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ПОВІДОМЛЕННЯ 
УКРАЇНСЬК0І АМЕРИКАНСЬКОЇ 

КООРДИНАЦІЙН0І РАДИ 

УАКРада подає до відома своїм складовим організа
ціям, відділам і членству про стан переговорів для злуки 
двох централь, УККА і УАКРада. 

На річному засіданні Крайової Ради в березні І992 
року було рішено, щоб почати нові переговори про злуку 
двох централь та щоб стреміти д о об'єднання цілої 
української громади на базі рівнорядного представництва 
УККА, УАКРади і Конференції Безсторонніx Організа
цій в одній спільній централі, де було б взаємне довір'я, 
толерантність і взаємна пошана. 

Представниками для переговорів були делеговані 
панови: Євген Стаxів, Роман Данилюк, Володимир 
Процик і Андрій Шевченко. Від УККА переговори вели 
панови: Аскольд Лозинський, Лев Футала, Євген Гвновсь-
кнй та Іван Кобаса. 

На першій зустрічі 9-го вересня І992 року представни
ки УАКРади запропонували створення однієї централі у 
формі надбудови з назвою „Український Американський 
Конгрес". До нього вxодили б по п'ять представників від 
УККА і від УАКРади та п'ять - від Конференції 
Безсторонніx Організацій. Ця організація мала б за 
завдання репрезентувати українську громаду перед 
урядовими чинниками ЗСА та України, як також коорди
нувати важні дії на терені XТА. Так УККА, як і УАКРада 
залишилися б у своїx первісних формаx, тобто дальше 
існували61 вели б свою діяльність, мали б своє майно і по
даткові звільнення. 

Представники УККА поставилися до цієї пропозиції 
негативно і хотіли на цім закінчити переговори. Однак, на 
апель представників УАКРади, погодилися продовжувати 
розмови. 

На другому засіданні 2-го листопада 1992 року 
представники УККА запропонували, щоб для полагоджен 
ня об'єднання застосувати „байндінг арбітрейшен" при 
допомозі американських правийx чинників. Представники 
УАКРади не прийняли цієї пропозиції, 60вважали, що при 
добрій волі можна полагодити ці справи між собою. Тоді 
представники УККА запропонували скликання громадсь
ких віч в поодиноких місцевостях для вирішення справи 
об'єднання. 

На третьому засіданні 2I-го грудня І992 року представ
ники У А К Р а д и повідомили, що згідно з рішенням 
Екзекутиви УАКРади не принесе успіху для переговорів 
влаштовування публічних віч, які не поможуть об'єднан
ню, а можуть привести до розколу громади до самих низів. 

Пропозиція' УАКРади створити одну центральну 
надбудову з представників УККА, УАКРади і Конферен
ції Безсторонніx Організацій була категорично відкинена 
представниками УККА. Представники УККА ствердили 
великі ідеологічні розходження поміж УККА і УАКРа
дою і заявили, що може бути тільки зміна назви, але 
структура УККА мусить залишитися незмінною. 

УАКРада не могла прийняти такої пропозиції на 
об'єднання, бо це означає не створення об'єднаної на 
демократичних засадаx централі, а включенням організа
цій УАКРади до старої системи УККА. 

Запропоноване представниками УАКРади створення 
сталого комітету, зложеного з представників двох цент
раль для координації акцій всіx українців на терені ЗСА, 
було відкликане представниками УККА. Після цього 
представники УККА заявили про недоцільність провад
ження дальших переговорів в справі створення спільної 
централі. 

Екзекутива УАКРада 

УКРАЇНА І РУМУНІЯ ДІЙШЛИ 
ДО 3ГОДИ 

Одеса (У НIАР). - Т у т 4-
5-го лютого відбулися укра-
їнсько-румунські консуль
тації щодо виконання санк
цій ООН проти Югославії 
згідно з резолюціями Ради 
безпеки ООН. Українську 
делегацію очолив началь
ник Управління міжнарод
них організацій Міністерст
ва Закордонних Справ Бо
рис Гудима, румунську -
директор Управління між
народних організацій Мі
ністерства закордонних 
справ Румунії Йона Войку 
В xоді зустрічі уxвалено і 
підписано меморандум. Як 
заявив Б. Гудима, його спо
дівання на успіх виправда
лися. Вирішено відкрити в 
українських портах Рені та 
Ізмаїл пости міжнародної 
контролі за дотримуванням 

лавство не отримало дохо
ду близько І біл. дол . в 
наслідок запровадження Ра 
дою безпеки ООН санкцій 
проти Югославії. Загальна 
сума недобору України від 
економічної бльокади Юго
славії ще не підрахована. 
Румунія, за словами Й. Вой 
ку, втратила майже' 7 біл. 
рублів. Делегація України 
підтримала пропозицію ру
мунської сторони щодо уто 
чнення втрат обох країн від 
згаданих санкцій та звернен 
ня до ООН з проханням про 
відшкодування. 

Тим часом міністер тран 
спорту Югославії Ярко Ка-
тіч під час інтерв'ю для 
румунського радіо 4-го лю
того заявив, що Югославія 
застосує ембарго щодо Ру
мунії й України, якщо 

санкцій 0 О Н та за проxод- сприятимуть виконанню 
санкцій ООН з мстою нсдо-
пустити достави пального 
в Югославію. Так зареагу-
вав Београд на українсько~ 
румунську зустріч і на ви
могу ООН. Європейської 

Одесу та Ізмаїл 4-го лю- спільноти та ЗСА зупинити 
того відвідали представни- прохід по ріці Дунай серб-

женням вантажів по рі 
Дунай. Сторони погодили
ся на тісну співпрацю між 
транспортовими, митними 
та прикордонними служ6а

ки Ради безпеки 0 О Н з Ав
стрії, Румунії. Швеції і Бель
гії з метою налагодження 
контактів із портовим керів 
ниитвом та митниками Ук
раїни, встановлення більш 
гнучкого й оперативного 
механізму, який приско
рив би прохід суден по Ду
наю з дотриманням ембар
го щодо Югославії. Обго
ворено порядок проxоджен 

ськнx барж з нафтою. Як 
твердять югославські керів
ники, ,.йдеться про внут
рішні перевезення між юго
славськими портами" 

,.Дотримання рішень Ра
ди безпеки не можна роз
глядати як ворожу позицію 
щодо Сербії", - сказано у 
заяві пресового центру Мі
ністерства закордонних 
справ України з 6-го люто-

Щ&ЩЩ0Щ уіїРДЙНіНї'Ц.Дг/И' го- Міністерство закор-
ннці Дунаю, а також до
мовлено про розташування 
в портах Дунаю сил ООН. 

На пресовій конференції, 
присвяченій підсумкам ук-
раїнсько-румунськиx кон
сультацій, повідомлено, що 
українське дунайське пароп 

донних справ України 
заявляє, що Україна, як 
член міжнародного співто
вариства, з відповідальніс
тю ставиться до своїx обо
в'язків члена ООН. суворо 
дотримується санкцій, вве
дених Радою безпеки щодо 
Сербії та Чорногорії 

Плян замирення в Боснії 
викликав гостру критику 

Український Музей влаштовує 
курси вишивання 

Ню Йорк. - В програмі 
курсу вишивання відбудеть
ся вісім зайнять, пристосо
ваних як для початківців, 
так і для вишивальниць з 
певним досвідом. Будуть 

Найважливіша праця для України розвивається 
Джерзі Ситі. Н . Д ж . ( 0 . 

Кузьмович). - Якось не
давно зателефонував один 
із пильних читачів О-КИ та 
поставив нам таке питання: 
,,А що ви уважаєте під су
часну пору найважливішим 
завданням нас, українців з 
діаспори, у допомозі Украї
ні?" 

Ми без надуми відповіли 
- дати можливість україн
ській дітворі дістати добру, 
справжню освіту в українсь
кій мові та з українських 
підручників. Читачеві ця 
відповідь припала до впо
доби і надіємось, що питав
ся він не так для самої ці
кавості, а з думкою справді 
допомогти в тому напрямі. 

З якою отже радістю та 
тихим признанням привіта
ли ми в редакції постійних 
вже гостей інж. Володими
ра Воловодюка і проф. Ро
мана Воронку, що від дов
шого часу саме цій акції 
посвятили усі свої сили та 
призбирали і далі збирають 
відповідні фонди. Минуло
го року ми писали про 
створення ними Фонду До
помоги Школам України. 
що постав при Координа
ційному Комітеті Допомо
ги Україні, який діє під ке
рівництвом д-ра Богдана 
Бурачннського, про широ
ку з6іркову акцію для ви
дання підста80виx підруч
ників для шкіл в Україні, а 
тут тепер вони вже звітують 
про справді великі успіхи 
цIеI акції та про д а л ь ш і 
плани. 

Р. Воронxа (зліва) і В. Воловодюк розказують про видання 
шкільних підручників для дітей в Україні. 

Передусім точний та сум- дальші видання, він запев-
лінний у своїй праці В. Во- няс, що із зібраних досі 
ЛОВОДЮК Інформує ПрО Збір ФОНДІВ Тепер ПІДГОТОВЛЯ-
кову акцію, яка зосереджу- сться перевидання історії 
сться в його рукаx і від 
нього довідуємося, що досі 
зібрано понад З00,000 дол., 
з яких 200,000 дол. видано 
на видання чотирьох пер-

України Дмитра Дорошен
ка у З00,000 примірникаx, 
які будуть роздані, як і по
передні, по всіx школаx, а 
далі підготовляється вже 

шиx підручників. З них вже цілою парою видання дво-
навчаються діти України у томноі хрестоматії, з *"~ 
всіx початкових клясаx, по
чинаючи букварем. Наші 
гості привезли до книгарні 
„Свободи" З00 комплектів 
цих чепурних книжечок, що 
розпочинаються „Материн 
кою", і вони є тепер для 
розпродажу а книгарні 
„Свободи" по 25 дол. " 

кожний т о м матиме 600 
сторінок і це враз із залла-
ченням гонорару авторавм 
буде коштувати 40,000 дол. 
В цей спосіб усі ці підручни
ки оплачені зібраними досі 
фондами, а цс, що прийде із 
розпродажу перших підруч
ників привезених тепер CJO-

комплект для зацікавлених ди. призначене на інші цілі, 
учителів чи батьків в ЗСА. " ось відвідини тут тиx 

Але аоли питаємо В. Во- осіб, що співпрацюють у 
ловодюка чи зібрані ш цей тому важливому завданні. 
спос іб гроші потрібні на (Зшкінчвннянлстор.5) 

лекції з історії, техніки 1 
естетики української вишив 
ки. На курс можуть зголо
шуватися діти понад І0 ро
ків віку і дорослі Зайняття 
відбуватимуться в суботи 
Дата: 30-го січня 20-го 

березня; час зайнять: 1:0О 
— 3:З0 по полудні; оплата 
за навчання: дорослі 55 дол 
пенсіонери і студенти віком 
від І6 років 50 дол,; діти віл 
І0 до І6 років безплатно. 
члени музею дістають зни 
жку І5%. Інструктор Лю
бов Волинець. 

У програмі курсу вироб
лення ґерданів будуть гри 
зайняття, на яких дорослі і 
діти від І2 років будуть 
учитися робити ґердани 
Ці традиційні нашийні прик 
раси з дрібних намистин 
носили з українськими на
родними убраннями в рі і-
ниx районах України. 

Дата: I3-го, 20-го і 27-ю 
лютого I99З: час зайнять 
І:00 - 3:ЗО по полудні, оп
латі за навчання: дорослі З0 
дол.; пенсіонери і студенти 
віком від 16 років 25 дол.. 
діти від I 2 - І 6 років без
платно; члени музею діста 
ють знижку І5%. 

Інструктори: Таня Кейс і 
Лариса Зєлик. 

Вартість матеріялів вклю 
чена в оплату за навчання Н 
справі інформації і реєстра
ції слід телефонувати (2I2і 
22в4)II0. Курси частково 
фінансовані Стейтовою ра
дою мистецтва. 

ЛЕЩАТАРСЬКI 
ЗМАГАННЯ НЕ 
ВІДБУДУТЬСЯ 

Український Лещатарсь-
кий Клюб „Сокіл" у Сира-
кюзаx, Н.Й., повідомляє. 
що заплановані на суботу. 
20-го лютого, лешлтарські 
змагання не відбудуться. 

Ню Йорк. - В понеді
лок. 8-ГО ЛЮТОГО, СПІВГОЛО-
ва координаційного комі
тет\ міжнародної конферен 
иіі в питанняx колишньої 
Югославії Сайрус Венс і 
лорд Овен, які є авторами 
плянV замирення в Боснії і 
Герцеговині, провели в го
ловному бюрі ООН чергову 
рунду зустрічей з керівни
ками делегацій ворогую
чиx сторін. Однак і на цей 
раз ніякого просування впе
ред не сталося. 

Співголови мали зустріч 
з лідером боснійських сср-
6 т Радованом Караджічем 
Знову о6говорювалася ма
ла розділу країни на І0 ав
тономних провінцій, але 
вже із врахуванням попра
вок, внесених після консуль 
тацій з лідером боснійських 
хорватів Мате Бобаном 
Караджіч відкинув запро
поновані зміни. 

Міністер закордонних 
справ Боснії і Герцеговини 
Гаріс Сілайджіч заявив, що 
Його уряд не може прийня
ти пляну мирного врегулю
вання, підготовлений Сай-
русом Венсом і лордом Овс 
ном, якщо до нього не буде 
внесено значних змін. Вис
тупаючи на зустрічі органі
зованій Міжнародною ам-
нестісю боснійський мініс
тер запропонував визначи
ти крайній термін, до якого 
сербські сили повинні пере
дати під міжнародну конт
ролю свою тяжку зброю. 
Такий крок створив би спри 
VГливий клімат для продов
ження переговорів. Якщо ж 
сербська сторона не зро
бить цього тоді НАТО по
винне зважитися на збройне 
втручання. Міністер сказав 
також, що підхід Венса-
Овена до врегулювання бо
снійського конфлікту є неп
равильним у СВОЇЙ ОСНОВI, 
оскільки він припускає, що 
„агресор маг примиритися, 
перш ніж припинити агре
сію" ,,Цей плян не робить 
різниш між жертвою і агре
сором, завдає поразку де
мократичному процесові і 
заохочує націоналістичні 
сили". підкреслив Г. Сі
лайджіч. 

З повідомлень, що надій

шли з Лондону, виглядає, 
що англійські лейбористи 
також не підтримують пля
ну С Венса і лорда Овсна. 
вважаючи запропонований 
ними територіальний роз
діл несправедливим. На їх
ню думку, плян. згідно з 
яким Боснія і Герцеговина 
мас бути поділена на І0 
областей з обмеженою ав
тономією і центральним 
урядом, не тільки не надає 
для мусулман під їхнє влас
не управління території, яка 
є пропорціональна їхньому 
населенню, але нагороджує 
сербів результатами їхніx 
несправедливих завоювань 
Крім того, більша частина 
республіки буде перебувати 
під контролею сербів, що не 
можна виправдати з погля
ду значно маншої кількості! 
сербського населення. 

Майкл Мічел, один а 
впливових діячів лейборист 
ської партії, сказав, що для 
двох з половиною мільйо
нів втікачів плян Венса-
Овена не залишає надії на 
повернення до рідниx домі
вок, звідки серби вигнали їх 
з нечуваною жорстокістю. 
У зв'язку з цим ООН і за
хідні держави повинні чітко 
заявити, що запроваджені 
проти Београду санкції не 
будуть послаблені до того 
часу, поки незаконно загар
бані у висліді ,.етнічних 
очищень" території не бу
дуть демілітаризовані і виг
нане корінне населення не 
вернеться на рідні землі. 
Покл^дього не станеться, 
сказав М. Мічер, план Вен
са - Овена буде перебувати у 
протиріччі з принципами 
ООН. на яких будувалося 
наставлення міжнародної 
спільноти до Фольклендсь-
кої війни і війни в Перській 
затоці. 

Гостра критика пляну 
Венса~Овсна з 6оку Лейбо

ристської партії Великобри
танії прозвучала в критич
ний момент для долі мир
них переговорів ЩОДО КО
ЛИШНІX югославських рес
публік, коли ЗСА не лише не 
підтримали цей плян, але 
заявили, що внпрацьову-
ють власний підхід до роз
в'язання проблеми 

ШАХТАРI ДОНБАСУ 
3НОВУ СТРАЙКУЮТЬ 

Донецьке (У Н1АР). - Я к 
повідомила 7-го лютого 
пресова служба Незалежної 
Профспілки Гірників, (НП 
Г) У зв'язку з порушенням 
Урядом України та Держ-
вуглепромом основних пос
танов галузевої тарифної 
угоди, укладеної між НПГ і 
Держвуглепромом, а також 
угоди про трудові І СОЦІАЛЬ
НІ гарантії між Урядом і 
НПГ, 6-го лютого розпоча
ли страйк 15,000 гірників, 
які працюють на шаxтах: 
,.Центральная", ,,Родінс-
кая", ,.ім. Стаxанова" і ви
робничому об'єднанні „Кра 
сноармійськвугілля". Учас
ники страйку вимагають 
переговорів Уряду Украї
ни із керівниками НПГ. 

