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У ЗНИЩЕННІ ПАМ'ЯТНИКА БРАЛО 
УЧАСТЬ ШІСТЬ НАПАСНИКІВ 

Старий Угринів (УНІАР, 
Василь Сікач). — Як уже 
інформовано, тут 10-го лип
ня вибухом великої сили 
підірвано вдруге, нещодав
но встановлений, пам'ятник 
провідникові ОУН Степа
нові Бандері. 

Як відомо, пам'ятник С. 
Бандері був поставлений 
1990 року на його батьків
щині в селі Старий Угринів, 
Калуського району на Іван-
но-Франківщині. І той па
м'ятник невідомі особи пі
дірвали 29-го грудня 1990 
року о 3-ій год. 10 хв. ранку. 
Тоді очевидці бачили жов
тий автомобіль „Жигулі" з 
івано-франківськими номе
рами. Слідство, яке прово
дилося калуською прокура
турою, так і не встановило 
чиїх рук це справа. Не знай
шли також винуватця вибу
ху двох бойових гранат, 
кинутих у приміщення 
міськвиконкому Івано-
Франківського. 

Незабаром люди зібрали 
гроші і відновили пам'ят
ник. Відкриття відновлено
го пам'ятника відбулося 30-
го червня, у день 50-их ро
ковин проголошення акту 
про відновлення державнос 
ти України. Та цього разу 
люди вирішили стерегти 
пам'ятник. 

І ось 10-го липня біля 
відновленого пам'ятника С. 
Бандері чергували член міс
цевого осередку Руху Ярос
лав Турчиняк та член про
воду СНУМ Василь Мак-
симчук. Десь по 3-ій годині 
ночі Я. Турчиняк дрімав на 
лавочці біля пам'ятника, а 
В. Максимчук вирішив 
пройтись вуличкою, яка ве
де до села Зелений Яр. 
Пройшовши кільканадцять 
метрів, він у світанкових 
сутінках побачив шістьох 
осіб у масках, озброєних 
автоматами, які йшли доро 
гою. Нічні гості кинулись 
до хлопця, але той почав 
тікати і кликати людей. На
падники випустили кілька 
ракет, освітивши все навко
ло, і дали кілька поодино

ких пострілів, а потім випус 
тили по ньому автоматну 
чергу. Одна з куль наздог
нала хлопця і він упав на 
бігу. 

У цей час Я. Турчиняк 
вискочив на вулицю із-за 
каплиці, зведеної поруч з 
пам'ятником. Його тут же 
збили з ніг і вдарили прик
ладом межи плечі. 

Через хвилину злочинці 
заклали вибухівку і, підпа
ливши бікфордів шнур, вте
кли. Страшної сили вибух 
не лише вщент розніс па
м'ятник, а й зруйнував при
леглі будинки, розкидавши 
осколки на сотні метрів і 
покалічивши двох людей. 

Жителі села, які збіглися, 
викликали швидку допомо
гу, повідомили правоохо
ронні органи. 

„Напасники стріляли 
страшною зброєю — куля
ми із зміщеним центром 
ваги" — сказав головний 
лікар медсанчастини вироб
ничого об'єднання „Хлор
вініл". Сім годин тривала 
складна операція. Куля заче 
пила пах, роздробила два 
ребра, порвала частину ле
генів і застрягла в хребці. 
Прооперований 21-річний 
В. Максимчук знаходиться 
в реанімації. Лікарі роблять 
все можливе, щоб врятува
ти хлопця. Але потрібно 
багато донорської крови 
першої групи, якої бракує в 
лікарні. 

Тим часом зібрано масу 
доказів, які викривають дії 
злочинців — Гільзи, кулі, 
що застрягли в стінах капли 
ці та інші речі. 

„Напасники діяли безпеч
но і безцеремонно, видно, 
сподіваючись на повну без
карність, навіть не замітаю
чи слідів", — сказав один з 
працівників правоохорон
них органів, який бажав 
залишитись анонімним. 

Заступник голови Това
риства „Меморіял" заявив, 
що демократичні сили спо
діваються, що на цей раз 
злочинці понесуть відпові
дальність за скоєне. 

Відбудеться фестиваль 
у Філядельфії 

Філядельфія (Н. Пазу-
няк). — Цьогорічний Фес
тиваль Українського Мис
тецтва ,,Гомін України" 
об'єднуватиме в собі мис
тецькі сили діяспори і від
роджуваної України. 

Відбудеться він у п'ят
ницю, 19-го липня, в тради
ційному місці — Робін Гуд 
Дел Іст (Рідж авеню при 33-
ій і Дофин вулицях, Фейр-
монт парк), і почнеться о 
год. 8-ій вечора. 

Такі фестивалі щороку 
старанно подготовляють-
ся і стали традицією від 
1975 року. В цьогорічній 
програмі виступлять київ
ська віольончелістка, лав-
реат всесоюзного та україн

ського республіканського 
конкурсів Лариса Байрамо-
ва, жіночий ансамбль хору 
„Думка" з Ню Йорку (ху
дожній керівник — о. Ми
хайло Лев; він також вико
нуватиме партію фортепія-
но), група клясичного бале
ту з Донецького, скрипаль 
Ігор Швець та український 
танцювальний ансамбль 
„Лиман" під мистецьким 
керівництвом Ореста Ла-
сюка. 

Імпреза організована 
стараннями Департаменту 
розваг Філядельфії та Фес
тивального Комітету Укра
їнської Громади Метропо-
літальної Філядельфії. 
Вступ вільний. 

В Україні створено Асоціяцію 
Демократичної Преси 

Київ. — Тут 17-го травня 
створено Асоціяцію Демок-
ратичної Преси України 
(АДПУ) з-поміж представ
ників редакцій і творчих 
груп журналістів, радіо і 
телевізії, видавництв, інфор 
маційних агентств, окре
мих журналістів з України 
та поза її межами. 

На установчих зборах 
асоціяції пооголошено про 
грамову заяву, що визначує 
її цілі і стремління, її ду
ховний образ: 

„АДПУ будується на до
бровільних демократичних 
засадах, вона позапартійна, 
не альтернативна Спілці 
журналістів України, об'єд
нує як творчі колективи,так 
і окремих працівників різ
них засобів масової інфор
мації в республіці та поза її 
межами незалежно від їх
ньої національности і віро
сповідання; які відстою
ють демократичні перетво
рення у суспільстві, права 
людини, її честь і гідність з 
позицій загальнолюдських 
цінностей. 

Асоціяція Демократич
ної Преси України сприяти
ме якнайповнішому задово

ленню потреб суспільства і 
кожної людини в об'єктив
ній достовірній інформації. 
Вона виступає проти від
стоювання кон'юнктурних 
інтересів, нехтування етич
ними і професійними нор
мами. 

Мета асоціяції — консо
лідація демократичних сил і 
координація дій демокра
тичних видань, редакцій 
радіо і телебачення, зміц
нення їхньої матеріяльно-
технічної бази, створення 
альтернативної служби роз-
повсюдження друкованої 
періодики, надання мораль
ної і матеріяльної підтрим
ки творчим колективам і 
окремим журналістам, які 
переслідуються за свої де
мократичні переконання, 
зазнають дискредитації і 
утисків. Для цього асоція
ція створює юридичну слу 
жбу, фонд, комерційні 
структури. 

Асоціяція Демократичної 
Преси України запрошує до 
співпраці журналістів демо
кратичної орієнтації". 

Заява закінчується ось ци
ми словами: „В єдності на
ша сила! Слава Україні!" 

Про Львівську академічну гімназію 
пише „Літературна Україна" 

Київ. - - У газеті „Літе
ратурна Україна" появила
ся незвичайно позитивна 
інформація п.з. „Гаудеа
мус Ігітур", де кореспон
дент цієї газети повідомляє 
про з'їзд з усього світу, 
професорів і випускників 
Львівської академічної гім
назії, що відбувався у трав
ні та й про інші з'їзди цієї 
гімназії, що проходили в 
діяспорі, відзначаючи 20-, 
ЗО-, 40-, 50-, ліття останньо
го випуску гімназистів. 

Говорить кореспондент і 
про обширну програму, в 
якій із доповідями висту
пили народні депутати Ук
раїни Ірина Калинець, Вя
чеслав Чорновіл, Ігор Юх-
новський, Роман Іваничук, 
М. Косів, головний редак
тор журналу „Дзвін" Роман 
Федорів, директор Інститу
ту Суспільних Наук АН 
УССР Ярослав Ісаєвич та 
гості з діяспори. Поміж 
ними — „щирий друг" цієї 
газети — Богдан Целевич. 

Але найважливіше годі 
поминути — найважливіше, 
що віддзеркалює пошану і 
сантимент до Львівської 
академічної гімназії: „Сьо
годні це приміщення у Л ьво 
ві належить середній школі 
ч. 1. А колись тут містилася 
відома на всю Галичину 
перша Львівська академіч
на гімназія. Тут читали лек
ції визначні педагоги, зак
лад вирізнявся чудовими 
літературно-мистецькими 
традиціями, правив за при
клад національної освіти. З 
вересня 1939 усе завмерло. 
Українська гімназія стала 
просто 'радянською шко
лою'. Новий лад і війна 
розсіяли по всьому світу 
випускників гімназії". 

І оце саме речення, що 
гімназія ця „стала просто 
'радянською школою' — 
без обиняків, стверджує су
щу і трагічну правду, якій 
колись не було б місця у 
підсовєтській пресі. 

У Меджилабірцях вшанували 
Енді Варгола 

Пряшів, Чехо-Словаччи-
на (М. Мушинка). — У су
боту і неділю, 29-го - 30-го 
червня, у Меджилабірцях 
відбувся 29-ий Фестиваль 
Культури і Спорту, голов
ним організатором якого 
була „Русинська Оброда". 

У двох концертах фести
валю виступило понад де
сять самодіяльних колекти
вів із Словаччини та з-за 
кордону. Із закордонних 

„Самопоміч" відкриває банк у Клифтоні 
Джерзі Ситі, Н.Дж. (О. 

Кузьмович). — Колись у 
нас був дуже популярний і 
корисний клич: ,,Свій до 
свого", який тепер, хоч як 
був би на потребу у практи
ці, не дуже переводиться в 
життя. Тому приємно послу 
хати інформацій голови Ра
ди Директорів української 
кредитівки в Пассейку Яро
слава Федуна, який захо
дить до редакції в товарист 
ві двох українців-фахівців, 
архітекта Юрія Савицького 
і будівничого Мирона Куку
рудзи, про їхній спільний 
задум, що саме завершу
ється. 

Це — український банк в 
Клифтоні, який „Самопо
міч" з Пассейку задумала, 
коли в останніх 10 роках 
зросла числом членів та 
закріпленням резерви так 
сильно, що стала поважною 
фінансовою інституцією, 
яка сміло може конкурува
ти із подібними американ
ськими, а при тому задово-
лити українську спільноту 
саме околиці Пассейку — 
Клифтону, де живе сьгодні 
приблизно 20,000 українців, 
а досі охоплених кредитів-. 

Будівничі банку в Клифтоні в редакції „Свободи" (зліва): 
М. Кукурудза, Я. Федун і Ю. Савицький 

кою є лише 2,800. 
Отож дирекція кредитів

ки „Самопоміч" в Пассейку 
з бажанням дальше продов
жувати свій ріст покликала 
до життя окремий Будівель
ний комітет, що складаєть
ся із Я.Федуна, Степана 
Кіри і Євгена Шипайла. Ко
мітет приступив енергійно 
до виконання задуму. Після 

закуплення відповідного 
місця у Клифтоні, з вели
кою площею, що буде до
гідна для паркування авт, 
рішено будинок, який там 
находився, перебудувати на 
модерний та вивінуваний 
в усі засоби сьогоднішньої 
техніки і безпеки банк. 

(Закінчення на crop. 3) 

колективів найбільшим ус
піхом у майже чотири
тисячної публіки користу
вався виступ музично-спі-
вацько-танцювальної групи 
„Визерунки" із Тернополя в 
Україні. Це вже друга подо
рож тернопільського ан
самблю в Чехо-Словаччи-
ну. В грудні минулого року 
„Визерунок" з неменшим 
успіхом виступав на фести
валі „Маковицька струна" в 
Бардієві. Дуже успішним 
був і виступ колективу Бу
динку Культури в Руському 
Керестурі у Югославії, який 
представився віночком ук
раїнських пісень, головним 
чином коломийок, та за-
карптаськими народними 
танцями. 

Головним пунктом цьо
горічного Фестивалю Куль
тури і Спорту в Меджила
бірцях було відкриття Му
зею Модерного Мистецтва 
з екзпозицією про родину 
Енді Варгола, одного з най-
популярніших американсь
ких художників XX століт
тя, засновника художнього 
стилю, що увійшов у мис
тецтво під назвою ,,поп-
арт". Батьки Енді Варгола 
походили з недалекого від 
Меджилабірців села Мико-
ва і були русинами-україн-
цями. 

У відкритті музею брав 
участь міністер культури 
Словацької республіки Ла-
діслав Снопко. Приїхав і 
рідний брат Енді Варгола 
Пол Варгола із ЗСА та ба
гато мистецтвознавців із 
Праги, Братислави, Ко-
шиць та Пряшева. У вис
тавці музею були представ
лені репродукції ряду кар
тин Е. Варгола, оригінали 

(Закінчення на crop. 3) 

ЗРОСТАЮТЬ СОВЄТСЬКІ БОРГИ 
І ТУРБОТИ ЗАХОДУ 

Лондон. — У зв'язку з 
приготуванням сімох індус 
тріяльних держав, а також 
Совєтського Союзу, до 
Лондонської економічної 
конференції, у західній пре
сі появилося чимало аналі
тичних статтей у яких гово
риться не тільки про зрос
тання совєтських довгів, 
але також про турботу за
хідньої „великої сімки", що 
робити з комуно-московсь-
кою імперією, яка ще так 
недавно була поважною за
грозою для Заходу й ініція-
тором багатьох авантур
ницьких війн, комуністич
них заколотів та переворо
тів в багатьох країнах сві
ту. 

