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Л. Кучма подякував 
Б. Єльцинові за підтримку 

Київ. — Президент Ук
раїни Леонід Кучма вис
ловив своєму російському 
партнерові Борісові Єль
цинові подяку за розу
міння і підтримку інтере
сів України на вершинній 
нараді „Великої сімки" в 
Денвері, повідомила 26-го 
червня УНІАР. 

На цій зустрічі, як ві
домо, схвалено надати 
Україні 300 мли. дол. на 
перебудову чорнобильсь
кого саркофагу і підтвер
джено намір „Великої 
сімки" допомогти Києву у 
компенсуванні енерге
тичних втрат від запляно-
ваного на 2000 рік за
криття ЧАЕС. 

Росія, економіка якої 
зовсім не претендує на 
розвинуту і схожа скоріше 
на економіку третього 
світу, запрошена була на 

зустріч з метою „прив я-
зання" її до Заходу і за
безпечення успіху її еко
номічних реформ. 

у своєму листі до Б. 
Єльцина Л. Кучма висло
вив також сподівання, що 
активніша роля Росії у 
колі провідних держав 
сприятиме подальшому 
розвиткові українсько-ро
сійських відносин. Україн
ський президент ствердив, 
що видатною подією на 
цьому шляху стало підпи
сання в травні широко-
маштабного договору 
між Україною і Російсь
кою Федерацією. 

Спостерігачі, як відо
мо, стверджують, що Ро
сія підписала цей договір, 
з метою перешкодити Ук
раїні інтегруватися в 
НАТО та інші західні 
структури. 

Україна і Росія возз'єднали електромережі 
Київ. — Після двох ро- но-східні регіони України 

К1В розз єднання електро
мережі України і Росії 
знову сполучені, що доз
волить Києву поліпшити 
постачання електроенергії 
і збільшити її експорт за 
кордон, за повідомленням 
агентства Ройтерс. 

Представниця Мініс
терства Енергетики та 
Електрифікації Оксана 
Лівен сказала, що дві сис
теми об'єднано 24-го чер
вня. За її словами, це ста
білізує електромережу 

ту струму. 
Москва, як відомо, 

„відрізала" Україну від 
своєї електромережі в 
1995 році, звинувачуючи 
Київ у надмірному спо
живанні електроенергії. 
Українська мережа про
довжувала функціонува
ти самостійно, однак, 
згідно з Ройтерс, вона є 
дуже неефективною і тех
нологічно гіршою. 

Олександер Воєвода, 
головний диспетчер елек
троенергії в Україні, ска
зав, що возз'єднання ме
реж покращить електро
систему і зробить її на
дійнішою, оскільки росій
ський струм має стабіль
ну частоту, яка відповідає 
західнім стандартам. За 
його словами, три північ-

Харківщина, Полтав
щина і Сумщина — не заз
наватимуть відтепер пе
рерв у постачнні енергії. 
Росія має головний дис
петчерський центр, що ре
гулює подавання електри
ки, в України ж такого 
центру нема. 

Об'єднання мереж ви
гідне для України з огля
ду на те, що її атомні 
електростанції часто зу
пиняються на ремонт. 
Минулого року 41 тепло-

гідроелектростанцій ви
робили 181 блн. кіловат-
годин енергії, порівняно з 
300 мли. кіловатт-годин в 
1990 році. З метою заоща
дження в деяких регіонах 
електрику вимикали що
дня на кілька годин, на
віть узимку. Крім того, 
частота струму в Україні 
нижча, ніж треба: 49.35-
49.55 мегагерців, а має 
бути 50. 

Київ зможе тепер збі
льшити експорт електро
енергії за кордон. Плян 
щодо цього Уряд прого
лосив минулого тижня. 
Експорт до Мадярщини, 
Словаччини і Польщі має 
зрости від теперішніх 4.5 
блн. кіловатт-годин до 15-
16 блн. кіловатт-годин у 
2001 році. 

Г. Удовенко звинуватив ^^Велику сімку̂ ^ 
у недотриманні слова 

Ню Йорк. — Міністер 
закордонних справ Ук
раїни Теннадій Удовенко 
скритикував 26-го червня 
сім найрозвиненіших кра-
н світу за те, що вони не 
виконують своїх обіцянок 
щодо допомоги у закритті 
Чорнобильскої АЕС. 

„Ми все ще жертви 
Чорнобиля і розв'язуємо 
всі наші проблеми самі 
без будь-якої суттєвої фі
нансової допомоги", — 
сказав Г. Удовенко жур
налістам в ООН, де про
ходила конференція з пи
тань довкілля. За його 
словами, лідери „Великої 
сімки" повністю розумі
ють проблеми України в 
політичному пляні, однак 
коли заходцть мова про 
технічні формальності, їх 
завжди важко вирішити. 

„Велика сімка", як ві
домо, ухвалила минулого 
тижня надати на перебу
дову чорнобильского сар
кофагу 300 млн. дол., од

нак українські урядовці 
не забарилися висловити 
своє розчарування цим рі
шенням. Зокрема мініс
тер довкілля, Юрій Кос
тенко сказав, що Києву 
потрібно 750 млн. дол. 

Україна пообіцяла за
крити ЧАЕС до 2000 ро^ 
ку, а „Велика сімка" по
годилася допомогти у 
цьому фінансово, зокре
ма у стабілізуванні сарко
фагу і будівництві ком
пенсаційних реакторів на 
Рівенській та Хмельни
цькій АЕС. Однак розви
нуті держави не поспіша
ють надавати фонди, що 
вже викликало в минуло
му критику з боку Украї
ни. 

Щорічні видатки Укра
їни на ліквідацію наслід
ків Чорнобильскої катаст
рофи становлять 1 блн. 
дол., сказав 24-го червня 
Президент Леонід Кучма 
на конференції ООН в 
питань довкілля. 

Вступ України до НА ТО 
є справою майбутнього 

Київ. — Заступник мі
ністра закордонних справ 
України Антон Бутейко 
сказав 24-го червня на 
пресконференції, що Ук
раїна з часом розглядати
ме можливість вступу до 
НАТО, повідомили засоби 
масової інформації. 

в одну трансатлантійську 
структуру — Організацію 
співпраці і безпеки в Ев-
ропі. Іншою ціллю є НА
ТО", — заявив він, висту
паючи з нагоди першої 
річниці Конституції. За 
його словами, хартія про 
особливі відносини Києва 
з Північно-атлантійським 
оборонним союзом, яка 
має бути підписана фор
мально 9-го липня в Мад
риді, створить законну ба
зу для практичної інтег
рації України в НАТО. 

За повідомленням 
УНІАР, А. Бутейко сказав 
також, що Конституція 
поклала край скептично
му ставленню різних дер
жав до існування неза
лежної України. Якщо 
Деклярація про держав

ний суверенітет, прийнята 
1990 року, визначала по-
забльоковий статус Украї
ни, зазначив він, то Кон
ституція вже не виключає 
приєднання Києва до існу
ючих структур безпеки. 

Намір України стати 
членом НАТО не виклю-

ретар Ради національної 
безпеки і оборони Володи
мир П)рбулін, зазначивши, 
що Київ може знехтувати 
своєю обіцянкою щодо нев-
тральности і вступити в 
майбутньому до якогось 
військового союзу. 

Стурбована все міцні
шими відносинами Украї
ни й НАТО, Росія виріши
ла в травні з Києвом су
перечку щодо Чорномор
ської фльоти і підписала 
широкомаштабний дого
вір про дружбу, співро
бітництво і партнерство. 
Згідно з угодами, Москва 
винаДматиме в України 
впродовж 20 років три 
бухти в Севастополі, що 
має перешкоджати Києву 
у негайному набутті член
ства в альянсі. 

Центр Української Культури в Гантері 
розпочинає 15-ий літній сезон 

Гантер, Н. Й. (Г. Ко-
лесса). — Незадовго, 5-го 
липня, відчинить свої две
рі гостинна ґражда в ма
льовничій гірській місце
вості Гантер, і Центр Ук
раїнської Культури роз
почне свій п'ятнадцятий 
сезон. 

Вдумливо опрацьована 
керівником Ігорем Соне-
вицьким програма щоро
ку складається з найріз
номанітніших за характе
ром подій — вечорів пое
зії, гумору, виставок, дра
матичних вечорів, курсів 
українського народного 
мистецтва, виготовлення 
українського печива, вив
чення народних пісень 
(для дітвори) тощо. 

Але „серце" Центру — 
це його літній музичний 
фестиваль, який уже про
тягом півтора десятиріч
чя приваблює широке ко
ло українських й амери
канських шанувальників 
мистецтва і заслужено ко
ристується великою попу
лярністю. Це й не дивно 
— на концертах фестива
лю не тільки звучать най
кращі зразки музики за
хідних й українських ком
позиторів у виконанні ви-
сокопрофесійних мистців, 

але й відроджуються ше
деври невідомих компози
торів й маловідомі твори 
видатних майстрів. 

Не стала вийнятком і 
цьогорічна програма ім
през. Беззастережно до
тримуючись традиції по
ширення українського 
мистецтва, яка, зрештою, 
і є основною місією Цен
тру, його керівник, музи
кознавець і композитор д-
р Ігор Соневицький орга
нізує дебюти відомих 
співаків з України Марії 
Стефюк (сопрано) і Сте
пана Степана (баритон). 
До цікавих подій сезону 
належить також перше 
виконання в ЦУК твору 
українського композитора 
ІХХ сторіччя Йосифа 
Витвицького (1810-1880) 
п. н. „Українка", який ви
конає відомий піяиіст То-
ма Гриньків. 

Програма Літнього 
Музичного Фестивалю 
'97 складається із п'яти 
концертів (замість запля-
нованих шести: виступ 
тріо „Кантилена" скасо
ваний з причини недавньо
го відходу у вічність його 
керівника, піяніста бл. п. 
Юрія Цибрівського). По
чаток усіх концертів — о 
год. 8-ій вечора. 

Керівник ЦУК 
д-р І, Соневицький 

Сезон Центру Україн
ської Культури відкриєть
ся у суботу, 5-го липня, 
вечором поезії й гумору з 
участю Нілі та д-ра Єв
гена Стецькових. 

У неділю, 20-го липня, 
ЦУК запрошує шанува
льників мистецтва взяти 
участь у льотерії на виг
раш творів українських 
мистців С. Ґеруляк, Б. 
Титли, Л. Морозової та Я. 
Вижницького. Тим самим 
усі бажаючі матимуть 
шансу не лише виграти 
картину, але й спричини

тися до підтримки Цен
тру, адже увесь дохід з 
льотерії призначений на 
його розвиток. Льотерія 
відбудеться у ґражді піс
ля Служби Божої. 

Наступного тижня, 26-
го липня, на сцені ґражди 
виступлять учасники Сту
дії Мистецького Слова та 
її керівник Лідія Круше-
льницька. 

Серпень стане місяцем 
сольових концертів літ
нього музичного фести
валю: 2-го серпня тут від
будеться концерт провід
ного соліста Львівського 
Оперового Театру, бари
тона Степана Степана, 9-
го виступить відомий пія-
ніст, музичний дорадник 
фестивалю в Нюпорт, Р. 
Ай., Тома Гриньків, який, 
як уже згадано, вперше в 
ЦУК виконає віднайдений 
піяністкою Юліяною 
Осінчук фортепіяновий 
твір Й. Витвицького „Ук
раїнка". Крім цієї та ін
ших композицій, того ве
чора звучатиме рідкови-
конуваний твір Н. Нижан-
ківського „Великі варіяції 
для фортепіяну". 

