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ПАЛОМНИЦТВО ДО ГРОБУ 
Й. СЛІПОГО СКІНЧИЛОСЯ 

Львів (УНIАР). - Тут у 
понеділок, 7-го вересня, 
тлінні останки Патріярxа 
УГКЦ і Кардинала Йосифа 
Сліпого навічно упокоїли
ся в соборі св. Юра. 

Глава Української Греко-
Катрлицької Церкви Пат-
ріярx і Кардинал Мирослав 
Іван Любачівський відслу
жив Святу Літургію та Па-
наxиДу. Учасники жалобної 
церемонії тричі обійшли 

cj36op із саркофагом св. п. 
Й. Сліпого. Після остан
нього цілування домовину 
покладено до крипти собо
ру св. Юра. 

Як уже інформовано, про 
чисте перепоxовання остан
ків Патріярxа Й. Сліпого 
тривало від 28-го серпня і 
церемонію прощання про
довжено, щоб численні про
чани мали змогу віддати 
шану покійному. 

В Україні створено нову корпорацію 
Київ (УПIАР). - Тут 8-

го вересня відбулися уста
новчі збори працівників га
зової та нафтової промис-
ловости, на яких створено 
зовнішньо-економічну кор
порацію „Укрзарубіжнафто-
газ". Серед фундаторів кор
порації — Державна Дума 
України, фонд розвитку зов 
нішньо-економічної діяль-
ности України при міністер
стві зовнішньо-економіч
них зв'язків і торгівлі та 
міністерство економіки Ук
раїни. 

Газових родовищ в Укра
їні налічується майже 70, 
нафтових — понад 90. 

Близько 70 бизнесменів 
України та Польщі взяли 
участь у спільному семіна
рі „Бизнес-контакт — 92", 
який відбувся у Львові 7— 
10-го вересня. Організатор 
заходу — мале приватне 
підприємство , ,Маґрос" . 
Учасники семінару розгля
нули питання інвестиційної 
діяльности,експортні та ім
портні розрахунки і відвіда
ли підприємства Львівщи
ни. 

Міжнародна конференція 
,,Бизнес у вільній економіч

нії зоні" має відбутися в 
Одесі у дняx І8—20-го ве
ресня. Чорноморський 
,,Торговий Дім" спільно з 
фірмою „Iнкрасервіс" за
просили на конференцію 
представників ділових кіл 
України, держав СНД, ЗСА, 
Канади і Німеччини для 
обговорення питань еконо
мічної співпраці. Передба
чається, що учасники кон
ференції відвідають міста 
України, Росії і Грузії, роз
ташовані на чорноморсько
му узбережжі, зустрінугься 
з представниками місцевих 
органів влади та укладуть 
взаємовигідні угоди. 

ПЕРЕНЕСЕНО 
КОНЦЕРТ 

„ЧЕРКАСЬКИХ 
КОЗАКІВ' 

Юніон, Н. Дж. — Кон
церт ансамблю „Черкаські 
козаки" в Юніон, Н Дж. 
перенесено з 12-го вересня 
на п'ятницю, 2-го жовтня. 
Відбудеться він о год. 7:З0 
вечора в залі середньої шко
ли Бирнет. (ріг Колдвелл і 
Норріс авеню). 

У СВІТI 
МШIСТЕР ЗАКОРДОННИХ справ Італії Еміліо Ко-
льомбо оприлюднив пляііи свого уряду щодо збільшення 
допомоги для Сомалії. В найближчі дні Італія відкриє два 
медичні центри і два пункти харчування для дітей в столиці 
Сомалії Моґадішо. Е. Кольомбо заявив, що зусилля Італії 
помогли бодай на якійсь час замирити тимчасового 
президента країни Алі Магді Моxаммеда з його противни
ком генералом Моxамиедом Фарраxом Айдідом. Вони 
нарешті погодилися зусфітись за столом переговорів. 

ПІСЛЯ ТОГО, як 1-го сішя 1993 року офіційно перестане 
існувати єдина чехо-словацька держава, Чехія і Словаччи
на встановлять дипломагичні стосунки і обміняються 
амбасадами. Про це заявиз чеський міністер закордонних 
справ Йозеф Зелєнєц. Він також повідомив, що в багатьох 
країнаx Чехія і Словаччина, цілком ймовірно, будуть мати 
спільні амбасади. 

ЛИТВА ДІЙШЛА до згоди з Росією щодо виведення 
колишніx совєтськиx військ з литовської території в 
Росію Воно має завершитися до 31-го серпня 1993 року. На 
території Литви дисльоковано до З5,000 колишніx 
совєтськиx вояків. Росія весь час настоювала, що їх звідти 
годі вивести, оскільки нема підготовлених мешкань. 
Литовське керівництво цим разом покликалося на висліди 
загальнонаціонального референдуму, який відбувся 14-го 
червня ц. р. Понад 90 відсотків голосів заявилось за 
,,негайним і безумовним виведенням військ". 

ПРЕМ'ЄР-МIНIСТЕР Iзраїля їцак Рабін і прем'єр-мініс-
тер Казахстану Сергій Терещенко, що прибув до Єрусали
му з офіційною візитою, підписали в понеділок, 7-го 
вересня, протокол про створення спільної економічної 
комісії. Вона буде випрацьовувати і координувати різні 
проєкти співпраці між Ізраїлем і Казахстаном. Передусім 
вона охопить ділянки аграрних технологій, іригаційних 
систем, меліорації ґрунтів, зберігання сільсько-господар
ської продукції, фармацевтику і космічні дослідження. 
Лондонська газета ,,Файненшел Тайме" , коментуючи 
візиту С. Терещенка до Єрусалиму, пише, що „Ізраїль 
намагається обмежити вплив Ірану і арабських країн на 
нові незалежні держави і водночас закласти міцні основи 
для взаємовигідних економічних зв'язків". 

ПРЕДСТАВНИКИ ОБ0X корейських держав на 6-ій 
конференції ООН в питанняx стандартизації географічних 
назв заявили, що море між Кореєю і Японією не повинно 
називатися Японським. Корейці підкріпили цю претенсію 
вагомим аргументом — маною 215-річної давности, 
згідно з якою водний простір між Кореєю і Японією 
називається Корейським морем. На конференції ООН 
корейці підкреслили, що назва „Японське море" є для них 
образливою, оскільки нагадує про японське колоніяльне 
панування і ранить національні почуття корейців. 

МОСКОВСЬКА ГАЗЕТА „Правда" опублікувала проект 
так званого організаційного комітету в питанняx підгото-
ви 20-ої конференції КПСС під назвою „3а соціялізм, за 
єдність комуністів". Конференція має відбутися в жовтні. 
У своїй програмовій заяві оргкомітет проголосив голов
ною метою „повернення країни на соціялістичний шлях, 
відродження СССР і комуністичного руху". 

,,Нова Україна" породила 
„Новий Крим' 

Симферопіль (УПIАР). 
— Тут у вівторок, 8-го ве
ресня, утворився кримський 
відділ Об 'єднання , ,Нова 
Україна". Кримська орга
нізація дістала назву ,,Но
вий Крим". До неї увійшли 
кримський відділ Парті ї 
Демократичного Відрод
ження України, севастопіль 
ський відділ Об'єднаної 
Соціял-Демократичної Пар 
тії, організаційні комітети 
„Нової України" у Теодо-
сії та Євпаторії. 

Організацію , ,Новий 
Крим" очолив кандидат фі-
зико-математичниx наук 
Андрій Шевцов. Установчі 
збори одностайно підтри
мали ідею всеукраїнського 
референдуму про довір 'я 
Верховній Раді і Урядові 
України, звернулися до Вер 
xовної Ради Криму з вимо
гою привести конституцію 
Республіки Крим у відпо
відність до української кон
ституції. 

Майор російських прикордонних 
військ втік до Фінляндії 

Україна втратила ще один корабель 
Ізмаїл (УНIАР). - у вів

торок, 8-го вересня, шхуна 
„Святий Петро" (корабель 
з кількома щоглами і коси
ми вітрилами) з залогою із 
десяти осіб, проминувши 
прикордонні судна, зали
шила територіяльні води 
України. Припускають, що 
шхуну викрадено. 

3а попередньою офіцій
ною версією шхуна попря
мувала до французького 
міста Брест з метою взяти 
участь у фестивалі старо
винних вітрильників. Відо
мо, що капітан шхуни Мар-

тусь свого часу хотів вику
пити шхуну, однак йому 
забракло фондів, бо для 
цього треба було мати 5 
міл. карбованців. 

Проте Україна не тільки 
втрачає, але і здобуває. З 
Миколаєва повідомляють, 
що завод „Океан" щойно 
завершив будівництво бага-
тотоннажного морського 
судна (балкера), якого оці
нюють на 25 міл. дол. Мож
ливо, його запропонують 
якійсь закордонній компа-

У Чикаго створено Комітет для 
вшанування 50-річчя У ПА 

Чикаго (І. Камінська). 
— Тут створено Комітет 
для відзначення 50-ліття 
УПА, до якого ввійшли 
представники обох громад
ських централь, молодечих, 
комбатантськиx та інших 
організацій. На основуючо
му засіданні розподілено 
працю та обов'язки. Відзна
чення ювілею відбудеться в 
неділю, 25-го жовтня, в залі 
школи св. Миколая. 

У програму ввійде виступ 
відомого театру Остапа 

Стаxіва зі Львова, який при
готовив спеціяльну програ
му пісень УПА, що включає 
сценарій „Машерують вже 
повстанці". Доповідь виго
лосить колишній старшина 
УПА д-р Богдан Крук 
(„Мельодія") з Дітройту. 

Є ще в пляні відбути па-
нель-конференцію на тему 
„УПА і молодь повоєнної 
діяспори". Імпрези відбува
тимуться під патронатом 
обох централь та Почесно
го комітету. 

Гельсінкі, Фінляндія. — 
А г е н т с т в о А с с о ш і є й т е д 
Пресе повідомило, що ма
йор російських прикордон
них в ійськ, п е р е й ш о в ш и 
російсько-фінлявдський кор 
ДОН, попросив в тамошньо
го уряду політичного ази-
лю. Про втечу майора Анд-
рея Виxрустюка повідомив 
кореспондентів голова фін
ляндської служби безпеки 
Єро Кекомакі, який підкрес
лив, що це перший випадок 
втечі до Фінляндії старши
ни такої високої ранґи, то
му уряд постарається пола
годити його прохання про 
азиль якнайскорше, хоч 
нормальна процедура там 
триває пів року. Все одно 
полагодження справи Виx-
рустюка триватиме кілька 
тижнів. 

