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ВІДБУЛИСЯ ОФІЦЕРСЬКІ ЗБОРИ 
ОДЕСЬКОЇ ОКРУГИ 

Одеса (УНIАР). - Тут у 
вівторок, 28-ГО липня,відбу" 
лися офіцерські збори Оде
ської військової округи. 
Учасники зборів обгово
рили питання будівництва 
збройних сил України, про
ходження служби та СОЦІЯ-
льного захисту військово
службовців. На збори були 
запрошені представники 
державних адміністрацій 
Республіки Крим, Одеської, 
Миколаївської, Кіровогра
дської, Черкаської, Херсон
ської, Запорізької, Донець
кої, Дніпропетровської та 
Харківської областей. Всту
пну доповідь виголосив ко
мандуючий Одеської війсь
кової округи генерал-лейте
нант Радецький. Після цьо
го виступили делегати. 

У праці зборів взяв 
участь міністер оборони 
України Костянтин Моро
зов, якого запросили для 
обговорення кола соціяль-
ниx питань, котрі потребу
ють швидкого вирішення, в 
першу чергу — забезпече
ність військових житлом. 
Офіцери вирішили утвори
ти фонд допомоги родинам 
військовослужбовців, виз
начити порядок розподілу 
помешкань для офіцерів. 
Обговорили також деякі 
статті закону України про 
військовий обов'язок. 

Члени координаційної 
ради офіцерських зборів 
Чорноморської фльоти із 
Севастополя скерували зве
рнення до Москви з вимо
гою негайно приступити до 
розподілу фльоти. з україн
ською стороною домовле

ність з цього питання вже є. 
Члени Координаційної ра
ди офіцерських зборів Чор
номорської фльоти віднині 
будуть співпрацювати зі 
Спілкою офіцерів України. 

На пресовій конференції в 
Одесі К. Морозов заявив 
протест з приводу публіка
цій у московських газетаx 
наклепницької інформації, 
що нібито український лі
так охороняв корабель, 
який втік із Севастополя до 
Одеси. Насправді це був 
російський літак СУ—27 і 
він, Морозов, вимагатиме 
покарання осіб, які наказа
ли підняти літак у повітря і 
переслідувати корабель. 

У пресовому центрі мініс
терства оборони України 
повідомили, що командира 
34-го армійського корпусу 
генерал-майора Віктора 
Палія призначено старшим 
військовим начальником 
гарнізонної служби в Респу
бліці Крим. Йому підпо
рядковуватимуться усі на
чальники ґарнізонів зброй
них сил України на півост
рові. 

Служба ІТАР—ТАСС 
27—28-ГО липня поширила 
інформацію, що керівник 
Служби Національної Без
пеки України Євген Марчук 
нібито назвав Львів най
більш корумпованим міс
том України. Пресовий 
центр СНБУ спростував 
цю інформацію і висловив 
рішучий протест проти на
магань втягти Службу без
пеки у процеси політичної 
протидії партій, рухів і те
чій. 

у Мейплвуді відзначать 
роковини незалежности 

Мейплвуд, Н.Дж. - Тут 
у понеділок, 24-го серпня, о 
год. 9:З0 вранці біля мейпл 
вудської ратуші на Веллі 
вулиці відбудеться відзна
чення першої річниці про
голошення незалежности 
України. Мейор Роберт Ґре 
емір підпише та прочитає 
проклямацію і після корот

кої святкової програми при 
звукаx українського та аме
риканського гимнів буде 
піднято український націо
нальний прапор. 

3а додатковими інформа~ 
ціями слід звертатися до 
головного радного У НСою-
зу Андрія Кейбіди на число 
телефону (20І)762-2827. 

І. Плющ приймає 
закордонних гостей 

Київ (УНIАР). - У п'ят
ницю, 31-го липня, у пресо
вому центрі Верховної Ради 
України повідомили, що 
голова Верховної Ради Іван 
Плющ прийняв делегацію 
Австрійської Республіки на 
чолі з федеральним мініст -
ром, доктором Францом 
Фішлером. 

Під час зустрічі обговоре
но питання дальшої спів
праці між обома держава
ми, спільного підприємниц
тва на взаємовигідній осно
ві. І. Плющ поінформував 
про перешкоди і труднощі, 
які стоять перед економі
кою України. Ф. Фішер вик
лав проєкти можливих про 
грам співробітництва, зок 
рема, в галузі лісового гос
подарства. Від української 
сторони в переговорах взяв 
участь міністер сільського 
господарства і продовольст 
ва Василь Ткачук. Австрій
ську сторону представляли: 
член кабінету федерального 
міністра Отто Фройд-Гоф-
маєр; заступник начальни
ка торгової та ЄКОНОМІЧНО-
політичної секції федераль
ного міністра Ернст Тал-
лер. 

В четвер, 30-го липня, 
голова Верховної Ради 
прийняв надзвичайного і 
повноважного посла ЗСА в 
Україні Романа Попадюка 
на його прохання. Р. Попа-
дюк вручив голові україн
ського парляменту запро
шення Конгресу ЗСА відві
дати Америку в зручний для 
нього час. І. Плющ з вдяч
ністю прийняв запрошення. 

Того ж дня І. Плющ прий 
няв повірену у справаx 
Швайцарії в Україні Ан Бот 
ті та обговорив з нею питан 
ня, які становлять взаємний 
інтерес для двох держав. 

Минулого тижня І, 
Плющ відбув поїздки і від
відав колгоспи Кагарлиць
кого району. До села Стри-
тівка Кагарлицького райо
ну напередодні приїзду го
лови Верховної Ради до 
місцевої крамниці завезли 
багато масла, ковбаси та 
консервів. Відразу утвори
лася черга. Та оскільки І. 
Плющ купувати харчі не 
виявив бажання, то їх знову 
повантажили до авт і повез
ли в інше село, куди також 
мав заїхати високий гість. 

Радіостанція в Ню Йорку 
передасть твір М. Скорика 

Ню Йорк (І. Стецура). ~ струнного квартету" визнач 
В неділю, 9-го серпня ц.р., ного композитора Мирос-
о год. 3-ій по полудні ВІД0' лава Скорика. Цей твір на-
ма радіостанція клясичної писаний спеціяльно для Мю 
музики в Ню Иорку WQXR зік Мавнтен, публіка прий
(93.6 ЇМ) передаватиме кон- няла оваційно. 

Другий концерт квартету 
ім. Леонтовича, що відбув
ся 21-го червня ц,р,, можна 
буде теж почути на WQXR в 
неділю, 16-го серпня, о год. 
3-ій по полудні. 

церт квартету ім. Леонто
вича, який відбувся I6-го 
червня у серії концерт ів 
Мюзік Мавнтен. У програ
мі цього концерту квар
тет блискуче виконав пре
м'єру твору „Диптих для 

в Києві починають перевидавати 
твори М. Шлемкевича 

Кренфорд, Н.Дж. (P.C) . йорку 
У київському видавницт

ві „Фенікс" з датою 1992 
вийшло поновне видання 
збірника п.з. „Українська 
душа" на тему української 
ментальності. Оригінальне 
видання цієї книжки появи
лось ще 1956 року у Ню 

На Союзівці проходить вчительський семінар 

Учасники семінару на Союзівці 

Союзівка. — Тут на оселі гіки. 
УНСоюзу від 26-ГО липня Мета вчительського семі-
ц.р. розпочався щорічний нару - це підвищення квалі 
вчительський семінар, вось- фікації учителів шкіл украї-
мий з черги, організований нознавства та підготування 
Українською Шкільною Ра
дою та спонзорований Ук
раїнським Народним Сою
зом. 

3а відомостями, одержа
ними від д-ра Євгена Федо-
ренка, керівника й організа
тора вчительського семіна
ру, цього року виклади три
ватимуть два тижні з семи
годинним академічним що
денним навчанням. У прог
раму включені переважно 
виклади з україністики, а 
саме: мови та літератури, 
культури, історії та педаго-

вчителів до навчання в 
старших клясаx , ,Рідниx 
Шкіл" на поселенняx. Лек
торами ціьогорічного вчи
тельського семінару є проф. 
Павло Маляр — українська 
мова, д-р Юрій Ґаєцький — 
історія України, проф. Олек 
сан дра Дяченко-Кочман — 
українське мистецтво, д-р 
Є. Федоренко — українська 
література, д-р Ігор Гурин 
— лектура в школаx украї
нознавства та поселення 
українців у світі. 

Крім того, плянуються 

окремі лекції та гутірку з 
методики та української 
педагогіки. Серед гостей-
лекторів запляновані висту
пи педагога Дмитра Марґу-
ліса та показ вибраних дія-
позитивів з виставки „Дух 
України" Iрени Горнич. 

На цей семінар з'їxалися 
вчителі шкіл українознавст-
в̂ а з Чикаго, Дітройту, Ню 
Йорку, Сиракюзів, Гарт-
форду, Кергонксону, Торон 
то та з України. Адмініс
тратором семінару є Сте-
фанія Квасовська з Пассей-
ку. 

Семінар відвідують та
кож зацікавлені гості на 
Союзівці. 

за редакцією мисли-
теля-публіциста Миколи 
Шлемкевича у його ж видав 
ництві „Ключі". 

У поновному виданні збе
режено статті всіx авторів 
першого видання, видатних 
діячів діяспори Євгена Она-
цького, Олександра Куль-
чицького, Богдана Цимба-
лістого, М. Шлемкевича та 
Володимира Дорошенка . 
Вступна стаття й редакція 
збірника роботи Вікторії 
Храмової. Заключна стаття 
про авторів цього видання, 
зокрема про життя й працю 
М. Шлемкевича, пера Сер
гія Білоконя. 

Збірник кінчається стверд 
женням: „Не можна нині 
будувати гідну світового 
визнання українську держа
ву без осмислення провід
них рис української вдачі, 
української ментальності. 
Xай же ця книжка багатьом 
стане помічницею на тім 
благороднім шляху". 

Інформують, що перший 
наклад 7,000 примірників 
розійшовся вмить. 

У Києві появилось теж 
перевидання , ,Загубленої 
української людини" на сві
тоглядові теми пера М. 
Шлемкевича, якого кори
фей театру Йосип Гірняк 
називав „совістю нашого 
часу". 

ВІДЗНАЧИЛИ 
РОКОВИНИ 

М. ЛИСЕНКА 
Гантер, Н. Й. - Центр 

Української Культури в Ган 
тері під керівнитцвом д-ра 
Ігоря Соневицького відзна
чив 150-ліття народження 
основоположника націо
нального напрямку в музи
ці України, композитора 
Миколи Лисенка концер
том, на якому сопрано Ок
сана Кровицька виконала 
низку сольоспівів та арій з 
опер композитора, а піяніс 
тка Юліяна Осінчук - пер
лини з його фортепіянної 
творчости. 

,,Шукають" за злочинцями 
СимферОПІЛЬ. — РІ3КО 

погіршився стан здоров'я 
народного депутата Криму 
Вадима Колісниченка з Ял
ти, відомого тим, що він — 
один із лідерів громадсько
го руху проти виходу Кри
му зі складу України. 