16-го серпня з добро
чинним концертом висту-

(Закінчення на crop. 3) 

Російська варта стріляла 
в японських риболовів 

Токіо. — У середу, 25-
го червня, невеликий 
японський риболовний ко
рабель під назвою „Ейко-
мару 6" в густому тумані 
потрапив під кулеметний 
обстріл російської при
кордонної варти в районі 
південнокурільських ост
ровів Габомаї. 

Представник японсь
кого крайового бюра мор
ської безпеки повідомив, 
що двох японців з трьох 
членів залоги тяжко по
ранено. Також значною 
мірою пошкоджено кора
бель. З цього приводу зга
дане бюро розпочало 
слідство, оскільки япон
ські риболови на цей раз 
не тільки не ловили риби 
в російських водах, але й 
не перейшли межі росій

ської зони. 
Згідно з інтерпретацією 

цієї самої події російсь
кою стороною, чотири 
японські риболовні ко
раблі зайшли у російські 
води на 14 кілометрів, то
му проти них, після від
повідного попередження, 
було вжито зброю. 

За останні два роки та
ких інцидентів сталося 
декілька. Тепер Москва і 
Токіо готується провести 
спеціяльні переговори, у 
висліді яких японці діс
тануть дозвіл за плату 
ловити рибу в районі пів
денних Курілів, які, як ві
домо, Японія вважає свої
ми північними територія
ми і тому не визнає за Ро
сією права контролювати 
ці води. 

Президент Б. Клінтон виступив в ООН 

Ню Йорк. — Тут у чет
вер, 26-го червня, на спе-
ціяльній сесії Організації 
Об'єднаних Націй, при
свяченій справам занечи-
щення довкілля, а зок
рема справі гльобального 
потепління, виступив з 
промовою президент ЗСА 
Билл Клінтон. 

Виступ президента 
ЗСА, мабуть, зумисне був 
заплянований на цей день, 
бо саме 26-го червня 1945 
року у Сан Франсіско 50 
країн підписали акт ство
рення ООН — міжнарод
ної організації для втри
мання миру і безпеки; для 
розвитку співдружніх від
носин між народами; д^яя 
осягнення міжнародної 
співпраці у вирішуванні 
економічних, соціяльних, 
культурних і гуманітар

них проблем і для пропа
гування пошани людських 
прав і підставових свобід. 

У своїй промові Б. 
Клінтон підкреслив най
перше те, що коли дер
жави ігноруватимуть 
„справжню і неминучу" 
проблему гльобального 
потепління, то наражу
ють Землю на суворі по
сухи, повені та поширення 
заразливих хворіб. Крім 
того, він наголосив, що 
дослідйики-науковці пе
рестерігають про шкід
ливе занечищення дов
кілля людством, яке 
спричинює кліматичні 
зміни нашої плянети че
рез випромінювання шкід
ливих газів, які створю
ють т. 3. парниковий 

(Закінчення на стор. 3) 

ЕСТАФЕТУ СТРАЙКІВ ПІДХОПИЛИ 
ІНВАЛІДИ 

КИЇВ. — 45 шахтарів-інвалідів з 
Горлівки Донецької области почали 
25-го червня пікетування Адмініст
рації Президента, вимагаючи того 
самого, що кілька днів перед тим 
домагалися їхні працюючі колеги 
— вирішення питання із заборгова
ністю у виплатах. Як відомо, в ре
зультаті страйку шахтарів Уряд пі
шов на певні поступки, однак гірни
ків це все одно не задовольнило. 
^тіщтіЩШ^^§ШШ:Щ^Шза
криття неприбуткових шахт і дома
гаються більшої соціяльної опіки з 
боку держави. 

ПІДПАЛИЛИ ЖУРНАЛІСТА, ОБЛИВШИ 
БЕНЗИНОЮ 

КИЇВ. — Редактор відділу культу
ри газети „День" Віталій Коцюк 
опинився в лікарні після того, як 
його знайшли перехожі біля станції 
Глеваха в непритомному стані, об
литого бензиною і обпаленого. 
Лікарі вважають, що суттєвої 
загрози його здоров'ю немає. Згід
но з УНІАР, на В. Коцюка напали 
24-го червня невідомі особи в той 
час, як він повертався пізно ввечорі 
додому в Боярку останньою елек
тричкою. Як він опинився у Глевасі, 
потерпілий пригадати не міг. За 
словами В. Коцюка, випадок не по
в'язаний з його професійною діяль
ністю і є скоріше жорстоким погра
буванням. В Україні, як відомо, ос
таннім часом відбулося кілька на

падів на журналістів. Найгучніший 
і смертельний випадок стався у 
травні, коли знайшли повішеним 
кореспондента газети „Кієвскіє 
Вєдомості" Петра Шевченка, який 
висвітлював конфлікт між посад
ником Луганського і Службою Без
пеки України. 

ПРОБЛЕМ НЕ РОЗВ'ЯЖЕ І 
ПРИЙНЯИЯ БЮДЖЕТУ 

ОДЕСА. — Керівники области про
вели нараду, на якій визнали^ що 
навіть прийняти до бю
джету не вирішить соціяльно-еко-
номічних проблем України взагалі і 
Одещини зокрема. На засіданні на
ведено статистичні дані, згідно з 
якими за п'ять місяців цього року в 
області падіння виробництва у різ
них галузях промисловости не при
пинилося. Незадоволення вислов
люють також аграрники. Валерій 
Хмельник, голова міської ради 
порту Іллічівськ, сказав, що місто 
має величезні проблеми зі сплатою 
за енергоносії. Така ж проблема, за 
його словами, існує і в Одесі. Він 
закликав учасників наради зверну
тися до Президента України з про
ханням негайно збільшити надхо
дження державних фондів до бю
джету области. 

МИТНИКИ ВІДЗНАЧИЛИ ШОСТІ 
РОКОВИНИ 

ОДЕСА. — Українські митники, зо
крема одеські, відзначили 25-го 
червня шосту річницю існування 

своєї служби. Південне митне уп
равління повідомило, що за п'ять 
місяців цього року завдяки його 
праці у державний бюджет перера
ховано И1 млн. гривень, заробле
них на акцизних зборах та податках 
на додану вартість. Служба також 
зазначила, що особливу увагу при
діляється боротьбі з контрабандою 
та іншими правопорушеннями на 
кордоні. Згідно з її даними, від по
чатку року порушено 44 криміна
льні справи і 1,268 справ про не
дотримання митнихнрьравил. Значну 
ролю, зазначає митне управління, 
воно відіграє у боротьбі зі спроба
ми перевезення через територію 
України наркотиків. На думку мит
ників, розвиткові їхньої служби 
сприяло прийняття минулого року 
Конституції. Вони однак визнали, 
що вже на часі провести модерніза
цію. 

В ОДЕСІ ХОЧУТЬ СТВОРИТИ 
МОЛОДЕЧИЙ ПАРЛЯМЕНТ 

ОДЕСА. — Посадник міста Едуард 
Гурвіц зустрівся з представниками 
молодечих політичних організацій і 
підтримав їхню пропозицію щодо 
створення в місті молодечого пар-
ляменту. На зустрічі також обго
ворено проблеми молоді і внесено 
ряд пропозицій щодо державної мо
лодечої політики. Учасників особ
ливо цікавили питання працевла
штування, підприємництва і війсь
кової служби. В місті офіційно за
реєстровано 15 молодечих політич
них організацій. 

У СВІТІ 
у СЕРЕДУ, 25-го ЧЕРВНЯ, британський прем'єр-мі-
ністер Тоні Блейр оприлюднив свої нові пляни всепар-
тійних переговорів у справі замирення у Північній Ір-
ляндії, котрі є рівночасно пов'язані з роззброєнням ка
толицьких і протестантських бойовиків. Цим він дав 
виклик Шінн Фейн, політичному відгалуженні Ірлянд-
ської республіканської Армії, „цілковито зобов'язати
ся" до незастосування збройної боротьби, щоб могти 
брати участь у переговорах. Ці оприлюднені ним пляни 
є спільним зусиллям урядів Британії та Ірляндії, котрі 
пропонують час від вересня до травня для зложення 
зброї обидвох фракцій. 

ПРОДЕМОКРАТИЧШ УГРУПУВАННЯ Гонг Конґу 
у четвер, 26-го червня, голосно і широко коментували 
своє невдоволення з приводу відкликання Англією та 
ЗСА бойкоту на церемоніялі введення Пекіном назна
ченої леґіслятури. Місцеві газети і карикатуристи ма
ли з цього приводу поле до попису. Вашінґтон і Лон
дон, турбуючись браком пошани в Китаю людськими 
правами, вирішили не посилати своїх представників на 
згадані урочистості, але не отримавши підтримки від 
своїх союзників, змінили думку, заявляючи, що треба 
співпрацювати з новою владою Гонг Конґу. 
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ в середу, 25-го 
червня, повідомили, що у власному мешканні в Пари
жі помер цілому світові відомий французькуй океано
граф Жак-Ів Кусто, проживши 87 років. Ж. Кусто став 
найбілш відомою пригодницькою особистістю завдяки 
своїм надзвичайно цікавим і популярним книжкам, 
фільмам і телевізійним програмам, які понад 40 років 
документували його підводні дослідження. Зокрема ві
домими по цілому світі стала його книжка „Мовчазний 
світ", фільм тієї ж назви здобув нагороду бекара (пер
шу з трьох) в 1957 році в категорії документальних фі
льмів, а телевізійна програма „Підводний світ Жака-
Іва Куцто" від 1965 року втішається великим зацікав
ленням у світі. 

