміти. 
Яка святиня — мамина любов. 
Яка то мука, як лишають діти. 

Аж отепер, коли я батько — сам 
І час прийшов стрічать і проводжати. 
Я знаю ціну тим святи'м сльозам, 
Які тобі судилося спізнати. 

Тому і сняться зорі голубі 
І вишні білі `на причілку хати. 
Тому й спішу подякувать тобі 
За все. що маю і що буду мати. 

l^^^V^^^^^^^н^^и^"в^^л^lv^ж^?^^^l^^v^^^^v^^^^v^v^^л^^л^к^^.^i^^ 

РЕЖИМ В ПОЛЬЩІ ЗНОВ вжив 
СИЛУ ПРОТИ РОБІТНИКІВ 

ПРЕСА ПИШЕ ПРО ОБУРЕННЯ 
УКРАЇНЦІВ 1 

Ню Йорќ. — ..Українська 
громадськість у З'єднаних 
Стейтах Америки не прнхо-
вує почуття гіркоти і обу-
рсння з приводу судового 
процесу над Іваном Де.м'я-
нюком, який тількишо закін 
чився в Єрусалимі", пише 
Дж. Мсннінг в газеті ..Ню 
Йорќ Ситі Грйбюн": 

Газета наводить вислов-
лювання багатьох україн-
ців. „Вся українська грома-
да в Америці переконана, 
що Дем'янгок невинний", — 
сказав Ярослав Гайвас, ре-
дактор „Українського Ќвар 
тальннка", що виходить у 
Ню Йорќу. За його слова-
мн, судовий розгляд справи 
в Єрусалимі більше був по-
дібннй на „циркову виста-
ву". а на суддів чинилося 
цілком очевидний політич-
ний тиск, так шо вони не 
мали іншого виходу, як`лн-
ше оголосити підсудного 
винним. Якщо б суд виніс 
оправдуючий вирок, ізра-
їльський уряд попав би в 
незручне становище. 

ПРОЩАЙ ШКОЛО! 

Абітурієнти разом 

Ню Йорк(%Ф). У субо-
ту, 23-го квітня п.р., в Акаде 
мії та школі св. Юра, де 
впродовж року прнмішуєть 
ся також і Школа Україно-
знавства ОУА „Самопоміч` 
відбувся третій етап іспитів 
зрілостн - матури, бо два 
перші це були письмові ма-

гістьми терпеливо 
чекають на прочитання вислідів. 

тўральні іспити з чотирьох 
предметів, по два на кожну 
суботу: українська мова і 
література, історія України, 
українська культура та геог 
рафія України. 

До усного іспиту зрілости 
приступили всі ті учні, які з 
успіхом вив'язалися з усіх 

предметів письмової мату-
ри. а саме: Ярема Бачинсь-
кнй. Таля Гірняк. Наталка 
Одинець, Гю Рейні, Данило 
Савицький. Марко Савнпь-
кий, Юрій Слиж.. Іван Ха-
муляк. Павло Червоняк. 

(Закінчення на crop. 3) 

Василь Сосяк з Іст Віллед 
жў обвинувачує „мисливців 
за колишніми нацистами" в 
тому, шо вони в першу чер-
гУ розшукують українських, 
а не німецьких злочинців 
воєнних років. Входячи до 
складу Совстського Союзу. 
Україна, на відміну, напрнк 
лад, від Західньої НІмсччн-
ни. не має ні політичної, ні 
економічної самостійності!, 
підкреслює він. „Українці 
не можуть постояти за себе, 
а ось За хідня Німеччина 
може припинити виплачува 
ти репарації Ізраїлеві". — 
зауважує В. Сосяк. поясню-
ючн виниклу ситуацію в 
діяльності мисливців за вій-
ськовими злочинцями. 

..Суд був нечесним, 
вважає Ірсна Мокрівська з 
Ріго Парку (Квінс, Н. Й.). 
— Я думаю, що Дем'янюк 
невинний. Як можуть свіл 
кн пригадати, що відбува 
лося 45 років тому, якшо 
вони навіть не пам'ятають, 
що вони їли вАора на вече-
рю?" 

Газета „Ню Иорк Ситі 
Грібюн" пише, шо багато 
тутешніх українців вважає, 
що докази, використані про 
ти Дем'янюка. були зфабри 
ковані КГБ. Одна з праців-
ниць Українського Науко-
вого Інституту Гарвардсь-
кого Університету вважає у 
зв'язку з цим, що „сумніви 
захисту були цілком обгрун-
товані". На думку Роми Гад-
зевич, редактора газети „Ук-
раїнськнй Тижневик", будь-
який американський сул, 
якби він розглядав справу 
Дем`янюка, напевне виніс 
би оправдуючий вирок. Ук-
раїмці в Америці, сказала Р. 
Гадзевич, намагаються до` 
битися, щоб у майбутньому 
судові процеси над нацнст-
ськими злочинцями відбу-
валися на американській 
землі. 

Газета перераховує обсга 
вини, несумісні з амернкан 
ськими поняттями пр'о сира 
всдливий розгляд: тиск на 
свідків, готовість розтляда-
тн КҐБ як джерело інфор-
мацій, що заслуговує на 
довір'я, проведення судово 
ѓо процесу в обстановці 
неприхованої ворожості! ло 
підсудного. Газета з обурен 
ням наводить слова гене-
рального інспектора ізра-
їльської поліції Давида Кра 
вса, який сказав: „Часом 
доводиться освіжувати па-
м'ять декого з потенційних 
свідків". 

Рим. — 3 Ватиканупові-
ломилн. що Папа Іван Пав-
ло II. в надії на започатку-
вання корисної співпраці і 
діялоѓў з Російською Пра-
вославною Церквою і зла-
гіднення відносин на між-
нароДному відтинку, найме-
иував І6-членну делегацію, 
яка поїде до Совстського 
Союзу і там репрезентува-
тиме Римо-Католицьку Це-
ркву на державних святку-
ваинях 1000-річчя Християн 
ства. які офіційно організує 
компартія, уряд і урядова 
Російська Православна Цср 
ква під керівництвом пат-
тіярха Пімсна. 

Газета „Ню Йорќ Тайме" 
повідомляючи про це у чис-
лі з 5-го травня ц.р., інфор-
мує. що державні і церковні 
відзначення 1000-річчя Хри 
стиянства на територіях, які 
тепер приналежні до Совєт 
сьќого Союзу, відбудуться 

в червні. Делегацію Ватика 
ну очолюватиме друга піс-
ля Папи особа в цій Церкві, 
державний секретар ватн-
канської держави Кардинал 
Агостіно Касаролі. Доскла 
ду делегації входитимуть 10 
кардиналів і шість єпнско-
пів. Католицьку Церкву в 
Північній Америці репрезсн 
туватнме голова нюнорксь-
кої Архидієцезії Кардинал 
Джан О'Коннор. 

В повідомленні, крім цих 
двох прізвищ, не назнва-
сться більше імен цсрков-
ннх достойників, членів де-
лсгації. В офіційному кому-
нікаті Ватикану говориться, 
що. номінуючи таку велику 
і достойну делегацію на ці 
святкування. Папа бажав 
відкрити шлях для поєднай 
ня. миру і .справедливості! 
яких так конче потребує 
сьогодні людство. 

(Закінчений на crop. 3) 

В АМЕРИЦІ 

ВЕРХОВНИЙ СУД НЮ ДЖЕРЗІ голосуванням 4 до З 
рішив продовжити на ЗО днів стсйтову допомогу для 
бездомних, а вміжчасі нижчий, сул вирішить Іггейтовий 
відклик щоб цю програму обмежити до п'ятьох місяців. В 
стейті Ню Джерзі майже 700 родин користають з цієї 
допомоги наглої потреби. 

ПРОМОВЛЯЮЧИ В ЧИКАГО на Крайовому стратегіч-
ному форумі` — громалська організація, як̀а пропагує 
зацікавлення закордонними справами прсзидені 
Роналд Реген виголосив надзвичайно миролюбну промо-
ву. в якій розхвалив Совстськнн Союз за прогрес в 
ділянці людських прав і підкреслив американські нелотяі -
ненця, як бездомність та расову несправедливість. У своїй 
промові Президент спеціяльно вказав на спроби совєтсь-
кого у'ряду відкрити пресу та звільнити політичних в'я шів. 

СЕКРЕТАР ДЕПАРТАМЕНТУ транспоратації- Джеймс 
Бнрнлі заявив, що підвищення швидкості! на деяких 
міжстейтових дорогах до 65 міть не причинилось до 
зросту смертних випадків. Одначе відмовився від подання 
будь-яких конкретних даних, говорячи, що не буде подано 
у його звіті Конгресові. 

У ВАШІНГТОНІ БЮРО ІНДІАНСЬКИХ справ подало до 
публічного відома, що ІНДІАНСЬКІ ДІТИ здобувають на 
шкільних іспитах нижчі оцінки, як 79 відсотків інших дітей 
в Америці. З огляду на таку ситуацію бюро звернулося до 
індійських шкільних рад. щоби вони дали свої пропозиції 
для розв'язки цієї ситуації. В заряді бюра є 37.917 
ІНДІАНСЬКИХ учнів, за освіту яких воно від'повідає. 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ подали до відома у 
сенсаційній формі вістку про те, що „політика Білого Дому 
базується на астрологічних припущеннях". Шобн запобіг-
ти всяким спекуляціям, речник Білого Дому Марлин 
Фіцвотер заявив, що правдою є те. шо Ненсі і Роналл 
Рсґенн цікавляться астрологією, а сам президент Р. Реї єн 
на запит в цій справі відповів: „Жадне моє політичне 
рішення ніколи не було базоване на астрологічних 
припущеннях". 

^ ^ x ^ ^ ^ ( ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ Ч ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ x ^ v ^ ^ ^ ^ ^ x ^ ж ^ ^ ^ v ь ^ ^ ^ ^ ^ 6 ' - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , l W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ` ^ ^ Ь ^ Х ^ Ч ^ - Л ^ Н ^ Х ^ Х ^ Ч ^ М ^ Р ^ ^ Х ^ ? ^ ^ А ^ І С ^ І 

Папа назначив депеґацію 
на святкування в СССР 

Варшава. Польща, г- Ко-
муністнчний режим в Поль-
ській Народній Республіці 
під керівництвом ген.- Вой-
цсха Ярузельського. особа 
яка є радо бачена в Кремлі, 
знову вжив фізичну силу 
проти страйкуючих робітни 
ків сталсварснь в Новій Ѓўті 
на півдні Польщі у недалс-
кій віддалі від Кракова. 
Агентство Ассошієйтед 
Пресе інформує, шо скріп-
лені відділи поліції і.праців-
ники державної служби бсз-
пеки вдерлися несподівано 
на подвір'я і до приміщень 
сталеварень в Новій Ѓўті, 
заарештували спочатку 38 
робітників, яких режимові 
спостерігачі вважали керів-
никамн страйків, а тоді по-
чали розправлятись з тими, 
шо ставили спротив Г не 
слухали закликів, щоб ро-
бітники розійшлися по до-
мах. 

Зѓалине агентство й іншѓ 
кореспонденти, ЯКІ ВСЯКИМИ 
ДОСТУПНИМИ їм способами 
зібрали інформації про зас 
тосування сили проти страй 
ќарів, повідомляють, що 
поліція, розбѓівши робітни-
ків на групки при допомозі 
сльозоточивого газу, поча-
ла розправлятися з ними 
гумовими й дерев'яними 
палицями, прикладами крі-
сів. кулаками й іншими пре-
дметами. В окремих випад-
ках поліціянти у своїй озві-
рілості копали жертву до 
і-лгмттомности чобітьми. 
32-рх робітників після того 
санітари мусіли завести до 
місцевого шпигалю. а лег-
ше пораненим дали медич-
ну допомогу в фабричнйі 
амбуляторії. 

Як відомо, з усіх 32.000 
робітників затруднених в 
сталеварнях в Новій Ѓўті, 
на страйк вийшло 15,000. 
які змісця отримали мораль 

ну допомогу робітників ко-
рабельних доків в Ґданську 
місті народження нсзалеж-
ної профспілки „Солілар-
ність". і робітники фабрик 
продукції залізничних ваго-
нів у Вроцалаві. які також 
проголосили страйк. 

Очевидно, режим. В. Яру-
зельського не взяв до уваги 
прохання церковної ієрархії 
яка назначила своїх посеред 
ників для переговорів з ро-
бітниками в цілі закінчення 
страйків. Посередники, під 
керівництвом публіциста 
Тадеуша Мазовєцкого. не 
зуміли навіть розпочати ще 
розмов у Гданську, як дові-
дались через радіопередачі і 
з радіостанції „Вільна Ев-
ропа" в Мюнхені, шо ре-
жимники роздавили силою 
страйк в Новій Ѓўті. 