Нагадаємо, — пише ко
респондент київської газети 
„Молодь України" Володи
мир Притула у числі з 7-го 
липня, що 28-ГО червня він 
зазнав нападу з боку двох 
„невідомих" осіб. Нині В. 
Колісниченко перебуває в 
одній із симферопільськиx 
лікарень, у якій саме — з 
міркувань безпеки зберіга
ється в таємниці під посиле
ною озброєною охороною. 

у Вадима дві рани на 
голові, 5 і І2 сантиметрів 
швдовжки, стрясення мозку 
і різке погіршення зору. ЛІ-
сар вважає травму надзви-
шйно серйозною. 

Як повідомив начальник 
кримського республікансь
кого УВС Микола Гамілієв, 
,VIЯ пошуку політичних те

рористів притягнено до спів 
праці майже 250 спеціяліс-
тів з міністерства внутріш
ніx справ України та його 
Кримського управління, 
яке не допоможе, якщо не 
пошкодить справі розшуку, 
— кажуть київські спосте
рігачі. 

Але поки міліція „шукає" 
злочинців, „нам залишаєть 
ся сподіватись, що політич
ний тероризм на кримській 
землі не приживеться", -
пише в кінці своєї інформа
ції кореспондент в. Приту
ла. 

Тому , що досі міл іція 
майже не відшукала ані од
ного політичного злочин
ця, які тісно працюють під 
стягом Багрова і колишніx 
каґебістів, інші київські га
зети зайняли дуже різку 
позицію до справи побиття 
народного депутата Коліс
ниченка і вимагають від 
Президента України Леоні
да Кравчука о с о б и с т о г о 
втручання в цю справу. 

В Україні поширено 
фальшиві купони 

Київ (УПIАР). - В сере
ду, 29-ГО липня, тут відбу-
іася пресова конференція 
іа тему: „Закони України 
ЦОДО боротьби зі ЗЛОЧИН-
нстю і їх виконання. На ній 
йшлося зокрема про коруп
цію у збройних силаx У краї 
ни та про виявлення в дея
ких областях фальшивих 

грошей, якими нині є купо
ни. 

Перший заступник мініст 
ра внутрішніx справ Воло
димир Корнійчук оцінює 
цей факт, як економічну 
диверсію проти України. 
Він повідомив, що сума вже 
вилучених фальшітвйx купо 
нів складає мільйсни. 

Готуються до світового 
конгресу українців 

Київ (ПС УРП). - Як 
відомо, у дняx 21--24-ГО 
серпня тут відбудеться Сві
товий форум українців. В 
рамкаx ПІДГОТОВКИ до цього 
форуму проводяться конфе
ренції в областях, а також в 
українських громадаx країн 
СНД і Сxідньої Европи. 

У Києві буде також про
ведено низку заходів з наго
ди річниці незалежности 
України. На 22-го серпня 
запляновано врочисте засі
дання парляменту і уряду з 

участю гостей з діясгори, з 
областей і Криму. Врочисті 
збори в той день від6/дуть
ся також в областях і райо
нах України. 

Iз створення маштабної 
музично-історичної компо
зиції почала свою творчу 
біографію зразкова оркест~ 
ра Національної Гвардії 
України. Перша програма 
нового київського колекти
ву присвячена Дню Незалеж 
ности України, який відзна
чається 24-ГО серпня. 

У СВІТI 
в ЧЕXО-СЛОВАЧЧИНI ВІДБУВАЮТЬСЯ вибори 
НОВОГО президента федерації, яка доживає свої останні 
місяці. Вони проходять без найменшого зацікавлення з 
боку народу. На пост президента претендують Зденек 
Віктор Проxазка і Зденек Пінта, котрі представляють 
праворадикальну Республіканську партію, і Марія Кріст-
кова з Ліберально-соціяльної унії. Жоден з трьох претен
дентів не має ніяких шансів стати президентом. 

ТАДЖИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЯ повідо
мила, що тільки за липень прикордонники затримали до 
І00 таджицьких і афганських громадян за нелегальний 
перехід таджицько-афганської границі. Конфісковано 
сотні автоматів, гранатометів, мін, десятки тисяч набоїв, а 
крім того — видрукувані посібники для ведення партизаН" 
ської війни на території Таджикістану. Є дані про 
заснування в сусідніx афганських провінціяx Кундуз і 
Шерxан спеціяльниx таборів, в яких афганські муджагеді-
ни вишколюють таджицьких бойовиків з метою дестабілі
зації політичної ситуації в Таджикістані. 

В ЧЕТВЕР, 30-ГО ЛИПНЯ, в Ізраїлі, в підземному схо
вищі бойових набоїв на воєнному підприємстві в Рішпані 
стався вибух, у висліді якого загинуло двоє і ранено понад 
40 осіб. Місцеві мешканці звернулися до властей з 
вимогою негайно перемістити воєнне" виробництво в 
пустелю Нєгєв, як це уряд обіцяє вже 15 років. 

в БІЛОРУСІ СКЛАЛАСЯ тяжка ситуація, пов'язана з 
посухою, яка заподіяла значної шкоди у Вітебській 
області, в північних районах Ґродненської і Мінської 
областей, східніx районах Могилівщини, в Гомельщині і 
Брестщині. Згідно з прогнозами спеціялістів, валовий збір 
зерна складе до 5.5 міл. тонн, замість 7 міл. тонн у 
минулому році. Кабінет міністрів республіки прийняв 
рішення про виділення коштів з бюджету на закупи 
необхідної кількости зерна в Казахстані, а також в інших 
державаx. 

В ЧЕТВЕР, 30-ГО ЛИПНЯ, в Ригу на яxті „ДанеборГ 
прибула королева Данії Маргарета, її чоловік принц 
Генрік і наслідник престолу Фредерік. У програмі візити -
зустрічі з керівниками Латвії. Це перша візита монарха в 
Латвію за останні півсторіччя. Останнім часом високим 
шведським гостем в Ризі був Ґустав Дольф VІ, дідусь 
теперішньої королеви. 

ІРАК ВІДЗНАЧАЄ ДРУГУ РІЧНИЦЮ 
ОКУПАЦІЇ КУВАЙТУ 

Нікозія, Кипр. — На від
значення другої річниці оку
пації іракською армією Ку-
вайту багдадське радіо нові 
домило , що керівництво 
Іраку продовжує вважати 
це князівство невід'ємною 
частиною своєї країни і буде 
добиватися його приєднан
ня. 

Цю ж тему розвивають 2-
го серпня всі великі іракські 
газети, навіть не згадавши 
про зобов'язання, які взяв 
на себе Багдад, підписавши 
договір про припинення вог 
ню. Один із пунктів угоди 
вимагає, щоб Ірак відмовив 
ся від претенсій на емірат. 

Кампанія, яку розгорну
ли іракські засоби масової 
інформації, пересипана ха
рактерною лексикою гуссей 
нівської пропаганди. 0купа 
цію Кувайту називають 
„безсмертною перемогою", 
а дії союзників антиіраксь-
кої коаліції названо „зрад
ницьким ударом отруєного 
кинджала в спіну гордих 
іракців". 

Газета ,,Аль Джамxурія" 
пише, що історія все одно 
зробить свою справу і якщо 
не одним, то іншим шляхом 
емірат знову стане іраксь
кою провінцією, який при
родно продовжує південні 
території країни. Поки у 
Багдаді святкують „героїч
ну перемогу" над еміратом, 
на півночі країни не припи
няються сутички між різни
ми курдськими групами. 

Ворожнеча спалахнула між 
мусулманськими фундамен 
талістами і марксистами, 
які претендують на ролю 
лідера у політичному житті 
курдів. 

Як кажуть коментатори, 
ворожнеча між численними 
партизанськими групами 
курдів і їх прагнення до 
влади утруднюють шлях не 
лише до встановлення де
мократії в районах прожи
вання курдів, але і до справ 
жньої їх автономії, бо Баг
дад зуміє використати між
усобиці для своїx цілей. 

На Донеччині народилася 
,,Соборна Україна' 

Донецьке (У НІ АР). ~ 2 8 
ГО липня створено нове гро
мадсько-політичне об'єд
нання „Собзрна Україна". 
Голова його Марія Олійник 
к о р о т к о пояснила мету 
об'єднання: „Націоналізм 
завжди боровся за побудо
ву української самостійної 
соборної держави і за задо
волення у цій державі інте
ресів усіx етнічних груп і 
народу України. Тому ми, 

спостерігаючи на Донбасі 
посилення проімперських 
сил та бльокування побудо
ви самостійної України, і 
спостерігаючи той факт, що 
нині в Україні демократич
ні сили розколоті, створили 
політичне 0&'єднання під 
назвою 'Соборна Україна', 
як протидію тим організа
ціям, дії яких спрямовані на 
бльокування побудови со
борної України". 

В АМЕРИЦІ 
У ДРУГОМУ КВАРТАЛI економічний зріст позначився 
не надто імпозантним числом - всього 1.4 відсотка, що, 
на думку аналітиків економічної справи, в країні є куди 
меншим І триває багато довше, як цього сподівалися. З 
цього швидко скористали демократи, які відразу заговори
ли про некомпетентність Уряду президента Джорджа 
Буша в економічних справаx. Сам Президент також 
відразу зареаґував на закиди демократів, стверджуючи, 
що така економічна нестабільність буває під час спроби 
вийти на чисті води. 

МИНУЛОГО ЧЕТВЕРГА, 30-го липня, на міжнародному 
летовищі ім. Кеннеді в Ню Йорку швидка реакція залоги 
літака заіобігли можливій трагедії, так твердить капітан 
Баб Говелл, спеціяльний помічник комісара пожежників. 
Все це відноситься до несподіваної пожежі джетового 
літака-велетня лінії „Транс-Ворлд Айрлайнс" перед його 
відлетом до Сан Франсіско з 292 пасажирами, яких залога 
за кілька хвилин зуміла евакувати і тільки 57 осіб 
потерпіла від легких пошкоджень. В загальному пасажири 
з подивом розповідали про залогу, яка справно і впевнено 
робила все потрібне, щоб не було паніки. 

АМЕРИКАНСЬКІ СПОРТОВЦI, які беруть участь в 
Олімпійських іграх, є справді гідними представниками 
ЗСА на міжнародному форумі. 3а минулиx п'ять днів 
участи - від суботи, 25-го липня, до середи, 29-го липня — 
американські змагуни здобули друге місце щодо кількости 
медалів. Перше місце досі має Об'єднана команда, яка 
складається зі змагунів 12 колишніx республік СССР, де 
також включена Україна, здобувши 26 медалів — 15 
золотиx, 7 срібних і 4 бронзові. ЗСА на другому місці із 21 
медалею — 7 золотиx, 6 срібних і 8 бронзов^иx. Третє 
місце припадає Китаєві із здобутими 17 медалями — 6 
золотиx, 9 срібних і 2 бронзові. На четвертому місці є 
Мадярщина — 10 медалів (5, 4,1), далі йдуть Німеччина — 
10 медалів (2, 2, 6), Франція, Італія, Австралія, Японія, 
Південна Корея, Польща. 

АМЕРИКАНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ чинники підтвердили 
минулого тижня вістку про те, що американські військові 
літаки та літаки американської морської фльоти допомага 
ють урядові Колюмбії у розшуках за Па6лом Ескобаром, 
відомим у цілому світі торгівцем наркотиків. Пабло 
Ескобар був заарештований, але при перевезенні його до 
більш безпечної тюрми він зумів висмикнути 3-під 
військової варти і втекти. Речники Пентагону відмовилися 
давати точні інформації, заявляючи тільки, що уряд 
Колюмбії звернувся за допомогою. 

ГУБЕРНАТОР МАССАЧУСЕТТСУ Вілліям Ф. Велд 
призначив у четвер, 30-го липня, маловідомого негритян
ського адвоката на посаду окружного прокуратора повіту, 
до якого вxодить також Бостон. Знавці кажуть, що це було 
зроблено для того, щоб поліпшити міжрасові відносини у 
місті та потрясти трохи сильноукріпленим світом бостон-
ськиx політиків.Обранцем губернатора Велда є Ралф 
Мартін, мол., колишній асистент державного прокуратора, 
який у 80-их роках працював для В. Велда, крім цього Р. 
Мартін, отримавши призначення, змінив партійну прина
лежність - з незалежного став республіканцем і буде 
першим республіканцем на цій посаді у цій сильній 
демократичній окрузі. 
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3нову мільйони . 
ПОЛІТИЧНИХ в т і к а ч і в 

у 5-му сторіччі після народження Xриста 
навала мандрівки народів, що насунула на Евро-
пу з глибини Азії завалила заxідньоримську 
імперію. Розпочалася доба середньовіччя, ви
повненого настанням лицарства, але й релігій
ними війнами та масовим загином людей від 
пошесних недуг. 

Новітню добу всесвітньої історії рахується 
від упадку сxідньоримської імперії, себто від 
заволодіння Царгородом турками 1453 року. Це 
пребагата доба, яка ще тепер продовжується, 
здобутками людського духу, народженням но
вих ідей, гаслами Великої французької револю
ції і розвитком промислу. До цієї доби належать і 
Наполеонські війни і дві Світові війни і дияволь
ський експеримент комунізму, базованого на 
творі Карла Маркса ,,Капітал": всупереч переко
нанню Маркса, який з погордою висловлював
ся про Росію, як найбільш відсталу країну, Вла-
д і м і р Ленін з гуртом фанатиків узявся за 
зреалізування заповідженого Марксом, Лібк-
неxтом і Розою Люксембург раю на землі. Спо
лучився комунізм з російським імперіялізмом, 
що започаткувало 72-річну мартирологію Сходу 
Европи з сто мільйонами людських жертв. 
Адольф Гітлер і Йосип Сталін стали новітніми 
чінґісxанами, атиллами і і неронами. | на час 
їхнього володіння припадає новітня Vіандрівка 
народів, до якої належали і ми. Це був отой 
,,великий ісxод" із Сходу, масова втеча від 
большевицької навали, що сунула від Сходу. Це 
були ті - „Ді-Пі" - переміщені особи, з яких 
постала й українська діяспора. 

Історія не повторяється, але має щораз нові 
паралелі. Такою паралелею до цієї новітньої 
мандрівки народу, у якій ми брали злощасну 
участь, є тепер близько три мільйони втікачів з 
країн колишньої Федерації Югославії: люди 
втікають з поруйнованих сербами міст і сіл, де 
втратили ввесь свій життєвий дорібок. На пер
шій сторінці ,,Ню ЙоркТаймсу з 24-ГО липня 1992 
року видніє світлина юрби мужчин, жінок і дітей, 
із клуночками, які маршують в невідоме, спаса
ючи життя. Ті, на оцій світлині - це щасливці, бо 
їх прийняла до себе Швайцарія - чи не найба-
гатша і найкраща впорядкована гірська країна 
Центральної Европи, єдина, яка не хотіла нале
жати до Організації Об'єднаних Наьій. Але 
долею тиx близько трьох мільйонів зтікачів 
мусить з уряду займатися високий комісар для 
слрав утікачів при Організації Об'єднаних Націй. 
6ним тепер Садако Оґата, японка. 80насклика
ла вже до Женеви міжнародну конференцію 
представників кількадесяти держав, для вирі
шення, де примістити цю масу втікачів і як 
створити нашвидкоруч допомоговий апарат для 
цих нещасних людей. 

Втікачі-жертви Другої світової війни мали 
особливе щастя. Вони знайшли приміщення у 
tpbOx окупаційних зонаx Німеччини йАвстрі ї - в 
Американській, французькій і англійській, -
табори ДІ-ПІ мали автономію, власну самоупра
ву, власні кухні, давали їм даром харч і розділю-
вали між них одяги. Українські біженці створили 
Т;аборові школи,хори, театр та подбали про 
церковні каплиці й дуxовників. Згодом перевез
ли їх на поселення до країн Північної і Південної 
Америки та Австралії. Доля теперішніx втікачів з 
колишньої Югославії куди гірша. Густота насе
лення країн Заxідньої Европи створила там 
поважну проблему. Однаково у західній Европі, 
як в Америці, - економічна криза. 

Німецька Федеративна Республіка спро
ваджувала після Другої світової війни чужозем
них робітників на сезонові роботи. Тепер, 
ставши 900-мільйоновою з'єднаною країною, 
переживає безробіття. Це саме в Італії. Коли з 
Албанії над Адрійським морем втікали до 
сусідньої Італії жертви політичного пересліду
вання або економічноїскрути-італійські власті 
завертали їх назад. Але Німеччина й Італія були 
першими, які співчували відосередковим націо
нальним рухам Хорватії і Словенії, Боснії й 
Герцеґовини. Може цей момент відіграє пози
тивну ролю у xаритативній акції для втікачів, 
жертв сербського варварства. 

Мусимо глибоко співчувати тим найновішим 
жертвам ворожого дикунського імперіялізму. 
Балкан вже не раз кривавився і тепер на наших 
очах переживає нову трагедію. Як в Україні, так і 
в країнаx колишньої Югославії треба довшого 
часу, щоб настав спокій, щоб настали нормальні 
лолітичні, культурні й економічні відносини, 
щоб не було громадян першої, другої і третьої 
кляси. в Україні покутує намул 72-річної кому
ністичної неволі та близько тристарічної русифі
кації. Треба поколінь, щоб вирівнялася психіка 
великого народу. 

з хвилиною проголошен
ня незалежности України, 
виринула справа нав'язання 
нормальних взаємин з кра
їнами вільного світу, а в 
першу чергу з найбільш 
впливовими й сильними. 
Справа ця потягнула за 
собою конечність підготови 
бюра амбасад та житлові 
приміщення для диплома
тичного персоналу. Таких 
самих можливостей споді
в а ю т ь с я від Укра їни усі 
зацікавлені в дипломатич
них контактах країни віль
ного світу. 

Можна було очікувати, що 
з розвалом комуністичної 
імперії будуть пропорцій
но розділені, на всі складові 
країни колишнього Совєт-
ського Союзу, не лише за-
боргування, але також капі
тал, золото, а головно чис
ленні будинки, якими роз-
поряджали дипломатичні 
представники Союзу в різ
них країнаx світу. На жаль, 
так не сталося. Росія уважає 
себе єдиним спадкоємцем 
всіx ді6р і посілостей, зали
шаючи іншим країнам хіба 
співвідповідальність за бо
рги. 

Треба отже діяти самос 
тійно й діяти скоро. Специ
фічне положення України, 
витворене її віковічною без
державністю, цього вима
гає. Віками Україна не мог-

Романа Навроцька 

ВI3ІЯ ПАТРIЯРXА ЙОСИФА 
сповняється 

ла говорити про себе світо
ві. Загарбницька політика 
чужих вирвала з рук україн
ської нації документи нашої 
історії і культури, кращі 
твори українського духу, 
спотворюючи своєю тен
денційністю образ україн
ської людини. Тільки дуже 
вміла політика українсько
го представництва зможе 
спростувати це негативне 
наставлення і витворити 
нове, позитивне зображен
ня української людини. 

3формувати корисну для 
України світову опінію, в 
додатку до нав'язання нор
мальних дипломатичних і 
господарських контактів, 
- це велике завдання і не 
можна гаїти часу. І саме на 
тому місці виринає питання 
репрезентативного примі
щення для амбасади. 

Чи можна в тій хвилині 
Україна зробити це сама? 
Покищо, мабуть , тяжко. 
Господарська ситуація, 
а головно брак валюти, си
лою факту, перекидають ці 
обов'язки на плечі еміграції. 
Чи готова українська дія
спора на це? 

3а час близько п'ятдесят 
років української політич
ної еміграції в країнаx Захо
ду, з численними політич
ними, громадськими й фі
нансовими організаціями, 
льокальними, крайовими й 
міжкрайовими, на жаль, не 
було пляну в цілі створення 
бази для дипломатичних 
представництв майбутньої 
вільної України. 

А все ж таки був хтось, що 
вірив, плянував і діяв. Силь-
веткою велетня на цьому 
грунті нашої непідготова-
ности зарисовується пос
тать колишнього в'язня C0-
вєтськиx концентраційних 
таборів і тюрем, голови 
Української Католицької 
Церкви — Блаженнішого 
Патр іярxа Йосифа. Візія 
майбутнього та віра в укра
їнську людину, були цією 
рушійною силою у всіx ПЛЯ-
наx і діяx Блаженнішого. 

Якраз ця віра в світле 
майбутнє України веліла 
Блаженнішому оснувати 
Український Католицький 
Університет в Римі, як об'є
днуючий чинник українсь
ких науковців діяспори. 

щоб спрямувати досягнен
ня їхніx умів на славу й 
добро украаїнського наро
ду, за словами: „Правда і 
любов науки єднають в роз
сіянні сущих". 

Якими пророчими тепер 
є слов^ Б л а ж е н н і ш о г о з 
початку вересня 1965 року, 
коли на першій нашій зуст
річі Блаженніший сказав: 
„...почекайте ще двадцять 
— двадцять п 'ять років, 
побачите, там є л ю д и . . . " 
Блаженніший сильно вірив 
у близьку волю Української 
Церкви й народу й робив 
все в тому напрямі, щоб на 
цей момент бути готовим. 

Кожний, xто бував у ре
зиденції Блаженнішого у 
Ватикані, чи в Українсько
му Католицькому Універ
ситеті, бачив кімнати й ко
ридори а в них — гори кни
жок. Це не всі розуміли. 
Були й такі, що вважали це 
„замороженим капіталом". 
Але Блаженніший так не 
думав. Друкував і зберігав 
завжди певну частину для 
України. 

У 1973 році, Блаженні
ший Йосиф висунув справу 
творення Філій Українсько
го Католицького Універси
тету в країнаx нашого посе
лення. Під час пастирських 
відвідин в Америці, літом 
цього ж року, Блаженніший 

(Закінчення на crop. 4) 

У зв'язку з рішенням бе
резневої Сесії Української 
Національної Ради ц. р. про 
передачу повновластей ДЦ 
У HP в екзилі теперішній 
владі незалежної України, 
моя урядова подорож на 
Україну мала такі головні 
цілі: 1) поінформувати су
верена України — українсь
кий народ про діяльність 
уряду У HP на чужині. 2) по
пуляризувати ідеї Симона 
Петлюри та його боротьбу 
за волю і державну неза
лежність України в зв'яз
ку з його 66-ОЮ річницею 
трагічної смерти в Парижі... 
З) дістати з першої руки ін
формації про сучасний стан 
в України 

Але згки перейти до ос
новної теми, варто тут від
значить деякі особливості, 
які маіи певний вплив на 
xарактф і мою діяльність в 
У країгі. Перше, — це те, що 
то буш моя перша подорож 
після 49-ти літнього пере-
бувагня на чужині. Друге, 
що ця подорож сталася піс
ля запрошення провідних 
членів Верховної Ради Ук-
раЇЕИ, які заопікувались від 
імени цієї високої устано
ви моїм двотижневим пере
буванням в Україні, і третє 
— це ті непередбачені події, 
які дещо змінили пляни 
моєї діяльности в Україні. 