Інакше сталося в Дніп

ропетровському, де про від
мову від участи в масових 
акціяx і страйках протягом 
шести місяців з часу надан
ня Урядові надзвичайних 
уповноважень заявили об
ласні організації Україн
ської Республіканської Пар 
тії, Демократичн0і Парті! 
України. СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 
Партії України, Партії Де
мократичного Відродження 
України. Конгресу Україн
ських Націоналістів та Дніп 
ропетровської Асоціації М о 
лодиx Політологів і Полі
тиків. Таким чином вони 
хочуть запобігти дестабілі
зації в економіці і суспіль
стві та створити відповідні 
умови для виходу держави з 
економічної кризи. 

Б ЄЛЬЦИН ВІДМОВИВСЯ ВІД 
ПРОВЕДЕННЯ РЕФЕРЕНДУМУ 

У СВІТI 
ГРЕЦЬКІ ВЛАСТІ почали кампанію репатріяціі 200.000 
албанців, котрі нелегально мешкають у Греції. Перш\ 
групу з 400 емігрантами автобусами відправлено на 
перепускний пункт Какавія і передано албанським 
прикордонникам. Обґрунтовуючи це рішення, в Атенаx 
стверджують, що перебування у Г'реції албанських втікачів 
є головною причиною значного збільшення злочинностк. 
Спостерігачі передбачають, що ці заходи грецьких 
властей приведуть до дальшого загострення стосунків між 
Грецією і Албанією 

ВЗАЄМИНИ МІЖ Анкарою і Теграном загострилися 
минулого тижня, після того, як Туреччина заявила, що в 
країні виявлено нову фундаменталістсько-скстремістську 
організацію Iслямська дія, члени якої переходили воєнний 
вишкіл в 1рані. Полішя арештувала I9бойовиків Iслямсь-
кої дії, причетних до політичних вбивств у Туреччині. 
Цими днями, під час конференції ІСЛАМСЬКОЇ ЛІГИ у 
Пакістані. турецький міністер закордонних справ Гікмет 
Скетін передав документи, що засвідчують зв'язки 
терористів з Іраном, іранському міністрові Акбарові 
Велаяті На пресовій конференції в Анкарі Г Скетін 
заявив, що ,.Туреччина усвідомлює важливість стосунків з 
Теграном, проте не дозволить на підтримку тероризму". 

ПІД ЧАС ВІЗИТИ в Уганді Папа Іван Павло IІ відвідав 
католицький шпиталь, 60 відсотків хворих у якому 
заражені А1ДС Всього в країні носіями вірусу А1ДСс 1.5 
міл. осіб. Виступаючи перед угандійською молоддю на 
стадіоні в Кампалі. Іван Павло IІ закликав ,.утримуватися 
від грішних статевих зв'язків", підкресливши, що це 
єдиний спосіб уникнути невиліковного захворювання. 
Щодо проблеми АIДС, то Католицька Церква опинилася в 
складному становищі, оскільки церковна мораль заборо
няє застосовувати будь-які протизачаткові способи, тим 
часом застосування їх в Уганді є особливо актуальним, бо 
в країні панує багатоженство. 

НІМЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТОВИЙ літак з гуманітар
ною д о п о м о г о ю обстріляно з землі поблизу міста 
Кардована в прикордонній смузі між Хорватією і Сербсь
кою Країною. У висліді ранено одного летуна з членів 
залоги. Командування сил ООН надіслало протест 
властям Сербської Країни і Югославії, поклавши відпові
дальність за цей злочин на сербських бойовиків. Боснійсь
кі серби пояснили інцидент тим, що іx не було вчасно 
сповіщено про переліт німецького літака. 

Москва Президент 
Росії Боріс Єльцин відсту
пив перед настійливим тис
ком з 6оку Верховної Ради і 
зняв свою вимогу щодо про 
ведення загальнонаціональ 
ного референдуму Ця зая
ва, з якою виступили росій
ські керівники на засіданні 
голів республік Російської 
федерації, на думку спеціа
лістів, свідчить про чергову 
спробу примирення прези
дента з консервативно на
строєною опозицією. 

Спочатку Б Єльцин про
понував провести референ
дум у грудні, маючи надію 
розбити опонентів, зару
чившись підтримкою наро
ду Однак російський пар-
ЛАМЄНТ обвинуватив пре
зидента у спробі узурпува
ти владу і забльокувати 
його пропозицію. Прези
дент і Верховна Рада пого
дилися перенести референ
дум на 11-те КВІТНА. 

Виступаючи на засіданні, 
що відбулося у Москві. Єль 
цин підкреслив, що рефе
рендум мас сенс, якщо він 
затвердить принцип поділу 
влади, допоможе зрушити з 
місця проблему реалізації 
федеративного договору і 
децентралізації. ,.В той же 
час референдум не само

ціль", - підкреслив росій
ський президент і додав, що 
готовий розглянути ІНШІ 
пропозиції, які допомогли б 
іншим шляхом вирішити ті 
ж проблеми. 

Раніше в той же день го
лова Конституційного суду 
Валерій Зоркін офіційно 
закликав президента Росії і 
Верховну Раду відкласти 
проведення референдуму у 
квітні в зв'язку з різким 
погіршенням політичної і 
економічної ситуації в краї
ні. 

В Дійсності Єльцин прнй-
няв fa а*МЬги' С**6НІ * г * 
ловного політичного супер
ника, голови Верховної Ра
ди Руслана Xасбулатова. 
Він навіть погодився на 
проведення надзвичайних 
президентських і парла
ментських виборів. 

Раніше Єльцин не раз 
заявляв, що не буде доби
ватися переобрання, коли 
в червні І996 року закін
читься його каденція. Тепер 
він запропонував провести 
президентські вибори на рік 
раніше - в червні І995 ро
ку, а вибори до Верховної 
Ради - не в березні І995 
року, як плянувалоса, а на 
весні І994 

В АМЕРИЦІ 

ВІДОМИЙ МИI1! I1I'ЕНСЬКИЙ патолог д-рДжек Кевор 
кіян, який пропагує справу медичної допомоги при 
іюкінчснні самогубством людям, які хворіють на болючі 
невилічимо-смертсльні недуги, впродовж останніx десяти 
днів знову допоміг трьом особам відійти з цього світу. 
Цим разом - всі троє зі стсйту Мишнген, дві жінки та 
один мужчина; останній це 82-літній Стенлі Болл, який 
хворів на рака підшлункової залози. 73-літня Мері Бісрнат,що 
страждала від рака грудей з перекидами вже на грудну 
клітку, та 47-літня Iлейн Голдбаум, яка хворіла на 
множинну склерозу. Адвокат д-ра Дж. Кеворкіяна заявив, 
що всі трос померли від отруєння чадним газом — 
метода, що її найчастіше застосовує д-р Кеворкіян. 
Адвокат Джофрі Фігер сказав, що поліція після цього 
третього випадку сконфіскувала все приладдя, але д-ра 
Кеворкіяна не заарештовано, бо така допомога покищо в 
Мишигені не проти закону Закон в цій справі схвалено і 
він діятиме щойно від 30-го березня. Д-р Дж. Кеворкіян 
одначе твердить, що ігноруватиме цей закон, бо уважає 
його неморальним. 

СПІВРОБІТНИКИ П Р Е З И Д Е Н Т А Билла Клінтона 
подали Йому до перегляду новий плян для полагодження 
Балканської проблеми. Плян включає призначення 
спеці ял ьного посланця ЗСА, щоби розпочати переговори з 
воюючими сторонами, а також зобов'язуватиме ЗСА щодо 
введення в життя будь-яких даних обіцянок. Офіційні 
чинники не хотіли в подробицяx обговорювати цього 
пляну, бо він ще не мас президентського схвалення. Також 
підкреслили вони, що не зроблено покищо жодних заходів 
у справі кандидатури вищезгаданого посланця. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРОКУРАТОР ірано-контра афери 
Порене Волш у своєму звіті в понеділок, 8-го лютого, 
зробив натяк на те, що колишній президент Джордж Буш 
помилував Каспера Вайнбергера, колишнього секрета|м 
Департаменту оборони тому, щоби самому не бутя 
покликаним на свідка, де йому могли б ставити не надто 
бажані питання про його ролю в тій афері. У своєму звіті 
Л. Волш сказав, що коли б К. Вайнбергера покликали д о 
судової відповідальност1і то багато вамиx інформації 
були б побачили денне світло. Він одначе уважає, що 
верхівка уряду колишнього IIрезидента Роналда Регеиа 
робила асе можливе щоби охоронити його від будь-яких 
підозрінь. 
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Уряд Клінтона і Сxідня Европа 
Як т ільки у минулор і чн ій передвиборч ій 

кампанії зросли шанси перемоги губернатора 
стейту Аркенсо Билла Клінтона - Україна й 
українська дінспора були не-то стривожені, не-
то збентежені повною в ідсутн істю будь-якої 
програми нового Президента у відношенні до 
Сходу Европи Тому добру вістку приніс „ Н ю 
Йорк Тайме" з 8-го л ю т о г о ц. p., що Уряд 
Клінтона взявся за 3формування своєї політики 
супроти новопосталих держав, колишніx членів 
Совєтського Союзу. Плянується створити - чи 
може вже створено - суперкомісію, яка має 
скласти таку програму. Можна здогадатися, що 
членами такої суперкомісії будуть передусім 
члени Крайової Ради Безпеки: президент, віце
президент, державний секретар Департаменту 
оборони, дорадник у справаx крайової безпеки і 
директор Центральної Розвідчої Агенції. Сам 
Президент не виявляв найменшого зац і кав 
лення проблемами закордонної політики під час 
виборчої кампані ї і в першому тижн і свого 
урядування, — чи і наск ільки зорієнтовані у 
проблематиці Сходу Европи його найближчі 
дорадники - члени Крайової Ради Безпеки - це 
покищо загадка, в Уряді останнього демокра
тичного президента Джиммі Картера був Збіґ-
нєв Бжез інск і , дорадник у справаx Крайової 
безпеки, знаменитий знавець історії і проблем 
Сxідньої Европи, зокрема приятель України. 
Наше сподівання, що він знайдеться в Уряді 
Билла Клінтона не здійснилося. Це не означає, 
що члени тепер ішньо го Уряду, причетн і до 
ресорту закордонної політики ставляться чи 
будуть ставитися до країн і народів, які в ідзио 
кали свою державність - гірше. Демократична 
партія кладе більший тиск на права людини, як 
партія Республіканська. До прав людини належить 
теж право самовизначення. Знаємо із сумного 
досвіду, що республіканські президенти визна
вали права народів на самовизначення радше у 
теорії, як у практиці. Новий державний секретар 
Воррен Кристофер висловлювався вже дуже 
р і з к о про С е р б і ю , як аґресора проти країн 
колишньої Югославі ї , як і проголосили свою 
державну незалежність Це вказувало би, що він 
так само у принцип і і практиц і прихильний 
національним державам на Сході Европи. Було 
повідомлення, що коротку телефонічну розмову 
мав президент Клінтон із Леонідом Кравчуком і 
що він, Клінтон, доручив державному секрета
реві Кристоферові виготовити деталі зустрічі 
обох лідерів у ближче неозначеній майбутності. 
Те саме стосується розмови Клінтона з Борісом 
Єльцином. 

Захід з Америкою у проводі все ще на перше 
місце свого підходу до усамостійнениx держав 
колишнього СССР ставить проблему безпеки, 
конкретно - підписання двох договорів про 
редукцію атомової зброї, так звані , ,Старт-1" і 
„Старт-2", - та справу знищення атомних ракет, 
які після розвалу СССР залишилися на території 
Росії, України, Казахстану і Білорусі , Звичайно, 
та проблема мусить бути розв'язана: для України 
вона найтісніше пов'язана з гарантією безпеки. 
„Ню Йорк Тайм" у цій статті в у підзаголовку 
з а з н а ч а є , що ,.не п е р е д б а ч а є т ь с я г р о ш о в а 
д о п о м о г а " Уряд Кл інтона , наставлений на 
підвищення податків для зрівноваження дефі
цитного державного бюджету, не буде квапити
ся з грошовими д о п о м о г а м и , апе знищення 
згаданих атомовиx ракет вимагає вепикиx кош
тів і скпадної техніки. 

На превепикий жаль - диппоматична служ-
ба України не вважає за доціпьне інформувати 
у к р а ї н с ь к у сп ільноту в д і я с п о р і , зо крема в 
Америці, про свої зв'язки з новим Урядом у ЗСА. 
Тому ми здані тільки на скуп і вістки американ
ської преси. Колишній президент Ричард Ніксон 
дивився дальше і краще: провалився комунізм, 
настала демократія - треба помогти, щоб вона 
закріпилася. Але його не слухають 

Дописи з життя громад, установ оргаміза 
інституцій чи осіб включно з посмертними згадками-
некрологами, мають бути не довші за три сторі 
машинопису, писані через два інтервали на друкар
ськ ій машинці і лише на одному боці листка паперу 
Якщо допис писаний рукою, сп ід також дотримува
тися великих відступів поміж рядками і писати роз-
бірпиво (дехто розуміє цю вимогу як писання велі 
кими літерами, насправді літери мають бути малі, апе 
великі проміжки поміж рядками, щоб було де попра
вити речення, якшо зайде потреба) Дописи спід над
силати до редакції до десяти днів після описаної 
дії. Редакція застерігає за собою право скорочувати 
дописи і правити мову Просимо дописувачів пода
вати повні імена і прізвища у своїx матеріалах не ско
рочуючи їх. У випадку англійських назв чи прізвищ 
сл ід подати їх і no-англійсько**у і по-українському -
Редакція. 

Або ще такий спосіб. В 
Росії мідь коштує 300—400 
тисяч рублів, що дорівнює 
750—800 доларам. А на лон 
донській біржі кольорових 
металів за неї дають понад 
2.000 дол І хоч вивізне ми
то в Росії велике, але все 
одно вигідно вивозити ко
льорові метали, бавовну 
тощо Треба лише мати 
)в'язки в такій державній 
структурі, яка мас ліцен~ 
іію на вивіз сировини. (Указ 
Єльцина І I4-го серпня І992 
року забезпечив цю годів
ницю для иілоі низки струк
тур) Вона, івичайно, візь
ме собі 5 І0 відсотків від 
суми контракту Пізніше 
треба знайти прямого пос
тачальника сировини і під
ставити його цій держав
ній структурі Відсотків З0 
піде на мито, але ж відсот
ків 40 дістанеться й посе
редникові, який все це орга-

тачальникові 
ти справу без-
з державною 
0 остання ви-
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постачань, від яких він com 
до кишені не покладе нічо
го. Він зацікавлений про
дати через комерційну струк 
туру навіть, якщо ціна буде 
нижча Адже ж якщо ди
ректор великого металюр-
гійного заводу отримує, 
скажімо, сто тисяч рублів 
на місяць, і його підпри
ємство даватиме великий 
дохід, то найбільше, що 
директор може отримати 
додатково це премію раз 
на три місяці. А якщо він 
один раз продасть І0 ваго
нів міді за допомогою ко
мерційн0і структури, то от
римає за не І0.000 дол . 

тобто 40 його місячних за
робітків. Отож він і не бо
реться за дохід свого під
приємства, досить того, що 
воно не збиткове. В будь
якому великому місті с „цар 
ське село", де будинки на
лежать керівникам місце
вих підприємств. Заводсь
кий начальник відділу збу
ту може мати п'ять повер
хів з 25-метровим басей
ном і пальмами під склом 

В іншій статті тієї ж га
зети, Андрєй Колссніков 
пише, що колишні парто
крати мають всі підстави 
для міцної дружби. Одні з 
них залишаються у держав
них структураx, інші -
йдуть у комерційні. Одні 
отримують від держави лі
цензію, яку законним шля
хом дістати не можуть, інші 

імпортні автомобілі. А 
ті, що покликані боротися 
зі злочинністю, не зацікав
лені викрити більше, ніж 
25 відсотків. До корумпо
ваних структур належать і 
прокурори, разом зі слідчи
ми і суддями, кредитно-фі-
нансова діяльність, зовніш
ньоекономічна і земельна. З 
організованою злочинніс
тю в Росії пов'язана тре
тина працівників органів 
влади і навіть деякі коман
дуючі армії. Комерційні 
структури отримують за 
хабарі в оренду земельні 
ділянки Корупція пустила 
глибоке коріння на митни

ці і в державній автоінспек
ції. 