З приводу цієї чергової 
брутальності! режиму про-
ти робітництва запротесту-
вала ієрархія Польської Рн-
мо-Католицької Церкви, 
підпільна „Солідарність" й 
інші антирежимові групи в 
Польщі, а також Держав-
ннй департамент З'єднаних 
Стейтів Америки і Білий 
Дім. МарлінФіпвотер.пред 
ставник Білого Дому' зая-
вив. що брутальність рсжн-
му в Польщі може стати 
предметом розмов між прс-
зидентом Роналлом Реге-
ном і совстськнм керівни-
ком Міхаіпом Горбачовим 
цього місяця у Москві Хо-
лять також поголоски, що 
У'ряд ЗСА. який недавно 
зняв економічні санкціїиро-
тн Польщі, розважатиме 
над евентуальними новими 
санкціями, якшо не отримає 
задовільняючої відповіді з 
Варшави. В кожному разі 
польські робітники і „Солі-
дарність" отримали повну 
покищо моральну підтрим-
КУ. 

У СВІТІ 

ГАЗЕТА „ВАШІНГТОН ТАЙМЃ' І юмістшіЯ замітку про 
те. що група иротивніМків. підписання договору про 
редукцію ракет середнього і близького заснѓу з атомовнмн 
головками і ві.ітягнення їх з Центральної і Західньої 
Німеччини оспорює право Міхаі.та Горбачова підпнсува-
ти такі державні логовори віл імені СССР на тій основі, що 
такою прерогативою переважно користуються голови 
лсржав. тобто президенти, або голови урядів, прем'єр-
міністри: М. Горбачов, як відомо, не репрезентує ні того, 
ні другого уряду. Він є генеральним секретарем ЦК КПСС 
і може реііреіснтувати тільки комуністичну партію, не 
зважаючи на ге, що в"она є лнктаторською і г при владі в 
Совє ѓсьќому Союзі вже понад 70 років. Такий міжнарод-
ніѝ і локумент. на думку противників договору, повинен 
бчв ̀ підписати Андрей Ґромико, голова Президії Верхов-
ної Ради СССР. або Ніколай Рижков. голова Ради 
Міністрів. Підписаний М. Горбачовим договір в Інтернре-
тапії міжнародного права, не має `жадної вар ѓос ти. Цю 
думќ) підтвердив також директор центру юридичних 
дослідів R Джор.тжтавнеькому університеті Дейвид К'онло. 

ЗГІДНО З ПОВІДОМЛЕННЯМИ з Польщі `там тепер 
страйкують понад 20.000 робітників на сталеварнях. 
корабельних доках і фабриках виробу залізничних 
вагонів. Страйкуючі робітники домагаються підвитќи 
платень і більшої політичної свободи та відновлення 
профспілки „Солідарність". Польський уряд і компартія 
обвинувачують підпільну „Солідарність" і страйкарів в 
„тероризмі" у відношенні до тих робітників, які бажаюіі. 
працювати. „Ми не будемо толерувати анархії в Польщі", 

заявив представник уряду Єжи Урбан. Застрашують 
робітників і ..Солідарність" також керівники комуно-
московської імперії, які. згідно з міжнародним правом, не 
повинні вмішуватись до внутрішніх справ суверенної 
держави і які дуже денервуються, якщо помітять та̀ ке 
..вмішування" зі сторони Заходу. Лсх Ваденеа. керівник 
,.Солідарності!", г за зміною державної системи і за 
плюралістичним суспільством. Ієрархія Польської Римо-
Католнцької Церкви запропонувала посередництво між 
робітниками і урядом. 

АГЕНТСТВО АССОШІСЙТЕД Пресе повідомило, що V 
понеділок. 9-го травня, до Москви полетить пакістанець 
Заін Нурані. який сповняє функцію міністра закордонних 
справ в урн ті преиідента Мохаммеда Зія удь-Гака- Він 
зустрінеться з міністром закордонних справ СССР 
Едуардом А. Шеварднадзе. Формальною причиною 
поїздки Нурані є нібито його участь) церемонії від шачен-
ня 40-ліття дипломатичних зв'язків, які існують МІЖ 
Москвю і Ісдямабадом, але політичні спостерпачі 
думають, шо головною справою розмов обидвох подігн-
ків буде проблема виведення совєтськнх окупаційних 
військ з Афганіастну і поворот на батьківщин% мільйонів 
афганців, які втекли з Афганістану перед воєнними дія'ми і 
жорстокою поведінкою комуністів про ги цивільного 
населення. Мнну.т.ого тижня Зія уль-Гак позитивно 
висловлювався про ббрсторрнню дипломатичну співпра-
цю. . ` ` 
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ЧОГО HE ДОГОВОРИВ 
ОЛЕКСА МУСІЄНКО... 

її. 

Матерям — особливий поклін 

День Матері — скільки років вже відзнача-
ють-цю другу неділю травня, як свято усіх 
матерів у західньому світі, як день в якому їх 
вітають, поздоровляють, приносять квіти і 
подарунки. 

Здається, немає більш теплого, родинного 
свята як саме це, зокрема коли ми справді 
заглибимося в його значення і справді його 
переживаємо не лише'` для зовнішньої форми, 
але і для його глибокого змісту. 

Саме цей глибокий зміст повинно Свято 
Матері мати у нашій спільноті, бо ніхто так як ми 
не може оцінити всієї любови і самопосвяти 
українських матерів протягом нашої історії, а 
вже особливо в останніх її десятиріччях. Україн-
ська мати — це не лише опора родини, вихова-
телька дітей. її завдання були і. є куди ширші, 
куди більше вимагаючі і вагомі. 

Бачимо їх, цих українських матерів.у наве-
чір'я їхнього дня перед нашими очами. Безко-
нечною чергою проходять вони: матері-патріот-
ки, які. скріплені гартом духа.висилали своїх 
синів на небезпеку ув'язнення чи смерти , які 
стояли довгими годинами у черзі перед польсь-
кими чи совєтськими тюрмами, які зі затиснени-
ми устами їхали на заслання, або вирушали в 
далеку невідому дорогу на захід. І коли вони 
залишали свої рідні пороги, батьківську землю. 
— де б їх доля не кинула — там завжди ‚вони 
дбали про новий затишок, щб створити^своїм 
дітям сурогат рідного дому, навіть у найгірших 
обставинах глиняної ліп'янки на засланні чи 
в ідд іленого коцом маленького простору у 
переселенчих таборах. 

Як дуже інакші побутові обставини украж-
ської родини тепер тут в Америці чи Західній 
Европі, яка свобода і вигода життя, наскільки 
менше вимагається в ньому того щоденного 
геройства, яке було самозрозуміле нашим мате-
рям чи бабуням. 

Але, либонь, у важких обставинах життя 
можна легше виховати дітей на зразкових членів 
української спільноти, як у сьогоднішніх виго-
дах, матеріяльному добробут і та політичній 
свободі. 

Чому воно так, не можуть зрозуміти сьогод-
нішні українськ і матері і ще менше можуть 
зрозуміти ті вчорашні, які доживають свого віку, 
дивуючись тому, що бачать тепер довкруги себе. 

Тут не звичайна і самозрозуміла прірва 
поколінь — тут ще і прірва у національній 
свідомості та розумінні української ідентичнос-
ти. . " 

Для сьогоднішніх наших матерів,чщо мають 
дітей у періоді фізичного та психічноґо`розвою, 
їхні матері, а ще більше бабуні, надто вибагливі у 
своїх вимогах до материнства та ще й українсь-
кого материнства. Для цих матерів старшого``віку 
і для бабунь, сьогоднішні молоді жінки знову 
надто поблажливі та ідуть на їхню думку -по 
лінії найменшого опорў. . х 

Може б так у День Матері вони таки зустрі-
лися на половині дороги, а передусім може б так 
молодше покоління пригадало собі усі ті життєв 
труднощі та цю моральну силу, що мали ті, як 
доживають у самоті та забутті свого віку, 
віддало їм 8-го травня особливий поклін, а з ним 
вияв любови і поваги. 

відмовляються . прославля-
ти великого Леніна, як він 
..переможно крокус по на-
шій землі". Тут і головна 
помилка Олекси Мусіснка. 
Не можна валити олно бо-
жище, щоб на ного місце 
ставити друге. А і Мусісн-
ко постійно відкликається у 
своїй доповіді до нового 
генсека," до Горбачова, не 
згадуючи вже самого Лені-
на. 

Не самий Сталін винен у 
всіх злодіяннях, у тих масо-
вих злочинах, які постійно 
діялися в оцій ..імперії зла". 
Хрущов назвав, хто був 
відповідальний за голод в 
Україні і терор проти укра-
їнців. виявивши головного 
злочин ця" в особі . Лазаря 
КагановттчаГ'Але під суд 
його не поставив, бо він 
самий належав до гурту 
співробітників Кагановича. 
Відважнішим виявився са-
мс Сталін, бо він — коли цс 
було потрібно для партії й 
імперії — викрив відповіда-
льного за злочини періоду 
великого терору — Мнко-
лу Єжова і зліквідував його. 
Мусіснко постійно відкли-
касться до „чесної і мужної 
доповіді генерального сек-
ретаря ЦК КПСС М. С Ґор 
бачова" і це знову доказ, що 
справжньої . . гласностн". 

Слава Дрималик-Шевчик 

справжньої вільної виміни 
думок,немає, бо по що тоді 

'. відкликатись знову до пар-
гійнпх авторитетів, та ще й 
у Москві. ..Гласність"повн-
ннд виявити вільну думку 
кожного громадянина, бо 
тоді тільки можна сподіва-

, - тися демократизаці ї . Ще 
одна риса характеризує від-
важиий виступ Мусіснка. а 
це брак відваги назвати 
проблему по імені.. 

Мусіснко говорить про Уќ 
раїну. але не відважується 
сказати відверто, що він саме 

% стає на захист української 
'культури, українського ста-
`ну, що під большевипьким 
`режимом заникае. У нього 
'постійно такі вислови, я̀к 
„отчий край", „рідна куль-

! тура", „вітчизняна історія", 
„вітчизняний письменник" 
та й немає ясного окреслен-

‚?.ня. що йдеться про основну 
'-'проблему, а саме про існу-` 

вання українського народўі 
його культури. „Гласність" 
вже давно дозволила в ін-
ших країнах соціалістично-
го бльоку широко розгор-
нути проблему про право 
кожного народу на власний 

. національний модель соція-
лізму і так йде дискусія про 
болгарський, чи польський, 
чи угорський модель соція-
лістнчного господарюван-

ДЕНЬ МАТЕРІ 

знає, що одного дня де ржа-
тиме у своїх гладких моло-
дих долонях дрібну, цілко-
вито залежну від неї істоту, 
що вона стане матір'ю, і -
що від цього моменту зам-
кнсться за неф назавжди 
оцей перший', весняно-без-
журннй етап її життя. В 
одної з нас вона була може 
струнка чорнявка_із.лиску: _ 
чбю косою перекинутою 
через плече, що мріяла пс-
рсмогтн світ, у декого іншо-
го — русява красуня, яку 
манив мистецький шлях, а 
могла бути і непомітно` 
тиха дівчина із блакитним 
поглядом, шо зуміла із проо-
тих хатніх стін створити -
затишну пристань. Всі вони 
були різні, але у кожного з 
нас — цс єдине обличчя 
закарбувалося в пам'яті не-
забутнімн материнськими 
очима і ласкавим, всепро-
щаючнм усміхом. 

На другій знімці, дещо 
вже внбляклій (бо скільки ж 
це часу уже проминуло!), 
бачимо невелику родинну 
групу. Це вже схоплена фо-
тографом світлина, пам'я-
тасте? Апарат на трьох вн-
соких ніжках накритий чор-
ним полотном, непорушні 
обличчя і зір у цілковитому 
полоні чародійника-фото-
графа! Світлина — із якоїсь 
святкової нагоди, може не 
було оте завіяне, засніжене 
Різдво, може цей пізній за-
масний квітами Великдень, 
а може просто хтось захо-
тів схопити цю одну хвилн-
ну, мов предчуваючн нс-
трнвкість плннноминаючо-
го часу. Ви сидите у мами на 
колінах, із чорним підтятим 
„на гривку" волоссям, але 
могли це бу^и і дві ясні 
косички зав'язані червони-
ми стяжками. . . Вона так 
ніжно обіймає вас своїми 
теплими раменами і днвн-

ться уважно на хлопчнка-
брата спертого об татові 
коліна. І вже бачите внраз-
но... Це було якраз тоді, 
коли ви гак необережно 
скалічили собі палець, а 
мамині поцілунки залікува-
ли і біль і тривогу, забрав-
шн усі сльози з ваших очей. 
1 я ќже недовго опісля ті самі 

. мамнні_ачі не -зводили на 
мить свого зору із иалаю-
чого гарячкою личка хворо-
го брата , і вона схилена 
ночами над його ліжечком, 
не доспавши, виблагала, ні. 
прямо виборола своїм нев-
страшнмим материнським 
серцем у Всевишнього ного 
будуче життя. 