В АМЕРИЦІ 
У СЕРЕДУ, 25-ГО ЧЕРВНЯ, президент Билл Клінтон 
підтримав і дав свою згоду на новозапропоновані пра
вила контролі занечищення довкілля, всупереч його 
економічним дорадникам, які твердять, що це буде 
надто коштовним. Про своє рішення підтримати пропо
зиції Департаменту збереження довкілля в справі кон
тролі сажі та густого забрудненого туману він повідо
мив під час свого виступу у Нешвілл, Тенн. Згідно з 
новими правилами, головні порушники занечищення 
довкілля, зокрема станції потужности, мусітимуть 
притримуватись нових правил, в іншому випадку бу
дуть суворо карані. 
У НЮ ЙОРКУ ВІДОМА ЛЩИТАЦІЙНА фірма 
Крістіс у середу, 25-го червня, перевела публічний торг 
79 вечірних і балевих суконь британської принцеси Да-
яни, колишньої дружини Чарлза князя Валії та бри
танського престолонаслідника. Сукня, в якій принцеса 
Даяна була вдягнена на бенкеті під час офіційних від
відин ЗСА в 1985 році, була продана за суму 222,500 
дол. У загальному ліцитація принесла 3.25 млн. дол., 
які призначені на добродійні цілі, пов'язані з хворобами 
пістряка і АІДС. Згідно з повідомленнями засобів ма
сової інформації, думку про ліцитацію суконь принцесі 
підказав її старший син принц Вілліям. 
КРАЙОВА КОМІСІЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ сена
тора Роберта Керрі та конгресмена Роба Портмана по
рекомендувала створити незалежну Надзірну раду для 
керівництва Податкового уряду та значного упрощення 
9,451-сторінкових податкових правил ЗСА. Обидва ке
рівники згаданої комісії заявили, що в половині липня 
буде внесено відповідний законопроєкт, щоб ці реко
мендації взяти до уваги. Одначе Уряд президента Билла 
Клінтона відразу повідомив, що буде гостро протесту
вати проти головної точки рекомендацій комісії — ке
рування Податковогр уряду семичленною радою, 
зформованою у більшости з приватного сектора, за
мість бути під керівництвом Скарбового департаменту. 
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Европа не втрачає ентузіязму 
Якою 6 підтоптаною бабусею не здавалася Ев

ропа з точки зору „нових світів", а все ж вона й на 
поріг XXI сторіччя ступає як континент активного 
економічного, науково-технічного та ідейно-духо
вого життя. Останні роки Західня Европа перебу
ває в центрі уваги решти світу у зв'язку з поглиб
ленням загальноєвропейської військової, полі
тичної і економічно-фінансової інтеграції. Це до
брий приклад для людства, оскільки йдеться про 
об'єднання виважене, ступеневе, цивілізоване, 
яке є вислідом суспільної зрілости, вислідом дов
гого суверенного розвитку національно-держав
них організмів. Европейські народи піднялися на 
той рівень матеріяльного і культурного поступу, де 
вже ніщо не загрожує їхній самобутності. Оначе 
навіть на цьому високому рівні і при щирому вза
ємному довір'ї виникають різні сумніви і побою-
ванння з приводу об'єднання. Швидше за все, ті 
сумніви буде успішно подолано, разом з тим вони 
мають і позитивний сенс, бо виразно дають до 
зрозуміння, що жодна нація не вичерпує своєї 
потенції з досягненням матеріяльного добробуту: 
вона чує себе самодостатньою і справедливо 
хоче зберегтися для вічности. 

Цими днями в Амстердамі знову радили раду 
лідери 15 країн Европейського союзу. Після гос
трої, але комструктивноїдискуш-ц^^^ 
ближче підійшли до створення економічного і ва
лютного союзу, випрацювавши головні принципи 
спільної зовнішньої політики і погодившись з 1999 
року запровадити єдину грошову одиницю — евро. 
Але і на цей раз не обійшлося без застережень 
саме національного характеру. Англія, наприклад, 
а за нею Ірляндія і Данія обстояли право покла
датися на власні митні та іміграційні закони. Па
нує загальне побоювання, що глибша інтеграція 
автоматично означатиме неминуче кількісне 
збільшення брюссельської бюрократії і, отже, 
збільшення видатків. 

Постійною проблемою, що має і економічний, і 
психологічний аспекти, є змагання за перші ролі в 
союзі. Воно, з перемінним успіхом, точиться між 
Англією, Францією та Німеччиною. Як запевнив 
недавно президент Франції Жак Шірак, „фран
цузько-німецький дует залишається серцевиною 
єдиної Европи, він не має еквіваленту і тому є за
порукою миру і процвітання на Европейському 
континенті". Тим часом Лондон, в останні роки ак
тивно виступаючи на захист концепції національ
ного суверенітету, об'єктивно стає ближчим для 
Парижу, для якого згадана концепція всі повоєнні 
роки була підставовою. Обидві країни — ядерні, 
обидві спираються на оборонні військові доктри
ни, але коли заходить мова про завдання загаль
ноєвропейської оборони, то Франція і Англія не
спроможні порозумітися. Ось і тепер, під час ос
танньої наради в Амстердамі, повторилися старі 
тертя: Париж, як і Бонн, вважає, що Західньоев-
ропейський союз, оборонна організація 10 членів 
Европейського союзу, повинна підпорядкувати се
бе EC і врешті злитися з ним, а Лондон далі сто
їть на тому, що Західньоевропейський союз му
сить і в майбутньому бути незалежним від EC. 

Є логічним припустити, що кількісне збільшен
ня членів Европейського союзу за рахунок після-
комуністичних східньоевропейських країн зробить 
узгодження політичної волі об'єднаної Европи ще 
більшою проблемою. Іншими словами, східні єв
ропейці, вступаючи до Европейського союзу, зу
стрінуть там не тільки різні приємні переваги, але 
також істотні хиби ліберальної демократії, яка, як 
добре відомо, переживає тепер не найкращі часи 
у зв'язку з тотальним розпаношенням корупції, 
недовір'ям мас до влади, соціяльним розшару
ванням, екологічними негараздами. 

Очевидно, що поширення EC не може бути слі
пим, самоцільним процесом, адже навіть звіль
нена від комунізму Східня Европа — це довга 
низка різних характеристик. Одна, скажімо, річ — 
маленька Чехія чи навіть трохи більша Польща, а 
вже цілком інша — територіяльно і демографічно 
велика Україна. Для українців було б більш до
цільно творити Европу в себе вдома, переймаючи 
ВІД Заходу правну основу та досвід господарю
вання в умовах вільного ринку. 

Саме принцип доцільности, а не ніяка нав'яза
на ЗЗОВНІ тенденція — чи то до об'єднання, чи до 
роз'єднання — має лежати у фундаменті відпові
дальної політики теперішніх держав, особливо 
тих, чий суверенітет пов'язаний не лише з еконо
мічними, але й з духовими завданнями. 

До найважливіших 
подій наших днів напевно 
належить перебрання Ки
таєм у своє володіння 
найбільшого порту і тор
говельного центру в Азії 
— Гонґ Конґу. Понад 150 
років володіла ним Бри
танська імперія. За ті ро
ки з порожніх горбів й 
океанських заток постала 
одна з могутніх централь 
світової економіки. І згід
но з умовою, після 99 ро
ків Лондон передає її Пе-
кінові без найменших 
труднопдів чи застере
жень. Так, як це передба
чав контракт і англосак
ська святість таких кон
трактів. Хоч не бракува
ло у світі різних тенден
цій, навіть намагань на
штовхнути Лондон на 
проволікання і всякі про
блеми в передаванні, тор
говельна гордість на це не 
дозволила. І після понад 
півтора століття однієї ус
пішної британської доби 
Гонґ Конґу приходить ще 
незнана, але яка також 
заповідана на велику ус
пішну китайську добу. А 
сам Китай з цією подією 
прибирає нове обличчя в 
Азії і світі і разом з інши
ми сучасними великими 
успіхами виходить на пер
шу лінію передових потуг 
нашої плянети. 

Пекін — Київ 

Ясне, що українсько
му народові у його зма
ганнях також вийти в ряд 
світових впливових сил 
залежить, наскільки він 
зуміє з тією надходячою 
великою потугою спів
працювати для обопільної 
користи. Це не припадок, 
але близькі інтереси оби-
двох сторін, може також 
подібна злощасна доля 
обидвох народів у неда
лекому минулому тво
рить атмосферу й ґрунт 
для співпраці. Покищо 
здебільша завдяки китай
ській ініціятиві стосунки 
украіїнської держави і Ки
таю розвиваються вельми 
позитивно й корисно для 
обидвох сторін, у визнан
ні української держави 
Китай випередив багато 
інших країн. Та не тільки 
це. Визнаючи відроджен
ня української держави, 
Китай добровільно не очі
куючи віддячення з укра
їнського боку, заофірував 
їй оборонну гарантію у 
випадку нападу на неї, на
віть коли б це була атака 
з боку ядерної держави. І 
він це далі обстоює. 

Між обидвома країна
ми з успіхом розвивається 
міжнародна політична 
співпраця, товарообмін 
минулого року осягнув 

Ярослав Гайвас 

800 мли. дол., а тепер в 
обидвох сторін — стрем-
ління, щоб піднести його 
до трьох блн. річно. Оби
дві сторони обмінюються 
делеґаціями крім звичай
ної співпраці амбасадор-
ських інституцій; недавно 
Президент України Леонід 
Кучма на запрошення Ки
таю відвідав столицю Пе
кін, коли ж то підписано 
потрібні договірні доку
менти. А на початку цьо
го червня китайська деле-
ґація на чолі з міністром 
оборони КНР (Китайської 
Народної Республіки) ге
нералом Чі Гаотяном від
відала Україну. Міністер 
Гаотян є першим заступ
ником голови Китайської 
центральної військової 
Ради, яким є президент 
КНР Зіянґ Зімень. Згідно 
з китайськими законами, 
президент Китаю очолює 
три державні пости: є пре
зидентом, першим секре
тарем партії і власне го
ловою цієї комісії. В часі 
розмов відповідних дер
жавних чинників україн
ської держави з мініс
тром Гаотяном та його 
співробітниками осягнено 
ряд домовлень, особливо 
військового характеру, як 
організування й вишкіл 
військових одиниць, спів
праця в обміні новою обо
ронною технологією то
що. 

Під час перебування у 
Києві міністер Гаотян від
був цілий ряд розмов з 
президентом України та 
його співробітниками, се
ред яких однією з най
вагоміших була зустріч з 
головою Верховної Ради 
України Олександром Мо
розом. Ця зустріч мала 
також свою вимову у 
зв'язку з недалекими пар-
ляментарними виборами 
в Україні. В ній узяв 
участь міністер оборони 
України генерал Олйксань 
дер Кузьмук та інші ке
рівні діячі держави. Го
лова Верховної Ради О. 
Мороз у своєму опубліко
ваному виступі підкре
слив: „Ваш приїзд я оці
нюю як підтвердження 
розвитку традиційно друж
ніх відносин між Украї
ною і Китайською Респуб
лікою. То є доказ інтере
су, який має місце і в Ук
раїні, і в Китаї. Вірю, що 
ваша візита стане своєрід
ним етапом поширення 
стосунків в тій важливій 
галузі, яку ви представ
ляєте". 

Початок великих змін 

Саме тепер Китай 

увійшов у сферу великих 
перемін всебічного роз
витку і підйому, в чому 
перебрання Гонґ Конґу ві
діграватиме потужну зміц
нюючу ролю. Китай пе
рейшов недавно довготри
валий болючий, не раз 
прямо трагічний, період. 
У цьому доля Китаю по
дібна до долі України. 
Після різних епох в житті 
китайського народу в часі 
його чотиритисячнорічної 
історії, у XIX столітті на
став глибокий його упа
док. Власне в середині то
го століття у висліді три
річної так званої Першої 
опіюмової війни з Вели
кобританською імперією, 
в якій Китай у кожному 
відношенні стояв далеко 
позаду цієї імперії, Китай 
був змушений підписати в 
Нанкінґу 1842 року дого
вір, яким передав Велико
британії частину ниніш
нього Гонґ Конґу, острови 
звані Піратськими. Вко-
ротці прийшла Друга опі-
юмова війна, яка також 
скінчилася для Китаю ка
тастрофою і він був зму
шений передати Велико
британії континентальний 
півострів Ковлюн, а оста
точно в липні 1898 року 
Великобританія передала 
контрактом на 99 років 
так звані нові території. 
Згідно з тим контрактом 
вночі 30-го червня на 1-
ше липня Лондон безза
стережно віддає всі ті те
риторії Пекінові. 