Понад 600 підприємств 
виникло в Росії за допомо
гою грошей КПСС. Скажі
мо, московська кредитно-
посередницька фірма „Га
лактика", якою керує під
полковник КҐБ Віктор Ґре-
бснщіков, що теж баг?то 
років працював за кордо
ном. А „хресним батьком" 
комерційної діяльности КП 
СС називають полковника 
КҐБ Леоніда Вессловсько-
го, якого з КҐБ перевели в 
ЦК КПС'С і доручили коор
динувати „комерційну ді
яльність партії". Нині Ве-
селовський постійно живе в 
Цюріху і працює консуль
тантом канадсько-швайцар 
ської фірми ..СЕАБЕКО-
груп зі штаб-квартирами в 
Торонто і Цюріху і з філі
ями в ЗСА, Гонконгу. Росії, 
Молдові і Киргизстані. Ке
рують СЕАБЕКО 1мігран
ти з колишнього СССР. Го
лова Борис Бірштейн, 
заступник Юрій Співак, 
який очолює також москов
ську філію 

Московська кореспон
дентка газети ,.Ню Йорк 
Тайме" Селсстайн Болен у 
ч. з I-го лютого пише, що 
наплив сировини з Росії 

мідь Як сказав один за
хідній бнзнесмен, „нині ці
на в Росії не має жодного 

значення, здасться, єдине, 
що цікавить моїx російсь
ких партнерів, це — готів
ка". Притік долярів на Захід 
з Росії зростає такою ж 
мірою, якою там зростах 
інфляція. А коли масово 
вивозиться валюта, то й 
падає курс рубля. 

Минулого тижня преса 
повідомила, що в Греції 
звалюють мільйони тонн 
свіжих фруктів у рови і 
втрамбовують бульдозера
ми та засипають землею. 
Хотіли віддати Україні за 
бсзцінь, аби не погнили, та 
бизнесмени відмовилися, 
їм не вигідно наповнити 
крамниці України дешеви
ми овочами. А гроші свої 
вони обмінюють на валюту 
і тримають на рахункаx за 
кордоном. Знову ж корес
пондентка „Ню Йорк Тай-
мсу" С. Болен пише, що 
державні і приватні підпри
ємства вкладають свої гро
ші в західні компанії. Де
які з цих інвестицій бува
ють легальні, тобто існуючі 
закони Росії, та й колиш
нього СССР, дозволяють 
такі операції. Однак, неле
гальних інвестицій куди бі
льше і продумані вони ліп
ше. 

У Києві в грудні минуло
го року зареєстрована Ак
ціонерна група ,,Україна" 
(АГ ,,Україна"), до якої 
увійшли дев'ять партнерів: 
три українські металюр-
гійні комбінати, п'ять під
приємств з виробництва 
мінеральних добрив і фір
ма СЕАБЕКО-груп, яка от
римуватиме 30—35 відсот
ків з прибутку. Генераль-

IЗакінчення на стор. 5) 

Гут і знаходитьI 
йважливіше завдання у 
інської зовнішньої по; 
іки і тут знаходиться іст 

ційx керівників диплома
тичного корпусу України 

Є одначе голоси перес
тороги щодо opyjjTairji на 
ЗСА із-за традиційної аме
риканської орієнтації на 
Росію Але тоді тим біль
ше важливо концентрувати
ся на здобутті прихильного 
ставлення ЗСА до нашоі 
ролі бар'єра проти російсь
кої нестабільности в Схід
ній Евроиі. Нам же треба 
знаходити спільні причи
ни для взаємного розумін
ня таких інтересів Амери
ки, що збігатимуться із ук
раїнськими 

Взагалі, всі 12 пунктів 
академіка О Білоруса щодо 
рівноваги сил між Києвом і 
Москвою за своїм характе
ром є відважною, майже 
революційною пропозицією 
наслідком його й інших 
українських кіл ,,перспек
тивного стратегічного мис
лення" як основи-основ ук
раїнської зовнішньої полі
тики. Ця політика нікому не 
загрожує, але вона проду
мана гак, щоб через рівно
вагу сил між Росією і Ук
раїною (тобто рівна сума 
сил) створювати забезпе
чення безпеки і спокою для 
України і забезпечення три
валої рівноваги у Східній 
Европі. 

Сучасна Росія перебуває 
тепер у стадії глибокої і 

Михайло Воскобійник 

МІЖНАРОДНІ ПРІОРИТЕТИ 
УКРАЇНИ 

Амбасадор Олег Білорус про зовнішню політику України 
IІ 

довгої кризи і дестабіліза
ції в економічних справаx і ь 
справаx міжнаціональних 
відносин. Національні мен
шини Росії ставлять свої 
домагання суверенности, а 
то й незалежности. Підій
мають голови екстреміст
ські націоналістичні монар
хічні й партократичні сили. 
Цс призводить до дальшо
го напруження внутрі Росії. 
Питання про подальше іс
торичне влаштування Ро
сії будуть вирішувати її на
роди. А нам треба цей особ
ливий історичний період 
використати для завершен
ня державотворення в Ук
раїні, для української стабі
лізації, для реформації еко
номічної. Треба поспішати, 
поки ще час творити влас
ні цінності для закріплен
ня нашої незалежної дер
жавносте Історія не дає 
багато часу на цю титаніч
ну роботу. Тому треба мо
білізувати всі можливості. 

Україна об'єктивно заці
кавлена в добросусідських 
відносинах і співпраці з 
Росією. Але ця зацікавле
ність мусить бути двосто
ронньою. На жаль, на прак
тиці ідуть нові й нові спроби 
економічного тиску і дик
тату. Ми не можемо доз
волити, щоб Україну знову 

прикували до колісниці Ро
сії, навіть якщо ше буде 
нова демократична Росія. 
Для надто багатьох росій
ських демократів демокра
тія кінчається там, де почи
нається слово Україна Iс
торичну долю України як 
незалежної держави повин
ні вирішувати громадяни 
України Iспер ( впевне
ність, що представники всіx 
державотворчих сил знай
шли в собі силу правильно 
оцінити нові можливості і 
нові загрози для нашої мо
лодої держави. С впевне
ність, що об'єднавшись нав
коло високої національної 
ідеї державотворення, зага
льного замирення і консо
лідації, вони забезпечать 
економічний і СОЦІАЛЬНИЙ 
прогрес України 

І992 рік був роком пер
спективного закріплення 
позицій України у формі 
дальших дипломатичних 
визнань України, десятків 
економічних договорів із 
країнами зовнішнього світу 
і здобуття членства в кіль
канадцятьох міжнародних 
організаціяx. 1992 р. був 
роком перебування на про
відних зовнішньодержав-
ниx позиціяx талановитих 
політичних діячів України 
- Л. Кравчука, І, Плюща, 

Л Кучми, А. Зленxа, Л.Пав 
личка, Махновського, Жу-
линського, О. Білоруса, Л. 
Лук'яненка, Г. Удовенка, В. 
Яворівського й багатьох ін
ших. Крізь їхню призму 
дивимося на здійснення м|ій 
бутніx зовнішніx плянів ук
раїнського Уряду в 1993 
році,. Найважливі з них -
досягнення рівноваги сил 
між Україною і Росією, здо
буття Україні гарантії без
пеки з боку ЗСА і НАТО, 
економічної стабільности, 
щоб забезпечити твердий 
грунт незалежній держав
ності України в наступних 
роках 

Головним фронтом бо
ротьби за нову українську 
державність є економіка. 
Економічна безпека Украї
ни є найгострішою пробле
мою не лише внутрішньої 
політики, а і зовнішньопо
літичної стратегії. Стерж
нем цієї стратегії мусить 
стати піднесення рівня між
народної конкурентоспро-
можности економіки нашої 
країни. Без цього історич
на доля України як вели
кої європейської держави не 
може бути вирішена так, як 
бажає народ України. Во
на залишатиметься під рис
ком тиску і впливу інших 
країн. Об'єднана і добре 
організована, наполегли
ва праця народу - це наша 
єдина надія і наш єдиний 
шанс. Тому гасло „Праця 
єдина з недолі нас вирве" 
повинно стати закликом 
для кожного громадянина і 
патріота України. 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 
Б.С 

,Щедрик" у Торонто 

Музичний фестиваль в 
Ківаніс, Торонто, відзначав 
своє 50-лптя. Це устано
ва — товариство, яке вже 
50 років переводить у То
ронто, завжди в лютому, 
музичні змагання дітей і 
молоді в різних категоріяx 
віку інструментів і голо
су. Цього року коло З0,000 
молодиx ентузіястів готу
валося до змагань! Тож -
50-та річниця - це вели
кий успіх і поважна про
роблена праця. 

Галя концерт з нагоди 50
лптя відбувся 30-го січня у 
найбільшій концертовій за
лі Торонто, Рой Томсон 
Голл. У програмі виступа
ла Торонтонська симфоніч
на молодеча оркестра, (вік 
22 роки або нижче), колиш
ні нагороджені студенти, 
а тепер професіоналісти, 
шкільна оркестра, Торон-
тонський дитячий хор -
диригент Джін Атворс 
Бартл та хор „Щедрик" з 
Києва , який був гостем 
тороетонського дитячого 
хору. 

Хор „Щедрик" концерту
вав в Америці. В Канаді 
мав виступ тільки в міс
течку Овен Савнд, куди йо
го запросив один ентузіаст 
хорів, що чув цей хор у вис
тупах ЗСА перед кількома 
роками. 900 осіб захоплю
валося ,,Щедриком" в Овен 
Савнд А Ківаніс запросив 
їх на 50-лптя, знаючи, що 
вони в Канаді. 

Уже півроку ми знали про 
їхній виступ і нетерпели
во чекали! Наш „Щедрик" 
виступав чудово! Хоч бага
тьом нам дивно було бачи
ти в програмі „Російський 
ярмарок" — Рубіна (чому 
якраз російський твір...?), та 
виконаний він був дуже 
ефективно. А „Дударик" -
Леонтовича - таки надзви
чайно! Дирнгентка Ірина 
Сабліна - це винятковий 
музикант. Характер творів, 
нюанси, делікатність, чис
тота - аж прозорість ха
рактеризували виконання, 
яким слухачі були захоп
лені. В офіційній програмі 
концерту була інформація 
про виконавців: „Щедрик -
хор з Києва. Заснувала його 
І. Сабліна в 1971 році. Хор є 
одним з найславнішиx ди
тячих хорів колишнього 
Совєтського СоюзУ! На ща
стя, майстер церемоній 
представив їх як хор з Ки
єва, з України. А на закін
чення програми, дякуючи 
всім, подякував ,,Щедри
кові" українською мовою, 
що викликало бурю оплес
ків! 

У неділю, 31 -го січня ц. р. 
о год. 4-ій хор „Щедрик" 
був гостем в церкві св. Ев-
xаристії на вул. Бродв'ю. 
Отець Богдан переконав 
організаторів, щоб вони 
залишилися хоч на один 
день та дали концерт для 

української громади. На 
щастя, це не перешкоджа
ло планам їхнього турне, і 
о. Богдан тільки журився 
розміщенням дітей на ніч
ліг. 

Хоч все це сталося май
же не в останній хвилині, і 
реклама не встигла зробити 
свою роботу, церква св. Ев-
xаристії була переповнена. 
З1 дівчаток у віці 12—18 
років в білиx сукеночкаx з 
вирізуванням-вишивкою та 
двох хлопців із цікавістю 
дивилися на нас. та не дов
го. Диригснтка майже без 
підготовн почала концерт 
„Щедриком" - Леонтови
ча. І яким чудовим, радіс
ним, легеньким „Щедри
ком"... 

Карен Стюарт у корот
кому слові пояснила захоп
лення хором. Вона його 
почула вперше кілька ро
ків тому в Де Мойн, Айо-
ва. І тоді собі постанови
ла, що зорганізує їм турне, 
бо таких дітей мусять почу
ти американці!... Пісня за 
піснею, короткі музичні пер 
лини, і довші твори, Дона-
то, Баx німецькою мовою, 
Вінтер - естонською, бол
гарська народна пісня -
болгарською, твори Леон
товича: - „Дударик", „Ра
дуйтеся люди", ,,Ой сивая 
зозуленька". „Святий Бо
же", „В цьому домі" ,Кру 
желі" — Колссси... Цікави
ми були ,.Наша весна" - в 
обробці Ватсадзе та „Мої 
гори Карпати" - Зубиць-
кого. Програму заповідала 
директор цього хору Ната
ля Пилипенxо, декільком 
творам акомпаньювала 
Ольга Терещенко, біль
шість творів були - а капе
ля. 

1з насолодою слухали 
присутні виконання цього 
молодечого хору; кожний 
твір був наче окремий до
рогоцінний камінь: 6листів 
власним кольором, промов 
ляв своєю глибиною. Дик
ція у хористок - виразна, 
можна зрозуміти кожнісі
ньке слово. Чистота звуку, 
чудове співзвучання голо
сів, динамічні нюанси, все 
цс творило неповторну ці
лість. Культура співу і вико
нання захоплювали слуха
чів. Ні разу не почули ми 
так популярного у деяких 
хорів з України ,,сирий" 
голос, що звучить радше як 
крик. Діяпазон, навіть у 
самому тихому співі ши
рочезний. На закінчення 
концерту хор чудово прос
півав „Боже Великий" -
Лисенка, хоч чомусь ще 
досі зі зміненими словами: 

нашу країну xрани...", 
замість ,.нам Україну xра
ни". О. Богдан сердечно 
подякував хорові за чудо
ві переживання, а присутні 
мали ще нагоду познайоми
тися з гостями за кавою у 
церковній залі. 

ОПОЗИЦІЙНЕ УГРУПУВАННЯ „червониx xмерів" 
розгорнуло в Камбоджі кампанію диверсій на залізницяx і 
мостаx. Ці акціїс відповіддю на недавній наступ урядових 
військ в семи провінціяx країни, застосований з метою 
невтралізації впливу ,,червониx xмерів" напередодні 
загальних виборів у країні. 

Натал1я Кібець 

М. ПОНЕДІЛКОВІ 
У СВІТЛУ ПАМ'ЯТЬ 

IIІ 

До збірки „Зорепад" вxодять дві повісті, що 
займають майже дві третини її розміру, і шість 
оповідань та новель. Герої цих повістей - ді
ти, але це не єдина спільна риса друга і куди 
важливіша - їх глибоко патріотичне спрямовання, отже 
одне з доторкальниx проте ледвевловимиx почуттів 
модерної людини... Для кожного письменника XТО 6 ВІН не 
був, драматург, прозаїк, темою є його батьківщина -
постійне поле дії і словесного оформлення не лише 
політиків та журналістів, але й істориків, соціологів, 
економістів... В Україні кожне слово патріота-пись-
менника, яким би глухим і в'ялим воно не було б, набирає 
інших вимірів, не еміграційних, а якогось майже героїчно
го звучання, бо за нього треба покутувати переслідуван
нями, втратою кар'єри і навіть засланням у мордовські 
концтабори... Патріотичні боління свого серця, невтішна 
туга за батьківщиною - це найважливіша проблема його 
збірки 'Зорепад', бо вони і є центральною темою збірки". 

У 1973 році вийшла нова книжка М. Понеділка під 
назвою „Рятуйте мою душу" - В-во „Свобода" Ню Йорк, 
обкладинка і ілюстрації ЄКО (Едварда Козака). Ця 
повість наче продовження повісті „Смішні сльозини", 
Мета письменника - показати життя українських біжен-

I ців з усіма їхніми додатними сторінками, а ще більше 

тінями ненормальних життєвих умов у таборах ДП. Тут 
виведена широка панорама „таборових" типів і американ
ців - їх характеристика дуже вдала; показані також 
характерними репатріяційні, совєтські та німецькі офіце
ри. Юрій Клиновий у передмові до книжки каже: „...найно
віша повість Миколи Понеділка не лише розміром, але й 
літературною вартістю є одним з вершків його прози... В 
цьому творі він щедро розкидає багатства свого дозрілого 
таланту, зберігаючи при тому основну лінію свого 
літературного стилю... У новій повісті М. Понеділок по-
мнстецьки поєднує обидва струми свосї розповіді — 
гумористичний і ліричний. Гумористичний сюжет пережи
вань відірваного від рідної землі і перекинутого в 
розтерзанні умови еміграції героя повісті переплетений 
образами і спогадами про покинуту рідну землю, про 
рідниx і дорогих йому осіб. 3-поза сміху й радощів 
прозирає смуток. В безвиході сучасної геросвої дійсности 
- „Рятують його душу картини далекоїмолодости, тепла 
і любови". В. Давиденко підкреслюс про широку популяр
ність М. Понеділка, про його гостре і дотепне перо з-під 
якого вийшов не один яскравий образ еміграційних буднів, 
не одна убивча карикатура на советську дійсність (,,Вітамі
ни") і („Соборний борщ"). 