Кекомакі відмовився вщ 
коментарів в цій справі і від 
подання подробиць про 
втечу майора А. Виxрустю-
ка. Він тільки заявив, що 
старшина перейшов кордон 
минулого тижня. Крім того 
керівник справ міністерства 
внутрішниx справ Фінлян

дії, РІСТ0 Вейлайнен повідо
мив, що в цьому році кор
дон до Фінляндії перейшло 
з,000 осіб і більшість з них 
просили політичного ази-
лю. Серед них було понад 
500 осіб з країн колишньо
го Совєтського Союзу. 

Як звичайно, росіяни не 
закинули совєтської прак
тики психологічного тиску 
на втікачів. Агентство IТАР 
—ТАСС повідомило, що 
батько і дружина майора-
втікача, настоюють, щоб 
він вернувся на батьківщи
ну. Було сказано також, що 
згідно з 0ПІНІЄЮ товаришів 
майора А. Виxрустюка, він 
в останньому часі „був дуже 
нервовий, випивав більше 
як звичайно спиртних напо
їв" і команда прикордонно
го відділу плянувала, мов
ляв, звільнити його та піс-
лати в резерву. 

Представники російських 
і фінляндських урядів роз
глядають тепер питання 
про евентуальну передачу 
втікача в руки російських 
каґебістів. 

Т. Жівкова засудили на сім років 
тюрми 

Софія, Болгарія. — Аґент 
ство А с с о ш і є й т е д Пресе 
повідомило про засуджен
ня на сім років тюрми ко
лишнього болгарського ко
муністичного лідера Тодо-
ра Жівкова. 

Старий 81-річний Жівков 
був визнаний винним в усіx 
закидах прокуратури, яка 
представила судові доку
менти про привласнення 
болгарським партократом 
грошей на суму 21 міл. лє-
вів, (приблизно один міл. 
дол . ) , за які він будував 
мешканеві приватні доми, 
дачі над морем, а також 

роздавав вірним йому ко
муністичним вожакам авто
мобілі закордонної марки 
„Мерцедес", стягаючи зниx 
тільки символічну ціну зап
лати. 

Разом з Жівковим суд 
судив другого комуністич
ного злочинця, Мілка Балє-
ва, за перекупство і при
своєння державних грошей. 
Його засудили на два роки 
тюрми, хоч прокуратори 
домагалися для Жівкова 10, 
а для Балєва п'ять років 
тюрми. Обидва засуджені 

(Закінчення на стор. 4) 

НА СОЮЗIВЦI ВІДБУЛИСЯ КРАЙОВІ ТЕНІСОВІ 
І ПЛАВАЦЬКI ЗМАГАННЯ 

Союзівка. — Не дуже 
маркантні 37-мі крайові те
нісові змагання УСЦАК все 
таки ввійдуть в історію ук
раїнського спорту, бо в них 
перший раз змагунка з Ук
раїни здобула перше місце. 
У групі жінок 17-літня Оле
ся Білак з Ужгороду пере
могла минулорічну чемпі
онку Ліду Савчак (УС0 
, ,Тризуб") переконливим 
вислідом 6—О, 6—1 і стала 
першою тенісисткою з Ук
раїни, яка повезла домів 
чашу УНСоюзу в індивіду
альній категорії та грошо
ву стипендію в сумі 600 
дол., з Фонду розвитку те
нісу, що ним відає Іван Ги-
нянський, президент під
приємства Віннер Форд у 
Вілмінґтоні, Дел. Олеся є 
вихованкою професійного 
тренера Юрія Колба, який 
разом з Андрієм Кордія-
ком зі Львова вже третій 
рік підряд беруть участь в 
турнірах на Союзівці. 

Змагання, які почалися в 
суботу 5-го вересня на сімох 
кортах Союзівки, прийшло-
ся скінчити в закритій залі 
готелю ,,Невеле" у понеді
лок, 7-го вересня, з уваги на 
дощову погоду. Турнір, як і 
в попередніx роках, влашто
вував Карпатський Леще-
тарський Клюб, а проводи
ла ним комісія в складі інж. 
Юрій Савчак, інж. Роман 
Рака чий, ст., Юрій Попель і 
Зенон Снилик. У суботу, 5-
го вересня, в басейні Сою
зівки відбулись 36-ті крайо
ві плавацькі змагання (зві-
домлення — в наступних 
числаx „Свободи"). На від
критті змагань в суботу по 
полудні до учасників ко
ротко промов"ляли ^;;влов
ний предсщник у і іСоюзу 
Уляна Дячук, голова УС
ЦАК Мирон Стебельський, 

інж. Р. Ракочий, Ю Попель і 
3. Снилик. 

Як цього можна було спо
діватись, у групі чоловіків 
Роман Сидорак,студент чет 
вертого року СтенфордсЬ" 
кого університету в Калі
форнії, успішно захистив 
свій примат четвертий рік 
підряд, перемагаючи у фі
налі, як і минулого року, д-
ра Юрія Xарука (Українсь
кий Тенісовий Клюб, Чика
го) вислідом 6—З, 6—0. В 
дорозі до фіналу Р. Сидо-
рак елімінував у чвертьфі
налі Андр ія X а р x а л і с а , 
6—1, 6—О, а у півфіналі 
Марка Оришкевича (УТК, 
Чикаго), 6—0, 6—3. Д-р 
Ю. Xарук у четверть фіналі 
переміг А. Кордіяка, 6—О, 
6—О, а у півфіналі Дениса 
Чорнія (КЛК), 7—6, 6—2. 
Крім нагороди УНСоюзу і 
800 дол. стипендії від Він
нер Форда, Р, Сидорак знов 
вписався на пропам'ятній 
чаші св, п. інж. Богдана 
Рака. 

У групі сеньйорів З5 ро
ків і вище також четвертий 
рік підряд вписав своє пріз
вище на пропам'ятній чаші 
св. п. Ярослава Рубля Ро
ман Ракочий, мол., який у 
фіналі переміг Ярослава 
Тимківа (УСО , ,Тризуб" , 
6—2, 6—2. У півфіналах Р. 
Ракочий переміг Юрія Валь 
чука (КЛК) 6—2, 6—2, а Я. 
Тимків Михайла Найдана 
(Союзівка) 6—0, 6—1. 

Одну із своїx нечислен
них поразок на Союзівці 
зазнав Юрій Савчак (УС0 
„Тризуб"), якого у фіналі 
групи сеньйорів 45 років і 
вище переміг д-р Ярослав 
Сидорак (Союзівка), вислі
дом 6—4, 4—6, 6—З, який 
тим самим вписався, як і 
два роки тому, на пропа* 
м'ятній чаші д-ра Володи-

У жіночій групі двобій Україна — Америка виграла Олеся 
Білак з Ужгороду проти /Iіди Савчак з Філядельфії 
(трете і четверта справа), і\ нагородили (зліва) Данію 
Кульчииькиіі, Володимир Квас, Юрііі Попель і Миxаіио 

Гинянськиіі. 

Чотирикратний чемпіон в групі чоловікі Роман 
Сидорак і фіналіст д-р Юрій Xарук (третій і четвертий 
справа) були нагороджені Володимиром Квасом, А нею 

Дидик~Петренко і інж. Романом Ракочим, cm. 

мира Гука. У півфіналах 
цієї сильної групи д-р Си
дорак переміг Олега Бога-
чевського (КЛК), 6—4, 6 -
4, а Ю. Савчак Юрія Граба, 
6—1, 6—0. 

Олександер Олинець 
(УСО „Тризуб") знов здо
був пропам'ятну чашу д-ра 
Петра Xарука, закріплю-

(Закінчення на стор. 4) 

с о н ЗБІЛЬШИТЬ свої МИРОВІ 
сили в БОСНІЇ коштом ВІЙСЬК 

НАТ0 
Ню Йорк. — Генераль

ний секретар Організації 
Об'єднаних Націй Бутрос 
Бутрос Ґалі, порозумів
шись з Радою Безпеки зая
вив кореспондентам, що він 
вже розпочав безпосередні 
переговори з представника
ми членських країн Північ-
но-Атлантійського Оборон 
ного Союзу (НАТО) про 
висилку до Боснії військо
вого підкріплення без яко
го, очевидно, мирові захо
ди, охорона і допомога ци
вільного населення в Сара
єво й околиці не буде успіш
ною. 

На думку секретаря Ґалі 
мирові сили ООН в Боснії є 
категорично замалі , щоб 
дати собі раду з трьома 
ворогуючими сторонами -
сербами, хорватами і бос-
нійцями-мусулманами, які 
ведуть між собою справ
жню війну. Останні, тобто 
мусулмани, отримують, як 
було недавно виявлено, 
зброю і військовий виряд 
від Ірану, а може навіть від 
інших мусулманськиx кра
їн і тому чимраз частішою 
жертвою стають вояки ми
рового корпусу ООН. Заги
нули також два вояки і шість 
було поранених української 
армії, але за них не дуже 
впоминалися і протестува
ли Уряд України і міжна
родна спільнота. Але коли 
загинули два французькі 
вояки і п'ять були поранені 
міжнародна преса дула пе-
репашиеиа. іиіформаціями, 
протестами, не кажучи вже 
про протести французько
го уряду і самого президен
та тієї країни Франсуа Міт-
терана. 

Покищо, генеральний сек 
ретар ООН хоче послати 
додаткових 5,000 вояків НА 

ТО для охорони гуманітар
ної праці мирових сил 0 О Н 
в Боснії, а головно в околи
ці летовища в Сараєво, без 
якого не можна перекидати 
до Боснії і Герцеговини гу
манітарної допомоги і ря
тувати загрожениx цивіль
них осіб. Частини НАТО 
повинні перебрати на себе 
воєнну охорону, тобто 
унешкідливлювати . ііляно-
вані напади на мирові 
сили ООН і такі напади 
відбивати. Рада Безпеки 
ООН, як сподіваються, сxва 
лить незабаром плян гене
рального секретаря Ґалі. 

Рада Безпеки плянує та
кож заборонити перелети 
в ійськових л ітак ів через 
територію Боснії і Герце
говини, включаючи також 
летовище в Сараєво. 