Ці голі горби і напів
порожні океанські заливи 
розбудували англійці та 
їхні европейські співпра
цівники, але в першу чер
гу так звані островляні 
китайці, тобто китайці, 
які покинули злиденні в 
той час терени Китаю й 
поселилися на островах 
Тихого океану. 

Китай підупадав далі 
у великій мірі також че
рез нездарне й корумпова
не державне керівництво 
пануючого дому, проти 
якого 1911-12 року китай
ський національний лідер 
Сун Ятсен на чолі з націо
налістичною партією Ґо-
мінтанґом зробили рево
люцію. Після його смер-
ти провід Ґуомінтанґу пе
ребрав його заступник ге
нерал Чіянґ Кайшек. Але 
й це зразу не змінило ра
дикально нещасного по
ложення в Китаї. Надто 
могутні імперіялізми бу
ли проти нього, а найра-
фінованіший російський 
імперіялізм. Починаючи 
XVII століттям Москва 
загарбувала китайські 

території, а ОПІСЛЯ дого
ворами змушувала Китай 
до резиґнації з них. Ки
тайською недугою була 
слабість державної влади 
й збройних сил та коруп
ція найвищих державних 
чинників. Китайських 
представників в перегово
рах Москва підкуплювала 
і вони діставали від Мо
скви готові тексти дого
ворів, які після удаваних 
дебат — підписували. 
Перший такий договір в 
Нерчинську (1689) ство
рив процеденс і зразок, 
яким Москва беззасте
режно послуговувалася. 
Тепер китайці не визна
ють формально-правно 
тих договорів, називають 
їх нерівними, але покищо 
не мають сил вимагати їх
ньої ректифікації, чи про
сто анулювання. 

Національний Китай 
під проводом Чіянґ Кай-
шека не давав собі ради, 
особливо в обороні проти 
Японії, яка постійно за
грожувала Китаєві, а на
віть нападала війною. В 
обличчі того і під впли
вом нових ідейно-полі
тичних віянь соціо-кому-
ністичних рухів 1919 року 
постала китайська Кому
ністична партія. Вона на 
зміну то співпрацювала, 
то воювала з владою і 
військом Ґуомінтанґу. В 
останні три дні війни з 
Японією 1945 року, коли 
російські війська вступи
ли в війну проти Японії і 
зуміли зайняти величезні 
китайські території, вони 
передали владу й здобуту 
на японцях зброю та во
єнні улаштування кому
ністам, то почався новий 
етап конфлікту націо
нального Китаю з кому
ністами. Маси зброї і во
єнного приладдя, кращий 
вишкіл і дисципліна ко
муністичних вояків і, оче
видно, допомога Москви 
зробили своє. Комуністи 
перемогли в грудні 1949 
року, ЧІЯНҐ Кайшек зі 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

^^^^Про сло&о в дискусії 

бтетшг решТїГИШ^пере-
брався на остров Тайван і 
звідтіля пробував продов
жувати боротьбу, але це з 
відомим вислідом. 

Навчені гірким досвідом 

Комуністи, всупереч 
здоровому глуздові, поча
ли запроваджувати свої, 
подиктовані комуністич
ною ідеологією, порядки. 
Народ, якому було вже 
досить воєн і внутрішньої 
боротьби та її жахливих 
наслідків, пробував під
тримувати комуністичні 
заходи, але з того добра 
не було. Комуністи вводи-

(Закінчення на стор. 3) 

Володимир Жила 

Виховна сила мемуарної 
літератури 

II 
Неменшою славою вкрилися також частини 6-ої 

української Січової дивізії під командою генштабу пол
ковника Безручка в Замостю. Усі заходи Будьонного 
здобути цю фортецю і прорватися в напрямі на Вар
шаву були безуспішними. 31-го серпня 1920 року, Бу-
дьонний припинив штурм Замостя і розпочав відступа
ти на схід, бо в його запіллі з'явились польські дивізії, 
що їх було перекинено з північного фронту. Штурм За
мостя приніс Будьонному великі втрати, і послабив йо
го. Він не в силах був продовжувати рейд на Варшаву. 

І яка трагедія долі й невдячність польського вій
ськового командування, коли з провалом Українських 
Визвольних Змагань, 6-ту Січову дивізію запроторено 
до табору інтернованих в Каліші. А вони ж своїм геро
їзмом під Замостям врятували Варшаву, а може і Ев
ропу від большевицької небезпеки. 

Проте трагедія неминуче наближалася, „не зва
жаючи на це, — пише Ю. Тамарський, — що наші диві
зії виявили надзвичайну впертість і боронили кожний 
клаптик своєї рідної землі, але з голими руками без 
зброї далеко зайти не можна". 

21-го листопада 1920 року, „ворог розпочав атаку 
волочиського плацдарму. Решти армії трималися та 
відбивали всі атаки. В цей час на територію Польщі за 
Збруч переходили обози і установи. О год. 17, віддавши 
останній салют рідній землі останніми набоями, зня
лися з позиції артилерія, а за нею розпочала відступ і 
переправу кіннота", — пише ген. О. Удовиченко. 

І так прийшов трагічний кінець Визвольних Зма
гань — табори інтернованих. Юрко Тамарський, автор, 
перебуваючи в таборі у Вадовицях, і гадки не припус
кав, що по кількох тижнях інтернування, він і інші ук
раїнські вояки „під опікою" своїх колишніх союзників 
перетворяться в живі шкелети. Інші дивізії Армії УНР 
були розміщені в таборах м. Каліша, Шепьорно, Піку-
личах і Щалково і переживали може ще трагічніші хви
лини. 

А тим часом в Україні шалів страшний кривавий 
ворог, що знущався над народом. Для ілюстрації цього 
нечуваного нещастя Ю. Татарський цитує знаменні ряд
ки Миколи Вороного: 

Люду мій, бідний, окрадений люду! 
Що у твоїх я побачив очах 
То вже й до віку свого не забуду; 
Де б я не був, всюди бачити буду — 
Голод і жах. 

У цілому книга „Пригоди фільмара" — зразок 
високої вимогливости, логічної принциповости в су
дженнях та в ідейному прямуванні. Авторові властивий 
мужній спокій навіть при найбільшій небезпеці, за
взяття, а деколи й героїзм. Він не приховує радости від 
успіхів і не скриває своїх помилок, а навпаки, призна
ється до них. Прикро ствердити, що автор цієї цінної 
книги не є віссю своїх спогадів, він йде за нестримним 
потоком подій, що домінують в його праці. А це тому, 
що перед автором важливі події широкого діяпазону. 
Історичні за своїм характером, що їх переживає україн
ський народ в боротьбі за волю і державність. Книга, 
без сумніву, документ часу, бо багато допоможе при 
вивченні епохи визвольної боротьби та життєво-твор
чого шляху дій і поглядів її провідних діячів. 

Заголовок книги „Пригоди фільмара" не відпові
дає змістові праці, на мою думку, він тут вжитий не
правильно та щобільше він назверх обмежує засяг пра
ці. У книзі є чимало незначних друкарських огріхів, які 
ніяк не зменшують її вартости й значення. 

А тепер розкажемо дещо про автора. Юрій Тамар
ський народився 30-го березня 1903 року на Поділлі в 
селі Чернятині й помер 23-го січня 1987 року в Джерзі 
Ситі в Америці. Вчився в Київській першій комерційній 
школі, в якій був свідком українізації шкільництва, яка 
не проходила легко. Як я уже зазначив, був він членом 
Вільного Козацтва і Окремої кінної дивізії Армії УНР. 
Після трагічного закінчення Визвольних Змагань і пе
ребування в таборах для інтернованих у Вадовицях і 
Каліші, серед неймовірних пригод втікає до Варшави. 
Якийсь час працює тут в маєтку російського власника, 
знайомиться з політичною ситуацією і плянує перехід 
кордону в Україну. У Варшаві був табір, де зупинялися 
прибуваючі з України польські родини. В той час в 
ньому тимчасово перебували переважно українські ро
дини, що поверталися з Польщі на Україну. Юрій Та
марський і три його співтовариші, старшини Армії УНГ, 
разом з українськими родинами польським поїздом до
бралися до Шепетівки й тут чотири уенерівці, скорис
тавшись хвилинним замішанням під час загальної по
садки всіли „зайцем" до совєтського поїзду. І так Юр-

Коли вам приходиться 
бувати часто на публіч
них імпрезах в нашій гро
маді, тоді ви напевно до
бре обізнані із способом 
дискусій, дуже характери
стичних для української 
спільноти. 

Перш усього треба ствер
дити, що ми загалом ба
лакучий народ і як дірве-
мося до слова, то важко 
вже нам його відобрати і 
той „словопад" зупини
ти. 

Ще у товариському спіл
куванні якось можна ту 
напасть перетерпіти, до 
того коли ще й знаєте до
бре такого балакуна — пю-
ді робите всі можливі 
спроби зупинити той по
тік його слів, або просто 
не слухати чи ігнорувати 
ту словесну Ніяґару. Але 
як вам з однієї чи другої 
причини треба терпіти 
публічно оту українську 
балакучість, то зчасом 
ви стаєте дуже невідпор
ним на її деструктивний 
вплив і тихенько, зате на
дійно падаєте в розпуку 
чи злість. До такої ста
дії я часто доходжу, бо 
журналістична професія 
вимагає не лише постій
но сидіти при найбільше 
віддаленому столику та 
уважно слухати, але та
кож звітувати читачам 
про перебіг наших імпрез, 
і то не лише про доповіді, 
але і про тих, хто заби
рає „слово в дискусії'. А 
тих дискутантів у нас за
вжди дуже багато /, зви
чайно, це завжди ті самі 
люди. 

Здається, що ми має
мо тут добірну когорту 
професійних балакунів. 

і як довго він буде перед 
конкретними запитами 
розповідати про себе, про 
свою близьку серцеві ор
ганізацію, чи про гарне 
своє минуле, так, що ча
сом і до теми навіть не 
встигне дійти. 

Буває, що організато
ри, які заздалегідь знаю
ть про балакучість на
ших громадян беруться 
на спосіб і заповідають, 
що можна буде ставити 
лише питання, а не дис
кутувати з доповідачелі 
(коли це, високопостав
лена в нашому суспільно-
політичному житті осо
ба, або його час обмеже
ний до мінімуму). 

Думаєте - це допома
гає? Наші професійні ба
лакуни голосяться до за
питів, або щоб спершу 
виголосити довгий вступ у 
щоб знову почути свій го
лос, або зробити добре 
враження на присутніх. А 
чи його питання має 
сенс, чи його немає — це 
не важливе, бо все і так 
затрачується в потоці 
непотрібних та мало ці
кавих словесних фраз. 

Якщо у вас довгий га
зетярський досвід — тоді 
ви вже завжди знаєте на
перед хто і коли буде^ за
бирати слово і що він про 
себе скаже. 

А вам залишиться са
мій відповісти на ряд ти
хих питань, на які ніхто 
не дасть відповіді. Чи 
справді так мусить у нас 
виглядати кожна публіч
на імпреза? Чи наше са
мозакохане пустомель-
ство дійсно не має меж? 
Чи наші голоси так гучно 
дзвенять, що ми навіть 

які незалежно від теми 
доповіді постійно мусять 
забрати слово, навіть, 
коли не мають що сказа
ти. А може вони виго
лошують ті словесні по-
писи лише тому, що люб
лять чути звуки свого 
власного голосу та бачи
ти увагу цілої залі слу
хачів приковану до їхньої 
особи? Може це в них 
жаль, що їхні дороги роз
минулися з театром? 

