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ВШАНОВУЮТЬ ЖЕРТВ ВЕЛИКОГО 
ГОЛОДУ 

Київ (У НІ АР). —Тут зо-
го квітня в приміщенні Ка-
бінету Міністрів України 
відбулася пресова конфс-
ренція у зв'язку з відзначен-
ням 60-ої річниці Великого 
голоду в Україні. 

Виступив віцелрсм'єр-мі-
ністср з питань гуманітар-
ної політики Микола Жу-
лннський. Він сказав, що 
нсчуваний за своїм розма-
хом масовий геноцид, здій-
снсний в Україні у І932—33 
роках, повинен бути рішуче 
засуджений. Нарід повинен 
знати правду про голод, 
сказав Жулинський. і цю 
правду повинен знати ввесь 
світ. „Лише правда допомо-
жс утверджувати народну 
віру, щоб змінювати нашу 
державу. Тільки незалежна 
держава с гарантом того, 
щоб подібні жахи не повто-
рилися". 

Тим часом в обласних і 
районних містах України 

вже від початку року про-
водяться різні заходи для 
відзначення 60-их роковин 
голоду: відкривають па-
м'ятники, впорядковують 
могили, проводять конфе-
рснції. віча, відправляють-
ся Панахиди в місцях масо-
внх поховань. 

В останні дні для вшану-
вання пам'яті жертв голоду 
відбувся вечір у Магдалн-
нівці Дніпропетровської об-
ласти. Акцію зорганізував 
журналіст Анатолій Безуг-
лий та активісти УПЦ і 
НРУ. Перед присутніми 
виступили свідки тих подій, 
яким пощастило вижити. 

У Ноннх Санжарах Пол-
тавської областн 2-го трав-
ня відбулося віче, прнсвяче-
не 60-нм роковинам Вели-
кого голоду і встановлено 
пам'ятний хрест. Подібні 
акції проходять в багатьох 
селах і містах та трнватн-
муть до оссни. 

Відкрилась європейська 
конференція ЮНЕСКО 

Київ (УНІАР). - Тут 3-
го травня розпочалася за-
гальносвропсйська сонфс`-
рснція клюбів ЮНЕСКО. 
Учасників конференції при-
вітав Президент України 
Леонід Кравчук. Він заявив, 
що Україна, як одна з країн-
засновннць ООН, готова 
взяти найактивнішу участь 
у вирішенні світових і за-
гальносвропсйських проб-
ЛЄМ._ , - У-іЛг-'А 

В той самий день ксрін-
ник постійного прсдстав-
ництва ООН в Кисні Сті-
вен Бравн та голова На-
ціонзльного центру здій-
снення міжнародної техніч-
ної допомоги Україні Лео-
нід Кістсрський підписали 
меморандум про взасморо-
зуміння між українським 
Урядом і представником 
ООН в Україні. Організа-
ція Об'єднаних Націй та її 
спеціалізовані агенції під-

тримуватнмуть процес ско-
номічннх реформ в Україні 
шляхом надання технічної 
допомоги. В рамках цісї 
допомоги розпочнеться вті-
лсння комплексного проєк-
ту, головним завданням 
якого с надання консуль-
тативннх послуг і навчання 
кадрів. 

ЗРОСТАЄ Б Е З Р О Б І Т Т Я 

Розпочалися слухання про 
злочини КПСС-КПУ 

Тернопіль (УНІАР). — 
Тут 2-го травня відбулося 
перше обговорення злочн 
нів КПСС-КПУ. Виступили 
свідки, які розповіли про 
репресії та про голод в Ук-

раїні Ўчасинки конфсрен-
ції постановили продовжи-
ти збір свідчень і щонеділі 
проводити такі слухання в 
приміщенні місцевої управи 
Народного Руху України. 

Великодній ярмарок в УМ 
пройшов з успіхом 

ҐШ 
Організаторки великоднього базару в УМ А. Ллиськевич 
(посередині), О. Левицька (справа). Побіч них працівник 

УМ Д. Байко. 