Загально сподіваються, 
що військові контиґенти до 
Боснії вишлють в першу 
чергу: Великобританія, Ка
нада, Франція, Італія і вони 
також покриють витрати у 
зв'язку з перебуванням їх
ніx вояків в тій республіці. 
Отже тепер мировий корпус 
включатиме крім францу
зьких, канадських, україн
ських вояків, також вояків 
інших держав. В такий спо
сіб число мирового корпусу 
значно збільшиться. Дехто 
із західніx держав вислов
лює застереження і побою
вання, що збільшення ми
рового корпусу може спри
чинитись до справжньої вій
ни в колишній Югославії, 
чого xотівби уникнути За
хід. У зв'язку з президент
ськими виборами, Уряд 
ЗСА покищо не висилає до 
Боснії своїx вояків, щоб не 
викликати подразнення у 
спільноті. 

В АМЕРИЦІ 
ВИКОРИСТОВЮЧИ ВІЛЬНИЙ час з нагоди Дня Праці, 
обидва кандидати на президента ЗСА, губернатор Билл 
Клінтон і президент Джордж Буш, старалися надати своїй 
передвиборчій кампанії більш тріюмфальниx виглядів. 
Обидва покликалися на досягнення колипінього президен
та Геррі С. Трумана та кожний зокрема переконував своїx 
виборців, іцо саме він с тим, який продовжиіь IЦ добрі 
почини. Президент Джордж Буш твердить, що губ. Б. 
Клінтон в ніякому разі не може порівнювати своїx 
провідницьких спроможностей до Г. Трумана тому, що в 
нього бракує стійкости у характері. 3нову ж Б. Клінтон 
перечить будь-які зближення Дж. Буша до Г. Трумана, 
кажучи, П|О президент Буш хоче знипдити середню клясу 
громадян, ЦЮ клясу, яку допомагав творити Г. Труман 

У СЕРЕДУ, 9-ГО ВЕРЕСНЯ, федеральні агенти особисто 
вручили перших 10О листів конгресменам, у яких звільня
ється їх від будь-яких кримінальних зловживань при 
виписуванні чеків без відповідального покриття у конгре
совому банку Капітолю. Все ж таки ще багато конгресме
нів залишилось із посмаком скандалу. Цим потягненням 
суддя Малклом Вілкі, спеціяльний прокуратор для цієї 
справи, відкрив живу та дуже болючу радну для багатьох 
конґресменів і то тільки два місяці перед виборами. Як 
відомо, ця справа вже залишила наслідки, примушуючи 
багатьох конгресменів резиґнувати із своїx становищ, чи 
відходити добровільно на пенсію, як і непереобрання 
багатьох конгресменів на дальші каденції. 

У СЕРЕДУ, 9-ГО ВЕРЕСНЯ, розпочато відраxунок часу 
для випуску 50-го з черги полету Крайового управління 
аеронавтики і дослідження космосу (Н АСА), яку запляно-
вано на год. 10:2З в суботу, 12-го вересня. Цим разом очі 
багатьох зацікавлених будуть слідкувати за успіхами чи 
неуспіхами цього міжпростірного корабля „Ендевор" та 
його залоги. Діло в тому, що серед семичленної залоги є 
багато „першунів" — 35-літня лікарка-негритянка Мей 
Джеймісон, перше подружжя Марк Лі та Джен Дейвис, а 
також перший 44-літній астронавт японського роду, xемік 
Мамору Могрі . К о м а н д и р о м і п ілотом , ,Ендевор" є 
Роберт Ґібсон, а його заступником Курт Бравн, ще одним 
членом залоги є Джером Єпт. Головним завданням цієї 
семиденної місії буде дослідити розвиток людських і 
звіринийx клітин у невагомості. 

ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ 
УКРАЇНИ ~ УНС 

З Головної Канцелярії УНСоюзу інформують, 
що до Фонду Відродження України - УНС, вплину
ло від членів УНС до середи, 9-го вересня 1З.208 

^,відсотків від боргових зобов'язань і 
добровільних датків на суму 

3З8,862.44 
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Росія і Японія 

Російський уряд офіц ійно повідомив, що у 
половині вересня ц. р. президент Б. Єльцин поїде 
до столиці Японії Ток іо . Не сказано виразно, яка 
причина і яка ціль цієї в ізити, але вона ясна: 
д і с тати від Японі ї , найбагатшої кра їни св іту , 
фінансову допомогу , тим паче, що вже у мину
лому роц і Япон ія і дала з р о з у м і т и , що вона 
готова допомогти Росії в її важк ій економічн ій 
к р и з і д в о м а б і л ь й о н а м и д о л я р і в , я к щ о б у д е 
зл ікв ідований затяжний спір за чотири острови 
Курильського архіпелагу. Це , ,якщо" - д у ж е 
важка і трудна справа, бо з отими островами 
сполучений рос ійський загарбницький імперія-
лізм, японське почуття національної гордости , 
вимоги м іжнародної торг івлі та - роля Америки , 
як тихого посередника. 

Почалося від злощасної Ялтинської конфе
ренції у 1945 році , коли-то Ф. Д. Рузвелт погод
жувався на все, чого бажав собі Сталін. Погодив
ся теж на те, щоби тод ішн ій Совєтський С о ю з 
зайняв чотири п івн ічнозаxідні острови японсь
ко го Курильського арxипелаґу, які становлять 
н е н а ч е п р и р о д н и й м іст м іж і м п е р і є ю Я п о н і ї 
та сx ідньоаз іятським континентом, власністю 
Совєтського Союзу. Японія, яка спровокувала 
участь Америки у Друг ій світовій війні своїм 
наскоком на американську морську фльоту у 
Перл Гарборі 4-го грудня 1941 року - програла 
ту війну і не була всилі спротивитися збройно цій 
грабежі Совєтським Союзом. Це була грабіж, бо 
Японія не воювала проти СССР і не було між 
ними у Друг ій світовій війні збройного 3удару. 
Сталін просто використав наївність і коротко 
зор ість Рузвелта, щоб , ,зрегабілітувати" ганебну 
програму царської Росії в її війні проти Японії у 
1905 році . 

К о л и у м и н у л о м у роц і М і xа їл Ґ о р б а ч о в 
поїхав до Лондону , де відбувалася конферен
ція семи найбільш упромисловлениx держав, 
репрезентант Японії заявив коротко : Японія не 
дасть Москв і ані одного єна поки Москва не 
зверне Японії заграбованих островів. Японськ і 
керівні кола признавали, що ті чотири острови не 
мають великого значення для японської еконо
міки, але водночас п ідкреслювали, що це питан
ня національної чести і гордости - а відомо, що 
д а л е к о с х і д н і н а р о д и о с о б л и в о в р а з л и в і на 
пункт і національної чести, - вони страшенне 
вразливі, щоби ,,не втратити обличчя" . 

Тому дуже важко знайти компроміс у цій 
справі . У ролі посередника опинилася Америка, 
св ідома жалюг ідно ї поведінки її президента в 
Ялті 1945 року і св ідома, що це дивогляд, щоб 
дотепер не було ратифікаці ї мирового договору 
Япон ією з уваги на цю і стор ію з островами. 
Можна здогадуватися, що Боріс Єльцин пого 
д и в с я би або на т а к и й к о м п р о м і с , що Рос ія 
збереже ті острови за собою до якогось визна
ченого реченця або на засадничу формулу, що 
це власність Японії. Але у московському парля-
мент і є ч и с л е н н і р о с і й с ь к і і м п е р і я л і с т и , я к і 
Завжди мріяли про якнайбільшу Росію, і є там 
комун істи , які завжди плекають большевиць-
к и й принцип: ,,Що моєдо моє, а про твоє можна 
г о в о р и т и " . Міxаїл Ґорбачов ї здив до Т о к і о і 
вернувся з н ічим. Трудно подумати, щоб Єль
цин, кращий політик за Горбачова, рішився їхати 
до Ток іо без такої попередньої п ідготови, яка 
Гарантувала би якийсь успіх. 

Але, видно, щось в отих закулісовиx п ід го 
товчих розмоваx нічого не вийшло, бо подорож 
Єльцина до Ток іо - в ідкликано. Це прикр ість 
для усіx зацікавлених сторін. Японський бизне-
с о в и й с в і т н а с т а в и в с я на р о с і й с ь к и й р и н о к 
збуту, але треба би спершу оздоровити економ і 
ку Р о с і ї , - також японською допомогою . П о к и 
що все залишилось по-старому. 

АМЕРИКАНСЬКА ФІРМА Роквелл інтернешенел з 
осідком у Сіл Біч, Каліф. подала до відома, що у вівторок, 
8-го вересня, підписала угоду з російською космічною 
фірмою про спільні полети. Російська фірма Н П О 
,,Енергія" вироблятиме приладдя, що уможливлюватиме 
американським космічним кораблям причалювати до 
російської космічної станції , ,Мір" . Обидві установи 
іілянують говорити з Крайовим управлінням аеронавти
ки і дослідження космосу про уживання російського 
космічного корабля „Союз ТМ", як поворотного судна 
^|ля американської космічної станції , ,Воля", котру 
іріянусться на пізніші роки цього десятиліття. Грошової 
йартости цього договору не виявлено. 

Голова Спілки Офіцерів 
України, полковник мілі
ції Григорій Омельченко, 
найбільшою небезпекою 
для України вважає „суці
льну корумпованість і ма-
фіозність органів влади і 
управління, хабарництво і 
зловживання зверху дони
зу, нечуваний зріст орга
нізованої злочинности". 

У статті, надрукованій в 
газеті „Нєзавісімость" 18
го липня, полковник міліції 
пише, що „особливе місце 
в цьому антисоціяльному 
явипд займає військова но-
менклятурна мафія. Коруп
ція, що ніби ракова пухли
на охопила старі структу
ри совєтської армії, діста
лася незалежній Україні у 
спадщину. Серйозна небез
пека корумпованих і мафі
озних армійських структур 
полягає в тому, що в рукаx 
таких командирів зброя (і не 
тільки стрілкова|)". 

Як пише у статті голова 
Спілки Офіцерів України, 
ще недавно вони з запалом 
підтримували державних 
заколотників, а нині заради 
збереження генеральських 
посад і награбованого доб
ра, присягнули Україні. 
Полковник застерігає, що 
заради збереження своїx 
дач, незаконно отриманих 
помешкань, авт та інших 
привілеїв, вони можуть піти 
на все, аж до збройного 
насильства. „Не бачити цьо 
го можуть тільки політичні 

Раїса Руденко 

УКРАЇНА НЕ БІДНА, 
АЛЕ ВОНА В БІДI 

сліпці, або зрадники свого 
народу", — пише Григорій 
Омельченко. Газета „Нє-
з а в і с і м о с т ь " вже ран іше 
друкувала викривальні стат 
ті ,,Чечеватов у Забайкал
лі", ,,Тойота — за Iґрата
ми" , , ,Мафія при владі" , 
„Хрещені батьки в паго
наx", „Генеральське гніз
до", на підставі яких розпо
чато слідство і звільнено з 
посад та заарештовано ряд 
високопоставлених осіб. 
Але, на думку полковника 
міліції, „короста корупції і 
метастази мафіозних струк
тур такою мірою вразили 
суспільство, що потрібне 
термінове хірургічне втру
чання". 