Звичайно, ,.дотепність" Миколи Понеділка не могла 
поминути уваги московських літературних політруків. І 
тому били вони з важких гармат по Миколі Понеділкові: і 
львівський „Жовтень" і київська „Літературна газета". Не 
минув його і совстськнй журналіст Юрій Мельничук, який 
спеціалізувався у паплюженні української еміграції. У 
св ої й книжці „Плем'я упирів" (19б3 р.) вія не забув згадати і 
М. Понеділка називаючи його „заслуженим гітлерівцем" і 
„фашистським офіцером", пий мовляв і тепер німцям 

служить"... 
Вийшовши з українського села, сповнений глибокої і 

щирої любови до української землі та її людей, М. 
Понеділок не міг бути зрадником народу та ще свого. За 
„Закритий розподільник" і за бляшку на груди він не 
продався московсько-комуністичному окупантові. Не 
пам'ятаю чий це вислів, але хочу його привести тут, бо він є 
правдивий дцо до М. Понеділка. „...Умер чумак... Наче у 
тій тужливій народній пісенці про недугу і смерть 
самітнього чумаченька... Наче той чумак, що ходив на Дін 
та по всій Україні розвозив людям сіль таку необхідну для 
життя... Микола Понеділок пройшов самотою пів світу 
даючи своїм розпорошеним лихою долею землякам 
цілющу творчість свого великого письменницького і 
акторського таланту. М. Понеділок був своєрідною 
'республікою'... Своєю вдачою і поведінкою, своїм 
талантом і своєю може й надмірною скромністю та своєю 
повсякчасною готовністю допомогти, послужити кожно
му і, зокрема постійною погідністю свого духа - здобував 
собі тільки приятелів. Його знали, шанували і любили всі, 
xто тільки мав змогу і нагоду запізнатися з ним, або бодай 
побачити й послухати його. 

Не дивно, що його розривали запрошеннями на 
виступи численні громади в Канаді й Америці. Можливо, 
що тому саме він і помер самітним. Його передчасна 
смерть (25-го січня 197б року) вибила велику прогалину в 
українській еміграційній літературі..." 

Беручи піц увагу, події, що склалися в Україні чи не 
час, щоб зі спадщиною Миколи Понеділка познайомився 
читач по той бік океану - в Україні і щоб пам'ять про 
нього збереглася і тут і там на віки -вічні. 



СВОБОДА. ЧЕТВЕР. 11-го ЛЮТОГО 1993. 

ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ ЗАКРІПЛЮЄТЬСЯ! ДОПОМОЖІТЬ 
ЇЙ ВКЛАДОМ ВАШОЇ ДИВІДЕНДИ У ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ 

УКРАЇНИ - УНС! 
Дата 12-го грудня 1992 

рогу знаменуватиме а істо
рії 3У АДК особливу подію, 
тому що в той день відбули
ся загальні збори цієї допо-
могової організації вперше 
після проголошення віднов
леної Української незалеж
ної держави. Тому й атмос
фера зборів, що проходили 
в Українському Освітньо-
Культурному Центрі в Фі-
лядельфії, була піднесена, а 
дебати переважно були 
спрямовані на потреби до
помоги Україні. Відкрив 
збори д-р Олександер Бі-
лик, голова 3У АДК; прове
дено спільну молитву „От
че наш" за успіх зборів, 
згадано із смутком хвилин
ною мовчазною молитвою 
членів ЗУАДК (егзекутиви 
й Ради директорів), що ві
дійшли в останній каденції у 
вічність - Андрія Соколи
ка, Миколу Бачару, д-ра 
Романа Сухого. 

Згідно з правильником, 
вибрано комісії: вернфіка-
ційну (С Гавриш, В. Кавка, 
О Горасцька); номінаційну 
(д-р Богдан Гнатюк, д-р 
Іван Скальчук - ЗУАДК, 
Петро Тарнавський - УН-
Союз, Микола Бойчук -
УБСоюз, інж. Ігор Смолій 

СУК „Провидіння", Во
лодимир Мазур - УНПо
міч, Ми.хайло Ковальчин -
УККА; резолюційну (д-р 
Наталія Пазуняк, д-р Ляри-
са Лозинська - Кий. ред. 
Богдан Тодорів). 

Точка звітування була 
солідно опрацьована, а самі 
звіти документовані. Голо
ва ЗУАДК д-р Ол. Білик 
представив у своєму звіті 
широкорозгорнену працю 
( 1 9 8 9 - 1 9 9 I ) ц і є ї чільної 
допомргової установи; звер 
нув увагу на обставину, що 
саме впродовж трьох років 
останньої каденції крок за 
кроком творилася і встава
ла з руїн Українська неза
лежна держава. Тим самим 
увага і діяльність екзекути-
ви й Ради директорів у біль
шості концентрувалася на 
тиx подіяx і їх наслідках. 
Свідомі величезних шкод, 
яких завдала Україні окупа
ція тоталітарною шовініс
тичною Москвою впродовж 
72 років, члени Управи шу
кали за пріоритетами пот
реб допомоги Україні і зна
ходили іx у занедбаному 
шкільництві, у викоріню
ванні, по суті, тотальної 
русифікації, особливо у пів
денних і східніx земляx на
шої знедоленої Батьківщи
ни у спробаx ліквідувати 
страхітливі наслідки Чор
нобильської трагедії, у до
помозі НеМІЧНИМ, ЗНЄДОЛЄ-

Загальні збори ЗУАДК 

ним, самітним, скаліченим 
колишнім увязненим у не
людськиx умоваx життя. 
Ми зверталися до нашого 
назагал жсртвенного гро
мадянства, щоб не допусти
ти до дальшого процесу 
вимирання нації (майже в 
усіx областях України 
смертність перевищує на
роджуваність). В той же час* 
ЗУАДК не відвернув своєї 
уваги від усіx інших наших 
поселень у світі, де прожи
ває українська людина. От
же - продовження Земель
ного Фонду в Бразилії для 
українського селянина — 
безземельного чи малозе
мельного; допомога втіка
чам з Польщі, що зупини
лися у Відні; потребуючим 
помочі усюди, включно із 
недужими й самітними в 
Америці. Врешті - дуже 
актуальна й необхідна до
помога українцям в Юго
славії, де панує тепер дійс
ний геноцид, руїна на пожа
рищаx, голод, холод і часто 
- смерть. Саме недавно 
передано туди від ЗУАДК 
1.500 дол. на найпекучіші 
потреби порятунку. 

Дальші звіти слідували: 
секретарський, допомого-
вої комісії (М. Ковальчин) 
із представленням системи 
її праці та прикладами (чле
ни її: Люба Сілецька, П. 
Тарнавський, Микола Прнш 
ляк). Комісія розглядає 
прохання від потребуючиx; 
звертає увагу на рекомен
дації про апліканта; намі
чає суму допомоги і передає 
на розгляд егзекутиви, що 
найчастіше приймає ці ре
комендації, а часом і відкя* 
дає. Попередній голова ко
місії д-р Р. Сухий несподі
вано помер. В останній ка
денції призначено допомог 
на суму 69,996 дол. Корнс-
тали з них студенти, недужі, 
немічні, колишні члени 
УПА і політв'язні та й інші 
потребуючі. 

Від комісії суспільної опі
ки звітувала Роксоляна Сі
ра, голова комісії, її члени, 
Xристина Кульчицька і 
Xристя Сеник, відбули по
їздку в Україну, де оглянули 
19 сиротинців у двох облас
тях (Львівській і Івано-Фран
ківській) і ствердили велике 
занедбання через недостат
ній харч, брак вітамінів, брак 
медичної опіки, ліків, санітар 
них прнспосіблень, брак теп
лої води, відповідного огрі
вання, візків для калік, потре 
6у основних ремонтів старих 
будинків, тепер непридат

них для проживання в них 
хворих дітей із запущени
ми недугами. Комісія зро
била евалюцію потреб і 
подала докладний звіт ек-
зекутиви й дирекції При
значено суму 50,000 дол. які 
будуть вжиті для допомоги 
тим сиротинцям. 

Директор канцел яр іі Сте
пан Гавриш звітував про 
складну Й многогранну пра
цю канцелярії ЗУАДК, де 
побіч полагодження інте-
ресантів бюровнx справ, 
пакують багато пакунків з 
одягом у різні країн н, включ
но із російським Заполяр'ям 
де проживають українці, 
свідомі своєI національнос
те У листі саоім до кас, 
щасливіших від них, вони 
написали з сенсом українсь
кого гумору: „у нас 12 міся
ців триває зима, решта -
літо..."' 

В канцелярії працює Ок
сана Горасцька; обмежений 
час працює Xристя Швед, 
тик званий „proposals" до 
урядових чинників у Вашій г 
тоні опрацьовує Роксоляна 
Сіра. Щодо праці над пакун
ками, то Iі виконує Василь 
Березюк. Допомогові уря
дові установи ЗСА дотепер 
не відгукнулись на наші 
звернення до них; наші ап
лікації (,,proposals") ігноро
вано. На жаль, жертводавці 
нашої громади також не 
чисельні На 5,500 листів на 
„Коляду** та „Писанку" від
повідає несповна половина. 
Є, натомість, деякі щедрі 
добродії, які жертвують на 
визначені ними цілі, чого 
бюро ЗУАДК точно, дотри
мується' Гз8Ітує^рVвнсліди 
жертводавцям. Д-р І. Скаль 
чук дав вичерпні0ї звіт (з 
точними виказами) з Зе
мельного Фонду Бразилії. 
ЗУАДК дав уже до 500.000 
дол. на цей Фонд, який мав 
би себе скуповувати, із звер
неної позики (звичайно ква
солею) інші можуть корис-
тати з цього Фонду, його 
позик. Д-р Н. Гнатюк, фі
нансовий ферерент ЗУАДК, 
дав докладний фінансовий 
звіт за трирічну каденцію, 
при чому аналізував прибут 
ги і видатки (всі отримали 
семнсторінковий звіт). 

Контрольна комісія після 
жвавої дискусії над звітами. 
Члени комісії: д-р Ярослав 
Бернаднн, інж. Михайло 
Нич, мгр Володимир Яців і 
Іван Крих. Контрольна ко
місія, речником якої був 
д-р Я. Бернаднн знайшла 
діловодство в порядку. На 

запит голови проголосова-
но одноголосно за у ділення 
абсолюторії уступаючій 
Управі з признанням. 

Верифікаційна комісія 
ствердила: в загальних збо
рах бере участь З9 делега
тів з 84-ма голосами. 

Обговорено з черги пи
тання розподілу допомоги 
в Україну і інші краIни, що 

не допомоговиx акцій. Дех
то висловив думку, що не 
варто надавати допомогу 
тим, які, приIхавши з Укра
їни, збираються тут оселс-
тися, не повертаючись в 
Україну, яка потребує сил 
до праці при П розбудові. 
Євген 1ванців (з Вашінгто-
ну), представник У НСоюзу, 
заперечив цю настанову: 

увійшло до прелімінару -засадою ЗУАДК мусить 
бюджету на I992/9З роки, 6YJ" Допомога кожній ук-
представленого д-ром Б. 
Гнатюком і розданого учас
никам зборів. Згідно з пот
ребами визначено певні су
ми на допомогу окремим 
краIнам. Головний допомо~ 
говий фонд призначено для 
України. Д-р Гнатюк за
пропонував підвищити ра
ніше визначений Фонд Ук
раїни. Бюджет прийнято в 
сумі З00,000 дол. 

Далі звітувала Номіка* 
ційна комісія; подала листу. 
Листи „з фльору" не було. 
Після обговорення і вияс
нення обрано нову Управу 
(екзекутивну і Раду дирек
торів), в яку увійшли: д-р 
Олександер Білик - прези
дент, Уляна Дячук, Іван 
Олекснн, о. монс. Рональд 
Попівчаx, ред Володимир 
Мазур, Люба Сілецька, Ми 
xайло Ковальчин, д-р Ля-
риса Лозинська - заступ
ники, д-р Богдан Гнатюк -
заступник, касир, д-р Ната
лія Пазуняк, Іван Крих, Лев 
Iваськів - секретарі. Члени 
Єкзекутнвн: Микола Кавка, 
Роксоляна Сірий, інж. Ме
тоді8 Борецький, Антін Ру
бель, Xристика Кульчиць
ка, Xристнна Сеник, Мико
ла Пришляк. Члени Дирек
ції: Петро Тарнавський, Ми 
кола Бойчук, ред Богдан 
Тодорів, Лев Галас,.Петро 
Длябога, мгр Іван Кобаса, 
д-р Євген Новосад, д-р Во
лодимир Пушкар, інж. Ігор 
Смолій, мгр Роксоляна Пот 
тер, Броннслава Скорупсь-
ка, мгр Ольга Нич, д-р 
Юрій Рибак, д-р Іван Скаль 
чук. Контрольна комісія: 
д-р Ярослава Бернаднн, 
мгр Мирослав Василик, 
інж. Михайло Нич. Юрій 
Наконечний, мгр Володи
мир Яців. 

Д-р Ол. Білик подякував 
за довір'я, зреасумував нап
рямні ЗУАДК і просив усіx 
до співпраці з новообраним 
проводом для допомоги 
потребуючим українцям 
Наступною звітувала Резо-
люційна комісія. Д-р Н 
Пазуняк прочитала проект 
резолюцій, який після ко
роткої дискусії прийнято з 
малими змінами. 

У точці „Внески" розви
нулася дискусія про майбут-

раїнській людині, яка по
требує допомоги, незалеж
но від її плянів і намірів. Д-р 
І Скальчук порушив питан
ня центральзаціI допомог0
8иx акцій, що внесло б по
рядок і справедливість у 
розподіл, чого не може бу
ти при великій кількості 
допомоговнx інстанцій 
(щось 40 комітетів). Для 
цього треба скликати негай
но нараду головних допо-
моговнx організацій. Д-р 
Микола Ценко порадив за
пропонувати тим ссньорам, 
в числі І27, які мають по 
І00,000 дол. збережень чи й 
більше творити фундації, 
щоб іx тяжко запрацьовані 
гроші не пропали. Таким 
чином гроші процентували
ся б і творили б нові фонди, 
які не дісталися б у чужі 
руки. 

На загальні збори напли
нули привітання від органі
зацій і осіб, які прочитав 
д-р Білик, а саме: від нашо
го представника в Німеччи
ні мгра А. Мельника, і від 
голови Суспільної Служби 
при СКВУ 3. Дуди. Зворуш
ливим було вітання від чле
на екзекутиви Миколи Кав
*и, тепер хворого, який ви
конував працю для ЗУАДК. 
будучи прикованим хворо
бою до ліжка. 

Загальні збори з ч,ерги 15
ті, виявили живе зацікавлен
ня працею ЗУАДК, зокрема 
наміром ЗУАДК співпра
цювати з СКВУ й надалі 
допомагати українській лю 
дині, де вона не прожива
ла б. 

Д-р О. Білик подякував 
учасникам за діловість ве
дених нарад і закрив збори 
Присутні в піднесенні від
співали накінець українсь
кий національний гимн. Ці 
15-ті загальні збори були 
знаменними тим, що вони 
вперше відбулися в річни
цю української незалежнос-
тн. Делегати роз'їхались у 
душевному піднесенні з ба
жанням посилити працю 
ЗУАДК спрямовану на до
помогу Україні та нашим 
потребуючим братам і сест
рам, які проживають в дія-
спорі. 

Н. Пазуняж 

Концерт у Рескю. За бандурою 
Олійник. 

Оля Герасименко' 

Американців зачаровує українська музика 

П'ятого грудня І992 року 
в малім містечку Рескю в 
Каліфорнії українська бан
дура вперше прозвучала як 
сольовий інструмент з сим
фонічною оркестрою. Тут 
Оля Герасименко-Олійннк 
виконала світову прем'єру 

Першого американського 
концерту для бандури з ор
кестрою", скомпонованого 

чоловіком Олійником, 
при співучасті Сієрра Сим
фонічноI аркестри. Оркест
рою диригував маестро 
Генк Кінг. В тій же самій 
програмі прозвучав на бан
дурі зі смичковою оркест
рою блискучий, недавно 
віднайдений Концерт Д-ма-
жор українського компози
тора Дмитра Бортнянсько-

На прем'єру прибув зі 
Львова професор Василь 
Герасименко, батько Олі. 
який спроектував львівсь
кому 65-струнну концерто-
ву бандуру, саме на цій 
музику було виконано. Ця 
подія яскраво продемон
струвала, що український 
національний інструмент, 
бандура, у її вдосконаленій 
формі, може успішно зма
гатися з класичними інстру
ментами на найбільш ви
багливих світових естра
даx. 

