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Справа видачі І. Дем'янюка 
притемнила репутацію 

судівництва ЗСА 
Ню Гейвен, Конн. — Га

зета „Ню Гейвен Реджістер*' 
помістила в неділю, 16-го 
серпня, аналітичну статтю 
Чарлса Чотковского, у якій 
він розглядає справу Івана 
Дем'янюка, якого суд, на 
підставі „доказаних йому 
злочинів'* і зізнання 11-оx 
свідків, позбавив американ
ського громадянства, а по
тім видав Ізраїлеві на суд за 
його участь в характері сто
рожа в гітлерівському табо
рі Треблінка в Польпді. 

Лава суддів судила І. Де-
м'янюка за „злочини" доко
нані" ним в Треблінці, розго
лосивши при тому, що на ла
ві підсудних сидить відомий 
„Іван Ґрозний", на совісті 
якого тисячі жертв, одним 
словом, другий Айxман. 

Все це, як показали від
найдені в архівах колиш
нього совєтського КҐБ до
кументи, була видумана 
історія, щоб тримати жи
вою ідею жидівського ГОЛО-
косту. Для цього уряд Iзраї-
ля постарався перетворити 
процес над Дем'янюком у 
політичну аферу, привозив 
до залі суду шкільну мо
лодь, щоб діти подивилися, 
як виглядає злочинець 
„Іван Ґрозний", про якого 
їм розказували різні історії. 

Воєнні злочини І. Дем'Я" 
нюка перетворились, - ка
же Чотковскі, — у фіяско не 
тільки для Iзраїля, але та
кож для американського 
правосуддя, зокрема для 
Бюра спеціяльниx інвести
цій (ОСІ) в Департаменті 
юстиції ЗСА, яке, як показа
ли документи, вело дискри
мінаційну у відношенні до 
багатьох національносте-
виx груп політику, надужИ" 
ваючи демократичні зако
ни ЗСА і свідків, які свідчи
ли на багатьох процесах і в 
багатьох випадках говори
ли те, що хотів від них СІ-
мон Візенталь чи інші чин
ники. Виною Департамен
ту юстиції є те, що він, не 
перевіривши докладно спра 
ви, наказав перевести дена-

туралізаційний процес у 
відношенні до І. Дем'янЮ" 
ка і тим самим започатку
вав нелегальну видачу його 
в руки ізраїльського право
суддя. Правдоподібно, Де
партамент юстиції був по
інформований генераль
ною прокуратурою СССР, 
що „І. Грозним" був Іван 
Марченко, доля якого не 
відома, але для Департа
менту існували лише зізнан
ня інших свідків. Виглядає, 
каже у своїй статті Чотков
скі, що Департамент юсти
ції, з допомогою чи без 
допомоги ОСІ, поклав ці 
документи під сукно і не 
передав, згідно з правила
ми, оборонцям Дем'янюка. 

Навіть ізраїльський про
куратор Міxаель Шакед час 
тинно признається до цьо
го фіяска, але каже, що за
суджений служив в С0бі60
рі і Фльоссенбурґу і там 
докопував злочини. Але 
згідно з рішенням амери
канського суду Ізраїль мо
же судити Дем'янюка тіль
ки за злочини у Треблінці, у 
якій, як виходить, він не 
був. 

Автор статті пригадує, 
що цю справу розглядає 
тепер федеральний апеля
ційний суд в Огайо, першу 
рунду у якому Дем'янюк, 
3ГЛЯДИ0 його оборонці, виг
рав. Ще не відомо, яке ста
новище займже ізраїльсь
кий Верховний суд, але ад
вокат засудженого Йорам 
Шефтель домагається звіль 
нення свого клієнта. Якщо 
таке станеться, каже автор, 
Дем'янюк напевно захоче 
повернутися до Огайо до 
своєї родини, що було б 
дуже невигідне для амери
канського правосуддя, бо 
цей випадок пригадувавби 
світові про 3умисний обман 
найвищої правної інстанції 
ЗСА, 

Директор ОСІ Ніл ПIер, 
забуваючи про суд над 
Франком Валюсом, проти 
якого також свідчили 11 
свідків, ще й досі заперечує 
помилку. 

Відбулася світова конференція 
української молоді 

Харків (У Н1АР). - Тут 
15-16-го серпня відбулася 
світова конференція україн
ських молодечих організа
цій (СКУМО), у якій взяли 
участь делегати майже З0
оx молодечих організацій 
України, а також представ
ники молодечих організа
цій Австралії, Канади, По 
льщі, ЗСА і багатьох країн 
снд. 

Конференція стала коор
динаційним органом гро
мадських формувань моло
ді з різною політичною орі 
єнтацією - від Союзу Мо
лодіжних Організацій Укра 
їни (колишній комсомол) 
до об'єднання „Нова Укра
їна", Молодіжної Спілки 
УРП, спортової організації 

„Сокіл", Пласту. Представ
ники молодечих організа
цій поставили за мету випра 
цювати рекомендації для 
Верховної Ради та Уряду 
України з питань молоді, 
створити економічну раду 
українських молодечих ор
ганізацій з метою аналізу
вання економічної ситуації 
в державі та опрацювання 
плянів виходу з кризи. 

Конференція уxвалила 
низку резолюцій як з полі
тичних та економічних пи
тань, так і з питань культу
ри, спорту і скавтського 
руху. Уxвалено також звер
нення до Президента та 
Верховної Ради України і 
обрано нову Координацій
ну Раду. 

В Лігайтоні відбудеться з'їзд 

Лігайтон, Па. (КоЗI). -
Тут на Оселі ім. О. Ольжи-
ча відбудеться в дняx 27— 
28-ГО вересня закарпатсь
кий з'їзд, що ЙОГО скликує 
Комісія зв'язку й інформа
ції закарпатських україн
ців в діяспорі. 

З'їзд розпічнеться това
риською зустріччю у п'ят
ницю у вечері, 26-ГО верес
ня, де учасники з'їздів на 
Закарпаттю літом 1992 ро
ку поділяться своїми спога
дами та буде висвітлене 
відео з них. В суботу буде 
ділова нарада, річні збори 
комісії із звітами та будуть 
намічені шіяни праці і ви
бір нового складу комісії. 

Того ж дня вечером має 
бути святочна вечеря з учас-

закарпатців 
тю гостей та представників 
громадянства з головною 
промовою д-ра Олекси Ми-
шанича, закарпатського 
діяча з Києва. В неділю буде 
відслужена Служба Божа та 
Панахида за спокій душі 
закарїіатськиx діячів. 

Передбачена участь за
карпатців з різних міст Аме 
рики й Канади. Організато
ри запрошують на цю зуст
річ усіx земляків. Нічліги 
можна замовляти в адмі
ністрації Оселі: кімната для 
двох — З7 дол., окрема 
кімната для однієї особи — 
25 дол. Адреса: Ukrainian 
Homestead, P. О. Box 104, 
Lehidhton, Pa. Tel.: (215) 
377-4621. 

Патріярx Мстислав візьме участь 
у перепоxованняx Патріярxа 

Сліпого 
Київ. В дняx 27—З0 серп

ня Патріярx Київський і 
всієї України Мстислав 
візьме участь у жалібних 
урочистостях перенесення 
тлінних останків св. п. Пат-
ріярxа і Кардинала Йосифа 
Сліпого, глави Української 
Греко-Католицької Церк
ви, з Риму до Львова і пере-
поxовання їх в соборі св. 
Юра, поруч з гробницею 
Слуги Божого Митрополи
та Андрея Шептицького. 

У своєму листі-відповіді 
Владиці Мирославові Іва
нові Любачівському, Пат-
ріярx склав сердечну подя
ку за запрошення його взя
ти участь у цій зворушли
вій своїм змістом події, яка 
дає нам нагоду виявити на
шу любов у Xристі та гли

боку пошану до особи по
кійного — страдника за 
Xриста Спасителя та вели
кого патріота України". 

Під час перебування Пат-
ріярxа Мстислав в Києві 
має відбутись чергова нара
да Єпископату Української 
Автокефальної Православ
ної Церкви. На ній Пат-
ріярx, між іншим, поінфор
мує присутніx про доконеч
ну потребу скликання Все
українського Собору пра
вославних українців з рід
ниx земель і з діяспори. При 
цій нагоді буде також при
значено Передсоборовий 
комітет для підготови цьо
го Першого Всеукраїнсько
го Православного Собору в 
1993 році. 

З Арґентини прибув пам'ятник 
Т. Шевченкові 

Львів (УПIАР). - Сюди 
19-го серпня доставлено 
пам'ятник Тарасові Шев
ченкові, виготовлений в Ар
гентині. Цей пам'ятник вар
тістю в три мільйони ДОЛЯ-
рів буде встановлений у 
Львові. 

Уряд Арґентини, дові

давшись, що пам ятник є 
дарунком діяспори Україні, 
вирішив не брати податків. 
Постамент пам'ятника ва
жить З,5 тонн, його привез
ли кораблем до Гамбургу, а 
звідтіля вантажником до 

В Україні допомагають 

Київ(УНIАР).-В поне
ділок, 17-f6 серпня, мініс
терство статистики України 
повідомило, що в першій 
половині серпня в Україні 
зареєстровано 156,000 без
робітних, хоч на кінець лип
ня число зареєстрованих 

безробітним 
безробітних становило 
47,000 осіб. Від початку 
року безробітним виплаче
но допомоги 69,5 міл. кар6о 
ванців. В середньому без
робітні отримують 814 кар
бованців на місяць. 

Створено фундацію для допомоги 
Університетові Києво-Могилянська 

Академія 
Прінстон, Н. Дж. — Тут в 

неділю, 9-го серпня, за іні-
ціятивою проф. Івана Фізе-
ра та д-р Лариси Онишке-
вич створено фундацію То-
вариство Могилянської 
Академії, метою якої є все
бічна допомога недавно від
родженому Університетові 
Києво-Могилянська Акаде
мія в Києві. До цієї дати, 
проф. Фізер та д-р Онишке-
вич, разом з інж. Романом 
Городиським, секретарем 
Дослідної Фундації ім. О. 
Ольжича, творили групу 
Приятелі УКМА, з рамени 
якої провели одноразову 
збірку на цілі цього універ
ситету. Таку ж збірку в Чи
каго з рамени Т-ва Сприян
ня Рухові України, прове
ла д-р Дарія Маркусь. Збір
ка принесла 829.96 дол. 

З моментом інкорпорації 
Товариства М огилянської 
Академії, що передбачуєть
ся у скорому часі, Приятелі 
УКМА припинять свою ді
яльність. Осідком діяльнос-
ти товариства є Прінстон, 
Н.Дж. 

Президентом товариства 
обрано Всеволода Онишке-
вича, віцепрезидента корпо
рації Ронніна, а скарбником 
Лідію Зайнінґер, віцепрези
дента Німецького Банку. 
До Ради Директорів увійш
ли І. Фізер, Л. Онишкевич, 
Володимир Бандера та 
Юрій Фаріон. Цей останній, 
по професії юрист, викону
ватиме тако ж функцію 
юрисконсула. 

Допомога з фондів това
риства, які до речі будуть 
зберігатись в українських 
банках і кредитівкаx, і які 
будуть звільнені від оподат
кування, надаватиметься 
УКМА за встановленою в 
ЗСА процедурою. Допомо
га із фондів, призначених 
їхніми жертводавцями на 
певні цілі, надаватиметься 
тільки за їхнім призначен-

Фонди, якими під цю по
ру диспонує група Прияте
лі УКМА, з моментом ін
корпорації товариства, бу
дуть переведені на його 
ощадне конто. 

Товариство прийматиме 
одноразові і багаторазові 
пожертви у готівці, чекаx, 
сертифікатаx, бондаx, акці
яx, нерухомому маєтку та 
заповітах. Спеціяльні фон
ди, що носитимуть назву 
їхніx жертводавців, можуть 
бути, або тимчасовими, або 
вічними (ендовмент фандс). 
Допомога із цих фондів 
надаватиметься тільки із 
їхніx відсотків. 