Тут я маю на увазі три
денне Міжнародне Шевчен
ківське літературно-мисте-
цьке свято „В сім'ї воль
ній новій", яке розпочалось 
на другий день мого приїз
ду до Києва. А друге - це 
,,Свято Києва", що відбува
лось перед моїм від'їздом з 
України. Це свято присвя
чено 1,510-ій річниці засну
вання українського Єруса
лиму— Києва, яке відбува~ 

Iван Самійленко, 
голова Уряду УНР в екзилі 

ВІРА В ЩАСЛИВЕ МАЙБУТНЄ 

лось у першу річницю дер
жавної незалежности Ук
раїни. Ці свята, як уже ска
зано вище, хоч дещо і змі
нили мої шіяни діяльносте 
в Україні , але натомість 
дали мені унікальну можли
вість побачити т. 3В. провін
цію України, зокрема Чер
нігівщину та зустрінути і 
познайомитись не лише з 
провідною верхівкою ук
раїнської інтелігенції, про
водом України і преси, але 
й зустрінутись з т. 3В. 'прос-
толюдієм' українського на
роду; побачити українське 
мистецтво, почути україн
ську народну пісню і музи
ку, відчути дух відроджен
ня української нації. 

Згадане свято, учасником 
якого я мав нагоду бути, є 
частиною загального пля
ну стратегічної політики у 
гуманістичній сфері Украї
ни, яка лягла в основу ді
яльности недавноствореної 
Державної Думи, очоленої 
Миколою Жулинським — 
державним радником Пре
зидента Кравчука з питань 
гуманітарної політики. У 
святкуванні свята Шевчен
ка, за словами М. Жулин-
ського, буде робитись все 
м о ж л и в е , аби поставити 
провідником ідеї націона
льного відродження велике 
ім'я Тараса Шевченка, подіб 
но, як у німців є Ґете. 

Відзначений „Дня Киє
ва" ставить за мету, за сло
вами теж Жулинського — 
,,Звільнитися від нав 'яза
них імперією стереотипів, 

показати, що український 
народ має власну тисячо
літню історію своєї держа
ви, права, культури". Що 
київський період — Київсь
ка Русь є основа українсь
кої державности, що та ки
ївська держава є твором од
нієї народности — україн-
сько-руської, яка відзнача
ється демократичністю сво
їx державницьких форм, у 
відміну пізніше 3формова
ного Володимиро-МоскоВ" 
ського князівства, основа
ного на династичній фор
мі управління. 

У день Києва, столиця 
виглядала святочно і велич
но. Напередодні цього дня 
відбувались вечірні концер
ти, а в театрі Опери і Бале
ту ім. Т. Шевченка улашто
вано спеціяльний концерт, 
на який був запрошений, 
як почесний гість, і голова 
уряду У HP в екзилі. В день 
цього свята 27 найкращих 
хорових і танцювальних 
колективів України висту
пали в різних центраx Киє
ва, їх програма, що відоб
ражала козацькі традиції 
епохи гетьманщини чарува
л а до к р а ю незчисленну 
масу ентузіястично захоп
лених глядачів. Київ свят
кував свій історичний день 
народження в умоваx дов
гоочікуваної волі. 

Кілька слів про Міжна
родне Шевченківське свято, 
яке відбувалось у цьому 
році в найбільш ,,обжитій" 
Тарасом чернігівській зем
лі. Тяжко передати масо

вість цього свята, ентузіязм 
і гостинне прийняття чер
нігівцями тисячі гостей з 
усієї України та членів чу
ж о з е м н и х д е л е г а ц і й , що 
прибули на це свято. Уже на 
самому кордоні цієї облас-
ти гостей зустріла в різ
нокольорових українських 
строях, хлібом і сіллю чер
нігівська молодь, яка потім 
супроводила гостей з піс
нями, танцями і музикою на 
катераx по широкій і ма
льовничій берегами ріки 
Десни. 

Зустрів Чернігів гостей 
багатолюдно і тріюмфаль-
но. Після покладення кві
тів до пам'ятника Тараса 
Шевченка на історичному 
валі, о год. 6-ій вечора від* 
булося урочисте відкриття 
Міжнародного Шевченків
ського свята. Програма бу
ла чудова і різноманітна. 
Ключову привітальну про
мову виголосив Президент 
Кравчук. На другий день 
гості і мистецькі колективи 
від ' їхали слідами Тараса 
Шевченка: Чернігів-Ніжен-
Прилуки; Чернігів—Козе
лець— Бобровиця; Городня 
-РІПКИ--Н.—Сіверський 
та інші напрямки. Передос
танній день свят, урочис
тий вечір-концерт і пресо
ва конференція. В той час 
моє святкування перерва
лось виїздом до Києва. Там 
я мав виголосити промо
ву в радіо присвячено 66-ій 
річниці трагічної смерти 
Симонові Петлюрі. Повер
нувшись до Чернігова, я 
виголосив промову на тему 
„Петлюра і ДЦ УНР" на обі
ді мистців і письменників. 
Там я мав два радіові і одне 
пресове інтерв'ю. 

Закінчення буде. 

Моя щира подяка 
Пластові в Баффало 

„Цього року мой заповіт
на мрія здійснилася, і я по
бував в Америці на запро
шення моїx — тітки і дядь
ка. Моя подорож на все 
життя залишиться в моєму 
серці. А ще не можу не по
ділитись своїми чудовими 
вражіннями з Пласту. Я 
так чекав того дня, коли 
одягну свій зелений одно
стрій і стану членом табо
ру юнаків. 

Пластовий табір „Новий 
Сокіл" — в мальовничому 
лісі в Норт-Коллінс, такий 
подібний на наші Прикар
патські ліси в Україні, ніби 
острівець рідної землі, тут 
за океаном, поблизу Баффа
ло. І справді, перше, що я 
побачив прибувши в табір, 
це написи: „Вітай,Україно", 
„Один Пласт", „Один Бог", 
,,Одна Україна". Ці слова, я 
зрозумів, в серцяx у кожно
го, xто тут таборував , і 
xто працював щодня, щоб 
нам, пластунам, забезпе
чити добре перебування. 
Вам сердечна подяка за це. 
Ніколи не зітреться в па
м'яті перший день — від
криття табору. Ми всі струн 
ко стояли на лісовій галя
вині, вгору підіймався ук
раїнський і американський 
прапори. Гордо стояли по
руч малі. 'птаиіенята', 'ио-
ваки',новачки', 'юначки' і 
гюнаки', а також люди 
старішого покоління. Наш 
комендант *Нового Соко
ла' інж. Пришляк (брат
чик Славко, як ми назича-
ли його в таборі). Я сердеч
но вдячний цій людині, в 
серці якої горить молоде
чий вогонь, любов до ді
тей. Впродовж довгих ро
ків він є незмінним на пості 
коменданта табору. 

А потім були цікаві, на
повнені радісними неспо
діванками таборові дні і 
перша моя нічна стійка у 

лісі, і цікаві прогульки, які 
нам зорганізували комен
дант табору юнаків Юрій 
Депутат та бунчужний 
Юрій Правак. Це завзяті 
хлопці, віддані справі Плас
ту, справжні патріоти Ук
раїни, яких всі юнаки в та
борі дуже любили. 

Незабутній день свято 
Пласту - не згасає в пам'яті 
велика ватра. Іскри стрім
ко летіли в темне вечірнє 
небо, линули лісом україн
ські пісні. 1 наші думки, як ті 
іскри ватри линули далеко 
до України. А мені подума-
лось, що ці хлопці, мої та
борові друзі, що народже
ні тут, позлітались як пта
хи: з Канади, з Каліфор
нії, з Вест Вірджінії, з Іллі~ 
ной, з Пенсильванії і з Ню 
Йорку, — на острівок ук
раїнської землі, українсь
кого духу. Які вони всі при
вітні, товариські, готові все 
прийняти на допомогу. На
віть дощові дні були весе
лими, наповненими роман
тикою і радощами таборо
вого життя. Як шкода було 
розлучатися з вами. 

Але погасла ватра, закін
чилося наше таборування, 
опустіла лісова галявина, 
затихли наші галасливі 'пта 
шенята'. І треба від'їздити. 
Як жаль мені розлучатися з 
усім цим . Я кажу вам 
'Скоб!' і запрошую всіx на 
Україну, всіx моїx таборо
вих друзів,xто хоче поба
чити край своїx дідів і пра
дідів. Як гарно, що ви збе
регли рідну мову, як прек
расно, що в серці у Вас живе 
Україна. 

Я щиро вдячний всім вам 
за теплоту і щирість, за 
гостинність і привітність. Я 
кажу Вам: *До побачення в 
Пласті на Україні'. 

Андрій Світлик 
м. Жовква, 

Львівська обл. 

Соломія Сандурськ9і 
Львів 

Сучасникам моїм 
Мчимо ґальопом крізь життя, 
Нікого не цінуючи й нічого, 
Не бачачи довкола забуття, 
Рівняючи живе все до мертвого. 

В минулому лишаємо сліди 
Зневаги, злості, безнадії й болю, 
І поспішаємо до безвісти, туди, 
Де ще шукаємо і правду ми, і волю. 

Чекаємо від зла тепер біди, 
А ми ж бо дали ґрунт його корінню! 
І пагін зла зумів — таки зрости, 
Годуючись людських сердець 3черствінням. 

Тож: не дивуйтесь, люди навісні, 
Якщо про вас праправнуки забудуть, 
І не плетіть зневажливо інтриґ. 
Бо люди злі були і завше будуть. 

І не чекайте від своїx синів, 
Що хтось вас у майбутньому згадає, 

Бо лаврів слави той лиш заслужив, 
Що всіx любов'ю серця зігріває. 

І не плекайте марнославних мрій, 
Що вас всі люблять, всюди ви потрібні, 
І не надійтесь на любов синів, 
Бо є лиш одиниці, того гідні. 

Ми повз життя ґальопом летимо. 
А кожен би повинен розуміти: 
Для того, щоб пожинать добро, 
Його спочатку треба би створити. 

Любомир Винар 

УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
РАДА І ВІДРОДЖЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТИ 
„Які б тяжкі проби не судила переходити Укра
їні і Українському народові історична доля, які 
пертурбації не лежали б ще перед ними, великі часи 
творчости Української Центральної Ради й її 
акти зостануться великою епохою їх розвою, 
твердою підставою національного будівництва". 
М. Грушевський, „На порозі нової України", 1992, 
стор. 148". 