Оркестра почала концерт 
Увертюрою Людвіка ван 
Бетовена. Під проводом 
диригента Кінга оркестра 
грала добре і зразу увійшла 
в дух твору. Генк Кінг зу
мів підкреслити драматичні 
контрасти в цій химерній 
композиції. 
''г!аст^пною точкою був 
бадьорий і світлий концерт 
українського композитора 
Дмитра Бортнянського. 
Цей короткий концерт був 
написаний для клявесину і 
струнної оркестри. Він був 
призабутий аж до 1985 ро
ку, коли челіст Дмитро Мар 
кевич припадково відкрив 
його в архівах Паризької 
Національної бібліотеки. 

Завдяки вправним паль
цям Олі Герасименкс-Олій-
ник бандура знаменито за
ступила клявесин якістю 
звуку. Після оркестрового 
вступу бандура прозвучала 
чітко і ясно. В бадьорій 
експозиції музичних тем 
Концерту бандура чергува
лася з оркестрою в швид
ких пассажаx і привабливих 
мельодіяx. У розвнтxовій 
частині мінорні мелодії і 
ліричні моменти взяли не 
ревагу. Атмосфера знов\ 

Нова професіоналістка 
Часом на сторінкаx на

ших газет появляються 
згадки про наших молодиx 
професіоналістів, які завдя
ки своїм батькам і своїй 
власній амбіції та наполег
ливій праці здобувають на
лежне місце серед професіо
налів у світі в різних ділян
каx. 

Дарка Ґенза - дитина 
українського давнтавну в 
Ню Йорку, донька хорео
графів мистецтва українсь
кого народного танку, ке
рівника знаної в Америці й 
Канаді великої танцюваль
ної групи, св. п. Олега Ґен-
зи і його дружини ДаріI, яка 
до сьогодні враз із своєю 
старшою донею Олею про
вадить танкову групу СУ
МА і в школі св. Юра та є 
власницею торговельно-
виснлкової фірми „Дельто-
Европа". 

3дасться, що ще так не
давно можна було бачити 
дві чепурно одягнені ма
ленькі дівчинки, Олю й Дар-
цю, які з батьками спішили 
до церкви св. Юра. Саме у 
школі св. Юра Дарка здобу
вала свою освіту, починаю
чи від світлички і народної 
школи та закінчуючи серед
ню освіту в академії св. 
Юра. Була членкою Плас
ту, а укр*інознтвство закін-

Д-р Д. Ґенза 

чнла в школі СУМА. Актив 
на членxа танцювальної гру 
пи своїx батьків, вже з ди
тинства проявляла зацікав
лення спортом, що саме 
спонукало IIстудіювати фіз
культуру в Бруклнн колед
жI Коледж закінчила зі дип
ломом бакалавра фізкуль
тури, спеціалізуючися в 
спортовій медицині. Щоби 
бути кваліфікованим чле
ном Крайової асоціяції тре
нерів, Дарка мусіла відбути 
велику кількість годин як 

них були: Фізкультурне сту-
діо Ен-Бі-Сі, Нюйоркський 
клюб здоров'я і ракетного 
спорту, Клюб готелю Кон-
корд та багато інших. В 
академії св. Юра була вчи
телькою фізкультури. 

Щоби осягнути свою ціль 
і стати лікарем-спеціяліс-
том у спортовій медицині, 
закінчила чотирирічний 
Нюйоркський коледж xірс~ 
практики в Ґрінвейл, Лонг 
Айленд, зі ступенем докто
ра xіропрактикн. 

Тепер д-р Дарка Ґенза є 
вчителем фізкультури в ко
леджах в Ню Йорку і в Мон-
тіселло, Н. Й-, та рівночас
но працює у xіропрактнчній 
амбулаторій Iнстайна в 
Монтіселло (вівтірки і чет
верги від 1 I-ої до 6-ої год) 

При кінці січня д-р Д Ген 
за відкрила своє бюро за
гальної xіропрактикн зі спе-
ціялізацією руxанки для 
людей із серцевими недуга
ми й руxанковиx вправ піс
ля випадків (в понеділки, 
середи й п'ятниці від 9-ої до 
6-ої год, а в суботи, від 9-ої 
до 1;оI год) в Ню Йорку 
при вулиці 439 9-та схід, тел 
(212) -420-1805 за домов-
ленням. 

Д-р Ґенза працює над 
осягненням диплому спе-
ціяліста спортовоі медици-

клюбаx. 

Різдвяна зустріч у Дітройті 

16-го січня в залі Україн
ського Культурного цент
ру у Воррсні Мишиген, від
булася традиційна різдвя-
но-новорічна зустріч, спо
лучена з відзначенням 
чвертьстоліття існування 
праці Об'єднання Жінок 
Оборони Чотирьох Свобід 
України, Відділ у Дітройті 

Голова 0Ж Зеня Юрків 
привітала численно зібра 
них гостей та членкинь 0Ж 
святочним побажанням і 
прочитала листа з України 
від Аніж Матвейко, колиш
нього політв'язня. Анна 
Матвейко - одна з тиx 
героїнь, яка в останніx Вкз 
вольних Змаганняx в рядах 
УПА боролася за право 
України на вільне життя 
Долучено до листа поему 
А. Матвейко прочитала із ви 

тюрем, з залекиx сибірсь
ких концтаборів. Ці імена 
полягки в кінгірську землю, 
розчавили їх ворожі танки. 
Небагато імен повернулось голів Відділу 
в рідні сторони вже після присутніx: 

лянці, суспільній опіці га 
організаційно-г осподарсь-
кій. Оплесками признання 
нагороджено всіx колишніx 

ому числі 
нію Леге-

пожвавилась і бадьорі теми 
повернулись у заключній 
частині. Каденція для сольо 
бандури використала як ма
жорні, так і мінорні мотиви 
Концерту. При кінці оркест
ра знову ж злучилася з бан
дурою у бравурнім фіналі. 
Цей Концерт, хоч і корот
кий, уважасться одим з най
кращих інструметальниx 
творів Бортнянського, ук
раїнського генія, який був 
сучасником Моцарта. 

Перший Американський 
Концерт для бандури з ор
кестрою Юрія Олійника 
складається з трьох конт-
расниx частин Тематичний 
матеріял задержує україн
ський характер в неороман
тичному стилі В цій склад
ній композиції бандура і 
оркестра доповнюють одна 
одну у напруженій, драма
тичній фактурі Перша тема 
в мінорній тонаціі перемі
нилася у веселу, танкову 
другу тем\ , і бандура швид
кими пассажами часто аком 
панювала оркестровим ін
струментам 

В деяких моментах бан
дура звучала екзотично в 
повноті своїx звуків на тлі 
оркестрового супроводу. 
Складна і різнобарвна ка
денція для сольо бандури 
віртуозного стилю довела 
до закінчення першої части
ни де оркестра прилучила
ся до кінцевих акродів 

Мрійливий оркестраль-
ний вступ розпочав лругу 
частин\ Псреxіл 0О банду
ри немов пригадував щас
ливі моменти в думкаx слу
хача Настрій ставав щора
з\ бурxливіший і бандура 
персі укувалася з оркест
рою аж до кульмінаційного 
моменту Мрійливий наст
рій повернувся разом з пер
вісною мелодією Частина 
закінчилася так тихенько, 
як і почалася 

Ритмічний, танковий ха
рактер третьої частини від
разу став помітним. Орксст 
ра ентузіястично слідкува
ла за бандурою в складній 
фактурі Швидкі і трудні 
перебіги вимагали від му
зикантів напруженої уваги. 
Бандура немов танцювала 

легко і граціозно крізь рит
мічні мелодії. 

Різноманітність техніч
них можливостей в бандур
ній фактурі змушувала слу
хачів подивляти цей україн
ський інструмент. Чергова 
брильянтва каденція сольо
вої бандури використовува
ла теми з першої частини і 
підготовляла настрій до 
драматичного завершення: 
хроматичні пассажі прн 
кінці вповні відкрили мож
ливості цієї гідної подиву 
концертов0і бандури. Ор
кестра прилучилася до ве
личавого фіналу третьої 

Під оплески публіки соліст
ка і диригент запросили 
композитора Юрія Олійни
ка на сцену. Він використав 
цей момент, щоб жартівли
во запевнити публіку, що 
всупереч програмці, яка пс~ 
ММ HTT*Bft ГУД* **; "У* Т̂ ** "nW 
від 1685 до І750 року, він 
живий і здоровий. Він та
кож виправив інформацію 
на програмці, яка подала 
місце народження Д Борт
нянського в Петербурзі, в 
Росії, і запевнив усіx, що 
Бортнянський - чистокров 
ний українець, народився в 
Глуxові, на Україні, рівно
часно пригадуючи всім, що 
Україна тепер самостійна 
держава і зазначена такою 
на всіx нових картаx. 

На бажання публіки Оля 
заграла ще два наддаткн і 
знову ж була нагороджена 
бурxливими оплесками. 

Після перерви оркестра 
закінчила концерт 4-ою 
Симфонією Мендельсона. 
Ця популярна симфонія 
композитора прозвучала з 
великим успіхом. 

Цілість концерту ще раз 
доказала слухачам, що ук
раїнська музика не тільки 
дорівнює світовій музиці, 
але навіть вносить до неї 
щось оригінальне і екзотич
не. 

Американські слухачі 
вповні оцінили нашу музи
ку, наших композиторів і 
солістку, нагороджуючи їх 
щедрими оплесками. 

Богдан Сторожуx 
проголошення незалежнос- ту, Віру Куцу. Зеню Юрків, 
ги України. Це імена страд- Галю Со6ків, яка довгі роки 
ниць, змучених долею, по- взірцево провадила фінан~ 

фізично, але гор- сові справи, а тепер виїжд
жає з Дітройту нагородже
но подарунком вишив
кою з України 

Студенти та молоді про
фесіоналісти з Товариства 
Української Студіюючої 
Молоді (ТУСМ) заспівали 
колядки. Марта Куропась, 
д-р Уляна Супрун та Мар
ко Супрун склали побажан
ня для присутніx та поясни
ли, що їхній збір з цьогоріч
ної коляди призначений на 
фінансову допомогу для 

літо 1993 

лих жшок, які вистояли всі 
тортури. Вони непокалічені 
духом. Однією з них с Анна 
Матвейко. 

Зеня Юрків ще прочитала 
листа від голови Всеукраїн
ського Братства УПА Ми
хайла Зеленчука, в якому 
він дякує членкнням ОЖ за 
моральну та матеріяльну 
допомогу жінкам-страдни-
цям в Україні. До листа 
подяки долучено різдвяне 
побажання Всеукраїнського 

чуттям і переданням тонко- Братства УПА, а в ньому заплянованого 
щів думки поетеси Тамара зібраний перебіг святкувань року з'їзду ^^ С Н Т 1 В ^"^" 
Куропась. УПА в Україні в І992 р. В раїні. Ціль з'їзду - творен-

честь проголошення неза- ня прн університетах в Ук-
лежности України голова раIні студентських та про-
ОЖ засвітила святочну свіч- фесійниx організацій 
ку. - Улюблена рецитаторка 

Д-р Ліда Ґулавська про~ Катерина Потапенко, крім 
читала звіт з праці ОЖ- двох різдвяних віршів, про-
Дгтройт за 25 років існуван- читала допис поміщений у 
я*. Присутні з увагою слу- „Віснику" з Коломиї, в яко-

ресстри кагебівськнx спнс- ииш про пророблену пра- му автор Пилип Задюган-
ків Ці імена піснями і пое- ЦЮ в зовнішньо-політнчно- ний скоромовкою, В СВТИ-
зіямн продиралися з-за ґрат 4У секторі, культурній ді- рвгчній формі, зобразив вже 

ОЖ О4СУ. Відділ у Діт
ройті, назвав себе іменем 
Незнаної Жінки-Героїні та 
з образом її плянував свою 
працю. В нашій історії загу
билося багато імен жінок-
героінь. В останньому сто
літті Ixні імена заповнили 

минулу совстську дійсність 
та сучасну, написану з наго
ди першої річниці незалеж-
ности Тонка сатира закін
чується висловом віри в 
майбутнє України і закли
ком любити її. 

Зустріч закінчилася спіль
ною вечерею, приготова
ною самими ожетянками 
Треба признати, що завдя
ки жертвенній праці оже-
тянок. зокрема господарсь
кої референтурн, 0Ж мас 
змогу збирати фонди і роз
поряджатися ними. Невели
кі це суми, але скільки ра-
дости вони приносять тим, 
яким вони дістаються. Ук
раїна потребує помочі. Во
на обкрадена, знищена ту підніс тост за всіx членок 
довголітньою неволею. Чу- ОЖ і побажав їм доброго 

подяки, в яких чудовою, 
нев'янучою квіткою цвіте 
дух української людини, 
дух нескореної любови до 
Батьківщини. 

Отець Богдан Скасків у 
молитві перед вечерею про 
сив Всевишнього зглянути
ся ласкавим оком на ОЖ 
О4СУ, яке саме відзначає 
25-ліття праці. Він побажав 
ожстянкам, щоб вони і на
далі таx уміло і успішно 
працювали для всього на
роду і його Церкви. Далі 
свяченою водою покропив 
їду, розставлену по столаx. 

Микола Кавка ВІД Орга
нізації Визвольного Фрон-

дом збереглася українська 
людина, духовність її' очи
щується з брехні та насил
ля, але їй потрібна поміч. За 
цю поміч, яку дають оже-
тянки, вони дістають листи 

здоров'я. Після вечері коля
дували хористи те всі пряь 
сутні 

* І9* 
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Пропонуємо 
особливий 
плян для 
особливої 

країни. 

Вашої. 

Ви можете зберегти І5% від вартости усіx зроблених без допомоги оператора телефонних дзвінків 

АIXГ на Україну, чи будь-яку іншу одну зарубіжну країну, за допомогою пляну ЛІXГ Special Country" Plan. 

Дзвоніть вашій матері в Одесу. Вашому брату у 
Київ. Чи вашому двоюрідному брату Левку у Львів. 
Дзвоніть у будь-який час. вдень чи вночі. У будь
який день тижня. 

Тому цю плян AT&T Special Country"" Plan 
(Особлива країна) збереже Вам І5% базової варт
ості зроблених без допомоги оператора 
міжнародних дзвінків. ЛШ' ко\й б Вам не 
забажалося подзвонити на Україну, чи будь-як\ іншу 
обрану Вами країну. Передплата на цей плян -
безкоштовна. Ніякої місячної плати. Тільки оберіть 
свою одну зарубіжну 

країну та починайте зберігати гроші. Це так просто. 
Окрім топ), AT&T збільшила кількість своїx 

переговорних ліній з Україною. Це дозволить Вам 
швидше та легше зв'язуватись з потрібними Вам 
людьми. 

За довідками дзвоніть 1 800 952-4877, 
Ext. 4З48. Та користуйтесь 
можливістю зберігати 
гроші коли Ви дзвоните 
у цю одну обрану 
Вами країну. 

AT&T 
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Полковник українського летунства відвідав Фльориду 
Полковник уграіі 

летунства Юрій Гриненко, 
який тепер перебуває на 
стажуванні в Американсь
кому воєнному коледжі в 
місцевості Карлайл у Пен-
сильваніі. був гостем укра-
їнсько-американськиx і ук
раїнських ветеранів, гро
мад заx1дньої Фльориди під 
час Різдва На Фльориду з 
полковником Ю Гринен-
ком приїхали дружина Люд 
мила та I5-літня дочка 
Юлія Річне перебування 
полковника Ю Грннснка 
закінчується в червні I99З 
року. 

V'країн 
Гос 

Дні 
повертаєті 

істровська 

побачі 
юб рол, іа Гриненків 

найкращі місця 
Фльориди і відвідала цікаві 
об'єкти Дисні Ворлд в 
Орляндо та Космічний 
центр \ Кейп Каневерал. 
Вис гупаючи в іалі українсь
кої католицької церкви у 
Норт Порті I9-го грудня 
минулою року, полковник 
Ю Гриценко І великим ен
тузіазмом роікаіував при
сутнім про свої враження 
від Америки та про його 
навчання А в навечер'я Різд 
ва. яке на Фльорилі обхо
дять за новим календарем 

24-го грудня. родину 
Гриненків угощала україн
ська громада Ст Пітерс-
бурі \ Пере6\ 

гато клопотів, але народ 
свідомий, що ще треба ба
гато попрацювати, щоб 
осягнути бажаний всіма 
добробут і краще життя. 