Щораз виразніше внри-
нають картини в альбомі 
вашого життя сне якийсь 
гурт молоді, серед них і ви. 
уже сама, стрункий, довго-
ногиЙ піди тоќ із громадою 
розсміяних друзів, ‚тля яких 
усе знайшлося місце в вашіц 
хаті, бо мамині ѓсилі доло-
ні і велике серпе обіймали 
не лиш вас. але і тих ваших 
приятелів, в яких родині 
цього тепла не було, може 
цих теплих долонь не ста-
ло. Аж тепер заирнмічусте 
на знімці перші дрібні змор-
щннн біля маминих уст. 
перше непомітне срібне иа-
вутиння у ЇЇ 'ВОЛОССІ. ко-
лись прості рамена, лег-
ќо похилі в утомі, хоча уста 
все незмінно усміхнені тим 
самим добре знаним мамн-
ним теплом. І як це ми тоді 
не запримітили отих пер-
шнх познак маминої без-
настанноі праці, як ми усе 
сприймали, як щось нам 
‚належне усі її )усилля і тур-
боти. а не бачили, що може 
в неї сили меншає, що може 
за цим усміхом криється 
втома, а може деколи і біль? 
Ми бачили її „на щодень", 
на кожний звичайний 6v-

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Про ‚‚інакших" матерів 

Культ особи. ЩО його 
тепер засуджусться. це не 
спсціяльннй привілей Ста-
ліна; це вислід накиненої 
Комуністичною партією бсз-
контрольної демократнч-
нимн засобами правління 
системи, яка хоч зміня-
ються люди — незмінна. 
Цей культ започатковано 
саме особою Леніна. Те. що 
створилось довкола особи 
Леніна, що став об'єктом 
обожнювання, а його му-
мія. як колись мумії фарао-
нів для визначення безсмер-
тностн. стала реліквією, до 
якої приходять, мов на про- . 
шу,.цс саме зав'язок культу 
особи. У згаданому Хру- ' 
шовському виданні енци-
клопедії з 1963 року є дов-
железна стаття під гаслом 
‚.культ о с о б и " , що його 
виводять від молодогегі-
ліянства, спеціяльно від 
Фрндриха Ніцше, з поясне-
нням, що марксизм-лені-
нізм викрив суб'єктивістсь-
ку теорію цього культу. Але 
вже в нових виданнях енцн-
клопедії цього гасла немає, 
бо що тоді зробити з куль-
том безсмертного Леніна. 

Всі оті постійні відклики 
до Леніна, мовляв: так ска-
зав Ленін, так заповів Ле-
нін. так учив Ленін... Далі 
голосно проповідуються у 
державі диктатури пролета-
ріяту. навіть тепер у час 
„гласностн", а може тепер 
більше, і проповідуються 
від найвищих проповідни-
ків, самим генсеком почи-
наючи. до найнижчих, ба 
навіть вчені-академіки не 

, На календарі людського 
життя позначені різними 
кольорами пройдені і сьо-
годнішні дні нашого існува-
ння: є яснопогідні насичені 
сонцем, с темносірі із чор-
ннми смугами болю і смут-
ку, бувають святкові, ве-
личношанобливі із відблес-
ком золота, або звичайні, 
такі буденні, але сповнені 
блакитом душевного спо-
кою. всі вони такі різні і 
в ідмінні , як в ідмінним і ' 
неповторним є наше життя. 
Але с на сторінках цього 
календаря один день зов-
еім відмінний тим. що він 
повнобарвною дугою охоп-
люс ѓсі ці кольори -радос-
тей і смутку, скромности і 
величі, він цвіте найшляхет-
нішим кольором чистого 
добра і всеобіймаючої лю-
бови — День Матері. 

Візьмім у руки оправле-
ний у полиняле полотно 
минулого свій старий ро-
динннй альбом, — хто його 
немас? Рівно добре послу-
жнть йому ж така звичайна, 
витерта від щоденного 
вжитку книга його пам'яті, 
там. на її сторінках розгор-
нена уся наша доля, відміря 
ні усі милеві стовпи нашої 
пройденої дороги. Зробім 
це на самоті, у підвечірню 
годину, коли ж звільняється 
поспішний р`итм будня, ко-
ли у стишену годину сивого 
сўмерку напливають з від-
критої душі сповнені тепла 
добрі спогади нашого ми-
нулого. 

Обережно відкриймо пер-
шу сторінку, — на тлі роз-
цвілого яблуневого саду, а 
може це було дерев'яне по-
руччя ґанку? Неважно— де, 
стоїть струнка, у ясному 
вбранні молода дівчина із 
сонцем на обличчі, її очі 
сповнені молодечих мрій, 
перед нею усе її будуче жит-
тя, усі дні такі повні при-
манчивих, чудових пригод, 
таких щасливих сподівань, 
яким вона щойно виходить 
назустріч! Ця дівчина ще 
несвідома цього, вона ще не 

ня. А в Україні все ще поку-
тус отой видуманий-, Лені-
ном інтернаціоналізм, що 
покриває в дійсності росій-
ський шовінізм, і навіть не 
дозволено визначити"своєї 
національної ириналежнос-
ти. бо це негайно зацькову-
ють українським націона-
лізмом; а втерлись такі ок-
реслення. як вітчизняний, 
чи просто совстськнй тож і є 
один вітчизняний! шлях до 
соціялізму. Лише д"одуму-
сшся. шо отчий край для 
українця це повинна бути 
Україна, хоч - читаючи — 
навіть не сумнівасшся, що 
автор думає про вітчизну з 
Москвою, як столицею. 
Щоб не бути гс?лословним 
наведу одно речення з доио-
віді Мусіснка. де він крнтн-
кус вже не Сталіна, чи на-
віть Хрущова, але блнжчо-
го йому Брежнєва: „Хоч як 
трудно визнавати, але бреж 
нсвське оточення не вняви-
ло державної мудрості й не 
спромоглося вислухаѓй і 
зрозуміти письменників, 
учених, інтелігентів, прос-
тих робітників, занепокос-
ннх майбутнім Вітчизни". 
Чи є якийсь сумнів в тому, 
про яку вітчизну, ще й писа-
ну з всликоїлітерн говорить 
автор? 

Російські письменники 
знають, що їм робити; вони 
охороняють свою російсь-
ку культуру: зрештою сама 
імперія з усімн заявами на 
експорт про вигаданий ін-
тернаціоналізм, працює 

(Закінчення на crop. 4) 

день, на святкову неділю, на 
радісну втіху і на журливу 
годину, і ми сприймали її 
присутність, як щось трнв-
ке і непромннаюче. На цій 
останній світлині альбому 
де її срібноволоса голова 
ніжно похилена над наймо-
лодшнм кучерявим внуком, 
нам все'ще думалося, що 
вона незмінна, що буде з 
нами назавжди, а може і не 
приглянулися уважніше до 
її такого знайомо-близько-
го обличчя? 

Щойно тоді. КОЛИ відій-
шла від нас. байдуже, чи 
була вона багата-чи неза-
можна. гарна. чи нспо-
мітна вродою, внсокоосві-
чсна. чи скромна старўшќа 
із спрацьованими руками, 
щойно тоді ми зрозуміли, 
ким вона для нас була. Най-
кращнм приятелем, який 
нас усе розумів і все про-
шав, найліпшим учителем, 
від якого світ і люди внма-
гали виховання днѓини на 
шляхетну людину. Маті-
р'ю. яка не одну болючу 
втрату віддала на жертівнн-
ку українського геройства, 
людиною, якій любов дава-
ла безнастанну силу і посвя-
ту. яку так мало деколи 
добачувалося. Це одне сло-
во „мама" вирите світлими 
літерами на картках жнт-
тя кожної людини, і в цей її 
день, знайдім хвилину са-
мотностн і подумаймо про 
неї. Згадаймо добрі і най-
ясніші хвилини спільнопро-
ведені, занесім квіти і тепло 
нашого сер'ця, найширіші 
молитви і любов. Для мами 
не існують простори ЦЬОГО 
світу, ані закони потонбіч-
чя. ми ж її частина, і де б 
вона не бу'ла, напевно нас 
почує. А над усе скажім їй 
слова, які може не часто 
довелося сказати, які не раз 
призабулися серед шоден-
НИХ буднів, слова такі прос-
ті. як простими с найбільша 
істина правди, слова спов-
нені глибокої вдячности і 
любові: Мамо, я дякую 
тобі. 

ми" матерями чи під опі-
кою інших. 

Але не зважаючи на це. 
що всі здають собі справу зі 
складного життя тепе` 
рішньої дитини, тепер та-
ки професійна праця жін-
ки взяла верх і стала май-
же правилом з одних, або 
Інших причин. Найбільше 
болючою із них. с конеч-
ність заробітќўе ім'я саме 
тих дітей, яких треба піс-
лати до школи, вбрати, 
дати їм сяк-так вигідне 
життя і добробут. І тому 
сьогодні „норма.Ґьна'` жікі-
ка і мати працюі. а ..інак-
шимц" ..ненормальними" 
стали ті. які все ще і лише 
матерями. Саме їххочеть-
ся нам згадати напередод-
йі Дня Матері, бо вони у 
наших сьогоднішніх обста-
вииах почуваються немов 
матерями „другої кляси", 
тому Лише, що вонивсеціло 
віддалися тому завданню, 
яке сторіччями було у ве-
ликій пошані. 

А сьогодні вони викону-
ють цей свій обов'язок май-
же з подвійною напругою. 
Вони ж бо ‚‚тільки" мате-
рі і на них припадає десят-
ки додаткових зайнять, в 
яких вони заступають не-
присутніх працюючих ма-
терів. 

Дивний цей світ тепер. 
На наших очах заходять 
такі переміни, такі мора-
льні колихання, що часом 
важко їх зрозуміти, а пере-
дусім важко собі уявити, 
що принесе майбутні і які 
будуть ці наступні поко-
ління. що сьогодні ростуть 
у так неприродних обста-
винах. 

Бож як можна вважати 
природним усі ці злочини, 
доконані на дітях, усі зна-
силування, убійства дітей 
самими матерями, усі зло-
щасні наслідки наркоти-
ків. алькоголю чи АІДС на 
новонароджених, що сьо-
годні на денному порядку. 

Правда, дітвора у нашій 
спільноті, ще досі щасливо 
уникнула того найгіршого, 
але, як довго вона залиши-
ться безпечна, збережена 
перед лихими впливами, 
коли не буде мати належ-
ної опіки? 

Тому із близьким Днем 
Матері хочеться згадати 
теплим словом тих вже 
так нечисленних ..інак-
ших" у сьогоднішньому по-
нятті матерів, для яких 
материнство все ще по-
давньому залишилося най-
важливішим і найбільше 
відповідальним завданням. 

ОК'А 

Коли щб ми. писали цей 
фейлетон 20 років тому, 
то у нікого не було б сумні-
вў, що під тим заголовком і 
прикметником ..інакший" 
масмо на думці не звичай-
них традиційних матерів, 
які' посвячуються родимі і 
дітям, як це було від віків, а 
когось іншого, справді від-
мінного своїм життям від 
добре нам знаного стерео-
типу. 
+ Останніх двадцять ро-
ків змінило зовсім, однак, 
поняття про завдання і 
відповідальність матерів. 
Сьогодні те, що ми ще 
перед кільканадцяти рока-
ми уважали лише лихом 
комуністичної системи та 
держав східнього бльоку, 
що матері були змушені 
працювати та віддавати 
своїх дітей на виховання до 
садочків, ясел чи як би це не 
називати — С загальноприй-
нятим так на континен-
ті Північної Америки, як і 
на заході Європи. І що за 
пародокс — сьогодні жінка 
із СССР чи сателітських 
держав тужить за тим. 
щоб мати можливість бу-
тилише жінкою і матір'ю, 
(як про це читаємо в чужи-
нецькій пресі), а жінка За-
ходу пішла професійно пра-
цювати не лише із-за мате-
ріяльних обставин, але та-
кож із-за кар'єри та зали-
шила виховання дітей на 
професійні і менше профе-
сійні сили в садочках чи 
домах. 

З яким вислідом це буде 
для теперішніх дітей — ще 
невідомо, як невідомо який 
психологічний вплив мати-
ме на їхній розвиток і доз-
рївання ціле свобідне та 
ускладнене сьогоднішнє 
життя. Що за чим прий-
шло. в` якому порядку та 
що чим було викликане — 
ми не маємо можливости 
ствердити т'епер і не має-
мо до того права — але у 
наших міркуваннях напев-
но не відкриваємо нічого 
нового, як ще раз звернемо 
увагу на усі страхіття і 
небезпеки, які чигають під 
сучасну пору на дітей, 
а вже особливо тих. що 
виростають у тому довх 

кіллі, як це наші діти- чи 
наша мо`лодь. Про ці небез-
пеки читаємо щоденно в 
пресі, слухаємо про них у 
радіо чи бачимо на теле-
візійних новинках, а то і 
прог`рамах. Чи на це все 
більше нараж`ені діти, які 
виростають без безпосе-
редньої материнської опі-
ки? Розуміється, що так. 
як і ті. яких батьки розве-
дені, і які живуть з ..інши-

Анна Власенко-Бойчук 

Українська мати у тисячоліття 

Завдання й обов'язки ук-
раїнської матері складні і 
трудні, як в Україні так і в 
росіянні. а відповідальність 
її пер`ед народом величезна, 
бо - „найтяжчий злочин — 
вкрасти у народу тобі пові-
рене життя" — сказав Си-
монснко. І це правда. Сер-
це матері страждає однако-
во, чи її сина уб'ють у бою 
на війні, чи син її відцурає-
ться свого народу, чи по-
горджує нею і прожене ста-
ру і немічну зі своєї хати, 
або віддасть до старечого 
дому. 

