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В УКРАЇНІ ВШАНОВУЮТЬ ГЕРОЇВ 
Львів, Пустомитівськнй 

район. — 1-го липня в 
ѓод. 4-ій в залі Грім-
но відбулося посвячен-
ня березового хреста ге-
роям України, які загину-
ли в період 1916-1962 років. 
Панахиду відправили свя-
щейики УКЦ. 

1 -го липня у Ширці відбув 
ся похід до катівні та на 
могилу замучених енкаве-
дистами в 1941 році людей. 
Панахиду відправив декан 
УКЦ С.Грнньків. Ця акція 
була організована У К Ц , 
місцевим осередком УРП. 
В поході та мітингу взяли 
участь біля 6,000 людей. 

1-го липня в Бібрці відбу-
вся 10-тнсячний похід від 
церкви до тюрми, де було 
закатовано, за деякими по-
відомленнями біля 35,000 
людей. В поході взяли 
участь шість греко-католи-
цьких та один римо-като-
лицький священик. Біля тю-

рмн.поставлено хреста, від-
правлено Панахиду. 

Потім був проведений 
мітинг, на якому виступили 
очевидці цих подій. Живі 
св'ідки розповідали про кот-
ли на другому поверсі, в 
яких варили людей, про те, 
як заставляли сталінські 
кати людей палити плиту, 
на яку тих. людей потім 
саджали, як виривали коси, 
розстрілювали людей ціли-
ми групами. Кілька разів 
було згадано прізвище мілі-
ціонера ЛіщиисУкого, який 
відзначався особливою жор 
стокістю (тепер нібито про-
жнває в Пустомитах). 

На мітингу виступили: 
Наугольник І., КирилюкО., 
Омошин О., Королевич В., 
Штипований, Курачевськші 
Катушнна, Пахолок, Гузар, 
Дробіт , Прокоп. Мітинг 
закінчився українським гим 
ном ‚‚Ще не вмерла Украї-
на". 

Помер Я. Щербак, довголітній 
секретар 352-го Відділу УНС 

Честер, Па. — В суботу, 7 
-ѓо липня 1990 року, тут по-
мер на 69-му році життя, 
після короткої недуги св. п. 
Ярослав Щербак, довголіт-
ній секретар 352-го Відділу 
УНСоюзу, фінансовий сек-
ретар Українського Като-
лицького Ќлюбу та член 
багатьох інших українсь-
ких суспільно-громадськнх 
організацій. 

Я. Щербак народився в 
Дрогобичі, Україна, а до 
З'єднаних Стейтів Америки 
приїхав в 1949 році і цілий 
час жив у Честері, Па. Неза-
довго після приїзду вступи в 
в членство УНС і на протя-
зі 30 років виконував функ-
цію секретаря та живо ціка-
внвся життям громади. 

Парастас правився в сере-
ду, 11-го липня, о год. 7-ій 
вечора в похоронному заве-
дснні Роберта Морланда,9-
та і Мейн вулиці, у місцс-
вості Трейнер, Па. Похорон 
- в четвер, І 2-го липня, до 

церкви св. Духа, а потім на 
цвинтар ‚.Лон К р е ф т " в 
Линвуд, Па. 

У глибокій жалобі зали-
шнлись: дружина Ірма Бірќ 
-Щербак, сини Юрій і Мар-
ко, донька Донна та троє 
внуків, а також дальша ро-
дина в Україні і ЗСА. Роди-
на просить замість квітів на 
могилу складати пожертви 
на American Cancer Society, 
P.O. Box 208, Exton, Pa. 
19341. 

У СВІТІ 
У СОФІЇ, СТОЛИЦІ БОЛГАРІЇ, провідники студентської 
молоді домагаюься, ще більше резигнацій з верхівки 
правлячої СОЦІАЛІСТИЧНОЇ партії після того , як їхні 
протести усунули президента Петера Младенова. Минулої 
п'ятниці 53-літній П. Младенов, який в листопаді 1989 року 
усунув від влади твердолінійного комуніста Тодора 
Жівкови, зрезигнував із свого президентського посту 
тому, що його оскаржують у викликанні танків для 
розгрому антиурядових протестів у грудні минулого року. 
Студентські провідники заявили, що їхнім бажанням є 
щоби з уряду відійшли також прем'єр-міністср Андрей 
Луканов , міністер оборони Добрі Д ю р о в і міністер 
внутрішніх справ Атанас Смердісв. Інтелігенція та 
студенти, які таборують перед президентським бюро.м, 
з а п е в н я ю т ь засоби масово ї інформац і ї , що будуть 
табо- уватн аж поки не буде устійнено дати публічного 
суду т д Т.Жівковим. Демонстранти домагаються вияв-
лення майна правлячої партії та її провідників. 

К О Л И Ш Н І Й М І Н І С Т Ќ Р енергетики Ізраїля Мойше 
Шагал минулої неділі, 8-го липня офіційно проголосив 
свою кандидатуру на провідника ізраїльської Лсйборист-
ської партії, заявляючи при тому, що він шукатиме 
злагоди зі ЗСА в справі замирення з палестинцями. М. 
Шагал, 56-літній адвокат, уроджений з Іраку,є також 
протеже теперішнього провідника Лейбористської партії 
Шімона Переза 

НЕРІШУЧИЙ СТРАЙК державних урядовців під прово-
дом сандіністів у столиці Нікарагуа, Манагуа, несподіва-
но перетворився в політичний заколот, коли сандіністські 
робітники та студенти на всіх головніших перехрестях 
столиці почали сти'вити барикади та палити автомобілі,що 
цілковито спаралізувало рух в місті. Реагуючи на це, 
антисандіністська юрба, озброєна палицями, довгими 
ножами для зрубування тростини та пальною зброєю 
почала атакувати страйкуючих, що в свою чергу змусило 
поліцію вмішатися в цей заколот з палицями та сльозото-
чивим газом. В резулататі, згідно зі звітами лікарень, 
чотири особи було вбито, а біля 42 поранено. Впродовж 
понеділка, 9-го липня, страйкуючі робітники під проводом 
сандіністів зуміли стримати постачання конечних обслуг, 
перерванням телефонічних і електричних ліній, окупуван-
ня.м державних радіо та телевізійної станцій, закриттям 
летовища, границі, як також бльокадою всіх головних 
артерій транспортації. В обличчі цих заворушень провід-
ник сандіністів Данієл Ортеґа публічно обвинувачує 
новообраний уряд президента Віолети Барріос де Чамор-
ро та її економічну політику. 

ЗА КІЛЬКА ДНІВ бритійськнй уряд в Гонг Конѓу буде 
судити п'ятьох визначних пропагандистів продемократич-
ного руху за тс, що вони вживали ручних голосників під 
час демонстрацій без дозволу. Критики твердять, що це 
нічого іншого, як намагання заспокоїти комуністичний 
уряд у Пекіні. У подібному випадку минулого тижня 
засуджено відомого прихильника продемократичного 
руху Фунга Чівуда, англіканського священика за те, що він 
не показав виказќи поліціянтові та за те, що збирав гроші 
на демонстрації без окремого на це дозволу. Ці справи 
вийшли на денне світло тому, що бритійські офіційні 
чинники в Гонг Конѓу знаходяться перед поважними 
оскарженнями, що вони поводяться як агенти Пекіну для 
здушення антикомуністичних і продемократичних акцій 
на цій території напередодні 1997 року, коли то Лондон 
передасть Гонг Конг Пекінові. Останніми місяцями 
урядові чинники Гонг Конѓу заборонили в'їзд визначним 
китайськ'им втікачам, цензурують фільми, де критикується 
комуністів, і завернули від берегів міста корабель-
радіовисильню, оплачену китайськими втікачами. 

Центр українських канадських 
ртудій вшанує суддю 

Івана Соп і н ќу 
Вінніпег, Канада (ЦУКС) 

— Центр українських ка-
надських студій влаштовує 
бенкет у честь достойного 
Івана Сопїнки, судці Вер-
ховного суду Канади. Бен-
кет відбудеться в середу, 19-
го вересня 1990 p., у готелі 
„Вестін" у Вінніпегу. 

Бенкет буде першою на-
годою для українського гро 
мадянства Манітоби і захід 
ньоі Канади вшанувати суд-
дю Сопінку, першого суд-
дю українського походжен-
ня призначеного до Верхов-
ного суду Канади. Хоч суд-
дя Сопінка живе в Онтаріо і 
юнацьких років, він наро-
дився в Саскачевані. 

Співорганізаторамн бен-
кету — Прихильники Цент-
ру, Жіночий алюмнат Аль 
фа Омега , Манітобський 
провінційний відділ Конгре 
су Українців Канади, Ук-
раїнський Народний Дім, 
Ќлюб Українських Професі 
оналістів та Підприємців, у 
Вінніпегу. Бенкет влашто-
вується на користь Фонду 
Центру українських канад-
ських студій, який був зас-
нований з метою запевни-
тн т р и в а л е існування та 
розширення академічної 
програми Центру в Мані-

Достойний Іван Сопінка 

тобському університеті і 
тим способом допомогти 
зберігати нашу українську 
спадщину. 

За квитками слід те-
лефонувати до Центру ук-
раїнських канадських сту-
дій — 474-8906. 

Появилося нове число 
—- „Рідної Школи' 

М. ҐОРБАЧОВ ЗНОВУ ВИБРАНИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНИМ СЕКРЕТАРЕМ 

Москва. — У вівторок, 
10-го липня, Міхаїл Горба-
чов знову був вибраний ге-
неральним секретарем ЦК 
КПСС. За нього голосувало 
3,411 делегатів 28-го з'їзду 
партії, а проти — 1,116. 
Проти М. Горбачова були 
висунуті сім кандидатів, 
однак шість з них зрезиг-
нували, і єдиним альтерна-
тивним кандидатом був пер 
ший секретар Кнсельовсько 
ѓо міського комітету пар-
тії 58-річний Теймураз Ава-
ліяні, який торік очолив 
страйк вуглекопів Кузбасу. 

За Т. Аваліяні проголо-
сував 501 делегат, проти — 
4,020. Свої кандидатури від-
кликали міністер^акордон-
них справ С С С Р Едуард 
Шеварднадзс, секретар ЦК 
КПСС Алєксандер Яков-
лєв, міністер внутрішніх 
справ СССР Вадім Бакатін, 
другий секретар ЦК компар 
тії Вірменії Олег Лобов , 
викладач військової акаде-
мії полковник Ніколай Сто-
ляров і голова однієї з ра-
йонових рад Куйбишева 
Олег Сисуєв. 

Виступаючи перед голо-
суванням, Аваліяні заявив, 
що партія „повинна бути 
авангардною, сильною" , 
але в той же час змагатись з 
іншими суспільними сила-
ми за парляментарну вла-
ду. Говорячи про економі-
ку, кандидат виступив „за 
збереження соціялістично-

го шляху розвитку , допус-
каючи одночасно різні фор-
ми власности. Він висловив 
ся за передання невеликих 
підприємств їх колективам, 
а щодо великих фабрик, 
то вони, на його думку, 
повинні ‚‚перетворюватися 
в акціонерні товариства, де 
контрольним пакетом воло 
діє держава". 

Олег Лобов, відкликаючи 
свою кандидатуру, заклн-
кав делегатів віддати голо-
сн М. Горбачову, заявивши, 
що такий „вибір буде в ін-
тересах перебудови і демок-
ратизаціГ. 

Ніколай Столяров, який 
працює старшим виклада-
чем військово-повітряної 
академії, мотивував відкли-
кання своєї кандидатури 
тим, що „на нинішньому 
переломовому етапі розвит 
ќу совстського суспільства 
влада в партії і країні по-
винна бути сконцентрована 
в одних руках". 

Як зауважує пресове аген 
тство АП, з'їзд, на якому 
були різкі напади на Горба-
чова, в кінцевому підсумку 
став його т р і ю м ф о м . За 
новим статутом генераль-
ний секретар буде вибирати 
ся з'їздом партії, який про-
ходитиме кожні чотири-
п'ять років, а не ЦК, який 
збирається кілька разів на 
рік. Тепер опонентам буде 
тяжче усунути Горбачова. 

Ню Йорќ. — Чергове чис-
ло журналу „Рідна Школа", 
ч. 2 (96), появилося недавно з 
датою травня 1990 р. і воно 
є отаннім у цьому шкільно-
му році, бо наступне число, 
що буде першим в новому 
шкільному році, появиться 
лише восени. Цим разом 
обкладинку як завжди че-
пурного журналу прикра-
шує листівка мистця Бог-
дана Певного, що зображає 
Тараса Шевченка, який, вка-
зуючн пальцем, запитує 
„Чи твої діти говорять мо-
єю мовою?" 

Журнал складається з ду-
же цікавих статѓей, декотрі 
з них належать авторам з 
України. На початку журна-
лу поміщено заклик Прези-
дії Секретаріяту СКВУ: 
„РІК 1990 — рік української 
єдности", а також звернен-
ня в справі Декади українсь-
кої мови. Далі подано ціка-
вий матеріял про Великого 
Кобзаря пера Володимира 
Лупійчука з України, статті 
„Запізніле повернення" Ми-

коли Жулинського , „Що 
нового в каталогах на 1990 
рік?" Дмитра Нитченка, 
‚‚Українська мова як засіб 
себевияву" Ф. Любіиецької 
та jsaraTO інших. В журналі 
поміщено також багато ці-
кавнх вісток з України та 
чимало про рідношкільну 
діяльність української гро-
мади вдіяспорі. В цьому ж 
числі є список ч. 7 „Словни-
ка-порад#ика" Анатоля Вов 
ќа та надзвичайно цікаві 
листи з України. 