Ню Йорќ, Н. Й. (О. Кузь-
мовнч). — Український Му-
зсй в Ню Йорќу та йо-
го гурт ентузіясток із 
членів Управи І окремого 
Комітету для розбудови 
музею не зупиняється у сао-
їй праці, шукаючи все нових 
засобів для зібрання фондів 
на будові і для зацікавлення 
музеєм і його майбутнім, як 

культурної амбасадн у мет-
рополії світу. 

Саме в цілі дальшої по-
пуляризації цієї ідеї члени. 
Будівельного Комітету та 
Управа УМ влаштували а 
суботу. ІОго квітня, у своїх 
теперішніх приміщеннях 
при 203 Другій авеню вели-

(Закінчення на crop 3) 
Київ (ЎНЃАР). — За да-

ними Міністерства Праці 
число безробітних в Укра-
іні постійно зростає. Най-
більш напружене станови-
щс на заході України, де 
безробіття становлять 40 
відсотків із загального чис-
ла безробітних. Наприклад, 
в Івано-Франківській, Львів 
ськііі. Тернопільській об-
ластях безробітних у два-
трн рази більше, ніж в ці-
лій Україні 

Юна бандуристка 
привітала матерів 

Ню Йорќ. — Тут у неді-
лю. 2-го травня, в Катсдрі 
св. Володимира на 82-ій 
вулиці в Мангсттені відбу-
лася Служба Божа і Парафі-
яльне Свячене, а також від-
значення Дня Матері. Мо-
лебень. присвячений Божій 

Відбулася зустріч Проводу УСЦАК з чемпіонами 
з України 

Під час зустрічі (зліва): Р. Пиндус, О. Баюл. М. Стебельський`. В. Петренко. О. 
Твардовський і О. Напора. 

Ратефорд, Н. Дж. (О. 
Твардовський)., 1-го трав-
ня. — Тут в приміщенні 
Брендон Бирн арени в Ме-
довлендс відбулася заповід-
жена зустріч Проводу УС-
LEA К з чоловими фігуриста-
ми України і їх треяеркою 
Галиною Змісвсьхою. 

Згідно з домовленням з 
головним продюсером „Ту-
ри світових і олімпійських 
чемпіонів фігурної їзди иа 
льоду „Томом Коллінсом і 
спонзором світової чсмпі-
онкн Оксани Баюл Майќ-
лом Розенбергом, зустріч 
пройшла після виступу. 

Сама програма пройшла 
надзвичайно величаво, ти-
сячі глядачів, між ними ба-
гато українців з різних стсн-
тів східиього побережжя 

ЗСА, ентузіястично спрнй-
мали виступи таких відо-
мнх майстрів-фігуристів, як 
Браєна Бойтано, Нансі Кср-
рігсн, Сураї Боналі, Елвіса 
Стойка, Марка Мічелла, 
Мішхегьонок іДмітрісвата 
інших, особливо Оксани 
Баюл та Віктора Петренка. 
ІДим разом, вже не було 
„непорозумінь"—так запо-
відач, як і концертова про-
грамка вірно представили 
наших славних чемпіонів, 
хто вони та яку країну реп-
резентують. 

Зустріч з чемпіонами і їх 
тренеркою прийшлося від-
бўвата в післяконцертовій 
„суматосГ, біля гардероби, 
де на них чекали численні 
ентузіясти їзда на льоду, 
збирачі автографів, фотоѓ-

рафи і, очевидно, представ-
ники преси, редактори 
„Спорѓових Вістей", „Сво-
боди" і „Українського Тиж-
непнка". Остаточно всі до-
бнлнся свого, наші чемпіо-
нн і їх терпелива тренерќа 
вдоволили своїх і чужих 
прихильників. 

Зустріч відкрив голова 
УСЦАК Мирон Стебельсь-
кий, який щиро привітав 
наших гостей від українсь-
кого організованого спорту 
і численних жертводавців в 
ЗСА і Канаді на стипендій-
ний фонд Оксани Баюл . 
Дальше голова погратулю-
вав тренерам Галині Змієв-
ській і Валентинові Ніко-
лаєву за їх віддану працю у 

(Злкімчання на crop, 3) 
і 

Матері відправили отець-
протопрссвітср Володимир 
Ьазнлсвський і отсиь-дия-
кон Андрій Кулик. 