Важкі завдання українсь-
кої матері на рідних землях 
і на чужині: в українському 
селі, споконвічній твердині 
української пісні й україн-
ського слова, де зберіга-
лись віками традиції і лю-
бов до рідної землі, тепер 
молода мати мусить ходн-
ти на працю у колгоспи, а її 
дитина виростає в яслах, 
найчастіше під опікою вчн-
тельки-росІянкн, що не нав-
час любови до свого, але 
чужого уряду, до ворожої 

(Зџкінчвння на crop. 4) 

Василь Ленцик 

О. Дуфанець. ?Сонн, 

Завдання української 
історичної науки 

мі. 
Наша інтерпретація мусить іти згідно з історичною 

правдою на тих же засадах, що їх виложив проф. М. 
Грушевський в 1904 ропі в статті п. з. „Звичайна схема" 
..руської історії і права раціонального укладу історії 
східнього слов'янства". В цій статті проф. Грушевський 
обгрунтував погляд про самостійний процес історії 
українського народу, окремого від своїх сусідів і походже-
нням і політичним, господарським та культурним життям. 

У згаданій програмі для середньої школи в УССР 
говориться про українські землі в XIV-XV сторіччя щойно 
в ти'х часах сталось „утворення української народності". 
До того часу української народности з наказу Москви не 
було, як окремої народности (там же ст. 121). І так складена 
в тому дусі по партійній лінії ціла програма аж до 
найновіших часів. Вона є в дусі мос}ковського імперіяліз-
му і шовінізму. Очевидно, що нашим завданням с на ті речі 
звернути увагу та відповідними працями спростовувати, як 
історичні фальші. 

Цього роду праці с незвичайно великої ваги, коли 
взяти до уваги, що наші колеги під совєтамн є змушені 
писати під диктатом партії. Однак, вони слідкують за 
нашими працями і їх чітко віднотовують. Навіть як вони 
нас дають за ..буржуазно націоналістичні ухили", як 
зрештою лаяли і лають наших великих попередників 
Грушевського. Д. Дорошенка та інших, то все таки я вірю, 
що всі українські вчені щиро радіють в душі, що ми тут 
робимо цю роботу, якої їм там не вільно робити. 

Доказом, що там слідкують за працями українських 
учених на еміграції с хоч би праця Я. Д. Івасевича п. з. 
І.Брацтва та їх роль в розвитку української культури в 
XVI-XVHI століття". В цій праці, шо вийшла в Києві 1966 

- року, автор покликається на таких еміграційних авторів: 
Іван Мірчук, І. Власовський, Любомир Винар, Микола 
Андрусяк (праця давніша) і праці здебільше духовних, чи 
пов'язаних з Богословською Академією у Львові, як о. 
Володимир Фіголь і Борис Кудрик, обидві праці друковані 
в „БогословіГ та OO.'vV Пструшевич і Иосиф Застирець. 

Отже тамошні вчені слідкують за всім, що тут 
друкується, навіть, як вони цитують еміграційних вчених з 
лайк'ою, (як, наприклад, .проф. Чубатого за його деякі 
праці), то і з тою лайкою передають думки істориків у 
вільному світі й читач там.знас, як їх інтерпретувати, хоча 
вони мають, звичайно, офіційний негативний характер. 

Окрему увагу треба присвятити інституції, яка не мас 
і ніякого громадянського права в Україні, а цс Українській 

Христовій Церкві. Правда паливо, там їй присвячено 
більше місця, як можна б сподіватись, бож ця інституція 
цілковито поза правом, але вся писанина про Церкву 
Христову чи то буде Укранїська Православна Церква чи 
Українська Католицька Церква — так немилосердно 
пофальшована з перекручуванням фактів, що аж гидко це 

^читати. І все ж таки ця інституція відіграла в житті народу 
іиреважливу ролю і то під кожним оглядом, шо ніхто із 
^чесних дослідників нашого минулого не може того 
Іпереочити чи замовчати. Можуть цс робити тільки 
Ц)альшівннки нашого минулого. Такі писання, як Владімі-
т;ра Білясва ..Ночньіс птицьЃ', чи того ж самого автора у 
^спілці з Михайлом Рудницьким „Під чужими прапорами". 
-чи „Правда про Унію" Ю. Сливки, є нічим іншим як 
'огидними пасквілями. Спотворена там світла постать 
Слуги Божого Митрополита Андрея Шеніинького та всіх 

ѓІнших видатних наших духовників. як каіолицькнх так і 
іправославннх. які для кожного щирого українця були 

патріотами свого народу, його добродіями та ревними 
провідниками. 

Завданням історичної науки у вільному світі є теж 
зібрати всі факти, що відносяться до історії нашої 
еміграції. Ми ще відносно молода еміграція, але літа 
йдуть, пам'ять людська не завжди добра, багато цінних 
документів через неувагу пропадає і виходить такс, що ми. 
вклавши і свою велику частку в розбудову даної країни 
поселення, чи працюючи в користь визволення нашого 
народу на рідних землях - не будемо колись знати, а 
радше наші нащадки не будуть знати, що їхні предки 
вклали в загальну скарбницю чи людського знання чи 
економічного розвою країни поселення. 

Під тим оглядом багато краще стоїть Канада, де вж,с є 
солідні праці про наше поселення там таких авторів як 
Кпсілевський. чи монументальна праця л-р Марунчака. 
В ЗСА поза працею англійською мовою проф. В. Галича, 
та деякі причинки в Союзових Альманахах ми ще не 
масмо поважнішої праці про наше поселення в Америці, 
яка давала б повну картину нашого вкладу в цю країну. Не 
диво проте, що дуже часто досягнення і праця наших 
людей іде на чуже конто. А вже можемо похвалитись не 
тільки працею наших піонерів вуглекопів, будівничих 
залізничих шляхів, але також успіхами наших інтелектуа-
лів винахідників, які в різних ділянках знання вже гарно не 
тільки себе особисто записали, але також, як члени нашої 
спільноти. Дещо в чагальних нарисах зібрав Соціологіч-
ннй Інститут, який видав окрему книжку про „Українські 
Поселення", а тепер приготовляється англомовне допов-
ненс видання. 

Для успішної праці нам потрібно наладнати можливість 
користуватися тими архівами і бібліотечними фондами, 
які існують у вільному світі, а про які ми на за гад мало 
знаємо. Тепер вже існують гарні архівальні і бібліотечні 

(Закінчення на crop. 4) 



4.86. СВОБОДА, СУБОТА, 7-го ТРАВНЯ 1988 

Процес... 
(Закінчення зі стор. 1) 

будинком, де виступав суд-
дя Д. Лсвіи. Згадують.вони 
про твердження сина, що 
батька І. Дсм'янюка засуди-
ли на підставі лофальшова-

' них документів, і про те, що 
цілий суд був; емоційним 
цирком-видовищсм для при 
Гадки молодому поколінню 

. про жидівський голокост. 
Молодий Дсм`янюк сказав 
що с свідки, які пережили 
голокост і які живуть в Аме-
ршіі ѓа інших країнах Евро-
пи. та знають, що І. Дем'я-
нюк с невинним. ..Тепер ми 
споді(мось. що вони будуть 
мати відвагу виступити в 
ім'я правди". 

У нюджерзькому щоден-
нику ‚.Стар-Леджср" з сере-
дн. ;‡-ю травня ц.р., появи-
лася стаття кореспондента 
Герба Джаффе про виступ 
Д. Леніна в синагозі у Савт 
Оранлж. Там суддя Лєвін 
заявив, що не приїхав до 
'ЗСЛ говорити про суд над 
Дем'янюком.але про моло-
дсчий рух Маккабі. Але й 
тим разом відбився від тс-

ми і подав вичерпні інфор' 
мації про справедливість 
ізраїльського судівництва. 
не забуваючи як приклад 
цього пода†й, згоду Ізраїль 
'сьќого Верховного суду на 
внесення відклику як проти 
оскаржень, так і проти суду. 
Тут він вже говорив і проте. 
..що коли с якісь сумніви то 
апеляційний суд буде мати 
нагоду це провірити і саме 
для цього апеляційні перес-
лухання будуть тривати дов 
ше". 

В Ню Джерзі суддя Лсвін 
вже українців не згадував, 
але підкреслив, що І. Дем'я-
июк українець і був суджс-
ний як нацистський колябо-
рант. 

Всі свої завваги на тему 
справсдливости ізраїльсько 
го судівництва суддя Лсвін 
завжди пов'язўав з засудом 
І. Дем'янюка. хоч ніби ціль 
його поїздки по ЗСА зовсім 
інша. Тільки в Савт Оранлж 
він відмовився відповідати 
на запити щодо процесу, 
але на залі не було пред-
ставників американської 
преси. 

Д. Лсвін об'їжджає ЗСА 
впродовж цілого місяця. 

Папа. 
(Закінчення зі стор. 1 у 

Сам Папа, як відомо, не 
був запрошений на пі уро-
чистості. хоч кілька кратно 
натякав, що він поїде тільки 
тоді, якщо совгтський уряд 
дасть'йому можливість від-
відати католицькі громади 
в Україні і Литві. Очевид-
но. іакої можливості кому-
но-московські керівники не 
дали, нони прямо боялися 
іірис) і нос і и Папи в Ураїні і 
тому наказали Піменові. 
щоб він особисто написав 
ДО Пани листа і запросив не 
його, а Католицьку Церкву 
до ўчасѓи у відзначеннях, 

В інформації говориться. 
що і лќож в минулому внсо-
кі церк'овні речники Ватн-
кану відвідували КОМУНО-

московську імперію, але 
тепер це буде найбільша 
делегація, яка відвідає СС-
СР, на протязі 70-річного 
існування комуністичної 
системи. Історики не прн-
гадують собі, щоб Папа 
будь коли висилав таку дслс 
ѓа цію кардиналів з рспре-
зентаційннмн цілями за кор 
дон. 

Святкуваннями СССР від 
значатиме історичну дату 
коли то 988 року київський 
князь Володимир Великий 
охрестив Україну. З Украї-
ни християнство иошири-
лося також на інші держави 
на Сході. Папа вже декілька 
разів підкреслював важли-
вість ІООО-річчя Христнян-
ства в Україні, нагадуючи 
про важливість злўќи усіх 
Церков в першу чергу Ри-
мо-Катоднпької і Правос-
лавної. 

Карпатський Лещетарський Ќлюб 
^^^$СуГ повідомппє своїх членів, що 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЌЛЮБУ 
відбудуться 

в п'ятницю, 13-го травня 1988 р. о ѓод. 7:30 веч. 
в Українському Інституті Америки в Н ю йорќу 

2 East 79th Street,.New York. N. Y. 
УПРАВА 

СПОРТОВА ШКОЛА 
УСВТ „ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" 

1969 — 1988 
Для юнацтва у віці 6-16 років життя (дівчата і хлопці) 
Професійні інструктори, учителі і досвідчені опікуни. 

Оселя У Б С „Верховина'` — Ґлен Спей, Н. Й. 
Від: 24-го Л И П Н Я до 20-го С Е Р П Н Я 1988 р. 
КОПАНИЙ М'ЯЧ ' ВІДБИВАНЌА " ТЕНІС " ПЛАВАННЯ 

ФАХОВІ та ДОСВІДЧЕНІ ТРЕНЕРИ й ОПІКУНИ 
По інформації і аплікації писати 

UKRAINIAN SITCH SPORT SCHOOL 
680 Sanford Avenue " Newark. N.J. 07106 

У ЧИКАГО ВИБОРЧА рада одноголосно рішила псрсвес 
ти спсціяльні вибори на становище посадника міста на 
початку 1989 року, на пост наслідника помсрлого(В 
листопаді 1987 року Njeitopa Гаролда Вашінгтона. Згідно І 
пляном псредвнборн мали б відбутися 28-го лютого, а 
вибори 4-го квітня 1989 року. Прибічники теперішнього 
виконуюче обов'язків посадника Юджіна Сосра та може й 
майбутнього кандидата на цей пост ведуть постійні 
суперечки` коли ці вибори мають відбутися. 

Прощай... 
(Закінчення зі crop. 1) 

На питання бѓі'ографи України відповідає Марко 
Ш.т`риковіькиіі. 

Відповідає Роман Якубович. підготовляються справа 
Юрііі Слиж, Наталка Олинець і Данило Шепелявий. 

Марко Шмернковськнй. Да 
нило Шепелявий, Дарко Ше 
сняк, та Роман Якубович.у 

О ѓод. 9:30 в одній т кляс 
школи засіла іспитова комі-
сія: інспектор і голова ко-
місії д-р ()лександер Луж-
нииький. директор школи 
та учитель української мови 
Ольга Кекіш. учителька ук-
раїнської культури Евстахія 
Гойдиш. учитель географії 
та історії України Петро 
Содоль та учителька ўкраїн 
ської літератури Хрнстнна 
Ферениевнч. Молитвою та 
блаі ословеснням учнів офі-
ційно відкрив ці іспити о. 
Тарас Прокопів, катехнт 
школи. 