Журнал „Рідна Школа" 
вихбдить тричі на рік, голов 
ним редактором його є д-р 
Євген Федоренко. Річна пе-
рсдплата 8.00 ам. дол. Одне 
число коштує 3.50 (включа-
ючи пересилку). Для бажаю 
чих набути це число журна-
лу чи замовити передплату 
подаємо адресу Шкільної 
ради, редакції та адмініст-
рації: Educational Council 
UCCA, P.O. Box 391, Coo-
per Station, N.Y. 10276-0391; 
tel.: (212)477-1200. 

У Польщі почав виходити 
новий журнал 

Варшава, Польща. — Ми 
нулого року тут опубліко-
вано журнал — „Варшавсь-
кі Українознавчі Записки" 
— зошит І. Видають його 
Отці Василіянн. 

Редакційна колегія цього 
256-сторінкового журналу 
— це: Степан Козак - го-
ловний редактор, о. Йоса-
фат Романиќ ЧСВВ - - від-
повідальиий редактор та 
члени редакції: Степан Заб-
роварний, Михайло Лссів. 
Володимир Мокрий та о. 
Тсодозій Тарас Янків, ЧС-
ВВ, Зіновія Нівуліс — редак 
ція і коректа, Богдан Бобер 
ський — обкладинка і ху-
дожнс оформлення, Анато-
лій Кобеляк — технічна 
редакція, Ірина Боберська 
— фотонабір і коректа та 
Галина Левицька — фото-
набір. 

Ось кілька рядків у слові 
від редакції: „Віддаємо в 
руки Шановних Читачів пер-

ший випуск 'Варшавських 
Українознавчих Записок' 
(ВУЗ), які. починаючи з цьо-
Го номера будуть виходити 
як періодичне видання і ма-
тимуть характер науково-
го, українознавчого щоріч-
ника. Вихід у світ ВУЗ це 
наслідок змін, що заходять 
тепер у суспільно-політич-
ному житті Польщі та Ра-
ля-хького Союзу, які є доб-
рим знаменням часу, все.ія-
ючим надію на можливість 
різнобічнішого громадсько 
ѓо життя українців у Поль-
ці". 

Особи, які бажали б прид 
бати це корисне видання 
Отців Васнліян у Польщі, 
або скласти пожертву на 
чергові видання, повинні 
звернутись до о. Орсста 
Підлипчака, ЧСВВ, наадре 
су: Rev: О. Pidlypchak, OS-
МВ, 31-12 30th St., Long 
Island Citv. N. У., 11106. 

СОЮЗЊКА ВІДКРИЛА ВАКАЦІЙ НИЙ СЕЗОН 
Союзівка. — Дитячими 

таборами, тенісовим турні-
ром, мистецькою програ-
мою і забавою відкрила ця 
оселя УНСоюзу в Кетскиль 
ських горах свій 37-ий літ-
ній вакаційний сезон в субо-
ту і неділю, 7-го і 8-го лип-
ня, в чудову соняшну пого-
ду та під вибухи спізнених 
феєрверків, що ще залиши-
лись у деяких молодих лю-
дей піс^я справжньої кано-
нади 3-і-го липня з нагоди 
свята Дня Незалежности 
ЗСА. 

Не зважаючи на те, що це 
свято випадало цього року 
на середу і не дозволило на 
триденний вікенд шукачам 
розваги й відпочинку, вже в 
п'ятницю, 6-го липня, на 
Союзівќў почали з'їжджа-
тись гості, зокрема молодь, 
учасмики першого тенісово-
го турніру сезону, студенти, 
відбиванкарі . Від суботи 
ранку тенісисти зайняли всі 
сім кортів оселі в змагу за 
примати УСЦАК-Схід і ча-
ші, уфундовані УСК-ом Ню 
Йорќ, а відбиванкарі в това-
риських іграх трійками, 
чвірками і шістками з не 
меншим завзяттям, хоч і не 
за трофеї, змагались на від-
биванковому корті в центрі 
оселі. 

А на терасі і біля басейну, 
на лавках в тіні розлогих 
дерев ѓуторили на різні тс-
мн старші віком громадяни 
приглядаючись при тому 
іграм молоденьких пласту-
нів-п'ташенят, які окупува-
лн зі своїми мамами Сою-
зівку після від'їзду учасни-
ків тенісового табору. 

В суботу упечорі, в охо-
лодженій залі ‚‚Веселки", 
танцювальний ансамблі. 
‚‚Волошки" з Філадельфії. 
під мистецьким керівнийт-
вом Андрія Папа, всеціло 
заповнив першу мистецька 
програму сезону, втсоиав-
ши понад десяток народних 
танків з різних регіонів Уќ-
раїни, закінчуючи програм`, 
бравурним ‚‚Гопаком". Аи-
самбль ..Волошки" існує віл 
1972 року, його довѓолі`!--
нім керівником була Зон 
Граур-Корсунь. Група на-

Ансамбль ‚.Волошки". 

раховус 30 танцюристок і 
танцюристів, а на Союзівці 
виступало 20 з них. Крім 
того цей ансамбль мас свою 
школу, в якій гйдготовля-
ють нові кадри танцюрис-
тів. 

Програмою вечора про-
водила молода віолістка 
зі Львова, Галина Ко-
лссса, внучка в ідомого 
композитора і диригента 
Миколи Колессн. Вона вес-
тиме програми на Союзівці 
під час цілого сезону, а крім 
того дасть свій власний кон-

церт. Ансамбль .‚Волошки" 
представила англійською 
мовою Наталка Олннепь 

Під час вечора І`. Колесса 
представила членні Голои-
ного Уряду УНС`окну: голо 
вного секретаря Володнми-
ра Со.хана з дружиною Ні-
лею, яка с адміністратором 
табору ‚‚пташеняѓ", голов-
ного радного Володимира 
Кваса, головного радного і 
директора Бюра УНС у Ва-
шінгтоні Євгена Іванціва, 

(Закінчення на crop. 3) 

ДУМКИ ПРО ДОПОМОГУ ДЛЯ СССР 
ПОДІЛЕНІ — В ГЮСТОНІ І МОСКВІ 

Москва. —^Кореспондент 
газети ‚‚Ню Йорќ Тайме" в 
Совстському Союзі Бнлл 
Келлер, інформуючи у чис-
лі з 11-го липня про справу 
економічної допомоги Захо 
ду для СССР, обговорювя-
ному, до речі, і в Брюсселі, 
і в Гюстоні на нарадах ‚‚ве-
ликої сімки", тобто сімох 
індустріяльних держав, ка-
же, що думки про цю справу 
поділені не тільки в Гюсто-
ні, але також і в Москві. 

В Совстському Союзі, — 
Каже Келлер, — існують 
сили, все одно між ліберала 
ми і конссрватисѓами, які не 
можуть дійти до згоди чи За 
хід мас кинути потопаючо-
му Міхаїлові Горбачову 
„рятунковий пояс", тобто 
дати йому масивну еконо-
мічну допомогу і тим са-
мим врятувати не тільки 
престиж, але закріпити його 
владу на довгі роки. 

Навіть міністер закордон 
них справ С С С Р Едуард 
А. Шеварднадзе під час рсз-
мови з кореспондентами 10-
го липня заявив, що сконо-
мічна допомога, або краще 
сказати, економічна співпра 
ця між СССР і Заходом, чи 
виасигнування кредитів, без 
сумніву допоможе перебу-
дові, демократизації, гума-
нізації совстського суспіль-
ства і скріплення теперіш-
ньої системи та влади. 

Далеко не всі бажають 
собі скріплення системи і 
влади М. Горбачова тепер, 
коли ще ие всі справи вирі-
шені, не всі проблеми роз-
в'язані, не всі обіцянки зак-
ріплені законодавством і 
конституцією. Так принай-
менше думають ліберальні 

рішній економічній системі 
в СССР вся західня допомо 
ѓа совстському урядові буде 
розкрадена, велику частину 
„з'їсть" бюрократіям наро-
дові попадуться тільки охла 
пи, тобто окрушинки з пан-
ських стол ів . Н а т о м і с т ь 
вони закликають Захід ін-
всстувати капітал у невели-
кі підприємства, які проду-
куватимуть товари першої 
потреби і харчі. На думку 
Собчака не треба давати 
великих грошей в руки бю-
рократам, а розбудовувати 
ті підприємства, які давати-
муть користь для тих, що 
вкладають капітал і для 
тих, що користатимуться 
продуктами. Є серед совст-
ських конссрватистів й такі 
особи, які твердять, що за-
хідня масивна економічна 
допомога криє в собі небез-
пеку залежностн і в манбут-
ньому вона перетворить 
СССР на економічну коло-
нію Заходу. Наприклад, 
Crop Лігачов заявив корес-
пондентам, що він виступа-
тнме проти кожної допомо-
ги, яка мас за ціль міняти 
теперішню совстську сконо 
мічну систему і структуру, 
або якщо Захід ставитиме 
які-иебудь передумови, на-
приклад, перехід на вільний 
ринок і приватне господа-
рювання в сільському госпо 
дарстві, 

Також в Гюстоні З'єднані 
Стейти Америки. Канада, 
Великобританія, Франція, 
Японія. Західня Німеччина 
й Італія погодилися, що 
кожна з названих країн іти-
ме власним шляхом, тобто 
даватиме, чи не даватиме 
допомогу для СССР. Немає 

сили в СССР, демократичнѓ``а навіть сумніву, — кажуть 
скли`в республіках, які, як 
відомо, домагаються біль-
ших прав, а багато з них 
- г р е м л я т ь до цілковитої 
самостійности й незалеж` 
ности від Москви, тобто 
виходу із Союзу. Крім того 

онсервативні сили, наприќ 
лад, такі як Анатолій Соб-
чак, юрист і голова Ленінсь-
кого міського комітету Ком 
партії кажуть, що при тепе-

полГгичні й економічні спо-
стерігачі, — що Захід ніко-
лн не рішиться на масивну 
економічну допомогу для 
СССР без передумов, бо в 
такому випадку допомога 
розминеться з ціллю, а ціль 
її є допомогти здемокра-
тизувати Схід і допомогти 
народам Східньої Європи і 
СССР здобути більше сво-
бід. 

Чвхо-Споваччина прийняла 
першу туру албанців 

Прага, Чехо-Словаччн-
на. — У вівторок, 10-го 
липня, сюди прибуло 51 емі 
грантів з Албанії, які вТіра-
ні, столиці Албанії, попро-
сили в чехо-словацькій ам-
басаді пристановища і полі-
тичного азилю. Вацлав Га-
вел, президент Чехо-Сло-
ваччинн, який ще недавно 
сам був в'язнем і людиною, 
яку переслідував комуніс-
тичннй рержнм, наказав 
вислати то Тірани пасажир-
ський літак совстського вн-
робу ‚‚ТуполусБ-154", яким 
він користується в потребі, 
щоб забрати албанських 
емігрантів. 

Очевидно, 51 охочих виї-
хати на Захід з усіх 6,000, які 
вже тиждень облягають ам-
басади західніх країн в Тіра 
ні, це крапля в морі, але 
рівночасно цс добрий прик-
лад гуманност:! чехо-сло-
вацького уряду, приклад за 
яким повинні піти також 
інші демократичні країни 
Заходу і тим самим допо-
могти не тільки у розселен-
ні емігрантів з Албанії, які 
хочуть жити вільно, але й 
причинитись до зміни та-
мошнього режиму і підтри-
мати активно ті сили, які 
змагають до перебудови і 
демократизації в Албанії. 

Заступник міністра закор 
донних справ Чсхо-Словач-
чини Войтех Вагнер заявив, 
що його країна не розпоряд 
жас великими фінансовими 
ресурсами для влаштуван-
ня більшої кількости еміг-
рантів з Албанії, але спіль-
ними зусиллями „ми зуміли 
приготовити для них тим-

часове помешкання, одяг, 
білизну і певну кількість 
грошей з державних і при-
ватних фодів". 

Прибулі до Праги це пс-
реважно молоді люди від 20 
до 40 років, чимало з них 
здекляровані антикомуніс-
тн, які, висівши з літака, 
цілували чехо-словацьку 
землю. Один з емігрантів 
демонстрував свою прихи-
льність до Чехо-Словаччи-
ни тим, що під час недовго-
го лету власноручно нама-
лював портрет президента 
Гавела. 

В більшості албанці не 
дуже охоче розмовлхли з 
кореспондентами і скоро 
від'їхали автобусами до при 
значених їм приміщень. Чи-
мало з них будуть старатн-
ся виїхати до ЗСА, Канади, 
Австралії та інших країн, 
але представник американ-
ської амбасади в Празі зая-
вив журналістам, що амба-
садор ЗСА не отримав ще 
жодних заряджень у справі 
албанських втікачів від Дер 
жавного департаменту. 

На зарядження генераль-
ного секретаря Організації 
Об'єднаних Націй Гавіс Пс-
реза де Куеяра до Тірани 
виїхали представники ООН 
які перебрали на себе зобо-
в'язання вести переговори з 
урядом албанського презн-
дента Раміза Алія в імені 
членських держав ООН. За-
хідні країни нарікають, що 
албанський режим заборо-
нив їм доставляти для вті-
качів харчі, ліки, одяг і інші 
потрібні для існування речі. 