Голова Української Центральної Ради і перший Прези
дент Української Народної Республіки Михайло Грушев
ський висловив вищенаведені думки про історичне 
значення діяльности Української Центральної Ради на 
початку 1918 року. Сьогодні, з перспективи 75-оx років, 
відзначуємо постання УЦРади, як першого українського 
революційного парляменту в XX столітті, який причинив
ся до відродження укра'їнської модерної держави в 1917— 
18 роках шляхом проголошення самостійности і держав
ної незалежности української нації. З перспективи 75-оx 
років, повністю розуміємо пророче твердження голови 
УЦРади про її державні акти, які стали основою українсь
кого національного державного будівництва в наступних 
роках. Грушевський мав повну рацію. Закріплення і 
відновлення української державности в 1991 році, в якому 
окремим актом Верховної Ради України проголошено 
„Створення самостійної української держави України", як 
продовження тисячолітньої традиції „державотворення, в 
Україн і" (24-ГО серпня 1991) було б немислиме без 
політичної спадщини Української Центральної Ради і 

проголошення її IV-го універсалу у 1918 році. Саме цей 
найважливіший конституційний державний акт Українсь
кої Народної Республіки в найновішій історії України, дав 
тверду основу для державного будівництва в 1991 році. 
Виразно бачимо історичну тяглість державотворчого 
процесу української нації у XX столітті - від відродження 
української державности у формі демократичної українсь
кої республіки в1918 році — до відродження самостійної 
української держави в 1991 році. 

Як історик, бажаю поділитися деякими думками і 
висновками про діяльність Української Центральної Ради 
в контексті тяглости українського державотворчого 
процесу в XX столітті. Треба, бодай коротко, зупинитися 
над історично-політичною спадщиною УНРеспубліки, 
яка, на нашу думку, має велику питому вагу в теперішній 
розбудові української державности. Тут також треба 
коротко насвітлити історософічне підложжя української 
державности 1917—18 років і її правну основу. Не ідеться 
про „ювілейне забронзування" Української Центральної 
Ради і її творців та провідників, лиш про об'єктивне 
насвітлення її діяльности, яка мала свої сильні і слабі 
аспекти. Вони дають нам повніше зрозуміти розбудову і 
упадок першої української демократичної держави в XX 
столітті. 

Заки перейдемо до обговорення окремих питань 
пов'язаних з діяльністю Центральної Ради, бажаємо 
підкреслити, що в сучасній Україні повністю розуміють її 
значення в боротьбі за український державний суверенітет. 

У „Заяві" Української Республіканської Партії „До 75-ої 
річниці утворення Центральної Ради" з 14 березня 1992 
року читаємо: 

„Російський шовіністичний більшовизм розв'язав 
загарбницьку війну проти молодої української 
держави, і саме Центральна Рада очолила україн
ський народ у його нерівній боротьбі з поневолюва
чами. Але в той проміжок часу, коли Україна була 
в ільною, Центральна Рада займалася не лише 

обороною рідного краю, а й намагалася розв'яза
ти питання справедливого розподілу землі між 
селянами, опікувалася розвитком культури, освіти 
та багатьма проблемами, які стосувалися соціяль-
ниx і духових потреб українського народу... Отже 
ж, Центральна Рада існувала всього трохи більше 
одного року, але вплив її на українську історію ве
личезний. Вона не лише згуртувала український на
род у його боротьбі за незалежність, не лише про
голосила самостійну Українську Народну Респуб
ліку..., а й стала прикладом для наступних поко
лінь, тим національним політичним ґрунтом, на 
який спираємося нині, відстоюючи незалежність 
України... Справа Української Центральної Ради 
непроминуще і нездоланне прагнення українсько
го народу до своєї незалежності" (Літературна Ук
раїна", 19.ПІ. 1992 p., стор. 2.) 

Сказано ясно і правдиво. Приxодиться лиш висловити 
повне признання теперішнім провідникам і будівничим 
держави в Україні, які нав'язують свою дію до Четвертого 
Універсалу Центральної Ради і державницьких традицій 
Української Народної Республіки. 

Розуміння і аналіза українського державного будів
ництва Центральної Ради безпосередньо в 'яжеться з 
історичними і історіософічними концепціями її голови 
Михайла Грушевського, який був головним будівничим 
Української Народної Республіки. Тут важливо підкрес
лити, що він пов'язував державнотворчий період-процес 
1917—^18 років із попередніми періодами державности 
України, а саме: українською княжою середньовічною 
державою (Київська і Галицько-Волинська. 2) Козацько; 
гетьманська держава з її основником Богданом Хмельни
цьким і його наслідниками, і З) найновіша державна фор
мація Нової України, яка відродилася у формі Української 
Народної Республіки в 1917 році. 

Продовження буде. 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 4-го СЕРПНЯ 1992 

3IЗНАЮЧИ В КАПIТОЛЮ пере Комісією збройних сил, 
командуючі чотирьох видів американських збройних сил 
підтвердили факт, що потрібно багато зробити для 
припинення напастування військовиків-жінок в усіx 
військових частинаx і відділенняx. Одначе коли дійшло до 
справи рівноправности жінок-військовиків з участю в 
активній боротьбі, то ні один з чотирьох командирів не 
висловився в цій справі. Звітували перед Комісією 
збройних сил: генерал Карл Мунді, молг^командир 
морської піхоти, адмірал Франк Кесло - шеф дії морської 
фльрти, генерал Ґордон Сулліван - шеф штабу армії та 
генерал Меррілл МкПік - шеф штабу летунства. 

НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ТВЕРДЖЕННЯ деяких спеціяліс-
тів, що американська економіка повільно прямує до 
кращого, її стан має свою вимову. Саме, вказуючи на 
слабу економіку ЗСА, дві великі закордонні повітряні 
летунські лінії, німецька , ,Люфтганза ' ' та японська 
вирішили зменшити лети своїx літаків до деяких амери
канських міст. ,,Люфтганза" з 25-им жовтня ліквідує свої 
полети до Шарлотт, Північна Каролайна, та до Філядель-
фії, яку до речі обслуговувала від 1965 року. Японська 
летунська лінія від 1-го листопада ліквідує свою послуги 
до Сієтл, Ваш. 

ЗУСТРІЧ 
УКРАЇНСЬКИХ ПРОФЕСОРІВ 

та СТУДЕНТІВ українськ0і державної 
гімназії та десятирічок в минулому 

і сьогодні, 
розпочнеться 

ш неділю, 16-го серпня 1992 р. в Тернополі 
в такому порядку: 
* Благодарна Арxиєрейська Служба Божа в українській 

католицькій катедрі о год. 10-ій рано; 
* Перша зустріч о год. 12-ій. 
* БЕНКЕТ о год. 1-ій; 
* Початкова Конференція о год. 1-ій по пол. і ІНШІ зустрічі 

відбудуться в понеділок і вIіторок. 

Шсцвбеикбту і конференції буде оголошене під час Спужби 

^°^°'" до МИЛОЇ ЗУСТРІЧI! о. д-р Лев чайка, 
голова студентства 1942 - 1944 р. 

FOX CHASE EYE ASSOCIATES 
у ФIЛЯДЕЛЬФIЇ, ПА. 

* Докладна перевірка очей для цілої родини найно
вішими інструментами 

' Всі роди „Contact Lenses" 
* Окуляри в різних цінаx 
' Спеціялізація в перевірці очей старших та дітей 

(на розі Phawn St. - 1 миля від УкраГнського 
Освітнього Культурного Центру) 
Приймаємо медичні забезпечення 

вся ДИВIДЕНДА 
до ФОНДУ ВІДРОДЖЕННЯ 

УКРАЇНИ - УНС 

Недоспівана пісня 

Серед гаряч6го фльорид- гом даного таланту, а врод~ 
ського літа зловіщого 14-го жена музикальність і любов 
липня цього року замовк 
наш соловій, заніміла Ва
силькова пісня, що стільки 
літ лилася дзвінкими ще
дротами між нами й для 
нас. Вона несла розраду, 
розганяла тугу, скріплюва
ла віру в Бога й нашу Прав

до співу полегшували твер
дий шлях до вибраної мети. 

Коли наші сім'ї вперше 
познайомилися однієї кен-
такської весняної днини три 
десятки років тому, Василь
ко був уже відомим співа
ком, як оперним, так і кон-

ду. Василько нею жив, ра- цертовим, з низкою поxва-
дів, сумував і молився. Во- льниx рецензій, признань, 
на була його надxненням, тощо. Серед музичник кіл 
життям, любов'ю. І нараз Кентакі, де він проживав з 
Василька не стало, замовк- родиною до свого переїзду 
ла його пісня, мов порва
на струна. 

Життєвий шлях Василя 
Мельничина був нелегким. 
З рідної бойківської верхо
вини доля простелила йому 
путь в далеке незнане, у 
західній світ. Великий іс-
xод, недостача, боротьба за 
існування, голод і холод, 
нові обставини й обов'язки 
— це все так добре відомі 
нам „рожі", що ними всте
лені були стежки далекої 
мандрівки. Василькова до
рога не різнилася від інших. 
Але, як у кожного мистця, 
вона була ще й позначена 
постійним шуканням, го
рінням, творчою снагою та 
тією, так питомою співа
кам особливістю, ВІЗІЄЮ-
тугою за абсолютом краси 
й удосконалення. Тут під
ходить так влучно Лесине 
окреслення — одержимість. 
Так, Василько був одержи
мим своєї музи. І не було на 
шляху його життя ні одног^ 
дня, ні однієї хвилини, щоб 
він її зрадив, щоб сказав „я 
шукаю іншого призначен
ня". Студії сольоспіву се
ред найкращих професій
них сил Мюнхену та Риму 
дали амбітному молодому 
Василькові розмах і запо
руку дальшого росту Бо-

УКРАЇНСЬКИЙ Н А Р О Д Н И Й СОЮЗ 
у співпраці з КОНҐРЕСОМ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ~ ВІДДІЛ ТОРОНТО 

та під опікою Міністерства Культури України 

З НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ ПЕРШОЇ РІЧНИЦІ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ 

КОНЦЕРТОВЕ ТУРНЕ 

КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ХОРУ 

: виступом Оперного Ансамблю Львівської і Київської Опери 

Диригент: Евген Савчук 

Tour Coordinator: SCOPE TRAVEL fNC/ ALJSCOPRUT I0INT VENTURE Ticket sales will begin 

на Фльориду, мав він преве
ликі симпатії. До сьогодні 
любителі його голосу з по
дивом і захопленням згаду
ють його виступи з симфо
нічною оркестрою та кон
цертами в найкращих заляx 
чи соборах різних віро1спо
відань. Де й коли б він не 
виступав, твори укрансь-
киx композиторів видніли 
на програмкаx і він h ви
конував з таким відданіям, 
з такою любов'ю, пдо чу
жинці, які ніколи про Уграї-
ну й не чули, ставали Нсши-
ми приятелями. І так чаш 
трубадур ніс у чужий і чісто 
нам неприхильний світ сра-
су нашої пісні, а з нео й 
нашу національну істии/. 