Наприклад заступник на
чальника управління тилу 
(запілля) збройних сил Ук
раїни Ґ . Авдєєв підписав 
невигідну для України 
орендну угоду з російсь
ким виробничо-комерцій-
ним товариством „Нафто-
сервіс", чим наніс Україні 
збитків на 50 мільйонів кар
бованців. Начальник авто
мобільної служби Одесь
кої військової округи пол
ковник Ю. Сорокін продав 
за низькими цінами велику 

кількість автомобілів, що 
призвело до збитків на суму 
5 мільйонів карбованців. 
До злочинів виявилися при
четними генерал-лейтенант 
В. Бєлоxвост, генерал-ма-^ 
йор Н. Лобанов, генерал
майор А. Мальцев, генерал
майор А. Бринза. Генерал 
Авдєєв також підписав до
говір, яким передав росій
ському виробничо-комер-
ційному товариству „Наф-
тосервіс" право на безплат
не користування техноло
гічним обладнанням, бу
динками, спорудами війсь
кової частини у Мукачівсь
кому районі Закарпатської 
о 6ласти. В наслідок цього 
Міністерство оборони Ук
раїни щомісяця нед0отри
мує 4,5 мільйонів карбо
ванців. Авдєєв і його компа
нія намагалися непомітно 
втягнути у свої злочини мі
ністра оборони К. Моро
зова. Коли заступник мі
ністра Л. Уткін звернувся 
до фірми , ,Торговий дім 
ВЕМ А" з проханням прода
ти для міністра оборони ав
томобіль „Волга" (ГА3-З1
04), керівництво фірми ві-
рішило надати міністрові 
авто безкоштовно. Пред

ставник міністерства обо
рони України отримав авто 
і привіз його на територію 
міністерства. Керівники 
„Торгового дому" таємно 
домовилися з генералами 
Уткіним і Авдєєвим, що 
вручать міністрові ключі з 
залученням преси, і таким 
чином скомпромітують йо
го. Провокація не вдалася. 

Коли на ім'я адмірала 1. 
Касатонова прийшла з Ро
сії записка з проханням пе
редати для міністерства без 
пеки Росії кілька нових ав
томобілів, то адмірал того 
ж дня наказав безплатно 
відправити їх до Росії й 
доповісти про виконання 
замовлення. Подібних при
кладів можна навести дуже 
багато, і всі вони свідчать 
про те, що Україна в біді. 

Не ліпша ситуація і в ін
ших країнаx колишньої со
вєтської імперії. Ба, навіть 
гірша, зокрема в Росії, де 
злочинність збільшилась на 
третину, порівняно з таким 
самим періодом минулого 
року. Згідно з повідомлен
ням IТАР-ТАСС з 1-го ве
ресня, в Росії нині зареєс
тровано 1,З мільйона зло
чинів. Швидкими темпами 
зростає число вбивств, роз
бійних нападів, викрадення 
зброї і боєприпасів. Роз
шукуються в Росії 8,000 
стволів зброї, в тому числі 
135 кулеметів, 700 автома-

(Закінчення на crop. З) 

Українська держава в Гї 
першому княжому періоді 
впала під ударами татарсь
кої навали у першій поло
вині XПІ сторіччя, але під-
мулили Гі записані у Літо
писах „княжі крамоли". Ки
ївська держава не могла 
втриматися, бо її історія є 
історією боротьби за Київ. 
Амбіціонерство окремих 
князів було сильніше, як сві
домість конечности з'єднай 
ня усіx сил під верховним 
проводом володаря у Ки
єві. 

Відродилася українська 
держава в її другій - ко-
зацько-гетьманській добі. 
Тарас Шевченко ідеалізу
вав та захоплювався, пишу
чи що колись „в Україні 
гриміли гармати" і „геть
мани вміли панувати". Але 
найближчий приятель Шев
ченка Панталеймон Куліш 
не був романтиком і змалю
вав той період у повісті 
„Чорна Рада". На Запорізь
кій Січі сипали новообра
ному отаманові землю на 
голову, щоб він не забув, 
що залежить від січової 
братії. Індивідуалізм коза
цьких отаманів не дозволяв 
їм підпорядковуватися од
ному гетьманові. Приміти
візм тодішньої політичної 
думки проявлявся у хитанні 
орієнтації раз на Польщу, 
то знову на Московщину. 
Богдан Хмельницький був 
геніяльним організатором 
війська та полководцем, але 
поганим політиком і його 
державницька промова у 
Києві після переможної ВІЙ-

Iван Кедрин 

ПР0КЛIН МИНУЛОГО В УКРАЇНІ 

ни проти Польщі була де
коративним епізодом, який 
загинув у Переяславському 
договорі. Коли ж гетьма
ном став Іван Мазепа, дер-
жавник-самостійник (за су
часною термінологією). Він 
був непопулярний у збала
мученому народі і в Запорі
зькій Січі. Тому тільки ко
шовий Кость Гордієнко з 
частиною Запорізької Січі 
підтримав Мазепу у тра
гічному для України бою 
під Полтавою. 

Врешті в третьому, новіт
ньому періоді українського 
державництва — поруч із 
ганебним явищем „невтра-
льности", що її проголошу
вали українські полки у вій
ні проти Росії, найбільш 
характеристичною рисою 
Української Народної Рес
публіки була отаманія. Ок
ремі отамани були безумов
но патріоти, були між ними 
й герої, але всі спроби з'єд
нати їх під одним проводом 
не вдалися. Завалили Ук
раїнську Народну Респуб
ліку не большевицькі ар
мії Муравйова й Антонова 
Овсієнка і не „біла" армія 
Денікіна — а анархічний 
характер рідної громади, 
несвідомої конечности єд-
ности і дисципліни під од
ним проводом. 

Червоною ниткою тягне
ться почерез усю історію 
України тричі проклятий 

гін до ділення сил, до взаєм
ної боротьби, яка спонука
ла народну мудрість до 
створення приказки ,,3а 
онучу зняли бучу". Коли 
придивлятися сучасним від
носинам в Україні — наче 
автоматично насувається 
паралеля з отими нещасни
ми княжими крамолами, 
„Чорними Радами" й новіт
ньою отаманією у добі 
УНР. Цікаво, що поруч із 
тим відосередковим гоном, 
гоном до ділення і сварки, є 
проблиск ясної думки: адже 
ми молимося в церкваx „В 
єдності сила народу, Боже, 
нам єдність подай". А поза 
Богослужбою ведеться 
якийсь дикий танок, наче 
вирежисерований ворогами 
державности України. Світ
лим вийнятком була укра
їнська Галичина під воло
дінням Польщі в 1919—З9 
роках, Коли провідна Ук
раїнська Народна Партія 
розкололась після признан
ня Польщі Галичини у 1923 
році , — знайшовся гурт 
розумних діячів-політиків 
під проводом Дмитра Ле-
вицького, які довели до 
з'єднання двох розколених 
частин плюс партія „Загра
ви" в Українське Націонал-
демократичне Об'єднання" 
(УНДО), яке стало рухом 
проти польської політики 
національної асиміляції. 
Дві інші партії — СоціяЛ" 

Демократична і Соціял-
Р а д и к а л ь н а не мали з 
марксизмом нічого спіль
ного. Володимир СтаросО" 
льський, як голова соціял-
демократів та Іван Макуx, 
голова партії радикалів, збе 
рігали солідарний фронт і 
провідні діячі отих трьох 
партій одні з одними дру
жили. І ,Дмитро Левиць-
кий стрічався з Євгеном 
Коновальцем — головою 
підпільного ОУН у Карльс-
баді в Чехії та були зв'яз
кові Екзекутиви УНДО з 
крайовими командантами 
0УI I , щоб одні ОДНИ1VІ ис 
шкодили. Період братов
бивства в західній Україні 
за Другої світової війни 
залишиться чорною пля
мою у новітній історії Ук
раїни. 

Не слід вибілювати ук
раїнську діяспору. Злощас
ний нахил до поділу і свар
ні виявився і в діяспорі. У 
ЗСА й Канаді постало 10 
українських політичних пар 
тій, у тому числі три ОУН з 
додатком кабалістичних 
букв „р", „м", „б", що їх 
розшифровують тільки фа
хівці. В Америці є і тепер аж 
дві репрезентаційні центра
лі, бо на одну, спільну, не 
можуть погодитися. 

у „Свободі" з 4-го верес
ня ц. р. подано назви 17-ти 
існуючиx Україні політич
них партій. Насправді за
реєстровано вже 28 і те чис
ло компромітує Україну в 
очах заx1днього світу. Кі-

(Закінчення на стор. З) 

ПРО ЦЕ IТЕ 

Про соборність у практиці 

Про справжню собор
ність України говорять 
та пишуть в остан
ніx двох роках дуже ба
гато і, здається, ніхто 
вже не ставить під сум
нів 3*єднання українсь
ких земель в одну нероз
ривну державу. 

Отож, на політично
му відтинку — це пи
тання майже для всіx 
всеціло розв'язане, не 
зважаючи на деякі сепа-
растичні тенденції за-
xідньої чи карпатської 
частини України, 

Але ми тут сьогодні 
не про політичну собор
ність хочемо говорити, 
а про зовсім іншу, про 
цю, що тепер розцвітає 
серед нашої спільноти 
справді надобре. Вона 
має зовсім інакше дже
рело і ним не є політич
ний розсудок, а часом 
дуже несподівані почу
вання. 

Коли для відпружен-
ня хочеться часом звер
нути розмови серед на
шої спільноти не на по
літичні чи економічні 
проблеми — тоді невід-
мінно темою їх є що
раз частіші соборні про
яви у дуже приватному 
українському житті. 

- Чули? Пані М. вихо
дить вдруге заміж. — То 
WO в тому цікавого — 
дивуємося. — А те — ді
стаємо відповідь, — що 
цей щасливець аж зі са
мого Києва. Або таке: — 
Чи знаєте, що пан Л. ви
брав казку? — Як то 
казку, що це значить?— 
питаємо. — Бо найшов 
собі гарну, молоду жі
ночку з України і наз
вав своє переж:ивання каз 
кою, а про стару „казку" 
з Ню Йорку забув... 