Після Богослужсння па-
рафіяни і гості приступили 
з Молитвою до Свяченого і 
відзначили День Матері. 
Головним промовцем і ве-
дучим був Олександср Ре-
дько. який зауважив, що 
народ наш завжди вважав 
своєю покровителькою Ма-
тір Божу, завжди шанував 
її, та і матерів своїх в Украі-
НІ люди шанують, і привча-
ють до цього дітей. Виступ 
О. Редька був щедро наси-
чсннй цитатами з клясич-
них творів про Матір Божу, 
про Матір-Україну та про 
Матір-людину. З коротки-
мн привітаннями виступи-
ли Раїса Рудснко і Валсн-
тина Юрчснко. 

Окрасою свята була та-
лановита юна бандуристка 
з України Оксана Ковга-
ннч. яка виступила зі свят-
ковим концертом. Вона спі-
вала і грала на бандурі так 
чудово, що заворожила при 
сутніх, які нагороджували її 
щораз гучнішими оплесха-
ми. 

На закінчення концерту 
юна артистка привітала 
усіх присутніх ЗІ СВЯТОМ 1 
подякувала в імені украінсь 
ких матерів за те. що не 
забувають тут рідний край і 
ще й знаходять можливість 
допомагати краянам у та-
кнй скрутний час. 

Парох о. Володимир Ба 
зилевський і голова сест-
рицтва Віра Дорожикська 
подякували юній гості за 
гарний концерт і відзначили 
найстарших і найактивні-
ших сестриць і парафіянок, 
привітали їх і подякували за 
велику жертовну працю для 
своєї громади і для Украї-
ни. 

В святкуванні взяли 
участь гості із генерального 
консуляту України в Ню 
Йорќу — консул Микола 
Криченко з дружиною Оле-
ною. перший секретар 
Юрій Шевченко з друаги-
ною Анною, Зінаїда Манд-
рнкіна і секретарка Раїса 
Саснко. 

ООН закликає Вірменію вивести 
військо з Азербайджану 

Ню Йорќ Рада бсзпс-
ки ООН оприлюднила ви-
могу, щоб Вірменія негайно 
вивела своє військо з гсри-
юрії Азербайджану в райо-
їй Ксльбаджару. Організа-
шя Об`сднаинх Націй зак-
лнкала обидві сторони при-
пинитн збройний конфлікт 

Як відомо, на початку 
квітня збройним силам Вір-
мснії вдалося захопити 
значну частину азсрбайд-
жанськоі території, яка від-
діляс Вірменію від Нагор-
ного Карабаху. Ці воєнні діі 
стали останньою великою 
подією у п'ятирічному зброй 

Іному конфлікті між вірмс-
нами-хрнстнянамн і азср-
байджанцями-мусулмана-
мн через Карабах авто-
номну республіку, котра 
знаходиться на території 
Азербайджану, однак засс-
лену переважно вірменами. 
Понад три тисячі осіб вже 
стало жертвами цього кро-
вопролитного конфлікту а 
колишніх республіках сов-
стсьгої імсрії. 

Представники 15 країн --
членів Ради безпеки ООН 
висловили занепокоєння з 
приводу захоплення вірмен 
ськнмн збройними форма-
шями околиць Ксльбаджа-
ру. Рада вимагає „негайно-
го припинення всіх воєнних 
дій". 

Резолюція ООН також 
закликає ворогуючі сторо-
ни відновити мирні перего-

ворн при посередництві 
Конференції в питаннях 
безпеки і співробітництва в 
Европі Рада безпеки звер-
ну.тася і просьбою до Вір-
мснії й Азербай;іжану з 
просьбою надати міжна-
родннм гуманітарним орга-
нізаціям можливість бсзпс-
решќодного доступу ло вті-
качів. котрі змушені були 
)алншнтн свої домівки. Ре-
юлюшя"^істить прохання 
до генерального секретаря 
ООН Бутроса-Ґалі післатн 
п район воєнних дій в око-
лицях Ксльбаджару спеція-
льну інспекційну комісію. 