Аналітики пригадують 
американцям й тим, які так 
дуже поспішають сьогодні 
рятувати імперію войовни
чих комуністів, що тимчас-
сово перетворились в ягнят 
у вовчій шкурі, що Москва 
була ініціятором війни в 
Кореї, В'єтнамі, Анголі, 
Афганістані, Нікарагуа, 
Ель Сальвадорі, які кошту
вали західньому світові не 
тільки тисячі вояків вбити
ми і пораненими, але біль
йони долярів витрат для 
покриття воєнних видатків. 

Кремлівські диктатори 
натомість, переставивши 
майже всю свю індустрію 
на воєнну стопу, продуку
вали модерну зброю, раке
ти, ,,супутники", намага
лися перегнати З'єднані 
Стейти Америки в стратос
фері, занедбавши при тому 
інші ділянки своєї економі
ки і постачання населення 
товарами першої потреби. 

Тепер виявляється, що 
Совєтський Союз має 70 
6ІЛ.ДОЛ. довгу, 60 біл. плат
них вже на протязі найближ 
чих кількох років, а 25 до ЗО 
відсотків до кінця цього 
року. Кремлівські керівни

ки тому так наполегливо 
стараються здобути нові 
позички, щоб сплатити при
наймні частину старих і 
піднести життєвий рівень 
власного населення заку
пом товарів за кордоном, в 
першу чергу харчових про
дуктів і медикаментів. Ці 
заходи змусили совєтських 
господарників скоротити 
імпорт інших товарів, зок
рема запасних частин для 
індустрії, що у свою чергу 
причинилось до зменшення 
видобутку оливи і продук
ції рафінерій нафти. 

Західні економісти перед
бачають, що совєтський 
керівник М. Ґорбачов, нас
лідуючи польського прези
дента Лсха Валенсу, буде 
пробувати знизити до міні
муму західні задовження 
СССР. Поінформовані осо
би кажуть, що він (Ґорба
чов) не здобуде в Лондоні 
великих симпатій до його 
економічного пляну, який 
все ще залишається під кон 
тролею одної комуністич
ної партії і навіть не наб
лижується до системи віль
ного ринку. Крім того „ве
лика сімка" не є готова уді
ляти для СССР більшої фі
нансової та економічної до-
помоги і таку допомогу 
вважає риском для вільного 
світу. Без більшої західньої 
допомоги совєтська еконо
міка не встоїться на довшу 
мету. Спеціялісти передба
чають, що СССР потребу
ватиме цього року 17,9 біл. 
твердої валюти для покрит
тя позичок, а в 1992 році 
23,9 біл. дол. 

Кажуть, що нібито М. 
Ґорбачов не проситиме в 
Лондоні позичок, але за 
нього зроблять цю „робо
ту" президент Франції Фран 
суа Міттеран, Гельмут 
Коль чи італійські рятівни
ки імперії. 

У СВІТІ 
НА ПРЕСОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ у Варшаві представник 
президента Польщі, торкаючись вислідів візити Лєха 
Валенси до Бельгії і його зустрічі з керівниками НАТО і 
членами Европейських спільнот, повідомив, що Валенса 
висловив бажання, щоб Европейська спільнота взяла на 
себе опіку над країнами колишньої Ради економічної 
взаємодопомоги, але вже без домінування СССР. В той же 
час на переговорах з генеральним секретарем НАТО 
Манфредом Вернером Валенса заявив, що не можна 
говорити про європейський процес і безпеку, ізолюючи 
Совєтський Союз. 

АГЕНТСТВО РОМПРЕСС повідомило, що прем'єр-
міністер Румунії Петре Роман звернувся до урядів країн 
„великої сімки" з проханням врахувати нагальні потреби 
Румунії в період переходу її економіки до ринку. В даний 
час західня допомога сповільнилася, оскільки нема 
певности, що румунський уряд рухається у бік демократії. 
Петре Роман пропонує скликати в Букарешті ще в цьому 
році спільну конференцію „сімки" і країн Центральної та 
Східньої Европи, щоб виробити програму підтримки 
економічних реформ в країнах цього регіону. 

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК міністерства закордон
них справ Норвегії повідомив, що норвезькі власті 
відхилили прохання уряду Литви, адресоване до централь
ного банку Норвегії, надрукувати нові литовські грошові 
банкноти, які мали б замінити совєтські карбованці. 

В НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС В республіці Татарстан відкри
ється самостійний державний банк. Про це заявив 
президент ТССР Мінтимер Шаймієв. На його думку, 
такий крок конче необхідний для обмеження фінансового 
впливу союзних і російських органів. 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ РСФСР прийняла указ, 
про створення німецького національного району в 
Алтайському краї. Населення району — 20,000 осіб. 
Всього в Алтайському краї тепер проживає 127,000 німців. 

ЯПОНСЬКА ГАЗЕТА „Майназі" опитала 3,000 японців 
щодо їхнього ставлення до СССР після візити до Японії 
Міхаїла Ґорбачова. Газета констатує, що 57 відсотків 
японців свого ставлення до СССР не змінили, 34 відсотки 
змінили на краще, а 3 відсотки — на гірше. 

В УКРАЇНІ, НА ТЕРИТОРІЇ Херсонського Музею-
Заповідника, розрито і розграбовано понад 20 давніх 
могил. Шкоди, завдані історичним пам'яткам, досягають, 
на думку спеціялістів, мільйона карбованців. 

ЗАСТУПНИК ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА РСФСР Міхаїл 
Малєй повідомив, що уряд Росії готує рішення про 
націоналізацію союзної власности, яка розташована на 
території республіки. 

ГРУПА АМЕРИКАНСЬКИХ експертів побувала недав
но у Київській військовій окрузі, щоб оцінити інформації 
про військові сили СССР. Це відвідання — перший крок на 
шляху практичної реалізації віденського документу 1990 
року у справі зміцнення довір'я і безпеки в Европі, що 
вступив в силу 1-го липня цього року. Протягом 12 годин 
американські військові спеціялісти перевіряли наявність 
бойової техніки і озброєння у 110-му Гвардійському 
мотострілецькому полку, яким командує герой Совєтсько
го Союзу полковник І. Плосконос. Як повідомив кореспон 
дента Укрінформ — ТАСС начальник відділу забезпечена 
ня реалізації договору про зменшення озброєнь округи 
полковник В. Істомін, американська сторона була задово
лена результатами перевірки. 

В ЛОНДОНІ РОЗПОЧАЛАСЬ 
КОНФЕРЕНЦІЯ „ВЕЛИКОЇ СІМКИ 

Лондон. — Пресові аґен-
ства і корееронденти інфор
мують, що до Лондону при
були голови держав ів керів
ники урядів сімох індустрі-
яльних держав для відбуття 
своєї традиційної зустрічі. 
Сім відповідальних керів
ників: президенти Д^сордж 
Буш і Франсуа Міттеран та 
прем'єр-міністри: Джан 
Мейдзрор, Великобританія, 
Браєн Малруні, Канада, 
уошікі Кайфу, Яронія, Джу 
jjio Андреотті, Італія і кан
цлер Німеччини Гельмут 
^Соль, прибули зі своїми до
радниками до Дондону не 
тільки для аналізи ероїх 
економічних структур і ви
слухання плянів на майбут
нє, але т а р ж для долар д-
ження справи дороіуюги для 
СССР та зустрічей з керів
ником |кому^о-ї|*ос{совсьрї 
імперії Міхаїлом Горбачо
вим. 

Останній прибуде до 
Лондону в середу і зустрі
чі з ним відбудуться в зов
сім інірому приміщенні, час 
тинро окремо рожрої деле
гації, а частинро спільро. 
Зустрічі з ним закінчаться 
преророю конференцією, 
докиїдо не відомо, спіль
ною чц окремою. В міжча-
сі в Дондоні вже перебуває 
велика совєтська делегація 
на чолі з Євгенієм Прімар-
вим, а кожна західня деле
гація отримала, окремо від 
М. ^орбачова 23-с;горіщсо-
вий елярорат, у ярому він 
виклав усі ропі кремлівсь
кого керівництва і усі пля-
ни, які нібито мають бути 
здійснені в недалекому май
бутньому з передумовою, 
іро Москву отримає запев
нення західньої масиврої 
допомоги. 

Делегація ЗСА, пересту-
діювавши „циркуляр" зая
вила, що це неро^ов'язу-
ючий Hifcojro приватний 
лист президента М. Горба
чова з якого виходить, що 
(ровєтськии <£оюз ротребу-
ватиме не років, а десяти
літь для переводу в систе
му вільроро ринку. 

іроеродар конференції 
„великої сімки" прем'єр-
міністер Джан Мейд^сор 
заявив, ідо, на fio^o думку, 
лист, чи викладені в н^ому 
ровєтські пляни, можуть 

радше пошкодити СССР. 
В родіброму тоні висловив
ся тарож прем'єр-міністер 
Канади Б. Малруні, після 
зустрічі з Дж. Мейджором. 

Президент Дж. Буш, який 
матиме окрему зустріч з 
М. Горбачовим в середу, 
17-го липня, ще не зайняв 
старовища до згаданого 
совєтського „документу", 
ро до Дондону він прибув 
досить пізро з Парижу, де 
він зустрічався з президен
том Франції Ф. Міттера-
ром. В кожрому разі про-
розиціі совєтського ліде
ра будуть предметом обго-
рорення на одрому з пле
нарних засідань, які розро-
чалися у ронедідок, 15-го 
липня в приміщеннях Лан-
кастер Гавз. 

Керівник совєтсь^сої деле
гації Є. Прїмаков застосу
вав тактику застрашуван
ня кажучи, що відсутність 
західньої масивної доро
г о ги може спричинитись до 
збільшення розрахунків в 
СССР, а і^оже навіть гро
мадянської війни. Яронсь-
кий прем'єр Т. Кайфу різ̂ со 
заявив, реагуючи на заяву 
Прімарова, що „ми вже ці 
застрашування чули і jrо 
від самого Ґорбачова". Кай 
фу натякав на імперіяліс-
тичні апетити Москви, від
мову віддати Японії Кури-
льськ^ острови і неохоту на
дати більші свободи для 
республік. 

Британія, ЗСА, Яронія і 
частина Европи скептичро 
розглядають справу надан
ня великої доромоги для 
СССР, але рокиїдо непев
ність рішення існує далі. 
Г. Коль і Ф. Міттеран ду
мають, що доромога Nfoc-
кві є в інтересі Заходу і 
роширення демократичних 
еробід на рсоді. 

Ероромічні аналітики ка
жуть, ідо Кремль зробив 
максимальні заходи і вис
лав до Лондону найкращих 
ероїх ролітичних і еконо
мічних спеціялістів, частин-
жо для того, щоб збаламу
тити Захід і внести дроро-
діл серед „великої сімки". 
Велика західноєвропейсь
ка преса заррорила тарож 
про деструктивну силу Мос 
кви рсолись і тепер. 

В АМЕРИЦІ 
ПРЕЗИДЕНТ ДЖОРДЖ БУШ закликав Конгрес виділи
ти засоби на продовження виробництва стратегічного 
бомбардувальника Б-2 і створення стратегічної оборонної 
ініціятиви (СОІ) — системи протиракетної оборони з 
елементами космічного базування. Як зауважив Прези
дент, конфлікт у Перській затоці показав, що сучасна 
бойова техніка „зменшує війни і зберігає життя", Буш 
сказав, що у багатьох регіонах плянети нема політичної 
стабільности, що багато країн стараються мати зброю 
масового знищення, а Совєтський Союз і далі є „військо
вою державою-надпотугою зі щораз більш сучасною 
бойовою технікою і програмою модернізації багатьох 
видів зброї". У зв'язку з цим Буш заявив, що система 
протиракетної оборони і новий бомбардувальник життєво 
необхідні для підтримання обороноздатности З'єднаних 
Стейтів на адекватному рівні. Білий Дім має надію, що 
Сенат ЗСА виявиться щедрішим до Пентагону, ніж Палата 
Репрезентантів. 

ТАК ЗВАНИЙ ЧОРНИЙ конгресовий кокус, тобто члени 
Палати Репрезентантів і Сенату негритянського походжен 
ня, голосами 19 проти одного, висловили своє застережен
ня до кандидатури судді Кларенса Томаса, якого прези
дент Джордж Буш найменував на члена Верховного Суду 
ЗСА. Судця Томас був би другим чорним членом Верхов
ного Суду у випадку потвердження його кандидатури 
Сенатом. Він мав би зайняти місце судді Тирґуда 
Маршалла. Конгресмен Едолфус Тавнс, демократ з 
Бруклина, який очолював кокус заявив, що більшість 
членів перевіряли досіє судді Томаса і ствердили, що він не 
є тією особою, яка продовжувала б обороняти права 
меншости і людські права у Верховному Суді у спосіб як це 
робив Т. Маршалл. Очевидно, це тільки початок спротиву 
до номінації Дж. Буша, бо активісти на відтинку боротьби 
за громадські права чекали тільки на висліди кокусу, які 
послужать їм свого роду вказівкою до розгорнення акції 
спротиву. 
ПОНАД 50,000 ТУРИСТІВ і місцевих мешканців спосте
рігали з великим зацікавленням затьміння сонця на 
Гаваях, яке охоплювало полосу ширини 150, або й більше 
миль. Очевидно, вчені астрономи, військові й цивільні 
спеціялісти, журналісти й інші, спостерігали затьміння при 
допомозі спеціяльної апаратури приміщеної на астроно
мічній станції розміщеної в горах, зглядно гірському 
шпилі висотою 13,700 футів.Затьміння було майже повне тіль
ки довкола сонця можна було побачити ясне коло, яке однак 
не давало достатньо світла для освітлення наземного 
простору. 
ЗДАЄТЬСЯ, ЩО БОРОТЬБА летунської пасажирської 
цивільної компанії ,,Пен-Амерікан" добігає до кінця. 
Дирекція цієї колись найбільшої і найсильншої фінансово 
компанії погодилася продати частину шерів, а тим самим 
право покупцям використовувати лети Пен-Ем до Европи, 
Азії і Африки. Головним покупцем виявилася компанія 
„Делта", друга найбільша пасажирська летунська лінія в, -г: 
ЗСА. ' 
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Нова конфігурація сил 
на Далекому Сході 

У минулому тижні президент Джордж Буш 
вітав у Білому Домі президента Південної Кореї 
Рога Тае By, першого лідера тамошньої країни, 
який був два роки тому обраний у демократичних 
виборах. Це був теж один із дуже нечисленних від
відувачів, який приїхав „без простягненої руки" по 
грошову допомогу. Ціль приїзду цього корейця бу
ло переговорити з президентом Бушем, секрета
рем оборони Ричардом Чейні й деякими представ
никами промислового світу про дальшу безпеку 
Південної Кореї, про американське й власне 
військо на території Південної Кореї і загрозу від 
Північної Кореї та про товарообмін. Вітаючи 
президента Рога Тае By, Буш заявив на офіційній 
церемонії: „Мир у Кореї настане тоді, коли це 
буде одна Корея". Корейський півострів у 
північно-східній Азії над Тихим океаном по
ділено на північну комуністичну і південну 
вільну частини на Ялтинській конференції у 1945 
році. Північна частина величиною менша за стейт 
Міссісіпі з 23-ма мільйонами населення, — кому
нізм завели там окупаційні російські війська під час 
Другої світової війни. Південна Корея тери
торією більша, бо така, як стейт Індіяна, з насе
ленням близько 40 мільйонів. 