Розповідаючи про своє 
перебування у ЗСА. Грицен
ки зі захопленням ділилися 
враженнями про перебуван
ня на Союзівці та Верхови
ні, дивувалися, що в ЗСА 
така велика українська гро
мада 3 вдячністю розказу
вали вони про щиросердеч
ність о. митрата Івана Ти-
лявського та о. Теодора 
Форостія з українськоI ка
толицької та православної 
церков і про теплоту зуст
річі парафіян у Норт Порті. 
На святочному сніданку, 
що його приготовив 56-ий 
Відділ Союзу Українок 

під час різдвяного тижня і 
за побажання радісного та 
успішного Нового року 

Під час перебування на 
Фльориді сім'ю Гриненків 
гостили родини Мирона 
Грамяка з Порт Шарлотт. 
Богдана Петрика з Оспрей, 
Євген Коструби з Накоміс, 
д-ра Євгена Стецькова зі 
Сарасоти, Йосипа Лисого-
ра з Вснісу. Полковник Ю. 
Гриненко мав довшу зуст
річ з д-ром Робертом Ба-
рильським - професором 
ділянки Державного прав
ління та міжнародних 
справ в університеті Пів
денної Фльориди у Сарасо-
ті, який часто відвідував 
Сxідню Европу та широко 
писав про справи колиш
нього СССР. 

Будинок Мазепи — Музей 
Державности 

Громада в Чикаго у поклоні 
січневим актам 

Гри 
ьори 1 Ю 

:нко лав інтерв ю ко 
юндснтам газет ,.Саг 
а.тл" з Ню Порту та 
расота Гералл Трібюн' 
ісником останньої і 
о Йорк Тайме') Розпо-
іючи корсс,іонлентам 
своє життя у ЗСА. він 

:іиоразово іпдкрсслю-
ввіч.тивість американ~ 

Родина полковника Ю. Гриненка (сидять, зліва): 
Людмила Гриненко, полковник Юрій Гриненко та дочка 
Юлія Гриненко: (стоять, зліва) Том Спалдінг кореспон
дент газети „Сарасота Гералд Трібюн". Марія Лисогір і 

Йосип Лисогір. 
Америки під головуванням 

IMR ВИ( 
вав 
I1IВ і 
фіковані виклали та провід
ницький хист у коледжі, ле 
він проxо.іить додаткове 
навчання Розповідаючи 

нтам про Украї-
підкрес-

о Україна швид-
ісмократії. 

незважаючи на різні пере
шкоди \ своїx сгремлінняx 
Він також кілька ралв гово
рив про тс. що на дорозі до 
ринкової економіки ще 
прийдеться перебороти ба-

кореспон;к 
ну, Ю Грні 
люаав ті 
ко пря.* 

Марії Наваринської в неді
лю, 27-го грудня, виступи
ла Людмила Гриненко, яка 
з глибокою емоційністю 
переповідала присутнім 
про можливість відвідати 
ЗСА, про зустріч такої вели
кої кількости теплої ЩЄД-
рости зсмляків-українців. 
Вона в першу чергу висло-

Перед від'їздом з Фльо
риди полковник Ю. Гринен
ко від імені своєї родини 
висловив вдячність україн
ській громаді за таке щире 
піклування під час їхнього 
перебування. Він подякував 
Йосипові Лисогорові, Йо
сипові Iваніву та Володи
мирові Борисевичеві-Бой-
дові за влаштування його 

невимовну вдічнісуь першої -З" 
Українському Iнститутоаі- ДОН). з .талем і сльоза"ми Не 
Америки та Українським-
Американським Ветеранам 
за фінансування подорожі 
ло ЗСА її та дочки. Щиро 
дякували мати і дочка за 
щедрість, яку їм виявлено 

ГОЛОВНА ПЛАСТОВА БУЛАВА 
з подякою потверджує наступні вплети на потр*6и Пласту 

а Україні й Iншиж краях, де організується Ппаст. 
Список ч 6 1-го липня - 31-го грудня 1992: 

По S2 000 0O Володимир Базарко Кружок Пластприяту 

s i o u o o к 
По S1 00О 00 

ииця b.)e 
S993 92 Ьо 
S80O 00 - - Пл 
По S500 0O 

)рій С.чю 
Фунда 

Ом Пллг 

;ару 

паииа Спим 

Галина 3 е 

Добро т 
С тайни* 

ІОВІИ Ко 

Бр(ил 

анонс 

Пластова Ста 
порт 

вкі Ярослава Ру 

S'00 0O МИ,аипо Лялька 
S60 0O ПШIЯ КИЙ 
S5H 8-1 Орест Г IВритоx 
По550 00 Михайло Ватралик Iрема Левицька 
S25 00 Володимир Лучкань 
По S2O 00 Ярослав і Люба Дармограи Стефанія Кондира 

З нагоди 89-иі уродин мами, пп. сан. ДарII Витамоамч: 
S50 0O РуіаГалібей 

В пам'ять бл. п. Володимира Гнатика: 

В пам'ять сл п о крилошанина Володимира Гребця: 
S'00 0O Евс:та,,н Гоипиш 

В пам'ять бл п. ст пп. Романа Iпанчишнна. ХМ: 

З нагоди Золотого Ювілею ВI 
'50 00 Микола Володимира Каеки 

В пам'ять бл. п. Миколи Зацуі* 
о S5O 00 Iванна і д-р Анастазій Ґорчинсь 

за Роман Ференцевич Xрис 

В пам'ять бл. я, Катерин* 
S5O 00 Аврелія і Юрій Слюсарчуки 

S50 0i 

Замість каIтIа на могилу 
Начального Пластуна Юрія Старосольського: 

(на засадження пропам'ятного гаю) 
J469 0O - Крайова Пластова Старшина у Великій Брита 
S186 00 - Пластові Станиці Ввшінґтон і Балтімор 
5і33 66 Крайова Булава УПС в Австралії 
Я00 00 - Д-Р Петро Бендера 
S97 66 - Пластова Станиця Брізбен 
S26 0O Крайова Пластова Старшина в Аргентині 
S25 00 - Роман Уляс 

ПОТРЕБА ІСНУЄ ДАЛIІ Просимо виставляти ч*Vи на: 
PIasI - Ukraine і пересилати до 

Dr George Slusarczuk 
5З Bayberry Drive. Monroe. NY " 

очах родина Гриненків по
кидала місцевість Веніс 28
го грудня автом, що їм до 
диспозиції дав Іван ічнян
ський, власник крамниці 
авт Віннер Форд оф Неварк. 
Xten. Незважаючи на не зав
жди гарну погоду, Гринен-
ки були дуже задоволені 
свосю подорожжю по дер
жавній дорозі 1—95, бо ма
ли можливість побачити 
багато цікавого, поки дої
хали до Карлайл у Пенсиль-
ванії. Юлії, 15-літній дочці 
Гриненків, найбільш припа
ли до вподоби ресторани 
швидких послуг 

Як повідомляс Олена 
Тупчій, заступник директо
ра ,.Стародавній Київ", ре
конструкція будинку Мазе
пи буде закінчена в кінці . 
весни й вже з початком літа 
буде можна приступити до 
його врочистого відкриття. 

Зараз відреставровано 
перекриття, горище й дах. 
Для найкращого збережен
ня автентичних конструк
тивних елементів даху ви
конані спеціяльні ХСМІКО-
теxнологічні роботи по ан
тисептичній обробці дере
в'яних частин даху спеціяль 
ними полімерними речови
нами, які захищають та 
зміцнюють структуру дере
вини. Покрівля з оцинкова
ної кровельної сталі майже 
завершена, крім частини 
даху над ґанком. Частково 
збережено перекриття гори
ща, що мало досить задо
вільний стан і проведені 
ін'єкційні роботи укріплен
ня полімерними сполуками 
елементів дерев'яних кон
струкцій Виконано основ
ні роботи по ґанку на пів
нічному фасаді Відновле
но з цегли фронтон з карні-
зами і даховим віконцем. 
Повністю завершено об
ладнання й монтаж систе
ми опалення. Прокладено 
теплотрасу до будинку Те-

Йайважливіша.. 
/Зантч( а crop І 

Про післякому~ 
ністичниx... 

(Закінчення зі crop. 2) 
ний директор АГ „Укра
їна" Борис Коробко - ко
лишній секретар парторга-
нізації великого виробни
чого об'єднання ,,Азот- Сс-
всродонецьк", а пізніше ін
структор ЦК Компартії Ук
раїни. Якщо вірити москов
ському МІЛЬЙОН60ОВІ, то 
заснувати АГ .,Україна" 
допоміг Коробкові Олек-
сандер Ємельянов ~ рад
ник Президента Кравчука 
Нове спільне підприємство 
під назвою АГ ,,Україна" 
налагоджує ринкові зв'яз
ки з фірмою „Лако", Швей
царія. А фірма „Лако" не 
лише швейцарська, але й 
ізраїльська, і керує нею 1мі
грант із колишнього СССР 
Євгеній Лейвиц. одружений 
з старшою донькою Мара-
та Балагули. якого злі язики 
називають „хресним бать
ком" російської мафії в ЗСА. 
Може, Й справді намага-
гаються прибрати до рук 
нашу Україну, яка саме пе
реживає застій Хоч застій, 
кажуть, золото, бо він 
вивільняє час і творчість, і 
тоді люди починають щось 
робити. 

Звичайно, думка, що жод
на країна на шляху до рин
ку не уникнула подібного 
розгулу корупції і махіна
цій, нас заспокоїти не може. 
Однак, деякі прикмети вка
зують на те, що комуністич
на мафія, відчуваючи швид
кий кінець такого беззакон
ня, поспішає награбувати 
якомога більше і вивезти 
за кордон. 

Питаємося наших енту-
зіястів постачання нових 
підручників, чи мають вони 
співпрацю компетентних 
чинників в Україні і проф. Р 
Воронxа запевняє, що вони 
тісно співпрацюють із Мі
ністерством Освіти Украї
ни та його керівником 
проф. Петром Таланчуком. 
начальником управління 
шкіл Валерісм Донієм. як і 
Євгеном Поліщуком. Вале
рісм Ґондюлем. Олександ
ром Морозом і Анатолієм 
Погрібним. 

Проф. Р Воронка розпо
відає, що 4-го січня мав 
нагоду бути на конференції 
учителів у Міністерстві Ос
віти, на якій обговорювано 
ті перші підручники, які 
дісталися до усіx шкіл, де 
виказано їхню потребу 80 
учасників перевело дуже кон
структивну критику, а "їхні 
завваги будуть узгляднені 
тепер при перевиданні тиx 
самих підручників, які не 
зважаючи на великий тираж 
(500 і З00,000 кожної кни
жечки) розійшлися всешло і 
запотребування є далі 

Коли йдеться про плини 
перевидання історії Украі 
ни і редагування xрестома 
тії, то до тиx завдань с вже 
компетентні співробітники 
та підписано контракти і 
друкарнями. Історію перс 
видають у видавництві ..СX 
віта" в Києві, а xрестома 
тію, яка мас четверо упоря;і 
ників - двох з України 
проф. Василя Яременка і 
Богдана Яременка, і двох 11 
ЗСА - д-ра Євгена Федо-
ренка і д-ра Олега Зугвсь 
кого з Канади 

Питаємося з цікавістю 
коли ця хрестоматія, в якій. 
як показують нам, зміст на 
З0% заповнюють автори із 
діяспори, буде готова та 
для кого призначена 

ВИПРАВЛЕННЯ 
ПОМИЛКИ 

У зв'язку з помилкою у 
прізвищі автора просимо 
читачів взяти до уваги, шо 
допис „Цікаве свято" („Сво 
6ода" з 10-го лютого, ч. 27 . 
сторінка 4), належить перу 
Петра Косенка. - Ред. 

пер усі приміщення опалю
ються, що дає змогу на 
протязі зими займатися оз
лобленням інтер'єрів. 

І Побажаним є. щоби 110в1
.40мити про прізвища осі6 
чи організацій, які мають 
бути поміщені на бронзовій 
таблиці пошани, тобто про 
меценатів, які склали суму 
неменшс і,000дол. Ми про
довжуємо реченець вплати 
пожертв до кінця лютого 
цього року. Всі фонди бу
дуть використані на прид
бання освітлювального, сан 
технічного обладнання та 
умеблювання для збережен
ня коштовностей цього му

[1 о день 7-го січня надій
шли пожертви: меценатські 
І.000 дол Раїса Шлега. 
ЛІДІЯ Філонович; 200 дол 

Ярослава І Пацлавська; 
'І00 дол Юлія Голова-
4\ к. Микола Липовецький 
(раюм 500).20дол. - Пет
ро Твсрдоxліб Щира подя
ка жертводавцям Витрат 
не 6\до Зібрано суму І6, 
492 79 дол Пожертви про
симо слати до: Selfreliancc, 
Fond Mazery а с 5891, 558 
Summit Ave , Jersey City, N 
J . 07З06. 

У деяких українських га
зетаx появилися свого часу 
тривожні замітки, що не 
видно на їх сторінкаx закли
ків до громади щодо свят
кування славних актів січ
невих роковин I9І8 та 19І9 
років. Можливо, було це 
тому, що дехто вважав, що 
коли Україна стала вільною 
державою, то акти ці вже не 
актуальні, а може й непот
рібні, які можуть до деякої 
міри ,,прислонювати" но
вітній акт 24-го серпня 
І99! р Дуже логічним було 
звернення централі УККА 
до всього громадянства, в 
якому закликалося до свят
кувань цих дорогих для нас 
актів з такою самою насна-
і ою, як робили ми це досі, з 
одним вийнятком робити 
цс в громаді, без участи в 
них представників чужи
нецького світу. Тому і не 
дивно, що Відділ УККА в 

говориться, ЩО „ВІД нині 
Україна стає вільною, суве
ренною від нікого незалеж-

громадську діяльність та 
практичну соборність і еку
менізм. 

До проведення aid цере
монії господар свята попро
сив д-ра Мирослава Xарке-
внча, почесного голову Від
ділу УККА. Він представив 

2xя*г*,x1 5VІ *гу '"т"" 
ку, Надію Голяш та Iванну 

: вирве з 
душі українського народу 

Потім виступив головний 
доповідач на цьому святі 
проф. Тарас Гунчак. У сво
їй доповіді він зробив певну 
паралслю між Четвертим 
Універсалом 22-го січня 
I9І8 року та актом з 24-го 
серпня I99І року Треба 
було аж чотири універсали, 
щоб врешті проголосити 
повну незалежність 

Після доповіді проф. Гун-
чака, згідно з 20-літньою 
традицією місцевого Відді
лу УККА, відбулося відзна
чення спеціяльними грамо
тами наших чільних гром* 
дян, які репрезентують най
кращі вартості української 
людини, а саме: українсь
кий патріотизм, невтомну 

Голова Відділу УККА в Чикаго Орест Бараник (зліва) 
вручив почесні грамоти Iванні Горчинськ:й. Надії Голяш 
та Ярині Гарасовській. Справа - д-р Мирослав Xаркевич 

- почесний голова УККА. 

\1мріям K()I|b 

- Наші енергійні та 
довні ентузіясті 
діла запевняють, що пер
ший том буде готовий до 
вересеня-жовтня. а другий 
на місяць пізніше, а тексти 
вже набираються на комп'ю 
торі \ Видавництві ,.Ле
бідь" Цей підручник приз
начений для учнів ліцею, 
гімназії і для учителів 

Гратулюємо за так\ пос
лідовність, а В Володюк 
усміхається спокійно і каже, 
що на тому їхня праця зов
сім не кінчається На про
хання Міністерства Освіти 
вони плянують підготовити 
і видати підручник для учи
телів початкових і середніx 
шкіл і в цій справі для обго
ворення можливостей ВІН 
ще в лютому "іде до Києва, 
щоб узпднити з міністер
ством цю справу А далі є 
бажання видати також гео
графію України, що зараз г 
незвичайно важливим зав 
данням. але до цієї відпо
відальної праці потрібно ще 
підшукати відповідних ав
торів Ми не сумніваємося, 
що такі знайдуться, бо чле
ни Фонду Допомоги Шко
лам України уміють спів
працювати і гармонійно 
вести розпочате діло 

Яке важливе це діло по
казують також численні від
гуки в пресі України і подя
ки за те. що діти Укра"їни 
вже не мусять навчатися із 
старих совстськиx джерел, 
а в їхніx читанкаx вже не
має портретів Сталіна. Ле
ніна і псанів про ,,щасливе 
життя в СССР" 

3дається, що \ сьогоднI11і 

доI української держави, мо 
жна лише будувати на но
вих поколінняx і це зрозу
міли саме ті із членів нашої 
спільноти, що працюють на 
відтинку нового кращого 
виховання теперішніx ді
тей. 

Тому, дорогий приятелю 
із телефонічної розмови 
коли питаєте як найкраще 
допомогти тепер Укра"їні, є 
тільки одна відповідь 
у шкільництві та широкій 
осіті. так як це розпочав 
Фонд Допомоги Школам 
України. Маєте до цього 
можливість? Тоді пишіть на 
адресу: W. Wolowodiuk. 66 
Swan Dr., Chatham, N.J 
07928. 

Чикаго, всупереч застере
женням деяких осіб, пішов 
своїм традиційним шляхом 
і поробив всі заходи для 
гідного відзначення січне
вих актів 19І8-1919 років. 