Чи сяк — чи так, вони 
люблять говорити, а рід
ко трапляється ведучий, 
що має відвагу і титані
чну силу відобрати тако
му балакунові слово, або 
прикликати його до по
рядку. Якщо вам доводить
ся частіше бувати свід
ком такого видовища — 
тоді знаєте вже згори, 
хто буде забирати слово 

не чуємо, що говоримо? 
Чи передаємо цю нашу 
пустопорожню балаку
чість нашим дітям і 
внукам? А може вони вже 
так тремтять перед ти
ми „словами у дискусії', 
що їх і колачем не зама
ниш, не кажучи вже про 
вишукані перекуски і на-
питки, на суспільно-по
літичні імпрези? 

Найгірше, однак, що 
наші професійні балакуни 
нікого не бояться. Прези
дент це країни, чи „якийсь 
собі професор'' — питан
ня і дискусія рішучо ма
ють належати до втер
того вже ритуалу і скла
датися з деякого пусто-
мельства, про яке хтось, 
колись перед віками, ска
зав: „Слова, слова, сло
ва"... 

0-КА 

ко щасливо добрався до своїх рідних у Києві. Нелегко 
було одержати тут потрібні документи, але й це вдало
ся перебороти. Щоб не врачати часу щодо продовження 
освіти Юрко вступив до Вищого кооперативного техні
куму, де навчання відбувалися увечері і це давало йо
му можливість працювати вдень. 

Згодом поступив до Одеського кіноматографіч-
ного інституту, який щасливо закінчив в 1927 році і 
став на працю під керівництвом О. Довженка в Ки
ївській фільмовій фабриці. За німецької окупації Ю. 
Тамарському вдалося випродукувати всього кілька до
кументальних фільмів. Закінчення війни зустріло його 
в Німеччині, звідки в 1947 році він переїхав до Бразилії. 
У Сан Паульо зорганізував лябораторію для кольоро
вого фільму й тут в 1952 році зумів випродукувати 
перший кольоровий документальний фільм. Переїхав
ши до ЗСА на початку 1960 року, при співпраці з С. Но-
вицьким, випродукував фільм „Шевченко в Вашінг-
тоні" (1964) і „Щоб дзвони дзвонили" (1972). 

Підсумовуючи — книга „Пригоди фільмара" 
Юрія Тамарського — це преважлива історична праця 
мемуарного характеру для українців в Україні та дія-
спорі, щоб почути ще один потужний голос учасника 
Визвольних Змагань 1917-20 років. Книга особливо ва
жлива для молодого покоління, яке мало знає, а може 
й нічого про визвольну боротьбу їх дідів і прадідів, що 
вмирали за волю і державність України. Вона може 
стати прекрасним матеріялом-зброєю для всіх кому 
дорога доля нашої держави й її майбутнє. 

З книги „Пригоди фільмара", що має в собі багато 
характеристичних ознак фільмових кадрів, треба 
обов'язково опрацювати кіносценарій для створення 
фільму „Визвольні Змагання 1917-20 років", а в про
міжному часі треба висилати цю цінну книгу на Украї
ну до бібліотек середніх шкіл і університетів. Було б 
побажано післати її також відповідальним посадовим 
особам в Києві. Вірю, що меценати для цієї важливої 
справи знайдуться. 

Книжку можна придбати в книгарні „Свободи", 
ЗО Montgomery Street, Jersey City, N. J. 07302. 



СВОБОДА, СУБОТА, 28-го ЧЕРВНЯ 1997 р. 

Центр... 
(Закінчення зі стор. 1) 

пить соліст Метрополіта-
льцої опери, бас Віллям 
Вілдерманн, 23-го — віо-
льончеліст Ваґрам Сара-
джян. Завершить сезон 
прімадонна Київського 
оперового театру, сопрано 
Марія Стефюк, яку д-р 
Соневицький назвав „ам-
басадором українського 
виконавського мистецтва 
поза границями Батьків
щини". 

У сольових концертах 
усіх виконавців партію 
фортепіяну виконає Во
лодимир Винницький. 

„Центр Української Ку
льтури — це власність ці
лої української громади, 
— сказав І. Соневицький 
під час нашого інтерв'ю. 
— Адже на його імпрези 
прибувають не лише міс
цеві українці, але й ті, які 
щороку численно приїж
джають сюди на літній 
відпочинок. На концерти 
вчащають також амери
канці, які в даний час ста
новлять 40 відсотків від
відувачів. Тож саме в 
ЦУК вони знайомляться з 
українськими виконавця
ми й українською музи
кою. Концерти центру 
часто знаходять відобра
ження у схвальній критиці 
американської преси". 

Субсидії на існування 
Центр одержує від New 
York Council on the Arts та 
Greene County Council 
on the Arts. „Та все ж ви
рішальну ролю у підтри
мці нашої діяльности ві
діграють постійні вкладки 
членів Ц>ТС і допомога та
ких вагомих українських 

організацій, як Українсь
кий Народний Союз, Фе
деральні кредитові коопе
ративи „Самопоміч", зок
рема у Ню Йорку, та ок
ремих українських меце
натів, — говорить д-р Со
невицький. — Пропагую
чи найкращі сторони про
фесійного українського 
музичного мистецтва, на
ша організація заслуговує 
на підтримку. Усі вклади 
звільнені від податку, тож 
українським організаціям 
та меценатам варто зва
жити можливості матері-
яльного підсилення ЦУК, 
без якого діяльність Цен
тру неможлива". 

Інформації щодо роз
кладу концертів, вечорів 
та курсів українського на
родного мистецтва в Цен
трі Української Культури 
можна одержати, телефо
нуючи на число (518) 989-
6479. 

Президент.... 
(Закінчення зі стор. 1) 

ефект. Перестерігаючи, 
що коли цього не зупи-
неться, то науковці перед
бачають, що у наступному 
столітті, води океанів під
несуться на дві або й бі
льше стопи, а це означає 
втрату тисячі квадратних 
стіп землі у прибережних 
країнах земної кулі. 

Промова Б. Клінтона 
відповідала загальному 
тонові конференції, в якій 
взали участь провідники 
70 країн і майже всі вони 
підкреслювали існуючі 
нездорово-шкідливі проб
леми та майбутні загрози, 
якщо спільно не зарадити 
цьому лихові негайно. 

Приїжд:жайте — не 
поіикодуєте 

(Закінчення зі стор. 2) 

ли всілякі нереальні пля-
ни, як „Великий скок упе
ред", „Культурна револю
ція" та подібне, але життя 
народу ставало щораз гір
ше. Та в Комуністичній 
партії визрівали елемен
ти, що бачили те і були 
готові на протикомуніс-
тичні заходи. Але доки 
жив Мао, воно було без-
виглядне. Аж після його 
смерти і різних коливань 
на верхівці правлячої пі
раміди прийшов до влади 
Денґ Шіяонінґ — і поча
лися зміни. Сталося це з 
весною 1989 року, але то
ді зрушені надіями народ
ні маси, зокрема студенти 
вийшли на величезну де
монстрацію на майдані 
Тіяньмень в червні цього 
ж таки 1989 року. Щоб 
рятуватися і рятувати 
свою владу комуністи ки
нули проти них величезні 
бойові з'єднання, які пе
ремогли. Навчені гірким 
досвідом своїм й інших 
комуністичних режимів, 

, китайські комуністи не 
припинили великих ре
форм, а навпаки, приспі-
шили їх і поширили. І за 
короткий час добилися 
величезних успіхів. 

Вони зуміли створити 
нову, дотепер неперевіре-
ну ще життям, синтезу 
твердої влади, включу-
вання народних мас у сис
тему державного прав
ління та демократизації 
контрольованої згори і 

великих прагматичних, 
протиставних комуністич
ній доктрині фундамен
тальних змін. Китайський 
народ — трудолюбивий, 
з'єднаний міцними ро
динними вузлами, терпе
ливий і самоздисципліно-
ваний та навчений дотепе
рішніми невдачами взявся 
реалізувати ті зміни і до
бився величезних успіхів. 
Комуністи знали, що най
страшнішим ворогом для 
китайського народу є пе
ріодичний щодекілька ро
ків масовий голод, що 
коштував мільйони люд
ських жертв. І вони поча
ли з сільсько-господар
ських реформ, ліквідації 
колгоспів, переданні зем
лі родинним групам та чи
малими інвестиціями в 
продукцію харчів і оце 
вперше за довгий час за
кінчився періодичний го
лод, хоч прохарчування 
населення ще не зрівнова
жене. Завдяки дешевій 
праці китайські промис
лові вироби почали здо
бувати світові ринки, що 
створило великі фінансо
ві резерви. А це дає змогу 
дальшої модернізації і 
розбудови промислу. 

У тій ситуації повер
тається Гонґ Конґ до Ки
таю. Це завершує китай
ський тріюмф. Але зали
шається одвертим питан
ня, чи зуміє теперішня 
влада з допомогою за
морських китайців, яких 
мільйони і які мають ве
личезні фінансові резер
ви, це використати. Відпо
віді тут поділені. А пока
жуть це найближчі роки. 

УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ — ДО 
УКРАЇНСЬКИХ ЛІТНІХ ТАБОРІВ! 

ВИСТАВКА 
МИСТЕЦЬКИХ ТВОРІВ 

сл. п. ЛЮДМИЛИ МОРОЗОВОЇ 
відкриття 

5-го липня о год. 2-ій по пол. 
в хаті мисткині, Гантер, Ремінґ Рд. 
6-го липня від год. 1 — 3-ої 
в кожну неділю в літньому сезоні 

від 2 — 4-ої год. 
Багато творів будуть виставлені 

в ґражді та крамничці кожного дня. 
По інформації чи на випадок іншої потреби 

тел.: (518) 989-6228 

Знову починається літ
ній сезон. І знову приїжд
жатимуть до нас, у Ган
тер, сюди з різних стейтів 
Америки, а то й інших ко
нтинентів оглядати нашу 
церкву, наші гуцульські 
забудування, а найважні-
ше красу нашої природи. 
Бо наші гори таки най
більше нагадують рідні 
Карпати, і тому тут „за
стряг" Кобзяр, а за ним 
ціла низка українців, бо 
якраз цей кусник амери
канської землі нагадував 
їм щось рідне, що мусіли 
залишити, рятуючи жит
тя. 

І тут зродилася думка 
будувати церкву. І знай
шовся майстер над майст
рами, що, втікаючи від 
большевиків, залишив усе 
своє добро, але не зали
шив штуки будування гу
цульських церков з грубих 
брусів, без одного цвяха. 
Він привіз цю штуку у 
своєму серці, в своїх жи
лах, у своїй крові. І поста
вив церкву-писанку, що 
пишається на тім клапти
ку „українських Карпат". 

І слава про нашу церков
цю пішла по всій Америці, 
а то й по світі. Тому то 
приїжджають до нас про-
гульки автобусами з усієї 
Америки, і тому відвіду
ють нас туристи з інших 
континентів. 