У 1952 році комуністична Північна Корея 
несподівано напала на — Південну. Америка за 
президентури Гаррі Трумана негайно поспіши
ла Південній Кореї на допомогу. Це був мудрий 
історичний крок Трумана, але дуже немудре 
було його відкликання з командування тамошнім 
американським військом геніяльного стратега 
Даґлеса МекАртура за те, що МекАртур мав від
вагу голосно критикувати накази в Білого Дому, 
що їх давав Труман, колишній власник крамниці му 
жеської ґалянтерії. Це продовжило війну до 
трьох років, бо Північній Кореї допомагав 
комуністичний Китай. Наступник Трумана Д. Д. 
Айзенгавер ще перед своєю інавгурацією поле
тів туди й після інспекції воєнного фронту 
загрозив Китаєві, що Америка скине атомову 
бомбу на центр китайського промислу у Манджу 
рії. Після затяжних переговорів прийшло до 
перемир'я. 

Але протягом 35-ти років від кінця Корейсь
кої війни — багато змінилося. Виросла нова 
Генерація, назріли інші проблеми й інші аспірації. 
Поруйнований війною і пізнішими комуністич
ними наїздами край відбудувався і розвинувся 
подиву гідний промисел. Корейці — народ дуже 
роботящий, підприємчивий, метушливий. Уні
верситетська й середньошкільна молодь почала 
демонструвати у користь з'єднання з північною 
частиною. Приходило до частих зударів з 
поліцією і військом. Свободолюбний дух, що 
повіяв по всьому світові, не поминув Кореї: у 
Південній Кореї провалилась військова дик
татура, у — Північній настала, як у Советському 
Союзі, гостра економічна криза і криза Комуні
стичної партії. Рахують, що напереломі цього й 
майбутнього сторіччя напевне дійде до створен 
ня, як казав Буш — однієї Кореї, бо північнокорей 
ський комуністичний диктатор Кім Іль Сунґ має 
79 літ, нездужає і з його смертю прийде й 
загибель тамошньому комунізмові. Як історія із 
СССР — Північна Корея перестала бути грізною, 
дармащо тамошні комуністи розпочали експе
рименти, націлені на продукцію власної атомо-
вої зброї. Почуття національної гордости у 
цьому поколінні, що прийшло до влади, диктує 
позбутися опіки від Америки. Уряд Буша від
кликав уже 7,000 вояків і заповів дальшу ре
дукцію тамошнього війська аж до повного його 
відкликання. Про це й розмовляв Рог Тае By з 
Ричардом Чейні. Бідна й немічна Південна Корея 
стала багатою, квітучою. За минулих 10 років 
закордонна торгівля Південної Кореї принесла 
їй чистий зиск 7 більйонів дол. Південна Корея 
почала забивати Америку й Канаду разом із 
Японією — своїми прерізними виробами. 

Створюється нова конфігурація сил на 
Далекому Сході. Японія, Південна Корея і 
Тайвань стали заможними промисловими краї
нами, — Японія найбагатша держава у світі. Але 
існує там усе ще потенціяльна загроза від 
суходільного комуністичного велетня — Китаю. 
Знавці далекосхідньої проблематики твердять, 
що комуністичний Китай не має експансивних 
завойовничих тенденцій і вказують, як на доказ 
такого твердження, — на голосування амбаса-
дрра Китаю в Організації Об'єднаних Націй 
разом із Америкою, Англією і Францією за всіма 
резолюціями Ради Безпеки ООН, які були по
трібні Америці для поведення війни проти Іраку. 
Сподівання вільного світу зосереджене на кризі 
в СССР: якщо там провалиться комунізм, на що 
вказують усі дані, то воно мусить відбитися на 
запитанні комунізму й у Китаї. Це ніби далекі 
справи від України, але насправді й Україна є 
частиною ґльобальної ситуації й ґльобальної 
міжнародної проблематики. 

Поштова листівка має 
кілька завдань. Нею вітає
мо рідних і знайомих із 
святами, посилаємо привіт 
з мандрівок. Листівка та
кож пам'ятка культури, або 
й унікальний документ на
шої історії і культури, доку
мент образотворчого ми
стецтва. На таких листівках 
можна побачити минулі ти
пи, їхній одяг, будинки, 
яких вже нема і ніколи не 
буде, декоративне мистец
тво. 

Ми багато втратили: 
втратили картини Олени 
Кульчицької з 1916 року. 
Подекуди вони збереглися 
на поштівках масового по
ширення на користь голод
них втікачів Першої світо
вої війни. 

В УССР робляться перші 
спроби видання повної збір 
ки українських поштівок, 
випущених при кінці XIX 
і на початку XX століття. 
Досі всі наші сусіди нас 
перегнали. У Ленінграді 
випущено у світ текстову 
частину каталогу „Петер
бург-Петроград-Ленінград" 
у листівках 1985-1945 pp. 
Лотиші перевидали доре
волюційні краєвиди Риги, 
естонці Талліну, Тарту, гру
зини „Старий Тбілісі", біло
руси альбом „Мінськ у ста
рих листівках". Журнал 
„Україна" сумно стверджує 
поширення національного 
нігілізму, нехтування мо
вою і культурними надбан
нями українського народу. 
В тому і байдуже відношен
ня до української поштівки 
чи листівки. 

В Україні стримують по-

Михайло Кучер 

ПОШТОВА ЛИСТІВКА -
ЧАСТИНА КУЛЬТУРИ 

УКРАЇНИ 
пуляризацію творчости ху
дожників дореволюційного 
періоду. Це особливо стало 
відчутним в 1973-1979 ро
ках. Тоді зреалізовано сім 
випусків — 122 картки серії 
„Картинна галерея Украї
ни". Вийшли у світ тільки 
вісім карток з репродукція
ми робіт старих мистців. 

1975 року створено плян 
„Донецький художній му
зей", куди мали увійти карт
ки з творами Аполінарія 
Васнєцова, Сергія Василь
ківського, Миколи Тимо-
шенка, Миколи Самокиша, 
яких безпідставно вилучено 
з обвинуваченням за ідеалі
зацію старовини, за патріяр 
хальщину. Тому досі не 
вийшли у світ 15 листів 
„Українського художника" 
з портретами Володимира 
Орловського, Опанаса, Сла 
стіона, Костятина Трушов-
ського. 

Не видано поштівки „Ста 
рий Київ" з нагоди 1500 
ліття столиці України. Оче
видно була тайна заборона 
репродукцій творів істо
ричного жанру. Знехтовано 
епохальні дати 1500-ліття 
Києва і 800 ліття „Слова 
про похід Ігоря". Занедба
но також видання поштівок 
з літературною тематикою. 

Останній комплект при
свячений клясикам україн
ської літератури видано 

'1966 року, а ще раніше ком
плект з ілюстраціями до 
„ііана Халявського", Гри
горія Квітки-Основ'яненка і 
„Землі" Ольги Кобилянсь-
кбї. 

Всесвітньо відзначено 
130-ти ліття з дня народ
ження І. Франка за ухвалою 
ЮНЕСКО. У Львові на базі 

• Інституту суспільних органі 
Щщй АН УССР відбувся 
Міжнародний симпозіюм 
„Іван Франко і світова куль
тура" з участю 300 вчених з 
12-ти країн світу. 

;Ювілей відзначили всі, 
'крім видавців української 
гіоііітової листівки. 

\ „Літопис образотворчо
го мистецтва", видання 
книжкової палати УССР 
ствердив, що найбільш по
пулярними людьми в Ук
раїні є актори кіна, Фран
кського 1986 року в Украї
ні видано 61 портрет акто
рів кіна тиражем 9 млн. 
примірників. А в серії „Ар
тисти в ролях" — 1.4 млн 
примірників, жодної по
штівки про фільм ,,Іван 
Франко". 

Найвищі тиражі мала 
Людміла Гурченко — двічі 
по 52,000. Сдина листівка — 
портрет, присвячена Шев
ченкові мала тираж тільки 
25,000 примірників. Нема 
поштівок-портретів О. Гон-
чара, Павличка, Ліни Ко
стенко, В. Симоненка, М. 

Вінграновського. Немає кра-
йознавчих поштівок, це „ві
зитна картка часу". Серію 
,, Архітектурних пам'яток 
України припинено. Нема 
поштівок краєвидів районо-
вих центрів. Листівки з ви
дами Львова з року в рік 
мають цей самий сюжет. Не 
знайдете краєвидів сіл Пол
тавщини. Це села, яких вже 
немає. До 1914 року дру
карня Веста в Бродах ви
пустила 320 поштівок цього 
містечка. А тепер, щоб на
друкувати поштівку до 900-
ліття ювілею Бродів по
трібно було втручання ЦК 
КПУ. 

Нема чудових поштівок 
на мотиви українських на
родних пісень, нема видань 
національних орнаментів, 
вишивок, писанок. Є неста
ча української новорічної 
поштівки, а як є то з давно 
надокучливими „дідами-
морозами" і „снігурочка
ми". 

Недавно велика книгарня 
у Львові запропонувала 13 
сюжетів української ново
річної поштівки. Доля про
позиції досі невідома. Як 
правило художнє оформлен 
ня поштівок погане, полігра 
фія погана. В минулому над 
створенням української по
штівки працювали майст
ри. Тепер — робітники-за-
робітчани. Фактично ре
місники. 

Видавці „республіки", на
віть совєтську назву УССР 
уникають і бороняться перед 
дуже нечисленними закида
ми — браком замовлень 
поштівок українською мо
вою. 

Овес, як один з членів 
родини збіжжевих рослин, 
різниться від них тим, що 
замість одного колоска мас 
окремі колоски на довгих 
ніжках, які розкидаються в 
один або два боки. Назву 
Авена дали йому римляни, 
від чого виводиться україн
ська назва овес. Ботанічна 
назва загальнопосівного ві
вса — це Авена Сатіва. Опо
відають, що у ранній брон
зовій добі історії люди зав
важили як тварини, шука
ючим за кормом, вищали з-
поміж дикої трави овес, це 
дало початок його постій
ній культурі. Не знали його 
ані старовинні китайці, ані 
індійці, ані єгиптяни. Ніхто 
і не знає, коли овес почали 
їсти люди... У давнині рим
ська розвідка повідомляла, 
що Аттіля — король гунів 
харчував своїх вояків тіль
ки вівсяною юшкою, бо, 
мовляв, це перетворювало 
їх у несамовитих тигрів. І 
коли б так римські леґіони 
були теж їли овес до може б 
могли охоронити Рим від 
упадку. Але хто ж це може 
знати?! 

Властиво перші, що пізна 
ли велику вартість вівса для 
людини були хрестоносці у 
своїх походах до Святої 
Землі. Вони переконались, 
що він легкий до транспорту 
ту і варення над відкритим 
вогнем, а що важне дає 
силу. Тому і, повернувшись 
додому, завели його куль
туру в родинних країнах 
Шотляндії, Ірляндії, Англії, 
Данії, Німеччині та Фран
ції. І минав рік за роком, а з 
тим і овес поволі здобував 
собі місце на столі поруч 
м'яса та картоплі. Та таки 
одне залишається незапе
речним, що овес від століть 
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був королем корму для ко
ней. Мілітаризм впливав на 
це теж, бо кіннота відграва-
ла ключову ролю у воєнній 
стратегії. Ось Велике Ли
товське Князівство прийма
ло сплату податків теж у 
натурі за розрахунком: од
на мірка пшениці, дві мірки 
жита, або три мірки вівса. 
Зростало запотребування 
на овес у Західній Європі до 
хвилини, коли загальна ме
ханізація почала заступати 
коня як джерело енергії. Ще 
нині світ продукує річно 55 
мільйонів тонн вівса, а пере 
довими країнами в цій про
дукції є СССР, ЗСА, Німеч-
на (з'єднана) та Канада. 
Теж Україна створила ба
гато сортів вівса, а херсон
ський сорт у 1896 році імі-
ґрував до стейту Небраска, 
де поширився і став родона
чальним деяких американсь 
ких сортів. Сьогодні у ЗСА 
зуживають 90 відс. вівса на 
корм тварин, а одна десята 
йде на харчування людей. 
Цей відсоток зчасом збіль
шується. 