Товариство фінансувати
ме спеціяльні курси, семіна
ри, конференції міжнарод
ного значення, академічні 
обміни, надаватиме стипен
дії визначним студентам і 
аспірантам, допомагатиме 
у придбанні необхідної апа
ратури, бібліотечних фон
дів, сучасної наукової періо
дики та підручників. 

Крім допомоги від аме
риканських академічних 
дундацій, які уже дають 
допомогу високим школам 
у колишніx комуністичних 
країнаx, товариство розра
ховує на щедру підтримку 
великої української грома
ди, Університет Києво-Мо
гилянська Академія, як 
спадкоємець славетної Киє-
во-Могилянської Академії і 
як перший модерний універ-
ситет заx1днього типу, є 
найбільш надійним засо
бом формування державо
творчих кадрів. Як такий, 
він заслуговує на постійну 
підтримку всього україн
ства. 

Всіx зацікавлених діяль
ністю товариства і допомо
гою УКМА проситься пи 
сати на адресу: Мг. Vsevo-
lod Onyshkevich, 77 Daybe-
агу Rd. Princenton, N. J. 
08540; Fax: (б09) 466-3б34. 

Подали другий список 
громадян ЗСА в СССР 

Джерзі Ситі, Н. Дж. -
Газета „Iзвєстія" надруку
вала черговий список аме
риканських громадян, які 
проживають або прожива
ли на території колишньо
го Совєтського Союзу. Спи 
сок підготував спільний 
американсько-російський 
комітет, який розслідує до
лі американських грома
дян, що опинилися в Совєт-
ському Союзі. 

Перший такий список із 
З9 прізвищ був надрукова
ний у „Свободі" 7-го серпня 
ц. р. Внизу подаємо наступ
ні прізвища: 

1. Марія Петрівна Федак, 
народилася 13-го січня 1903 
року в Ню Джерзі, прожи
вала в Ужгороді. (У списку, 
опублікованому 7-го серп
ня, також є Марія Петрівна 
Федак 1903 року народжен
ня). 

2. Варвара Стефанівна 
Федак, нар. 1926 року в с. 
Матовичі (Чеxо-Словачи-
на), проживала в Ужгороді. 

3. Маргарита Михайлів
на Кривенко, нар. 1926року 

у Блейні (мабуть стейт Пен-
сильванія), проживала в 
Берегово на Закарпатті. 

4. Гаролд Мітчелл Коx, 
нар. в 1923 році в Чикаго, 
привезений в СССР з про
пагандистською метою в 
1966 році. 19-го грудня 1966 
року, мабуть, виїхав до 
Швеції. 

5. Гопкінс Фрідріx Чарлз, 
нар. 1921 року в Ню Йорку, 
засуджений на 25 років в'яз
ниці в 1947 році. 

6. Миррі Філдс (Файн-
берґ), нар. у Бруклині, Н. 
Й,, в 1919 році, заарешто
ваний у Чеxо-Словаччині в 
1948 році, засуджений на 25 
років в'язниці у 1951 році, 
сидів в Александрівській 
в'язниці. 

7. Андрош Беркеш, нар. в 
1914 році в Будапешті, в 
1945 році засуджений на 15 
років ув'язнення. 

8. Микола Михайлович 
Скородинський, нар. у 1923 
році в Ню Йорку, в 1946 
році засуджений на 8 років 
в'язниці, проживав у Каси-
мові Рязанської обл. 

Амбасадор Еспаніїрозмовляє 
українською мовою 

Київ (УНIАР). - Тут у 
четвер, 20-го серпня, амба
садор Еспанії в Україні Еду-
ардо Гунко Бонет вручив 
вірчі грамоти Президенто
ві України Леонідові Крав
чукові. Амбасадор звернув
ся до Президента українсь
кою мовою і заявив: „Я при
їхав зі своїми грамотами, 
які вам посилає король Ес
панії. Ці грамоти почина
ються словами *великий і 
добрий друг'. Крім того, я 
привіз найкращі побажання 
миру і добробуту всім гро
мадянам України". 

Президент Кравчук, прий 
нявши грамоти, подякував 
за привітання від короля 
Еспанії і привітав Едуардо 
Гунко Бонета з офіційним 
вступом його на становище 

амбасадора Еспанії в Укра
їні. 

Кілька днів перед тим до 
Києва прибув з вірчими 
грамотами і приступив до 
своїx обов'язків на псст 
амбасадора Індії в Україні 
Сутгір Букарем Деваре. 

У вівторок, 18-го серпія, 
в Україну прибули також 
гості з Китаю. Делегацію 
китайського парляменту на 
чолі з Сайфутдіном Айдзщ-
зи прийняли голова комісії 
Верховної Ради в закордон
них справаx Дмитро ПаБ-
личко та перший заступник 
міністра закордонних справ 
України Микола Макаре-
вич. Під час зустрічі домо
вилися про зміцнення зв'яз
ків між китайським парля-
ментом та Верховною Ра
дою і Урядом України. 

У СВІТI 
ПРЕЗИДЕНТ РОСІЇ Боріс Єльцин підписав постанову 
уряду про заснування російських амбасад в усіx республі
каx, що раніше вxодили до складу СССР. Загальна 
кількість працівників цих амбасад—400 осіб. Всі вони, крім 
російських дипломатів у прибалтійських республікаx і 
Україні, діставатимуть платню в російських рубляx. 
Працівники російських амбасад в Литві, Латвії, Естонії і 
Україні одержуватимуть платню у твердій валюті. 

В РОСІЙСЬКОМУ МІСТI Мурманську 21-го липня 
працівники органів безпеки арештували двох американсь
ких громадян, коли ті збиралися вивезти два комп'ютерні 
диски, на яких записано нібито таємну інформацію про 
російський арктичний реґіон. Імена арештованих — Сідні 
Левітус і Юрій Аврутін. Обидва працювали в американсь-
ко-російській науковій організації, котра вивчає проблеми 
ґльобальниx кліматичних змін. 

ТОВАРИСТВ0 „ПРОСВІТА" ім. Т. Шевченка провело в 
Луганському республіканську науково-практичну конфе
ренцію на тему „Мовно-культурна ситуація в Україні". її 
учасники, представники 20 областей, обговорили питання 
просвітницького руху, формування національної свідо-
мости, впровадження Закону про мови, утвердження 
державної мови в східніx регіонах кршни, де українську 
мову місцева влада продовжує ігнорувати. Керував 
конференцією поет Павло Мовчан, який пообіцяв виділи
ти луганським активістам товариства фонди для видання 
їхньої просвітянської газети українською мовою. 

НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА НИЗЬКІ відсотки мортґеджовиx 
позичок, будівництво нових житлових приміщень обни-
зилось в липні на 2.8 відсотка згідно з данним Департа
менту Торгівлі. Дейвид Сайдерс, головний економіст 
Крайової спілки будівельників житлових приміщень, 
уважає, що це досить несподіване явище є спричинене 
великою зневірою покупців і цілого загалу у швидке 
відродження занепалої економіки ЗСА. 

ПРЕДСТАВНИК МІНІСТЕРСТВА закордонних справ 
Швеції заявив, що Стокгольм припиняє надавати допомо
гу Намібії для ліквідації наслідків великої засухи. 
Причиною відмови є те, що президент Намібії Віндгук 
витратив майже З0 міл. дол. на придбання нового 
персонального літака. Шведська сторона вважає, що факт 
такої дорогої купівлі свідчить, що грошової допомоги 
Намібія не потребує. Раніше шведський уряд плянував 
виділити для цієї африканської країни 55 міл. дол. 
Норвегія також відмовилася допомагати Намібії ~~ з цієї 
ж причини. 

УРЯД ЗСА ДОМАГАЄТЬСЯ 
ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ В БОСНІЇ І 

ГЕРЦЕҐ0ВИНI 
Вашінґтон. — Засоби ма

сової інформації повідом
ляють, що Уряд 3'єднаних 
Стейтів, порозумівшись з 
генеральним секретарем 
Організації Об'єднаних На
цій Бутросом Ґалі і Радою 
Безпеки, а також з лідерами 
інших західніx держав, до
магається від ворогуючиx 
між собою сторін у колиш
ній Югославії негайного 
припинення вогню, бо в 
противному випадку Ва
шінґтон й інші країни бу
дуть змушені затіснити ще 
більше економічні санкції і 
застановитися над висил
кою війська у гарячі місця. 

Мілан Пані4, каліфорній
ській мільйонер сербського 
походження, який повер
нувся до Югославії, щоб 
там перейняти тяжкий пост 
прем'єр-міністра у розтор-
ганому уряді, заявив корес
пондентам перед своїм 
від'їздом до Лондону, що, 
на жаль, він не зміг дотри
мати свого слова і йому не 
вдалось припинити вогню у 
Боснії і Герцеґовині, бо во
рожнеча між поодинокими 
державами, колишніми чле
нами югославської федера
ції зайшла вже так глибоко, 
що навіть державні мужі, 
президенти республік, не 
керуються логікою раціо
нальним підходом у політи
ці і не прислухаються до 
0ПІНІЇ західніx держав, які 
одинокі, якщо будуть прий
няті рішучі дії, зможуть 
зупинити взаїмне винищуй 
вання і вбивства невинних 
цивільних людей. 

Пані4, який фактично на
віть не сповільнив війни у 
двох згаданих республікаx, 
зустрівся в Лондоні з непри

хильною 0ПІНІЄЮ багатьох 
американських і заxідньо-
европейськиx держав. Піс
ля довших переговорів йо
му вдалося здобути право 
участи в конференції, але 
тільки з дорадчим голо
сом, бо учасники конферен
ції не визнають більше 
югославської федерації, а 
тим самим і його, як пре
м'єр-міністра Югославії. 
Головним представником 
Сербії буде президент рес
публіки Слободан МІЛОСЄ-
віч. 

Пані4 критикував Міло-
сєвіча за те, що він підтри
мує внутрішню війну сербів 
проти хорватів й інших і 
цілком не дбає про зами
рення, чи встановлення ми
ру, згідно з пропозицією 
Ради Безпеки ООН. 

Він, Паніч, знову запев
нив присутніx, що тільки 
він, своїм „американським 
способом'*, оптимістичним 
підходом і енергійними за
ходами, може довести до 
замирення і відновлення 
конструктивної співпраці 
між республіками. Европей-
ські аналітики однак ка
жуть, що Паніч мабуть дбає 
тільки про збереження юго
славської федерації й ІМПЄ-
ріялізму, але він ледво чи 
буде здібний в існуючій си
туації загальної ненависти, 
довести до замирення. Не 
треба отже дивуватися, що 
лідери багатьох європей
ських держав 1 Jt,A легко 
іґнорували Паніча, або йо
го взагалі не добачали. 

Деякі коментатори перед
бачають, ІДО Паніч не вдер
житься довше як три міся
ці при владі і Й0 гого дні 
вже пораховані. 

В АМЕРИЦІ 

НЕНАЗВАНI ОФІЦІЙНІ чинники Уряду президента 
Джорджа Буша кажуть, що для відновлення і закріплення 
віри у спроможності розроблення і переведення в життя 
внутрішньої економічної політики республіканці, а 
зокрема сам Президент, застановляються над новими 
підходами. Одною із таких можливостей є після виборів у 
листопаді віддати економічну політику країни в руки 
Джеймса Бейкера, колишнього секретаря Державного 
департаменту і теперішнього шефа персоналу Білого 
Дому. Аналітики уважають, що Дж. Бейкер на це не 
погодиться, бо тут для нлього надто обмежене поле до 
попису. 