Зустрічаємо літом 
дружину одного із серед
нього віку фахівців, яка 
зовсім, не ховаючи жа
лю, розповідає нам, що 
муж залишив її тепер з 
дітьми, бо найшов милу 
львів'янку. Його оправ
дання таке, що перша 
жінка була американ
кою, а він хоче мати ук
раїнське подруж:жя. За
був, що ця ,,американ
ка" виховала йому дітей 
на українців, возила до 
української школи, до 
церкви і до Пласту... 

І таких та подібних 
випадків можна почути 
щораз більше. Розумі
ється, притому не бра
кує також таки звичай
них спліток та припу

щень, ЯКI з приємністю 
повторяється, бо це но
ве, незвичайне та цікаве 
явище в т. 3в. українсь
кому товариському жит
ті. 

Різні постріли Амора 
у невластивому або не-
дозволеному напрямі на
певне нічого нового в ук
раїнській спільноті, і 
xто знає добре україн
ський побут з-перед Дру 
гої чи Першої світових 
війн, то може розповіс
ти не одну цікаву та 
,,пікантну'* історійку. 
Тільки в тиx ,,давніx, 
добрих часах" усі ці ро
мантичні історії відбу
валися потаємно і про 
них ніяк ,,не випадало" 
говорити голосно, або їх 
одобрювати. 

В останніx роках нас
танова нашої спільноти 
в цьому напрямі дуже 
змінилася, зокрема від 
часу тісніших зв'язків з 
живою Україною, в якій 
любов, подружнє і ро
динне життя прибрали 
інші, доволі свобідні фор
ми. А тепер практична 
виміна людей із части
ми поїздками в одну та 
другу сторону, з довшим 
перебуванням членів ді-
яспори в Україні, а на
ших друзів з України в 
діяспорі, А мор має пов
ні руки роботи. І він ніяк 
не питає, чи його стрі
ли трапляють у подруж 
жя чи у самітних осіб, 
чи це,,заxідняки" чи 
,,східняки", старі чи мо
лоді. Кажуть, що най
більше має він на приці
лі наших середнього віку 
фахівців, які відвідують 
Vі/*/^/їі'и^) /? ґчп-f-%/i/3n\' unyjirn^ 
виx або бизнесу і там 
часто перебувають. Не 
вільні^ однак, від таких 
соборних почувань та
кож молоді студенти 
або ці сивоголові, що пе
реживають другу моло
дість, чи статечні жін
ки і то однаково в діяс
порі, як в Україні. 

І якось у тиx справаx 
ніяк не шкодить інак
ший спосіб думання, інак 
we виховання та всі ті 
різниці заxіднього і сxід-
нього світів, що нагло 
зустрілися дуже близь
ко після півсторіччя 
штучного поділу. От 
так і процвітає у нас 
тепер соборність у при
ватному житті — де
кому на радість, декому 
на смуток, а ще іншому 
на злість. 

О-КА 

Ярослав Стеx 

ДОБА І ТВОРЧІСТЬ 
М. ЛИСЕНКА 

в УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЦІ 
Наша дума, наша пісня 

Не вмре, не загине: 
От де, люди, наша слава, 

Слава України! 
(До Основ'яненка - Т. Шевченко) 

IІ 
Подібне ствердження висловлює історик української 

музики Микола Грінченко: ,,В музиці найяскравіше 
відбилися характерні риси народу нашого. І саме в області 
надбань музичних нашого народу українська пісня 
завоювала передове місце". В дальшому М. Грінченко, 
наводить фрагмент листа графа О. К. Толстого, який 
пише: „Ніяка національна музика не виявила досі свою 
народність з такою величністю і силою, як укра'їнська, 
навіть краще великоросійської*". 

Додаймо, що вокальні твори Бортнянського, Березов-
ського, Веделя та інших українських композиторів, писані 
не лише на церковні теми, приймались Московщиною як 
власні. Лисенко перший відділив її і ведмежував від 
російської. Він став основоположником національного 
напрямку української музики, опертого на окремішності 
національних традицій. В тому досяг високого художньо
го рівня, наближаючи нашу музичну культуру до заxідньо-
европейської. 

Подібно, як і його великі сучасники Чайковський, 
Моцарт, Бетговен, Фібіx, Шуберт, що у великій мірі 
компонували свої твори за церковним жанром так і М. 
Лисенко крім деяких фрагментів Літургії, скомпонував 
декілька псалмів та відому кантанту „Боже великий, 
єдиний..." Серед багатогранної композиторської творчос-
ти видав чимало „Колядок-щедрівок", „Веснянки" та 

цілий ряд обрядових пісень. В обробці композитора не 
лише 8З твори Т. Шевченка поширюють його популяр
ність, але також твори І. Франка, Л. Українки, О. Олеся. 
Майже не було такої ділянки, в якій би не брав активної 
участи композитор. Був головою Українського клюбу, 
очолював українські організації, підтримував зв'язки з 
діячами української культури, а особливо із І. Франком в 
Галичині. Виховав цілу плеяду визначних музикантів, 
співаків, артистів і композиторів, навчив сприймати і 
відчувати красу музики. Його учнями між іншим були: 
Стеценко, Леонтович, Колесса, Людкевич, Ревуцький, 
Кошиць та багато інших. Дочка визначного композитора 
Мар'яна Лисенко (1887—1947) знана не лише як визначна 
піяністка, але також як знаменитий педагог і диригент 
Музично-Драматичного Інституту ім. М. Лисенка в Києві 
в 1912—18 роках, а від 1939—44 роках працює у Львівській 
опері, авторка підручника „Школа навчання на піяно". Під 
впливом композитора його молодший брат Андрій також 
став визначним громадсько-політичним і культурним 
діячем, яку проявляв в Україні і поза Гї межами. Не спосіб 
поминути також і сина к о м п о з и т о р а Остапа , який 
працював як викладач Київської Державної Консервато
рії, а згодом керівником музею свого батька. В 1950 році 
під авторством сина Остапа вийшла під час відлиги книга 
п. 3. „Про Миколу Лисенка". До речі у Києві в 1950—59 
роках зібрано основні твори композитора і видано їх у 20
ти томах. 

Щоб повніше наблизити добу, в якій жив М. Лисенко, 
треба пригадати його стислу співпрацю із закордонними 
композиторами. Надзвичайно дружньо вів співпрацю з 
Владиславом Зарембою (183З~1902) , який до речі є 
автором значного числа композицій на слова Т. Шевченка 
та Михайлом Завадським (1828—1887)^автором українсь
кої опери „Марія" — обидва ці композитори належать 
польській культурі. 

М. Лисенко нав'язав тісні зв'язки із т. зв. „перемиською 
групою" композиторів, головним представником якої був 
М. Вербицький. А також із представником Буковини 
Iзидором Воробкевичем( 1838-1903), Віктором Матюком 
(1852—1912), Анатолем Ваxнянином (1841-І900), Оста

пом Ніжинським (1862—I9І9) — варто додати, Ніжинсь
кий був священиком і у варварський спосіб замордували 
його поляки. До числа співпрацюючиx належали Бажансь-
кий, Кишакевич, Топольницький, Січинський — автор 
опери „Роксоляна", Аркас, Сокальський, Козаченко та з 
іншими. 

Ім'я М. Лисенка безсмертне, воно стало в центрі уваги 
українського народу з такою силою, як Глінка для 
російського, Сметана для чеського, Ваґнер для німецько
го, Верді для італійського народів. 

Однак всі ці композитори жили і творили в нормальних 
умоваx. М. Лисенка не лише переслідували за його 
діяльність, але в 1907 році запроторили до тюрми 
окупаційною владою Росії. Однак ця велика^ праця, яку 
зробив Лисенко для українського народу надзвичайно 
оцінив її хорватський вчений, композитор, фолкльорист і 
публіцист Франьо Ксавер Кугач (1834—1911), який 
написав цінну рецензію на появу першого збірника 
українських народних пісень, яка була надрукована у 
чеських „Гудебніx листаx" числа 7-ме і 9-те; власником 
журналу був Л. Проxазка. 

Смерть вирвала з української культури Миколу Лисенка 
6-го листопада 1912 року. Його похорон став жалобним 
здвигом. Народ прибув масово з різних сторін України, 
щоб віддати заслужену останню шану дорогому і велико
му синові козацької землі. Щоб передати свою велику 
вдячність, його називали: „Батьком української пісні", 
„Солов'єм України", „Бояном України та рядом іншими 
почесними іменами. 

Навіть М. Ґоркий, який тоді перебував в Італії в листі до 
М. Коцюбинського писав: „Смерть Лисенка вважаю за 
велику втрату, але коли читаю опис його похорону, моє 
серце наповняється радістю від того, що народ любить 
свого сина. Яка радість наповнює нас, коли бачимо, що 
народ зрозумів велич його праці. Прегарна смерть, коли 
веде за собою таке пробуджене життя, таке гаряче почуття 
любові до покійника". 

Ім'я Миколи Лисенка достойно вросло в душу і 
свідомість народу, який вписав в золоту сторінку своєї 
історії, як найбільше духовне добродійство. 



СВОБОДА, СУБОТА, 12-го ВЕРЕСНЯ 1992 

XVIІ КОНГРЕС 
УКРАЇНЦІВ КАНАДИ 

17-ИЙ Конгрес Українців Канади проходитиме під кличем "Нова дійсність -
нове майбутнє" і відзначатиме три важливі моменти для українців канадців: 
100-ліття поселення в Канаді, 125-ліття Канадської Конфедерації і 1-ший рік 
незалежної України. 