Перший заступник мі-
ністра закордонних справ 
Вірмсніі і учасник мирних 
переговорів ҐсрардЛібарн-
дян назвав резолюцію Ради 
безпеки „позбавленою упс-
реджсння" і висловив спо-
дівання, що переговори не-
вдовзі приведуть до оста-
точного припинення вогню. 
Азербайджанські прсдстав-
ники відмовилися поверну-
тнся за стіл переговорів 
після захоплення Кельбад-
жару вірменськими війська-
ми. 

Водночас Ґ. Лібарндян з 
жалем констатував, що у 
тексті резолюції вірменська 
сторона виглядає головним 
винуватцем погіршення си-
туації, і нагадав, що зброй-
ннй конфлікт був заініційо-
ваний Азербайджяіюм і На-
горним Карабахом. 

оон ПРИЙНЯЛА КОМАНДУВАННЯ 
В СОМАЛІІ 

Могадіщо, Сомалія. — У 
вівторок. 4-го травня. Уряд 
Ѓєднаних Стсйтів передав 
Організації Об'єднаних На-
цій контролю над багатона-
ціональнимн силами в Со-
малії, які продовжувати-
муть охороняти гуманітар-
ну допомогу голодному на-
сслснню цієї африканської 
країни, 

Командуючим силами 
ООН призначено турецько-
го генерал-лейтенанта Че-
віка Біра, під його рукою 
служитимуть вояки і стар-
шини 23 країн, в тому числі і 
ЗСА. Американців зали-
шнться приблизно 4,000. 
Вперше командування зброй 
ними силами, у складі яких 
с американці, буде здійсню-
ватнся громадянином іншої 
країни 

Виступаючи у вівторок на 
церемонії спушення націо-
нального прапору ЗСА пе-
ред штабом американських 
військ, генерал Роберт 
Джанстон подякував ,.19-
річним і 20-річннм воякам, 
які проявили кращі якості 
під час виконання гумані-
тарної місіЃ. Американські 
війська почали прибувати у 
Сомалію 9-го грудня мнну-
лого року згідно з розпоряд 
женням президента Джорд-
жа Буша. Відомо, що це 
своє рішення він узгодив з 
.трезидентом-слсктом Бил 
лом Клінтоном. Дж. Буш 

назвав сомалійську опера-
цію „Відродженням надіЃ. 
поставивши перед амсрн-
канськими вояками завдан-
ня запевнити безпеку на 
летовищах, морському пор-
ті в Могадішо і на дорогах 
країни з тим, щоб у Сома-
лію могла безперешкодно 
надходити харчова і мсдич-
на допомога з-за кордону. 
Дж. Буш вважав, що амсри-
канці виконають завдання 
до 20-го січня — дня іиавгу-
рації президента Б. Клінто-
на, однак тим часом внявн-
лося, що в Єомалії діє наба-
гато більше озброєних 
банд, аніж очікувалося. То- - . 
му операція „Відродження'' 
надіЃ затягнулася на дов-
шнй час. „Ми виконали зав-
дання. Так. тут ще залнша-
ються бандити, проте май-
бутнс Сомалії перебуває в 
руках самих сомалійців". — 
підкреслив у своєму висту-
пі генерал Р. Джанстон. 

За час операції „Відрод-
ження надіЃ в Сомалії загн-
нуло 18 вояків міжнародних 
сил. в тому числі 8 амерн-
канців. 

В понеділок тисячі сома-
лійських дітей вншихувалн-
ся вздовж дороги , якою 
їхали на летовище авта з 
американськими вояками, 
скандуючи: „Америка! Аме 
рнка!" Цих дітей врятували 
від голодової смсртн дѓти 

' 

Америки. 

У СВІТІ . - ч - ........ . О і Л - -— -

ЩОРІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Світової організації охоро-
нн здоров'я, яка відкрилася в Женеві. І25ума голосами 
проти трьох виключила Югославію з і(ісі організації. 
Проти голосували представники самсзКЮ ѓослав і ї, Росії і 
Зімбабве. Делегати 26 країн утрималися від участи в 
рішенні долі балканськоі країни, яка підтримує агресію 
боснійських сербів проти мусулман і хорватів. Голосу-
вання було проведене на підставі рішення Генеральної 
асамблеї ООН. прийнятого минулої оссни. Тоді Юґосла-
вію виключили з багатьох міжнародних організацій на тій 
підставі, що вона не мас права автоматично наслідувати 
колишню СОЦІАЛІСТИЧНУ Федеративну Республіку Югосла-
вію. 