МИНУЛОГО ЧЕТВЕРГА, 20-го серпня, у Гюстоні 
закінчилася конвенція Республіканської партії. У цей 
останній вечір президент Джордж Буш і віцепрезидент Ден 
Квейл виголосили свої промови подяки за те, що їх 
номіновано знов кандидатами. Президент у своїй промові 
обширно змалював свої дотеперішні успіхи та зясував 
пляни на майбутнє. Не зважаючи на всякі критичні завваги 
зі сторони демократів і деяких спостерігачів, політичні 
аналітики уважають, що успіхи були кращі, як всі цього 
сподівалися, це підтверджують найновіші опити. 

ЗАСТУПНИК СЕКРЕТАРЯ Державного департаменту 
Лоренс Iґелбирґер заявив минулого тижня, що ЗСА вже 
цими днями будуть робити все, що в їх силі, щоби 
домогтися гостріших санкцій проти Сербії та Чорногорії, 
Крім того він уважає, що доконечне треба оформити 
якийсь міжнародний „механізм" для переговорів, щоби 
цю справу зрушити з місця та припинити безумну 
ворожнечу Л. Iґелбирґер, який у неділю, 23-ГО серпня, 
став виконуючим обов'язки секретаря Державного 
департаменту, в інтерв'ю з кореспондентами сказав, що 
свої обидві пропозиції представить до розгляду на 
конференції, яка розпічнеться в середу, 26-ГО серпня у 
Лондоні. 

ОФІЦІЙНІ ЧИННИКИ Департаменту юстиції заявили, 
що у Швеції притримано за переступлення законів 
еміґраційної візи колишнього американського старшину 
Сі-Ай-Ей, який у 1985 році втік до СССР. Тут ідеться про 
Едварда Лі Товарда, який виxовзнув з рук американських 
властей та отримав політичний азиль в СССР, де завжди 
перебував під опікою КҐБ. Одначе сподівання ЗСА на його 
видачу шведськими властями не є надто сильними тому, 
що шведські закони не дозволяють за шпигунство 
видавати в'язнів країнам, які цього домагаються. 

РОСІЙСЬКИЙ МАТЕМАТИК Iґор Шафаревич відмо
вився виступити із членства в Американській академії 
наук, управа якої звернулася до нього тому, що на їх 
думку деякі статті його авторства для них видалися 
антисемітськими. У своєму листі І. Шафаревич вияснює 
свої думки та підкреслює, що хоча вони є критичними у 
відношенні до жидів в історії Росії, то вони не є антисеміст-
ськими. Відмова І. Шафаревича добровільно виступити не 
лишає нічого іншого цій установі, як погодитись з тим, бо 
вона не має закону про усунення членів. 
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Скандальне поведення супроти 
Івана Дем'янюка 

У1970-их роках американські власті отрима
ли донос від редактора українсько-американсь-
кої. комуністичної газети, що Іван Дем'янюк, 
робітник в автомобільному варстаті у Клівленді, 
це.І,Iван Грозний", який у нацистському таборі 
смертну Треблінці ВV Польщі тисячі ув'язнених 
невинних жидів проводив до ґазівні. На процесі 
в Клівленді в 1980 році позбавили Дем'янюка 
американського громадянства, а в 1986 році 
видали Ізраїлеві, де перевели над Дем'янюком 
трагі-комічний суд і засудили його на смерть. В 
наслідок зголошеного оборонцем відклику, не 
виконали засуду і Дем'янюк по нинішній день 
перебуває у в'язниці. Хоча Дем'янюк від самого 
1початку твердив, що він у свому житті ніколи не 
був у Треблінці, ізраїльські власті засудили його 
на підставі фальшивки, зробленої у Москві 
фахівцями такого діла, яку привіз прокуратурі в 
Єрусалимі американський мільйонер-бизнес-
мен Гаммер, і свідчень п'ятьох уцілілиx з Треб-
лікки. Але після упадку комунізму відкрито в 
архівах КҐБ, що дійсно це не був Дем'янюк у 
Треблінці, а якийсь Іван Марченко. Ізраїльські 
власті все одно Дем'янюка не звільнипи. А втім, 
справа набрала скандального розголосу, в 
наслідок якого федеральний апеляційний суд в 
Сінсіннаті відновив цього року справу 1. Дем'я
нюка. В половині серпня той суд, у складі трьох 
членів, вибрав окремого суддю з обов'язком 
перевірити у Департаменті юстиції та в Держав
ному департаменті - на якій основі відібрали 
Дем'янюкові громадянство і видали його Ізраї
леві. Широку вістку про це приніс „Ню Йорк 
Тайме" з 18-го серпня ц. р. Єдиною темною 
точкою у тому світлому рішенні апеляційного 
суду в Огайо є те, що не визначено терміну, до 
якрго те слідство має бути переЕ е̂дене, хоча тон 
рішення вказує на відносно швидке полагод
ження. 

Чеський народ викував коротку приказку 
„Правда переможе". Чехи дуже часто поклику-
ються на неї і прославляли ту істину після свого 
новітнього визволення. Талановитий письмен
ник міг би на тлі тієї мартирології Iзана Дем'я
нюка скласти прецікаву повість, виявивши без 
ніяких серпанків всі митарства однаково в 
Америці, що славить себе, як світовий бастіон 
демократії і шанування людських прав, так і в 
Ізраїлі, який називає себе ,,єдиною дійсно 
демократичною країною" на Близькому Сході. У 
порівнянні з масовими вбивствами невинних 
мужчин, жінок і дітей у різних країнаx широкого 
світу, у порівнянні з масакрою студентів і 
робітників, танками на центральній площі у 
Пекіні, чи тепер у відношенні до трагедії христи
ян і мусулман у Боснії, які щоденно гинуть з рук 
сербських наїзників^ одного українського робіт
ника це ніби— ніщо. Але з погляду християн
ськ'ої етики і з погляду простого людського 
розуму ~ це був би злочин, який знехтував би 
Божий і людський закон. 

Практика американських державних влас
тей вже нераз глузувала з надпису, який видніє 
на Статуї Свободи при в'їзді до Ню Йорку та з 
законів про охорону людських прав. Треба 
спфіватися, що родина і адвокати Івана Дем'я-
ніо^а будуть наполягати, щоби як мога швидше 
виконано добре і мудре рішення апеляційного 
суЩ^ в Сінсіннаті і щоби безкарно не минулася 
по^дінка осіб, які дали зловити себе на гачок 
беібідповідальниx донощиків і фальшивників 
доі|ументів. 

ДОСЯГНУТО ДОМОВЛЕННЯ про виготовлення в 
Кайаді національної валюти для Таджикістану. Гроші 
др)?Iуватиме канадська фірма Банкнотінґ Компані. Однак 
таджицька сторона ще не дійшла до згоди щодо того, яка 
саме національна символіка має бути зображена на новій 
грошовій одиниці. Не прийнято такой остаточного 
рішення, як вона буде називатися. 

З УВАГИ НА ТЕ, що в судових заляx Америки чим раз 
частіше проявляються вибухи нестримної люті зі сторони 
підсудних до суддів, вирішено в якийсь спосіб цьому 
лихові зарадити. В Овкленді, Каліф., місцеві власті 
схвалили заслонити столи суддів бронесклом. Це бодай 
частинно охоронить суддів від можливих збройних 
нападів підсудних, бо самі судді запротестували проти 
заx0рони їх бронесклом вповйі, бо це, на їхню думку, 
відгородило б їх занадто від цілого ходу розправи. 

У,, Свободі" з 5-го серпня 
появилася така інформація. 
На питання, як вирішено на 
конференції в Муxалатці 
між ним і Єльцином спра
ву Чорноморської фльоти, 
Л. Кравчук мав відповісти: 
„Вирішенню перешкоджа
ють не особисті становища 
президентів, а ті політичні 
сили, з якими обидва вони 
мусять рахуватися... Існує 
небезпека виходу фльоти з 
підпорядкування не тільки 
України, але й Росії, і перет-
ворення її на автономну 
військову одиницю, яка бу
де дестабілізуючою силою 
для обох країн.,.*' Вагомі 
слова. На що Л. Кравчук 
натякає? Постараємось від
гадати. 

У світлі принципів між
народного права Чорно
морська фльота належить
ся Україні. СССР розпав
ся, Україна визнана неза
лежною державою, тож все, 
що на її території чи в те-
риторіяльниx водаx - її. 
Касатонов міг був своєчас
но дати цій фльоті наказ 
переплисти до російських 
портів, але він того не вчи
нив. Тож уся ця фльота на
ша. Правда, частину ко
лишньої совєтської фльоти, 
тої з нуклеарними заряда
ми, підпорядковано на дея
кий час СНД. То могло б 
виринути питання, котрі 
кораблі підпадають під цю 

Микола Бараболіпс 

ЧОРНОМОРСЬКА ФЛЬОТА 
В РУКАX ПІРАТІВ? 

категорію, і їх треба трак
тувати окремо. Україна по
казала б великодушність, 
коли б погодилася якусь 
частину ненуклеарниx ко
раблів відступити Росії. 

Фльота не існує без дер
жавної приналсжности. Ко
жний корабель мусить на 
морі,,показати фляґу*\ Ко
ли не покаже, може бути 
затриманий. Корабель без 
прапора можна іноді ува
жати піратським. Чорно
морська фльота „сидить" у 
Севастополі, тож їй закид 
піратства покищо не загро
жує. Але статус її легаль
ним не є у зв'язку з поста
новами міжнародного пра
ва. Вона наче „безпансь-
ка". Пірати грабували на 
відкритому морі, та й на 
суші, коли вдавалося, теж. 
Командири Чорноморсь
кої фльоти не визнають вла
ди пристані, зневажають 
ісомандирів пристані, поби
ли командуючого полков
ника при виконанні його 
'*туж6и. (До речі, побитий 
високий старшина пішов на 
знак протесту на... голо-
дівку! Голодівкою протес
тують звичайно в'язні, а не 

вояки-старшини!) А мимо 
усього Україна годує цю 
фльоту. Робить це хіба під 
терором. А коли так, не є це 
вид новітнього піратства. У 
нових, змінених до обста
вин формаx. 

Крім здогаду про пірат
ство в Севастополі мож
на б висунути ще інший — 
про моряцький бунт з тим 
додатком, що в тому випад
ку ідея бунту вийшла не від 
залоги, а від її командно
го складу. Та як би не диви
тись на стійкість міжнароД" 
но-правниx кваліфікацій ка
зусу нашої Чорноморської 
фльоти, мабуть, найбільш 
обґрунтованим буде пог
ляд, що це підготова до 
інсурекції (це термін між
народного права) - пов
стання, бунту проти дер
жавної влади. 

Бувало в історії визволь
них рухів, перед повстан
ням південно-американсь
ких держав, що кораблі за
хоплювали інсургенти в на
дії, що визвольні сили на 
суші знайдуть міжнародне 
визнання, і тоді збунтова
ний корабель піднесе пра
пор інсурекції. До чого ве

ду? 
Відомі намагання творе

ння на українських земляx 
„незалежних держав'*: При
дністровська республіка, 
,, незалежна Кримська*, по
ки задоволилась там Мос
ква ,,автономною". Про 
творення нової держави під 
назвою Новоросія дещо 
притихло, але це не зна
чить, що задум мертвий. А 
яка тут роля Касатонова і 
компанії? Ця фльота ~ це 
причілок Москви для Га
рантії, що південь Росії за
лишиться при „матушці". 
Плянується, що коли мос
ковські „інсурґенги* прого
лосять незалежність і, оче
видно, піднесуть „незалеж
ний" прапор, дещо інший 
від російського, Касатонов 
звелить Чорноморській фльо 
ті піднести його рівночас
но теж... і фльота знайде ле
гальний „покров". Як інак
ше зрозуміти знаменні сло
ва про „небезпеку перетво
рення фльоти в автономну 
одиницю". „Новоросія" бу
ла б спочатку окремою від 
Москви державою, перед 
світом не буде загарбни
ком, колонізатором, а здій
сненням задушевних мрій 
понад десять мільйонів ро
сійськомовного населення, 
якому грозив „бандерівсь
кий націоналізм" і чи не 
ґеноцид... 