Програма 
четвер, 8 жовтня 1992 року 

9:00 
10:00 

7:З0 

10:00 

7:00 
12:00 

10:00 

12:00 

Реєстрація 
Пресова конференція 
Наради: Комітет Українок Канади 

Суспільііа Служба Українців Канади 
Українська Кооперативна Рада Канади 

Святочне відкриття 17-го Конгресу 
Вибір Президії Конгресу 
Прийняття правильника нарад 
Прийняття програми Конгресу 
Прийняття протоколу з 16-го Конгресу 
Вибір Конгресових комісій 
Прийняття (сир і вино) 

п"ятниця, 9 жовтня 1992 року 
8:З0 
8:З0 

10:00 
10:15 

10:45 

11:З0 
12:З0 
2:00 

З:15 
3:З0 

6:00 

12:00 
10:00 

10:15 
10:45 

11:З0 

12:З0 
2:00 
З:15 

3;З0 
4:45 

Реєстрація 
Звіт Екзекутиви КУК 1989-1992 pp. 
Звіт Шевченківської Фундації 
Запити й дискусія 
Перерва на каву 
Звіт Контрольної комісії 
Уділення абсолюторії уступаючій Президії 
Звіт Верифікаційної комісії 
Звіт Статутової комісії 
Запити й дискусія 
Звіт Комісії 100-ліття поселення українців у Канаді 
Обід 
Програмова доповідь: 
"Нова дійсність - нове майбутнє. Роля Конгресу Українців 
Канади у світлі нової дійсности в Україні і в Канаді" 
Перерва на каву 
Звіти паралельних конференцій: \ 
Комітет Українок Канади 
Суспільна Служба Українців Канади 
Українська Кооперативна Рада Канади 
Святкова вечеря 100-ліття поселення в Канаді (для всіx 
делегатів) 
Вручення медалі 100-ліття 

субота. 10 жовтня 1992 року 
8:З0 - 10:00 

10:00 -
10:15 -
12:00 -
1:З0 -
6:00 -
7:00 -

10:15 
12:00 
1:З0 
4:З0 
7:00 

10:00 

Паралельні сесії: 
Комісія внутрішніx справ 
Комісія зовнішніx справ 
Комісія зв'язків Канади з Україною 
Фінансово-бюджетна комісія 
Крайовий Центр Українських Шкільних Рад 
Суспільна Служба Українців Канади 
Канадська Українська Iміграційна Служба 
Українська Мистецька Рада Канади 
Резолюційна комісія 
Перерва на каву 
Паралельні сесії продовжуються 
Обід 
Форум кандидатів на президента КУК 
Коктейл 
Бенкет Канадської Конфедерації і Незалежности України 
Закриття святкувань 100-ліття 

неділя, 11 жовтня 1992 року 
вранці Богослуження 

10:00 - 12:00 

12:00 - 2:00 

2:00 

З:00 

4:00 

З:00 

4:00 

5:00 

Голосування на президента 
Праця комісій 
Обід подяки 
Вручення Шев4еIйківськиx медалей 
Звіти: 
Резолюційної комісії та інших Конгресових комісій 
Прийняття резолюцій 
Звіт Номінаційної комісії 
Вибір президента (проголошення вислідів голосування) 
Вибір Екзекутиви, Президії, Контрольної комісії 
Інсталяція нового проводу 
Слово президента 
Святочне закриття Конгресу 

***4сне Програма може бути змінена. 

ГОТЕЛЬ: НІЧЛІГ 
Конгрес відбудеться у Westin Hotel (Two Lombard Place, Winnipeg, 
Manitoba, R3B 0Y3). Замовлення кімнат на нічліг можна полагодити 
телефонічно з готелем (1-800-228-З000) пам'ятаючи зазначити, що Ви є 
делегатом на 17-ий Конгрес Українців Канади. 

ЛІТАКИ 
CANADIAN AIRLINES INTERNATIONAL has been designated the "official 
airline" for the 17th Congress of Ukrainian Canadians. For a guaranteed 15% 
discount off the full economy fare call the Canadian Airlines' Conventionair 
Office toll-free at 1-800-665-5559 and advise them you will be attending the 
Congress. Our file registration number is CV 4172, If booking through your 
own travel agency, ensure they register it with Canadian Airlines' 
Conventionair Office, 

Вісті 3 Української Учительської Громади в Чикаго 

Минуло вже 40 років від
коли заснувалися школи 
українознавства в Чикаго 
(чотири). 

У 1950-их роках група 
професійних вчителів, при
булиx з рідниx земель Ук
раїни, заснувала Українсь
ку Учительську Громаду, 
яка дала початок школам 
українознавства у Чикаго. 
Ці всі каменярі українсько
го шкільництва нової емі
грації ^які клали фундамен
ти цього шкільництва, не 
тільки в Чикаго , але по 
всіx місцевостях українсь
кого поселення, були повні 
відданости, ідейности і лю-
бови для української дити
ни. 

Школи українознавства 
до половини сімдесятиx ро
ків були переповнені україн
ською дітворою, на жаль, 
від половини сімдесятиx 
років число дітей почало 
маліти (згідно зі статисти
кою Шкільної Ради та інши
ми) і це є загальне явище, 
про що ще буде мова. 

ФУНДАЦІЯ = 
УКРАЇНСЬКОГО і 

ВІЛЬНОГО і 
УНІВЕРСИТЕТУ І 

= ЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ І 
= ВСЕБІЧНУ ПЩТРИМКУ! | 

І Ukrainian Free University | 
= Foundation, Inc. = 
І P.O. Box 1028 E 
iiilt New York, N. Y. 1027в i n | 

Зменшилося також пова
жно число фахових учите
лів, нові вчительські кадри 
дошколюється на „скоро" 
під час літніx курсів на Со-
юзівці, в Українському Ві
льному Укніверситеті в 
Мюнхені (Німеччина) та 
інших. Згадані курси є веде
ні на дуже високому рівні, 
викладачами є професори 
американських університе
тів. Кошти згаданих курсів 
є цілковито покриті Україн
ським Народним Союзом, 
за це йому честь і слава. 
Союзівка — це гарне місце 
відпочинку для всіx. Всюди 
чистота, чемність людей, 
зокрема нашої молоді, яка 
там працює під час вакацій. 
Не диво що сказав хтось: 
„Нема то як на Союзівці". 
Всі ті учителі, що вчать в 
школаx українознавства 
або плянують вчити, по
винні брати численну участь 
в курсах. 

У Чикаго із старших учи
тельських кадрів 5З відійш
ли у вічність. Xочби тут 
згадати покійних, які цього 
року померли, а це проф. А. 
Антонович — директор 
школи, інж. Антін Кущин-
ський та Анна Михайло
вич. 

Інші члени ТУУГ, після 
відходу зі школи, є далі 
активні в церковно-громад-
ському житті. Ось прізвища 
деяких з них: Юлія Наза-

Товариство Українських Інженерів 
Америки - Відділ Ню Джерзі 

запрошує своїx членів та все громадянство на 

П А Н Е Л Ь 

НАЙНОВІШІ ПОДІЇ В УКРАЇНІ 
про які говоритимуть ОЧЕВИДЦІ, які повернули з України: 

д-р Богдан Бурачинський, голова Координацій
ного Комітету Допомоги Україні 

Євген СтаxIв, заступник голови УКРади 
О. Шевченко 

ПаНель відбудеться 

19-ГО вересня 1992 р. о год. 5:З0 веч. 
в залі української католицької церкви 

при Сенфорд авеню, НЮАРК, Н. Дж. 
Паркування авт на церковній площі при охороні 

місцевої поліції. 
Управа Товариства Українських Інженерів запрошує 

явитися якнайчисленніше! 
УПРАВА 

Український Народний Дім Iнк., 
Окружна Управа 

Союзу Українок Америки, Ню Йорк 
запрошує українське громадянство на 

виступ заслуженої артистки yKfDa'iHH, 
солістки Кримської Фільгармонії та 

голови Союзу Українок 

НАДІЇ ПЕТРЕНКО 
ЩО відбудеться 

в неділю, 20-го вересня 1992 р. о год. 2-ій по пол. 
у великій залі Українського Народного Дому 

при 140-142 Друга авеню в НЮ ЙОРКУ 
В ПРОГРАМI: 

* Коротка інформаційна доповідь про українців в Криму 
* Мистецький виступ НАДГі ПЕТРЕНКО 
* Акомпаніямент: лавреат міжнародного конкурсу піяніс-

тів в Парижі ВОЛОДИМИР ВИННИЦЬКИЙ 
Дохід з імпрези призначений на будову музею Лесі Українки 

в Ялті. 
ПРОСИМО ГРОМАДЯНСТВ0 ДО ЧИСЛЕННОЇ УЧАСТИ. 

SELF RELIANCE (J.C.) 
FEDERAL CRED|T UNION 
OFFERS CONVENIENT BUSINESS HOURS A N D 

COMPETITIVE RATES 

Savings З . 6 5 % 
06-Months CD 4 . 0 О % 
12-Months CD 4 . 2 О % 
24-Months CD 4 . З 5 % 
30-Months CD 5 .0О% 
IRA 4 . 1 0 % 
Cheeking 2 .5О% 

Fully insured by the federal government 
All rates are subject to change. 

Come to visit our office and become a member today. 

Monday: 9 A . M . - 2 P.M. 
Tuesday: 9 A . M . - 7 P.M. 
Wednesday: 9 A . M . - 2 P.M. 
Thursday: 9 A . M . - 2 P.M. 
Friday: 9 A . M . - 7 P.M. 
Saturday: 9 A . M . - 12 P.M. 

558 Summit Avenue 
Jersey City, N J. 07306 

(201) 795-4061 

ревич, Iванна Городиська, 
Саломія Кавка, Франка Да-
xнівська, Анна Білинська, 
Люба Шеремета, мґр Ми
кола Губчак — директор 
школи та інші. 

Між тими членами ТУУГ 
є дуже працьовитий член в 
ділянці науковій, професор 
американських університе
тів д-р Михайло Біда, ти
хий скромний і не ЛЮ6ЛЯ' 
ш;ий розголосу. Він написав 
нижку статтей та понад 
п'ятдесять праць на еконо
мічні теми та ПОЛІТИЧНО-
історичні. 

Тепер друкується його 
нова книжка , ,Концепції 
політично-економічні в сві
тлі історії"" — автор в ній 
висвітлює історію ЄК0Н0МІ-
чно-політичної думки. По
чинає розвивати історію 
економічної думки від Япо
нії через Грецію, Рим аж до 
найновіших часів. Крім 
цього д-р Біда щедро жерт
вує на всякі цілі. В квітні 
цього року він подарував 
430 книжок з приватної біб
ліотеки на економічні теми, 

ПроI КЛIН... 
(Закінчення зі стор. 2) 

лька тижнів тому проф. Ва
силь Маркусь з Чикаґо до
повідав на форумі НТШ у 
Ню Иорку про суспільно-
ідеологічний образ в Укра
їні. Та його доповідь те
пер анахронічна. Чули ми, 
що не слід тривожитися ве
ликим числом політичних 
партій, бо вони будуть єд
натися і в головних спра
ваx держави — солідарні. 
Одно і друге твердження не 
здійснилося. Партійна пар
целяція продовжується і 
шкодить Україні. Хтось ка
зав правду: коли 10 німців 
сядуть за стіл — вони ство
рять 10 фабрик — коли ж 10 
українців сядуть — ство
рять 10 політичних партій, 
які зараз почнуть сварити
ся. 