А ми на них чекаємо. 
Наша ґражда прикрашена 
картинами кращих митців 
з України, Америки й Ка
нади. Наша крамничка на
повнена мистецькими ше
деврами, переважно з Ук
раїни, а наша кухня гото
ва погодувати усіх україн
ськими стравами й вибаг
ливим домашнім печи
вом. 

Тож як маєте вільний 
тиждень, чи вікенд — 
приїжджайте до Гантеру. 
Тут чисте гірське повітря 
й шум гірських потічків 
дасть відпочити нервам, а 
ваші діти і внуки зжив
уться з природою та поба
чать, що сарни й зайчики є 
не лише на телевізорі, а й 
справді пасуться на полях 
недалеко шляхів. 

Ольга Кобзяр 

Подвійний ювілей о. Патрикія Пащака, ЧСВВ 
у вівторок, 10-го чер

вня 1997 року, о. Патри-
кій Пащак, ЧСВВ, свят
кував 75-ліття свого тру
долюбивого й активного 
життя. Отці та сестри па
рафії св. Юра, при солод
кім і каві, заспівали отце
ві „Многая літа", а він по
дякував їм, за їх пам'ять і 
пішов до своїх щоденних 
зайнять. 

Отець Патрикій Пащак, 
ЧСВВ, народився 10-го 
червня 1922 року у Вінні
пегу, Канада. Його батько 
Матвій, родом зі села Бо
ків, Підгаєцького повіту. 
Західна Україна, іміґрував 
до Канади у 1912 році. Ту
ди й переїхала його мати 
Анастасія. Вони повінча
лися у церкві св. Мико-
лая у Вінніпегу в 1914 ро
ці. Обоє передчасно по
мерли, бо батько Матвій 
мав тільки 49 років, а ма
ти Анастасія перейшла до 
вічности на 46-му роц 
життя. Вони мали 6 дітей 
Два найстарші сини, Ми 

о. Патрикій Пащак 

слідами братів — всту
пила до Чину Сестер Слу-
жебниць. Живе у Вінні
пегу. 

Отець Патрикій Пащак, 
ЧСВВ, прибравши духов
ний стан і вступивши до 
Чину СВВ, отримав Тайну 
Священства в Ґрімсбі, 
Канада, 27-го серпня 1947 

хайло та Стефан, вже не року. Висвятив його Вла-
живуть. Цей останній був дика Василь Ладика, 

На світлині: церква у Гантері. 

душпастирем і місюнарем 
Чину СВВ, під прибраним 
іменем Епіфаній. Третій з 
ряду син, старший брат о. 
Пащака, Дам'ян, помер у 
1982 році у Калґарі в Ка
наді. Четвертий, Петро, 
народився 10-го червня 
1922 року у Вінніпегу. 
Вступивши до Чину СВВ, 
Петро прийняв ім'я Пат
рикій. Його молодший 
брат Володимир живе з 

ЧСВВ. Він працював як 
катехит, їздив з місійними 
завданнями, був членом 
редакційної колегії цер
ковного журналу „Світ
ло", який виходить у То
ронто. Від 1949 року при
значили його до ЗСА. В 
1949-1959 роках він пере
бував у Ню Йорку, в 
1959-1962 роках у Чи
каго, а в роках 1962-1970 
у Дітройті, в його україн-

дружиною і дітьми у Він- ській дільниці Гемтрек. 
ніпегу. Обоє активні в та- Скрізь о. Патрикій був 
мошньому шкільництві. 
В. Пащак був один час 
членом Шкільної Управи 
міста Вінніпег. За їхні за
слуги для шкільництва, 
Папа Іван XXIII надав В. 
Пащакові гідність Лица-
ря-Командира Ордену св. 
Сильвестра, а його дру
жину Ольгу нагородив зо
лотою медалею „Про Ек-
лезіє ет Понтіфіче". Оди
нока сестра о. П. Пащака, 
Ольга, мала нахил до 
музики, закінчила кон
серваторію, і керувала жі
ночими капелями у шко
лах в Торонто, але пішла 

активний у громадському 
житті. У Дітройті він про
водив урочистими цере
моніями у зв'язку з при
їздом туди Кардинала Ио-
сифа Сліпого, який уві
йшов до історії як в'язень 
большевицького режиму 
е с е р впродовж 17 років 
на Сибірі, невгнутий вір
ний слуга Української Ка
толицької Церкви, згодом 
вславився £52ім виступом 
на Другому Ватикансько-
му Соборі, на якому зго-
лосив постулят до Апос
тольського Престолу, що
би Українській Католиць-

Організатори мистець-
ко-імпре?ової референ
ту ри 45-го Відділу Союзу 
Українок Америки у Вор-
рен, Мишиген, влаштову
ючи програму розваго-
вого вечора в листопаді 
1996 року, заледве чи спо
дівались на поширення ці
єї програми поза межі ме
трополії Дітройту. Та не 
минуло багато днів від то
го часу, коли вістка про 
цей виступ дійшла до 
Чикаго, де 29-ий Відділ 
СУА висловив бажання 
гостити дітройтську групу 
виконавців з програмою 
„Розваговий вечір" у сво
єму місті. Головним про
мотором такої можливос-
ти була голова 45-го Від
ділу СУА Орися Лончина, 
яка після досвіду льокаль-
ного успіху добачувала в 
програмі гумору і сатири 
авторства відомих україн
ських гумористів потенці-
ял виведення її в позальо-
кальні осередки українсь
кої діяспори. 

І так, по багатьох при
готуваннях, пробах і по
лагодженнях всіх деталів, 
група виконавців і техніч
них дорадників 11-го і 12-
го квітня подалася з гос
тинним виступом у Чика
го. Сам вечір під заголов
ком „Еміграція" відбувся 
в суботу, 12-го квітня, в 
залі церкви СВВ. Володи
мира і Ольги. Програму 
попередила вечеря, в якій 
взяли участь понад 300 
осіб. У програмі вечора 
були відчитані твори-
фейлетони гумористів 
Едварда Козака, Миколи 
Понеділка, Богдана Ни-
жанківського, Івася Кер-
ницького і Миколи Сав-
чука. Виконавцями були 
Ігор Козак і Роман Тар-
ковський. Наталія Гевко 
вела програмою і в ролі 
конферансьє також забав
ляла присутніх жартами, 
а особливо фейлетоном 
Е. Козака „Образи — не 
гарбузи" із супровідними 
карикатурами. Твори вла-

ГІрограліа ,,Розєагоєий єечір'' 
на Гастролі вЧикаґо 

свого авторства відчитали яка також відіграла в'я-
Марта Шехович („Наша занку танкової музики, 
еміграція з 1944 року") і Ь загальної реакції го-
Віра Крива („Нова емігра- стей на залі можна було ^™^i!Pf "t™ ™f^^ 
ція"). Вся програма мала сміло припускати, що те-
еміграційну тематику, по- ма програми і її виконан-
чавши від перших досві- ня вповні задоволили, а 
дів старшої еміграції на може й перевершили сно
повій землі після Другої дівання. їхня реакція на 
світової війни, до наймо- гумористичні епізоди і 
лодшої генерації з України зрозуміння нюансів сати-
в 90-ті роки. ричних віршів послужила 

конання програми не було 
б вдалим без допомоги 
осіб, які працювали за 
кулісами і у великій мірі 
причинились до її беззас
тережного успіху. Особ-

ся Орисі Лончині за її за
дум і провід, Наталі Гевко 
за вміле ведення програ
ми, Ірені Тарнавській і 
Дарії Конюх за поради і 
удекорування сцени, Лю-
бомирові Гевкові за тех
нічну обслугу авдіо-відео 

W^t ^T-^ l f ^ " 

На знімці зліва: Орися Лончинау голова 29-го Відділу СУА Воррен, Люба КаліНу 
голова 45-го Відділу СУА Чикаґо, виконавці Р. Тарнавський, М. Лісовська, 

5. Крива, X. Липецька, М. Шехович, Н. Гевко, І. Козак. 

У музичній частині 
програми гості заслуха
ли виступ меццо-сопрано 
Христини Липецької, за
гально відомої з концер
тів оперного репертуару, 
яка з чутливістю викона
ла чотири пісні естрадно
го і народного жанрів. Од
на з них, „Статуетка фа
янсова", яка своїм похо
дженням сягає до перед
воєнних часів в Станис-
лавові (нині Івано-Фран
ківському), вперше була 
виконана на терені Чика
го. До співу акомпанью-

добрим зв'язком поміж 
публікою та виконавцями 
і так збагачувала атмос
феру вечора гумору і роз
ваги. Рясні оплески під 
час і особисті привіти пі
сля програми та багата 
китиця квітів були до
казом признання так для 
виконавців, як і організа
торів цього гостинного 
виступу. Вияв такого за
хоплення може бути до
брою причиною для на-
мічення майбутніх гос
тинних виступів. 

Ті>еба при тому згада-
вала Маруся Лісовська, ти, що заплянування і ви-

апаратури і монтаж деко
рації та Любомирові Ли-
пецькому за вказівки та 
кермування транспорт
ного вена. 

Картину-коляж еміг
раційної сцени виготовив 
Ярема Козак. Спонзором 
поїздки була Українська 
Федеральна Кредитна Ко-
оператива „Самопоміч", 
яка покрила частину ви
трат. 

Весь чистий дохід приз
начений на благодійні цілі 
Союзу Українок Америки. 

Ігор Козак 

кій Церкві надати Патрі-
ярхат. 

Верхом духовної праці 
о. Патрикія Пащака було 
іменування його на про-
тоігумена Провінції Чину 
Святого Василія Велико
го в Америці. Ту гідність 
він зберігав у роках 
1970-1982, коли то покли
кано його на становище 
пароха церкви св. Юра в 
Ню Йорку, на місце пе
редчасно померлого о. д-
ра Володимира Ґавліча, 
ЧСВВ. Від того часу о. 
Патрикій зберігає й титул 
ігумена. У 1985 р. він став 
генеральним вікарієм 
Стемфордської єпархії 
Української Католицької 
Церкви. Від 1983 р. по
стійно виступав у радіо-
висильні „Голос Амери
ки", яка передавала вісті 
в Україну й на Сибір, як 
також провадив радіого-
дину Отців Василіян кож
ної п'ятниці в Ню Йорку. 