(Закінчення на crop, З) 

У І991 році появилася 
довго приготовувана і очі
кувана пропам'ятна книга 
„Українська молодь Хрис
тові. Документальний збір
ник. 1933—1988". Завдячу
ємо появу цієї великої кни
ги (4б4 crop.) праці невели
кого гурту колишніx акти
вістів свята Українська Мо
лодь Христові (УМX) у. 
Львові 1933 року та като-
лицьгої організації „Орлів" 
на чолі з д-ром Миколою 
Грушкевичем. До редакцій
ної колегії вxодили Роман 
Данилевич, д-р Василь Лев, 
д-р Богдан Лончина і д-р 
Яродіав Крив'як. Три пер
ші вже не дочекалися поба^ 
читивислідів своєї праці, бо 
відійшли від нас протягом 
остан(ніx сімох років. Кни
га появилася в серії Укра-
їнсьі:ого Католицького Уні 
версйтету в Римі як видан
ня української католицької 
єпархії священомученика 
Йосафата в Пармі, ЗСА. 
Владика Роберт Москаль 
написав коротку передмо
ву, а вступне слово - ре
дактор праці М. Грушке-
вич. Саме із цього слова до
відуємося, що ще в 1958 
році виникла ініціятива ви
дати таку книгу до 25-літ-
тя львівського свята. 

Традицію УМX на еміг
рації підтримували Влади
ка Іван Бучко і мирянські 
кола біля нього, а також 
деякі заокеанські єписко
пи. В 1958 році оформив
ся гурт десятьох священи
ків і світських діячів орга
нізації „Орли" та ІНІЦІЯТО-
рів УМX, ЯКІ вже виразно 
.заговорили про плян такого 
видання. Згодом повністю 
підтримав ЦЮ справу Бла-

Василь Маркусь 

ЦІННА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
КАТОЛИЦЬКОГО РУХУ 

женніший Патріярx Йосиф 
Сліпий. 

Тим часом у діяспорі по
чався рух за відновлення 
традиції УМX і, починаючи 
з 1983 року, в багатьох осе
редках та єпархіяx відбува
лися студійні дні та релі
гійні маніфестації в діяс
порі під цим гаслом. У 1990 
році відбувся такий з'їзд у 
Львові і тоді там постала 
організація під назвою Ук
раїнська Молодь Христо
ві. Ці маніфестації продов
жувалися і в к)вілейному 
році Хрещення Руси-Украї
ни. 

Все це відбито у книзі до
кументами, передруками з 
тогочасної преси, інформа-
ціями та спогадами учас
ників. Репродуковані чис
ленні фотографії прекрас
но ілюструють ці події і 
маніфестації в 11 розділах 
книги. Подаємо їх загаль
ний зміст. 

У першому і другому роз
ділах подано документи ор
ганізованого католицько
го життя в Галицькій цер
ковній провінції, в рамкаx 
якого формувалася ідея 
УМX, статут Католицької 
Акції та правильники її ін
ститутів, а далі звернення, 
інструкції і правильники 
щодо проведення місцевих 
свят УМX та центрального 
у Львові. Третій розділ ці
кавий з політичного боку, 
бо кидає світло на ставлен
ня націоналістичної орга-

йізації до свята УМX. Опуб 
;ліковані документи багато 
|ого вияснюють, зокрема 
протистояння ОУН спро
бам Церкви організувати 
1МОЛОДЬ під своїм впливом. 
Відлуння полеміки довкола 
цієї теми зустрічаємо і в 
десятому розділі, де ще раз 
виринула полеміка на еміг
рації про ролю УМX, як цю 
маніфестацію бачили като
лицькі та кола націоналіс
тичної молоді. 

Багатий на інформації 
'четвертий розділ, присвя
чений самому проведенню 
?̂вята, відгукам у тогочас

ній пресі, українській і поль
ській, та спогадам учасни-
пв. З ним пов'язаний і п'я-
гий розділ з документами 
Г— арxипастирськими пос
ланнями греко-католиць-
кої ієрархії про голод на 
Україні. Ця документація у 
збірнику дуже виправдана, 
5о УМX мало на меті звер
нути увагу та запротесту
вати перед світом у зв'язку 
зі штучним голодомором 
на Україні в 1933 році. 

Шостий і сьомий розділи 
присвячені Католицькій 
Асоціяції Української Мо
лоді „Орли" та її пресово
му органові ,,Українське 
Юнацтво". 

Цікаві інформації подано 
у матеріялаx восьмого роз
ділу під назвою ,,Братні 
організації", розуміється, 
української католицької мо 
лоді. Тут цілком слушно 

найбільше місця присвяче
но Лізі Української Като
лицької Молоді в Америці 
та Українському Католиць
кому Юнацтву в Канаді. 
Шкода, що стаття про сту
дентську „Обнову" на еміг
рації по війні досить скром
на змістом, за вийнятком 
окремої статті про один 
осередок „Обнови", а саме в 
Iпе6руку, Австрія . А такі 
осередки, як Мюнхен, Лю-
вен, Мадрід, Лондон, зго
дом в Америці, Канаді та 
Австралії заслуговували б 
на їх детальніше потракту
вання, тим більше, що вони 
вже не існують, і тому є 
потреба зафіксування для 
майбутніx поколінь 1xцього 
досвіду. 

Окремим розділом згада
но, як відбувся ювілей 950-
річчя Хрещення України, а 
в 10 і 11 подано обширний 
матеріял про пізніщі свят
кування УМX в різних краї
наx діяспори. 

Закінчується книга „по-
м'яником"-довідником 51 
біографії духовних і світсь
ких католицьких, вже по
кійних діячів, причетних до 
УМX і споріднених орга
нізацій, поіменним індек
сом та резюме розділів ан
глійською мовою. 

Книга „Українська мо
лодь Христові" є важли
вим причинком до релігій
ної історії Заx1дньої Украї
ни, а частково і діяспори. 
Дуже добре, що появляють
ся подібні праці про різні 
наші віроісповідання та їх 
організації. Такі джерела 
стануть дуже корисними 
при опрацюванні не лише 
історії окремих регіонів Ук
раїни, але й діяспори. 

Яр. Климовський 

Соборний здвиг у столичному Києві 
(З нагоди Світового Форуму українців в Києві) 

Ми Господа xвалім, що зволив дочекати 
зустрінутись в найкращому із міст, 
в столичнім Києві соборний з'їзд вітати, 
побачить волі чар, патріотизму зріст. 

І так з усіx сторін розлогої країни, 
з усіx земель народ полине над Дніпро 
віддати честь, поклін, воскреслій із руїни, 
як вибранцір борці, лицарськеє ядро. 

Радість без меж, стиск рамен, обійми і цілунки, 
3[витяжний поклик сурм на радощах пісень; 
побачиш військо знов, шиковане на струнко — 
о, краю рідний мій, в цей волі чудний день. 

Великий буде здвиг, військова дефіляда, 
алея прапорів, симфонія оркестр. 
Гримить: Слава Героям!, йдуть полки, бригади; 
в історії цей здвиг запишуть у реєстир. 

З трибуни Президент святково привітає 
і захвилює люд колоссям злотих піль, 
бо вчує вість благу: „вже ворога немає! 
Радій, народе мій, що злинув звідусіль'\ 

Собор Софійський в дзвін ударить знов побідно, 
вже рідний Патріярx нам Церкву об'єднав: 
,,Благословенний день, народе мій свобідний, 
це ж по Голгофі знов Великдень завітав". 

А на баскім коні Богдан на п'єдесталі 
скерує булаву на схід, а з нами Бог! 
Забудуться віки неволі та печалі — 
стратегів сильний дух веде до перемог. 

Оксана Фалат 
Івано-Франківське 

Апостоли України 
Коли xто хоче йти за 

мною, нехай себе зречеть
ся, візьме щодня на себе 
хрест свій і йде за мною. Бо 
xто хоче врятувати свою 
душу, той її погубить, а xто 
погубить свою душу зад
ля . мене, той її врятує. 
Так говорив своїм апосто
лам Xристос. І вони йшли 
на страти, на катування, на 
смерть, йшли за віру вперед 
до недосяжного світла на 
обрії. 

Україно! Твій вогник па
лає, ти тримаєш його в сво
їx материнських рукаx, а до 
нього тягнуться через віки 
довгі ряди мучеників, спа-
сителів, апостолів. На вів
тар тому вогню покладено 
чимало людських душ, і він 
вже може й згас би, якби не 
мала Україна своїx апосто
лів волі. Якби не висів у 
Царгороді підвішений реб
ром на гак Байда Вишне-
вецький. Якби не боронив 
України Петро Сагайдач
ний, а весь свій кошт не 
передав українським шко
лам та церквам. Якби не 
вступився за Україну Іван 
Мазепа і не зрозумів, що 
тільки вільна без кайданів 
вона буде щаслива. Та зрад
ником затаврували його 
майбутні покоління. Ні, гДн 
не зрадник, бо надто вже 
сильно любив Україну. Та й 
зраджувати на сxилі років 
задля якоїсь корнети немає 
сенсу. Або окутаний леген
дою Павло Полуботок?.. 
3найдеться його скарб чи ні, 
та й чи існував він взагалі— 
покаже час. Але віковічною 
його спадщиною є любов 
до України і турбота про її 
майбутню долю, заради 
якої він наклав власним 
життям. 

Україно, непе! Xто тебе 
пожалував більше, ніж Шев 
ченко, xто витер сльози на 
твоїx згорьованиx щокаx, 

xто влив віри в твою зне
вірену душу і взяв хрест твій 
бодай на короткий час, щоб 
понести його. А скільки 
крові за волю України про
лило Січове стрілецтво, зас
новником якого був Дмит
ро Вітовський, щоб пере
конливо пообіцяти: 
А ми тую червону калину 

підіймемо, 
А ми нашу славну Україну 

розвеселимо. 
Твоїм розумом, розсуд

ливістю був Михайло Гру-
шевський. Саме він через 
великий проміжок часу зая
вив, що Україна ще не вмер
ла і буде вільною. Оборон
цем її в цей огненний час 
став Симон Петлюра. В по
невірянняx та жебрацтваx 
по закордонах провів своє 
ЖИТІ я Володимир Винии-
ченко, бо не зміняв своїx 
переконань на большевиць-
кі гасла. 

Болем у твоєму серці, Ук
раїно, відзивається ім'я Сте 
пана Бандери. Так любити 
тебе міг тільки він, несучи 
тобі в жертву своє життя j 
добровільно ступаючи тер
ням до волі. Колючим тю
ремним дротом окутана 
доля Василя Стуса. Його 
поезія — то трагічна правда 
України, то маленька криx
та надії і все життя в боро
тьбі за воскресіння волі. 

Дивився смерті в очі Лев
ко Лук'яненко. Позаду 27 
років концтаборів. Всі його 
сили і молодість пішли на 
здобуття волі для Украї
ни. Вона здобута і xай його 
пляни і мрії бодай на сxилі 
літ будуть впроваджені у 
життя... 

Отож їх дванадцять. А 
скільки було ще в України 
героїв, а може рахунок їм не 
закінчено?.. І все ж горить 
вогонь волі у твоїx рукаx, 
Україно, на зло вітрам, гро
мам і грозам! 

Д-р Юліян 

РУСЬКИМ ЧЕXОФIЛAM І 
ЧЕСЬКИМ ,,ПРИЯТЕЛЯМ '̂ 

ЗАКАРПАТТЯ ПІД РОЗВАГУ 
IIІ 

Після проголошення словацьким урядом незалежности 
Словаччини і в обличчі угорської агресії, прем'єр Волошин 
на прохання штабу Карпатської Січі звернувся до 
коменданта жандармерії полк. Ваки, щоб запасну зброю 
жандармерії видати січовикам. Ген. Прxала, знаючи це, 
14-го березня 1939року о 6-ій год. ранку вирушив проти 
всіx стратегічних пунктів Карпатської Січі цілою своєю 
армією, що стояла під його командою. В цій масакрі, 
вчиненій чеською армією під командою ген. Прxали 
загинуло 107 українців-січовиків і цивільних осіб. 