Під час недавніx святку
вань у Києві Леонід Крав
чук жалівся, що розколовся 
Народний Рух. Він відіграв 
історичну ролю в добі на
ціонального відродження. 
Розкололи його не росіяни, 
а самі українці, українські 
патріоти, що їхній патріо
тизм не йде впарі з держав
ницьким розумом. 

Вибрали 1-го грудня ми
нулого року Леоніда Крав
чука на Президента. За
мість співпрацювати з ним, 
підтримувати і зберігати 
критику у межаx конструк
тивізму — шарпають його, 
раз-у-раз пригадують його 
політичне минуле і кидають 
колоди під ноги. Кому це у 
користь?! А.мбіціонерство, 
партійництво, демагогія і 
гурра-патріотична фразе
олог ія — це смертельна 
загроза молодій українсь
кій державі. 

Кликав віщий Тарас Шев-
ченко на адресу ворогів: 
„Схаменіться, будьте лю
ди, бо лихо вам буде!" Чи не 
стосуються ті його пророчі 
слова до теперішніx україн
ців, які зодягаються у тоґу 
національних всезнайків... 

книжки були розіслані до 
30-ти наукових осередків в 
Україні. Вартість книжок 
виносить 5,000 дол., а їх 
пересилка в Україну вино
сить 380 дол., яку сам також 
покриває. Пересилкою цих 
книжок займається Това
риство Української Мови в 
Чикаго, головою якого є 
проф. В. Боднарук. 

В лютому цього року від
булася товариська зустріч 
наших членів під час якої 
зібрано 150 дол. на видав
ничий фонд підручників для 
молодших кляс (4) які ма
ють появитися цього року. 
Видавництвом цих кинжок 
займається Шкільна Рада 
та Видавничий комітет Ук
раїни. Цими підручниками 
користуватимуться діти в 
Україні і на поселенняx. 

Віра Зельська 

Україна... 
(Закінчення зі crop. 2) 

тів, 500 Гвинтівок, 4,000 
пістолів т о щ о . А заки 
зброю розшукують, з неї 
щодня хтось десь вбиває. 
Вже зареєстровано понад 
4,000 випадків застосуван
ня вогнепальної зброї, що 
на 64 відсотки більше, ніж 
минулого року. Але розкри
ваються лише 40 відсотків 
злочинів, в Москві погра
бували навіть капітана мілі
ції, який приїхав з Якутії, 
щоб купити автомобіль . 
3вернувся до працівників 
кооперативи, ті пообіцяли 
посприяти, в той же вечір 
хтось випустив в обличчя 
капітана ґаз із бальончика, 
на нього напали і відібрали 
півмільйона карбованців. 
Капітан міліції не пішов до 
своїx колег просити захис
ту, бо певно не сподівався 
там знайти допомогу. Він 
покінчив самогубством. 
Щоправда, грабіжників зна
йшли й заарештували. 

В Москві 7-го вересня 
близько десятої години ран
ку исвідомнй привселюдно 
обстріляв з Гранатомета 
Кооперативний інженерно-
медичний центр, що на Ку-
тузівському проспекті. Свід 
ки розповіли, як чоловік 
кавказької зовнішньости 
вийшов з авта запустив Гра
нату до кабінету директо-^ 
ра, після чого сів до авта і 
зник. Слідство припускає, 
що кооператори відмови
лися п л а т и т и рекетирам 
данину. В ніч з 6-го на 7-го 
серпня на ЧерьомушкінсЬ" 
кому базарі злочинці підір
вали вантажівку з картоп
лею і її господарями. Ро
сійські селяни привезли на 
базар картоплю, вирощену 
власними руками. Однак 
азербайджанська мафія, ко
тра панує на цьому базарі, 
заборонила їм знижувати 
ціни. Селянам запропону
вали продати картоплю де
шевше мафії, а ті, не здога
дуючись в чому справа, від
мовилися. Вони влаштува
лися ночувати на мішкаx 
з картоплею. Бандити замі
нували авто і після вибуху 
вісім осіб п о т р а п и л и до 
шпиталю. 

Ділимося сумною вісткою з родиною і приятелями, 
що в четвер, 10-го вересня 1992 р. відійшов у вічність 

наш найдорожчий 
БАТЬКО і Д ІД0 

бл. п. 
ІВАН БАЛИЦЬКИЙ 
ПАНАХИДА в п'ятницю, 11-го вересня о год. 7:З0 веч. в 

похоронному заведенні Senko, Бруклин, Н. Й. 
ПОХОРОН в суботу, 12-го вересня о год. 10-ій ранку в 

церкві св. Духа в БруклинI, Н. Й., а опісля на цвинтар св. Ду
ха в Гемптонбурґу, Н. Й. 

У глибокому смутку: 
дочки -

ЛІДІЯ БЕРЕ3 з мужем БIШАКОМ 
АННА БАЛИЦЬКА 
МАРІЯ ГРИЦЮК з мужем ЮРКОМ 

син ~ АНДРІЙ БАПИЦЬКИИ з дружиною 
НАТАЛIЄЮ 

внуки -
ПЕТРО Л О Б 0 0 
РОБЕРТ БЕРЕ3 
АНДРІЙ БЕРЕ3 
МАРIА БАЛИЦЬКА 
ТЕРЕСА ГРИЦЮК 
ЮРКО ГРИЦЮК 
ЛАРИСА БАЛИЦЬКА 
АНДРІЙКО БАЛИЦЬКИЙ 

свати - ГРИЦЮКИ і СТОМПIЛЬ 



СВОБОДА, СУБОТА, 12-го ВЕРЕСНЯ 1992 Ч. 175. 

На Союзівці... 
(Закінчення зі стор. 1) 

ючи примат групи сеньйо
рів 55 років і вище перемо
гою над своїм старшим при 
ятелем Константином Бе-
ньом (КЛК), 6—0, 6—2. 

У групі чоловіків з одною 
програною Віл Ріттер пере
міг Ю. Колба вислідом 
6—О, 6—1, а в такій же гру
пі сеньйорів Юрій Петрике-
вич (КЛК) переміг Юрія 
Грабця (КЛК), 6—4, 3—6, 
7-6(7—4). 

У групі старших юначок 
третій рік підряд першен-
ство здобула Лариса Конд~ 
рацька з Торонто, перема
гаючи у фіналі, як і минуло
го року, Ларису Сидорак 
(Союзівка), 6—1, 6—2. У 
півфіналах Л. Кондрацька 
елімінувала Маю Мілянич, 
6 — 1 , 6—1, а Л Сидорак 
Xристю Чапельську, 5—7, 
6—4, 6—3. У групі перемо
жених М. Мілянич перемог 
ла Xристю Біловтчук 8—4 у 
про-сеті. 

Не відстаючи від своєї 
старшої сестри, у групі мо
лодших дівчат Раїса Конд
рацька вперше добилася 
перемоги на Союзівці, елі
мінуючи у фіналі Ліду Бой-
чук, 7—5,7—5. У групі пере
можених Лариса Бойчук 
перемогла Дарію Сидорак, 
7—5, 6—7, 7—4. 

Серед наймолодших юна 
ків (12 років і нижче) перше 
місце здобув Віктор Сул-
жинський, перемагаючи у 
фіналі Дем'яна Заяця, 6—О, 
6—0. У півфіналах, В. Сул-
жинський елімінував Олек
сандра Мерла, 6—О, 6—О, а 
Д. Заяць Євгена Котлярчу-
ка, 6—0, 1—6, 6—1. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
У Н Союзу! 

У групі юнаків 16 років і 
нижче свій минулорічний 
примат захистив Лесик Са-
раxман перемогою над Бог
даном Гарасимом, З—6, 
6—2, 6—4. У півфіналах Л. 
Сараxман переміг Андрія 
Мандзія, 6—З, 1—6, 6—З, а 
Б. Гарасим Степана Моро-
за, 6—4, 4—6, 7—5. 

У групі юнаків 14 років і 
нижче, перше місце здобув 
Юрій Кігічак перемогою 
над Д а н и л к о м Б а д я к о м , 
7—6, 6—3. До фіналів до
бився Ю. Кігічак перемо
гою над Креґом Пірсо-
ном, 6—1, 6—З, а Д. Бадяк 
над Степаном Ґ о л е ц е м , 
4—6,6—1,6—4. 

У групі найстарших юна
ків 18 років і нижче Марко 
Грушевський переміг Да-
ріяна Надраґу, 6—2,, 6—2. 

У понед ілок н а г о р о д и 
УНС фіналістам вручили 
члени турнірової комісії, 
головні радні Володимир 
Квас і Аня Дидик-Петренко 
та „Міс Союзівка' 92" Со-
фійка Iльчишин, Пропам'ят 
ні нагороди вручили інж, Р. 
Ракочий, ст.. Слава Рубель, 
д-р Ю. Xарук і 3. Снилик, а 
грошові стипендії син І. 
Гинянського Михайло і ад
міністративний асистент у 
фірмі Віннер Форд Даньо 
Кульчицький. 

Марія Душник, почесний 
член Головного Уряду 
УНС, вручила нею уфундо-
вану трофею за найкращу 
спортову поставу юначці 
Ларисі Бойчук. 

Грошові стипендії розді
лено за минулорічним клю
чем: чоловіки — перемо
жець 800 дол., фіналіст 400 
дол.; переможені півфіна~ 
лісти по 200 дол.; жінки -
600 і З00 дол.; юнаки і юнач
ки - по 200 і 10О дол. 

Турнір коротким словом 
закрив В. Квас. 

S72O 
|S48 

ECONOMY AIR FARES TO UKRAINE: 
One way Round trip 

New York/Kiev $420 
From October 1 

N e w York / LviV $583 %911 
From October 1 %S4B 

FREGATA TRAVEL 
250 West 57th Street, Suite 1211 

N e w York, N.Y. 10107 
Tel.: (212) 5 4 1 - 5 7 0 7 

Професійно зроблений документальний фільіі 
про визвольні змагання украінського народу, 
( англ ійською мовою,62 x в . VHS, к о л ь о р о в и й ) 

Автор і п р о д ю с е р 
Люба Лмитрик 

^^%fm 

МШІ, 
ж' 

1ГІР IE1I 11!̂  ШIЛIЯ1^ 
д о Н Е З А Л Е Ж Н О С Т И 

Прид6айте копію т и x зворушливих. 
і с т о р и ч н и х м о м е н т і в н а ц і о н а л ь н о г о і 

пол ітичного вїдролження Украіни! 
S35.00 (плюс порто S4.5O) 

З а м о в л е н н я в ЗСА б е з к о ш т о в н и м т е л е ф о н о м : 

1-800-38З-9100 
в Канаді : (416) 960-3424 (в день ) (416) 626-5649 (веч.) 
ZelenKlen Р.о.63б Santa Monica. СА 90406-0636 (310)289-3262 

В групі старших юнач(Ж Лариса Коидраиька перемогja 
Ларису Сидорак (друга і третя справа). Чаші і стипендії 
їм вручили (зліва) Миxаііло Гиияиськиіі, Володимир Квас і 

іиж\ Роман Ракочиіі, cm. 