У ТАДЖИКИСТАНІ ЗНОВУ загострилася ситуація. У 
понеділок, 3-го травня, ІСЛАМСЬКІ групи, які сконцентрува-
лися недалеко від таджиксько-афганського кордону, 
напали на урядове військо і збили винищувач-перехоплю-
вач Су-27. Це перша сутичка в республіці з того часу, як 
загони прокомуністичного уряду захопили столицю. В 
результаті сутичок урядового війська з загонами афгансь-
ко-таджикських ІСЛАМІСТІВ було вбито коло 30 партизанів. 
Про втрати урядових військ не повідомляється. Москов-
ськс пресове агентство Інтерфакс повідомило, шо над 
територією Таджнкістану був збитий узбецький літак, що 
входить у миротворницькі сили СНД. Вважають, що літак 
був збитий ракетою з території Афганістану. 

УРЯД НАМІБІЇ вислав чотирьох північнокорсйськнх 
дипломатів, обвинувачених ўскоєнні протизаконних 
фінансових операцій. Як повідомила газета „Віндгук 
Адвертайзер", мова йде про торго.заи.ного дорадника, 
другого секретаря і двох третіх секр`етарів амбасадн 
Північної Кореї. Як пише газета, вони займалися ввезен-
ням, обминаючи митницю, і збутом на місцевому ринку 
автомобілів, магнетофонів. вина і чаю. 

14 ПАЛЕСТИНЦІВ. яких Ізраїль депортував у 1967- -1987 
роках, повернулися в понеділок. 3-го травня, на західній 
берег ріки Йордан Перших 15 депортованих прибули на 
контрольовані Ізраілсм території минулої п'ятниці. 
Ізраїль погодився повернути 30-ох раніше висланих 
палсстннців, які г нині у старшому віці, як жест доброї волі 
у контексті переговорів з арабами про мир на Близькому 
Сході. Ще один депортований повернеться на батьківщину 
дещо пізніше В даний час він знаходиться ) Болгарії. Від 
1967 року Ізраїль .тепортував понад 2,000 палестинців з 
контрольованих територій. Більшість з них проживає в 
Йорданії Палестинська діяспора налічує понад 4 міл. осіб. 

В АРГЕНТИНІ ЗАСТРІЛИВСЯ колишній заступник 
державного секретаря зовнішньоекономічних зв'язків, 
президент Фонду соціяльних і політичних досліджень 
Хорѓе Ромеро На цей крок, на думку еспанської газети 
„Мундо". його штовхнув величезний борг Фонду Ґорба-
чова. Свій фонд X Ромеро заснував для притягнення 
„видатних політичних діячів" у Південну Америку. У 
грудні минулого року він організував поїздку колишнього 
президента СССР по країнах регіону, під час якої Міхаїл 
Горбачов відвідав Аргентину, Чіле і Мехіко. Гроші, 
отримані від виступів на телевізії, лекцій і зустрічіа з 
бнзнесменамн і політиками Латинської Америки, повинні 
були надійти на конто Фонду Горбачова. Однак уже з січні 
цього року X. Ромеро зрозумів, що не зможе виплатити І 
міл. дол. кредиторам, які фінансували поїздку колншньо-
го президента СССР. Крім того, Фонд Горбачова також 
кілька разів вимагав 2 міл. дол., які йому Належалися, і, 
дістаючи відмову, не міг повірити, що Ромеро їх не мас 
Невдалий антрепренер був настільки пригнічений, що 
вибрав смерть. 

УІА відзначить 45-ліття 
. . . . . . _ і _.- ,? ... __д^ . ..:_-„.'—ізйайй _ 

Ню Иорк. - Рада Днрск- у готелі Плаза, П'ята авеню 
і 59-та вул. в Ню Йорќу, у торів Українського Інстн-

туту Америки влаштовує 
святкове відзначення 45-літ-
тя інституту з участю почес-
ного гостя; голови Комісії 
закордонних справ Верхов-
ноі Ради України, народно-
го депутата Дмитра Пав-
лнчка, який виступить з 
доповіддю „Сучасне міжна-
родне становище України". 