Двадцятирічна голосна чеська „демократія", якою вони 
так гордилися, не була нічим іншим, як засобом колоніза
ції і насильної чехізації. Навіть своєї правдивої назви — 
українці ми не мали права вживати. „Найкультурніші 
слов'яни показалися озвірілими дикунами і закінчили своє 
20-літнє панування епілогом дуже кривавим, що його не 
забудуть і наші правнуки", — писав Василь Ґренджа-
Донський. 

14-го березня 1939 року о 7-ій гадині вечора через 
xустську радіостанцію прем'єр д-р А. Волошин проголо
сив в імені уряду і українського народу незалежність 
Карпатської України, що наступного дня, 15-го березня, 
було підтверджено Соймом Карпатської України. 

У вечорі 14-го березня 1939 року чеський президент д-р 
Гаxа і міністер закордонних справ Xвалковський були в 
Берліні, щоб підписати капітуляцією своєї держави і 
передати все військове устаткування фашистівській 
німецькій армії. Згідно з цим договором, ваі 

армія на цілій чехо-словацькій території підлягала 
німецькому головному військовому командуванню. У 
зв'язку з цим, чеське військо на Карпатській Україні під 
командуванням ген. Сватека, на якого уряд Карпатської 
України покладав великі надії, відмовилося боронити 
Карпатську Україну перед угорською агресією. Для 
прем'єра Волошина було дуже болючим, що Карпатська 
Україна видавала на оборону краю великі суми грошей, а 
коли треба було нам боронитися проти угорського 
фашистівського напасника, нас зрадили наші спільники. 
Більше того, чеська армія, відступаючи з Карпатської 
України, з наказу ген. Прxали передала всю зброю 
угорським терористам в Тячеві, В. Бичкові, Солотвинсь-
киx Копальняx, які зробили державний переворот ще до 
часу приходу регулярної угорської армії, виарештовуючи, 
катуючи і без суду розстрілюючи людей, які нічого злого 
не зробили. їхньою виною було лише те, що вони були 
українцями. 

Після капітуляції чеського уряду на чолі з Р. Бераном, 
німецькі фашисти зробили з Чехії, Моравії і Сілезії 
протекторат. У зв'язку з цим колишній президент Чеxо-
Словаччини д-р Е. Бенеш звернувся з протестом до 
3'єднаних Стейтів Америки, Великобританії, Франції і 
СССР. Я хочу навести уривок з того протесту, бо 
президент Бенеш вже тоді відмовився від Карпатської 
України, виступаючи тільки від імени і на захист чеського 
та словацького народів: „Чеський і словацький народи є 
жертвою великого міжнародного злочину. Сьогодні 
народи Чеxо-Словаччини не можуть самі протестувати, аз 
огляду на події останнього місяця не можуть навіть 
оборонитися, тому я як експрезидент Чеxо-Словаччини 
звертаюся до вас з цим протестом... Одна з великодер-
жав, яка підписала умову в Мюнхені, тепер ділить нашу 
територію, окуповує її своєю армією і творить *протекто
рат'.Перед сумлінням світу і перед історією я мушу 
Сьогодні заявити, що чехи і словаки ніколи не приймуть це 
Ганебне посягання на їхні права". 

Як бачимо, чеський уряд хотів Карпатську Україну 

лише експлуатувати, забирати все, що дасться, але коли 
прийшов час, що Карпатська Україна потребувала 
військової оборони (ген. Сватек) чи дипломатичної 
допомоги, чеські урядові чинники відмовилися від нас. 
Гарне співжиття?! 

Переглядаючи закарпатську пресу, знаходжу в тижне
вику „Карпатська Україна" з 16-го лютого 1992 року 
цікаву вістку - політичний прецедент, яку хочу зацитува-
ти: „Як стало відомо, 1-го лютого, в суботу, в Мукачеві 
відбулася зустріч керівництва 'Общества подкарпатс-
киx русинов' з гостями з сусідньої Чеxо-Словаччини. На 
зібранні представники Юбщества' підтримали свою 
позицію щодо приєднання 'Підкарпатської Русі' до 
Чеxословаччини. 

Учасники чехословацької делегації у відповідь заявили, 
що не можуть офіційно підтримувати цю позицію, бо це 
викликало б ускладнення у міжнародних відносинах у 
Східній Европі, і було б втручанням у внутрішні справи 
незалежної України. Але на кінці побажали русинам не 
відступатися від своєї цілі, за що будуть морально 
підтримувані певними колами ЧСФР". 

Але це ще не все, бо ми маємо інший випадок, про який 
пише В. Кендель, кореспондент „Закарпатської Правди" 
25-ГО березня ц. р. у статті „Варіянти пана Сладека". 21-го 
березня прибув до Мукачева на установчий з'їзд Підкар
патської республіканської партії голова Республікансь
кої чехо-словацької партії д-р Мирослав Сладек, який на 
з'їзді висунув три варіянти програми розвитку і відроджен
ня Закарпаття. „Перший — створення автономії у складі 
України. На думку пана Сладека, він найменше принят-
ний. Другий - створення самостійної республіки, засно
ваної на національній ознаці. Але він вимагає важких 
переговорів для міжнародного визнання. Останній — 
найбільше принятний, є приєднання Підкарпатської Русі 
до Чеxо-Словаччини. Остання і її народи, за його словами, 
готові прийняти в своє лоно русинів і створити їм достойне 
життя. 

Закінчення буде. 



СВОБОДА, ВІВТОРОК; 25-ГО СЕРПНЯ 1992. 

ТОВАРИСТВО СВЯТА СОФІЯ 
- КОМІСІЯ ПАТРIЯРШОГО 

ФОНДУ 
повідомляє: 

на ПАТРIЯРШИЙ ФОНД ТА ВІДНОВЛЕННЯ і 
УСТАТКУВАННЯ ДОМУ Т-ва 0В. СОФІЇ У ВА. 
ШIНҐТОНI , ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ В Ж И Т К У 

АМБАСАДИ УКРАЇНИ ЗЛОЖИЛИ 
УI-92 

1,000.0О дол. - Українська громада у В1лємставн, Н.Дж-; 
і.000.00дол. - У к р а ї н с ь к и й Народний Союз, Джерзі Ситі, 

Н.Дж.; 
по 500 дол. - д-р Александер Стрільбицький, Богдан І Xрис-

тина Турченюк; 
З00.00 дол. - Іван і Анна Квік; 
250.00 дол. - зI спадку бл. п. Марії Погорецької (переслав 

Адріян і Ляриса Долинські); 
250.00 дол. - д-р Теодор і Міра Залуцькі; 
200.00 дол. - Теодор і Марія Фльюнт; 

по 100.00 дол. - Іван і Софія Дзіндзюра, Анна Марчиxа, Емі
лія Процінська, Iванна Яворська, д-р Володимир Кліш, 
Евдокія Мартинів (у пам'ять мужа, батька і діда с&. п. Іва
на Мартиніва у 15-ту річницю смерти); 

75.00 дол. - Мирослав Прокоп; 
по 50.00 дол. - Іван і Дарія Скіра, Марія Марусяк, Валтер Воз 

ний, Ярослава Денисенко, Андрій і Катерина Бук, Соня 
Конрад, д-р Лев і Iрена Кушнір, Наталія Пазуняк; 

по 25.00 дол. - Іван Телешевський, Вілєм Расяк, Анна Сташ-
ко, Симон За6роIдки, 8ідем Татфин, Любомирй Костеч-
ко; 

по 20.00 дол. - Iрена Біскуп, інж. Оксана Щурова (замість 
квітів на могилу в Україні бл. п. Мільки Лугової на Духов
ну Семінарію у Львові), Михайло Березовський, Роман 
Завицький; 

15.00 дол. - Зиновій Квіт; 
5.00 дол. - Тимотій Кертіс. 

240 00 дол. - Українське Пантр. Товариство. Відділ в Баф-
фало, Н.Й. - 1-ша рата зі збірки 1992 р. - переслала Ок
сана Бережницька, голова Відділу. 

Збірка Українського Патріярxального Товариства Відділ в 
Геммонд-Манстер, IН. призначена на потреби церкви в Украї 
ні. Збірку перевів Іван Василів, переслав Микола Гнатик, сек
ретар Відділу. 

зложили.
200.00 дол. - Українське Патріярxальне Товариство ~ Від

діл Геммонд-Манстер, ІН.; 
50.00 дол. - Братство в Манстврі; 

по 20.00 дол. - Микола Гнатик, Мирослав і Марія Лібер; 
по 10.00 дол. - Іван Василів. Омелян Войтечко; 
по 5.00 дол. - Микола Iваxів, М. Фединяк, П. Бабій. Евген 

Чорнобиль, Михайло Ткачук. Володимир Нерін, Володи
мир Гриб, Марія Пилипчак, Василь Шуя, Стефан їжак, 
Григорій Коцур, Б. Прощик, Теодор Колосінський, Анна 
Мединська, Володимир Ляxман. родина ТрезумовякI, 
Іван Стасінець. 

УII-92 
по 1,000.0О - д-р Микола I4енко, Андрій Якимець; 
по 500.00 дол. - Василь Леканка, Іван і Софія Головка, 
по З00.00 дол. - Тома Ярема, д-р Володимир Жижневський; 

250.00 дол. - Володимира Сливоцька; 
200.00 дол. - Нестор І Люба Козбур; 

по 100.00 дол. - Дарія Кузик. Стефан Кушнір, Володимир 
Винницький, Адріян Горницький, Василь Двооський. п-о 
Татяна Цісик, Врлрдймйра і Теодосія Брикович, д-рВог-
даи Xудьо, С т е ф й і 6лава Белюx; 

60.00 дол. - Іван Бабяк; 
по 50.00 дол. -~ Богдан і Iрена Наконечний, д-р Дмитро і Да

рія Кострубяк, Марія Ривак, Володимир Когутяк. д-р Іван 
Павлічка. д-р Юрій Iсаїв, Осип і Надія Німилович. Іван і 
Клавдія Гош, Iрена Кливак, Михайло Бережницький, 
Стефан і Ольга Заxарко, д-р Осип Мартинюк (на Духов
ну Семінарію у Львові), Іван Крих, Володимир і Анна 
Мелько, Віра Обущак; 

40.00 дол . - -Михайло Маслій; 
по З0.00 дол. - Галина Костюк, Ксеня Підгірська; 
по 25.00 дол. - В. Татчин, Володимир Обущак, Ярослав Ка

чай, Миxайлина Величко, Олена Xомин, Стефан Xлош-
нецький, Михайло Григорчук; 

по 20.00 дол. - Микола Стасів, Софія Микіевич, Анна Кос; 
по 15 дол. - д-р Михайло Палій, Омелян Урбанський; 
по 10.00 дол. - Василь і Софія Циган, Михайло Дуб, Iванна 

Петик, Валтер Лупан, Ольга БілостОцька. 