На перший погляд можна 
було ствердити, що учні і 
великим напруженням нід-
ходнлн до розложених з 
питаннями карточок. вибн-
раючн собі одну з пнтання-
мн даного предмету, за рані 
ше витягненими льосами 
порядкових` чисел. 

Великою приємністю с 

приглядатися і переживати 
разом з учнями кожне пн-
тання. одначе Jftie більшою 
винагородою с гордість, що 
її відчувається за ту молодь, 
яка після 12-ох років дохо- ( 

.дить до нього з а к л ю ч н о г о - Т ^ а р о д и о м у вбрати, зійшли 

Етнічна мозаїка 
на Спадщинному балі 

.‚Двадцять років тому я 
залишив рідний дім у Пун-
джабі молодим студентом, 
щоб побачити світ і здобути 
освіту. Я виростав в Індії в 
багатоетнічному оточенні, 
але лише в Америці зусгрів-
ся з широкою етнічністю 
міжнародної громади". — 
так почав своє привіталь-
не слово Арджіт Сінг Ма-
галь, голова комітету ет-
иічного балю. шо відбувся в 
суботу,27-го лютого ц.р., в 
Пайнс Менор в Едісоні. Н. _ 
Дж. 

Цей 13-ий спадщннннй 
баль влаштував комітет, 
що складається з представ-
ників делегованих фести-
вальними комітетами, при 
підтримці бюра етнічних 
справ і етнічної губерна-
торської ради при депарѓа-
менті стейту в Ню Джерзі. 
Український комітет репре-
зентувала Анна Банасевнч-
Мілі. а Остап Якубович був 
обраний комітетом для 
окремих завдань. -

Член етнічної ради Ан-
дрій Ксйбіда з Мейплвуду 
дістав почесне завдання 
провести відзначення Джейн 
Бурджіо, секретаря стейту 
Ню Джерзі, яка виказала 
протягом кількох років 
значне зацікавлення етніч-
ними справами і дала уря-
дову підтримку різним по-
чинам. При її департаменті 
є оформлене бюро для ет-
нічних справ, де директо-
ром с естонець Юган Сім-
монсон. і етнічна рада. 
Після довшого похваль-
ного слова, в якому А. Ксй-
біда перерахував усі заслу-
ги Дж. Бурджіо, передано їй 
квіги. пам'яткову плякету і 
спеціяльний подарунок. 
Джейн Бурджіо і її чоловік 
Джан беруть постійно 
участь у б а л ю та інших 
етнічних імпрезах, влашто-
вуваних для збереження на-
ціональних спадшинних 
культур. 

Понад 500 гостей різних 
національностей, деякі у 

9 і4 -6?6-5б4 і 

СОЮЗІЄКА # SOYUZIVKA 

X j—ocxramovo ‚хооа 

KerKonUn, N.Y. nw6 

Запізнайте 1988 Репрезентантку . 
Союзівки 

ТАМАРУ КОРИТЌО 
Баффало, Н. й. — це моє місце народження, 

де я закінчила школу українознавства з дужа 
добрим ўспіхом. Після того я вчила я тій школі 
чотири роки, в передшкіллю, садочку І в першій 
клясі. 

Від шостого року життя я належала до 
Пласту І від того часу я проводила свої літні 
вакації на пластових таборах, спочатку як 
учасниця, а пізніше як аиховниця, член булави і 
команди. Останніх кілька літ я працювала в 
Пластовій станиці як сестричка, гніздова, а 
тепер після переїзду до Ню йорќу проваджу 
гурток юначок. 

В 1983-му році я працювапа під час літніх 
вакацій на Союзівці, де я пізнала багато 
українських студентів, з якими я ше дальше є в 
контакті. З того часу залишилось у мене багато 
приємних споминів. 

Під час моїх студій я одержала стипендії від 
УНС, за які я дуже вдячна. В 1987-му році я 
з а к і н ч и л а з в і д з н а ч е н н я м с т у д і ї на 
Б а ф ф а л і в с ь к о м у у н і в е с и т е т і . Тепер я 
продовжую свої студії в Колюмбійському уні-
верситеті, щоб одержати ступінь магістра для 
спеціального виховання. 

Я належу до студентського ќлюбу при 
Б а ф ф а л і в с ь к о м у та К о л ю м б і й с ь к о м у 
університетах. Моя постійна участь в ўкраїн-
сьќому житті дає мені змогу поглибити моє 
знання про українські справи, щоб відповідно 
оформити свій суспільно-політичний СВІТО-
гляд. 

Для мене було дуже приємною несподіванкою бути 
вибраною як „Репрезентантка Союзівки на 1988 р." Це 
дає мені змогу збільшити мою активність в українській грома-
Ді. 

Я дуже вдоволена з того, що я осягнула за мої 22 роки 
життя, стараючись через суспільну працю поглибити і, 
закріпити нашу Ідентичність. 

Запізнайте її 2 і 3-го липня на Союзівці... 

Soyuzivka UNA Estate 
Foordmore Rd.. Kerhonkson. N.Y. 12446 

(914) 626-5641 

пункту в одному з етапів її 
т е так принадного і невідо-
мого майбутнього. Однак 
як боляче, т о з такої вели-
кої громади тільки така 
мала горстка, бож тільки 
17 їх! 

Біля 6-ої ѓод. вечора пок-
лнкано в̀ сіх до однієї кімна-
ти. де в присутності членів 
іспитової комісії, батьків та 
гостей учнів, д-р О. Лужннць-
кий прочитав висліди іспн-
тів. Серед абітурієнтів було 
три відмінники, чотири з 
достатніми оцінками, а інші 
десятеро поділилися дуже 
добрими і добрими успіха-
ми. 

Д-р О. Лужницький поба-
жав абітурієнтам иродов-
жувати навчання і закінчити 
якнайвищими науковими 
ступенями. Директор шко-
ли О. Кекіш. в імені учитс-
лів. привітала абітурієнтів з 
сьогоднішніми успіхами.го-
ворячн: ..Ваша постанова 
вчитись в українській шко-
лі, ваше почуття обов'язку і 
відиовідальности бути осві-
ченимн українцями — це 
важлива прикмета націо-
нальної свідомости. Бажаю 
вам зростати в цій свідо-
мості!" 

На закінчення від батьків 
сьќого 'натурального комі-
тету всім висловив подяку 
його голова Атанас Коб-
рнн. після цього о. Т. Про-
копів заінтонував ..Христос 
Воскрес!" 

Скажете - ше одна мату-
ра в школі українознавства! 
Воно так. але чи застановля 
смось скільки ще їх перед 
нами. А варто було б грома 
ді застановитися саме над 
такими абітурієнтами ўкраї 
нознавчнх шкіл, бож це 
їхня зміна". 

Милою несподіванкою і 
зворушливим жестом було 
ге. що, відходячи, кожна і 
кожний з абітурієнтів підхо 
дилн до учителів і дякували 
їм за все, а в першу чергу „за 
терпеливість".. 

Вручення матуральннх 
дипломів відбудеться на 
спільному вечорі випускнн-
ків шкіл українознавства 
метрополії Ню Йорќу та 
околиці в суботу. 4-го черв-
ня ц.р.. в JJoMi Української 
Молоді в Йонкерсі, де цьо-
горічннм господарем свята 
є школа Українознавства 
СУМА в Ню Йорќу. 
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiniiiimiiMiiiiniiiiiiirt 

ФУНДАЦІЯ І 
УКРАЇНСЬКОГО І ' 

ВІЛЬНОГО І 
УНІВЕРСИТЕТУ І 

ІЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ І 
"ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ! І 

UFU Fourdation. Іпс Ш 
203 Second Avenue Щ 

New York. N Y 10003 І 
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ся для веселої розваги, щоб 
потанцювати, зустріти зна-
йомих та побачити внстав-
ку строїв і цікаву орнгі-
нальиу проѓ раму. Серед 
гостей було цього року ба-
гато американців з різних 
стейтових агенцій, як Бср-
нард Буш (з жінкою біло-
рускою). директор стейто-
вої історичної комісії. Ріта 
Мунсамі і Міріям Камітгазі 
стейтової ради мистецтва. 
Джудіт Стенді, голова куль 
турного центру при Артс 
Цснтср. що спонзорує ет-
нічні фестивалі. Петро Іг-
лер. асистент координатор 
фестивалів в Артс Центер. 
два повітові радні та інші. 

Всіх представників при-
вітав Фред Век. вільний 
член етнічної ради, а також 
представив учасників 27-ох 
національних груп і прсд-
ставника місцевої стейтової 
ради УККА Д. Рак Про-
грамою вела Анна Бана-

севич. заступник юлови ба-
левого комітету, яка пере-
бирас головство 'цього ж 
комітету на наступний рік. 
Українських гостей було 20. 
а в показі народних.строїв 
взяли участь Рома і Олег 
Мнськів, Галина Сгецура і 
Мардж Мейзі {хоча сло-
вачка. прилучилася' до ук-
раїнської групи у полтав-
ському строї Даркн Лозо-

. вої). 
Цьогорічна розвагова 

програма складалася з ви-
ступу індіянської групи з 
племен Ленапі і Могак. зор-
іанізованих у Ню Джерзі, в 
американсько-індіянському 
центрі. Вбрані у традиційні 
строї, нащадки первісних 
мешканців країни зарепрс-
зентували кілька своїх тан-
ків при супроводі народної 
музики, а свій виступ закін-
чнли символічним танком-
молнтвою під назвою 
‚.Орел", з яким молитва 
усіх піднесеться до Творця. 
Це була вже друга незви-
чайна молитва цього вечо-
ра, бо початкова інвоканія 
була у формі індуського 
наспіву. Інтонував д-р Ра? 
джа Мріджсндра Синѓ з 
Індії, який вірить, що усі 
.святині, мошеї. синагоги і. 
церкви, та й усі молитви г 
Справді для того самого 
Бога. 4 

У наступній точці ліван-
ськнй танцювальний ан-
самбль в народних строях 
затанцював кілька цікавих 
ліванських танків. Цей ан-
самбль. що діє при Маро-
нітській католицькій церкві 
у Сомерсет. виступав у иер-
ше. Мабуть, ця етнічна гру-
па побільшується в Ню 
Джерзі. ' 

Від губернатора Кейна 
був відчитаний привіт, в 
якому він заявив, що цінить 
різнородність національно-
етнічннх громад і їх куль-
турну спадщину та гордий 
за їх гармонійне спіажигтя 
у стейті Ню Джерзі. 

Смачна перекуска, добра 
вечеря і велика оркестра 
причинилися до іарною 
веселого настрою на цьому 
традиційному балю. 

Програмка балю подала 
список всіх фестивалів на 

-1988 рік. Український фести 
валь. один з лссягьох. від-
будеться 18-го червня і буде 
присвячений Тисячо.іі ѓтю 
Хрнщсння України. Окре-
мнй комітет у складі біля ЗО 
осіб піл проводом Роми 
Мнськів і Люби Сірої, що 
ділять головство. підготов-
ляє спеиіяльну програму', а 
урочистий спільний Моле-
бень з участю найвищого 
духовенства ѓа хорів відзна 
чнть пі світлі роковини. 

Крім фестивалів пооди-
нокнх національностей віл 
10-го вересня в Л нберті стей 
говому парку в Джерзі 

_Ситі. відбудеться сгейтовий 
міжетнічний фестиваль, в 
якому братимуть участь і 
українці. 

Дора Рак 

БІЛЯ МІСЦЕВОСТИ Гсндерсон у Нева лі серія гучних 
вибухів знищила фабрику виробу палива для міжпростір-
них ракет і фабрику цу корків, створюючи отруйну хмару в 
промірі п'яти миль. Понад 150 осіб було поранено, але досі 
точних даних в людських жертвах немає. 

ЧОТИРИ ДНІ ПЕРЕД ДРУГОЮ рунлою ирезндентсь-
ких виборів прем'єр-міністер Франції Жак Шірак проѓ оло-
снв. що мусулманські терористи звільнили з полону трьох 
французів. Західні засоби масової інформації кажуть, шо 
Франція заплатила мусулманам-шіїтам п'ять мільйонів 
долярів викупу за своїх заклалннків 

КОРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТИ ..Вашінгтон Пост" в Москві 
Дейвид Рсмнік інформує, що на головній трибуні, тобто 
над мавзолеєм Владіміра Леніна, у призначеному місці 
для гостей кореспонденти помітили на першотравневому 
святі Боріса Єльцина, колишнього члена Політбюра. 
якого позбавили цього посту за критику повільної дії 
політики гласностн. але назначили першим заступником 
голови комітету державного будівництва, на якому то 
пості він залишився дотепер. По закінченні маніфестації 
численні кореспонденти підійшли до Б. Єльцина і запнта-
ли. що він думає про спір між генеральним секретарем ЦК 
КПСС Міхаїлом Горбачовим і другою після нього 
особою Сѓором Лігачовим. „Ви хіба знаєте, що я не можу 
відповідати на такі питання". — відповів Єльцин і цією 
відповіддю дав до зрозуміння західнім кореспондентам, 
що він не може займати становища до політичних справ. 