І тут особливо ціка
ве явище: хоча консерва
тивне наставлення стримує 
розвій у бігу, то людина все 
ж таки поволі зміняє свій 
погляд та звичку. Але ця змі 
на для вівса триває майже 
20 століть! У чому ж причи
на цієї проволоки?... її слід 
шукати у соціо-економіч-
ному аспекті. Із традиції 
овес — це харч бідної люди
ни, а багаті не звертали 
уваги на його відживчі еле

менти та різнородність, у 
приготуванні. Згадаймо, 
що овес має сім вітамін: 
„Б", вітаміну „Е" і п'ять 
мінералів з кальцієм та за
лізом включно. Шлунок лю 
дини його легко травить, 
він бо має велику кількість 
волокон, а його протеїна — 
це тільки плюс для здо
ров'я. Довго можна б гово
рити на тему харчового зна
чення вівса. Бодай коротко 
затримаймося над його ліку 
вальним приміненням, яке 
не є тільки теоретичним 
міркуванням, а доказаною 
практикою поколінь. Ось, 
скажімо, вівсяне борошно 
(,,Oatmeal") у Шотляндії 
мішають з трояндною во
дою і це злагіднює рапаву 
шкіру на руках. У швайцарсь 
ких альпах паста з вівса та 
сметани гоїть попарення від 
сонця, а у Японії зимне 
борошно стримує кровоте
чу носа. А щоб позбутись не 
приємного почуття після 
алькогольних напитків 
німці щять вівсяне борошно 
зі смаженою ципублею. Тве 
резі, знову ж, селяни у фран
цузьких провінціях жують 
овес просто зі стебла, щоб 
прочистити неприємний від 
дих після... часнику. 

Наші біженці після Дру
гої світової війни, які жили у 
переселенчих таборах, на
певно ще собі пригадують 
вівсяні платки чи у загаль
ному плющені вівсяні про
дукти. Скільки ж наріка-
лось на цей рід харчу, то 
один Господь знає, однак, 
не нарікалося на те, що шко 

дить здоров'ю! У ЗСА не
давно голосною була спра
ва реклями вівсяних про
дуктів. Рекляма, перетягну
ла струну і приписала вівсо
ві більші відживчі вартості 
ніж вони у дійсності існу
ють. І які б це вартості не 
були, то скандинавські діти 
виростають на вівсі і може 
якраз тому у дорослому віці 
вони здорові і сильні. 

Овес ще не позбувся упе
реджень античних авторів, 
які вважали його бур'яном, 
що безсумнівно вплинуло 
на метафоричне означення 
меншевартости. 

Ось до вибагливої дівчи
ни залицявся молодець. Ані 
його форма поведінки, ані 
його матеріяльне положен
ня її не захоплювали. Він це 
завважив, та щоб чимсь 
заімпонувати згадав про 
своє довше перебування у 
Парижі, на що вона зареаґу 
вала приказкою: „Та навіть 
і Париж з вівса не зробить 
риж". 

Відоме суперництво між 
шотляндами, а англійцями. 
Одного разу англієць сар
кастичного завважив, що в 
Англії овес їдять тільки 
коні, а в Шотляндії його 
їдять люди. На це шотлян-
дець спокійно відповів: „То 
му і Англія славна з конейд 
Шотляндія з людей". 

Овес — це ще один з при
кладів на структурні зміни в 
еволюції користування еко
номічними добрами. Адже 
багато рослин колись вважа 
лось неужитковими для 
людини, а нині вони появля 
ються на столах бідних і 
багатих. І не знаємо скіль
ки з тих рослин, що нині ще 
вважають бур'яном,зрегабі-
літують майбутні поколін-

Валентин Філіпенко 

УКРАЇНЦІ ЛИТВИ НА ШЛЯХУ 
ДО ВІДРОДЖЕННЯ 

Сьогодні, коли в Литві нарешті дещо вгамувалася 
бурхлива і політизована полеміка навколо української 
культури взагалі, та українських шкіл зокрема, громада 
українців Литви зосередила свої зусилля на визначенні 
свого місця в системі литовської державности і розширен
ні зв'язків з Україною. Голова громади Іван Юзич в своїх 
виступах підкреслю є політичну невтральність і культурно-
освітній напрям діяльности громади. 

Але, відомо, що саме народження громади у 1989році 
було можливе завдяки активізації національно-визволь
ного руху і що барикади розділили людей Литви не за 
національною ознакою. В трагічні дні, під час спроби 
„чорних полковників" вчинити державний переворот, на 
площі перед парляментом було піднято поруч з українсь
ким національним прапором прапори білорусів, поляків, 
та інших народів Литви. Українські юнаки, прийнявши 
присягу беруть нині активну участь у обороні важливих 
об'єктів. Останнім часом підвищення інтересу до грома
ди і до української культури серед денаціоналізованих 
українців пов'язане не тільки з вшануванням знаменних 
дат та іншими культурними акціями. 

Адже в республіці багато просто заляканих, русифіко
ваних українців, які зневірилися у самій можливості 
національного відродження. Тому великі надії виключає 
можливіть використання юридичних Гарантів розвитку 
багатокультурности в Литві, зокрема недавно прийнятого 
закону про національні меншості Литви. Важливою також 
була цьогорічна зустріч у Вільнюсі представників на
ціональних меншостей Литви, і в їх числі представників 
громади, з Ричардом Ніксоном. 

Отже громаді українців Литви нема куди дітися від 
політики. І, на наш погляд, говорити слід скоріше не про 
невтралітет, а про терпимість до людей різних, нехай 
навіть комуністичних переконань, але якщо вони не 
намагаються використати зброю проти своїх опонентів. 
Слід не забувати, що молоде покоління украшців Литви 
виросло у штучних умовах протиставлення працівників 

так званих союзних підприємств, зібраних з усіх кінців 
совєтської імперії і мешканців військових містечок, 
литовського населення. Якась, порівняно невелика 
частина українців, родини яких здавна мешкали в Литві, 
намагалися розчинитися серед литовців. Збереження рідної 
мови вимагало великої сміливости, бо чомусь вважалося 
антидержавним злочином. Зараз до багатьох повертаєть
ся національна свідомість, але це дуже складний процес. 

Громада, за порівняно недовгий час свого існування 
досягла певних успіхів. її осередки діють зараз в багатьох 
містах Литви — при них існують і українські недільні 
школи, де вивчають українську мову і літературу, 
мистецтво і українську історію. Корифеєм української 
освіти і директором першої української школи у Вільнюсі, 
столиці Литви, є Олександер Авраменко. Українські 
педагоги Литви підтримують творчі зв'язки з колегами в 
Німеччині і Австралії. Недавно кілька українських 
педагогів з Литви мали можливість підвищити свою 
кваліфікацію в Німеччині. 

Але навіть українська освіта в Литві відчуває велику 
протидію большевизму „На платформі КПСС". Вико
ристовуючи грошові дотації Москви,вони видають свою 
пресу, де друкують наклепи на українських педагогів, 
ведуть кампанію залякування батьків, які дозволяють 
своїм дітям відвідувати українську школу. На фундатора, 
заснованої в цьому році української школи в Клайпеді, 
Леоніда Гричуба посипалося особливо багато погроз на 
його адресу — і в пресі „платформістів" і у вигляді 

. ^анонімних листів і телефонних дзвінків. 
Існують в українців Литви і релігійні проблеми, 

Греко-Католицьку Службу Божу відправляє у Вільнюсі о. 
Володимир Прокопів. Греко-католики у країн ці вимагають 
повернення їм унікального храму святого Йосипа Кунце-
вича, греко-католицького святого, що його канонізував 
Рим. Храм цей, під назвою церкви Святої Тройці, 
займають нині російські православні. Є в Литві і українці, 
які вважають себе вірними Української Православної 
Церкви, але вони не мають свого священика. 

Сьогодні дуже важливо для украшців Литви роз
ширити культурні контакти з українцями на Україні і 
створити спільну стратегію національного відродження з 
українськими спільнотами інших балтійських країн — 
Латвії і Естонії. 

Володимир Сушко 

Отець Ван Страатен —про 
поворот Патріярха Любачівського 

до Львова 
У почоті числом понад 

100 осіб, між ними україн
ські єпископи, священики, 
монахині, миряни з обох 
Америк, Австралії, Нової 
Зеляндії і країн Европи і 
багато журналістів і теле
візійних репортерів, які на 
спеціяльному літаку Аеро
флоту супроводжували 30-
го березня, ц.р., Блаженні-
шого Патріярха Миросла
ва Івана Любачівського в 
його повороті з Риму до 
Львова, — був теж о. Ве-
ренфілд ван Страатен, осно 
вник і голова відомої в світі 
католицько ї харитативно ї 
установи „Церква в потре
бі", і двадцять три його 
співпрацівники. Отець Ве-
ренфілд є знаний як довго
літній приятель Українсь
кої Католицької Церкви і її 
жертвенний добродій. 

Він і ділиться в останньо
му числі двомісячника „Мір 
pop" з червня 1991 року, що 
його видає його організа
ція „Церква в потребі", свої 
ми враженнями із його уча
сти у цій дійсно історичної 
ваги події. Ціле число цього 
невеликого, бо лише чотири 
сторінкового періодика є 
присвячене Українській Ка
толицькій Церкві і її потре
бам так в Україні як ів діяс-
порі. З уваги за зміст варто 
познайомитись із тим чи
слом. 

Свою співучасть у пово
роті Блаженнішого Миро
слава Івана до Львова і ве
личавих для нього там прий 
няттях о. Веренфілд нази
ває одним із найкращих 
днів його життя. Це вперше, 
він каже, я вступив на тери
торію совєтської імперії, 
ширення Божої Благовісти, 
в якій я уважаю за останнє 
завдання для мене у моєму 
житті. І, — він продовжує, 
— мимоволі під час дво і пів 
годинного лету з Риму до 
Львова в моїх думках сто
яла переді мною цілий час 
постать покійного Патрі
ярха Йосифа Сліпого. Про
тягом 21 років, відколи 
його звільнено із 18-тиріч-
ного ув'язнення і видалено 
до Риму, я був його прия
телем і своїми молитвами і 
ділами підтримував усі йо
го дії спрямовані на звіль
нення його засудженої Церк 
ви. І мені навіть на думку не 
приходило, — каже о. Ве
ренфілд, — що я доживу 
цього дня бачити його 
Церкву вільною. 

Приїзд Патріярха Миро
слава Любачівського до 
Львова о. Веренфілд порів
нює до тріюмфального в'їз
ду Ісуса Христа до Єрусали
му в Квітну Неділю. 

А це й була субота перед 
Квітною Неділею. По вихо
ді з літака у Львові Бла-
женніший Мирослав при
клякнув і поцілував його 
рідну землю, що є насиче
на кров'ю безчисельних му
чеників. З тераси будинку на 
летовищі, тісно набитій 
людьми, розлягається пісня 
„Ми хочемо Бога, Він наш 
Батько". Десятки тисяч лю
дей стояли вздовж дороги із 
летовища до Собору св. 
Юра, який вкінці опинився 
назад в руках його правних 
власників. Люди вимахува
ли гілками верби і синьо-
жовтими українськими пра
порами. Перед Собором — 
знову тисячі людей, які лов
лять кожне слово їхнього 
Кардинала і Батька. А він, 
вітаючи їх заявляє, що „ми 
були,, є і останемо католи
ками і ніяка сила світу не 
вирве із наших сердець цій 
віри наших батьків і прав
дивої християнської любо-
ви". 

Згадуючи про привіт, 
що його виголосив перед 
Блаженнішим Мирославом 
Іваном його діючий до цьо
го часу представник в Ук
раїні, 84-річний львівський 
Митрополит Володимир, о. 
Веренфілд цитує слова, що 
ними він звертається до ньо 
го як Патріярха. „Ми має
мо право називати Тебе 
нашим Патріярхом. Ми 
кладемо наші проблеми пе
ред Тобою. Будь нам до
радником і провідником. 
Сповни свої обов'язки, щоб 
твої діти могли іти твоїм 
слідом і бути знову з'єдна
ними". 

Це дослівні слова іспо-
відника віри, Митрополита 
Володимира Стернюка, що 
їх він висказав, як підкре
слює о. Веренфілд, в при
сутності монсеньйора Ко-
лясуонно, спеціяльного па
пського нунція. І о. Верен
філд додає тут, що Митро
полит Володимир добре 
знає як вперто дотепер ди

пломатичні і екуменічні ко
ла боролися проти того, 
щоб визнати титул Патрі
ярха, який належиться го
лові Української Церкви, 
що хоче звільнитися від 
впливів Московського Па-
тріярхату. Сам о. Верен
філд титулує Блаженнішого 
Патріярхом. 

Наступного ранку в Квіт
ну Неділю о. Веренфілд 
взяв участь у Літургії в со
борі св. Юра. Слідкуючи за 
відправами, він із захоплен
ням говорить, що подію 
в'їзду Ісуса Христа до Єру
салиму відзначують у візан
тійському обряді багато на
божніше і величавіше як в 
римському. Він мимохіть 
признається тут, що, глядя
чи на одушевлені маси лю
дей, які заповнили цей со
бор, він боявся чи стіни 
витримають їхній тиск. 

А по полудні, цього са
мого дня, він взяв участь у 
величавому привітанні Па
тріярха Любачівського на 
площі перед оперою. У сло
ві, яке він там виголосив 
німецькою мовою а закін
чив по-українськи, о. Верен
філд, згадуючи про Патрі
ярха Йосифа і Слугу Божо
го Андрія Шептицького, 
пригадував усім присутнім, 
що „Ваше христіянство є 
католицьке, але рівночасно 
і православне.., тому збере
жіть ті дві ваші підставові 
засади неподільними". 