У передмові до книжки 
„Про Боже і Людське" — 
проповіді о. Пащака, які 
чекають на видавця, ред. 
Іван Кедрин-Рудницький 
писав, що о. Патрикій Па
щак, ігумен ЧССВ, люди
на діла і не спочиває на 
лаврах доконаної речі, 
але шукає нової. Розпо
чав будову 12-поверхово-
го будинку, на тому місці, 
на якому колись стояла 
бідна церковця. Ідея о. 
Пащака — збудувати не 
тільки пристойне примі
щення для священиків і 
церковної канцелярії, але 
заповнити той будинок 
українськими людьми, 
щоб ту частину Ню Йорку 
затримати, як українську. 
Зараз усі кімнати випро
дані для парафіян церкви 
св. Юра. Ред. Кедрин та
кож згадував, що о. Ґав-
ліч збудував церкву, але, 
відійшов у вічність, зали
шив її з голими мурами. 
Сьогодні церква св. Юра 
в Ню Йорку є одною з 
найкращих у світі. Сполу
ка італійського білого 
мармуру, з якого зложені 
Царські Ворота і з якого 
збудований головний вів
тар та тетропод із неові-
зантикою образів і вітра
жів становить чудо і гар
монійну цілість. Виконали 
це великі мистці Михайло 
Дмитренко і Володимир 
Бачинський, яким допо
магав о. Тарас Прокопів, 
ЧСВВ. Вітражі проєкту-
вав мистець Петро Хо
лодний. Це все коштувало 

величезні гроші, але цер
кву збудовано й внвіну-
вано без цента довгу, що є 
доказом економности о. 
Пащака. При кінці ред. 
Кедрин підкреслював, що 
о. Пащак — громадська 
людина. Він був активним 
у загальному українсько
му громадському житті в 
Канаді, Чикаго, Дітроііті, 
таким і в Ню Йорку. Пе
рейшовши англомовні 
школи в Канаді, вільно 
володіє гарною англііісь-
кою мовою без слов'ян
ської вимови, цікавиться 
подіями в широкому світі, 
в Україні і на поселеннях. 
Він буває на зборах Ук
раїнського Народного До
му в Ню Йорку, Кредито
вої кооперативи „Самопо
міч", на різних доповідях 
в Науковому Товаристві 
ім. Шевченка, на сходинах 
з нагоди приїзду видатних 
діячів з України. Ясно, що 
як генеральниіі вікарііі 
великої Стемфордської 
дієцезії, найбільше праці 
він вкладає у церковні 
проблеми. 

Отець Пащак зі своїм 
братом Володимиром 
часто їздили в Україну, 
відвідуючи своїх кузенів 
у Бокові, Бережанах, Пе-
ремишлянах і у Львові. 
Кузинка, що живе у Льво
ві, працює професором у 
Медичному Інституті. 
Крім України о. Пащак 
відвідував Святу Землю, 
брав участь в паломниц
тві святкування Тисячо
ліття Хрищення України в 
Римі, Люрді, Фатімі іі 
Ченстохові. Будучи у Вар
шаві, автор цих рядків з 
о. Патрикієм відвідали 
Яна Казимира Шептиць-
кого, племінника Слуги 
Божого Андрея, з яким о. 
Пащак мав двогодинну 
розмову. Про ту зустріч 
автор цих рядків згадував 
на сторінках „Свободи'' 7-
го жовтня 1988 року. 

З нагоди 75-ліття о. 
Патрикія Пащака, ЧСВВ і 
його 50-ліття праці у 
Христовому Виноградни-
ку, побажаймо йому 
обильних Божих ласк і 
кріпкого здоров'я до да
льшої праці для нашої 
Церкви й .українського на
роду. 

Ювілейний комітет 
вшанує о. Пащака бенке
том, після Благодарст-
венної Св. Літургії, яку 
відправить Єпископ Ва
силь Лостен з духовенст
вом у неділю, 28-го ве
ресня. 

Роман С. Голіят 

у ТРЕТЮ ДУЖЕ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ 
відходу у вічність 5-го липня 1994 р. 

мого невіджалуваного МУЖА, 
дорогого БАТЬКА, ДІДА і ПРАДІДА 

бл. п. 
ВОЛОДИМИРА 

ПАПУГИ 
будуть відправлені 

ЗАУПОКІЙНІ СВ. ЛІТУРГІЇ 
з ПАНАХИДОЮ 

у церквах: 
св. Юра в Ню Йорку; 
в Римі; 
вУкраті . 

Просимо рідних, приятелів і знайомих згадати 
покійного у своїх молитвах. 

Дружина КАТРУСЯ 
дочки з родинами 
внуки та правнуки. 

27-го травня 1997 р. на 87-му році життя відійшов у вічність 

бл. п. 
інж. архітект 

МИРОСЛАВ ДАНИЛО 
НІМЦІВ, АІА 
в СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ 

в суботу 5-го липня 1997 р. о год. 10:00 ранку за спокій 
душі покійного, буде відслужена св. Літургія в церкві св. 

Архистратига Михаїла в Дженкінтавні, Па. 
Просимо про молитви. 

Останньою працею у творчо
му житті покійного був про
ект і нагляд над будовою цер
кви св. Архистратига Михаї
ла. Будову закінчено 16-го 
лютого 1992 р. Хто бажав би 
допопогти у прикрашенні цер
кви просимо слати датки у па
м'ять покійного до: 

St. Michael UC. Church, 1013 
Fox Chase Rd., Jenlcintown, 

Pa., 19046 
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СІМ Т І Ш RAttBAiHIIKOIAHIfflNX ЙРАІЙМИ 
лише за $16.00 - 25.00 на місяць (плата варіюється по 
штатах) забезпечать вам по всій території Америки: 

* Необмежені в часі й за проблематикою капсуль таті телефоном 
ТЬ'мготовку й люрічие оновлення Заповіту *Ллвокатськіт захисту\ 

судовому процесі * Представництво при порушенні Правий 
дорожного руху * Підтримку у разі перевірки Податковою 

інспекцією * Попередній переглт особистих і дійових документів 
* Телефонні дзвінкії йімстина валі захист тощо. 

Можливі докладні презентації для груп українською мовою. 
Аплікацію можна замовити попітою: 

PRE-PAID LEGAL SERVICES. VOLODYMYR*S INSTITUTE, 
POBOX 7 7 5 9 6 , WASHINGTON. DC 2 0 0 1 3 , 

або телефонами: (301) 593 -9394 або (301) 593 -9411 

Найкраїций і найшвидший сервіс 
тільки у фірмі МІСТ І 

MEEST-AMERICA INC. 
817 PennsylvaniaAve.,Linden,N.J. 07036 

ПАКУНКИ В УКРАЇНУ 
без мита J низькі ціни 
безкоштовно забираємо з дому, 
дзвоніть за наліпками UPS 

Доставляємо ДОЛЯРИ 
до рук адресата від З до 14 днів 

стандартні харчові пакунки 
та багато іншого 

кожний И'ИЙ 
БЕЗКОШТОВНО 

пакунок 

1-800-288-9949 За каталогом та інформацією 
телефонуйте до нас безкоштовно 

І п е р е к о н а й т е с ь , щ о м и : 
- гарантуємо 100% доставу в короткі терміни 
- в кожну хвилину дамо Вам відповідь 

про виконання Вашого замовлення 

З великою приємністю 
пишу тих кілька рядків 
про свято Героїв, що від
булося в неділю, 18-го 
травня у залі церкви св. 
Володимира в Ґлен Спей, 
бо влаштовано його в 
повній солідарності гро
мади. 

На самому початку 
програми можна було зау
важити вже при вході на 
залю, що щось не те, що 
було в минулому. Люди 
себе взаємно вітали і без 
застережень кожний сі
дав, де хотів і взаємно ві
таючи сусід сусіда. І так 
точно о 4-ій год. полудня 
відкривається куртина і 
заповнену, як ніколи, за
лю присутніх в імені 54-
го Відділу ООЧСУ Ва
силь Босак вітає і просить 
до слова Петра ІПагая, 

УТОЧНЕННЯ 
ПРІЗВИЩА 

У рецензії „Нова кни
га з діяспори про шахи" 
(„Свобода" з 17-го червня 
ц. p., 2-3 стор.) серед імен 
шахістів-українців Аме
рики автор помилково по
дав Мирослава Радомсь-
кого. Треба: Мирослав 
Турянський. — Ред. 

в НЮ ЙОРКУ 
пропонує вам 

найкращі та найвигідніші умови 
позичати гроші на закуп 
вашого першого дому. 

Пл Поза ме 

Для кваліфікованих членів в ід 1-го травня ШЯІ^Ч^^/^^^МОЖНВ 
одержати моргедж на першу хату, маючи тільки 

5% завдатку. 
За дальшими Інформаціями звертайтеся до нас телефонічно 

або безпосередньо до Любомира Зелика. 

S E L F R E L I A N C E N E W Y O R K F .C.U 

Main Office: 108 Second Avenue, New York ,NY 10003 

Tel.: (212) 473-7310 • Fax: (212) 473-3251 

Kerhonkson Branch: 23 Main Street, Kerhonkson, NY 12446 

Tel.: (914) 626-2938 • Fax: (914) 626-8636 

Поза межами міста Ню Йорку телефонувати до нас безкоштовно 

1-888-735-3735 

^ 
СОЮЗІВКА • SOYUZIVKA 
Ukrainian Nationai Association Estate 
Foordmore Road 
914-626-5641 

Kerhonkson, New York 12446 
FAX 914^26^4638 

REGISTRATION FORM FOR СНЕММУ $ FUN CENTER 
JULY 28 - AUGUST 2. (997 

CAMPER S fVLL NAME: 
CAMPER S ADDRESS: 
art STATE, ZIP: 
TELEPHONE NUMBER: 
DATE OF BIRTH: 
PARENT/GOAROIAN: _ 
SIGNATURE OF PARENT/GUARDIAN: 

REGISTRATION FEE $75.00 PER CHILD IF STATING AT SOYUZIVKA 
$125.00 PER CHltD № STAYING OFF PREMISES 

Ґлен Спей виланував героїв 
члена Головної Управи 
ООЧСУ, який знаменно 
насвітлив значіння героїв. 

Слідувала мистецька 
програма, яку пригото
вили Тамара Лихолай і 
Володимир Мазяр. Про
фесійно виконав кілька 
пісень ансамбль під керів
ництвом Т. Лихолай. Сла
вне тріо — Т. Лихолай, 
Розалія Ґавур і Анна Пле-
скун — під бурхливі оп
лески виконали три пісні: 
„Курган", „Виростеш, мій 
сину" і „На могилах бор
ців". Несподіванкою було 
виконання тріо Тамари 

Лихолай, Марії Гуґель і 
Ольги Вольшаницької пі
сні „Йшли селом партиза
ни". 

Вірш „На день Свята 
Героїв" продеклямувала 
Оксанка Якуненко. Звору
шливий до сліз вірш „Ос
танній лист до матері" 
продеклямував Андрійко 
Захарків. Короткі рецита
ції віршів дали ще Магда-
лина Ясєйко, Ольга Вро
дин і Марія Гуґель. 

Програму вела Анна 
Пищимуха. З приємнісю 
треба ствердити, що свято 

Колом ієць IVI. 
словник УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

в МАЛЮНКАХ 
Київ: Освіта, 1995. $25.00 (з пересилкою) 

До словника включено слова, що входять до лексичного 
мінімуму учнів початкових кляс. Значення багатьох слів 
пояснено за допомогою малюнків. До деяких слів пода
но відомості про їх походження. Наведено також синоні
ми і фразеологічні звороти. 

SVOBODA BOOKSTORE 
ЗО Montgomery street, Jersey City, N.J. 07302 

ДО ЧЛЕНІВ 25ro ВІДДІЛУ УНСОЮЗУ 
Повідомляємо членів 25-го Відділу, що секретар від
ділу МАРІЯ САВЧАК перебуває в лікарні. Всі вплати 
за асекурацію тимчасово буде приймати ГОЛОВНА 
КАНЦЕЛЯРІЯ. Прошу у всіх справах асекурації пи
сати або телефонувати прямо до канцелярії: 

Ukrainian National Association 
ЗО Montgomery St. P.O. Box 17A 
Jersey City, NJ 07303 
Tel.: (201) 451-2200 

Пакунки в Україну 

59c. 69c. 79 
UPS наліпки та БЕЗКОШТОВНИЙ 
підбір пакункік 1 888 725-8665 
« ( 2 0 1 ) 763-8778 

'24boiJfs 

а minute! 
ПОЛЬЩА 36<̂  
РОСІЯ б9< 
AU rates per minute billed in 6 second increments. 