Патріотизм має різні об
личчя, але Василькова .ію-
бов до батьківщини міла 
оте найчистіше й найшія-
XЄТНІШЄ, щ о с е р ц е МОЖЄШ-
кресати з себе. 3нову ж ця 
одержимість, віра у визю-
лення, у здійснення наш^їx 
вікових прагнень, нашої 
волі, власної держави. І 
цього він діждався - з 
якою радістю, надією, з 
яким щастям. Невольни*і 
думи десь ділися з ЙОГ) 
репертуару, а на їх місце 
залунало „Живи, Україно, 
живи для краси". 

Василько був глибоко ре
лігійною людиною, тому в 
молитовному співі виливав 
усю свою душу, цілу екста
зу ревної своєї віри й поди
ву перед маєстатом Господ
нім. Я чула вже базліч ін
терпретацій Страделльового 
„Пієта", але так, як Ва
силь Мельничин умів відда
ти цей клясичний італійсь
кий твір, ніхто йому не до
рівняє. Він мав мені його 
заспівати на моєму калино
вому мості. Гай, Васильку, 
чи чуєш, як плачемо по То
бі? 

Ми втратили вірного дру 
га, щирого приятеля, що 
його можуть вимріяти собі 
лише щасливці. Жаль за 
Васильком не втихає, а нав
паки кріпшає. І якщо біль 
цей серед його друзів такий 
пекучий, то яким він у його 
вірної Сяні, у дітей? Xай 
Господь кріпить їх у цій 
скорботі, а праведній душі 
ніколи незабутнього Ва
силька xай дасть мир і ра
дість і гідне місце серед 
небесних хорів, щоб він міг 
закінчити недоспівану свою 
лебедину пісню. 

Оксана Мостович 

Іван Кедрин 
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Ціна: S21.25 з пересилкою 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобо
в'язує 7% стейтового податку. 
SVOBODA BOOK STORE 

З0 Montgomery Street 
Jersey City, N.J. 07302 

Знаменне відзначення 
о. д-ра І. Тилявського 

о. д-р митрат І, Тилявський при вівтарі 

Нова церква в Норт Порті, Фла. 

В неділю, 5-го липня, па-
роxіяни церкви Входу в 
Xрам Пресвятої Богороди
ці, в Норт Порті, Фла., поба 
чили вперше свого отця 
пар0xа д-р Івана Тилявсь
кого з мітрою на голові при 
відправі Святої Літургії . 
Урочистий обряд постав
лення митратом відбувся в 
Катедральному Соборі Св. 
Йосафата у Пармі, Огайо, 
24-го червня. На вечірній 
Свят ій Літург і ї Владика 
Роберт Москаль поставив у 
митрофорні арxипротопрес 
вітери трьох священиків 
нашої єпархії: о. канцлера 
Тому Саюка, о. шамб. Ми
хайла Ревтюка та о. д-р І. 
Тилявського, настоятеля 
парафії Входу в Xрам Пре 
святої Богородиці в Норт 
Порті. Це було відзначення 
гідністю митрата та заслу
ги перед Церквою, Всі троє, 
дякували Єпископові Ро-
бертові за довір'я, що зап
ропонував їхні кандидатури 
нашому Патріярxові Ми
рославові І Любачівському 
для відзначення цією гідніс
тю саме в час Першого Си

ноду Владик Української 
Католицької Церкви у віль
ній Україні. 

Це велика пам'ятка для 
всіx парафіян xраму, що 
мають такого трудолюби
вого пароxа, який,за їх жер 
твенністю, доконав велико
го діла будови нового xра
му, в якому вже 19-го липня 
відправилася перша урочис 
та літургія, а саме посвя
чення xраму у січні 93-ГО 
року. Після Богослужби 
відбулося на залі сніданко
ве прийняття, яке відкрив 
гарним словом д-р Мирос
лав Борисюк, а згодом інж. 
О. Граб і голова „Союзу 
Українок" в Норт Порті 
М. Наваринська поділилася 
своїми спостереженнями із 
поїздки по вільній Україні. 

В неділю 19-го липня про
цесія із давнього xраму пе
рейшла до нового, відбуло
ся часткове посвячення, Свя
точна Літургія , а відтак 
прийняття обідом на залі. 
Головним промовцем був 
проф. Роман Романишин. 

Мирослав Борисюк 

ПОДЯКА 
З ЗОЛІ Всевишнього відійшов у вічність 

для 15-го липня 1992 року в Тусон, Арізона 
наш дорогий 

МУЖ і БАТЬКО 

бл. п. 

Мирослав Дозорський 
проживши 89 років. 

Висловлюємо подяку нашим приятелям та знайомим за 
слова співчуття та участь у похоронних відправаx. Дякуємо 
всеч. о. О. Чупілеві пар0xові церкви Успення Матері Божої в 
Фініксі, Арізона за похоронні відправи 20-го липня 1992 р. на 
цвинтарі Iот Лавн в Тусон, Арізона. Окремо дякуємо всім за 
пожертви на церкву св. Арx. Миxаїла в Тусон. Рівнож 
дякуємо похоронному заведенню "East Lawn Family 
Service". 

В глибокому смутку: 
дружина - МАРІЯ 
син - ВОЛОДИМИР 
та родина в Україні 

БІЛЯ Чикаґо пом'янули 
жертви Великого голоду 

На 14-акровій гарно за-
господарованій посілості 
парафії УАПЦ св. Андрія в 
Блумінґдейлі, Iлл. (Метро
полія Чикаго) імпонуюче 
домінує зі своїми золотими 
копулами xрам, посвячений 
в 1987 році, а побудований в 
честь 1000-ліття християн
ства в Україні. 

Знаходиться там і ново~ 
збудований триповерховий 
модерний будинок для еме-
ритів, а також інші пара
фіяльні будівлі. Одну час
тину посілості займає цвин
тар, а в центральній його 
частині знаходиться висо
кий білий хрест - серед 
квітів та оточений дерев
цями. Місце це відступила 
парафія на будівництво там 
пам'ятника жертвам Вели
кого голоду в Україні 1932
3З років. 

Щороку поминають в цій 
парафії — і в церкві і біля 
пам'ятника-xреста, звичай
но в часі Зелених Свят — 
жертви цього голоду. Цьо
го року в суботу, 20-го чер
вня, знову відзначено ці 
пресумні роковини. Розпо
чато це в пополудневих го
динаx у церкві соборною 
Панахидою з участю свя
щеників православних та 
греко-католицькиx парафій 
на терені метрополії Чика
го, її очолив о. арxиман-
дрит Дам'ян з парафії св. 
Петра і Павла, а співслужи-
ли йому о. Андрій Шаґала 
(катедра св. о. Миколая), о. 
Андрій Двуліт (собор свв. 
Володимира і Ольги), о. Вя
чеслав Iльчук (св. Софія) та 
о. Іван Кульчицький, гість в 
парафії св. Андрія з Бавнд 
Бр)'ку. 

Після Панахиди в церкві 
промовив о. А. Шаґала. 
Говорив він змістовно і ці
каво — як про Голод, так і 
про сучасні підії в Україні. 
3вернув він увагу на потре
бу толерантного співжиття 
всіx вірних наших церков. 

Відтак процесія, в якій 
бзяли участь отці та хор, 
вирушили на цвинтар з xрес 

том, хоругвами. Тут біля 
xреста-пам'ятника свяще
ника відправили Літію. Па
нахиду та Літію співав хор 
церкви св. Андрія під мис
тецьким керівництвом Ва
силя Трухлого. Організації 
та представники парафій 
зложили вінки та китиці кві
тів біля хреста. 

Третя частина відзначен
ня цих сумних роковин від
булася в авдиторії ім. Івана 
Трухлого. Участь в ній взя
ли всі отці та численні вірні. 
Проводив нею д-р Василь 
Трухлий. 

Перше слово виголосив 
англійською мовою о. ар-
xимандрит Дам'ян. Гово
рив він на тему Голоду, але 
й додатково поділився з 
присутніми своїми сильни
ми враженнями з побаче
ного і пережитого під час 
недавньої поїздки в Украї
ну. 

Після нього слово мав 
Андрій Карасейчук, пред
ставник Ліґи Молоді пара
фії св. Андрія, яка цього 
року відповідала за пере
ведення відзначення Голо
ду. У своєму слові преле-
ґент черпав матеріял зі за
писів д-ра Мирона Куропа-
ся, а також уривки з ціка
вого листа про Голод, помі
щеного в газеті „Літера
турна Україна". 

Останнім говорив інж. Зе-
новій Туркало. Він зложив 
признання і подяку парафії 
св. Андрія за те, що вона так 
совісно кожного року вша
новує пам'ять мільйонів не
винних жертв нечуваного в 
світі Голоду. 

Отці А. Ш а ґ а л а та А. 
Двуліт також зложили при
знання парафії за те, що 
вона присвячує цій сумній 
події належну увагу. 

Спільним відспіванням 
,,Ще не вмерла Україна" 
закінчено цьогорічне від
значення цих роковня в па
рафії св. Андрія в Блумін
ґдейлі. 

В.К. 

Володимира Запаранюка, 
колишнього довголітнього члена, а останньо 
почесного члена Головного Уряду УНСоюзу, 

складаємо суму 500 дол. 
на Ф О Н Д В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я У К Р А Ї Н И - У Н С . 

Дружині Iрені Запаранюк та рідні покійного, 
наші щирі і глибокі співчуття. 

Г О Л О В Н И Й Е К З Е К У Т И В Н И Й 
К О М І Т Е Т УНСоюзу 

Ділимося сумною вісткою з приятелями і побратимами 
колишніx вояків УНР, що 2-го серпня 1992 р. 

відійшов у вічність 
наш дорогий 

МУЖ, БАТЬКО і ДІДУСЬ 

СВ. п. 

Михайло Олександрович 
Кобилянський 

Лицар Ордену Залізного Хреста, колишній учасник Визволь
них Змагань України і Зимового Походу, 

нар. 23-ГО травня 1897 р. в селі Брониця, Могилів, 
Подільського ловіту. 

ПАРАСТАС у вівторок, 4-го серпня 1992 р. о год. 7:З0 веч. 
в похоронному заведенні WJIIiam G. MJIIer and Son, 59 Mont
gomery St., Poughkeepsie, N.Y. 

ПОХОРОН у середу, 5-го серпня о год. 10:З0 ранку із 
церкви-пам'ятника св. Андрія в С. Бавнд Бруку, Н. Дж., а 
тлінні останки спочинуть на цьому ж цвинтарі. 

Залишені у шлибокому смутку: 
дружина - ВІРА 
доньки -

ТАНЯ КУЗЬМИН з мужем ПАВЛОМ 
ОКСАНА ГУБЕНКО з мужем МИКОЛОЮ 
ОЛЕНА КАСТРО з мужем ЕФРОНОМ 

внуки -
ІВАН з дружиною НАДІЄЮ 
МИХАЙЛО з дружиною ЛIНДОЮ 
ДМИТРО 

внучки -
ВІРА КУЗЬМИН 
АЛЕКСАНДРА ГУБЕНКО 

16-ГО серпня 1992 року 
ПОСІЛІСТЬ УС0середку 

„ТРИЗУБ" 
дорогаx: КантI Лайн І Ловер Стейт Роід 

Горшам, Па. 