А звертаючися до Патрі
ярха Любачівського, о. Ве
ренфілд передав йому до
рогоцінний візнатійський 
хрест зі XVII століття, що 
його він багато років тому 
був приніс до нього, коли 
він проповідував у Німеччи
ні, один колишній німець
кий вояк, кажучи, що він 
врятував його під час війни 
із горіючої церкви в Украї
ні. І я був пообіцяв йому, 
каже о. Веренфілд, що по -
верну цей хрест в Україну. 
Вручаючи його Блаженні-
шому Мирославові Іванові, 
о. Веренфілд побажав йому, 
щоб він як Патріярх, його 
Церкви і людей, зміг, подіб
но як св. Апостол Андрій із 
київських гір, поблагосло
вити друге тисячоліття 
християнства українського 
народу. 

Статтю закінчує о. Верен
філд ван Страатен апелем 
до усіх людей доброї волі, 
щоб допомогли йому свої
ми молитвами і жертвами 
збільшити допомогу, що її 
він давав дотепер Українсь
кій Католицькій Церкві, а 
якої вона зараз дуже потре
бує. 

Із інших новин, що їх 
подає згадане число журна
лу „Міррор", довідуємося, 
що о. Веренфілд ван Стра
атен і його організація Церк 
ва в потребі пообіцяли 
свою допомогу семінарії у 
Львові. Треба буде або на
правити будинок, який по
вернено семінарії, а який є 
цілком до неужитку, або 
пошукати новий чи доста
вити із Заходу нові го
тові приміщення, кошти 
чого виноситимуть не мен
ше як 1.5 мільйона долярів. 
Зараз від листопада 1990 
року, 257 львівських семі
наристів перебувають у та
борі комсомолу в селі Руд
но 15 кілометрів від Льво
ва в дуже невідрадних умо-
винах. 

В іншому місці читаємо, 
що з нагоди повороту Патрі 
ярха Любачівського до 
Львова організація Церква 
в потребі пообіцяла видру
кувати і доставити 250,000 
молитовників для вечірних 
Української Греко-Католи-
цької Церкви коштом 1.1 
мільйона долярів. Жертви, 
що їх склали вірні за ці 
молитовники є призначені 
на виховання нових україн
ських священиків. 

А ще з іншого місця дові
дуємося, що ця сама орга
нізація в минулому році 
була допомогла УК Церкві 
в Аргентині і Бразилії су
мою 81,750 долярів, а в цьо
му році обіцяла дати знову 
100,000 долярів, з чого 22, 
000 долярів призначені на 
вишколення нових свяще
ників і монахинь. 

Дійсно зі зворушенням 
читається про цю добродій
ну діяльність о, Веренфіл-
да ван Страатена і його 
харитативної організації 
Церква в потребі. Вони за
слуговують на нашу вдяч
ність і жертвенну допомогу 
їм, що її вони несуть потре
буючій Католицькій Церк
ві, а в ній і нашій Україн
ській Католицькій Церкві. 
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ЗГІДНО З НАЙНОВІШИМИ статистичними даними, 
харчова промисловість України в загальносоюзному 
обсязі виробництва продукує 52 відсотка солі, ЗО відсотків 
олії, 20 відсотків масла, 20 відсотків м'яса, 60 відсотків 
цурку. 
Г u — Д-р ЄВГЕН ОЛЕНКО 

внутрішні хвороби 
приймає у Квінсі і виїжджає на виклики домів. 

Дентист ОЛЬГА ОЛЕНКО 
Профілактика хворіб ясен і зубів. Лікування і протезування. Косме
тична стоматологія. Приймається тільки за попереднім домовленням 

Адреса у Мангеттені Адреса у Квінсі 
ROCKEFELLER CENTER 

630 5th Ave., Room 1803 
New York, N.Y. 10020 

105-37 64th Avenue 
Forest Hills, N.Y. 11375 

(718)459-0111 

ПОДЯКА 
Складаю щиросердечну подяку 

д-рові БОГДАНОВІ ХУДЬОВІ 
за його надзвичайно дбайливу, лікарську опіку, з якої я з мо
єю родиною часто користаємо. 
При цьому пересилаю скромний даток 100 дол. на потреби 
Українського Ліцею в місті Ліґніца, Польща. 

ВОЛОДИМИР СЕНЕЖАК 

У В А Г А ! ! ! У В А Г А ! ! ! 
82-ий ВІДДІЛ СУА в НЮ ЙОРКУ 

влаштовує імпрезу присвячену 

5-річчю ЧОРНОБИЛЯ 
з участю 

НАДІЇ і д-ра ЗЕНОНА МАТКІВСЬКИХ 
НЕДІЛЯ, 29-го ВЕРЕСНЯ 1991 р. Година 1:30 дня 
Заля НТШ при 63 Четверта авеню в Ню Йорку. 

У П Р А В А 

Дуже важливі новини 
Ви можете мати право на 

ПЕНСІЮ з 
Німеччини, Англії, Франції 

і Бельгії 
якщо ви 

• працювали прикайменше два роки під час 
війни 

• народили дитину з одній з цих країн 
Пам'ятайте, що не було Східньої або Захід-

ньої Німеччини під час війни. Ви одержите пен
сію, навіть коли ви не маєте письмового доказу, 
що ви там були. 

Якщо ви пам'ятаєте де ви працювали під час 
вашого побуту там і для кого 

ВИ МАЄТЕ ПРАВО НА ПЕНСІЮ! 
Тисячі долярів чекають на вас. Чому чекати? 

Зробіть це теперІПроситься виповнити і вислати 
цей купон, якщо ви зацікавлені одержати чужо

земну пенсію. 
Прізвище 
Адреса 
Місто 
Поштовий код 
Ten 
Вік 
Країна: Німеччина, Англія, Франція, Бельгія (підкресліть) 
В роках : 

Вислати поштою до: BOHDAN KOPIJ 
1270 Gryphon Mews, Mississauga, Ontario, Canada L4W 3E5 

1-(416) 625-0672 

Щороку в столиці Арген
тини, в квітні, роли в Пів
денній Америці надходить 
осінь, розкриває срої две
рі Міжнародна книжкова 
виставка — ярмарок, яка 
триває протягом дрох тиж
нів. Офіційну інаугурацію, 
як це вже прийняло, вико
нує сам Президент Респуб
ліки. Таким сроро|5ом ц̂ >о-
jro року в четвер, 4-JTO квіт
ня, в росьмій годині вечо
ра з бальронів Виставки за
лунали qioea д-ра Кар^ю-
са Манема, які були пере
дані ро ра^іо і телебаченні. 
Він ^орорив про значення 
освіти у вихованні люди
ни й еролюції народу. 

Виставка, сімнадцята з 
черги» проводила під гас
лом „Виховання" і кількіс
тю відвідувачів перевищи
ла всі срої минулі реборди: 
црор року ярмарок відві
дало ронад мільйон; осіб. 
Три тисячі романістів, 
роетів і вихователів про
слухали шістрст виступів на 
наукових конференціях. Бу
ли ^ості з багатьох країн, 
спеціяльро запрошені на 
численні відкриття заходів, 
ров'язаних з літературро-
освітніми проблемами. На 
виставці була присутня елі
та аргентинської літерату
ри, письменники сві|горої 
слави Ернес}го Саба|го та 
^іой Касерес, відчувався 
дух ^Сорхе Люіса ^орхеса 
— на Виставці були при
сутні fiojro вцова Марія 1£о-
дама, Елізабета Ас|сона-
Кранвель та інші, іцо пе
редавали надхнення роета з 
^ожним fiojro віршем. Були 
письменники з Франції, Ан
глії, Італії, Еспанії, СССР. 
З України приїхав роет і 
перекладач Олександер Бу-
ценко. 

Наш стенд чис|то 313 Uc-
гапіа-91 (Україна-91) був 
розташований недалеко від 
шауґураційро^о бальрону, 
|гому нам вдарося бути бли-
зь}со уря^орої трибуни і 
реклямувати нашу батьків
щину у важливий уюмент 
відкриття виставки. Цей 
стенд був заслугою наїрої 
громади в Аргентині, згур
тованої нав)коро Товарис
тва Виро)кошкільників, яке 
дістаро ероромічну ,роро-
Могу від наших меценатів 
з Америки, ^окрема від ук
раїнських кредитірок „Са~ 
йюроміч" з Чикаго, Ню 
Йорку, Ню Джерзі та Гарт-
ірорду. Сердечро вдячні за 
роміч! Це тим більше важ-
лиро,| оскільки ероромічне 
старовище Аргентини не є 
легке, ціни в ролярах тут 
підскочили і наше ]Говарис-
тро має )5орги, які тепер 
старається вирівняти ро-
жертвуванням j окремих 
осіб. І|Іопри фінансові пе
решкоди наша участь у 
Виставці пройшла з успі
хом. 

Наша присутність цро)го 
року не є випадкова, ми 
продовжуємо справу вже 

Українці на міжнародній виставці книги 
в Буе^ос Айресі 

£ ДЕПАРТМЕНТ РОЗВАГ МІСТА ФІЛАДЕЛЬФІЇ * 
* * Т А *» 

# УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬНИЙ КОМІТЕТ * 
УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ 

МЕТРОПОЛІТАЛЬНОЇ ФІЛАДЕЛЬФІЇ 
запрошують всіх на шпиншш 

МУЗИКИ СПІВУ Й ТАНЦЮ 

„ГОМІН УКРАЇНИ" 
який відбудеться 

| t В П'ЯТНИЦЮ, 19-го ЛИПНЯ 1991 P., О ГОД. 8- іи 
В АМФІТЕАТРІ 

Robin Hood Dell East 
. * ) RIDGE AVE. it 33rd ind Diuphln Streets 
^"^ in Philadelphia1* Fatrmount Park 

В ПРОГРАМІ ВИСТУПЛЯТЬ ВИЗНАЧНІ СОЛІСТИ: 
ЛАРИСА БАЙРАМОВА з Києва, віолончельо, Лавреат Всесоюзного і 

Республіканських Конкурсів 
ЖІНОЧИЙ АНАСАМБЛЬ ХОРУ „ДУМКА", мистецький керівник і 

акомпаніямент — МИХАЙЛО ЛЕВ 
КЛЯСИЧНИЙ БАЛЕТ З ДОНЕЦЬКА, УКРАЇНА 
ІГОР ШВЕЦЬ, скрипаль-соліст 
УКРАЇНСЬКИЙ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ „ЛИМАН 

мистецький керівник — ОРЕСТ ЛАСЮК 
— ВСТУП НА КОНЦЕРТ ВІЛЬНИЙ — 

Резервовані та нумеровані — вільні квитки вступу до набуття в українсь
ких парафіях, крамницях і організаціях. 
HANUSEY MUSIC CO., 244 W. Girard Ave. (MA 7-3093); FANTASY GIFT SHOP, 5728 N. 
5th St. (276-4719); KOSMOS STORE,4944 N. Broad St. (457-5664); DORA GALLERY (379-
2755); UKRAINIAN ED. & CULTURAL CENTER, 700 Cedar Rd. (663-1166); ORION 

STORE, 4925 Old York Rd. (455-9586); also at WANAMAKER. 
Ticket office and at the door before concert. 

# 

# 

* 

# 
# 

# 

# 

# 
# 
# 

Учасники Міжнародної книжкової виставки в Буенос Айресі оглядають український 
стенд. 

третій рік, навіть, можна розвиток. Починається айо-
сказати, четвертий, ро *кь німами XI та XII століть, 
тири роки }гому ми на ц̂ >о 
му Міжнародному Ярмар-
ку роставили вітрину ук
раїнського мистецтва. Щ>о~ 
}го року] організатори Вис
тавки вперше запросили 
людей з України. Ті літера-
|гори з України, (котрі бра
ли участь у Ярмаркові в ми
нулі роки, |зокрема Юрій 
Щербак, Віталій Коротич, 
Юрій Цокальчук, були зап
рошені ровєтсь]кою амбаса-
£ою. 

С̂оли залунали срова пре
зидента Аргентини, україн
ська делегація зайняла |ю-
чесне місце біля cpof о стен
ду — наіро}го Євшану, іро з 
тризубом, бандурою, ви
шивками, керамікою, різ-
бленням, писанками й книж 
ками {горорила чужинцям 
про далеку землю розаків. 
Іде перед інауґураційним 
ак|гом біля стенду зібралися 
представники наших гро
мад в Буерос Айресі. Були 
присутні заступник голови 
Української Центральної 
Репрезентації в Аргентині 
Федір Віт)ковський, jro]fioBa 
^Просвіти" Володимир 

далі йдуть уривки (козаць
ких ДУМ, ВЗІрЦІ TpOpflOCTH 
Сковороди, Шевченка, Ле
сі Українки, Франка, Зеро-
ва. Тичини та інших. Завер
шується aHjrojnoriH вірша
ми СиіЦоненка, Вінграров-
cbjeojro, ^Соротича, Павлич-
ка, Драча та Стуса. Ан|го-
^іогію її упорядник підпису
вав при нафому стенді та 
при стенді Спілки арген
тинських письменників, під 
звуки бандури у виконанні 
ікюіїодого таларовиїт^о 
(бандуриста Олександра Бе-
pejropop. На стенді був ро 
продажу збірник мап, в 
яких зазначено місце роз
ташування українських ін
ституцій, [товариств і цер
ков в Буерос Айресі і̂  око
лицях. Цей збірник] опра
цював спеціяльйо для Вис
тавки Микола Лівша. При 
стенді £о ^ослуг присут
ніх була інформація про 
^орробиль, про українську 
музику і культуру й про 
Україну взагалі. 

На Український День на
ша громада влаштувала на 
Ярмарку хурожній фести-

KMeTb,jro|iOBa Фундації ^Та валь, який пройЦюв з вели 
рас Шевченко" Ярослав Тра ким успіхом. Заля Лророль-
кагю та інші̂  ороолиро була цо Лк^ґонес була переров-
ромітна присутність всьо- нена вщерть, бага|го людей 
fro пророду уовариства Ви- с|гояііо ропід стінами залі, 
со^сошкільників (ТУВА) на після виступів організа}го-
|чолі з jrojiopOK) Яремою Та- рів Виставки-Ярмарку ви-
уридським, дрома fio^o зас- {голосив ерою цікаву про-
тупниками — Олесем Ха- ^ову роет Олександер Бу-
І̂ ІОМ та Лроніром f о|гаоцва- цен)ко. ^она с]госувалася 
ром, секретарем ророди-
миром Курільцем, скарбни
цею Анрою Марією Банду
рою та] організа|гором на-
іро]го стенду Олегом Ях-
ром. Та)кож на цр>ому свя-
]гочрому вечері між україн
цями відчувалася присут
ність ростя зі Льрова — 
Олександра І|Іопеля з дру-
жирою. 