НАФТОВА КОРПОРАЦІЯ Мобіл згодилася виплатити 
десятки мільйонів долярів на очищення найбільшого 
підземного виливу нафти в країні в дільниці Бруклину 
Ґрінпойнт, Н. Й. Вилив нафти з підземних контейнерів та 
трубопроводів тривав кілька десятиліть, Починаючи від 
1940-ИХ років. За приблизними підрахунками, понад І" 
мільйонів ГальонІв нафти знаходиться під поверхнею 
вулиць Ґрінпойнтў. Це на шість мільйонів ГальонІв нафти 
більше, ніж при найбільшій аварії танкеру фірми Екзон 
поблизу побережжя Аляски. 
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АПОЛІТИЧНІ проблеми 
у політичних виборах 

Так як тепер виглядає,ситуація у Конгресі, у 
пресі й на телевізійних екранах — у цьогорічних 
листопадових виборах перевагу матимуть апо-
літичні проблеми. Так трохи діялося у дрези-
дентських виборах два роки тому — і ті вибори 
не були гарні , бо переплутувано там сутні 
проблеми з персоналіями. Злободенні, акту-
альні справи більше хвилюють людей, як ніби 
далекі проблеми війни і миру, міжнародних 
відносин, упадок диктатур і перемога демокра-
тії. Деякі з отих аполітичних справ з-перед двох 
років готові тепер знову затруювати передви-
борчу атмосферу. 

Найбільшими болячками американського 
сучасного дня є наркотики і смертельна недуга 
АІДС. Хоча Джордж Буш створив окрему уста-
нову для боротьби проти наркотиків, ідо його 
очолив колишній секретар освіти Вілліям Бен-
нет і хоча кампанія проти імпорту наркотиків 
охопила частинно й військо (військові дорадни-
ки у Колюмбії, скріплення охорони на кордоні 
від Мехіко) — проте можна не раз почути закиди, 
що Уряд Буша „зробив у боротьбі проти нарко-
тиків замало і запізно". 

Подібне з поширеною недугою АІДС, яка 
вперше стала голосною на всю Америку і поза 
нею, коли виявилося, що видатний фільмовий 
артист Рак Гадсон признався, що він гомосексу-
аліст захворів на цю недугу і їздив до Парижу на 
невдачне лікування. Його смерть повинна була 
стати пересторогою, але сучасна революція у 
світі понять про мораль знехтувала цю пересто-
рогу. У минулому тижні відбувся у Сан Франсіс-
ко міжнародний конгрес лікарів-спеціялістів цієї 
страшної недуги . Виявлено вже її причини, 
прояви, можливості зараження і зроблено деякі 
успішні експерименти на звірятах, але немає ще 
ліку. 

Поруч із цими двома справами є ще третя 
болячка з ділянки моралі, медицини і соціяль-
ного ладу: аборти. Перед Першою світовою 
війною, отож, ще живуть свідки того часу просто 
непристойно було говорити голосно про цю 
історію. Тепер у школах учать молодь і на 
телевізорах повно еісток-про цю проблему. 
Існує два табори жінок і всіх громадян: цих, які є 
за ‚ ‚право вибору" жінок, чи цих, що хочуть 
позбутися плоду, і цих які вважають, що це 
вбивство живої, але ще ненародженої істоти. 
Недавно кардинал Нюйоркськоїримо-католиць 
кої єпархії і парох собору св. Патріка О'Коннор 
заявив із пропов ідниц і , що ті католики , які 
погоджуються на право переведення абортів — 
наражуються на церковну екскомунікацію. 
Проти заяви кардинала рішуче виступив нюйок-
ський губернатор Маріо Квомо, італієць-като-
лик, який можливо стане кандидатом Демо-
кратичної партії у президентських виборах у 
1992 році. 

Більш ідеальний характер має суперечка в 
американському суспільстві довкола американ-
ського зоряного прапора. Верховний Суд двічі 
висловився більшістю членів за те, що спалення 
прапора не є протиконституційним актом, бо це 
своєрідний вислів вільної думки. Весь табір 
традиціоналізму й консерватизму обурився, 
зокрема обурилися члени Американського Ле-
ґіону, комбатанти воєн. Джордж Буш обороняв 
потребу законної охорони прапора вже два роки 
тому і тепер сприяв схваленню окремого Додат-
ку до Конституціїў цій справі. Після року палких 
дебат над цією справою — у Конгресі й поза ним 
— 21-го червня ц.р за внеском на схвалення 
окремого конституційного Додатку голосували 
254 конгресмени проти — 177, себто на 34 
голоси замало, бо треба двох третіх... Справа 
напевне не пропала і далі буде актуальною 
темою суперечок. 

Так само до ділянки проблем духу належить 
суперечка за молитву у публічних школах. Після 
про гнання молитви, навіть унайскромн іш ій 
формі добровільної мовчазної медитації, Вер-
ховним Судом, як ‚‚протиконституційноЃ', Вер-
ховний Суд дещо поступився, ствердивши 
законне право існування у школах усіх типів 
релігійних клюбів. Вороги релігії обурені на 
Верховний Суд і на колишнього президента 
Роналда РеГена, який увів до Верховного Суду 
деяких суддів більш консеовативного світогля-
ДУ 

Добре, коли у загальних виборах в Америці 
кожних два роки виринають усі актуальні про-
блеми, всі болячки. Але недобре, коли за ними 
не видно такої проблеми, як боротьба демокра-
тії проти кожної диктатури, як проблема загину 
комунізму і величезна проблема все ще понево-
г.ених Москвою народів. Це звужує характер 
виборів, надає їм рег іональне забарвлення, 
проґавлює нагоду популяризації добрих справ. 
Побачимо осінню цього року, чи дійсно тоді у 
політичних виборах, коли вибиратимуть усіх 
конгресменів і частину сенаторів панувати-
муть аполітичні — хоч і важливі — проблеми. 

Що воно таке Україна? 
Не подумайте, що я збира-
юся писати гумореску, ні, я 
цілком поважно. І не до чу-
жомовного читача звсрта-
юся, а таки до нас, україн-
ців. Бо ми либонь перші, 
хто не знає, що воно такс 
Україна. Як часто ми тіль-
кн походження уважаємо за 
основу українства! Тож ми і 
звикли вже від поколінь^ 
бути тільки етнічниками, 
,,послушниками", читати 
‚‚знаки часу"; ми, правда, 
завжди бунтуемося проти 
несправедливости; не рса-
гусмо, а... бунтуемося. А 
бунтуються ж раби, заува-
жнли? Цього і від нас зав-
жди хочуть добитися, а осо-
блнво тепер. Бо з рабами 
діло просте, і добре внв-
чсне. Можна всяко: дубин-
ками, газами, танками, го-
лодом, масовими розстрі-
лами... 

Був час, коли мн, корот-
ко, були майже господаря-
ми на своїй землі, і пробу-
вали так діяти. Шевченко це 
зрів, і образно показав у 
козацькій, гетьманській сла 
ві. Пригадуєте?: Встануть 
гетьмани, блисне булава... 
Ми тепер знаємо, що вона, 
козацька, гетьманська сла-
ва не була аж такою блиску-
чою, досконалою. Людські 
творива ніколи й не бува-
ють досконалими. Шевчен-
ко це також знав. Але він 
відчував, що було там щось 
суцільного, основного: був 
той скарб свободи, що ви-
значує саму вартість дій-
сности. Була свідомість про 

Архнпресвітер Сергій 
Кіндзєрявий-Пастухіз 

УКРАЇНА 
(Нарис у вогненний час) 

-
достойність людини, що 
перед Богом, про свободу 
кожної людини і перед Бо-
гом, у світі; про особисті 
права в комплексі спількс-
ти. А все це становить осно-
ву нашої рідної української 
християнської свідомостн. 

Жидівський репортер 
Сай Фрумкнн спричинився 
до цієї бесіди: він либонь 
перший тицьнув пальцем в 
Україну, і сказав: Нам про 
рух в Україні не кажуть, бо 
воно не вилазить із програ-
мн звітодавства. А у світі 
дійсно існує певна „програ-
мовість" про значення і вар-
тість новин. Про самі рухи, 
знають ті, яким належить 
знати, а звітодавство для 
мас має якісь свої, від ін-
шої мірки, розрахунки. І 
про рух відродження в Ук-
раїні, — практично мовчан-
ка. А сам же рух — наочно 
на висхідній, і можливо 
дуже великого значення. 

Шевченко так цього бояв-
ся, а воно тепер уже факт. її, 
окраденою, зневаженою 
збуджено; упослідженою, 
до кістки, до самого ато-
ма' покривдженою... Та ж 
тепер і „у світі" це підхрес-
лено зауважують. 

Але й ми навіть не усві-
домлюємо собі, що Україна 
могла б сьогодні форму-

вати або, щонайменше, 
впливати на світову полі-
тику, якби її становище і 
значення було враховане. А 
цього протиприродно нема. 
Україна — порожнє місце. 
Практично ж нема такої. Є 
Росія-Русь, і розбабрана у 
всеруських щах Україна, 
ніякого значення не має, не 
може мати, тож і мати не 
буде. 

А сама Україна бурлить. 
Прокидається від довгого 
летаргійного сну. Неважно, 
що рух цей виглядає тільки 
номінальним, як відрух, 
важливо, що вже почався 
процес відродження. Поча-
лося усвідомлення, що ми 
не Русь, ніколи такими не 
були; ми від свободи, ми від 
Хрнста та Його правди, 
(дивись мою бесіду „Русь"). 

Україна, — ключова краї-
на Европи. Чому нам боя-
тися абсурдних нашептів 
про неспроможність Украї-
нн? Про які недоліки хви-
люються „добрі люди", які 
готові втопити Україну в 
ложці води? І чому почи-
нають вони від своїх вмов-
лянь? Україна, мовляв, са-
мостійно прогорить зразу 
ж, на початку свого існуван-
ня. Звідки таке? Чому б то? 

Для нас важливо зрозумі-
ти, що ми тепер могли б 

бути однією з десятка країн, 
від ЯЇСИХ залежить форму-
вання стану життя плянети. 
Оце вам вона, Україна! Але 
Україна, і тільки Україна, 
самостійна, суверенна дер-
жава! 

Бо всяка інша Україна, це 
неправда, 'видумка, види-
ао... 

Ўкраїна дана нам, і пере-
дана від предків, як дар, 
дорогоцінний дар у всіх 
ділянках нашого життя. Від 
нас, і тільки від нас зале-
жить реалізація цього вели-
кого, наочно сьогодні уні-
кального дару. Тож зали-
шім усі дотеперішні ідеоло-
гічні недотепності, та світо-
глядові непорозуміння, та 
лишню партійщину, та від 
зовні формовану нссвідо-
мість, та непотрібне мав-
пування інших, та тяготін-
ня до чужих „центрів"; 
станьмо на свої ноги. 

На свої! Бо тільки звід-
си починається формотвор-
ча, будуюча, жива дія, що не 
всує, а до діла. Ми ж живі, 
для життя, і живу дійсність 
формувати повинні! 

Жива Україна від Духа 
Живого, від ласки Хрнсто-
вої, від правди Його! Тож 
духа живого нам плекати 
треба в першу чергу; цу-
ратися усього, що проти 
Христа. Від усього, що про-
ти правди Його — відверта-
тися! Бо це ж дорога життя: 
до зросту, до свободи, до 
повноцінности! 

Боже Великий, Єдиний, 
нашу Вкраїну храни! 

„Наші ієрархи живуть 
дуже забезпечено. їх все 
влаштовує, вони взагалі 
звикли вважати себе непо-
гіршимнми при вирішенні 
будь-яких питань", — поя-
снив о. Сергій. — Деякі свя-
щеннослужнтелі вже поду-
мують про перехід до за-
кордонкої РПЦ. Та є сс-
рсд церковних керівників і 
такі, які дбають про від-
родження РПЦ і об'єднання 
її з закордонною РПЦ та 
‚‚катакомбною" Істинно 
Православною РЦ, яка від-
кололась у 20-ті роки, фана-
тично не визнавала й не 
визнає совєтської влади, 
тому була жорстоко роз-
громлсна органа'ми держав 
ної безпеки, а залишки,її ще 
донедавна перебували у під-
піллі. 

Священик Сергій Попов 
розповідає, що Собор 
1917-1918 року обрав па-
тріярха Тихона, який актив 
но протистояр антнгуман-
ним діям нової влади, ви-
кривав її жорстокість і вчи-
нені нею криваві злочини. 
Патріярха Тихона засуди-
ли, як і багатьох інших слу-
жителів Церкви, під час 
репресій у 20-их роках. По-
літична деклярація митро-
полита Сергія Старгород-
ського в 1927 році викрес-
лила з церковного життя 
рішення Помісного Собору 
1917-1918 p.p. З тих пір 
РПЦ повністю підкорила 
себе владі, відмовилась від 
благодіяльности, просвіти, 
милосердя. 