Окружний Комітет УНСоюзу Філядельфійської Округи 
- впаштовує -

Союзовий День-Пікнік 
Початок О ГОД. 1:З0 по полудні 

До участи запрошуємо все українське громадянство, членів Союзу мIста ФIляделііфіI 
та ВСІx дооколишніx місцевЬстей сусідніx стейтIв. 

ПРОГРАМА ДНЯ: 
* Піднесення лралорIв 

МИСТЕЦЬКА ПРОГРАМА: 
Відзначення заслуженого С 0 Ю 3 0 В Ц Я 
ЗАБАВА лри звукаx оркестри „КАРПАТИ" 
ЦІННІ виграшI для гостей 
Весь час буде чинний буфет з добірними українськими 

стравами та холодними напитками. 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 4-го СЕРПНЯ 1992 Ч:147. 

Візія... 
(Закінчення зі crop. 2) 

сказав шукати репрезента-
тиьного дому у Вашінґтоні, 
в імбасадорській дільниці, 
для Філії КУК. Тоді впали 
0і віщі слова:" ...а може цей 
дім, бодай на початок, по-
.:лужить майбутній амба-
саді України... Вашінґтон, 
це столиця наймогутнішої 
держави світу, де спряга
ються всі нитки політики й 
тому наша присутність там 
конечна..." Сьогодні спов
няються пророчі слова Бла-
женнішого. Українське ДИП-
іоматичне представництво 

користатиме з будинку То
вариства Святої Софії, що 
його закуплено на бажання і 
фінансовими засобами Бла-
женнішого Патріярxа Йо-
сифа. На цьому не кінець. З 
власностей Товариства 
Святої Софії користати-
муть українські диплома
тичні представництва в Ри
мі й Лондоні. Тільки завдя
ки візії та державницькому 
думанні Блаженнішого Па-
тріярxа Йосифа, який пору-
чив Святій Софії — Релігій
ному Товариству Українців 
Католиків, такі доми заку
пити та їх утримувати, сьо
годні допомога диплома
тичним представництвам 
України можлива. 

Дім Святої Софії у Ва
шінґтоні знаходиться у най
кращій мешканевій дільни
ці міста, близько фінлянд
ської амбасади з одного 
боку, а ватиканського пред
ставництва з — другого. Ва
ртість цього дому сьогодні, 
оцінюють на близько два 
мільйони дол. Отже, вклад 
однієї організації на допо

могу дипломатичній місії 
України у ЗСА, думаю, не 
помиляємося, кажучи, що 
переростає з6іркові допо
моги всіx орган і зац ій і 
комітетів взятиx разом. 

Роблячи зі сторони То
вариства Святої Софії та
кий поважний жест, зверта
ємося до української гро
мади в Америці з прохан
ням допомогти відновлен
ню будинку та його умеб
люванню. 

Досі в будинку була кап
лиця, викладова заля, бю
ро, бібліотека, інститут, 
музейна збірка і Т.П., разом 
десять кімнат та кухня. На
ше умеблювання до того 
часу було дуже скромне, а 
18 років користування бу
динком, залишили на 
ньому слід. Щоб ця посі
лість була відповідною ре
зиденцією амбасадора Ук
раїни та щоб гідно репре
зентувала нас перед амери
канським та взагалі міжна
родним світом, треба її зов
сім відновити та умеблюва
ти. Підраховуючи дуже 
скромно — потрібно на ці 
видатки 50,000 долярів, су
му якої Товариство Свята 
Софія тепер до розпоряди-
мости не має. 

Тому звертаємося до 
всіx, кому лежить на серці 
справа українського пред
ставництва, з проханням 
помогти нам чимскоріше 
фінансово. Всі датки на Т-
во Свята Софія, можна від
тягати від податку. 

Чим скоріше приготови
мо будинок, тим скоріше 
зможемо поставити його 
до диспозиції амбасадк ві
льної, демократичної Укра
їни, на яку ми всі ціле життя 
чекали. 

Н. Новицька отримала стипендію 

Наталка Новицька, скін
чивши 8-му клясу в МІННЄ-
аполіс, Мінн., отримала 
стипендію на один рік нав
чання в одній з найбільш 
престижевиx приватних 
шкіл — „Блейк Скул". До 
цього дійшло після того, як 
Наталка, будучи доброю 
ученицею з оцінками у всіx 
предметаx „ А " або , , Б " , 
була запрошена здати дер
жавний, так званий „Сат" 
екзамен, і здала його вийня
тково добре в своїй шкіль
ній окрузі ч. 282: на 95 від
сотків. У програмі ,,ОдиС" 
сея розуму" у якій було 
понад 2,000 учасників, гру
па Наталки, в якій вона 
була провідницею, одержа
ла нагороду з-поміж виб
раних чотирьох місць. 

Xто ж це є, ця здібна 14
літня Наталка, і чим вона 
займається? Наталку ціка
вить багато чого, і вона 
„бомків не б'є", як то ка
жуть. От, наприклад, її за
цікавлення корисним і здо
ровим життям, а також те
атром, спричинилися до її 
цілорічних виступів в прог
рамі поборювання нарко
манії в стейті Міннесота: 
„Просто скажи: 'ні' ". На
талка також є практикант
кою на провідницю в літ
ньому таборі для молоді, 
спонсорованому „Iмкою" 
(YMCA). Була вона й Жов-
тодзюбом, а згодом і Нова
чкою в Пласті, але через 
брак активности молоді її 
віку в околиці залишила 
пластування. Одначе й далі 
бере активну участь в укра-

MEDICAL CLINIC O N WHEELS 

Житомирські діти на відпочинку в Тернопільській області. 

ЛИСТА ПОЧЕСНИХ ВІДЗНАЧЕНЬ - МЕДИЧНИХ І ДЕНТИСТИЧНИX ДОБРОВОЛЬЦІВ, 
ЯКI ВЖЕ СЛУЖИЛИ АБО ВКОРОТЦI БУДУТЬ БРАТИ УЧАСТЬ В МЕДИЧНІЙ МІСІЇ 

В УКРАЇНІ: 

Квітень: 
Д-р Богдан Целевич - педіятр, Чикаґо, Iлл., д-р Джан Дойл ~ дентист, проф. Медичної 

школи Університету Вісконсін, Медісон, Віск., д-рКоленський—дентист, Чикаго, Iял., Iрена 
Оринчак -~ фармацевт, Клівленд, Огайо. 

Травень: 
д-р Марія Балтарович - дентист, Дітройт, Миш., д-р Павло Джуль - отоларинголог, 

проф. Медичної школи вейнського університету, Дітрой, Миш. 

Червень: 
д~р Патриція Кузуіиано-Лушняк - сімейна медицина, Сінсіннаті, Огайо, д-р Борис 

Пушняк - сімейна медицина і дерматологія, Сінсіннаті, Огайо, д-р Григорій Бурбело -
інтерніст, Вестерлі, Р.АЙ., Григорій Величко - інженер, представник фірми Огмеда, 
Медісон, Виск, Вейн Гей - інженер - слеціяліст фірми Огмеда, Медісон, Виск., Розмарі 
Берчем - дипльомована мед-сестра, лікарня св. Марії, Медісон, Виск., Дан Піорієр -
анестетист, лікарня св. Марії, Медісон, Виск., Роберт Рашід - фотограф, лікарня св. Марії, 
Медісон, Виск., Павло Гарасимович - студент медицини, Квебек, Канада. 

Липень: 
д-р Михайло Шубин - подіятрист, Парма, Огайо, д-р Рудольф Вільгельм - інтерніст, 

спеціяліст в алергії, Дітройт, Миш., д-р Роксоляна Тимяк-Лончина - Дентист, Чикаго, Iлл., 
Марія Тимяк - медичний біолог, Чикаґо, Iлл., д-р Мирон Позяк - радіолог, проф. радіоло
гії, Медична школа Університету Виск., д-р Лері Лінде^смис - інтерніст, спеціяліст 
легеневих хворі6, директор департаменту внутрішньої медицини, Гундерсен клініка, Ля 
Кросе, Виск., Діяна Ліндесмис - дипломована мед-сестра, Ля Кросе, Виск. 

Серпень: 
д-р Олександер Ґудзяк - дентист, Сиракюзи, Н.Й., д-р Лідія Чапельська ~ педіятр, Ен 

Арбор, Миш., д-р Соня Прокопець -с імейна медицина, Торонто, Онт. Канада, д-р Микола 
Дейчаківський - сімейна медицина, хірургія, Клівленд, Огайо. 

Вересень: 
д-р Олександер Школьник - радіолог, Акрон, Огайо, Галина Марія Дацків -

дипломована мед-сестра, Дітройт, Миш., д-р МарIчка Балтарович -дентист, Дітройт, Миш. 

Жовтень: 
д-р Андрій Мельник - педіятр, директор педіятричної клінічної ґенетики, Лойоля 

медичної школи,, Чикаго, Iлл., д-р Остап Мельник - гематолог і онколог, Сан Франсіско, 
Кал. 

В цей час ми хочемо відзначити д-ра Аxіля Xрептовського, президента Світової 
Федерації Українських Медичних Асоціяцій, за його жертвенну і невтомну працю як 
надзвичайного добровольця „Медичної Клініки на Колесаx". Акція „Медичної Клініки на 
і^олесаx" продовжується але є дальша потреба добровольців. Долучіться до нас і 
допоможіть нам подати медичну і дентистичну поміч вагітним жінкам і дітям України. 
Навіть один тиждень вашого жертвенного часу буде прийнято з великою вдячністю. 

Приміщення, харчі та транспортація в Україні є забезпечені. З огляду на наші обмежені 
фінансові ресурси, кошти дороги (які можна відтягнути від податку) мусять покрити 
добровольці. 

Кореспонденцію та запити просимо спрямовувати до: 
Stephen Dudiak, M.D., Medical Director 

Medical Clinic on Wheels 
7029 Applewood Drive, Madison, Wl 53719 

Phone: (608) 833-1953, Fax: (608) 829-1937. 

Наталка Новицька 

шському житті: танцює в 
знаному танцювальному 
ансамблі , ,Черемош" під 
проводом Оксани Бринь (це 
не її славна бабуня — співа
чка і музичний педагог, а її 
тітка — дуже здібний хоре
ограф народніx танців). 
Особливо любується буко
винськими танцями; вона ж 
і співає в церковному хорі 
Української Православної 
Церкви свв. Володимира і 
Ольги в Сент Пол; надзви
чайно акуратко і оригіналь
но пише писанки. В змаган
няx за найкращі писанки в 
міжнародному конкурсі, 
організованому Українсь
ким Музеєм Канади в квітні 
ц.р., у віковій категорії між 
13і17 роками Наталка виг
рала п'яту нагороду. Вона 
ще змалку помагала писа
ти писанки своїй мамі, зна
ній мисткині Наді Новиць-
кій. 