Наш стенд виглядав в цей 
вечір як свят]коро прибра
на українська хата. Деко
рація та прикраси склада
лися з традиційних виро
бів: виширок, писарок, ке
раміки та різьблених] ок
рас, при^о]гованих тутеш
німи нашими мистцями, як 
та̂ сож деякими речами, іро 
надійшли з України. 

У продажу був запис ук
раїнської народрої музики, 
касетку з неї під час іна
угурації родарував прези
дентові республіки fyiopo? 
дий ав]гор Мартин Мацек. 

Та£ож цро^о року роет 
Леонід ^Гороцван предста
вив на Виставці малу ан}го-
Їогію „Україна у віршах". 

[я книжка на еспанській 
іЦові, на 75 с|горірок, яко
юсь мірок| охоплює дев'ят-
]сот років наїрої роезії і міс
тить короткий вступ про її 

розвитку української куль
тури в теперішніх) обстави
нах. Він вільно горорив доб 
рою еспанською морою І це 
був уже fiojro другий виступ 
на Виставці. 19 г̂о він про
мовляв про проблеми ук
раїнської перекладрої лі
тератури. Після fiojro йоро-

віді рочалася мистецька час 
тина фестивалю. Бандурист 
Олександер Бере]говий ро
дарував публіці шедеври 
української музики. І|Іотім 
виступали два українські 
балети — {товариств „Від
родження" та „Просвіта". 

Крім вже здаданих jroc-
тей з України приїхав на 
Виставку та привіз нам на 
продаж там надруковані 
книжки генеральний дирек
тор Асоціації українських 
експертерів друроварої про
дукції Іван Усенро, який зо
бов'язався ростачати книж
ки на теми, гро цікавлять на
шу громаду. 

Український стенд на 
Міжнародній Виставці Кни 
ги в Буерос Айресі став 
зв'язком між нарюю та ар
гентинською культурами. 
Треба мати на увазі, pjo 
чужинці сприймають наше 
мистецтро як pjocb тепле та 
екзотичне, наші вишивки й 
писанки розровідають їм 
про прекрасну душу укра
їнського народу. Таким чи-
ром участь української гро
мади на Виставці є вікром 
у світ і ронтак]гом з людь
ми, цдо працюють для роз
витку культури. Не 
випадково, що одним 
з перших відвідува
чів українсьрог/о стенду був 
президент Аргентинської 
Академії Літератури про
фесор Рауль Кастаніро та 
ftofro заступник роет ^Сорхе 
Кальветті, які записали у 
нашу пропам'ятну книгу 
срої робажання pjopo неза-
лежрости України, як та̂ сож 
і міністер] освіти професор 
Ан]горіо Сал^онія. ^ому 
наш стенд — частка нацюї 
України в Аргентині. 

М. Таврицький 

В Ню Гейвені відзначили 50-ліття 
відновлення української держави 

Заходом рсомітету, стро-
pepojro з представників СУ
МА і ООЧСУ у співпраці 
із віддіром УККА з Ню 
Гейвені, в неділю, 23-^о 
червня, після Служби £о-

с̂ої в церковній залі відбу
лася святочна програма, 
присвячена відровленню 
української держави Ак|гом 
30-jro червня 1941 року. 

Свя]то відкрив] о. парох 
^оман ^олемба, який пред
ставив проф. Івана Телюка, 
заступника (голови відділу 
УККА в Ню Гейвені, який 
ви^оросив роровідь. Пре-
леґент родав іс[горичне тро 
і значення Акту ЗО г̂о черв
ня, а та̂ сож нав'язав ро£о 
ролю ро теперішніх родій 
на Україні, підкресливши, 

В Е Р Х О В И Н А 
ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ 

МОЛ ОМІ 
19-20-21 ЛИПНЯ, 1991 

на 
Оселі У.Б.С. „ВЕРХОВИНА" 

Ґ Л Е Н С П Е Й , Н. Й. 

Фестиваль спонзорований 
Українським Братським Союзом 

КОНЦЕРТИ: 
П'ятниця — 7:15 веч., субота — 2:00 по пол. 
субота — 7:00 веч., неділя — 2:00 веч. 

СМАЧНІ ХАРЧІ • ВИСТАВКА РІЗНИХ ЕКСПОНАТІВ 
ЗАБАВИ : п'ятниця І субота аеч. 

що аванґарром цієї бороть
би була Організація Україн
ських Націоналістів. Укра
їнські наїроналісти-реролю 
ріонери у Маніфесті Реро-
люційно^о Пророду в груд
ні 1940 року піднесли пра
пор |5оротьби „за ерободу 
народів і людини". Допо
відь закінчив словами Ле
сі Українки: „Арго сам виз-
ролиться, [той вільний буде, 
хто визролить — в неролю 
візьме". 

В мистецькій частині свя
та виступила Марта Ан-
дрюк, яка ероїм ропраром 
захопила публіку. їй аром-
паньювала на фортепіяні 
Джестін Маркаді. В першій 
частині ронцерту рона від
співала ,,Думку" (музика 
Я. Стероро^о, срова М. Гав 
рилка), а та)кож „Любіть 
Україну" (музика М. ^>о-
менка, срова В. (Росюри). 
В другій частині рона вико
нала „О патрія мія" з| опе
ри Верді „Аїда" і „Вісі Дар-
те" Пуччіні. 

Христина і Мирон Радів-
ці (флейта і гітара), які вже 
кілька разів виступали в Ню 
Гейвені і роказали мистець
кі здібрості, виконали „Те
му і варіяції"^ опус 2 Г. А. 
Протґера, „Серенаду" Пер-
^олесі і „уом(5орін" ^осе-
ка. 

Йосиф Собко, член упра
ви СУМУ і УККА, відцек-
лямував „Пісню про загра-
ничний рейд УПА" Марка 
^оєслава і „Спалене серо", 
виявляючи трагедію укра
їнського села під час роєн-
рої хуруовини. 

Українським національ
ним гимром закінчеро свя-
]го. 

Сердечна родяка належи
ться паням СУМУ і ООЧ
СУ за приготування пере
куски для всіх присутніх. 

І. Т. 

„Самопоміч"... 
(Закінчення зі crop. 1) 

Але саме комітет, вихо
дячи із дуже корисного за-
ложення, що українська бу
дівля, призначена для укра
їнців повинна бути зробле
на також українськими ру
ками, попросила до запро-
єктування її архітекта Ю. 
Савицького, що є співвлас
ником фірми, яка спеціялі-
зується у будові банків, а 
після розглянення пропози
цій будівельних фірм обра
но українське підприємство 
Мирона Кукурудзи, що вже 
12 років діє саме в Клиф-
тоні. 

З їхніх пояснень,в часі 
відвідин в редакції довідує
мося про усі аспекти пере
будови, над проектом якої 
працювала в бюрі Ю. Са
вицького також українка, 
архітект Леся Лопатинська, 
та про це, як професійно та з 
найкращими засобами буде 
цей банк виготовлений і 
буде одним з найбільш мо
дерних будинків цій околи
ці. 

Тут ми саме маємо нагод-
ду обмінятися думками та 
спільно стверджуємо, що 
часто в українській спільно
ті не використовується ані 
своїх фахівців, ані будівлі, 
які є власністю українських 
установ не стоять на рівні 
подібних американських і, 
хоча усі це завважують, 
мало на ділі робиться в 
напрямі поправи такого 
стану. Кожен із нас вичис-
ляє при тому відомі нам 
приклади того і здається, 
що принаймні велика части
на, а то і 50% українських 
будівель, постали неукраїн
ськими руками. 

Наприклад, хоча Куку
рудза має своє будівельне 
підприємство вже 12 років, 
сам нас інформує, що це 
щойно друга праця, яку ви
конує для українців, а пер
ша в цій околиці. 

З інформацій гостей бачи
мо, що вони доклали усіх 
зусиль, щоб здобути своїм 
спільним ділом ширше до
вір'я серед українців, в пер
шу чергу професійністю пра 
ці, але також і тим, що зав
дяки співпраці українських 
сил, цей банк буде відразу 
вказувати, що це українська 

установа, де з модерністю 
та професійністю получено 
українські мотиви, включ
но із ватраном у по.чекаль-
ні та відповідним прикра
шенням входу. 

— Банк буде як писанка 
— стверджує не без гордос 
ти в голосі М. Кукурудза, а 
Я. Федун підкреслює, що 
дирекція дуже вдоволена із 
праці архітекта і будівничо
го. 

Але ми ставимо ще інше 
питання голові Ради Дирек 
торів, а саме як це сталося, 
що „Самопоміч" в Пассей-
ку рішилася на таку розбу
дову. Я. Федун подає відра
зу цілий ряд причин, які є 
переконуючі та доказують, 
як далеко можна зайти ук
раїнській фінансовій уста
нові, коли здобудеться до
вір'я членів. А це довір'я 
,,Самопоміч" в Пассейку 
дістала через плачення ви
щих від американський 
банків відсотків на ощад-
ностях, доброю реклямою, 
щедрими датками на укра
їнські цілі і фаховою обслу
гою. Підкреслює, однак, 
що у Пассейку залишиться 
також кредитівка, але вже 
як філія нової установи. 

Ще таки при нас в редак
ції гості обговорюють ос
танні подробиці будови, що 
вже на викінченні, а посвя
чення її запляноване на 31-
го липня, на годину 7-му 
вечора. Сподіються участі 
представників міста та ук
раїнської громади, а поло
ження банку при Олвуд 
Ровд ч. 851 є так догідне та 
так близьке до всіх голов
них шляхів , що нікому не 
буде важко туди приїхати. 
Для урядування банк буде 
відкритий 5-го серпня і тоді 
можна буде вже переводити 
всі фінансові справи. 

Я. Федун натякає на даль
ше покращання обслуги, 
але не хоче ще багато вия
вити, бо відкриття банку 
після 30 років існування 
кредитівки в Пассейку це 
величезний крок вперед і 
доказ фінансової стабіль^ 
ности, яку можна лише при-, 
вітати. 

Бо що можна кращого 
зробити, як не український 
банк, збудований українсь
кими підприємцями та ве
дений українськими рука
ми і умами? 

У Меджилабірцях 
(Закінчення зі стор. 1) 

його брата Пола, графіки 
Михайла Циглара та фото
графії словацького фотог
рафа Руда Прокопа. Дуже 
цікавою була виставка ди
тячих картин, інспірованих 
творами Е. Варгола. Впер
ше на виставці показано 
родинні фотографії Е. Вар
гола, які із ЗСА висилала 
його мати Юлія своїй рідній 
сестрі на Пряшівщину з 

власними коментарями до 
кожної з них. 

У вересні в Меджилабір
цях мала би бути відкрита 
постійна виставка Музею 
Модерного Мистецва, для 
якої фундація Енді Варгола 
в Піттсбурґу обіцяла пода
рувати 10—15 оригіналів 
цього всесвітньо відомого 
художника. Міністер куль
тури Л. Снопко перед каме
рами телевізії пообіцяв взя
ти Музей Модерного Мис
тецтва у Меджилабірцях 
під свою опіку та охорону. 

СЕНАТСЬКА КОМІСІЯ для справ розвідки прийняла 
рішення тимчасово відкласти обговорення справи Робер-
та Ґейтса, якого президент Джордж Буш найменував на 
звільнений пост директора Сі-Ай-Ей. Члени комісії, 
довідавшись про нові відкриття у справі Іран-контрас, 
хочуть почекати чи часом їхній ,,кандидат" не був 
замішаний у ці справи, тобто у справи нелегального 
перекидання зброї і грошей антикомуністичним повстан
цям в Нікарагуа. Хоч справа громадянської війни в 
Нікарґуа вже давно закінчилася і повстанські відділи здали 
зброю, американці, зокрема демократи, все ще використо
вують справу Іран-контрас для того, щоб підривати 
престиж республіканців, які тоді й тепер є при владі в 
Білому Домі. 

У ДЕСЯТУ Б О Л Ю Ч У РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
мужа, батька і діда 

бл. п. пл. сен. 
ВОЛОДИМИРА БАКАЛЬЦЯ 

і сина та брата 

бл. п. ст. пл. 
РОМАНА БАКАЛЬЦЯ 

відправляться 

ЗАУПОКІЙНІ СВЯТІ ЛІТУРГІЇ 
20-го липня 1991 p., о год. 5-ій вечір 

в церкві св. Івана Хрестителя в Гантері, Н. Й. 
21-го липня 1991 p., о год. 11-ій рано 

в церкві св. о. Миколая в Пассейку, Н. Дж. 

Просимо родину, знайомих і друзів пластунів злучитися 
в цей день з нами у молитвах за спокій їх душ. 