Варто зазначити,-ш.0 па-
тріярх Тихон був не єдиним 
розкольником у РПЦ. У 
другій половині XVII сто-
ліття в РПЦ також стався 
розкол, коли частина духо-

Нятжля Осока 

ПРО ВІДРОДЖЕННЯ УАПЦ 
І РОЗКОЛ РПЦ 
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вснства відмовилася визна-
тн церковні нововведення 
наближеного до царя па-
тріярха Никона. У роках 
1653-1656 Никон провів ряд 
реформ (виправлення Бого-
служебних книг, уніфікація 
обрядів, введення пропо-
відей тощо) з мстою укрь 
пити Церкву і поставити u 
вище світської, державної 
влади. Ці нововведення при 
вели Никона до конфлікту з 
царем, а РПЦ до розколу. 
Частина духовенства і вір-
них, які фанатично відстою-
вали „стару віру", почали 
називати себе старовірами 
або старообрядцями. Нико-
дим і цар Олексій жорсто-
ко розправилися зі старо-
вірами, а залишки їх роз-
брелнся по різних закутках 
імперії, заснувавши числсн-
ні скити або колонії старо-
вірів у Сибіру, Якутії, на 
Алтаї (так звані кержаки), в 
Білорусії на Україні. 

Цікавий лист недавно ді-
стався до редакції з Києва 
від старовірки Ніни Ассо-
нової, яка розповідає про 
недавні гоніння на „старо-
обрядчсскую Руссќўю Цер-
ковь" і пише, що за Ґорба-
чова стало ліпше, бо мо-
литись можна і дітей хрес-
тити. Але раніше, пише 
Ассонова, куди вони тільки 
не стукалися, однак ні моли 
тися, ні громаду зареєстру-
вати не могли. От і прнй-
шло їй на думку написати 
лист Ленінові. „І це допо-

могло. Негайно приїхали з 
райвиконкому й запитали: 
'Як ви могли написати мер-
твому?' Тоді я відповіла: 
'Для вас він помер, а для нас 
— вічно живий'. Тут вони й 
заніміли...". Після такої 
відповіді партійне керівниц-
тво вирішило зареєструва-
ти громаду старовірів у 
Києві. Тепер вони моляться 
в церкві на вулиці Почаїв-
ській 26. Так з 1982 року в 
столиці України почала офі 
цінно діяти РПЦ старого 
обряду. 

Офіційна РПЦ сьогодні 
продовжує діяти в тради-
ціях єдиновладдя і повної 
закритости церковного жит 
тя. „Створена ціла каста 
священиків і архиєреїв, які 
наближені до влади", — по-
відомив о. Сергій кореспон-
дентам. Отож і не дивно, що 
під час недавніх гонінь на 
священиків, які намагалися 
заснувати недільні релігій-
ні школи, й -також під час 
розгромів баптистських біб 
ліотек і друкарень ієрархи 
РПЦ не виступили на їх 
захист. „Гласність і пере-
будова їм не до душі, кож-
не нововведення вони сприй 
мають крізь зуби". 

У квітні цього року в м. 
Суздалі сталася незвичайна 
подія. Архимандрит Вален-
тин Русанцев разом з двома 
священиками, дияконом і 
парафіянами вийшли з Мос 
ковського Патріярхату, при 
єднавшись до закордонної 

РПЦ. Про це розповіла у 
своїй статті („Московские 
Новости" 20 травня) відо-
ма російська письменниця 
Зоя Крахмальнікова. В її 
статті сказано, що патріяр-
хи і єпископи отримували 
церковний сан з санкції пар-
тійних і державних чнновни 
ків, покликаних контролю-
вати життя Церкви. Від-
сутність необхідного цер-
ковного суду, який би роз-
глядав такого роду пору-
шення, сприяла посиленню 
„канонічного волюнтариз-
му" та поширенню серйоз-
них порушень церковного 
права і спотворенню прин-
ципів церковного і духов-
ного життя народу. `Пись-
менниця розповідає, що ар-
химандрит Валентин Руса-
нцев відважився порушити 
принципи церковного тота-
літаризму, відмовившись 
давати властям інформа-
цію про відвідувачів з чис-
ла закордонних туристів. 
Архиєпископ Валентин Мі-
щук звинуватив його в по-
рушенні церковної дисцип-
ліни і відмовив у благосло-
вінні балотуватися в депу-
тати Міської ради, а коли 
того все ж обрали, вирішив 
покарати його і парафіян 
Царекостянтинівського хра 
му вигнанням їхнього па-
роха в іншу парафію. Та 
несподівано суздальчани 
збунтувалися і не пустили 
присланого нового свяще-
ника та поїхали до м. Воло-
димира і до Москви з кло-
потанням повернути їм ар-
химандрнта Валентина (Ру-
санцева). У Московському 
патріярхаті суздальчан не 
прийняв ніхто, а біля собо-

(Закінчення на crop. 3) 
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Пасквіль Буцька 
Олександер М. Буцько, 

консул і пресовий аташе 
Української ССР місії при 
ООН, —автор англомовної 
60-сторінкової публікації 
„This can't be forgiven"... — 
„Це не можна простити"...; 
видало його Т-во Україна в 
Києві 1988 року. 

Ця пасквільна книжечка, 
сповнена наклепами на ук-
раїнський визвольний рух. 
Автор каже, що Організа-
ція Українських Иаціона-
лістів, яка нині провадить 
кампанію, за „визволення" 
України, була створена у 
Відні 1929 року і фінансо-
вана німецькими імлеріяліс 
тами. Після приходу до 
влади нацистів, головна 
кватира ОУН, перенеслася 
до Німеччини. Він переко-
наний, що український на-
ціоналізм ніколи не був на-
ціональним і тому українсь-
кнй народ, ніколи не вважає 
себе „українськими націо-
налістами". 

Від згадує, що в проголо-
шенні акту відновлення ук-
раїнського правління у 
Львові, 30-го червня 1941 
року, говорилося, що від-
новлена українська держа-
ва, буде тісно співпрацю-
вати з націонал-соціяліс-
тичною Німеччиною, яка 
будує новий порядок в Ев-
ропі й світі, під проводом 
фюрера Адольфа Гітлера. 

Щоб пригадати читачам 
події з Першої світової вій-
ни, він покликається на пасќ 
вільну книжку Савла С. 
Фрідмана „Погромщик — 
вбивство Симона Петлю-
ри", Ню Йорќ, 1976. Він не 
погоджується зі статтею Ві-
ліяма Сифаєра в „Ню Йорќ 
Таймсі", який писав, що „на-
селення України вітало на-
цистів" — (вітало німець-
ку армію, яка звільнила їх 
від большевицького теро-
ру. РСГ)- Там також знахо-
димо рядки до Митрополи-
та Шептицького, Ієрарха 
Українсьхої Уніятської Цер 
ќви, який під час Першої 
світрової війни видав пас-
тирський лист до українсь-
кого народу, закликаючи до 
оборони їхньої „Батьків-
щини" — Австро`Угорсь-
кої Монархії. Буцько каже, 
що, як ми замінимо „Ав-
стро-Угорську Монархію" 
на „Німеччину", а 1914 рік 
на 1941, то прийдемо до 
переконання, що саме ста-
рався впоювати в українсь-
кий народ Митрополит 
Шептицький, після нападу 
нацистів на Совєтський Со-
юз. 

Він переповідає стару 
брехню,.що в перших днях 
липня 1941 року, баталь-
йон „Нахтігаль", у рядах 
якого були самі українці, 
вбили у Львові 7,000 жн-
дів — професорів, лікарів, 
адвокатів. Рік пізніше, ук-
раїнські допоміжні частини, 
доконали масові екзекуції 
жидів, по селах і містах, де 
подібні вбивства доконав у 
1919 році. (Тоді ще не було 
українських націоналістів! 
РГ). 

Автор зводить під один 
знаменник націоналістичні 
організації: ОУН, Українсь 
кий Народний Союз, Ук-
раїнську Національну Раду, 

а відтак: „нацистські фор-
маціГ: Нахтігаль, Ролянд, 
Українську Національну 
Армію-Дивізію Галичина, 
„СБ", Українську Повстан-
ську Армію, буковинський 
Курінь, Українських есесів, 
сторожів, які стаціонувалн 
в таборах Треблінка й Ос-
вієнцімі і допоміжну полі-
цію. Він каже, що пропа-
гандивна нацистська маши-
на, видавала 150 газет — 
щоденників, тижневиків і 
місячників', а їхній редак-
ційний склад знаходився у 
руках українських націона-
лістів. Під час німецької 
окупації України депортова 
но на примусові роботи в 
Німеччину 2.2 мільйона 
осіб. У Другій світовій вій-
ні, СССР втратив 20 міль-
йонів людей, з того числа 
Україна — 5.5 мільйона. 
Велика частина мешканців 
України, згинула від своїх, 
які помагали нацистам, — 
твердить Буцько. Німсччи-
на втратила 13 мільйонів. 

Там читаємо далі, — про 
визначних осіб ОУН, писан 
ня яких Буцько часто цитує 
— „Україна для українців", 
а також перелічує ряд прі-
звищ осіб, що їх він оскар-
жує за „злочини проти люд-
ства". 

Він перелічує акції ОУН, 
під час польської окупації 
Західньої України, напади 
на поштові каси, банки і 
приватні підприємства, вва-
жаючи ці дії, як звичайні 
грабунки. Він згадує про 
вбивство Андрія Майлова, 
секретаря совєтського кон-
суляту у Львові в 1933 році, і 
вбивство міністра внутріш-
ніх справ Польщі — Пєраць 
кого в 1934 році. Найбільш 
лайливі рядки Буцько ском-
понував проти Ярослава 
Стецька, якого він називає 
„воєнним злочинцем", а на 
Заході його вважають „чем 
niotujM свободи", а інші 
„антикомуністичним хрес-
тоносцем". Його публікація 
ілюстрована знімками: нім-
ці розстрілюють людей, 
вивозять осіб на прнмусо-
ву працю до Райху, Гімлеру 
Дивізії Галичини в 1944 
році, знімки осіб, яких Бу-
цько обвинувачує у злочи-
нах. 

Під час горбачовської 
гласности, ми повинні дові-
датися більше прав, ш, а не 
лайки, від українського кон-
сула і пресового аташе до 
ООН. Ані словечком автор 
не згадує у своїй публікації, 
про пакт Гітлера зі Сталі-
ном з 1939 року, які запо-
чаткували цю нищівну Дру-
гу світову війну. Не згадує 
автор і про злочини ЦК, 
НКВД, КҐБ, МВД і масов, 
морди по численних катів-
нях Дзєржинського, Єжова, 
Берії й інших, голодову 
облогу України 1932-33 ро-
ків, від якої згинуло понад 
7 міль, хліборобського насе 
лення, про масові масакри 
населення України у Вінни-
ці, та в'язнів у тюрмах Льво 
ва, Стрия і Івано-Франківсь 
ќа перед відступом Червоної 
армії в 1941 році, та вкінці 
— Чорнобиль. Українсько-
го голокосту простити не 
можна! 

Василь Марќусь 

ШІСТЬ ТИЖНІВ В УКРАЇНІ 
(Триптих) 

III. 
Національний рух віднови 

Відповідає правді, що національне відродження 
нинішнього стилю прийшло на Закарпаття дещо пізніше і 
не с таким динамічним, як у Галичині. На це склалося 
чимало причин: інтеграція закарпатців у Соборну Украї-
ну і соборну українську націю не є ще вповні завершеним 
процесом. Ментальність закарпатця не радикальна, а 
серед більшости галичан; є там дещо із залишок мамлрсь-
коі о консерватизму і чехословацького практицизму, 
навіть опортунізму. Дехто поширює думку,що українські 
національні справи завжди готують їм „якусь біду". Але 
середня і молодша генерація вже має інші погляди. Вона 
слідкує за подіями в цілій Україні й намагається включи-
тися в них. Здається, що за вийнятком скликання в Хусті 
великої ради Руху, досі більш заавансовані центри і 
області України мало допомагали Закарпатській Землі 
випростатися. Але відограє ролю і той факт, що тут звили 
собі гніздо найбільш заскорузлі партійні застійниќй, які 
всітяко противляться змінам. 

Однак зміни вже є: обласна Спілка письменників 
підтримує Рух, обласне Товариство Української Мови ім. 
Шевченка знаходить ширшу народну базу і послідовників, 
відроджується традиція ‚‚Просвіти", йде намагання 
реабілітації закарпатських українських діячів, як о. А. 
Волошина, братів Бращайків, поета і письменника В. 
Ґрснджу-Донського та інших, Відроджується культ 
‚‚Карпатської Січі". Показником цього було опублікован-
ня в обласній газеті „Закарпатська правда" розповіді-
інтерв'ю колишнього січовика Євгена Стахова з еміграції. 

Молодь, як звичайно, сміливіша, аніж середнє і 
старше покоління. Останні більш активні у відновлен-
ні Греко-Католнцької Церкви, а студентство, гуманіс-
тично-технічна інтелігенція — у національному русі. Ідея 
спорудження пам'ятника Шевченкові в Ужгороді мобілі-
зує загал. На місці майбутнього пам'ятника, подібно як у 

Львові, існує ужгородський „Гайд-парк", де щочетверга 
під вечір збираються молоді люди і відбуваються вільні 
політичні дискусії. Тут з'являються й українські прапори, 
але поза тим їх не видно. Вийнятоќ творила хўетська 
маніфестація 24-25-го березня. Тоді хўетські вулиці 
замайоріли національними кольорами, захопили тисячі 
людей, що стали з колони й рушили в дев`ятькіломе-
тровий похід аж ген на Красне Поле біля Рокосова, де 
відбувся нерівний бій Карпатських січовиків 51 рік тому. 
Там написано могилу з хрестом, котра кожному проїжд-
жому залізодорожним шляхом чи шосе нагадує в ім'я чого 
пролив кров цвіт цієї землі. „Товариство русинів" не має 
такої традиції! 