For international calls, all rates per billed in 6 second 
increments after the first M) sec(mds. 

No minmnuns. 
No monthly fees. 
EconoOne Direct Dial International 
and Domestic Long Distance calling 
utilizing clear, fiber optic technology. 

Sign up with EconoOne arid get the 
Econô X^brld"' Global Calling Card 
F R E E ! Use it for toll-fi-ee 2icctss 
from 45 countries at remarkable savings. 

TheWorJHi^Calling 

ECONO 
phone 

I N T E R N A T I O N A L 

Call 24 hours a day. 1-800-813-4292 
C()dt:SRFIan:24E 

відбулось направду дос
тойно. Брали в ньому 
участь артисти старої, но
вої і найновішої іміграції і 
навіть діти родичів, що ще 
недавно карались по да
леких Сибірах. По відспі-
ванню національного гим-
ну люди ще довго не роз
ходились, бо були всі гар
но гощені смачним печи
вом і ще довго говорили 
про так вдалу імпрезу. 
Вона спавді принесла в 
нашу громаду так потріб
ну злагоду і вирозуміння. 
Навіть не відчув ніхто тої 
заздрости супроти вико
навців програми. Один 
одному ґратулював. Ось 
так і повинно бути зав
жди. Признання тим, хто 
відповідальний за гарний 
почин. 

Петро Мельник 

UKRAINIAN SINGLES 
NEWSLETTER 

Serving Ukrainian singles of all 
ages throughout the United 

States and Canada. 
For information send a self-
addressed stamped envelope 

to: Single Ukrainians 
P.O. Box 24733 
Phila., Pa. 19111 

® РІЗНЕ 

Продаються 2 помешкання 
на Українському Селі, Ню 
Джерзі. 1 та 2 спальні. В 
найкращій дільниці села. 

Тел. між 6-10 веч.. 
(908) 356-4547 

SEIZED CARS from $175. 
Porsches, Cadillacs, Chevys, 
BMW's, Corvettes. Also Jeeps, 
4W D's. Your Area. Toll Free 

1-800-218-9000 
Ext. A-1871 for current listings. 

GOVT FORECLOSED homes 
from pennies on $1. Delinquent 
Tax, Repo's, REG'S. Your Area. 
Toll Free (1)800-218-9000 

Ext. H-1871 
for current listings. 

Вже можна набути 
VIDEO-APON 7796 
„ГЕЙ ЛІТА ОРЕЛ" 

Свято Богдана Хмельницького 
Ціна 30 дол. 

Переробляємо відео з євро
пейської на американську сис
тему і з американської на євро
пейську систему, 25 дол. 

APON RECORD Co. 
P.O. Box 3082, Steinway Station, 

Long Island City, N.Y. 11103 
Tel.: (718) 721-5599 
Fax (718)721-5599 

ПАЧКИ В УКРАЇНУ 
ВІД 59 ц. за фунт 

* Відбираєш) пакунки з хати 
DNIPRO CO. 

CL11FT0N,NJ 
565 Clifton Ave 

Tel. 201-916.1543 

PHILADELPfflAi 
1801 Cottman Ave 
Tel. 215-728-6040 

NEWARK, NJ 
698SanfordAve 

Tel. 201-373.8783 

Чесно і солідно служимо громаді 

Import Ltd. 

120 Runnymed^ Road^ibtitciOntario^ CanadilM6S2Y3 
ДОСТАВЛЯЄМО: 

JSB 
гроші 

речові пачки . 
харчові пачки 

листи та документи 
спадки, побутові товари, 

електроніку, авта, трактори 
с)о j)ijK (ідрссата в Україну та іиті держави 
Телефонуйте за безплатними каталогами 

(416) 761 -9105 1 -800-265-7189 
KARPATY-TRAVEL 
ПОЛАГОДЖУЄМО: 

О квитки на літак (включно Air Ukraine) 
О запрошення до Канади та СІЛА 
О медичне забезпечення для відвідувачів 
О візи в Україну .Польщу та інші держави 
О відпочинок на відомих курортах 

Памятайте - як посилати, чи літати 
то через КАРПАТИ! 

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО 
ХРИСТИНИ КОШКУЛЬ 
Генеральна практика 

• іміграція; 
• корпоративні питання; 
• заповіти. 
{Широкий досвід в Східній 
Європі; володіє слов'янськими 
t^OBat^n). 

47 Halstead Ave., Suite 201 
Harrison, NY 10528 

тл. (914) 835-1882 
факс. (914) 835-1629 

ПОСИЛКИ, ГРОШІ, ХАРЧІ З КАТАЛОГУ 
до руК адресата 

В УКРАЇНУ. БІЛОРУСЬ. МОЛДОВУ РОСІЮ 
ТА КЙМНИ ПРИБАЛТИКИ 

КОРАБЛЕМ—А. Л І Т А К О М ^ 

$0.79ЛЬ $1.99ЛЬ 
Ко>*<на одинадцята посилка - безкоштовно! 

По бажанню замовника забираємо пачки з хати 

Іиїорегп Delicatessen, Sea St Air Shipping Service 
Tel.: (908) 805-9664 

УКРАЇНСЬКЕ ПІЛПРИЄМСТВО 

76 MAIN ST., SOUTH BOUND BROOK 
NJ,08880 

Офіційний представник фірми 

26 First Avenue 
New York, NY 10009 
Tel.: (212) 473-3550 

ВСІ ШКІЛЬНІ к н и ж к и ПРОСИМО 
ЗАМОВЛЯТИ в АРЦІ. На складі 

книжки ВСІХ видавництв. 
Отримаєте на наступний день після 

телефонічного замовлення 

:•: FUNERAL DIRECTORS е-с 

УКРАЇНСЬКА РОДИНА Є 
ВЛАСНИКОМ 

SENKO FUNERAL HOME 
213-215 Bedford Avenue 

Brooklyn, N.Y. 11211 
1-718-388-4416 

HEMPSTEAD FUNERAL-. 
HOME 

89 Peninsula Blvd. 
Hempstead, N.Y. 11550 

1-516-481-7460 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

ЛУІС НАЙҐРО - директор 
Родина ДМИТРИК 

Р ^^г^ішл Т ітПічТИЛ» ГВ -WIB fill •НІ 4 1 eter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y.10009 

(212) 674-2568 

LYTWYN & LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в Бавнд Бруку і 

перенесенням Тлінних Останків 
з різних країн світу. 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 
(corner Stanley Terr.) 

UNION, N.J. 07083 
(908) 964-4222 
(201) 375-5555 

n СВОБОДА cc 

НАЙСТАРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 
СЛУЖИТЬ УКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДІ ВЖЕ 

ПОНАД 100 РОКІВ 

Пам'ятайліо про Україну! 

СВОБОДА 
S ^ УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 

Ш^зфт^^лф^тЩШ 
Б е з р о б і т т я д о с я г л о 

3 3 в і д с о т к и 
Кш» іМІІАР). - Гатова 

Б. КЛІНТОН ЗАТВЕРДИВ 
БЮДЖЕТ ПЕНТАҐОНУ 

1) відсо-пив гро- • 
идд- іу npotVioi рикк>' праці мадаи пршвовалн не п 
прн МіжнаїханіІІ органімції час. * серешіП робочий тиж- : 
праш І ̂ ЮП) Гійі C i o u i i r pov ден» вув на 8 годин м п ш н м і 
л .виавцк)Дос.тижп«».про. від норми. Ш і с п відсотив ! 
в о о о а програмою розвит- населеянв отримували чаро- ; 
к у О О І І т а М О Н . і г і д ю к и ї - бітау платно нижчу, н і х 2 і 
мн на (хічатеу І*»? року в не. мли. карбиващів на м і с и л . ! 
онтачуваиП воїжтиі neprfy. ОфіївІЬв д а » про те. шо рі- j 

иі'прчмпсловк підприємств. 0.4 відсотка, t 
•J -urxKiM в Укроі» - М.г дійсності. Цей 

гас б.-мімю іі І 

межах «кого президент Би.гі 
К.пінтон міг застосу-ватн 
право вето на запропо-

mV обіЛдетьс» прнЬтіино в 2 
блн. дол. . презіцент Б. 
Клінтон мусів, проти впас-

шеннвн військового бкаже-

Данія ратифікувала угоду 
про співпрацю між Україною • 

та Европейськіїм союзом 
KiijB (P. P.i. — :ігіл»о > тифікував утолу між Евро- , 

Пі>ві;і(.члснн»чі МІШкТср- лейі.'ккнм союзом та Лнт- ' 
cTBj Л;і>і>рД''"ин' Справ Ук. в<ж>. Росісю. Бі.торуссю і • 
pailDi. іирлкмент Данії ратн- Мо.тдовою. 
•Ічкуіиь утаду про Пиртиер- Дані» с т м а третьою кра- І 
стві^ іл «ивр»>бітаіитво між іною. пклв Еспанії тг Вели- І 
Украіік.ю та Европеікьиїм кобрнтиіві. хка рапіфікува- І 
січоіі'М. ла угсау між Украйюю та ; 

Оді.'Часнч. парлв.ментра- ЕвропейсьЕНМ союзом. 

писав проекту, документ 

H1CTW керівника держави. 
Спостерігачі підкреслю-

ОТІ. шо це було не випалко-
а добре розракопаюім м>. Коменг^-ючн 

шо ЖН1Ю. голова комісії Па
лата Репрезентантів в питан
н ю розподілу фінансів, рес-
п>влік»неиь з ЛуКзілни Боб 

департаменту 
оборони. П боку лібераль
ного табору законопроект 
викликав гостру критику. 
Врамвуточн. що присутність 

військ у Бос-

Найкращий дарунок для 
бабусі чи д ідуся , . 
мами чи батька 

Дарунок, який триватиме повний рік та 
справлятиме приємність 
обдарованій особі, 
це 
УКРАЇНСЬКИЙ Щ О Д Е Н Н И К 

СВОіОДА 
Річна передплата: 
для членів $75.00 
для не членів $100.00 

Передплата виходить 
приблизно 
ЗО або 40 центів за число 
тел.: (201)434-0237 

Yes, send а gift subscription to (please check one): SVOBODA T̂HE UKRAINIAN WEEKLY 

SVOBODA THE UKRAINIAN WEEKLY 

RATE 

ANNUAL 
SEMI-ANNUAL 
QUARTERLY 

For:___ 

UNA MEMBER 

75.00 
40.00 
22.00 

NON-MEMBER 

100.00 
60.00 
33.00 

UNA MEMBER 

40.00 
25.00 

NON-MEMBER 
60.00 
35.00 

Address: 

From: 
(All payments in US funds only) 

SVOBODA and THE UKRAINIAN WEEKLY are published by 
THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 

30 MONTGOMERY St., JERSEY CITY, NJ 07302 