В групі молодших сеиьі(орів чаші УНСон)іу і ім. Ярослава 
Ру6ля отримали Роман Ракочиіі, мол., і Ярослав Тимків 
(третіі( і чствертиіі іліва) від (зліва) Юрія Попсля, Слави 

Рубель і Соф Піки Iльчишии. 

Фіналісти в групі сеншорів 45 років і вишу д-р Ярослав 
Сидорак і Юрій Савчак (другиіі і третііі І ліва) повезли 
домів чаші УНСоюзу іпропам\нтну чашуд ра В. Гука, які 
їм вручили (зліва) Володимир Квас, Софіііка !льчишин і 

кнон Снилик, 
НаііМолодшим змагуикам Раїсі Коидраиькіїі іЛіді Боіічук 
(друга і !претя зліва) нагороди вручили (зліва) Даньо 

Кульчииькиіі, Юріі( Савчак і Зеиои Снилик. 

У наистаршііі групі сень(іорів в колі перем(ожців маііже 
завжди с Олександер Олинець і Константин Беиь (другий 
і третій зліва). Нагороди У НСоюзу і пропам'ятиу чашу 
ім. д-ра Петра Xарука їм вручанппь (зліва) Аня Дидик

Петренко, Софіііка Iльчшиин і д-р Юрііі Xарук. 
Свій примат у групі Н)наків І6 років і ішжче успішно 
захистив Лесик Сараxмаи. Чашу і стипендій) вручають 

ііому Аня Дидик-Петренко і Даньо Кульчииькиіі. 

Ma/) і Душник (справа) ушасливила 
Ларису Боіічук. 

Ігор Кігічак (третііі зліва) і Данилко Бадяк (другий 
справа) отримали чаші і грошові стипендії від (зліва) Ані 

трофеєм 
Дидик-Петренко, Миxаііла Гинянського і інж. Романа 

Ракочого, cm. 
Через моря та океани, 

До Ваших рідниx та близьких, 
Пакунки, вислані в "ОКСАНI", 
Доходять в термінаx швидких 

Пропонуємо для Вашого замовлення готові пакунки з американськими 
харчами та товарами: 

ІІ 
М'ясо сніданкове 24 шт. 
(Luncheon Meat) 
Вага 225 Lb 

S 65.00 

Пороіікж до прання 
Рідина для прання 
IІIампунь для посуду 
Порошок санітарний 
Шампунь 
Мило 
Туалетний папір 
Жіночі пакети 
Крем для гоління 
Станки для гоління 
Крем для шкіри 
Зубна паста 
Вага 

% 94.(Ю 

7 Lb 
2Qt 
22 Fl Oz 
15Lb 
1Qt 
14 ШТ. 
6 ШТ. 
24 UJT. 
11 Oz 
12 ШТ. 
20 FI Oz 
2 ШТ. 
29Lb 

^ # *ifr 
-5f 

^ -^ ^ ^ 
^ t 
^ 

Мука 25 Lb 
Риж 20 Lb 
Цукор 20 Lb 
Макарони 5 Lb 
Сіль 2 Lb 
Вага 75 Lb 

S 98.00 

Шинка 3 Lb 
Сніданкове м'ясо 7.5 Lb 
Воловина 3 Lb 

^ 'X-

1 ̂ ^ ^ ^ 
^ '^ -X" 

^ Парівки курячі І Lb 
Тверда салямі З Lb 
Курячі бульйони 24 шт. 
Сардини в томаті З Lb 
Гірчиця 1.5 Lb 
Вага З2 Lb 

S 89.(Ю 

Салямі-пеппсроні 12 шт. 
Вага 27 Lb 

S 120.00 
^1^4^*4^**4^4^Ф^^*4^4^*'*^**^І^* 

Сніданкове м'ясо 12 Oz 
Тверда салямі 
Шинка 
Сардини в томаті 
Воловина 
Риж 
Макарони 
Горошок зелений 
Олія рослинна 
Сухе молоко 

Чай 
Вага 

5 79.00 

1 Lb 
1 Lb 
1 Lb 
12Oz 
3Lb 
5 Lb 
1 Lb 
1Qt 
2 Lb 
08 Oz 
08Oz 
10Oz 
24 Lb 

При замовленні трьох чи більиіе пакунків, ми висилаємо БЕЗКОШТОВНО 
Вашій родині пачку за % 82.00. 

OKSANA Int'l Trade, Inc. TEL: (908) 925-О717 
11l l East Elizabeth Avenue, Linden NJ 07036 

предсідиик У НСоюзу У. Дячук промовляє до учасників турнір під час 
церемонії відкриття. 

Віктор Сул.жинськиіі виіішов переможием наіімолод-
шої групи юнаків. Чашу і спшпендію отримав він від Юрія 

Савчака (зліва) і Миxаі/ла Гинянського. 

Т. Жівкова... 
(Закінчення3I стор. 1) 

переконували суд про свою 
невинність, а адвокати по
грозили, що внесуть відк
лик до Верховного суду, бо, 
мовляв, були порушені про-
цедуральні норми. 

Як відомо, Жівков зай
мав пост першого секре
таря ЦК Компартії Болга
рії від 1954 до 1989 року, 
тобто довше як будь-який 
інший комуністичний вожа
ка, і навіть після упадку 
підтримував так звану Со-
ціялістичну партію, яка, по
дібно як в Україні, пере-

іменувалася для того, щоб 
позамітати сліди своїx зло
чинів, як говорили на про
цесі урядові прокуратори. 
Передбачається ще окре
мий процес проти Жівкова 
за те, що він розпалював 
міжнаціональну шнависть і 
намагався силою асимілю
вати турецьку менлину, яка 
вже довго живе ш терито
рії Болгарії. З його наказу 
було зорганізованз кілька 
концентраційних таборів, у 
яких сиділи ,,ворога соція-
лізму" і ворожі до ьомуніз-
му елементи, в більшості 
турки. Дати черговая0 про
цесу ще не визначиЛ'і. 

АЛЯТОЛА МОXАММЕД Язді, який водночас є пред
ставником судових органів Ірану, заявив, що 65 відсотків 
в'язнів у країні засуджено за злочини, пов'язані зі 
зберіганням, вживанням і поширенням наркотиків. 
Скільки в Ірані в'язнів, світова громадськість не шає, 
однак спостерігачі припускають, що лік іде на сотні тлсяч 
осіб. Іранські закордонні опозиціонери відзначають, що 
під виглядом боротьби з наркомафією в Ірані пересліду
ють політичних противників. Правозаxисна організація 
Міжнародна амнестія має дані про те, що в іранських 
тюрмаx застосовуються тортури. Відомо, що за останні 
чотири роки в країні скарано на смерть до З,000 осіб. 
У ВІВТОРОК, 8-го вересня, на Кубу прилетіла делегація 
російських дипломатів і військовиків, щоб обговорити 
умови виведення з цієї острівної країни російських вояків, 
яких там є ще 1,60О осіб. Раніше вже було виведено !,20О 
вояків. Міністер оборони Росії Павєл Ґрачов заявив, що 
виведення російського контингенту завершить;:я до 
середини 1993 року. 

БІЛОРУСЬКІ ВЧЕНІ знайшли ефективний спосіб бзроть-
би з колорадським жуком. Картопляні плянтації, на 
яких було висаджено бульби, оброблені поліметілевим 
водним розчином, виявилися абсолютно чистгми від 
колорадського жука. Метода не тільки проста, але й 
дешева, оскільки білоруські геологи знайшли в Гомельсь
кій області поліметалевий розчин практично в не:)бмеже-
ній кількості. 

26 First Avenue 
New York, N.Y. 10009 

Tel.: (212) 473-3550 
ВСІ ШКІЛЬНІ книжки ПРОСИМО 
ЗАМОВЛЯТИ І АРЦІ. На складI 
книжки ВСІX видавництв. Одержи
те на слідуючий день після телефо

нічного замовлення. 

ф Д О ВИНАИМУ ф 

д о ВИНАІЙМУ 

5-КІМНАТНЕ 
МЕШКАННЯ 

від 15-го вересня 1992 р. 
в Iрвінґтоні, Н. Дж. 

Тел.: (201)912-9340 

Ф SERVICE Ф 

25% ЗНИЖКИ 
Виїжджаємо на роботи: ПЛАМ-
БIНҐ, СТОЛЯРНІ І ЦЕМЕНТНІ 
РОБОТИ, ПАРКЕТИ, ФАРБУ
ВАННЯ, ВИКІНЧЕННЯ ПИВ
НИЦЬ, ДАХІВ, РИНВИ, РІЗНІ 

НАПРАВИ. 
(212)677-8626,9-12вечора 

ф НА П Р О Д А Ж ф 

ПРОДАЄТЬСЯ 

ДВІ БАНДУРИ 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ФАБРИКИ. 

По інформації телефонувати 
на число: 

(412) 279-7846 

ПРАЦЯ 

ПОШУКУЄТЬСЯ 

ЖIНКУ-УКРАЇНКУ 
до домашньої праці і до легкої 
опіки над дітьми. Прошу лиши
ти повідомлення на машині або 

телефонувати по 9-ій веч. 

Тел.: (516) 689-3066 

ПРАЦЯ 

Пошукуємо ЖІНКУ 
до домашньої праці, вівтірки 

п'ятниці. Власни;ї доїзд 
обов'язковий. 

(2О1) 994-2812 
Лівінґстон, К Дж. 

For Sale. 
HOUSE & INCOME 

З bdrm home w/8 unit MoteI & Ren
tal Cottage on major hwy, just 20 
min. from NYS Thruway, Exit 19. 

Near fishing, skiing & more. 
S185,00O. Owner (914) 657-2002 

^FUNERAL DIRECTORS# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
8BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯX 

ЛУIС НАЙҐРО - директор 
Родина ДМИТРИК 

Peter Jarema 
І 29 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y. 10009 

(212) 6 7 4 2 5 б 8 

LYTWYN & LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

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

світу. 
UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 

(corner Stanley Terr.) 
UNION, N.J. 07083 

(908) 964-4222 
(201) 375-55S5 