Вистачить поговорити - селянами, молодими техні-
ками, інтелігенцією, що брали участь у хўетській маніфсс-
тації; вони одностайно висловлюються, що Закарпаттю 
треба приєднатися до темпа і тону процесів у Києві і 
Львові; вони беруть участь у загальноукраїнських почи-
нах. Буде відновлена „Просвіта", є тут місце на Пласт, 
кооперативний рух тощс. Обидві партії, побіч обласної 
організації Руху — Республіканська й Демократична, 
мають тут своїх прихильників. Нові національні діячі 
розуміють вагу співпраці і співжиття з національними 
меншостями. Мадярське товариство співпрацює з РУХ-
ом, в ньому не чути ще шовіністичних ревізіоністич-
них гасел. Дехто говорить про адміністративно-культур-
ну автономію території з переважно мадярським населен-
ням. Але треба думати, що це не доведе до сепаратизму, 
що мадярська меншість на Закарпатті не тратить із свого 
етнічно-національного характеру, хоч були в минулому 
деякі прояви дискримінації, але це можна легко усунути. 

Релігійна ситуація болюча 

Комплекс взаємин між греко-католиками й право-
славними дещо подібний як у Галичині, але й значно 
відмінний. Греко-католицнзм був сильно вкорінений, але й 
православ'я не без традицій: воно діяло вже в регіоні від 
1920 років (приблизно 120,000 греко-католиків перейшло 
на православ'я за Чехо-Словаччини). Греко-Католицька 
Церква в особі невеликої частини народовецького духо-
венства тяготіла до українства, але консервативна біль-
шість була промадярською і це, між іншим, сприяло 
православ'ю. Православна Церква, натомість, сприяла 

русофільському напрямові на Закарпатті. 
Обидві Церкви пережили з тим багажем до нннішньо-

го дня. Греко-католики перенесли чималі втрати і 
залишилися тепер з близько 60-ти священиками, що 
вижили або деякі були висвячені таємно пізніше. Греко-
Католицька Церква має тут трьох єпископів, але дуже 
мало священиків, щоб обслужити єпархію і потенційних 
греко-католиків, що могли б повернутися з православ'я. 
Досі з священиків перейшло лиш кілька, а оформилося 
яких 50 парафій. Маючи лиш кількадесят церков і не 
будучи формально зареєстрованими як Церква, греко-
католиків тільки толерують. Вони далі діють як напів-
леґальна спільнота. 

З віддачею катедрального собору в Ужгороді, хоч там 
православних вірних небагато, влада відтягає. Греко-
католики в Ужгороді правлять на імпровізованому 
підвищенні з піддашшям на дворі Цегольнянсьхої церкви. 
Так можна буде правити до жовтня, а що буде взимку?! 
Перенесення бюр із церкви і відновлення її потриває з рік, і 
на це ще не дано дозволу. Греко-католики почали з віднови 
„кальваріГ на цвинтарі і там вони збиралися і служили в 
малій каплиці. 

Але ця гарна святиня (кальварія) у жахливому сѓані: 
майстри й іконописці взялися добровільно без оплати за 
реставрацію цієї релігійно культурної . пам'ятки і вона 
набирає людського вигляду. Однак своєї святині-церкви в 
Ужгороді греко-католики ще не мають. їм кажуть обласні 
власті: збудуйте православним катедру, то ми вам 
відпустимо колишню вашу... Збудувати, але за що? До 
того, є в Ужгороді православний російський храм 
(‚‚цибулястий"), збудований чехами для російських 
емігрантів і місцевих православних. Дехто з місцевих 
православних хаже: „Туди не підемо, там осквернене місце 
(створено „музей атеїзму"), до того, цс був храм білих 
росіян, а ми українці..." 

Боротьба йде Й по селах, але не така завзята, як у 
Галичині. Якщо в селі є дві церкви, то ще можна справу 
розв'язати полюбовно і, як було колись, можуть обидві 
церкви співіснувати. Але греко-католики не мають свяще-
ників; подекуди вірні самі сходяться до церкви на 
молитовні збори. 

Закінчення буде. 



Ч. 131. СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 12-го ЛИПНР 1990 

З В Е Р Н Е Н Н Я 
ЄПИСКОПАТУ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ В СПРАВІ 
УКРАЇНСЬКОЇ БОГОСЛОВСЬКОЇ НАУКИ 

Дорогі Браття і Сестри! 

Уже кілька разів на запит „Чим з діяспори 
можна допомогти нашій Церкві в Україні", ми 
давали відповідь: наукою. Ми маємо добрих ревних 
душпастирів-ісповідників, але бракує нам науковців-
богословів, які могли б'бути професорами в майбут-
ніх наших семінарах, а згодом у відновленій Львівсь-
кій Богословській Академії. Бракує нам духовної 
літератури: не тільки біблій і молитовників, але 
підручників для катехизації й для вищих богословсь-
ких студій. 

Щоб у сьогоднішньому світі наша воскресла 
церква могла стати гідно між церквами світу, треба 
богословської науки на найвищому рівні. Щоб 
Христова благовість промовляла-до всіх суспільних 
верств України, наѓд потрібно добре підготовлених 
проповідників. Вища богословська наука — це для 
нашої Церкви й тепер і на дальшу мету дуже високий 
пріорітет. 

Тому закликаємо Вас по всій діяспорі піддержа-
ти Інститут імени Митрополита Андрея ЦІептицько-
го при Оттавському Свято-Павлівському універси-
теті в Канаді. Цей Інститут має на мсті допомогти 
вишколити для України й для діяспори нові кадри „ 
українських науковців-богословів, які одержать 
акредитовані наукові дипломи й зможуть викладати 
в наших семінарах і відбудовуватимуть тисячолітню 
спадщину української християнської науки в дусі 
екуменізму за прикладом Слуги Божого Мнтропо-
лита Андрея і Патріярха Йосифа Ісповідника. 

Інститут ім. Митр. Андрея координуватиме всю 
свою працю в Україні та для України з ректором 
Центральної Духовної Семінарії у Львові та діятиме 
під покровом Блаженнішого Отця Мирослава .Івана 
та Синоду Владик. Інститут буде висилати в Україну 
викладачів з різних ділянок богословії і практичних 
церковних наук. Ця праця вже розпочалася успішни-
ми викладами у Львові в березні 1990 року. Крім 
цього, цей інститут видаватиме так конечні нам 
науково-богословські твори. Як наші Владики в 
Канаді вже вияснювали в своєму зверненні з вересня 
1989 р.Б., цей Інститут прислужиться і вам у діяспорі. 
Це справа нашого спільного добра. 

Якщо хочете допомогти нашій Церкві в Україні, 
підтримуйте далі такі науково-видавничі проекти, а 
особливо Інститут Східньохристиянських Наук ім. 
Митр. Андрея Шептицького. 

Дано в Преображенській Церкві у Львові, в 
суботу, 17-го березня, 1990 р. на нарадах українсь-
ких греко-католицьких Владик України. 

В імені всіх Владик підписав 

† Володимир Стернюќ — Архиєпископ 
Містоблюститель Галицької Митрополії 

Видатний син України — 
Роман В. Кухар 

и Роман Володимир Кухар 
(літературний псевдонім Р'. 
Володимир) народився 
21-го лютого, 1920 року у 
Львові, де провів свої дитя-
чі та юнацькі роки. Матуру 
зробив у-1938 році у Філії 
Академічної Гімназії у 
Львові. У 1939-1941 роках 
Р. Кухар студіював україн-
ську філологію в Універси-
теті ім. Івана Франка. У 
Державній Консерваторії у 
Львові й Відні він студіював 
музику в 1940-1943 роках та 
працював як вокаліст в Ук-
раїнській Радіостанції і 
Львівському театрі. В 1948 
році В. Кухар закінчив сту-
дії слов'янської філології у 
Гейдельберзькому Універ-
ситеті в' Німеччині, одер-
жавши диплом державного 
перекладача. В 1952 році Р. 
Кухар закінчив студії музи-
ки в Кольорадському Уні-
верситеті, та отримав дип-
лом бакалявра. У Ї959 році 
Р. Кухар закінчив студії 
бібліотекознавства в Інсти-
туті Праѓга, Бруклин, Н.Й. 
У 1962 році він закінчив сту-
дії української філології в 
Українському Вільному 
Університеті ступенем док-
тора філософії. 

Роман В. Кухар працю-
вав лектором мов, літерату-
ри й еміграційним урядов-
цем під час свого перебуван-
ня в Німеччині. У публіцио 
тику включався в 1952 році, 
а від 1957 року працював 
бібліотекарем. У 1962 році 
Р. Кухар почав працювати 
професором-асистентом у 
Державній Колегії Кензасу, 
Форт Гейс, там же став 
надзвичайним професором 
у 1966 році, а від 1975 року 
дійсним професором сло-
в'янських і німецької мов і 
літератури. В роках 1974-
1975 він був одночасно кері-
вником міжбібліотечної ви-
мінної ситеми університст-
ської бібліотеки в Форт 
Гейс, Кензас, а від осінньо-
го семестру 1975 року — 
головою Департаменту чу-
жих мов у Форт Гейс Коле-
джі. 

Ювілят є дійсним членом 
НТШ і кількох американсь-
ких наукових та професій-
них організацій, а також 
членом українських культу-
рних організацій. Від 1968 

року він був членом редксь 
легій американських і укра-
їнських журналів „Ориджі-
нел Веркс", „Світання" та 
членом Ділового Комітету 
й головним редакторм 
„Ювілейної Книги Україн-
ської Академічної Гімна-
зіГ. 

Багатогранність творчос-
ти ювілята починається 
друком сгатті-рецензії „Ко-
нцерт Сурми в Пфорцгай-
мі", Німеччина, „Українсь-
ка Трибуна", 1948; „Роко-
вини ЎПА в Денвері", Ко-
льорадо, щоденник „Аме-
рика", 4.11.1952. Р. Кухар 
Почав друкуватися в таких 
органах преси: „Фенікс", 
Мюнхен-Париж; 1953; 
‚‚Свобода", Джерзі Ситі, 
1953-1954; „Америка", Фі-
лядельфія, 1954-1955; „Шлях 
Перемоги", Мюнхен, 1954, 
„Українець-Час", Париж, 
1955; „Амерікен Славіќ енд 
Істерн Юропієн Рев'ю", 
1961; „Вісник", 1962; „Юк-
рейнієн Квотерлі", 1962-
1964; „Бібльос", Ню Йорќ, 
1963; „Гомін України", Го-
ронто, 1963; ‚‚Юкрейнієн 
Рев'ю", 1964. З-під його 
пера вийшли такі поезіі-
поеми, проза: „Поезія у 
перекладах", 1970; „Височій 
життя", поезії, 1970; „Пра-
пори думки", поезії, 1970; 
„Простір і воля", нариси, 
1972; „Сучасний вертеп", 
драматичні твори; „Про-
щай минуле", повість; „До 
блакитних вершин", історія 
Української Академічної 
Гімназії у Львові; „Манів-
цями", повість, 1989; „Ти-
верська провесна", історич-
на повість. 

Р. Кухар — автор цілого 
ряду доповідей та публіка-
цій. Ювілят досі опубліку-
вав понад 200 статѓей, бли-
зько 280 рецензій та понад 
200 поетичних творів. 

У нас багато високоосві-
чених творців духовної ку-
льтури, але таких як проф. 
д-р Роман В. Кухар не бага-
то. Він — людина з багато-
гранною академічною осві-
тою та з широким колом 
зацікавлення. 

Як поет, прозаїк і публі-
цист, він у своїх творах 
віддзеркалює ідеалістичний 
світогляд. Герої його творів 

МИНУЛОЇ НЕДІЛІ президент Джордж Буш вислав листа 
лідерам країн-членів НАТО, в якому він запропонував 
модифікувати підхід до питання примінення атомової 
зброї у випадку війни. Протягом трьох десятиліть НАТО 
залишало за собою право першим застосувати атомову 
зброю. Дж. Буш запропонував розглядати застосування 
атомової зброї Заходом, як „останній засіб". Франція та 
Англія, які також мають атомову зброю, не висловили 
захоплення з приводу ідеї Дж.Буша. 

мости 
ЄДНАННЯ 

І знову, в четвер, 28-го 
червня, як два тижні тому, 
Роман Данилюк від імени 
дирекції Українського На-
родного Дому в Ню Йорќу 
вітав у цій залі гостей з 
України — на цей раз соліс-
тів Київського театру опе-
рети, які прибули до З'єдна-
них Стейтів на запрошення 
Виконавчої Ради Ліги аме-
риханських українців (ЛАУ). 

Після теплих слів прнві-
ту, звернених до мнстців, Р. 
Данилюк надав слово гос-
теві — Народному артисто-
ві України Олександрові 
Трофимчукові. Він передав 
щирий привіт ‚‚з Києва, 
Миколаєва, Рівенщини і 
Полтави" — з міст, звідки 
походять артисти, і пред-
ставив їх: Народну артист-
ку України Людмилу Мако-
вецьку, піяністку Ольгу Не-
чипоренко, баяніста Олек-
сандра Борисьонка та „ху-
дожнього" керівника, зас-
тупника голови Товариства 
„Україна" Володимира Яки 
мця. 