Дружина, діти і внуки 

З глибоким жалем повідомляємо членство Інституту 
Дослідів Волині і Т-ва „Волинь" та всіх друзів у Вільному 

Світі й в Україні, що 12-го червня 1991 р. 
упокоївся у Вінніпезі 

св. п. 
д-р ЮРІЙ МУЛИК-ЛУЦИК 

філософ, славіст, історик, член наукових установ, професор 
високих шкіл, основоположник І голова Редакційної Колегії 

ІДВ та Т-ва „Волинь". 
Родині покійного висловлюємо глибоке^співчуття. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

УПРАВА ІНСТИТУТУ ДОСЛІДІВ ВОЛИНІ 
і Т-ва „ВОЛИНЬ", ВІННІПЕҐ-КАНАДА 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 16-го ЛИПНЯ 1991 

УКРАЇНСЬКА ФІРМА "ОКСАНА" 

Оформлення запрошень для гостей з СССР. 
Обмін грошей. За 1 $ - 20 крб. в СССР. 
Надання пачок з речами вагою до 90 LB 
Висилання готових харчових пакунків. 
Продаж та висилання відеотехшки до СССР. 
OKSANA INTERNATIONAL TRADE, INC, TeL (908)-925-0717 

1111 E. Elizabeth Ave, Linden, NJ 07036 MON-FRI 9-6, SAT 10-3. 

v ^ Появилася на к н и ж к о в о м у р и н к у 

Щ ^ ^ Н О В А Ч Е Р Г О В А К Н И Ж К А 

^<иР»»Ліобови Коленської 

У „ПОТОЙБІЧ РУБІКОНУ" | 
Ц О П О В І Д А Н Н Я , Н О В Е Л І , Н А Р И С И , Д Р А М А ^ 
£"» Мистецьке оформлення ЛЮБОСЛАВА ГУЦАЛЮКА ; •£ 

$£ Видавництво і друкарня „Свободи", Ню Йорк — Джерзі Си- J8І 
>й$ '"'. 1988, стор. 256. Тверда обкладинка, ціна 15.00 дол. плюс jfv* 
JJJJ 2.00 дол. за пересилку. fcKjj 

5д5 Можна набувати в книгарні Свободи. jjHg 

| | SVOBODA BOOK STORE | | 
Щ ЗО Mon tgomery Street, Jersey Ci ty , N.J. 07302 j r j j 
5ifJ New Jersey residents add 7% sales tax. sjKj 
z £ ftiff 

УВАГА УЧНІ/СТУДЕНТИ! 
ЧИ ВИ БАЖАЄТЕ ПЕРЕПИСУВАТИСЯ ІЗ 
СВОЇМИ РОВЕСНИКАМИ НА УКРАЇНІ? 

СТУДЕНТИ УКРАЇНИ 
бажають з Вами листуватися. Якщо Ви 
згідні, УНСоюз постарається підшукати 
для Вас відповідного товариша/шку у 
листуванні у Вашім віці. 
Просимо виповнити нижчеподану анкету 
і вислати на адресу: 

Andre J. Worobec 
Fraternal Activities 
Coordinator 
Ukrainian National 
Association 
30 Montgomery St. 3rd fl. 
Jersey City, N.J. 07302 

Дата 
Адреса 

Я хочу переписуватися з ( ) хлопцем ( ) дівчиною у віці ( ) 
років ( ) не робить різниці. 

Я .... є членом - Пласт (....) - СУМ (....) - ОДУМ (....) - УНС - Відд. ч 

Мій „пен пел" мав/мала зацікавлення . 

не робить різниці 
Підпис учня/учениці 

ЗМІНА АДРЕСИ 
Д о А д м і н і с т р а ц і ї „ С в о б о д и " 

ЗО M o n t g o m e r y Street • Jersey C i t y , N J . 0 7 3 0 2 

Прошу змінити мою адресу: 

„ С в о б о д и " D „ У к р а ї н с ь к о г о Т и ж н е в и к а " D 

„ В е с е л к и " D 

Мов СТАРА АДРЕСА була: 

Число Відділу (якщо член УНС) 

ім'я і прізвище 

Адреса 

Моя НОВА АДРЕСА така: 

Ім'я і прізвище 

Адреса 

На зміну адреси проситься 
ОБОВ'ЯЗКОВО ДОЛУЧИТИ $1 00 . 

ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗМІНИ АДРЕСИ ТРИВАЄ ВІД 1-2 ТИЖНІВ 

П'ЯТЬ ПРИЧИН ЧОМУ НАМ 
ПОТРІБНО ПІДТРИМУВАТИ 

ІВАНА ДЕМ'ЯНЮКА 
1. „ М у ш у сказати , що я переконаний , що вирок с у д д і в 

в Ізраїлі був несправедливий. . . " 

— Л о р д Томас Д е н н і н г 

2. „ М е н і не в ідома н іяка інша судова справа в як ій по 

т о п т а н о так багато п р о ц е д у р загально прийнятих 

м і ж н а р о д н и м и ч и н н и к а м и " . 

П р о ф е с о р В іллєм Ваґенар, автор к н и ж к и „ Р о з 

п і з н а ю ч и Івана: Наукова праця з легальної п с и 

холог і ї " , Вид . Г а р в а р д с ь к о г о Ун іверситету . 

3. „ Я к щ о Іван Д е м ' я н ю к , в невинност і я к о г о я повн іс 

т ю переконаний , буде пов ішений на шибениц і 

Айхмана , то п р и й д е день коли держава Ізраїль 

буде сид і ти на лаві п і д с у д н о г о " . 

-— Патрик Б ю к е н а н . 

4. „ Н а м о ю д у м к у ця справа смердить. . . П р о ш у роз 

глянути справу а м е р и к а н с ь к о г о громадянина Івана 

Д е м ' я н у к а і п о в е д і н к у В ідд ілу спец іяльних інвести-

ґацій (ОСІ) в нашій кра їн і " . 

— К о н г р е с м е н Д ж е й м с Т р а ф і к а н т (демократ , 

Огайо) , „ К о н г р е с о в и й р е к о р д " з 20-го червня 1989 р 

5. „ В і р ю , що історія не забуде справи Д е м ' я н ю к а , так 

як не забула справи Д р е й ф у с а " . 

— Г р а ф Н і колай Т о л с т о й 

ПісПя дванадцяти рок ів наполегливих і невтомних зу

силь ми о с я г н у л и багато. За с в о ю п о д и в о г і д н у в ідва

гу та витривал ість І ван Д е м ' я н ю к — невинна жертва — 

з а с л у ж и в на г ідну о б о р о н у перед і зра їльським Вер

ховним с у д о м . Без Вашої негайної ф інансово ї д о п о 

моги така о ф р о н а не буде м о ж л и в о ю . П р о с и м о д о п о 

могти нам у с п і ш н о завершити останн ій етап цього 

страх і т тя -примари , яка триває вже п о н а д дванадцять 

літ. 

П р о с и м о висилати пожертви на: 

John Demjarjjuk Defense Fund 
P.O. Box 92819 

Cleve land, O h i o 44192 

Українська громада взяла 
участь у святкуваннях 250-ліття Бетлегему 

В червні ц. р. мальовниче 
місто Бетлегем у Пенсиль-
ванії почало святкувати 
250-ліття. Ці урочисті свят
кування будуть тривати до 
липня 1992 року і охоплять 
концерти, паради, пікніки, 
контести, відвідини музеїв 
та інше. 

Бетлегем заснований і 
названий морав'янами — 
релігійними втікачами — 
послідовниками Гуса. 

Через вибух Другої світо
вої війни запляновані свят
кування 200-ліття не відбу
лися. Тому теперішні „уро-
дини" були приготовані ду
же старанно, з великим 
вкладом праці та часу. До 
них готувалися майже три 
роки. Перші сходини комі
тету 250-ліття відбулися у 
вересні 1988 р. Представни
ця українців, членка 91-го 
Відділу СУА, працювала в 
комітеті від перших схо
дин, особливо в комітеті 
паради. В результаті наша 
громада була гідно пред
ставлена і могла ще раз 
підкреслити свій великий 
вклад у розвиток цього ін-
дустріяльного міста. У від
критті святкувань українці 
виступили під своїм націо
нальним прапором в народ
них полтавських строях. Це 
були члени ансамблю „Каз
ка" — третє та четверте 
покоління народжених тут 
українців. 

У параді, в якій ішло по
над 3,500 учасників, україн
ська група була представле
на членками СУА, вбрани
ми в різні автентичні народ
ні строї: столітній лемківсь
кий, стара київська сорочка, 
чудові борщівські скарби і 
сучасні вишивки; танцюва
льною групою „Калина" — 
діти від 6 до 16 років у 
гуцульських строях; ансам
блем „Казка" в полтавсь
ких строях. Вони несли від
повідні написи та два синьо-
жовті прапори. Коли ми 
проходили коло трибуни, 
представили українців та 
прочитали коротку історію 
СУА в Бетлегемі та Амери
ці. Михайло Дуда — член 
„Казки" затанцював танок 
з шаблею. Парада була зфі-
льмована і коментатор ду-

Члени ансамблю „Казка" на відкритті святкувань 250-
ліття Бетлегему 

же гарно і прихильно гово
рив про українців, зазначу-
ючи, що однією з цілей 
СУА є помагати дітям — 
жертвам трагедії Чорноби
ля. 

Під час святкувань член-
ки СУА мали станок з укра
їнськими стравами. У вечо
рі виступив „Український 
хор „Тисячоліття" з народ
ними піснями, більшість з 
них — пісні, які співали наші 
емігранти на початку сто
ліття. Цей мішаний хор 
налічує понад 50 членів, це 
також „дитина" СУА, яким 
ми дуже гордимося, бо він 

охоплює 7 українських цер
ков: п'ять католицьких, од
ну православну і одну кар-
пато-рутинську. Члени хо
ру є переважно внуки та 
правнуки нашої першої емі
грації. Жінки виступали у 
вишиваних блюзках та дов
гих чорних спідницях, чо
ловіки у вишитих сорочках. 

День закінчився чудови
ми фаєрверками та незабут
німи споминами „українсь
кого дня" та 250-ліття міста 
Бетлегем. 

Надя Цегельська, 
кординатор комітету 

250-літя Бетлегем. 

Відбулася наукова 
в 

Пряшів (М. Мушинка). 
— В часі від 29 г̂о травня 
£о 1-jro червня у Терроро-
лі проводила наукова кон
ференція, присвячена 120-
річчю з дня народження ви-
датро)го українського фолк-
л^ориста та громадського 
діяча Володимира Гнатю-
ка (1871—1926). 

Організатором (конфе
ренції 6yjno Наукове Joea-
ристро ім. Шевченка у 
Льрові та Тернопільський 
Педагогічний Інститут. 
С)вої роровіді на конферен
цію зт/о|юси}то 118 науков
ців із всіх кутків України та 
з-за с̂оррону. Не всі з н о 
шені прибули у Тернопіль, 
але все таки це була дуже 
репрезентативна зустріч, 
я̂ сою терропільці £ос}гой-
|яо вшанували срого знаме
нитого земляка, члена Все
української Академії наук у 
Києві. Прибули на конфе
ренцію і кровні родичі В. 
Гнатюка: внуки Рая і Вік
тор Гнатюки та правнучка 
Марина Лисицина, про 
яких £осі ніх|го не знав. 
На £олі нащадків В. Гна
тюка відображена недоля 
України й украІнсь)ко!го на
роду. Дві fiojro .Цочки вмер
ли в еміграції у Берліні та 
Парижі. Одиро|го с)во)го си-
на̂  Юрія, ви)сорокваліфі̂ о-
ва^о^о інженера-гірника, 
який закінчив Гірничу ака
демію в чеському місті 
Пржібрам. В. Гнатюк не
задовго перед с£оєю смер
тю в 1926 році післав в Ук
раїну будувати українську 
державу і її е̂ со^оміку. На 

Йчатку 30-их років ^о 
рію Гнатю^еові пропав 

будь-який слід, родили чут
ки, і̂ о в 1937 році ро)го роз
стріляло. Та виявилось, Що 
він, ігЬойфовши страшни
ми тарорами ҐУЛаґу, ви
жив і умер на засланні в 
Тамбовській | області 1961 
року, залишивши після себе 
четверо дітей, з яких нині 
ніх}го не вміє ні cjfioea ро-
українськи, а про c^ofo 
слав)ао|го діда всі |вони Дові
далися лише тепер. 

конференція, іДо її від
крив (голова НТ11І у Львові 
Олег романів, розпочалася 
пленарним засіданням, на 
я£ому бу{ю зачита^ основ
ні ^оровіді. Олег Купчин-
ський із Львова у с^оїй про
грамовій ^о^овіді ^іодав 
аналізу життє)в6)го доробку 
В. Гнатюка і вказав на #о)го 

(конференція 
честь В. Гнатюка 
місце в розвитку українсь
кої науки. Завідуючий ка-
тедрою української фолк-
л|ьористики в Альбертійсь-
)кому університеті в Кана
ді рогдан Медвідський цю 
ж тему освітлив з |гочки рю-
ру видатро|го українського 
ет^омузиролога Філарета 
^Солесси. Jojnoea катедри 
української і зарубіжної лі
тератури Терйопільсь)кого 
Педінституту ^оман Гро-
м'як розглянув справу jco-
бор^ости України в працях 
В. Гнатюка. Михайло *Іор-
^описький з цієї ж катедри 
{говорив про сві|гову репре
зентацію дубових скарбів 
України в діяльності В. Гна
тюка. Доповідь Миколи 
Мушинки |горкалася взає
мин В. Гнатюка та Михай
ла ГрушевсЦс^г о. 

Дальша праця конферен
ції проводила у десятьох 
тематичних секціях, таких 
як „Іс|горія і тЬорія фолк-
лЬору у працях В. Гнатюка" 
„Наумові й] орбисті взає
мини В. Гнатюка з сучас
никами", „Обрядовий фолк 
л)ьор і мі]го{іогія у науковій 
спадщині В, Гнатюка", „За
карпаття й українці росе-
лень Че£о-С|юваччини та 
Югославії у працях В. Гна
тюка" та інші. Окремі сек
ції бу|ю виділеро літерату
рознавчій, Мовознавчій та 
історичній діяльності В. 
Гнатюка. В е̂ожній секції 
буНо зачитаро від п'яти ро 
15 Доповідей, здебільЦіо-
jro робурованих на £ювих 
росі не відомих матеріялах. 