Відзначення відбудеться 

неділю. 16-го травня. О ѓод. 
12:30 — зустріч у Ґренд 
боллрум Фойс, о год. 1:30 
— полуденок і відзначсн-
ням у Ґренд боллрум. 

Даток — ІООдол. від осо-
би. За інформаціями та 
квитками слід звертатися 
до У1 А(212) 288-8660абодо 
Уляни Кебало (718) 544-
2069. 

В АМЕРИЦІ 
ВЕРХОВНИЙ СУД ЗСА у понеділок. 3-го травня, 
одноголосно схвалив, що спільники в злочинах не мають 
права протестувати проти поліційних обшуків їхніх 
автомобілів, домівок чи інших посілостсй. Цим відкинено 
минулорічне рішення апеляційного суду в Сан Франсіско. 

ВАШІНГТОН НЕ МАЄ наміру нормалізувати стосунки з 
Іраком до того часу поки Багдад не буде дотримуватися 
всіх, без вийнятќу резолюцій Ради безпеки Організації 
Об'єднаних Націй, заявив віцепрсзндент ЗСА Ел Ґор. В 
інтерв'ю на телевізійній мережі Ен-Бі-Сі він сказав, що 
режим Саддама Гусссйна продовжує порушувати основні 
права і свободи членів національних меншин, які прожн-
вають на території Іраку. 

І . . 

НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ПОСИЛЕНУ кампанію секретаря 
Державного департаменту Воррена Кристофсра серед 
європейських союзників за пляном президента Билла 
Клінтона що ло участи військ західкіх держав на Балканах, 
з усього видно, що він не мас успіхів. Європейські 
союзники є категорично проти того, щоби відновити 
доставў зброї боснійським мусулманам. Найперше їх 
турбує те, що це може послужити поштовхом для інших 
мусулманськнх країн, таких, як Ірак, чи Іран, посилати 
туди зброю і в результаті пожвавити воєнні дії на Балканах 
з Грецією і Туреччиною включно. 

У ВІРДЖІНІЇ ЗААРЕШТОВАНО працівника американ-
ськоі амбасадн в Атенах. якого оскаржено у продажі 
заборонених інформаціЃї людям, що їх підозрівають у 
шпигунстві на користь Греції. Хоча не оприлюднено 
жодних подробиць тієї справи, то офіційні чинники 
заявили, що тут йдеться про продаж приблизно 240 
документів з американською оцінкою грецької військової 
спроможности. як і пляни щодо колишньої Югославії. 

УЦІЛІЛІ ДІТИ релігійної секти під керівництвом 
Дейвнда Кореша розповіли лікарям-терапевтам, що їх 
фізично карано за такі „гріхи" як розлиття молока. Д. 
Ќореш казав їм називати своїх батьків „собаками" і тільки 
до нього звертатися як їхнього батька. 11-літніх дівчаток 
визначувано як готових до сексуальних зносин з їхнім 
провідником Д. Корсшом. Це тільки деякі розповіді 19-ох 
дітей, кажуть лікарі, які вже два місяці працюють з тями 
дітьми в Дитячій лікарні у Гюстоні. 

- . ' : . . ' . 
У НЕДІЛЮ, 2-ГО ТРАВНЯ, урядові чинники у Вейко, 
Тсксас. заявили, що точно розпізнано тлінні останки 
провідника, релігійних фанатиків Дейвнда Ксреша. Крім 
того пщкресліосться у ствердженні, що він згинув від кулі В 
лоб, ще поки загоріли будівлі їхнього комплексу. Місцеві 
чинники відмовилися вняпнтн, чи Д. Кореш був убитий чи 
покінчив самогубством. Досі викрито 77 тіл, одначе 
дослідвшав кажуть, що може бути ще більше. 