А музичним привітом 
„від Чорного моря, за сині 
Карпати" була пісня на сло-
ва М. Костецького „Люб-
лю я тебе, Україно", яку 
виконали Л. Маковецька і 
О. Трофимчук. У цьому вн-
конанні прозвучала і жур-
лива пісня „На Чорнобиль 
журавлі летіли" (слова Д. 
Павличка, музика О. Біла-
ша), яка ще раз нага-
дала про одну з найбільших 
трагедій віку, що спіткала 
український народ. „Це зло 
вісне слово Чорнобиль ще 
довго буде переслідувати 
насінашихвнуків",—сказав 
артист-соліст О. Трофим-
чук, який вів концерт. 

Треба віддати належне ар 
тистам і за цікаво підібра-
ний репертуар, і за вдале 
чергування виконуваних тво-
рів: українські народні і су-
часні пісні чергувалися зарі-
ями з відомих опер, сольо і 
дуети — з музичним вико-
нанням клясичних творів. 
Наприклад, піяністка Ольга 
Нечипоренко з особливою 
ніжністю передала першу 
частину популярної„Місяч-
-ної сонати" Л. Бетовена — 
твір, який відзначається 
багатством настроїв і тем-
пів. В її ж виконанні прозву-

Народні артисти України Людмила Маковецька та 
Олександер Трофимчук виконують пісню .‚Люблю я 

тебе, Україно". 
(Світлив Ярослав Кулинич) 

чала і „Елегія" Миколи Ли-
сенка. 

Не було байдужих у залі, 
коли звучали українські на-
родні пісні „Серед села дич-
ка" та „Глибока керниця", у 
які Людмила ‚Маковецька 
вклала стільки щирости,ніж 
ности, теплоти. 

Якщо у першій частині 
концерту переважали кля-
сичні твори, а деякі викону-
валися навіть мовою ориґі-
налу — італійською („Каро 
міобен"Т.Джорданіта„Піє 
та, сіньйоре" П. Страделля), 
то в другій частині звучали 
твори ‚‚легкого" жанру — 
виключно українські, пере-
важно відомих авторів: „За 
байраком байрак" Т. Шев 
ченка, „Київський вальс" Пі 
Майбороди на слова А. Ма-
лишка, „Як надійшла лю-
бов" (слова Д. Павличка,, 
музика О. Білаша). Саме ця 
популярна на Україні пісня 
дала назву касетці, яку ви-
пустили Людмила Макове-
цька і Олександер Трофим-
чук і яку можна-купити в ук-
раїнських крамницях Аме-
рикиі Канади. 

Привезли київські мисѓці і 
нові пісні, які народилися на 
Україні порівняно недавно. 
Одну з них — „Запорізькі ко 
заки" на слова Г. Татаренка 
— виконав тенор О.Трофим-
чуќ у супроводі баяніста О. 
Борисьонка. Пісня ця (з 
репертуару Назарія Ярем-
чука) стала нині на Україні 

ніби символом відродження 
і дуже часто, коли н співа-
ють.заля встає. 

А пісня „Гей ви, стрільці 
січовіЃ, яка прозвучала у то-
му ж виконанні, належить 
радше до незаслужено забу-
тих творів. І добре, що наші 
мистці розшукують ці пісенні 
скарби і повертають народо 
ві.якийстворивїх. 

На закінчення концерту 
тріо Л. Маковецька, О. Тро-
фимчук та О.Борисьонок за-
співали пісню „Многая лі-
та" молодого львівського 
композитора Ігоря Білозо-
ра. 

Р. Данилюк щиро подяку-
вав артистам за чудовий 
концерт, а Л. Маковецькій 
та Нечипоренко були вруче-
ні букети квітів. 

Довготривалими оплес-
камн глядачі ще довго не 
відпускали зі сцени гостей з 
берегів Дніпра. Кожний від-
чував, як невидимі мости сд 
нання все міцніше проляга-
ють між Батьківщиною і 
американською Україною. І 
єднає ці вітќи одного кореня 
пісня, українська пісня. 

Гості і заля дружно заспі-
вали національний гнмн 
„Ще не вмерла Україна". 

А потім усі булизапроше-
ні на вечерю до ресторану. І 
ще довго звучало рідне сло-
в.о, зміцнюючи дружбу, роз-
почату піснею. 

Роман Юревич 

Прозвучали останні акорди, а в залі ще довго не стихали оплески.якими вдячні 
глядачі нагороджували артистів за вдалий концерт. 

— це ідейні борці за волю` 
свого народу. В своїх тво-
рах він змальовує завжди 
перемогу добра над злом. 
Щоб людина -тала суспіль-
ною, справжньою люди-
ною, а не звірюкою на взір 
московських оольшевиків і 
німецьких гітлерівців та 
афро-азійських наслідува-
чів московсько-большеви-
цьких матеріялістичних те-
орій клясової боротьби. 

Бій отій усій матеріяліс-
тичній облуді дає своєю 
поетичною, драматичною і 
белетристичною творчістю 
Роман В. Кухар. 

На творах Р. В. Кухара 
буде рости й виховуватись 
правдива людина, людина-
герой, .̀дейний борець за 
волю свого народу, за пове-
рнення сьогоднішнього за-
непалого морально світу до 
свігу людяности, високої 
духовної культури, до світу 
краси з ідилією Шевченко-
вого „Садка вишневого ко-
ло хати" й симфонією хру-
щів над ним. 

Всі твори Р. В. Кухара від 
поезій „Палкі серця" до 
великого белетристичного 
полотна в двох томах „На-
ція на світанку" та „Андрія 
Первозванного" є націотво-
рчими перлами, які ставлять 
його в ряди видатних пись-
менників, співтворців від-
родження української нації. 

С. Радіон 

Про відродження. 
(Закінчення 

ру у Володимирі вони про-
стоялн вісім годин, перш. 
ніж до них вийшов Архнє-
пископ Валентин Мішуќ, 
назвав їх „чернью" і пішов 
геть, це вислухавши і не 
давши ніякої відповіді. 

На захист архимандрнта 
Валентина було зібрано тн-
сячі підписів під листами, 
розісланими з різні кінці 
світу. Однак архиєпископ і 
Священний синод виявилн-
ся непохитними. Архиман-
дрита Валентина викликали 
в синод і умовляли, щоб 
покинув парафію і засудив 
своїх парафіян. За це йому 
обіцяли дати змогу служн-
ти в іншому місці а згодом 
висунути на єпископа. Та 
архимандрит Валентин не 
погодився, натомість звер-
нувся до патріярхату за-
кордонної РПЦ і разом з 

зі с тор. 2) 
парафіянами був прнйня-
тий під його духовну опі-
ку. Священний синод у Мо-
скві заборонив йому служи-
ти, але вже було пізно. 

Ініціятивна група, до якої 
входять п'ять священиків і 
група вірних РПЦ. закли-
кас покаянням і ділом спо-
кутувати провину за бага-
торічні моральні слабкості, 
включитися в боротьбу за 
моральне очищення РПЦ 
для чого провести нараду з 
метою підготовки до Все-
російського Собору РПЦ, 
на якому можна було б роз-
глянути заяви представни-
ків Московського патріяр-
хату з точки зору канонів 
Вселенської і Російської 
Церкви та оцінити діяль-
ність РПЦ після 1918 року. 
Адже в той час, коли Като-
лнцька Церква в Польщі 

Сою$ївка... 
(Закінчення зі crop 11 

головну радну і редактора 
„Українського Тижневика" 
Рому Гадзевич з мужем 
Андрієм, як теж ГОЛОВНОЌ) 
редактора „Свободи" Зено-
на Снилика, управителя осе 
лі Івана Флиса, мол., і уря-
дуючу „Міс Союзівќў`` Лідў 
Залуцьку, яка, викликана на 
сценў, пригадала, шо пере-

дасть свою корону наступ-
ній ‚‚Міс" 18-го серпня. 

Після мистецької ирогра-
мн відбулась забава під 
справді зоряним небом при 
звуках оркестри ‚‚Іємно" І., 
Коваля. У неділю закінчу-
вались тенісові змагання, 
вікендовці поволі, з неохо-
тою вибирались ломів, а 
щасливці поволі розпакову-
вались на тижневе, а то й 
довше перебування на слав-
ній Союзівці. 

Розподіл 
двох фундацій 

В суботу, 12-го травня 
ц.р., в приміщеннях Това-
рнства „Св. Софія" і УКУ у 
Філядельфії відбулося шос-
те з черги засідання членів 
комісії розподілу двох фун-
дацій під головуванням д-
ра Романа Осінчука та в 
присутності членів д-р-Ро-
мани Навроцької — з^іступ-
ниці голови, д-ра В. Ќліша, 
скарбника інж. Ю. Голов-
чака, секретаря Р. Завнць-
кого і фундатора д-ра Ми-
коли Ценка. 

Перша — це фундація 
„Ценко добро творити" і 
така ж друга, хоч і не пов'я-
зана з прізвищем Цсиків 
(батька йснна д-ра Олексія), 
але закріплена при Т-ві „Св. 
Софія" під назвою „Фунда-
ція для збереження україн-
ської молоді в діяспорі", і на 
цей фонд можуть і повинні 
жертвувати всі, хто бажає 
зберегти нашу молодь. 

Перша фундація постала 
1982 року з нагоди 90-ліття 
Блаженнішого Патріярха 
Йосифа і присвячена пам'я-
ті поќ. дружини Володимн-
ри та џ матері. Друга ство-
рена 1989 року з 10-тнсяч-
ним основним фондом, що 
тепер збільшився до понад 
23-ох тисяч. До тієї суми 
вплинула поважна пожерт-
ва 1,000 дол. від Олександ-
ра Стрільбицького, 2,500 
дол. від Павлнни Подоляк 
на купно двох домів у Пол ь-
щі на Холмщині для табо-
рів української молоді. Ма-
ла група старших осіб з 
Вознесіння, згуртованих у 
братстві св. Вервнці під 
проводом Галини Олексин, 
зложила теж 1,000 дол. 

Беручи до уваги, що не 
маємо потрібних покликань 
до священичого стану, прн-
ділено 15 стипендій по 200 
дол. (3,000 дол.) для се.міна-
ристів у Бразилії, дві сти-
пендії по 150 дол. для дітей 
у Сестер Служебниць та 500 
доллдя Пласту. Для Арген-
тини о. Гекторові Ціммеро-
ві-Баланді 500 дол. для су-
ботньої школи. Для Боснії 
(Югославії) о. Петрові Ова-
дові у Прняворі на Народ-
ний Дім, для дітей у Пере-
мнщлі 200 дод. Для фонду 
пос!Лі1 проф. Володимира 
Мокрого (Краків) 500 дол. 
Львівському Пластові 500 
дол. Дочці про. Ісаевича зі 
Львовг 500 дол. стипендії, 
на УКУ в Римі 500 дол. 
Науковим установам: НТШ 
та УВАН по 200 дол. Цер-
квам: Рим, св. Софії 100 
дол., Люрд (Франція) 100 
дол., Іпатара (Бразилія) 100 
дол., Кенберра (Австралія) 
100 дол. Журналам: ‚.За 
Патріярхат", ‚‚Світло", 
„Нові Дні" по 100 дол.. Ра-
діопрограма в Україну 100 
дол., СКВУ 100 дол.. разом: 
8,200 дол. 

Крім того під час перебу-
вання в Бразилії на посвя-
ченні пам'ятника Тарасові 
Шевченкові роздано на різ-
ні цілі 850 дол., а в Польщі в 
Люблнні на з'їзді мирян 600 
дол., разом: 9,650 дол. До 
того доходить пожертва на 
купно домівки в Польщі 
2,500 дол,Це дає суму 12.150 
дол. 

Р. Завицький 

рятує свою країну від гро-
мадянськоі війни, сказано у 
статті, свангелистн Схід-
ньої Німеччини виступають 
ініціяторами демократич-
них процесів, а в Румунії 
патріярх покаявся і подав у 
відставку, російські ісрар-
хи і не думають про покаян-
ня. 

П О Д Я К А 
З волі Всевишнього ВІДІЙШОВ у ВІЧНІСТЬ дня 26-го грудня 

1989 року в МІСТІ ЛОС АнджелесІ, Каліфорнія, 
наш Дорогий I Незабутній Муж, Батько, Дід I Брат 

бл. п. 
МИХАЙЛО ШВЕЙКО 

син зелено! Буковини, член ОУН, учасник Буковинського 
Куреня 1941 року, ДОВГОЛІТНІЙ церковний староста УАПЦ 

св. Андрія в Лос АнджелесІ, відданий працівник на 
церковній та націоальній ниві. 

Складаємо щиру подяку нашим приятелям і знайомим, 
котрі оідвідувалн Покійного в часі тяжкої недуги, віддавали 
щоденно багато сил І часу, допомагаючи нам у великому 
горі, зокрема О лі та Григорієві Гнипам, Валентині та Миколі 
Краацям та Людмилі Толмачовій. Нехай Божа ласко завжди 
буде з Вами! 

Щиро дякувмо отцям протопресвітерам Роликові та 
БузенкоаІ за величавіпохоронні'відправи І також дириґонто-
ві церковного хору панові Григорію Голнку, хористам, О. Голи-
кові, проф. Сповському І всім, хто прощав Покійного проводжа 
ючи в далекий незнаний cahr, спочатку в Лос АнджелесІ а 
потім у церкаі-пам'ятнику св. Андрія в Баанд Бруку, Н.Дж., 
де Покійного й поховано на Українському православному 
цвинтарі. 