Збірка Українського Патріярxального Товариства в Нюарку, 
Н.Дж, - переслав ред. Василь Пасічняк. 
201.00 дол. - з приходу з академії 100-ліття народження Пат-

ріярxа I^осифа; 
150.00 дол. - непринятий гонорар Об'єднаного Хору (Нюарк 

Пассейк і Елизабет); 
20.00 дол. - Роман Маринович; 

Збірка на перевезення тлінних останків Патріярxа Йосифа з 
Риму до переxовання в Катедрі св. Юра у Львові: 
1 - З6іркова листа: Нюарк, Н.Дж. - з б і р щ и к Ярослав Бігун, 

зложили: 
50.00 дол. - Мирон і Наталія Возняк; 

по 25.00дол. - Ярослав Бігун, Софія Андрушків.Дамян Кор-
дуба, І. Ляшевич, Б. Бурачинський, д-р Александе0 
Ярош; 

20.00 дол. - родина Загайкевич; 
по 10.00 дол. - Дмитро Бобеляк, Володимир Боярський, Во

л,одимир і Ольга Гнатик, Марія Онишкевич, Марія Свма-
нишин, Богуслава Гнатів, Люба Стефанівська, Дарія Ка-
ранович, Осип Трут, Роман Рисак, Петро Буняк, О, 
Смаль, Петро Яблонський, Осип і Ірина Галинські, Зе-
новія Воробець; 

по 5.00 дол. - Кость Гречак, Теофіль Клебан, Володимир 
Шпирка. Ольга Мусаківська, Т. Гординський, Віктор Ро
гове ьки й, С. Петруx; 

2. - З6іркова листа: Виппані, Н.Дж. ~зб ірщик Петро Зятик. 
зложили: 

50.00 дол. - Ярослав Марусин; 
по З0.00 дол. ~ Григорій Кузьма, д-р Теодосій Крупа; 
по 25.00 дол. - Володимир Чайковський, о. Осип Панасюк; 
по 20.00 дол. - М. Суxовський, Аделя Козловська, Ярослав 

Бардей, Антін і Катерина Біланич, Дмитро Кіцак; 
по 10.00 дол. - Петро Зятик, Роман Марусин, нечітке, Павло 

Iвашко, Василь Осадчук, Юрій Лещак, Ольга і Дарія Пас-
лавські, Емілія Box, Олена Куси, д-р Володимир Базюк, 
Володимир Козак; 

З.00 дол. - Петро Боцький. 
3. З6іркова листа: Iрвінґтон, Н.Дж. ~зб ірщик Iванна Кононів. 

зложили: 
25.00 дол. - Кредитівка „Самопоміч" (Нюарк, Н.Дж.); 

по 20.00 дол. ~ Марія Павловська, Олег Лазірко; 
по 10.00 дол. ~ Iванна Канонів, Кат6рина Фляк, Анеля Ми^ 

галь, С.Г., Б. Гнатів; 
5.00 дол. ~ П. Ропо. (?). 

Товариство Свята Софія - Комісія Патріяршого Фонду 
~ складає щиру подяку усім вельмишановним жертводав
цям і з6ірщикам. 

Всі датки на Патріярший Фонд Товариства Свята Софія 
можна відтягати від податку: IRS No.: 23-7З80645. 

Всі чеки просимо виписувати на: 

St. Sophia Rel igious Associat ion 
- Patr iarchal Fund 
та пересилати на адресу: 

7911 Wh i t ewood Rd., Ph i lade lph ia . Pa. 19117 

ВИСИЛАЙМО ПОЖЕРТВИ 
НА УКРАЇНСЬКІ АМБАСАДИ! 

Фундація Піддержки 
Дипломатичних Представництв України 

просить 
висилати чеки на Фонд Українських Амбасад до існуючиx вже льокальниx громадських Комітетів, 

або до бюра головного скарбника на нижче подану адресу: 
Foundation in Support of Diplomatic Missions of Ukraine, Inc. 

209 В Grand Ave. 
Rutherford, N. J. 07070 

Tel.:(201)939-6305, Fax:(201)301-0068 
Чеки виписувати: ,,Ukrainian Embassy Fund". 

Концерт ансамблю ,, Червона Рута"' на Союзівці 
Концерт відбувся на Со

юзівці 26-ГО липня ц.р.. З 
концертів, які відбуваються 
на Союзівці цього сезону, 
варто згадати і дати приз
нання групі „Червона рута" 
з Торонто, Канада. Ця гру
па заслуговує на вирізнен-
ня своїм виконанням по
одиноких ТОЧОК і цілої прог
рами, яка була дуже добре 
дібрана і різноманітна. 

Підставою цієї групи є 
хор дівчат в чудових стро
ях, які виконали ряд пісень 
при акомпаньяменті форте-
піяно і бандур. Виконання 
було дуже добре, гармоній
не, якби спеціяльно написа
не для них. Це заслуга дири
гента. 

Акомпаньювала на фор-
тепіяні Ipa Дрогобицька, 
музичний керівник і дири
гент цієї групи. Грала вона 
музикально з ентузіязмом. 

Чорноморська... 
(Закінчення зі crop.2) 

Мої міркування про по
рушення Касатоновим між
народних законів, про мож
ливий піратизм чи мутінізм 
може не так переконливі, 
а̂ іе ледве чи можна опер
тись перед аргументом, що 
все вказує на те, що нинішні 
командири Чорноморської 
фльоти чекають тільки на 
відповідний момент. Чи не 
вирішальним фактором бу
де тут теж, мабуть, вислід 
інтервенції Заходу в Сара
єві. Коли там аґресія увін
чається успіхом... дорога на 
Україну буде відкрита. 

Не розуміє Президент 
Леонід Кравчук ситуації? 
Можна не мати надто ве
ликого довір'я і до ІНТЄН-
цій Єльцина, та виглядає, 
що і над ним тяжить сила 
російської ,,салдатески". 
Ним конірують Щапошні-
кови і Касатонови, а не 
навпаки. Збройні сили Ро
сії є вже нині автономни
ми і вирішальними. Тільки 
що москаль хитрий ~ вичі
кує. 

Що робити Л. Кравчукові 
в таких умоваx? Йому тре
ба співчувати і всіма сила
ми допомагати. Мати ви-
розуміння до нього. Не ши
рити гасел на зразок „Ук
раїна для українців", бо це в 
нинішній ситуації для нас 
самогубство. І брати полі
тику серйозно, без роман
тики, тверезо. 

Ансамбль ,, Червойа рута'\ справа - керівник 1pa Дрогобицька, 

Ipa Дрогобицька закінчила ;тик, градуантку Музичної 
Музичну консерваторію в консерваторії в Торонто, 
Торонто, дириґентуру в ма- ; яка має гарну барву голосу 
єстра В. Колесника а тепер ,і виконала ряд пісень - М. 
вчить гри на фортепіяні, ^Лисенка досдІ9 Т. Шевчен-
дириґує хорами, вчить і є ка „Садок вишневий коло 
директором в суботній ШКО- хати", арію з опери Пуччіні, 
лі українознавства і ще сту- опереткгі Штравса, їй аком-
діює до магістерки з псиxо- ,даньював Пе;ц)о.Роник, ду-

, же делікатно і добре. 
, Великою несподіванкою 
,був виступ знаного і прав-

логи. 
Тут треба згадати соліст

ку цієї групи, Ларису Шепе-

,,Медична клініка на колесаx'' — 
успішна допомога Україні 

Усвідомлення трагічних 
наслідків чорнобильської 
катастрофи для українсько
го народу потрясло сумлін
ня великої частини люд
ства, що і зродило не тіль
ки бажання, але і конкретні 
проєкти - прийти в першій 
мірі з лікарською допомо
гою, де її найбільш потріб
но. 

І нічого дивного, що ук
раїнські лікарі діяспори че
рез часті відвідини України 
найкраще ознайомлені з 
пекучими потребами нашо
го народу, зорганізовано 
поспішили з допомогою. 
Використовуючи свої зв'яз
ки з американським медич
ним світом, вони придбали 
для українських шпиталів 
багато, не раз дуже дорого
го шпитального устатку
вання, навчили, як його ви-

Д-р ЄВГЕН ОЛЕНКО 
внутрішні хвороби 

приймає у Квінсі і виїжджає на виклики домів. 

Дентист ОЛЬГА 0ЛЕЙКО 
Профілактика хворі6 ясен і зубів. Лікування і протезування. Косме
тична стоматологія. Приймається тільки за попереднім дп*иовленням 

Адреса у Мангеттені; Адреса у Квінсі: 
ROCKEFELLER CENTER Ю5-З7 64th Avenue 

630 5th Avenue. Room 1803 Forest Hills. N.Y. 11375 
New York. NY 10020 (212)459-0111 

ГОЛОВНИЙ 10-ИЙ 

ДЕЛЕҐАТСЬКИЙ З'ЇЗД 
БРАТСТВА КОЛИШНІX ВОЯКІВ 1-ої 

УКРАЇНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ УНА 
відбудеться 

5-в-го вересня 1992 р. на оселі „Верховина" 
в Ґлен Спей, Н. Й. 

В програмі: 
ДІЛОВІ наради, спільна вечеря та участь у Богослуженняx. 

Розвагова програма: 
в суботу, 5-го вересня ЗАБАВА при звукаx оркестри 

„Обереги" зі Львова; 
в неділю, 6-го вересня о год. 3:З0 по пол. - великий 

К О Н Ц Е Р Т з участю ансамблю „Обереги". 
Виступлять: солістка-бандуристка Л Ю Б О В 

В Е Н Г Л Є Р О В И Ч , соліст М И К О Л А О Л Є К С И і и И Н та 
гуморист-дивізійник Р О М А Н К О Л І С Н И К з Канади. 

користовувати, проводили 
складні операції. Вони, од
нак, зрозуміли, що лікарсь~ 
к̂а допомога, якщо вона має 

'бути дійсно успішною і 
'швидкою, її треба понести в 
народ. 

Ця шляxетііа гуманітар
на ідея знайшла щедру фі
нансову підтримку і духов
'ну опіку лютеранської мі
сії „Думки про віру" під 
керівництвом пастора Івана 
Шепа (українського поход
ження). Вона створила ор
ганізацію „Медична клініка 
на колесаx", яка складаєть
ся з трьох вантажних авто
машин з модерним амбуля-
торним устаткуванням, для 
медичних і стоматологіч
них потреб сільського насе
лення. Було постановлено, 
що в Тернополі буде постій
но стояти одна амбулятор-
на автомашина, а дві інші 
будуть переїжджати зі села 
до села. Місцева влада за
певнила міліційну охорону 
та мешкання і харчування 
для всього персоналу. 

Українське Лікарське То
вариство Північної Амери
ки від самого початку поя
ви цього проєкту всеціло 
заанґажувалося в його про
ведення. Як подає д-р Марія 
Балтарович, на лікарській 
конвенції в Чикаго стома
толог з Дітройту д-р Сте
пан Дудяк, душа і медичний 
директор цього проекту, 
цочав з великим успіхом 
рербувати своїx колег до 
щлькатижневої праці в цьо
му шляхетному задумі. 

Вже з початком квітня 
1992 року „Медична клініка 
ца колесаx" почала діяти. З 
|Iдітройту по'їхала д-р Марія 
Йалтарович разом з чоло
віком інж. Р. Балтарови-
чем, як дорадник в техніч
них справаx. Стрінула вона 
'̂ ам надзвичайно приязну 
цоставу місцевої влади, на
віть відвідаз її представник 
I|резидента Л. Кравчука 
проф. Ромаіі Гром'як. Ожив 
лена щирим бажанням до-

дивого мистця-бандуриста 
Віктора Мішалова, котрий 
співав і грав сольо надзви
чайно добре. Виконав він 
дует з Левком Савицьким, 
бандуристом з Торонто. 

Група „Червона рута" з 
двома бандуристами була 
оригінальним колективом. 

Д-р Ян Xойнацький 

помогти найбільшій кількос
ті потребуючиx цієї помочі 
та маючи до диспозиції най
краще устаткування, вона 
оглядала і в міру потреби 
лікувала сотні дітей в тиx 
селаx, де перебувала. Керу
ючись спочатку прийнятою 
постановою допомагати 
тільки дітям і вагітним жін
кам, ця благородна праця, 
несучи цю суттєву, безплат
ну поміч, викликала глибо
ку вдячність населення. Яке 
зворушливе було вдоволен
ня д-р Балтарович, коли 
відповідними ліками вона 
врятувала життя десятиліт
ньому хлопцеві, Вдячні 
батьки вже наперед запро
сили її на його весілля. А 
коли переконалися, що пані 
доктор з Америки лічить 
безболісно, її клініка була 
постійно під облогою. 
Свою практичну працю во
на поєднувала з теоретич
ною, навчаючи матерів як 
доглядати зуби дітей, а міс
цевих лікарів-стоматоло-
гів як обходитися з устатку
ванням і новим способом 
лікування, Місцева преса 
поміщувала прихильні стат 
ті про працю „Медичної 
клініки на колесаx". 