Найбільшу увагу учасни
ків привернули ^оровіді 
Віктора Чабаненка із Заро-
різь£о|го Університету, Ро
мана Кирчіва із Львова, Ми 
коли ЗшЦомрі із Ужгоро
ду, Євгена Пшеничного з | 
Дрогобича, Петра Арсени-
ча з ІваНо-Франківсь с̂оГо, 
Михайла Гуця з Києва, Ва
силя І|ІодуфаНо|го з Бере
жан та Іргоря Герети з Тер-
Нороля; Із закордонних До
повідачів — Міліци Яку-
бець-Сем)корої з Щольщі, 
Дюри Лашяка та Мико
ла Цапа з Югославії. 1(Сож-
на з них насвітлювала пев
ну частину багатогранної 
діяльності українського вче 
pojro. 

З конференцією буро ро-
в'язано і ряд інших акцій. | 
Особливо вдалим був [кон
церт переможців (конкурсу 
ім. В. Гнатюка у Тернопіль

ському Драматичному Те
атрі ім. Т. Шевченка, який 
розпочався ,,^Іолит£ою 
про Україну" М. Лисенка. 
ОсНорою програми концер
ту був автентичний фолк-
л]ьор: вечерниці, гаївки, ве
сільні звичаї̂  обжинкові піс
ні, роромийки, але й стрі
лецькі пісні, за співання 
яких ронедавна^наігороджу-
валіґ десятьма роками Си
біру. 

Останній день конферен
ції був виїздним. Учасни
ки робували у Бучачі, де В. 
Гнатюк вчився у гімназії. В 
середній піролі, яка нині 
несе pojro ім'я, їх привіта
ли учителі хліром-сіллю, 
але й концертом пісень і 
музики. 

Чільні представники Що-
настирсь̂ со|го району хлі-
^ом-сіллю зустріли учас
ників (конференції вже на 
рорДоні cpofo району. 

конференція закінчилася 
в рідрому селі В. Гнатюка 
Велесневі, де від 1968 ро
ку знаходиться Меі^оріяль-
ний Музей В. Гнатюка, іро 
роро від catyofo рочатку 
очолює нев}гомний краєзна
вець Остап Черемшинсь-
кий. Там відбурося урочис
те відкриття відновленої ек-
срозиції Музею В. Гнатю
ка, після я^со^о слідував 
урочистий с̂онцерт̂  присвя
чений pojro пам'яті, який, як 
і тернопільський, розрочав-
ся іЦолитрою. 

Як ми ровідались від міс-
церо)го гре^о-ка|голиць)ко-
fo священика] отця Степа
на, напереродні свята у Ве
ресневі відбулася ромина-
льна Служба рожа за В. 
Гнатюка та рс̂ го хрестите
лів, ро^соронених на велес-
невсь̂ сому цвинтарі. 

тшштя 
сдмі ущ. ялпеля 

Змагають 

Відбувся пленум Україн
ської ради фізкультурно-
спортового т-ва „Динамо", 
під час якого стверджено, 
що ця організація стала на 
межі фінансового краху, го
ловною причиною якого є 
московський центр. Із звітів 
виходить, що велику части
ну з різних прибутків Укра
їнська рада „Динамо" зо
бов'язана висилати до Мос
кви. 

Розглянувши свою неза
видну фінансову господар
ку, учасники пленуму вирі
шили реалізувати своє пра
во на самостійність. Зверне
но увагу, що ще 29-го жовт
ня 1990 року започаткова
но процес усамостійнення і 
день пізніше зареєстровано 
Українське фізкультурно-
спортове т-во „Динамо", 
але невідомо чому воно й 
досі платить данину Моск
ві. Згідно із заявою першо
го заступника голови УФС 
,,Динамо" І. Федоренка, 
відтепер стосунки з центра-
лею в Москві будуватиму
ться на договірних засадах. 
Покищо нема союзного до
говору, але провідні спорт
смени України мають вихід 
на міжнародну арену і Олім 
пійські ігри тільки через 
збірні команди СССР. Це 
реалія, з якою неможливо 
не рахуватися. Проте сто
сунки з центром тепер виз
начуватимуться договором 
і центральна рада матиме 
іільки обмежене коло прав, 
яке їй делеговано Українсь
кою організацією і гроші в 
Москву сплачуватимуться 
лише за конкретні дії — цен
тралізовану підготову кра
щих спортсменів України, 
підготову кадрів, централі
зоване забезпечення необ
хідним інвентарем і мате-
ріялами. У нарадах з пер
шим заступником голови 
центральної ради „Дина
мо" В. Сисоевим вирішено, 
що до підписання союзно
го договору між Українсь
кою і Центральною рада
ми буде укладено лише еко
номічні угоди. Всі інші пи
тання вирішуватимуться 
після того, як стане реаль
ністю союзний договір. 

Відзначено на пленумі, 
що нині в рядах Українсь
кого ФС т-ва „Динамо" й 
інших спортових товарист
вах в Україні є велике праг
нення консолідувати зусил
ля всіх спортових това
риств і відомств для вико
нання єдиного завдання — 
виводу українських спорт
сменів на міжнародну аре
ну. Таким чином динамів-
цям України необхідно під
тримувати високу репута
цію в спорті. Відзначено, 
що в минулому році дина-
мівці України здобули 17 
медалів на чемпіонатах сві
ту, 10 — на чемпіонатах 
Европи і 126 — на чемпіо
натах СССР. 

Очевидно, здобуті успіхи 
на аренах світу і Европи у 
великій більшості пішли на 
конто Росії. 

Рішено в сучасних умо-
винах зміцнити кадри керів
ників усіх рад товариства, 
підвищення кваліфікації та 
перепідготовки голів спор
тових клюбів, які досі були 
вірними слугами московсь
кого центру. 

Емігрують за кордон 

Посилюється еміграція 
спортових талантів з Укра
їни в різні країни світу. Злид 
ні і невигоди, що до них 
довели кремлівські волода
рі в червоній імперії, спри
чинилися до посилення емі
грації спортових талантів, 
особливо з України. 

Започаткували в минулих 
роках виїздити на контрак
ти до Фінляндії, Італії, Ні-
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меччини, Греції, Австрії, 
Англії і ряду інших країн 
світу футболісти, тепер вже 
виїжджають спортові май
стри з багатььох інших ді
лянок спорту. 

Знаємо, що в минулому 
році до ЗСА приїхав гоке-
їст Христич з київського 
„Сокола", до Канади втік 
гокеїст з Києва Годинюк. В 
цьому році до Фінляндії 
виїхав і сам тренер київсь
кого ,,Сокола" Анатолій 
Богданов. 

Ведуться переговори у 
справі переїзду з Донецька 
до Франції славного чем
піона в скоку з жердиною 
Сергія Бубки. 

На жаль, більшість цих 
вихідців з України, що досі 
опинилися в країнах вільно
го світу, продовжують за
лишатися ,,совєтськими 
спортсменами", а то й ро
сіянами, чим дуже різко 
відрізняються від спортов-
ців Литви чи навіть Грузії, 
які при кожній нагоді під
креслюють свою націона
льність. 

З прикрістю треба відзна
чити, що сучасні спортові 
вихідці з України дуже від
різняються від тих україн
ських спортовців, що виїха
ли з України під час Другої 
світової війни. Вони, як зна- l 

ємо, старалися гідно репре
зентувати українське ім'я, 
масово включалися в суспі- ! 
льно-громадське українсь
ке життя, творили або по-! 
магали творити українські 
спортові осередки в різних 
країнах вільного світу. 

Самозрозуміло, що від 
цих наших нових емігран
тів годі вимагати, щоб во
ни творили в даних країнах 
українські спортові осеред
ки, де для цього немає мож
ливостей, одначе майже в 
усіх країнах їх побуту існу
ють організовані українсь
кі громади і вони з великою 
радістю прийняли б їх у свої 
ряди. 

Дуже прикро вражають 
моменти, коли в принагід
них розмовах з пресовими, 
радіо- чи телевізійними ко
респондентами ці нові спор
тові емігранти з України не 
спростовують своєї націо
нальносте і в очах необізна
них і наївних журналістів 
залишаються „совєтчика-
ми", що є рівнозначне з 

ІВАН ВИНОГРАДНИК, член 
УНС В ідд . 238-го ім . Євгена 

помер 31-го березня 1991 року 
на 74-му році життя. Нар. 16-го 
травня 1916 року в Бостон і , 
Масо. Членом УНС став 1958 
року. Залишив у смутку дружи
ну Анну, дочку Марію Соколь
ську, внуків: Марка і Енди Сока-
льських. Похорон відбувся 21-
го квітня 1991 року на цвинта
рі Мавнт Говп в Бостоні, Масс. 
Вічна Йому Пам'ять! 

Анна Ремик, секр. 

ВОЛОДИМИР ЛОПАТЯК, член 
УНС Відд. 175-го в Дітройті, 
Миш. помер 28-го березня 1991 
року на 84-му році життя. Нар. 
1-го вересня 1907 року в Старо
му Самборі, Україна. Членом 
УНС став 1950 року. Залишив у 
смутку дружину Катерину, сина 
Нестора; Христину і Михайла. 
Похорон відбувся 1-го квітня 
1991 року на цвинтарі Святого 
Хреста в Сан Дієґо, Каліф. 
Вічна Йому Пам'ять! 

Ярослав Базюк, секр. 

РЕЙМОНД ПАСТЕРНАК, член 
УНС Відд. 237-го ім. Св. Духа в 
Честері, Па. помер 13-го січня 
1991 року на 68-му році життя. 
Нар. 12-го листопада 1922 року 
в Честер, Па. Членом УНС став 
1940 року. Залишив у смутку 
дітей: Діяну Г. Нуш, Реймонда 
і Теодора Пастернаків і Сестру 
Марію Пастернак. Похорон від
бувся 17-го січня 1991 року на 
Лови Крофт Семетері в Линвуд, 
Па. 
Вічна Йому Пам'ять! 

Бетті Паньків, секр. 

СТЕПАН КРАВІЦЬКИЙ, член 
УНС Відд. 164-го ім. М. Грушев-
ського в Бервик, Па. помер 20-
го березня 1991 року на 86-му 
році життя. Членом УНС став 
1936 року. Залишив у смутку 
двох синів і три дочки. Похорон 
відбувся 22-го березня 1991 
року на цвинтарі Лорел Гилл в 
Гейзелтон, Па. 
Вічна Йому Пам'ять! 

Тимко Бутрей, секр. 

„росіянами". 
Виглядає, що цей дійсно 

ненадійний елемент втікає 
за кордон задля матеріяль-
них благ і їм не залежить на 
боротьбі, яку проводять в 
Україні теж за те, щоб спор-
товці могли самостійно ре
презентувати свою Батьків
щину на міжнародній арені. 

Недавно, 9-го червня ц. 
p., в Москві відбулися лег
коатлетичні змагання, на 
яких Сергій Бубка встано
вив новий світовий рекорд. 
Коли після змагань корес
пондент запитав Бубку| „З'я 
вилося кілька публікацій у 
пресі щодо вашого переїзду 
до іншої країни..." ЕІубка 
відповів: „ Повідомлення, 
що я збираюсь оселити
ся у Франції і змінити гро
мадянство — чергова газе
тна „качка". Насправді ж я 
просто веду переговори про 
можливе підписання конт
ракту на рік чи два з яки
мось клюбом або фірмою. 
Що з цього вийде, побачу 
найближчим часом. Аріє це 
лише контракт, я залишаю
ся громадянином СССР, 
обов'язково повернуся до
дому і, що важливо, збері
гаю право виступати за збір 
ну нашої країни на всіх офі
ційних змаганнях. Отже 
наголошую, ніякої йкоди 
від мого контракту радян
ській легкій атлетиці не
ма" . 

Як бачимо, не зважаючи 
на проголошений суверені
тет, хвилю національного 
відродження, Бубка навіть 
не заікнувся назвати себе 
громадянином хоч би Ук
раїнської ССР, та навіть на 
думці не мав, чи не нанесе 
шкоди українській легкій 
атлетиці, а тільки „радян
ській". 

Нині в Україні ведеться 
завзята боротьба патріо
тичної частини українських! 

спортовців та спортогіих 
діячів за право Україні ввій
ти до Міжнародного [Олім
пійського Комітету, ФІ<|>А 
й інших Міжнародних сцор 
тових організацій. Обов'яз
ком Бубки, як громадянина 
України і всіх тих спортов
ців, які опинилися за кордо
ном, подібно як литозці, 
латиші, естонці й грузини, у 
своїй боротьбі вповні при
єднатися і цим самим знач
но приспішити перемогу. 

Та виглядає, „камінь йаж 
ко розкусити зубами" —і це 
ще один доказ того, з яким 
елементом мають до ди|а в 
Україні будівничі самостій
ної держави. 

( от ) 

26 First Avenue 
New York, N.Y. 10009 

Tel.: (212) 473-3550 
ПО ГУРТОВИХ ЦІНАХ: нитки ДМЦ, 
різного роду матеріяли для виши
вання, канви, книжки з українськи-

п. в Арці. 

• ДО ВИНАИМУ • 

ЮВИНАЙМУ 

ПОМЕШКАННЯ 
в Д ж е р з і С и т і (Heights) . 

Телефонувати вечером 

( 2 0 1 ) 9 6 3 - 5 7 8 4 

• РОЗШУКИ • 

Родина Зільник Катерини з села 
Серединки, Тернопільського 
р-ну на Тернопільщині — роз
шукують своїх родичів, або їхні 
родини які виемігрували до 
Америки. 
Сулик Паранія Миколаївна 1924 
1926 р. н. — дівоче прізвище — 
Зільник Паранія Миколаївна ро
дом із с, Улазів, Любачівського 
р-ну на Львівщині, чоловік Су
лик Михайло із з а х і д н и х 
областей України. Мають двох 
синів роджені в 50-х роках; і дві 
дочки. j 
Хто знав би про них або вони 
самі прошу писати — адреса: 

УРСР 
Тернопільська обл. 
Тернопільський р-н 

с. Серединки 
Зільник Катерина І 

•FUNERAL DIRECTORS© 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

ЛУІС НАЙҐРО - директор 
Родина ДМИТРИК 

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

(212) 674-2568 