ЗГІДНО З ОПІНІЄЮ закордонних політичних спостеріга 
чів і Державного департаменту у Вашінгтоні. амернкансь-
кі дипломати, які служатц на Близькому Сході і в Західній 
Европі, виставлені на велику небезпеку удару терористів, 
переважно іранців, які за всяку ціну хочуть нанести 
американцям Якнайбільше шкоди і за посередництвом 
різних терористичних проіранськнх груп морально 
тероризувати не тільки дипломатів, але також військови-
ків, їхні родини, бнзнесменів і подорожуючих туристів із 
ЗСА. Дипломати в південносхідній Азії, на Близькому 
Сході і в Европі вже отримали пересторогу від Державно-
го департаменту. 
КОНФЛІКТ МІЖ САВДІЙСЬКОЮ Арабією і Іраном 
поглиблюється з кожним днем. Гостру реакцію Савдійсь-
кої Арабії викликала присутність на конференції ОПЕК у 
Відні спікера іранського иарляменту Гашемі Рафсанджані. 
який заявив, що Савдійська Арабія веде ‚‚зрадницьку" 
політику у відношенні до країн-продуцентів нафти і 
служить інтересам З'єднаних Стейтів Америки. Обидві 
держави, мовляв, змовляються проти іслямської револю-
ції. Іранці денервуються ще й тим фактом, що арабські 
приятелі Іраку пообіцяли йому фантастичну допомогу в 
сумі 60 бід. дол.. а Савдійська Арабія доставляє до Багдаду 
300,000 бочілок нафти кожного дня. 

ЯПОНС'ЬКА ГАЗЕТА ..Санќей СімбуіГ повідомила у 
виданні з 4-го'травня п.р.. шо між Совітським Союзом і 
Китайською Народною Республікою відбуваються 
засекречені переговори, метою яких і довести до пілпнсан-
ня нового договору про ненапад і .поліпшення співпраці 
між Москвою і Пекіном. Дипломати-на Далекому Сході 
переконані, шо совєтські керівники хочу 11, Іѓ всяку ціну 
підписати з китайцями договір про ненапад, реченець 
якого вигас ше в 1980 році і у випадку будь-якої о конфлікт у 
китайці мають .‚розв'язані руки" ѓа можуть вдариѓм 
повною силою. Недаром, кажуть політичні спостерігачі, 
Совєтськнй Союз втримує на совсісько-китайському 
кордоні величезну армію в числі біля п'яти мільйонів 
вояків і велику кількість зброї, включно з атомовою. 

ПОДЯКА 
Сьогодні, 6-го травня, у день се. Юрія і у день ур здин 

нашого Незабутнього, Дорогого 
МУЖА, БАТЬКА і ДІДУСЯ 

св. п. д-р проф. 

Юрія А. Тершаківця 
який упокоївся 8-го вересня 1987 р. 

Складаємо щиру подяку усім, хто причинився До звели-
чення його пам'яті і до віддання Йому останньої прислуги, 
відпроваджуючи Його на вічний спочинок. 

Дякуємо о. Степанові Зарічному, парохові укр. кат. 
церкви Успения Пречистої Діви Марії і о. Михайло Блищ за 
відправлення Парастасу. 

Дякуємо о. мітратові Ришардові Семенюкові. який лри-
іхав з Карнегі, Ога., щоб разом з о. парохом Степаном 
Зарічним відправити Похорони. Дякуємо о. мітратові за 
щирі слова прощання (по анг.), як рівнож наша подяка о. 
Степанові за гарні і щирі слова (по укр.). 

Дякуємо панам: Тарасові Максимовичу. Волтер Тарасці. 
Іванові Коцурові і Павлові Ґаладзі за гарний спів. 

Дякуємо усім, хто гарними квітами ўкрасили домовину 
Покійного. 

Нашому приятелеві о. мітратові Романові Добрянсько-
му дякуємо за телефони, молитви і Св. Літўрѓи. 

Дякуємо Усім: родині, приятелям, ларохіннам, профе-
сорам, студентам Маянського Університету за участь в Па-
растасі. 

Щиро дякуємо Усім, хто прийшов на похоронні відлра-
ви, хоч за бажанням родини похорони були приватні. 

Наша щира подяка: нашим приятелям д-роеі Евѓенові і 
Нізі Ґілям, п-у Фредерік Шортен і п-у Фредерік Шортен мол. 
з дітьми, що лриіхали на похорони. 

Тяжко нам вичислити усіх щедрих жертводавців, які 
зложили жертви (понад 2.000) на Св. Літургії — дякуємо усім 
щиро. 

У сороковий День смерти Покійного о. парох С. Зарічний 
відправив Св. Літургію з Панахидою і в церковній залі від-
булися поминки. За приготований буфету дякуємо п. Павло-
ві Ґаладзі, а за поміч у подаванні шановним паням зі Сес-
трицва. Дякуємо п-і голові Любі Маринюк і усім паням з 
ларохіі за поміч. 

Щирі слова нашої подяки належать п-і др. Андрієві Чи-
ровському, який прощав Покійного як Дійсного Члена 
Наукового Тов. ім. Шевченка, якого чпеном покійний був від 
1940 p.,як І від укр. католицької громади під час тризни. 
Дякуємо! 

В пам'ять Покійного зложили: 
На Гарвардський Проект: $100 др. Марія Кознарська з 

п-ми др. X. і І. Касанова. 
На Архів Укр. Лікарського Тов. $100 др. Марія Фішер-

Слиж. 
На тов. НТШ: 
1000 дол.: — родина-сестри: Стефа, Марійка і брат 

Андрій з родинами. 
500 дол. — Мирослава Тершаковець (дружина покійного). 

По 100 дол.: — Роберт і Ці це лип Зелпа; д-р Орест і Аніта 
Павлюки; д-р Роман і Ольга ДзядІві; Андрій і Любов М и-
нюки. 

По 50 дол.: — Дарія і Даиієль Бауадана; Лідія Ігнат; д-р 
Степан; д-р Ѓрейс Пабалан; Олекса і Мирослава Цибрівські; 
Марія Сташинська; Інж. Богдан й Ірина Чайківські. 

По 25 дол.: — Пані В. А. Д. Аидерсон; Володимир і Лідія 
Візерканюк; Джон Е. Палл; д-р Моніка Павлюк-Готтен-
штайн; Михайло й Ольга Ковальчук; Філис Д. Левіс: пані 
Марќ Орен; Зеня і Франка Шапіро і Ева Шапіро. 

По 20 дол.: — Галина Бодарева; В. Я. Лизняќ; Джек Л. 
Сміт; Дж. Сохор; д-р Юрій і Вероніка Цегельські; д-р М. І. 
Чировський; Лінда Тімберс; Донна Крель і Доналд Шварц, 
М.Д. 

По 10 дол.: — Я. Бліхаркська; О. Бульба, Іван і Ева Дідич; 
Тимотей і Віра Гарасим; Фраико і Тамара Ѓурин; Т. і Анна 
Максимович; Варвара Сільвер; М. Стасюк; Я. Тирпецька; М. І. 
Яремќо. 

По 5 дол.: — В. Г. ВаснІковські; Роман Венгльовський 
(син Петра); Люціль Візняк; Тед Демчук; А. Н Гораќ; Віра 
Івашкевич; Соня-Микитќа; Іван Нищуќ; Іван і Марш Осідач; 
Теодор Спас; Михайло"і Марія Стиґа: В. Тарасќа; Єлейн 
Штейн. 

З дол.: — Марія Дудік. 
По 2 дол.: — Володимир і Анна Малярський; Оля Мель-

ник; Анна Микитинська. 
1 дол.: — Параня Гевко. 
На Докторе шпиталь: др. Н. Кенйон і численні групи 

практикуючих лікарів. 
На Студентський Фонд Маямського Університету — 

Мед Школа: др. Сидней Фокс, Жіноча Організація при Мед. 
Шкопі. 

Щиро дякуємо Усім. 
За ініціятивою декана мед. школи др. Б. Фотеля і 

чермана біохемічного відділу др. Віліяма В(Ляна 4 грудня 
відбулися сходини у честь Покійного. 

Дякуємо за дуже теплі спомини, признання за працю в 
мед. школі професорам — товаришам Покійного: деканові 
др. Б. Фоґльові, др. В. Віляиові, др Д. Аидерсенові. др. Т. 
МеидІ, др. Б. Бравнштайнові і др. Н. Кенйонові. Паням секре-

, тарќам за чудові цвіти і смачну перекуску. Усім професо-
рам, студентам і секретаркам за численну участь. Дякуємо. 

У нашім горю тяжко нам знайти слова, які б висловили 
нашу подяку. ч 

Хай Всевишній Усіх нагородить за добре серце! 
Дружина — МИРОСЛАВА 
Сини: ЮРІЙ і АНДРІЙ з родинами 

Маямі, 6 травня 1988 р. 

Наукове Товариство ім. Шевченка 
в Ню Йорќу 

Ділимося сумною вісткою з Членами й Українським 
Громадянством, що у п'ятницю, 8-го квітня 1988 р. 

не 91-му році життя відійшов у Божу Вічність 

бл. п. проф. д-р 

МИХАЙЛО КУШНІР 
дійсний член Філологічно{ Секції Наукового Товариства ім. 
Шевченка, професор Українського Католицького Універси-
тету. Старшина УГА та культурно-громадський і політичний 

діяч. 
Дружині Покійного Софії та всій Родині висловлюємо 

глибоке співчуття. 
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

Управа НТШ 
і Дирекція Філологічної Секції 
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КУПЛЮ ОРИҐІНДЛЬНІ 
' образи (картини) 

Американських , канадських , французьких , 
рос ійських і Других малярів св іту . 

Пропозиц і ї с керовувати : 
VALU. Inc. 
P. О. Box 157 

. . 186 Sut ton Place 
Beaconsf ie ld . P. Quebec 
Canada. H9W 577 -

їігй№Міииімітаіі ќшат 

Український Народний Союз 
. ПОШУКУЄ ДОСВІДЧЕНИХ 

АҐЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
І ` І 

ЗАГАЛЬНИХ 
АҐЕНТІВ-ПРОДАВЦІВ 

зі знанням українсько ї і англ ійсько ї мов 
на околиц і 

Чикаго , Н ю Йорќ , Торонто , Ф ілядельфі і , 
п івн ічного Н ю Йорќу і Нової Англ і ї 

з метою розбудувати` ! керувати мережами 
аґент ів-продавців в тих округах . 

' Впроваджуюч і інформаці ї 
9 Ппатня у форм і позички 
9 В ідсотки від ком ісового 
" Всі бенефіти 

Звертатись до : 

Ukrain ian Nat ional Associat ion, Inc. 
30 Montgomery Street. Jersey City. N.J. 07302 

0 Tel.: (201) 451-2200 

Щойно появився з друку давноочікуваний другий том 
(з черги п'ятьох томів), які мають вийти до 1992 року 

ш АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

за р е д а к ц і є ю В о л о д и м и р а Куб Ійовича 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
УКРАЇНИ 6 

(G - К) 
Д і ю ч и й редактор Д а н и л о Гузар -Струк 

Ціна 1 2 5 . 0 0 д о л . з п е р е с и л к о ю 
Видання University of Toronto Press. Торонто. Баффапо. Лон-
дон. 1988. накладом Канадського Інституту ЎќраЃйських 
Студій Наукового Товариств ім. Шевченка і Канадської 
Фундації Українських Студій, 737 стор. Видання багато ілю-

строване кольоровими і чорно-білими фотографіями і 
численними мапами. 