Гідним щирої поxвали є 
факт, що лікарі діяспори, 
керуючись патріотичними і 
гуманними почуваннями, 
далі продовжують нести цю 
допомогу. Нам відомо, що 
багато лікарів вже 3голоси
ли свою готовість віддати 
свій час і знання нашому 
народові. Д-р М. Балтаро
вич, стоматолог, слідами 
матері, вибирається на Ук
раїну. Місцевий лікар д-р 
Павло Джуль також спів
працює в цій акції і вже 
неодноразово бував на Ук
раїні довший час, Несучи 
там потрібну поміч прид
баним ним медичним устат
куванням і працюючи як 
лікар, використав свій бага
тий досвід і знання. 

3а цими лікарями підуть 
інші, даючи цим доказ пат
ріотизму і любови свого 
народу. 

Володимир Барви 

ПосіVіертна згадка про св. п. 
Е. Глуxовського 

День 30-го червня про-
пам'ятний в новітній історії 
українського народу. Того 
дня в 1941 році, в часі воєн
ного 3удару двох злочин
них імперських великодер'-
жав, всупереч їхньої волі, з 
почину ОУН, проголошено 
акт відновлення державної 
незалежности України. 

День 30-го червня зали
шиться також незабутнім 
для споріднених між собою 
родин Кордубів, КравченЮ" 
ків, Куриласів, Литвинів, 
Муріїв, Пришляків і Стасю-
ків, але як один із жалобних 
і сумних. Того дня в 1992 
році, по довголітній хворо
бі серця, заснув вічним сном 
у Монреалі визначний, за
служений і улюблений всі
ма член тиx многолюдниx 
родин св. п. Емануш Глу-
xовецький, в ближчому ото
ченні званий Маньком. 

Покійний народився 19
го жовтня 1916 року в селі 
Борщовичі, Львівської об-
ласти, в родині о. Василя і 
Ірини зі священн4ої родини 
Кордубів. Свої юні літа 
провів у селі Острові, Тер
нопільської области, де йо
го батько був понад 45 ро
ків пар0xом. Народну шко
лу він закінчив у рідному 
селі, а середню украшську 
гімназію спершу в Тернопо-
лі, а після її розв'язання 
польською окупаційною 
владою — в Рогатині. Йду
чи за прикладом свого бать
ка та голосом душевного 
покликання, Емануїл всту
пів до духовної академії у 
Львові, ректором якої був 
о. митрат Йосиф Сліпий, 
щоб стати священиком. Iз 
вибухом Другої світової 
війни, в часі воєнної завір
юха і ворожиx окупацій, не 
булз змоги завершити бо
гословських студій. Щойно 
після закінчення війни, по 
довшій перерві, вже на 
еміграції Емануїл одержує 
диплом абсольвента духов
ної семінарії в Кулембсрзі, 
Голіяндія. 

Я:с богослов, Манько був 
ГЛИ(^ОКО р е л і г і й н о ю і ШЛЯ-
xетюю людиною. Xристи-
янсікі принципи любови до 
Бога й ближнього виявляв 
не словами, а ділами у служ-
бі 5огові, батьківщині й 
родині. Молитва й праця -^ 
це головні риси його харак
теру. Вихований у xристи-
яшькому дусі, він терпели
ве зносив важкий хрест дов
голітньої недуги, не нарікав 
Ні свою нещасну долю, а 
'крпіння приймав як вияв 
Божої волі, з вірою в краще 
иайбутнє й вічне життя в 
небі. 

Його любов до батьків
щини проявлялася також в 
ділаx. Найбільше трудів і 
праці покійний присвятив 
для релігійного й національ 
ного виховання української 
молоді. Був учителем шко
ли на Xолмщині і в пересе

лен4ому таборі Регенсбур-
ґу, Німеччина. З приїздом і 
1952 році до Монтреалю 
спершу важко працював як 
фізичний робітник на заліз
ничних рейкаx, а коли опа
нував англійську мову, одер 
жав працю в бюрі Кендієн 
Пасифік. Поза своєю про
фесійною працею викону
вав обов'язки директора 
,,Рідної Школи" і курсів 
українознавства при Осе
редку СУМ"У і був ВИХОВНИ-
ком під час вакацій на су-
мівському таборі „Верхо
вині". 

У родині був ідеальним 
чоловіком для своєї дружи
ни Марії з роду Пипка, з 
якою одружквся в грудні 
1960 року і Еирозумілим 
батьком та виxовником для 
сина-0динака Андрія. Дру
жина з великою посвятою, 
жертвенністю, терпеливіс
тю опікувалася улюбленим 
чоловіком і догоджувала 
всім, чим могла. Сина роди
чі виховали в християнсько
му дусі любови до ближніx, 
поваги до старших, співчут
тя ]Одя немічних, відданос-
ти Богові і своиу народові. 
Андрій під цю пору займає 
відповідальне становище 
директора інформаційного 
бюра Конгресу Українців 
Канади в Оттгві. У ставлен
ні до інших покійний був 
завсіди привітний, щирий, 
гостинний, услужний, тому 
всі його любили і шанува
ли. Це був справжній арис
тократ духа. 

Його многогранну пра
цю і заслуги належно оціни
ла українська громада, чого 
доказом було численна 
участь на Панахидаx і похо
роні. Похорони відправив 
4-го липня 1992 року в церк
ві Успення Божої Матері о. 
митрат Я. Гайманович, 
який виголосив змістовне 
прощальне слово. Тлінні 
останки покійного похоро
нено на цвиь'тарі Кот-де-
Неж,де його поїірощав від 
родини і приятелів Я. Приш 
ляк. 

Хоч Манько відійшов від 
нас фізично, але духом за
лишається з нами. Коли 
його душа прилине до неба, 
він молитиме Бога про 
щедрі ласки й 5лагословен-
ня для залишелиx у важко
му горю дружини Марії, 
сина Андрія з дружиною 
Оксаною, брата Славка з 
дружиною Iваккою, для 
ближчої та дальшої родини 
в ЗСА, Канаді й Україні, як 
також для нашої матері 
України, щоб вена з успі
хом переборола всі почат
кові труднощі ка шляху 
розбудови й закріплення 
української держави. (Я. П.) 

Замість квітів на свіжу 
могилу покійного зібрано 
дотепер біля З,50О дол. на 
Фонд Української Амбаса*д 
ди. 

ЕЙ-ТI-ТI, ОДНА з найбільших телефонічних фірм ЗСА, 
минулого тижня подала до відома, що впродовж наступ
них 14 місяців зліквідує 728 місць праці. З уваги на те, що 
запотребування винайму телефонічного обладнання дуже 
зменшилося, керівники фірми вирішили зовсім зліквідува
ти бюра винайму телефонічної апаратури у чотирьох 
стейтаx. Йдеться про такі бюра в Атланті, Денвері, 
Спрінґфілд, Масс, і в Сідер Рапідс, Айова. У цьому 
випадку запотребування зменшилося з уваги на нестій
кість економічної ситуації в країні. Натомість у випадку 
Феддерс корпорації, яка виготовляє системи охолодження 
для житлових будинків, працю втратить коло 600 робітни
ків після закриття фабрики в Ню Джерзі, але ворогом 
робітників тут природа. Холодне цьогорічне літо 
драстично вплинуло на продаж цього товару. 

Ділимося сумною вісткою, що 
в середу 19-го серпня 1992 р. відійшов 

у вічність на 73-му році життя 
наш член парафіяльного хору св. Юра в Ню Йорку 

бл. п. 
ВАСИЛЬ ЖИ"АЙЛО 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися 23-ГО серпня 1992p. 
О год. 7-ій веч. в похоронному заведенні Петра Яреми в Ню 
Йорку. 

ПОХОРОН відбувся в понеділок 24-го серпня о год. 9:30 
ранку в церкві св. Юра, а тлінні останки зложено на українсь-і 

кому православному цринтарI св. Андрія | 
а С. Бавнд Бруку, Н Л ж . 

Вічна йому пам'ять 
Управа, диригент, члени парафіяльного хору 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 25-го СЕРПНЯ 1992. Ч. 162. 

ВСЯ ДИВIДЕНДА ДО ФОНДУ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ - УНС! 
HELP WANTED 

ПРИЙМЕМО на ПРАЦЮ 
ДО 

АДМІНІСТРАЦІЇ „СВОБОДИ' 
особу І3 знанням української і англійської мов. 

Медичне забезпечення, пенсійний плян і інші 
бенефIти. Ппатня після умови. 

Проситься висилати резюме до: 

^^SVOBODA" 
З0 Montgomery Street ш Jersey City, N J . 0 7 3 0 2 

Tel.: ( 2 0 1 ) 4 3 4 - 0 2 3 7 , 

'СОНЯШНИК' 
ЧЧ. 3-4 і 5-6, 199Z Видаваний в Україні 
Гол. редактор Юрій Сердюк і Редакційна рада 

Журнал Міжнародної асоціяції українських дитячих 
письменників, видавців та діячів культури при Спілці пись
менників України, Київ, 1992, друком поліграфкомбінату 
„Молодь", стор. З0. Великий формат, кольорові фотографії 

ціна 5.00 дол. 
Можна набувати у книгарні Свободи. Мешканці стейту 

Ию Джерзі зобов'язані долучити до ціни б% продажного 
податку. 

Недавно, в поворотній 
дорозі з Канади до Брази
лії, побувала у Стемфорді, 
Конн. інспекторка держав
них шкіл Парани, Бразилія, 
Магдалина Лозова. Мені 
було дуже мило зустріти цю 
молоду професіоналістку, 
яку пам'ятаю ще молодень
кою дівчинкою із часу мого 
перебування в Прудентопо-
лі у 70-ті роки. 

Про життя українців у 
Бразилії знаємо із числен
них дописів у пресі та у зв'я
зку зі Студійною Акцією 
Союзу Українок Америки, 
що вже починає третю з 
черги акцію допомоги сот
ням с т у д і ю ю ч о ї м о л о д і . 
Священики з Бразилії, се
ред яких є колишні СТИПЄН-
дисти СУА, обслуговують 
українські пароxії в Амери
ці, читаємо про українських 
бандуристів, яких відомий 
ентуз^яст Микола Чорний з 
Ню Йорку забезпечив бан
дурами, подивляємо над
звичайні надбання українсь
кої громади в Бразилії, а 
головно — дбайливе збере
ження української мови в 

Українська мова у державних 
школаx Бразилії 

церкваx, про що пильно 
дбає Єпископ Єфрем Кри
вий та українські інститути, 
в першу чергу Катеxитки 
Серця Iсусового в Пруден-
тополі. 

Але пригляньмось ближ
че постаті інспекторки Маг-
далини Лозової. Ця молода 
професіоналістка належить 
уже до третього покоління 
українських поселенців 
Бразилії. Вона вихована в 
інституті Катеxиток в Пру-
дентополі, прекрасно воло
діє українською мовою, ко
лишня стипендистка СУА. 
ї ї спонсорами були 1-ий 
Відділ СУА в Ню Йорку, а 
відтак д-р Анна Самофал, 
Обдарована непересічними 
здібностями, Магдалина з 
найкращими вислідами 
закінчила студії на Універ
ситеті в Ґварапуава на від
ділі мови і літератури. Від
так успішно здала учитель
ський конкурс і в 1988 році 
почала працювати як інспе
ктор початкових і середніx 
державних шкіл Пруденто-
пільщини, провінція Пара
на. 