В день 22-го січня було 
приємно спостерігати, як на 
щоглаx біля собору свв. Bo

[, додимира^иОдьxл іа,.на 
деяких будинках нашої-ук
раїнської околиці майоріли 

j наші національні прапори. 
j В неділю, 24-го січня, 
і українська чикагська гро

мада, понад 3ЗО осіб, зібра-
і лась в залі Культурного 
' Осередку ім о митрата Ма 

ріяна Бутринськоіо при со
борі свв Володимира і Оль-
I И. ДС СВЯТКОВИМ обіДОМ" 
6снкетом визначила ці зна
менні дати xтя українсько
го народу 

С'вяткування відкрив го
лова місцевого Відділу УК-
КА інж Орест Бараник Він 
підкреслив вагомість актів 
січня I9І8 і I9І9 років і 
сказав, що без цих актів та 
жертв мільйонів наших 
6оршв. які витали життя на 

но не б\ло б акт\ 24-ю 
серпня I99І року 0 Бара
ник зазначив також, що 
святкувати не свято сьоі од
ні у вільній У країні є для нас 
великим Привілеєм Однак 
на нас тяжить священний 
обов'язок допомагати на
шій молодій державі всіма 

Ґорчинську. Всі вони відо
мі у нашій громаді. Це без-
претенсійні працівниці на 
громадському та церковно
му відтинкаx. 3дасться, що 
немає імпрези, де ми не 
бачили б вкладу їхньої пра
ці. Тому не дивно, що при
сутні рясними оплесками 
привітали їхнє заслужене 
відзначення. Кожна із цих 
жінок кількома щирими 
словами подякувала за цс 
відзначення, віддаючи кре
дит всім тим, з якими дове
лося їм працювати. Кожна 
із них ствердила, що праця 
;зля рідного народу - це 
святий обов'язок кожного із 
нас і за це не вимагається 
подяк. 

Відтак відбулося святоч
не вручення відповідних 
відзнак для колишніx воїнів 
У ПА. Це вручення провели 
д-р М. Xаркевич як голова 
комітету святкувань 50-літгя 
УПА в Чикаго інж. Степан 
Голяш, колишній старши
на УПА, та Степан Стріль-
чук, колишній старшина 
Української Днвізії. 

Святкування ці пройшли 
у святково-родинніЙ атмо
сфері і їх закінчив МОЛИТ-
вою-колядкою пароx собо
ру свв. Володимира і Ольги 
о. Іван Кротсць. Після мо
литви могутнім славнем 
всіx присутніx завершено це 
свято наших світлих актів 
незабутнього січня 19І8 та 
I9І9 років. 

Л. І. Б. 

ГУПНИ! [0рогам 
Крім еко 
Батьківщина потре6\( від 
нас моральноі лопомоги і 
то серед оточення, в якому 
живемо За ві як\ цін\ муси* 

1обраного 

і впливаті 
кі лержар 

президента Ь Клінтона, 
що6 змінити сво* настав-
лення до Vкраїни. 6о попе
редня Адміністрація прези
дента Буша переважно ігно-
р\ва.та нас і надавала допо
мог\ Росії Iому просив 
присутніx підписувати від
повідні петиції на адресу 
президента Клінтона 

Після відкриття інж Ба
раник передав ведення про
грами бенкет\ молодому 
виxовникові молоді СУМА 
інж Тарасові Дроздові, 
який вив'язався сі свого 
завдання дуже гарно і за це 
від присутніx одержав за
служене признання 

На прохання ведучого 
святом Владика Iннокентій 
Лотоцький відмовив мо
литву та поблагословив тра 
пезу 

Першим виступив на цих 
святкуванняx консул Украї
ни Анатолій Олійник, який 
прибув разом із своєю дру
жиною. У своєму привіті 
підтвердив, що слова акту 
22-го січня I9І8 року, де 

либоким смутком Українська Громада Метрололітапьноі 
Філадельфії повідомляє всю українську громаду 

Філадельфії І околиці, 
- - - що 5-го січня 19*3p. ' 

св. п. мґр 
Мирослав Субтельний 

ДОВГОЛІТНІЙ член Упрааи Українсько1 Громади 
МетрополIтальиоі Ф1лядальфі1 (УКРади). 

ПОХОРОНИ відбулися 9-го січня ц. р. і паркам Xриста 
Царя на цаинтар Преса. ПIай МаріI на Факс Чейс, Па. 

Висловлюємо глибока співчуття дружинI IваннI та асIи 
родинI покійного. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

Ділимося суми 
Народного Дому і 

Українського 
іреіиґтоні. Н. Дж і всім громадянств0а(, 
го лютого 1993 р. відійшов у вічність 
на 89-му році життя 

св. п. мґр 
Омелян Ґрубський 

ПОХОРОН відбувся в суботу, 6-го лютого 1993 р. з церк
ви св Івана Хрестителя а Нюарку, Н. Дж на українському 
православному цвинтарі св. Андрія Пераодеамного В С. 
Бавнд Бруку. Н. Дж. 

Управа УНДому 

Провід 
Організації Українських Націоналістів, 

Президія ЮНО та Головні Управи 
Братніx Організацій 
жалам повідомляють аса своє членство 

I українську громаду а краю І ма чужимI, 
що дня 3-го лютого 1993 р. на 78-му році 

свого трудолюбивого життя помер 
а Сам Франсіскс " 

бл. п. 
д-р Яків Шумелда 

*м ОУН, довголітній член ПУН І 
і. Олега О льж и ча- Кан диби в час Другої с*4тав0I 

ПОХОРОНИ відбулися дня 8-го I*отого 1MS p. В Сан 
Фрамс4ско. Каліфорнія. 

Цією дорогою Провід ОрганIіацП УкраIнсмгмі Нвоюнал*с-
тів, ПреїидIя IСНО І Головні Управи Брати0| Орга*ммчМ 

І 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР 11-го ЛЮТОГО 1993. 

Ювілейна рідношкільна „Ялинка" 
у Клівленді 

Подібні ювілеї серед ук
раїнців Клівленду, Огайо, 
та його околиць бувають 
нечасто. Оскільки в цьому 
році минає 40 років існуван
ня „Рідкої Школи" у Клів
ленді, тому I99З рік тут 
проголошено ювілейним 
роком „Рідної Школи" у 
Клівленді. Усвідомлюючи 
велике значення ,,Рідної 
Школи" дія збереження ук
раїнської ідснтичности в 
англомовному оточенні 
американської дійсности. 
Товариство ,.Рідна Школа" 
у співпраці з іншими укра
їнськими організаціями зро 
били все можливе, аби не 
тільки ювілейна ,,Ялинка", 
але передовсім ювілейний 
рік відбувся і повним успі
хом дія лобра української 
спільноти 

,.Ялинка" відбулася в су
боту. I6-і о січня, у залі 
парафіяльного осередку 
Святої Покрови при Брод-
вю у Парчі Вечір відкрила 
голова Т-ва ..Рідна Школа" 
Мотря Стаxур, а вступне 
слово на відкритті виголо
сив ентузіяст рідношкільно-
го навчання, директор шко
ли українознавства д-р Ві-
рослав Кость Він зазначив, 
шо. незважаючи на всі труд
нощі, які доводиться пере
борювати с\ботній школі в 
чужомовному оточенні. 
..Рідна Школа" \ Клівленді 
за свос 40-річчя зробила 
багато такого, чим може 
поxвалитися перед свосю 
громадою Багато її випуск
ників, 110закінчувавши вищі 
школи, стали фахівцями 
своїx професій, одночасно 
підтримуючи зв'язок зі сво
єю громадою 

тав пароx Святопокровсь-
кої парафії о Михайло 
Крупка, з вступним словом 
,.На порозі ювілейного ро

ку" від батьків рідношкіль-
ної молоді виступили Xрис-
тя Сива-Глабше та Аркадій 
Продай. Приємно було по
дивитися і послухати, як ці 
двос молодиx людей, 
роджених вже на американ 
ській землі, плавно й 6е 
труднощів говорять украін 
ською мовою. І не тільки 
цс, але також те, що вони не 
тільки самі свого часу за
кінчили рідношкільне нав
чання на чужині, але також 
посилають тепер своїx ді
тей до „Рідної Школи". 

Але чи не найцікавішою 
(з мистецького погляду) 
частиною вечора був рідно-
шкільний вертеп у виконан
ні учнів школи українознав
ства під проводом учителів 
Дарії Крамарчук, Оксани 
Баслядинської, Лідії Горош 
ко, Лідії Жакунець. Ольги 
Горкавчук та Ганни Келлер, 
До речі, якщо йдеться про 
саме слово ,,вертеп", то 
історично воно тепер мас 
зовсім інше значення, ніж 
сотні років тому. В XVIІ чи 
XVIIІ століттяx під словом 
..вертеп" розуміли лялько
вий театр, який в Україні 
був найбільш поширений в 
другій половині XVIIІ сто
ліття, тобто, в добу занепа
ду Кисво-Могилянської 
Академії. Аби уникнути пе
реслідування з боку росій
ського уряду, таки форма 
лялькового театру була най 
зручнішою для популяриза
ції українських вистав се
ред українського народу 

Тепер, ідучи на вертеп, ви 
там вже не побачите ляльок. 
Так само було, коли ми 
побували на рідношкільно~ 
му вертепі у Клівленді. На
томість ми побачили десят
ки українських школярів і 
школярок молодого і трохи 
старшого віку, одягнених 
у вишивані українські одяги 

*-̂ -"V , - v , v ^ V i v v 2 ) ^Kaw9^9&9^t 

Видавництво „Український письменник" f 
ВИДАЄ К Н И Ж К И АВТОРІВ З ДІАСПОРИ ,,

3А ЇХНІ ВЛАСНІ КОШТИ J 
Просимо всіx зацікавлених надсипати для укладання І 
договору книгу або манускрипт, вказавши об'єм. пе- f 

редбачений тираж, на адресу (S 

\ 252054 Київ. аул. 4калова, 52 ' , 
J видавництво ,.Український письменник" f 

j( Оплата у валюті за договором 

УКРАЇНСЬКА ФІРМА 

КОБЗА 
І* Перевезення комерційних і приватних ванта

жів між Україною і Канадою 
в Друкування книжок у власній друкарні в Києві 
* Пересилка на Україну пачок, грошей, авт І т. д 
в Представники КОБЗИ є в усіx центраx посе-1 

лення українців у ЗСА й Канаді 

325З lakethore Blvd. W., Toronto, Ontario, Canatia 
Т#І,: (416) 253-9314 

Українсько американське підприємство 
* С А К Л Т Д * 

Оголошує продаж американських 
тракторів та 

сільськогосподарського| 
знаряддя для малиx 

господарств ~*— 
в Україні. 

Щ* SEPCORP І SEPCORP тшп,(Юп,і, тс. 

АПОН 
- НОВІ ВЩЕО СТРІЧКИ 

З УКРАЇНИ 
Апон 77в5 - Львівські Музики - Ватра Ансамбль 

О. Білозір, А Морозов. П Дворський 
Лемківські пісні. УПА лісні 

Кольор 60 мін , S38 00 
Апон 778б Карпатські Акварелі 

П ІСНІ І танці Закарпаття 
Кольор 60 мін , S38 00 

Апон 7787 Похорон ПатрIярxа й. Сліпого 
в катедрі св. Юра у Львові 

Кольор 60 мін. S38 00 

APON RECORD CO/MPANY, INC. 
* . О . Box ЗОЮ 

iMig lele*id City, N.Y. 1110З 
ТеI,: (У11) 721-3З99 -

найкращої якости. Ролі у вср 
тспі виконували переважно 
учні старших клас: Лариса 
Вирста та Юрко Федорів (XІ 
к,і.) виконували ролі рецита-
торів у „Пролозі". Юрко Фе-
дьків (XІ кл.) грав ролю св. 
Йосифа, Галя Мудра (XІ 
кл.) постать Богоматері, 
Віктор Василина (ІX кл.) -
провідника ,,Вертепу", Мі-
ця Заxарій (X кл.) - першо
го янгола. Аня Палахни (X 
кл.) - другого янгола та 
Галя Мудра (X кл.) - тре
тього янгола. 

Трьох мудреців зі Сходу 
грали Маркіян 3алойний 
(князь), Андрій Трач (геть
ман) та Адам Плеш (воїн). 

Учні першої кляси вико
нували ролі школяриків. 
Ними були Михась Міге-
лич, Женя Кіпран та Анд-
рея Комічак Ролі ,.засіва
41в" у вертепі виконували 
Андрійко Глабше, Олесь 
Жакунеав та Стефко Басля-
линський (всі учні IIІ кля
си). А якщо йдеться про 
солістів-співаків, то ними 
були Соня та Олесь Капус-
тянські, Наталя Баслядин-
ська. Мішель Бицко та Аня 
Криса. 

Використовуючи твори 
таких українських поетів як 
Роман Завадович, Микола 
Матісв-Мельник, Ірина Се-
ник та Леонід Полтава, 
тексти ,,вертепу" опрацю
вала невтомна діячка рідно~ 
шкільного навчання Софія 
Бура. Слухачам і глядачам 
вертепу було присмно по
слухати такі колядки, як у 
,,Вертепі": ,,Бог прсдвіч- | 
ний", ,,На небі зірка", ,,Щед- і 
рик", „Добрий вечір, тобі 
господарю", ,,Нині Різдво в і 
нас Божого Дитяти" та 
„Небо і земля". Присмно ; 
було послухати зворушли
вий „Гимн Рідної Школи" 

музика Д. Кошубансько-
го на слова Миколи Матіс-
ва-Мельника. Цей гимн був 
офіційним гимном „Рідної 
Школи" на рідниx земляx 
від 1931 року. 

Нарешті, не в меншій мірі 
був зворушливим короткий 
виступ дорадника школи 
українознавства у Клівлен
ді та члена управи шкільної 
ради д-ра Степана Воляни-
ка (також автора недавно 
виданої науково-історичної 
праці „Берестейський дого
вір"). „Ці веселі і щасливі 
учні, яких ми тут бачимо, 
сказав він, - це с наша 
,,Рідна Школа" і наша май
бутність, для якої ми живе
мо". Треба подивляти, як 
цей громадсько-політичний 
і культурно-освітній діяч. 
який вже увійшов у дев'я
тий десяток свого трудолю
бивого життя, й далі нев
то.мно служить своїй улюб
леній „Рідній Школі" 

Декорації та рідношкіль-
ьий ювілейний прапор ви
конала Люба Дмитрик-
Гудз. 

К)ліян Мовчан 

Редягус Омелян Твардовськмй 

Президент У країни 
відзначив шаxістіа 

Наприкінці 1992 року пре
зидент України Леонід 
Кравчук зустрівся з найви-
датнішими шахістами Ук
раїни, під час якої вручив 
нагороду найкращому ша
хістові незалежної держави 
Василеві Iванчукові та по
чесну грамоту шаховій зірці 
Марті ;іпннській. 

Як згадали спортові ко
респонденти, на зустріч були 
запрошені тільки герої ос
таннього чемпіонату Евро-
пи. Тим часом не лише вони 
гідно дебютували, граючи 
під нашим блакитно-золо-
тим державним прапором, 
у міжнародних змаганняx 
високої ранги. Варто було 
згадати ще хоча б Iнну Га-
поненко з Херсону - чем
піонку Европи серед ша-

Преіидент Леонід Кравчук вручус почесну відзнаку за 
досягнення високих спортовиx результатів на світовій 

арені f росмайстрові Василеві Iванчукові. 

Фото Миколи Бочка 

ВСІ УКРАЇНСЬКІ 

Д і т и д о 

УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ! 

У своєму виступі до при
сутніx збірної України, що 
здобула срібні нагороди 
Европи, Президент Крав
чук, між іншим сказав: 

Коли я готувався до 
цієї зустрічі, то згадував, як 
зізнався в багатьох своїx 
інтерв'ю, що трохи граю в 
шахи. Але ніхто не звинува
тить мене в протекціонізмі 
та меценатстві щодо вас -
ви своїми силами зробили 
луже багато, щоб у всьому 
світі дізналися про народ
ження нової держави Укра
їни, яка мас такий потужний 
потенціал у такому масово
му виді спорту, як шахи 

Мені було присмно дізна
тися, що археологи 3нахо
.ж.ій шахові фігури в шарах 
і рунту часів Київської Руси. 
Виявляється, т о і в наших 
далеких предків ця мудра 
і ра була в пошані. Отже, ці 
традиції сягають у далеку 
історію Думаю, що шахи 

найпопулярніший вид 
спорту в Україні. Слава в 
них с. школа с. відтак с й 
перспективи. " 

Далі Президент підкрес
лив, що соціяльно-сконо-
мічні умови для розвитку 
спорту складні: мало кош
тів, зокрема валютних, а 
труднощів багато, але уряд 
допомагає, чим може... 

xісток вікової категорії до 
І6 років! Та й коло україн
ців, які здобули срібні наго
роди, не обмежуються чо
ловічою збірною. ВІЦСЧСМ-
піонами Европи стали та
кож Євген Кобилкін з Лу
ганська — серед хлопчиків 
наймолодшого віку, 19-річ
ний дніпропетровець Вла-
дислав Боровиков - серед 
юніорів (він же, до речі, є 
переможцем першого на
ціонального чемпіонату 
України). Не забудемо і про 
срібні медалі жіночої збір
ної України на Всесвітній 
олімпіяді в Манілі, Філіппі
ни. Нарешті, Тетяна Васи-
лсвич з Евпаторії стала 
віцсчемпіонкою світу серед 
дівчат до І6 років. 