Внсловлюсмо щиру подяку отцям протопресвітерам І. 
Ткачукові та О. Селелииі, панІ-МатцІ Т. Ситниковій, дириген-
тові Н. Войноаській І молодому Іриною ДзядиковІ. Також 
полковникові П. Войиовсьхому за зорганізування вояків-
побратиміа, які відбули почесну варту при домовин! 
та прощальні слова біля могили від Імени „Бук" 
куреня. Дякуємо панам, які несли домовину й також о. 
Базилееському з катедри св. Володимира, президентові 
УНР Миколі Плавюкоаі, о. І. Ткачукові та всім присутнім на 
похороні І на тризні а готелі Марієѓ, красно дякуємо за 
щедрі пожертан в пам'ять Покійного. Дуже дякуємо і Като-
рині Король, яка займалася збором грошей. 

Всього було зібрано 428 дол. Пожертвували: о. Іван 
Ткачук — 20 дол. Катерина Король — 50 дол., Микола й Ірина 
Шпитко — 50 доп., Микола Твардовський — 20 дол., Петро I 
Марія Марцинів — 20 дол., ОлександерСоверин 25 дол.. Галя 
Король — 20 дол., К. Гречак 10 доп., Юрій та Анна Вибачин-
ські — 50 доп., Бирт І ТІна Лаіноп — 40 дол., Василина 
Шаейко — 50 дол., — дружина Покійного, полк. П. і Н. 
Зойновський — 20 дол., Омелян Суховерський — 30 дол., 
Мирослав Роговський — 20 дол., іриней Дзядик 3 дол. 

За бажанням жертводавців гроші розподілені: 100 дол. 
дітям Чорнобиля, 100 дол. на відродження УАПЦ в Україні, 
75 дол. на Центральний комітет Буковинців, 50 дол. нвОБУА 
українців Інвалідів І 103 дол. на організацію РУХ в Україні. 

Господня паска нехай завжди буде з Вами усіма 

Дружина — Василина, 
Дочка — Валентина з мужем Биртом, 
внука — Монік, 
двоюрідний брат — Юрій з родиною 

З невимовним жалом І смутком повідомляємо Родину, 
Приятелів, Знайомих та Українську Громаду, 

що дня 16-го червня 1990 року, в Клівленді, Огайо 
на 84-му році трудолюбивого життя, по короткій недузі 

серця, з волі Всевишнього відійшов у Вічність 
наш Найдорожчий і Незабутній МУЖ, ВІТЧИМ, ДІДУСЬ. 

ШВАҐЕР, ВУЙКО 

сл. п. інженер-лісниіГ^^ 
ВОЛОДИМИР ПІК 

на. оджений 15-го січня 1906 р. в БудиловІ, коло Снятнна, 
Україна, у священичій родині о. Василя і Актоніни з Остис-
лаеських. Член т-еа Інженерів Америки, член Об'єднання 
Українських Лісників І Деревників (ОБУЛІД), довголітній 
голова клівлендського Відділу T-ва Українських Інженерів 
Америки, колишній` голова Відділу УККА а ЛорейнІ, член 

хору „Дніпро", член Українського Музею в Кліиленд). 
В безмежному горю: 

дружина — ІРИНА ГАЛУЩИНСЬКА-ПІК 
Інж. ЮРІЙ ГАЛУЩИНСЬКИЙ 
з родиною 

Мф APETA ГАЛУЩИНСЬКА-
НАДОЗІРНА з Родиною 

родини: Чорнодольських, Шав'яків, Сзтурська, 
Гуків, Мриців, Пежанських. В. Сорока, 
Пушкарів, Ліберіа, Пенцаків, Скорець-

цьких. Ближчі І дальші родини в Україні, 
Польщі, Америці й Канаді. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися в Клівленді 20-го 
червня 1990 p., в українській католицькій церкві свв. апосто-
лів Петра І Павла. Дня 23-го червня 1990 р. Тлінні Останки 
Покійного після Панахиди спочили на українському иаціо-
нальному цвинтарІ-Пам'ятнику у Вашінґтоні, Д. К. 

о 

У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТІ ПОКІЙНОГО, 
дня 28-го липня 1990 p., будуть відправлені 

ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ 
в таких церквах: 

а КлІвлокдІ, Огайо, в церкві свв. апостолів Петра I Павла, 
9-та ѓод. рано, 

у Вашингтоні, в соборі св. Родини 
в БалтіморІ, в українській католицькій церкві са. Михаіла. 
у Монстері, Інділна, в церкві св. йосафата. 
у Бразилії, а котрійсь з українських католицьких церков. 

Замість квітів на могилу Покійного прошу складати ложерт-
аи на Український Снротинець у Бразилії, або на П.юотоау 
Оселю „Писаний Камінь", в Клівленді, або на Інші громадсь-
ко суспільні цілі. Адреса: 

Ігупа Рік. 3810 Library Avo . Cleveland. Ohio 44109 

L 

Ділимося сумною ВІСТКОЮ з Родиною, Приятелями І Знайомими, що в 
суботу 7-го липня 1990 р. на 69-му році життя в Chester County Hospital — West Chester, 

після короткої недуги ВІДІЙШОВ у Вічність наш Найдорожчий Муж, Батько І Дідо 

бл. п. 
ЯРОСЛАВ ЩЕРБАК 

ур. в Дрогобичі, Україна, приїхав до ЗСА в 1949 р. І замешкав в Честер, Па., де належав до 
церкви св. Духа. Покійний був понад 30 років секретарем 352 Відділу УНС. та фінансовим 

секретарем Українського Католицького Ќлюбу. , 
ПАРАСТАС в середу 11-го липня 1990 р. о ѓод. 7-ій веч. в похоронному заведенні Ro-

bert Morland при 9th and Main St., Trainer. Pa 

ПОХОРОН а четвер 12-ro липня 1990 p. Поминальна Служба Божа о ѓод. 9:30 ранку в 
церкві св. Духа, а Т Л І Н Н І Останки спочинўѓь на Lawn Craft Cemeta'y L "wood. Pa 

У глибокому смутку: 

дружина — IRMA BIRK ЩЕРБАК 
сини — ЮРІЙ В.. W Chester. Pa. 

МАРКО Ю., Bethlenem. Pa 
донька — DONNA MEINOLSCHMIDT. Germany 

та 3-ох внуків 

Родина просить замість квітів на могилу Покійного складати пожертви на American Cancer 
Society P.O. Box 208, Exton, Pa 19341. 
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Українці Міннесоти демонстрували 
під час приїзду Горбачова 

Група сумівців після демонстрації в Міннесоті 

Десятки сумівців ввійшли 
у склад української демон-
страції за вільну Україну 
в неділю 3-го червня з на-
годи приїзду Горбачова до 
Міннесоти. 

Українські прапори ма-
йоріли перед резиденцією 
губернатора Міннесоти 
Руді Перпича де відбувся 
обід із Горбачовим. 

Численна кількість пля-
катів висловлювала гасла: 
‚‚Свобода" і Freedom for 
Ukraine". Коли Горбачов 
побачив напис на плякаті, 
під українськими прапора-
ми, .‚Ще не вмерла Укра-
їна,и його лице з мйролюб-
ною усмішкою закам'яніло, 
але за декілька секунд поя-
вилася нова сердечна ус-
мішка. 

Без сумніву, Горбачов ба-
чив українських демонстра-

нтів і зрозумів наші дома-
гання, але чомусь амерн-
канська преса в Міннеапо-
лісі пропустила згадку про 
нас. 

Українці демонстрували 
разом з балтійськими де-
монстрантами Міннесоти. 
Українська громада щиро 
підтримала балтійські на-
роди в їхньому намірі здо-
буття повної нсзалсжности 
від Москви. 

В демонстрації взяли 
участь наступні організа-
ції: СУМА, ОДУМ, Пласт, 
УККА, ЎАКР, ООЧСУ 
Українсько-американський 
Центр, Українська Кредн-
тівка та церкви св. Михаїла, 
св. Константина, свв. Во-
лодимира й Ольги і св. 
Юрія. 

М. Бреславець 

НАШУ НАЦІОНАЛЬНУ 
СИМВОЛІКУ в УКРАЇНУ 
— В Україні, щораз більша потреба 
відзнак національної приналежносте 
а теж і маніфестаційних. зокрема, 
зв'язаних із масовими акціями за від-
зискання наших загарбаних церков і 
їхнього майна. 
— Тепер є щораз більше нагод обда-
ровувати приїзджих з України, пере-
давати та відвідуючи Україну брати зі 
собою. 
— Маючи на увазі контакти, із фірма-
ми, які бслуговують Олімпійські Ігри-
ща й Европу. можемо дати найкращу 
якість по безконќуренційних цінах 
Ми обслуговуємо біжучі потреби СК-
ВУ в цій ділянці! 
— Тут, для Вашої орієнтації, ілюструє-
мо декілька наших узорів (що біле = це 
золочене 14К. золотом, що чорне = 
блакитне) Ці знимки не віддають кра-
си! Якщо Ви заінтересовані — проси-
мо подати свою адресу і ми вишлемо 
Вам наш кольоровий проспект з цін-
ником (ціна: US 1.35 — US 2.35) Може-
те теж прислати 10 дол. і ми вишлемо 
Вам по одному з цих взорів і то з пра-
вом зворотўі Наша адреса: 

O R B I T A G E N C I E S 
34 Bdinborough Court 

Toronto, Ont. M 6 N 2E8 Canada 
Організаціям, церквам при більших 
замовленнях даємо знижку. Через 
крамниці не продаємо; підвищує ціну 
Виконуємо теж замовлення на чужі 
взори. Вистарчить прислати проект і 
ми вишлемо впродовж 45 днів готовий 
взір на схвалення, без обов'язку замо-
вити! Такої обслуги не дає ніхто а сві-
ті!!! 

Найкращий дарунок 
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ — 

Н Е О Б Х І Д Н А К Н И Ж К А Д О М А І В Ш К О Л І 1 

ПОДБАЙТЕ 
щоби в ножній пубпічніи бібпютеці бупа 

повна і стисла двотомова 

Енциклопедія України 
В А Н Г Л І Й С Ь К І Й М О В І 

Джерзі Ситі, Н.Дж. (О. 
Кузьмович). — Спершу зда-
валося все такс просте. Цс ж 
вже третя посилка вантаж-
ннм літаком, що її підгото-
внв Фонд Допомоги Дітям 
Чорнобиля в Україну і тим 
разом, крім членів Фонду, 
мали їхати представники 
редакції „Свободи" і „Ук-
раїнського Тижневика", 
шоб все точно описати та 
пошформуватн про поїздку 
своїх читачів. 

Однак, тим разом транс-
порт мала взяти ‚‚Мрія", 
найбільший вантажний лі-
так світу, що ного виготов-
лено в Києві підприємством 
конструкції Антонова і не з 
Ню Йорќу, як було передба 
чсно, а з Оклагоми, де лі-
так був запрошений амерн-
канцямн на повітряний по-
каз. 

^^Х)тже летимо до Оклаго-
ма Ситі, повні надії на 
„Мрію" з багажем, який не 
було можливо надати 
звичайно. Між багажем, 
найбільша цінність це візо-
чок із електричним мото-
ром для одного із важко 
хворих у Києві. їдемо в 
шістку, четверо членів Фон-
ду і ми — дві журналістки, а 
темою цілий час для нас — 
транспорт дарів для жертв 
Чорнобиля і для України, 
бо ж тим разом мають діста 
тися в Україну також дві 
великі друкарські машини, 
одна для Народного Руху 
України за Перебудову, а 
друга для медичних та ін-
шнх друків до Львова. 

В Оклагома Ситі вітає 
нас гарячий вітер і 100 степе 
нів температури, а від при-
вітного носія пакунків тра-
гічна вістка — саме згинув 
Том Джовнс. Розуміється 
ного прізвище нам нічого не 
каже — але скоро довідує-
мося, що це організатор 
повітряного показу, який 
і допоміг спровадити 
„Мрію" до Оклагоми. 

Щойно в понеділок вран-
ці, приїхавши на військове 
летовище, де далеко від 
забудувань і літаків прня-
корилася „Мрія", стає нам 
ясно, що ця трагічна смерть 
зовсім змінила усі наші пля-
мн і сподівання. ‚‚Мрія" 
стоїть спокійно і виблиску` 
егься на сонці, біла, чистень 
ќа з українським написом 
„Мрія" але і цей українсь-
кнй „з походження" літак 
навіть тут на демократичк-
ній, американській землі, 
провадить невидна рука з 
Москви. Загибель Т. Джовн 
са на совєтському малому 
літаку саме тут викликала 
видимий неспокій у советсь-
ких летунських властях. 
Відповідальний за приїзд 
„МріГ`, заступник міністра 
летунства СССР, вже в поне 
ділок вранці відлетів до 

„МРІЯ", ЩО ЗАЛИШИЛАСЯ ЛИШЕ МРІЄЮ 

Москви, а генерал Вадим 
Петров, що залишився від-
повідальним, мав точні до-
ручсння нікого із „цнвіль-
ннх" осіб на літак не брати. 
Він навіть і не показувався 
на очі„ -і десь просиджував, 
або в готелі, або таки на 
„МріГ', але так, Що не мож-
ча було з ним говорити. 
Змінено також курс поворо-
ту „МріГ' — не через Ірлян 
дію, а через Аляску і Хаба-
ровськ до Москви, де мали 
висадити літак-двійняк, то-
го, що розбився в Оклаго-
мі, і який хоча вже прода-
ний американцям вирішили 
для дослідів забрати до 
Москви. 