Що ж привело інспектор
ку Лозову до Канади? Ось 
послухаймо її розповіді : 
„При Українській Центра
льній Репрезентації в Кури
ти61 створено 1990-го року 
Шкільну Раду заходом про
фесора Університету Пара
ни д-ра Володимира Куль-
чинського, до якої належать 
усі виховні інститути, що 
підтримують зацікавлення 
українською мовою. Кон
такт проф. Кульчинського з 
Канадським Інститутом 
Українських Студій допо
міг зорганізувати курси ук
раїнської мови у Федераль
ному Університеті в Кури-
тибі. їх вели д-р Оленка 
Білаш, проф. Калґарського 
Університету, та д-р Іван 
Сокаловський, міністер ос
віти Альберти, який працює 
у ділянці програми двомов-
ности в Канаді. 

У цих курсах в Куритибі 

НОВІ ЗНАЧКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА СИМВОЛІКА 

Національний герб - тризуб, та синьо-жовтий прапор, це 
державні символи, які впродовж історії України єднали 
українців по цілому світі. Вони служила для багатьох 
ПОКОЛІНЬ символом боротьби українського народу за 
незалежність. 

ВСЕСВIТНШ ФОРУМ УКРАЇНЦІВ 
В першу річницю проголошення незалежності 
України, з'їxалися до Києва представники цілої 
української діаспори і делегати усіx областей 
України на Перший Всесвітній Форум Українців. 

М. Лозова 

брало участь 4З учителів, 
які ознайомилися з методо
логією навчання укранської 
мови та навчились користу
ватися канадськими матері~ 
ялами української мови не 
лише на курсах, але відтак у 
бразилійськиx школаx. То 
була акція величезного зна
чення, курси надали неоці
ненну поміч у навчанні 
української мови у школаx 
Бразилії і - з ентузіязмом 
підкреслює інспекторка Ло
зова. 

Iз тиx 4З курсантів Маг
далина Лозова здобула пер
ше місце та одержала сти
пендію, спонсоровану Ка
надською Організацією ім. 
Єпископа Будки, щоб взяти 
участь у тримісячних кур
сах української мови в Ка
надському Інституті Укра
їнських Студій в Едмонто
ні. Обмін Прудентопільщи-
ни з К а н а д о ю є добрим 
прикладом та заоxотою для 
других провінцій в Бразилії 
у вивченні української мови. 
Канадські матеріяли, яки
ми користуються в Брази
лії, є надзвиичайно добре 
опрацьовані й дуже цікаві 
дітям, які охоче беруть 
участь у лекціяx. 3міст ма-
теріялів є доступний: істо
рична тематика та народні 

казки модерно опрацьовані 
та передавані на фільмах 
при допомозі телевізора. 
Біда лише, що з браку фон
дів є тільки один телевізор, 
який треба постійно пере
возити до поодиноких шкіл. 

3і щирим захопленням 
Лозова говорить про ко
ристь з канадсько-брази-
лійськиx контактів для вив
чення української мови як 
другої обов'язкової мови, 
крім португальської, у тиx 
державних школаx провін
ції Парани, де є більшість 
українських учнів, а такі 
школи саме є в Прудентопі-
льщині, де живе багато ук
раїнських родин. Слід від
значити, що закон про 
обов'язкове навчання укра
їнської мови схвалено в 
1988 році, коли депутатом 
до провінційного Уряду Па
рани була Віра ВІТЧИМИ-
шин-Аджіберт, українсько
го роду, яка подбала про 
належне місце для українсь
кої мови в публічних шко
лаx. Це вийнятковий випа
док, коли неукраїнські діти 
обов'язково вивчають укра
їнську мову! 

Слава всім подвижникам 
вивчення української мови, 
а молодій інспекторці Маг-
далині Лозовій побажаймо 
багато успіхів у її профе
сійній праці. 

Слід підкреслити, що ви
щезгадана Віра ВІТЧИМИ-
шин-Ажіберт вихована в 

інституті Катеxиток Сер
ця Iсусового, якому в цьому 
році сповнилось п'ятдесят 
літ існування. Першою ди
ректоркою цього інституту 
була на протязі 25-ти років 
д-р Надія НIульган, а дру
гих 25 років є Д'Р Миросла
ва Крива. Директоркою для 
наймолодших учнів є уже 
п 'ятнадцять років Ольга 
Корчаґін, віддана учитель
ка і вихователька дівчаток. 

Невтомним педагогам в 
50-ту річницю Інституту 
щирі гратуляції та вдяч
ність української спільноти 
за виховання сотень свідо
мих українських жінок в 
Бразилії. 

Теодозія Савицька 

ПЕРЕБУВАЮЧИ У ГЮСТОНI на Республіканській 
конвенції, нюйоркський сенатор Алфонс Д'Амато скрити-
кував перед засобами масової інформації свою партію за 
те, що забагато значення приділила піднесенні вартостей 
американської родини. На його думку треба було доклад
ніше з'ясувати пляни для оновлення економічної ситуації в 
країні, щоби заспокоїти виборців, які тепер турбуються 
тільки цією проблемою. Аналітики уважають, що зробив 
він це 3умисно, щоби відсторонити себе тр0xи дальше від 
загальної виборчої настанови прези^цента Джорджа Буша, 
яка не є надто популярною в Ню Йорку. 

ДОПОМОЖІТЬ 
ІВАНОВІ ДЕМ'ЯНЮК0ВI 

ДОКАЗАТИ його НЕВИННІСТЬ[ 
* Прокуратура в Ізраїлі не могла доказати, що 

І. Дем'янюк є ,,Іваном Ґрозним" з Треблінки; 
* Апеляційний суд в Огайо відкрив справу ви

дачі І. Дем'янюка до !зраїля. 
Просимо висилати пожертви на: 

John Demjanjuk Defense Fund 
P.O. Box 92819, Cleveland, Ohio 44192 

'У^'V^^'УГV^ 

д о т Д О М А ЖИТЕЛІВ 

АМЕРИКИ І КАНАДИ 

ВПЕРШЕ! 
А Телеграми на Україну українською мовою 

Дешевше і зручніше ніж звичайним телеграфом 

^ Ш в и д к і ЛИСТИ 
Адресат одержить листа через 2-3 дні після відправ
лення. Лист-відповідь можна оплатити в Америці 

3а детальною інформацією теле
фонуйте в будь-який час на 

число телефону: 
(609) 392-7399 

Академік О. Романів: 
навчально-наукові заклади 

діяспори повинні бути збережені 
й розбудовані 

До викладання історії ук
раїнської науки в Українсь
кому Вільному Університе
ті запрошено цього літньо
го семестру академіка, про
фесора, голову Наукового 
Товариства імені Т. Шев
ченка у Львові Олега Рома-
ніва. Перебуваючи в Мюн
хені, проф. о . Романів спіль 
но з керівництвом УВУ ви
робляє шляхи якнайефек
тивнішої співпраці, залу
чення наукового потенціЯ" 
лу діяспори в національно
культурний обіг. У голов
ній викладовій залі УВУ 28
го липня гість українського 
Мюнхена зустрівся з місце
вою громадою. Тема його 
доповіді — „Стан та проб
леми української науки в 
контексті розбудови дер
жавності України'\ 

Відкриваючи зустріч, про 
фесор УВУ Мирослав Ла-
бунька повідомив короткі 
біографічні дані оратора, 
підкресливши його теперіш 
ній поважний статус. 

Академік Олег Романів 
правдиво говорив про істо
рію української Академії 
наук з часу її організації, 
про світлі та темні її сторін
ки. Ганьбою академічної 
громади назвав промовець 
колективний лист групи ака
деміків, які засуджували 
ідею створення Народного 
Руху України. Впродовж 
всієї історії АН принижува
лася роль гуманітарних на
ук, які знаходилися на за
лишковому принципі, в ре
зультаті цього, наголосив 
доповідач, гостро відчуває
мо сьогодні брак інтелек
туального забезпечення ук-
раїнсї,кої незалежности, Ни 
НІ Академія наук України 
нараховує 85 тисяч праців
ників. Це надзвичайно по
важний потенціял, який да
леко не повністю працює на 
будівництво нової України. 
З розвитком ринкових від
носин значна частина лю
дей опиниться поза Акаде
мією і тому їх необхідно 
використати з найбільшою 
вигодою для держави. Ок
ремо говорив Олег Романів 
про важливість утверджен
ня української мови в ака
демічних колаx. Йдеться 
про всеоxоплюючу деруси-
фікацію, особливо видавни
чої справи. Окреслюючи 
найближчі перспективи, ора
тор підтримав думку про 
переміщення академічних 

структур в університетські 
центри. 

Олег Романів розповів 
присутнім про діяльність 
Наукового Товариства іме
ні Т. Шевченка, охарактери
зував останні видання, поді-
лився п л я н а м и . Г о л о в а 
НТШ в Україні висловив 
думку широких наукових 
кіл про те, що навчально
наукові заклади української 
діяспори,, незважаючи на 
сприятливі умови розвитку 
науки та освіти на матери
ку, повинні бути збережені 
та розбудовані. Особливо 
це стосується Українського 
Вільного Університету, 
який є вікном українських 
інтелектуалістів у світ. 

Академік Олег Романів 
відповів на численні запи
тання представників україн
ської громади в Мюнхені. 

Пресова Служба УВУ 
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?б First Avenue 
ТеI (?І?) 473-3550 

New York. iSf,Y,-Т00О9 
МАЄМО БАНДУРИ 

НА ПРОДАЖ 

# ПРАЦЯ f 

Пошукуємо ЖІНКУ 
до домашньої праці -

варення конечне. 2 до
рослі особи. 

Тел. 1-215-678-2967 
після 6-ої веч. 

SEKVICE 

HEALTH JNSURANCE 
forVISmNeUKRAiNfANS 
ПппIяпI JOHN A KUN Aoent 

P.O. Box 3732, Reston, VA 22090 
(703) 620-0069 

#FUNERAL DIRECTORS0 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯX 

ЛУIС НАЙҐРО - директор 
Родина ДМИТРИК 

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

(212) б74-2568 

Атена Пашко: 
НА ВІСТРІ СВІЧКИ 

Українське видавництво „Смолоскип" ім. В. Симоненка, 
Балтимор-Львів-Торонто, 1991, друком Украпрінт, Вудсток, 

Мд., стор. 76. 

На зміст книжки складаються поезії і три спомини про 
В. Стуса, К. ЗарицькутаВ. Iванишина та одне оповідання про 

трагедію Миколаївської церкви у Синяві. Ціна 7.00дол. 

Мешканці стейту Ню Джерзі зобов'язані долучити до 
ціни б% продажного податку. 
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НОВЕ ВИДАННЯ 

„УКРАЇНА" 
- КНИГА-АЛЬБОМ ІСТОРІЇ 

ТА МИСТЕЦТВА 
Ціна 45 дол. 

Книга-альбом великого формату, з твердою обкладинкою, 
гарно Оформлена, люксусово видана. Містить понад 450 
кольорових знімок, тексти англійською МОВОЮ. Автор КНИ-
ги-альбому ПЕТРО КАРДАІіі об'їхав Україну, побував у 70 ' 
містаx і селаx, зробив понад дві тисячі фотографій. Книга 
це пашпорт українськоI землі, невмируща краса нашого на
роду, яка викликає любов і гордість за нашу землю. Видан
ня відзеркалює сучасну дійсність, стародавню культуру на
ших предків, історію наших борців-героів за свободу, до 

останніx днів створення демократичних сил в Україні. 
Книжку можна набути в усіx наших книгарняx, теж можна ще 
набути попереднє видання альбому „УКРАЇНА й УКРАЇНЦІ". 

Звертайтеся до представництв. 

UKRAINSKA KNYHARNIA 
4340 ВегпIсе St., Warren, Mich., 48О91, U.S.A. 

tel.: (31З) 754-0576 
ARKA LTD. 

575 Qu^den St. W., Toronto, Ont., M5V 2В6, Canada 

У видавництві „ФОРТУНА" можна набути книжки, портрети, 
картки. Звертайтеся за каталогом. 

"FORTUNA" 
74 Snell Gr., OaIt ParIe, Vic. 3046, Australia 