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

Мешканша стемту Ню Джерзі обое'язані додати до ціни 
6% стейтового податку 

МАЄМО ЩЕ НА СКЛАДІ: 
Олекса Гай-Головко: СОН 

Вінніпег. 1984. Друком Християнської Преси, 
стор 40. Поема про національний гніт і утиски 
українського народу з боку московського и'а'риз-
му і. комунізму за взором Шевченковоі ѓїоеми 
..Сон" ; : `х S 3.00 

і Олекса Гай-Головко: ПОЕТИЧНІ ТВОРИ В 6-ож T o V 
МАХ. Том перший. V 
В-во ..Нові Дні", Торонто. 1970, стор. 137. Вибрані 
поезії за роки 1933-1947 з різнородною темати- у 
кою , .'... 8.00 

Олександер Смотрич: УЖИНОК 
В-во ..Сучасність". Ню Йорќ. 1985, стор. 116. Мі-
ніятюрні поезії з різнородною тематикою 7.00 

HIS BEATITUDE PATRIARCH JOSYF 
Confessor of the Faith 
Edited by Stephen Oleskiw 
Ukrainian Publishers, London. New York. Toronto. 
1984, pages 63 On the death of Ukrainian Cardinal 
Josyf Slipyj. Short biography, his Testament, Con-
dolences. Obituaries from the Western Press 5.00 

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

Мешканців стейту Ню Джерзі обов'язує 64 продажного податку 

Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

закпикають Вас 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
на його працю та акції дпя 

1 Поширювання правди про Україну 
2. Поборювання очорнювання та знеславлю-

вання українців 
3. Оборони громадянських прав українц ів 

Пожертви просимо пересилати чеками або пош-
юним'и переказами на 

'Ж 

Ukrainian Heritage Defense Fund 
c . o U k r a i n i a n N a t i o n a l Assoc ia t ion 

30 M o n t g o m e r y Street . Je rsey C i ty . N J 0 7 3 0 2 
враз із виповненим вирізќом цього закпиќў 

Просимо подати суму пожертви своє ім'я пріз-
вище та адресу 

ШЏли пожертви S 

їм я та прізвище 

число дому вупиия 

місцевість стеит поштовий КОГ 

Чого... ` 
(Закінчення зі стор. 2) 

для російської культури. 
Тому ж ѓспер вони запопад-
лнво включають у росінсь-
кий культурний процес і тих 
авторів, які не визнали лені-
нѓзму, і друкують не тільки 
твори Пастернака. чи на-. 
віть пості'йного емігранта 
Івана Буніна, але й навіть 
Владі міра На бокова. Це 
гарно і достойно вимагати 
привернення в українську 
літературу знищених кому-
ністичним режимом пись-
менників. але чому це' по-
вернення виправдується не 
мистецькою вартістю їхніх 
творів, але нагальним тол-
куванням, аж до несмаку. 
відданій службі ідеї кому-
нізму у тих реѓабілітованих 
жертв режиму. Починаючи 
від Волинського, чи Влизь-
ка. аж до таких майстрів, як 
Микола Куліш, чи Лесь Кур 
бас. їх повернення українсь-
кііікультурі чомусь виправ-
дується тільки біужінням 
великим ідеям ленінізму. Та 
ось вже в час ‚‚гласності!" 
загинув у концентраційно-
му таборі, безневинно кара-
ний режимом чи не найбіль-
ший поет, народжений вже 
в совстській дійсності і ви-
хований на ленінських іде-
ях, Василь Струс. Та ніхто 
не зѓадўе його імени і не 
пробує реѓабілітувати, бо й 
якжс ж реѓабілітувати пое-
та. який зріс і виховався в 
країні, де тільки ..одна — як 
казав Тичина — думка с". 
Щобільшс, убивши Струса, 
вже новий режим „гласнос-
ти" не дозволяє тіло його 
по-людськи поховати. На-
віть царський режим не від-
мовив цієї людської послу-
ги великому ворогові цар-
ського-роду — Шевченкові. 
який образив цей царський 
рід і — з точки погляду 
царського режиму — був 
справедливо покараний, †а 
тіло Шевченка з великою 
урочистістю перевезено з 
далекої царської столи ш' в 
рідну Україну і там славет-
но поховано при великому 
здвизі народу та ще й висн-
палн пропам`ятну могилу. 

Є одно місце у доповіді 
Олекси Мусіснка, яке спра-
ведливо і влучно насвітлюс 
ситуацію в Україні, і'на 
перших початках ленінсь-
кої ери, і в часи культу осо-
би. чи радше осіб, і тепер, 
коли повинна розцвітати 
‚‚гласність". Це коли він 
розказує про одно неподоб-
ство. шо нритрапилось з 
науковою працею українсь-
кого вченого Ярослава Дзи-
ри, який на рекомендацію і 
під проводом академіка і 
заслуженого діяча науки 
Олександра Т. Біленького 
вилрацював аналізу у літопи 
су Самійла Величка, у вис-
ліді чого написав наукову 
працю під назвою „Літопис 
Величка і творчість Шевчен-
ка". Праця Дзнри дістала 
надзвичайні, схвальні ре-
цензії не тільки академіка 
Біленького, але й інших 
академіків, як М. К. Гуд-
зій, Л. М. Новиченко, Є. С. 
Шабліовський та багатьох 
інших вчених. Та що з того, 
цієї праці не надрукували, 
не тільки в час її написання, 
в 50-их роках, але воно за-
лншасться ненадрукова-
ною досьогодні. 

І тут не помагають інтер-
венції навіть самого сскре-
таря Правління Спілки Пи-
сьменників України. А чо-

му? Бо ця праця не під смак 
..чиновній видавничій, да-
мГ. як її називає Мусісн-
ко — яка порішує, що мож-
на друкувати, і хто може 
бути надрукований. Та ще й 
Мусіенко наводить таку ви-
мовну відмову оцієї „чинов-
ної дамочки": ‚‚Ми не сумні-
ваємося в цінності вашої 
праці. Але чи пройде ваше 
прізвище... там?" Ми знає-
мо, хто оця дамочка, що 
про себе говорить „ми", а 
про режимну владу — 

' .‚гам". Це славна ота „тьо-
гя Мотя з Курська", що її 
завважив ще геніяльний Ми-
кола Куліш, а Лесь Курбас 
випустив на сцену, якої тс-
пер бояться показати навіть 
у період'".‚гласности". Цій 
дамочці у горлі стає такс 
ім'я, як Шевченко, а ще й 
Величко. А вона надає тон і 
смак у всьому, що діється в 
українськгіг-ку?їьтурі. Так 
воно, було і так воно і є. 
Колись було навіть краще. 
Бо на початках росіян в 
Україні було щось понад 
один мьчьйон. А тепер їх 
уже вдесятеро більше, по-
над десять мільйонів. Тож і 
тих чиновних дамочок, які 
все вирішують, більше. І все 
вирішується десь „там", і 
без дозволу „звідтам" не 
вільно нічого ні сказати, ні 
зробити. Ось прийшла 
справді заповітна катаст'ро-
фа — Чорнобиль, а в Києві 
ішло народне гуляння, за-
пляноване в Москві, під 
проводом майстра від „ма-
лоросійського гопака" Шер-
бицького. І не було ніяких 
запобіжних дій, бо всі чека-

. ли, що перекаже оця дамоч-
ка „звідтам", що порішать 
„там", чекали директив з 
Москви, столиці вітчизни. 
Навіть в обличчі тотальної 
катастрофи, яка загрожує 
повним знищенням, україн-
ськнй народ не сміє самий 
порішити про свій порятунок 
х Перед півсторіѓччям Ми-
кола Хвильови'й вигукнув з 
пересердя „Геть від Моск-
ви!" Сьогодні це гасло вже 
неактуальне. Трсба-було-б 
хіба гукнути: Геть москалів 
з України! Становище, в 
якому опинилась Україна 
після 70-річної тотальної 
окупації таке, що їй небага-
то поможе запланована в 
Москві .перебудова. Днску-
сія про реѓабілітацію зни-
щених письменників, та ще 
й у замкнених письменни-
цьких конференціях, чи до-
магакня відкрити там, чи 
там дитячий садок з укра-
інською мовою небагато 
поможуть. Український на-
род, як усі народи нашої 
землі, навіть оті найтемні-
шої колоніяльної Африки, 
мусять вийти з колоніяль-
ної залежности і перебрати 
у свої руки право станови-
ти про своє життя і свою 
долю. Тоді і буде дзвеніти 
українська мова в Україні і 
буде зростати українська 
культура. І само життя на-
бере повної вартости і вдо-
волення, бо його творнти-
муть самі господарі своєї 
землі, своїми умами і свої-
ми руками. І тоді покажеть-
ся, якими недоречними усі 
ті вихвалювання старшого 
брата, що мовлявх)хоронив 
наш край від ворогів і вря-
тував нас від загибелі. Не-
має більшого ворога, ніж 
отой старший брат, який 
володіє безмежними прос-
торами своєї власної землі, 
та все ж посягнув і заволо-
дів не тільки нашою тери-
торією, але відібрав у нас 
нашу історію, нашу культу-
ру і нашу національну само-
бутність. 

Клівленд і околиця! 
В неділю, 15-го травня 1988 p., о ѓод. 1-ій по пол. 

в залі ім. Митрополита Андргя Шептицького 
при 5720 Стейт Ровд, ПАРМА, Огайо 

відбудуться 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету Відділів УНСоюзу 

КЛІВЛЕНДСЬКОЇ ОКРУГИ 
У Загальних зборах зобов'язані взяти участь з рішаючим 

правом голосу: Члени Управи Окружного Комітету. Конвен-
ційні Делегати та по два делегати наступних Відділів; 

18. 50. 102 108. 112, 115. 166, 180. 222. 233 240 
251. 291 295. 328. 334. 336, 346. 358. 364. 

Гостей, Членів Українського Народного Союзу 
радо а ѓгаємо. 

ПРОГРАМА НАРАД 

і Відкриття і схвалення порядку нарад 
2 Вибір президії ' 
3 Вщчитання і прийняття протокопу попередніх Зборів 
4 Звіти уступаючої Управи і Контропьноі Комісії 
5 Дискусія над звітами і їх прийняття 
6 Вибір нової Управи. 
7 Спово УЛЯНИ ДЯЧУК, головного касира УНСоюзу 
8 Плян праці на біжучий рік 
9 Внески і запити 

Ю Закриття Загальних Зборів 

У зборах візьмуть участь: 
У л я н а Д я ч у к , головний касир УНС 

Тарас Шмаґала, головний радний ўне 

ЗА ОКРУЖНУ УПРАВУ 
мґр Василь Ліщинецький, голова 

Завдання... 
Закінчення зі стор. 2 

(ксрс.тки як в Европідак і в Америці та Каналі. У деяких 
бібліотеках інахоляться дійсно ..білі круки", як наприклад 
v'музейній бібліотеці в Стемфорлі. яка існує віл 1935 року і 
Іі ќіснував другий і черги списќок українців католиків в 
Америці св. п. Митрополит Константнії Богачевськиіі. 
Створення центральної бібліотеки, чи болаіі загал`ьного 
каталогу, який лавав би орієнтацію, ле т о знаходиться. 
луже облеппило б нам праню. 

Реасумуючи сќазане, я хот'ів би пілкреслити. іио нам 
треба посилити нашу праню у користь української науки, 
доповнюючи те. т о наші історики в нілсовгтській Україні , 
не можуть зробити.. 1 тут аж проситься навести слова 
натріярха української історичної науки ироф., Михайла 
Грушевського. який, пишучи, вступне слово до 150-го тому 
Записок Наукового Товариства ім. Шевченка, немов лав 
дороговказ, шо і як робити історикам у вільному світі. Ці 
пронам`ятні слова написані в квітні 1929 року. 

Тод ішню Галичину можна до певної міри порівняти до 
Нашої о положення у в ільному с в і т і , хоча може не 
стовідсотково, все таки певна аналогія існує. Грушевськнй 
вітав Н Т Ш і$ появою 150-го тому Записок Н І Ш коротко 
ііеред розгромом української науки в Україні , шо наступив 
в 1930-их роках, жертвою якого впав і сам Грушевськнй. 
Він чітко визначуѓ ролю українських вчених поза Совстсь-
к о ю У к р а ї н о ю . Ось йо го слова: . .Вих ід 150-го тому 
Записок Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові в 56-
ті роковини існування Товариства і в40-ий(ириблишо) рік 
Його перетворення в Товариство Наукове — се пам'ятна 
дата, не місцевого, львівського чи галицького, а всеукраїн-
ського. можна навіть сказати всеслов'янської о иіачення". 

А далі Грушевськнй пише: ..А тепер коли ми вже магмо і 
українську Академію з титулом, признану в сій ролі 
культурним світом, і. українська культура розгортаѓться 
на всі. чи майже всі ділянки людського життя від дитячої о 
захисту і сільської ради до внших державних установ, 
академічної опери, державного театру і, т.п. і українське 
мистецтво, наука, культура стають невідмінними учасника 
ми всякого роду св і тових вистав, конгрес ів і т .д . . а 
культурну українську роботу сповняють не приватні , 
громадські, а державні установи Української Радянської 
Республіки, чи Товариство ім. Шевченка може вважати 
випов'неною :ю краю свою історичну місію? Сќонета ту вав-
ши здійснення всього того, шо в невиразних обрисах, як 
дальші можливості носилося перед духовними очима його 
фундаторів, пбвідииків 40-50 літ тому, ‚може сказати собі 
' Н и н і о т и у ш а ( н Г . і заспоко їтись на ролі н а у к о в о г о 
товариства місцевого значення, здавши важливіше на 
Всеукраїнську Академію та інші установи всеукраїнського 
значення? Н І . Н І Я К ! Товарствоім. Шевченка організуючи 
західньо-українські сили, виходячи в'своїі і роботі від 
проблеми історії західно-українських земель, обслугову-
ючи наукові потреби місцевого громадянства в сій сфері, 
не може бути заступлене науковими ор ган і зац іями 
Радянської України якими б досвідченими і иоиуляриза-
ПІйнимй засобами вони не розиоряджали. А й проблеми 
іаіально-українського характеру дуже корисно і навіть 
необхідно бачити в аспекті взаємовідносин за.чідніх і 
схі.шіх іемель. і самі взаємовідносини повинні обслідува-
тися піл кутом зору Наддніпрянщини і Наддністрянщини, 
щоб про них можна було виробити собі об'єктивний суд 

Різні ділянки української культури, і так само наукового 
іослілу можуть розроблятися повніше і корисніше, то в 

нашім українськім центрі, то в Західньо-Українськім. Тому 
без титулу чи з титулом, шо також може коли-небудь прийти 
їй на долю наша фактична західньо-українська академія 
повинна далі продовжувати свою шановну і заслужену 
працю. В можливо тіснім контакті , оскільки їм дозволяють 
зовнішні обставини, лишаючи на боні якінебуль рахунки 
етикету чи амбіції, нині дві академічні установи повинні йти 
далі в високім науковім змаганню, координуючи свою 
роботу в інтересах народу і всслюлства". 