Організаторка транспор-
ту дарів Надя Матківська 
не дає так скоро за виграну 
— вона негайно розпочинає 
телефонувати до Ню Йорќу 
і Вашінггону, досовстських 
представників і американсь 
ких властей, щоб таки роз-
добутн дозвіл для нашого 
лету. 

Оклагомці показують 
нам свою дійсно теплу гос-
тинність не лише темпера-
турою на летовищі 105 сте-
пенів, але і допомогою на 
кожному кроці. На летови-
щі біля „МріГ` стоять виши-
кувані вантажні авта із доб-
ром призначеним для жертв 
Чорнобиля, стоїть'на пого-
тівлі авто телевізійної міс-
цевої станції із технічною та 
репортерською обслугою, 
приїжджають репортери мі 
сцевої газети, поліція сте-
реже безпеку літака і нашу, 
а директор допомогової 
американської акції „Годуй 
те дітей" Ларрі Джовнс не 
відступає від нас — гото-
вий у всьому допомогти. 

Не зважаючи на зміну 
ситуації, відбуваються ін-
терв'ю для радіо і телевізії 
про акцію допомоги дітям з 
Чорнобиля тим більше, що 
саме місцева організація -
„Годуйте дітей", з якою зав 
часу зв'язалася Н. Матків-
ська, тут багато допомогла, 
не лише подарувавши 15 
тонн харчів та ліків для 
дітей, але і тим, що бсзкош-
товно переховала у своїх 
магазинах весь транспорт 
ліків та машин, які привезе-
но вантажними автами з 
Нюарку, Ню Йорќу та ін-
шнх місцевостей. Л.Джовнс 
організатор і директор акції 
„Годуйте дітей" вияснює в 
інтерв'ю, що ця організація 
спершу давала допомог% 
країнам третього світу, але 
минулого року замлетрус у 
Вірменії звернув їхні очі на 
нещастя в СССР і тому во-
ни тепер радо прийняли 
запрошення Н. Матківської 
допомагати жертвам радія 
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Карпатський Лещетарський Ќлюб І 
— влаштовує -

в днях 7-8-го липня 1990 року 
на кортах Оселі УНСоюзу 

СОЮЗІВКИ я Е 
Ш 

І цей двигун мусить увійти до ‚‚МріГ' 

(Фото: О. Кузьмович) 

Кріселко для хворого в Кисві чекає на владування 
до літака 

Літах ..СУ — А'" повертається ..Мрісю" до Москви 

ції в Чорнобилі. 
Після довгих переговорів 

десятка телефонів і енсргін-
них переконувань Н. Мат-
ківськоі. таки вдалося біль-
шість із привезеного добра 
перевантажити на .‚Мрію" 
(понад 60 тонн) в 
тому, що найважливіше, обі 
друкарські машини у велн-
чсзного розміру скринях, 
які ледве чи вмістилися б на 
меншин вантажний літак. 

Розуміється Н. Матківсь 
ќа не промовчує перешкод, 
на які натрапляємо нсспо-
дівано через нещасливий 
збіг обставин та розповідає 
їх американським журналіс 
там, про що відтак слухаємо 
на місцевих телевізійних но-
винках. Ціпе щастя, що час-
тнна української залоги 
‚‚МріГ є знайома актнвіс-
там із Фонду Допомоги 

Дітям Чорнобиля з поперед 
ніх летів „Руслана" і це 
допомагає переламати „мо 
сковськнй мур впертости". 
Усі ми з полегшою відци-
хасмо коли скрині з добром 
вкінці на літаку, хоча здае-
мо собі справу з того, що 
‚‚Мрія" для нас здається 
лише залишиться мрією. 
На всякий випадок внкорис 
товусмо із редакторкою 
‚‚Українського Тижневика" 
Ромою Гадзевнч момент, 
коли в ‚.МріГспущені сход-
кн до горішньої частини 
літака, де розміщені т.зв. 
„кабіни" для залоги і паса-
жирів і ‚‚драпаємося", щоб 
оглянути приміщення на 
якому прийшлося б летіти 
чотири доби. Це вузькі лав-
ки, як у переділах давнього 
польського поїзду, на які 
ніччю спускають лежанки. 

ЛЕСЬ КУРБАС 
у театральній діяльності , в оцінках сучасників,— 
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Чи Ти 
Допомагаєш 

Україні? 
Ти можеш допомогти у 
підготовці комп'ютерних 

спеціалістів 
інститут Исстора г.п̀овалить комп'ютерні курси в серпні 
для членів демократичних організацій кількох областей 
України. Ти можеш допомогти перебудові на Україні 
коли будеш спонсорувати комп'ютерну техніку для них. 
ЯЎми станемо спонсорами комп'ютера для (підкреслити 
вибране): Львова. Києва, Харкова. Тернополя, де 
потрібно. Просимо надписати наше Ім'я на комп'ютері як 
спонсор (500$ чи більше) _ тах _ ні. 
Долучаю мій внесок, який не обкладається податком у 
вигляді: 

комп'ютер $1500 _ принтер $500 ^програми $250 
. клавіятура $100 дискети $25 _ інше 

Прошу надіслати мені інформацію про програми, 
передбачені Нсстор Інститутом 
Name . 
Organization 
Address 
City Zip State 

Nestor Institute 2213 Acton Street 
Berkeley, CA 94702 ' (415) 549-1791 Pacific Time 

Питаємося одного із залоги 
скільки їх приїхало, а він 
відповідає, що понад шіст 
десят, хоча звичайно місце 
є на 25 чоловік. З усміхом 
розповідає нам, що сиділи 
таки прямо собі „на голові". 
Ті, не члени залоги, це пока 
зується, різні осібняки із 
„вищого ешелону", члени 
заводу Антонова, що вироб 

.ляє літаки і підприємці, які 
приїхали продавати амерн- . 
канцям літаки чи інше летун 
ське знаряддя. Катастрофа 
літака „СУ", який був саме 
збудований як і його двій-
няк „СУ X" для повітряної 
гри і здобув двічі світовий 
чемпіонат знівечила зовсін 
не лише наші, але і їхні пля-
ни, бо либонь не вдалося 
зробити ніякого „бизнссу". 

Але ми всі не даємо за 
вигране. Стоїмо терпеливо 
цілий понеділок на летови-
щі, члени Фонду записують 
точно кожну скриню, що 
їх складають зараз таки 
за літаком, який дістали 
наказ брати назад до Моск 
ви, а ми розмовляємо з ким 
тільки можна, щоб знати 
точніше про „Мрію" та про 
її лети. Довідуємося, ді.і., 
що „Мрія" може летіти 
20,000 миль без приземлен-
ня тому, що має можли-
вість набрати 280,000 тонн 

( пального. Але тут набрали 
вони лише 120.000 і тому 
треба буде їм приземлитися 
чотири рази ще і тому, що 
перед „Мрією" летять два 
літаки-винищувачі, у яких 
поемність на бензину мала. 
Ці несподівані чотири при-
землювання також" були 
однією із причин, що Моск 
ва не хотіла погодитися на 
присутність на „МріГ ци-
вільних осіб із ЗСА. 

Цілий день сонце гріло 
немилосердно і я радо прий 
маю запрошення одного із 
фільмовців з телевізійної 
станції КВТВ заховатися на 
якийсь час до його авта. 
Там він показує мені на 
малому екрані цілий драма-
тичний перебіг недільного 
дня. Бачу, як літах злітає 
високо вгору, відтак неспо-
дівано замовкає мотор, чу-
тн як Т. Джовнс пробує 
його запалити, а через хви-
лину після того, літак па-
дає на землю як зістрілений 
птах і все ховається у тем-
ному димі. Бачу як люди в 
масках на обличчі пере -
шукують гору попелу, чую 
переляканий шум 75,000 
осіб, що придивлялися стра 
шному видовищі і плач, най 
ближчих та думаю, що тут 
відбулася більша трагедія 
як те, що наш лет „Мрією" 
таки здасться залишиться 
лише мрією. 

Пюбов Коленська 

ПОТОЙБІЧ 
РУБІКОНУ 

ОПОВІДАННЯ. НОВЕЛІ. 
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Мистецько офорипвння 
Любоспаоа Гуцалюко 
Тверда обкладинка 
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ЛІЦЕНЗІЙОВАНИЙ 

ДЕРМАТОЛОГ 
Центр американської 

дерматології 
(212) 247-1700 
210 Central Park South 

New York. N.Y. 
(bet. B"way u 7th Avo.) 

Medicare приймається 
Пацієнтів приймається тільки 

за домовлонням 
Працюємо також в суботу 

Можете знайти нас скоро 
о NYNEX Yellow Pages. 
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26 First Avenue 
New York. N.Y. 10009 

Tel.: (212) 473-3550 
ПО ГУРТОВИХ ЦІНАХ: нитки ДМЦ, 
різного роду мотзріллн апн пнши-
аання, канви, ќніѓжки з украінсьхи-

ми азорами, І т. л. в Арці. 

ВАКАЦП 

ВАКАЦІЇ 
ВИГІДНІ , гарні мешкання, з во-
рандами, бпизько моря у 
ВайлдвудІ, Н. Дж. Прошу толо-
фонувати до А.Никоровича, на 

число (609) 729-5814 

Ф Р І З Н І ` , џ 

Шукаю 2 або 3 кімнати з кух-
нею в Ірвінґтоні. або в 
Мейплвуді, Н. Дж. 

Тељ: (201^372-1759. 

' F U N E R A L D I R E C T O R S ' 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 

Займається похоронами 
' в BRONX. BROOKLYN, 
NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

ЛЎІС НАЙҐРО — дирехтор 
Родино ДМИТРИЌ 

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

(212) 674-2568 

Richard H. Burnadz 

УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

FUNERAL HOME 
371 Lakeview Avenue 

CLIFTON. N.J. 
Phone: (201) 772 1880 

Funeral Director 
Chapels available throughout 

the Metropolitan Area 
в а я к ш п в а ш н в о в ш я 

T 
ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 

ІВАН КОЗАК, член УНС ВІдд. 
147-го їм. се. Мизділя в Алл#н-
тезні, Па., помор 15-го вересня 
1989 року на 74-му році життя. 
Нар. 17-го травня 1915 року в 
ЎкраЃні. Членом УНС став 1952 
року. Залишив у смутку пл амін-
ників і племінниць. Похорон 
відбувся 21-го вересня 1989 
року на цвинтарі св. Михаїла у 
Вайтголл, Па. 

Вічна йому Пам'ять! 

Дженіс Мілінічик, секр. 

АННА ПРЕСС. член УНС ВІдд. 
151-го їм. Св. Марії в Аллентавн, 
Па., померла 17-го квітня 1990 
року на 85-му році життя. Нар. 
1925 року в Алентавн, Па. Чле-
ном УНС стала 1942 року. Зали-
шила у смутку дочку Дану Ме-
линовську І брата Евѓена. Похо-
рон відбувся 20-го квітня 1990 
року на місцевому цвинтарі в 
Бетлегем, Па. 

Вічна Ти Пам'ятьІ 

Анка Строт, секр. 

МАРІЯ СПОЛОВИЧ, член УНС 
ВІдд. 490-го їм. Івана Франка в 
Іреінгтон), Н.Дж., померла 19-

го травня 1990 року на 70-му 
році життя. Нар. 1919 року. Чл е-
ном УНС стала 1936 року. Зали-
шилз у смутку сина, дочку І 
внука. Похорон відбувся на 
Голлівуд СеметерІ в Юніон , 
Н Д ж . 

Вічна Тй Пам'ятьІ 

Гелена Чорномаа, секр. 

ВІРА ГНАТКЖ, член УНС ВІдд. 
388-го їм. М. Лисенќя в Маямі, 
Фла., померла 15-го березня 
1990 року на бв-му році життя. 
Нар. в Україні . Членом У Н С 
стала 1989 року. Залишила у 
смутку доньку Наталку, сина 
Петра та рідню в Україні. Похо-
рон відбувся 20-го березня 1990 
року на цвинтарі са. Андрія в 
Бавнд Бруку, Н.Дж. 

Вічна Тй Пам'ятьІ 

А. М., секретар 

СТАНИСЛАВ МАЌС, член УНС 
ВІдд. 248-го ім. Богдана Хмель-
ницького в Котесвілл, Па., по-
мер 10-го травня 1990 р. на 88-
му році життя. Нар. 18-голисто-
пада 1921 року в Котесаілл, Па. 
Членом УНС став 1948 року. 
Похорон відбувся на Укр. Прс-
вославному Цвинтарі в Котес-
вілл, Па. 

Вічка йому Пам'ятьІ 

Секретар 

ЮЛІЯ Г. КАНИЌ, член УНС ВІдд. 
58-го їм. са. Івана Хрестителя у 
ВІлінґ, В.Вач померла 1-го чере-
ня 1990 року на 72-му році жит-
тя. Нар. 29-го липня 1917 року я 
Гомствд, Па. Членом УНС стала 
1984 року. Залишила у смутку 
мужа Стефаиа. Похорон від-
бувся на цвинтарі Мт. Кальеарі у 
ВІ.ьпґ, В. Ва. 

Вічна Тй Пам'ять! 

Петро Когут, секр. 