Отакий був дебют шахіс
тів незалежної України на 
найвизначніших турнірах 
року. Ці успіхи не рапто
ва випадковість їхні вито
к и — в дедалі зростаючій 
популярності мудрої гри 
серед усіx верств українсь
кого народу. Колись лише 
талановиті одинаки-само~ 
родки пробивалися на вели
ку арену, як кияни Федір 
Дуз-Xотимирський, Юхим 
Боголюбов. Федір Богатир-
чук, Людмика Руденко... 
Інша картина тепер. 

Іван Франко: 
А В КОВАЛЯ СЕРЦЕ ТЕПЛЕ 

ВіршI для дошкільного віку 
Упорядник РіталIй Заслаеський ! 
Редактор Степан КрижанIвський 1 

Художник Юлія Праадоxіна 
1 Київ, видавництво дитяч0і літератури Веселка I99?здру. І 

карні Львівськ0і книжково фабрики Атлас стор З0 
Ціна 2 00 яол з пересилкою 

j Можна набувати у книгарні Свободи 
| б% проаа.ного попат"V 

ДОПОМОЖІТЬ 
ІВАНОВІ ДЕМ'ЯНЮКОВI 

ДОКАЗАТИ ЙОГО НЕВИННІСТЬ! 
* Прокуратура в Ізраїлі не могпа доказати, що І 

І, Дем'янюк є ,.Іваном Грозним" з Треблінки. І 
є Апеляційний суд в Огайо відкрив справу ви- 1 

дачі 1. Дем'янюка до Iзраіля. 
Просимо висилати пожертви на: 

John Demjanjuk Defense Fund 
P.O. Bex 92в 19, Cleveland, Ohio 4 4 I W 

Ю. Лазарсв 

Український спор-. овнй 
альманах 

„Ч. Січі" та її пресовому 
референтові ред. О. Твар~ 
довсьгому належиться при
знання за те, що доклада
ють значних зусиль для 
щорічної появи спортового 
журналу „Наш Спорт". 29 
років підряд „Наш Спорт" 
виконує ролю своєрідного 
спортового альманаху, що 
реєструє прояви спортово
го життя не тільки ,,Ч. Січі", 
але й інших спортовиx то
вариств у ЗСА, в діаспорі й 
Україні. А минулий рік був 
багатий на різні, сказати б, 
історичної ваги події ус
пішне завершення першого 
футбольного національно
го чемпіонату у вільній Ук
раїні й пов'язані з тим вис
тупи на стадіонах Европи, 

НАСТУПНІ ВІДПРАВЛЕННЯ ПАЧОК: 19 ЛЮТОГО 1 3 БЕРЕЗНЯ І 
ШВИДКА ДОСТАВА ПРЯМО В РУКИ ОДЕРЖУВАЧА НА УКРАЇНIІ 

S1.65 за фунт і дешевше - о% знижка для організацій щ 
ГОВОРИМО ПО УКРАЇНСЬКІЇ - дзвонити до Олени: 

Ш ^ ^ 2 0 1 . 3 4 0 . 1 2 в 0 
Щ^Я ТрансУкраїна 
j jg2 |TransUkraine Shipping Services 

заснування Олімпійського 
Комітету України, участь 
спортовців України у XXV 
Олімпійських іграх у Бар-
сельоні (Еспанія) і т. п. 

На зміст останнього чис
ла „Нашого Спорту*' (за 
січень 1993 року) зложило
ся ряд статтей про події, які 
були пов'язані з різними 
перешкодами з боку МОК 
чи „старшого брата", щоб 
виключити Україну від учас 
ти у таких престижовиx 
змаганняx, якими с Олімггійсь 
кі Iгри чи зменшити кіль
кість репрезентантів Украї
ни. 

На превелике диво, воро
гом самостійного виступу 
України на XXV Олімпійсь
ких Iграx виявився і голова 
МОК X. Самаранч, ката-
льонець! .Бож Катальонія 
пройшла таку саму важку й 
Дошкульну школу націо
нальної неволі, як і Україна, 
а свою визвольну боротьбу 
проти Еспанії катальонці 
заклали на ґрунтовному 
ознайомлені з національни
ми рухами серед інших на
родів, в тому числі й укра
їнців! 3давалось, що знову 
повториться історія з висту
пом України на О. I.в Ант
верпені (Бельгія), коли по-
закулісові інтриги наших 
„приятелів" у тодішному 
МОК не допустили наших 
спортовців до Олімпійсь
ких Ігор. Тим разом штуч
ка не пройшла; рішучий 
спротив НОК України при
мусив Самаранча до посту
пок... І ввесь світ не один 
раз почув український на
ціональний гимн і побачив 
синьо-жовтий прапор на 
щоглі пошани. 

,,Здобутки українських 
спортсменів вражаючі, во
ни за своєю вагомістю, ре
зультативністю можуть бу

'ти предметом гордости і 
слави найбільш передової 
держави світу", - підкрес
лив Президент України Л. 
Кравчук в окремому приві
танні наших олімпійців. 

На окрему увагу заслуго
вує рубрика ,,У дзеркалі 
цифр ", яка точно аналізує 
кількість медалів і точок, 
здобутиx новими держава
ми, що постали на руїнаx 
червоної імперії. 

Вичерпно зареєстровано 
працю товариства і його 
успіхи в різних спортовиx, 
виховних ділянкаx; не по
минемо й історичної зустрі
чі футбольної репрезента
ції України з репрезентаці
єю ЗСА, чи успіхи шахісток 
і шахістів на світовій Олім
піяді в Манілі, подано ціка
ві розмови з репрезентанта
ми України з гокею, футбо
лу й ін. Всі ці події зареєст
ровано в англомовній час
тині журналу. 

З рецензії про нововида
ну в Україні працю про 
,,гопак" (автори доц. Є. 
Приступа й голова „Гали
цької Січі" В. Пилат) наші 
танцюристи довідаються, 
що гопак був спершу верш
ком всебічної фізично-псн-
xічної заправи та бойового 
мистецтва козаків (своєрід
не карате) і щойно з часом 
перетворився в народний 
танець. 

Цей огляд не був би пов
ним, якщо б не згадати ін
формації про тісну співпра
цю нашої спортової центра
лі УСЦАК з НОК України і 
спортовими федераціями. 
Виказ оплат з Фонду від
родження спорту в Україні 
до Міжнародних Спорто-
виx Федерацій (понад 
20,000 дол.!) є наявним до
казом потреби існування в 
діяспорі УСЦАК і подібно
го фонду. Не забуваймо, що 
за чотири роки - XXVІ 
Олімпійські Iгри і відбу
дуться вони на терені ЗСА в 
Атланті, Джа. 

Е.Ж. 

t ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 

Маестро МИХАЙЛО МОРОЗ 
чіми УНС Віяв, 450-го Т и 
„Пласт" в Ню йоржу, Н.й по
мор 27-ГО вересня 19Є2 року на 
88-му році життя. Нар. 19О4 
року а ПлIxовI, П0О. Тернопіль, 
Україна. 4ломом УНС став 19б9 
року. Залишив у смутку дружи
ну Iрому, сина Ігоря, шаагроау 
Олю Труш, братамка - Богдана 
Мороіа, та волику родину а 
Америці, Англії, Канаді й Укра
їні. Похорон Идбувся 30-го ве
ресня 1992 року на цвинтарI се. 
Андрія Перооаеаммого а С. 
Беенд Бруку, НДж. 

Вічна йому Пам'ять1 

ЕостаxИ Мілянич, се*р. 

IВАН ДАНИЛЕВИЧ члои УНС 
ВIдд, 239-го Т-ая їм. є егенв К о -
ное*льця а Бостон1, Масс по
мор ів-го жовтня 1992 року на 
79-му році життя. Нар. 22-го 
лютого 1914 року на Волині, 
Україна. 4ломом УНС став 1991 
року. Залишив у смутку дружи
ну НаталIю, дітей |рану, Аигелм-
му, д-ра 0лота І о. Володимира. 
Похорон відбувся 20-го жовтня 
на ценнтірі св. Андр|ії в Савт 
Беенд Бруку, Н. Дж. 

Вічна йому Пам'ятьI 

ІВАН ГУЗАР член УНС ВIдд 
370-го т-е* Культура в Ню Гви-
еенI, КОНИ. ПОМОр 27-ГО вересня 
1992 року не 97-му році життя 
Нар. 1903 року в Стрілецькі 
Старі, Україна. Членом УНС 
стее 19З9 року. Зелишме у смут
ку смма Андр|ії, дочок МерI Се
ра, Катерину ТIско І Паалмну 
Дон*дIо; 14 внуків І б пр*яну нIе 
Похорон відбувся 30-го вересня 
1992 року не Ст. Аґмес СеметерI 
в Бремфорд. Кони. 

Вічна Йому Пом'ять! 

В ГIне. секр. 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

ЧЕТВЕР, 
25-го ЛЮТОГО 1993 р. 

Пессейк, Н. Дж. Місячні збори 
Т-ва ім Т Шевченка 42-го Відд о 
год 7-Iй веч в УНДомі при 237 
Hope Ave Є важні справи Буде 
вибір Комітету для відсвятку-
вання 100-ліття УНСоюзу в 
1994 р На Річних Зборах вибра
но нову управу в такому складі 
І Xомко - предсідник. Варвара 
Тижбір - заст , Ю Котляр - фін 
секр В Марущак - рекр секр 
опікунка хворих - Анастазія Ма
рущак. В Опіярник прапорщи
ки В Гавроняк. С Коваль, му
жі довір я В Гаргаи, І Зельон-
ка. господар М Чабан, вільний 
член М Карпицький К Комісія 
С Косьцьолек голова, члени 
С ЖуравськиИ і Р Галабурда 
- В Марущак. рекр секр 

НЕДІЛЯ. 
28-го ЛЮТОГО 1993 р. 

Чикаго, Iлл. Річні загальні збо
ри 221-го Відд Б-ва св Стефа-
на о год 1-ІЙ по пол. під катед-
рою св о Миколая. Rice and 
Oakley Blvd На порядку звіти 
управи, дискусія над звітами , 
вибір нової управи на 1993 р 
Проситься всіx членів Відділу 
взяти в них активну участь -
Управа Відділу 

НЕДІЛЯ, 
28-го ЛЮТОГО 1993 р. 

Баффало. Н. й. Загальні річні 
збори 127-го Відд Б-ва св Ми
колая о год 1-ій по пол , зараз 
після Служби Божої в залі 
УНЦекви при вул. Фільмор і 
0найда. На порядку нарад; зві
ти лрави і К Комісії, вибір Упра
ви і К Комісії на 1993 р Про
ситься всіx члені8 до численної 
участи в зборах - За управу 
Відділу: В Шарван, гол.. Д Пі-
толай, секр 

НЕДІЛЯ, 
14-го БЕРЕЗНЯ 1993 р. 

Янґставм, Огайо. Річні загальні 
збори 348-го Відд УНС Т-ва їм 
Ольги Басараб о год 2-ій по 
пол в залі парафії св Трійці 
Просимо всіx членів прибути на 
збори. - Стелла Волошин, 
предс . Марія Макар, секр 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ ЧИТАЧI 
„СВОБОДИ"! 

Звяе?ТоЖаВОаі ДО в*с з великим прохан4иIмI 
скомплектувати Альманахи УН

Союзу. Це нвйстврший український альманаx, 
МИВ І виходить в Аме)риці. 
і брежуют*, тажі роки: 1897. 1901, 1902, 

і би такI числа, лро-
і надіслати нам, а ми готовI м них 

заплатити багет ану ціну, *бо дозволити иам 3D0-

гЧдакцЬі „СВОБОДИ" 

Ред. IГНАТ БIЛИНСЬКИЙ член 
УНС ВIдд. 83-го Т-еє їм Іване 
Франка у Філадельфії, Па. по
мер 4-го серпня 1992 рому не 74
му році життя. Нар. 1917 рому в 
4естерI, КА. Членом УНС став 
1972 рому. Залишив у смутку 
братамку Ірину Телелко г му
жем І дітьми те велику родину 
друаіе Визвольного Фронту. 
Похорон відбувся не цвинтарі 
св. МеріI не Фамс Чейсі у Філа
дельфії, Пе. 

Вічне Йому Пам'ятьI 

Андрій Кушнір, секр. 

АННА СОПКО член УНС ВIдд. 
239-го Т-вв їм св. Юрія у Філа
дельфії, Пе. померле 17-го ве
ресня 1992 року не 87-му році 
життя. Hep. 25-го вересня 1924 
рому у Філадельфії, Па. Членом 
.УНС стеле 1942 рому. Залишила 
у смутку сестру Мерію Сопко І 
брата Михайла Сопко. Похорон 
відбувся 21-го вересня І992 
року не цвинтарі св. МарII на 
Факс ЧойсI у Філадельфії, Пе. 

Вічне Iй Пом'ятьI 

Алекс Пришляк, секр. 

РIЧАРД Е. ХРІН член УНС ВIдд. 
137-го Т-ва їм. Богдане Хмель
ницького у Вест істон, Па. по
мер 28-го вересня 1992 року на 
35-му році життя. Нар. 7-го лип
ня 1957 року в істон, Па. 4ло
ном УНС стає 1989 року. Зали
шив у смутку батька Миколу. 
Похорон відбувся 1-го жовтня 
1992 року не цвинтарI св. Дуxє у 
ВеґиерсеIлл, Пе. 

Вічна Йому Пам'ятьI 

Стефен Колодруб, секр. 

МИКОЛА ЧЕРНЯВСЬКИЙ члои 
УНС ВIдд. 187-го Т-ва їм. се. о. 
Миколая я Толі до, Огайо помор 
11-го вересня 1992 року не 77
му році життя. Hep. 1915 року в 
Пінську, Білорусь. Членом УНС 
стее 1953 року. Зелишив у смут
ку дружину Віру, одну дочку, 
трьох синів І 9 внукIа. Похорон 
відбувся 14-го вересня 1992 
року не цвинтарI Мт. Кармол в 
ТолIдо, Огайо. 

Вічна Йому Пам'ятьI 

Іван Вельґаи, секр. 

СТЕФАНIЯ ЛЕВЧЕНКО член 
УНС ВIдд. 228-го Т-еє І**. Лосі 
УмраIнки в Денвері. Кол. по
мерла 21-го вересня 1992 рв*у 
ня 91-му році життя. Нар. 1900 
рому а Соснові, Галичина. 4ло
ном УНС стале 1959 рому. Зали
шила у смутxу дочку |рену Пея-
мооич і ану мами та лраеиумемм. 
Похорон відбувся 25-го вересня 
1992 рому не цвинтарі Мт. Олі-
еет в Двм.ерI, кол. 

Вічне Iй Пем'ятьI 

НаталIя ЦебрIи, секр. 

?б First Avenue 
ТеI (?1?) 473З55О 

New York NY 1(X)09 
МАЄМ0 БАНДУРИ 

НА ПРОДАЖ 

ПРАЦЯ 

Шукаємо 
ЖІНКУ 

до домашньої праці. 
(201) 514-1720 

9 НА ПРОДАЖ ф 

ЯРОСЛАВА„ЛЯЛЯ" Л0ИЧИНА 

ВІДКРИТЕ СЕРЦЕ (дітям) .... S5 0O 
НЕ ХЛІБОМ ЄДИНИМ 

(стертим) S10 0O 

і IONCHYNA 
16631 New Homp*hire Avenue 

Silver Spring. MO 2090S 

На Україні продається 
ПРИВАТНИЙ БУДИНОК 

у місті Донецьку Ділянка 6 со
ток, мас новий кам'яний буди
нок. 4 кімн , з усіма вигодами. 
газове опалення, телефон Та
кож кам'яний флігель, з усіма 
вигодами та господарчі будо
ви, город, квітник троянд 

Телефону вати: 
(513) 5в3-7138 

OFl'NERAI. I)IRECTORS0 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 

Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦНX 
ЛУIС НАЙҐРО - директор 

Родина ДМИТРИК 

Peter Jarema 
І29 EAST 7th STREET 
NEW YORK. N.Y. 10009 

(212) 6 7 4 2 5 б 8 