Ось що Наталка сама роз
казує про свої зацікавлення: 
„Я люблю творити всякі 
види мистецтва. На весні — 
писанки; літом — кераміку, 
малюнки, фарбувати сороч
ки „таи даїнг"; восени я зви
чайно шию всякі „штучки" 
— вивіски, а також одежу (в 
школі навчилася шиття) ; 
узимку — пишу чи то якийсь 
нарис, чи коротке оповідан
ня, чи повість, а навіть п'єси 

— але я ІX НІКОЛИ не друку
вала, хіба що деякі речі в 
шкільній річній книзі — о, я 
також вxодила в редакційну 
колегію наших шкільних 
видань. Я дуже люблю ч и 
тати, особливо короткі опо
відання, гумористичні речі, 
і ,,містеріГ. Ну, що ще — 
л ю б л ю плавати, грати в 
кошиківку, в теніс; люблю 
музику і граю трохи на 
п'яніні, але ліпше граю на 
сопілці, бо вже пару років 
беру лекції і граю в двох 
шкільних оркестрах. Але 
мені також подобається де
яка сучасна музика, яку не 
люблять мої батьки. Зате 
моя сестра те саме любить, 
що й я." (А сестра — це 
Оленка, якій саме сповни
лося 20 років, і яка збирає
ться продовжувати свої уні
верситетські студії в ділянці 
інтернаціональних стосун
ків). ,,А ким же ти, На
талочко, хочеш бути, як 
виростеш?", питаємо. „Я 
раніше хотіла бути ветери
наром, але маю алергію до 
котів і псів. Так що тепер я 
думаю стати психологом." 
З такими талантами і пози
тивним наставленням та 
життєрадістю Наталка дій
сно має перспективи стати, 
ким скоче. Наталка Нови
цька є донею фільмового 
режисера Славка Новиць-
кого, і від народження є 
член0у1 УНСоюзу, Відділ 
487-иь 

Н.Н. 

Редагує Омелян Твардовський 

Любов Коленська 

ДЗЕРКАЛА 
НОВЕЛІ 

Ціна: $13.00 з пересилкою 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобо

в'язує7% стейтового податку. 
SVOBODA BOOK STORE 

З0 Montgomery Street 
'ersey City, N.J. 07302 

Є. Коте^ьников і A. Біденко 
вдячні діяспорі 

у п'ятницю, 3-го липня, 
від'їхала в Україну її фут
больна репрезентація, яка 
відбула історичну зустріч з 
футбольною збірною ЗСА. 
Як ми вже повідомляли ра
ніше, разом із 15-ма футбо
лістами збірної приїхали 
віцепрезидент Фередації 
Футболу України Євген Ко-
тельников та її фінансовий 
референт Анатолій Віденко. 

Прощаючи напередодні 
виїзду гостей в Україну, 
дедактор ,,СВ" провів з ни
ми коротке інтерв'ю. 

О. Т.: Пане Котельников, 
завтра, в п 'ятницю, 3-го 
липня, ви і ваші підопічні 
повертаєтеся в Україну. Під 
сумуйте, будь ласка, це ко
ротке перебування збірної 
футболу України в ЗСА. 

Є. Котельников: Наша 
зустріч збулася — це голов
не. Це наша перша зустріч 
збірної України за межами 
нашої країни. Вона стала 
можлива завдяки нашій 
діяспорі в Америці. Спаси
бі вам за це! 

О. Т.: чи задоволені ви 
вислідом змагань із збір
ною Америки? 
. Є. Котельников: Перемо

га краще, але беручи до 
уваги нашу дорогу, ми за
доволені. 

О. Т.: Багато українських 
симпатиків збірної України 
в ЗСА сподівалися побачи

ти в и складі українських 
футбольних зірок, що вис
тупають в різних клюбаx 
Шотляндії, Англії, Німеч
чини і Португалі ї . Чому 
вони не були включені до 
складу збірної? 

Є. Котельников: Нам пе 
решкодила першість Евро-
пи. Вони грали у збірній 
СНД. Якщо ці футболісти 
будуть в кращій формі, во
ни ввійдуть до складу збір
ної України. 

О. Т.: Які чергові виступи 
збірної України є в пляні 
ФФУ? 

Є. Котельников: Всі пля-
ни будемо робити після 
прийняття України до Ф1-
ФА. Найближча зустріч з 
Угорщиною відбудеться у 
вересні ц. р. 

о . Т.: В цьому році впер
ше в історії пройшов в Ук
раїні самостійний футболь
ний чемпіонат. Чи можете 
подати нам ваші підсумки? 

Є. Котельников: Самос
тійний чемпіонат мав зав
дання упорядкуеати наші 
змагання на майбутнє, ми 
цього добилися, це основне. 
Тепер ми будемо грати як 
вся Европа системою осінь 
— весна. 

О. Т.: Пане Віденко, при
ємно було вас зустріти на 
цій вільній землі ВашінґтО" 
на. Які враження везете з 
тієї поїздки в Україну? 

А. Віденко: Дякую! Нам 
теж було приємно зустріти 
своїx земляків-українців. 

збірна футболу України перед початком змагань на стадіоні університету 
Ратґерс в Шскатавей, Н, Дж. 

ШШттт^^^^і;і^ 
Експресові харчові пачки з каталогу, одяг, автомобі
лі: ТАВРIЯ, ЛАДА, ВОЛГА, пральні машини, холо
дильники 2-камер., телевізори, кухні і т. д. найшвид

ше і найдешевше доставляє 

У К Р А Ї Н С Ь К А ФІРМА: 

MEEST-KARPATY 
12О Runnymede Road 
Toronto, Ontario, Canada M6S 2Y3 
Tel.: (416) 761-9105 

GtFTS 
FOR 

HOME 
LTD. 

Служіть потребам України 

Замовте ще сьогодня найкращі продуктові посил
ки для Ваших рідниx в Україні. 

„Gifts for Home, Ltd." (Подарки для Дому) запев
няє задоволення з високої якости поживних продуктів 
та великого вибору для Ваших рідниx. 

На складі маємо великий вибір 
м'яса, сиру, сухі овочі, високоякісні 
горішки, родзинки, 40Коляда, 
домішки до зупи, смачна кава, 
цукорки та багато інших солодощів. 

До вибору маємо три 
посилки з якісними продуктами 
які є дбайливо 0паковані 
в середині з українськими 
надписами та рецептами. 

Вишліть сьогодня найкращий 
дарунок Вашим рідним 

телефонуючи до: 

GIFTS FOR HOME, LTD. 
1-3l2-733-l230 

1-800-GIFT-121 (Outside Illinois) 
і ми радо вам та^ож 

вишлемо каталог 

Vвечорі на прийнятті в Рамада готелі, заступник голови 
УСВТ ,, ч, Січ" вручає подарунки гостям з України і 
Федерації футболу України. Поруч віцепрезидент 

федерації Є. Котельников, а дальше А. Біденко. 

ПАПА ІВАН ПАВЛО П, який одужує після операції, 
відклав запляновані раніше поїздки до N4exiK0, Нікарагуа і 
Ямайку, однак уже 12-го жовтня має намір відвідати 
Домініканську республіку з нагоди 500-річчя відкриття 
К о л ю м б о м Нового Світу. Пресовий секретар Папи 
Кардинал Наварро повідомив, що Папа приїде до 
3'єднаних Стейтів в серпні наступного року. 

ЧЕРГОВОЮ ЖЕРТВОЮ сікxськиx терористів у неспокій
ному стейті Пунджаб став син міністра стейтового уряду 
Гарбаджан Сінг. Троє атентатчиків застрілили його під 
час прогульки. 

ПРИРІМЕМО на ПРАЦЮ 
до 

АДМIНIСТРАЦГі „СВОБОДИ' 
о с о б у З д о б р и м з н а н н я м у к р а ї н с ь к о ї 

і а н г л і й с ь к о ї м о в . 

Медичне забезпечення, пенс ійний плян і інші 
бенефіти . Платня після умови . 

Проситься висилати резюме до : 

SVOBODA" 
30 Montgomery Street Ш Jersey City, N J . 0 7 3 0 2 

Tel.: (201) 4 3 4 - 0 2 3 7 , 

Щодо вражень, якщо спор
xових, то ми задоволені 
грою своїx молодиx футбо
лістів, якщо відносно Аме
рики, то це дійсно велика і 
могутня держава. 

О. Т.: Ви працюєте у про
воді Федерації футболу Ук
раїни. Розкажіть нам про 
діяльність, її стан і пляни на 
майбутнє. 

А. Віденко: Федерація 
футболу України займаєть
ся розвитком і пропаган
дою футболу на території 
України, об'єднує професійні 
та аматорські футбольні 
клю6й. Тепер федерація са
мостійно вирішує всі свої 
справи. Якщо ви знаєте, ми 
ще в грудні 1991 року вийш
ли зі складу членів Федера
ції е с е р . 

о . Т.: Якщо можете, по
дайте нам приблизний стан 
футболістів і футбольних 
клюбів в Україні. 

А. Віденко: В республікан
ських змаганняx беруть 
участь 66 професійних фут
больних клюбів і понад 10О 
аматорських. Чисельний 
стан футболістів — понад 
один мільйон. 

О. Т.. Щиро дякую, ба
жаю щасливого повороту в 
Україну. 

А. Віденко: Мені дуже 
приємно, що в Америці є 
люди, які так добре обізнані 
з українським футболом, 
його проблемами і щиро 
оболівають за Україну. 

і Г А а т м і н г t T * t l 
>б First AvenLie 

ТеI (?У2) 473-3550 
New York. NY ГШ09 

ВСІ НАЙНОВІШІ КНИЖКОВІ 
ВИДАННЯ одержите в АРЦІ. 

т РОЗШУКИ ф 
Ґеня Калин-Бакалярчик з Украї
ни пошукує дітей тети Розалії 

Калин - ВЕСЕЛОВСЬКОГО 
ІВАНА, АНТОНА і АНТОНIНУ, 

які жили колись: 620 Hickland 
Ave., Chester, Pa. U.S.A. Xто 
знав би про них або вони самі 

просимо писати: 
М. Вагап, RD. 1, Box 64 
імарапоск, N.Y. 1k!458 

або тел. (914) 647-7183 

ПРАЦЯ 

Пошукую ЖІНКУ 
до опіки двоє дівчаток. 
Прошу телефонувати на 

число (201) 625-7973 
веч. 

Пошукую ЖІНКУ 
до опіки двох дітей шкільного 
віку і до 6-місячної дитини та 
до легкої домашньої праці. 
Прошу телефонувати після 7-ої 

години веч. (201) 857-2704 

ПОШУКУЮ 
жінку 

до опіки тримісячної дитини 
(914) 967-9402 

SEKVKE 

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

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

Ми говоримо тільки по-англій-

ЯКЩО ви НА ПЕНСП 
або маєте медикер, то ви мо
жете отримати будь-яке медич

не обладнання. 
Все безкоштовно! 

Телефонуйте за інформаціями 
(718) 8 9 М 7 І 7 

REGINA MEDICAL 
SUPPLIIES, INC. 

2079 Е. 19th Street 
Brooklyn, N.Y. 11229 

Ф HA ПРОДАЖ Ф 
ЖІНОЧЕ ГУЦУЛЬСЬКЕ 

ВБРАННЯ 
Старе, закарпатське. 

Т е л . : ( 6 0 9 ) 5 8 5 - 9 5 1 8 

IFUNERAL I)IRECTORS# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW'YORK І ОКОЛИЦЯX 

ЛУIС НАЙҐРО - директор 
Родина ДМИТРИК 

Peter Jarema 
І29 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y. 10009 

(212) б74-2568 