Треба взяти до уваги, що Грушевськнй писав свій привіт. 
- побажання до 150-го тому ..Записок Наукового Товарист -

ва" в добі шс так званої українізації. Однак ирсдчуваю4" . шо 
ѓряде розгром українського наукового і культурного життя, 
він виразно натякає на ..зовнішні обставини", тому дорад-
жує провадити наукову роботу всеукраїнською значення. 

Думки Грушевського можна цілком добре иримінитн до 
сучасних обставин. Нині українські вчені у вільному світі 
мусять виконувати працю всеукраїнського значення, бо її 
Київська Академія не може виконати так. як добро українсь-
кого народу вимагає. Там нині не можна опрацювати з 
точними статистичними даними наші втрати, шо їх зазнав 
український народ за час большевииької влади і вссвлали 
комуністичної партії з її центром в Москві, від 1920 років 
почавши. Тільки в останніх місяцях підносяться голоси 
протесту проти знищення нашої культури, проти русифікації 
Раніше тільки потайки діставались відомості про жахливі 
відносини та про нищення наших діячів науки і культури. 
Треба, отже, нам. українським історикам, у вільному світі по 
з м о з і з і б р а т и всі м а т е р і я л и і в и д а т и . ' я к і с т о р и ч н и й 
джерельний документ про наші втрати за час володіння 
комунізму і нацизму на наших землях. Цс повинно `бути 
щось в ролі книжки ..Жнив Розпачу" Конквсста про голод 
аранжований Кремлем у 1930-их роках, чи до Мартнрології 
наших Церков, ц ю їх видав ..Смолоскип" під редакцією 
Зіньксвича. 

Ще багато є в живих свідків зі Східньої і Західньої України, 
які могли б досить докладно дати інформації про наші 
втрати. Найновіші вихідці можуть докладно поінформува-
ти про найновіші часи (Спомини і свідчення поќ. Григорен-
іса; Руденка. Шумўка, Світличної та інших). 
' Кожна суспільна верства нашого народу понесла всли-
чезні врати від звичайних робітників починаючи, а відтак 
селян, куркулів, середняків, культурних діячів, письменників 

науковців та політичних діячів. 
Усі наші культурні і політичні діячі, які не виїхали на Захід 

були жорстоко винищені, як наприкладіз Західньої України. 
Остап Луцький, Дмитро Левицький. Володимир Кузьмович. 
Володимир Старосольський. Д . Великанович. ЌО. Целевич. 
К. Студинський та багато інших. Жорстоко були знищені 
церковні провідники з Митрополитом Української Правос -
лавної Церкви Василем Лииківськнм на чолі і Українська 
Католицька Церква, ціла ієрархії якої була арештована, з 
якої врятувався тільки Митрополит Йосиф Сліпий, згодом 
К а р д и н а л і Патр іярх та тисяч і рядового духовенства 
світського і монашого. Це велике завдання українських 
істориків подбати, щоб ці жертви не пішли в забуття і велика 
відповідальність перед істор`ією і поневоленою Батьківщи-
ною. 

Наснажені любов'ю до поневоленої Батьківщини мусимо 
залишити всякі непорозуміння, а усвідомити собі, шо наш 
поневолений народ очікує від нас моральної підтримки. 
Нехай і т і . що тепер мучаться за правду в Україні і на 
засланнях.знають, що про них не забули. 

Останній лист Михайла Гориня до редакції „Радянської 
України" — це наглядний доказ, якою важливою є наша 
п'раця на ем і грац і ї для н а ш о г о народу. Т о ж об 'єднан і 
працюймо для добра української історичної науки, а воно 
буде добром цілого нашого народу. М и даймо, як писав ще в 
1937 році поќ. проф. Кубійович, свою працю для добра ук-
раїнської науки, асуспільстводасть нам змогу наші праці 
друкувати. Наша спільнота завжди щедра, коли треба 
дати на добру ціль, якщо вилить в цьому користь для 
народу. Наглядним доказом зрозуміння великої цілі є 
видання Енциклопедії Українознавства, що їїзфінансова-
но жертвенністю нашого громадянства. А сьогодні наша 
спільнота шедро підтримує Гарвардський Проект, який 
має стати важливим документом, що Київська Держава з її 
духовними скарбами є плодом генія українського народу. 

Українська... 
(Закінчення зі ст. 2) 

окупантської нації. Багато 
дітей підпадає під впливи 
чужого довкілля в піонерсь-
ких клюбах. де діти мають 
кращі харчі та іграшки, ко-
ристають з дарових прогу-
лянок, а в шкільному віці зі 
спортового вивінування. 
музичних і танкових курсів, 
а все оте спілкування відбу-
васться чужою, а не рідною 
ІЛЬВОЮ. Так було вже в 1960 
роках, як це влучно відмі-
тив тоді Іван Дзюба в сво-. 
їй студії „Інтернаціоналізм 
чи русифікація", наводячи 
розмову двох „українських 
мамаш": ‚.Мой син із-за 
етого украінекаво язика не 
иошол в школу. Он нєнаві-
дет учітєльніцу українска-
во язика". Он називаєѓ єє 
- бандєровка`. І так виросли 
і виростають дальше вис-
лужннки, які неначе яннча-
ри не люблять нічого рідно-
го і тому служать ворогові. 
Таке то приниження україн-
ської мови і НЄ"ЛНШЄ мови, 
але й культури і своєї гід-
ности довело до спустошен-
ня, яке грізним мементом 
охопило українських „ра-

-дянськнх письменників" на 
минулорічному. 1987 року 
з'їзді СУП. 

Страдальна українська 
мати! Не допоможуть тобі 
„перебудова" і „гласність", 
бо треба було б перемінити 
свідомість і гідність! 

А тут? Скільки матерів 
чує кожного тижня, а може 
й кожного дня: „Я не хочу 
ходити до школи україно-
знавства, я не потребую 
української мови!" „Я аме-
рикаисць. канадець, австра-
лісць і бозна хто?" Не 
легке також завдання укра-
їнської матері в росіянні по 
чужих чужинах. Ѓому укра-
їиські школи щораз то мен-
ші чисельно. Батькам часто 
жалко, що їх дитина „перев-
томлюсться" аж шість днів 
ходити до школи. А ми хіба 
не ходили шість разів до 
школи та й не мали авт, чи 
автобусів. То ж не жалійте 
українські матері своїх ді-
тей. не мрійте про їх „вели-
ку кар'єру." бо що ж варта 
кар'єра, коли втратите сво-
го сина чи дочку для свого-
народу? Українська стара 
приповідка каже: „Дитину 
ховати — цс камінь глода-
ти". Підійміть цей ка.мінь-
обов'язок і не зважаючи на 
усі камені, що їх кладе жит-
тя на вашому шляху, ваш 
найважливіший обов'язок 
— збереження своєї дитини 
для України. 

У „Свободі" з дня 26-го 
лютого ц р. був поміщений 
лист до редакції „Українсь-
ка мама", що сердечно й 
приступно з'ясовує обов`яз-г 
ки української матері в ро-
сіянні. Тому треба дякувати 
і часто повторяти цінний 
для всієї еміграції лист Оль-
гн Шафаровської — Pyft-
ннк, матері, що на чужині 
виконує добре свої мате-
ринські завдання — Мате-
рі Тисячоліття! 

Українські Матері, від-
свіжені й скріплені святку-
ваннямн 1000-ліття Хрис-
тиянства,несіть гордо ваші 
щоденні завдання і ‚вико-
нуйте цей великий обов'я-
зок збереження ваших синів 
і дочок для України, бо 
молоді матері — остання 
твердиня нашої національ-
ноїсвідомости! Наша матір 
ніколи не була „лялечкою", 
але, була захисником най-
ціннішого скарбу — моло-
дого покоління! 

НЕ "Б", А "Т" 

У „Свободі" з 6-го травня 
ц.р., на сторінці 4 v підписі 
під світлиною з прем'єри 
драматичної поеми І. Кочер 
ги „Ярослав Мудрий" по-
милково подано Б. Певний, 
а має бути Т. Певний. — 
Ред. 

II 
U K R A I N I A N 
C O O K E R V 

'ІІ.і SKH hi 

TRADITIONAL UKRAINIAN COOKERY 
by Savelti Stechishm 

(Handling and postage charges 
included) - $16.00. 

New Jersey residents 
add 6йь sales іа` 

SYOBODt BOOK ITOffl 

к і и і C-tf М`' 0U01 
. . J 

# ДО ВКГНАИМУ Щ 
ПОМЕШКАННЯ u ACTOPlT 

у двородиниому домі на 2-му 
поверсі; близько до склепів і 
трамспортаціі чотири й пів кім-
нати; дорослі без дітей Можна 
винаймити також місце в гара-
жі. Телефонувати треба в день 

і вечором на число 
(718) 545-9020 

І І І )ДІГМІИГТТввІ 
?6 First Avenue 

Tel і?І?) 473-3550 
СВЕТРИ. ВОВНЯНІ.ХУСТКИ, іишк-
мні ЖІНОЧІ блюючќи, амш. обрусм, 
подушки, І т. п., к#реміќв, рііьба в 

Арці - ДЕШЕВО. 

I REAL ESTATE І 

FOR SALE: NAPANOCH 
5 btdroom house. Eil comj $97.000 00 
Ciocery Store. Ask $55.00000 
7 room house - Redue $53.000 00 

Many more. 
Call (914) 626-3551 - BROKER 

m SKKVICK # 

UKRAINIAN 
TYPEWRITERS 

also other languages complete 
line ol ollice machines A 

equipment. 
JACOB SACHS 

251 W 98th St 
New York. N Y 10025 
Tel (212) 222 6683 

7 days a week 

Ї BUSINESS SERVICE # 

— m 

ГРОШІ до CCCP 
1 РУБЕЛЬ 

В К Л Ю Ч А Є ВСЕ 

$2.10 
(Валючсна достам і )аввмм`юима) 
(Міммлльм# ї їмоал(ииа — ЗО рув ) 
Ціни аідловідлють нинішньому цур` 
coo шомнноі млюти і лідлагають 
будь-яким олодатщуіаимм 1 змінам 

що можуть статися до аручаиия. 

ОФІЦІЙНІ ПЕРЕКАЗИ. 
ВСІ ПЛАТНОСТІ ПОВНІСТЮ 

ГАРАНТОВАНІ. 
ВАМ ПОСИЛАЄТЬСЯ РОЗПИСКА 

ЛІЦЕНЗОВАНІ І ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 
ЗАПОРУКОЮ. 

GRAMERCY 
І SHIPPING, INC. 
І 744 Broad Street 
І Newark. N.J. 07102 

Est 1947 . 

#FUNERAL DIRECTORS# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 
Заимається похоронами 
о BRONX BROOKLYN 
NEW YORK і ОКОЛИЦРХ 

ЛЎІС НАЙҐРО - директор 
Родима ДМИТРИЌ 

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

(212) 674-2568 

LYTWYN S LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обспуга ЩИРА і ЧЕСНА 
Ov." Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 
Та'Ож займаємося noxopo-
нами ма цвинтарі о Вавмд 
Бруку і перенесенням Тлін`-
них Останків з різних країн 

світу 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Siuyvewnr Avenue 

(corner Stanley Terr) 
UNION. N J 07083 

(201)964-4222 

SENKO 
FUNERAL HOME 

213 Bedford Avenue. Brooklyn. NY 
(718) 388 4416 

HEMPSTEAD 
FUNERAL HOME 

89 Peninsula Blvd.. Hempttead. I t 
(516)481-7460 

24 HOURS A 0AY 

П А М ' Я Т Н И К И 
і різних граиіт)а. ставимо иа 
цвинтарям са. Андрія а Бааид 
Бруку, са. Духа а Гамптомбур-

ѓу. та інших. 
ВІДОМА СОЛІДНА 

ФІРМА 

Cypress Hills 
Monuments 

Власник — українець 
ВОЛОДИМИР 
БІЛЯНСЬКИЙ. 
К. М. КАРДОВИМ І 
О. ЛОБАЧЕВСЬКА 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. NY 11208 
Tel: (718) 277 2332 

Відкрито кожного дня. а субо-
ту включно від 9 5 по пол в 

неділю від 10 4 по пол. 
На бажання і для вигоди кліси-
тів радо заїдемо 'по Вашого 
дому з проектами й порадами. 

у 