-
.' v^Vii:-^ Ѓ 

-
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Перше травня у Москві 
колись і тепер 

вг 

Колись, на переломі минулого і цього сто-
річчя, перед Першою світовою війною Перше 
травня б у ю святом усьо го робочо го св іту . 
Робітники у святочних одягах маршували при 
звуках . Марсельєзи", гимну Великої французь-
кої революції, яка проголосила .‚Рівність, Бра-
терство і Справедливість' Це було за існування 
Д р у г о г о і н т е р н а ц ю н а л у П і сля ж о в т н е в о г о 
перевороту в Росії воно радикально змінилося. 
Перше травня стало у Москві в ійськовою пара-
дою, на якій показували зразки нових винахо-
дів у ділянці важкої зброї, — робітники і діти, що 
їх виганяли із шкіл, були тільки причіпкою до 
солдат ів як і . н а с л і д у ю ч и п р у с ь к у манеру, 
заведену Петром Першим, маршували з вики-
данням вгору правої ноги . Міхаїл Горбачов 
трохи злапднив суто військовий характер Пер-
шетравневого свята, але він ще проходив під 
масою червоних прапорів і серпом і молотом 
Перше травня цього року стало, мабуть, подзвін-
ням комуністичної паради На вулицях центра-
пьної д і л ь н и ц і М о с к в и з ібралася величезна 
юрба із червоними прапорами, із серпом і моло-

I том і траспарантами та плякатами з протиурядо-
вими гаслами Та маса рушила на Красну пло-
щу із к р и к о м і в и г у к а м и П О Л І Ц І Я вперше за 
існування к а л е н д а р н о г о Першого травня — 
після невдачних наказ ів через г учномовц ів 
..розійтись" — почала розганяти демонстран-
тів. Було кількадесят побитих, сотні арештова-
них. На телевіз ійному екрані показували цю 
капітальну сцену. 

Це повинно бути показовою лекцією для 
членів СОЦІАЛІСТИЧНОЇ партії в Україні, яка гуртує 
к о м у н і с т і в , і вс іх поза цієї парт і єю , які ще 
зберегли сантимент до ери Брежнєва Вони 
повинні собі усвідомити, що комунізм перейшов 
до історії, оскандалившись мільйоном винище-
нмх людей, ‚ .психушками" й ѓўлатами, ламанням 
душ і збіднюванням багатих країн. У країнах, де 
він ще збер і г ся (Китай , П івн і чна Коре'я, три 
країни колишнього Індокитаю і Куба) — немає 
сільсько-господарської колективізацій і дикта-
торський поліційний режим зберігається тільки 
у ділянці політики. Він невідхильно провалить-
св. 

`` Спосіб поведінки державної влади у Москві 
с у п р о т и к о м у н і с т и ч н и х д е м о н с т р а н т і в 1-го 
травня ц р повинен знайти насл ідування в 
Україні супроти ‚ .мирних" руїнник ів молодої 
української держави. Ігор Юхновський , член 
Верховної Ради України і член Академії Наук 
схарактеризував теперішню ситуацію в Україні, 
як . ‚ загальну с п е к у л я ц і ю " з д у ж е п о г а н о ю 
економікою над пропастю. Це делікатна ретори-
ка. Всі а м е р и к а н с ь к і і к анадськ і г р о м а д я н и , 
українці, які їздили в останніх тижнях в Україну, 
.стверджують, що існує там загальна не ‚ ‚спеку-

: 'л'яція", а шахрайство , розкрадання держав -
'-.ного майна і загальне хабарництво. 

Такий стан компромітує державу перед усім 
.^культурним с в і том і к о м п р о м і т у є тамтешню 
д е р ж а в н у владу, яка — видно — безсильна 

С у п р о т и асуспільних елементів. Чи не виринає 
'`автоматично лог ічний висновок, що супроти 
чотих ..спекулянтів" треба застосувати методу, 
.:`що н Єльцин застосував 1-го травня супроти 
`демонстрантів? Такої ситуації, яка настала в 
Україні, не можна ўздоровити лагідними мето-
дами. Створення льояльного до уряду поліцій-
ного і судового апарату — це найперша переду-
мова успіху економічного пляну, що його лред-
ставив проф. Юхновський у своїй доповіді 30-го 
'квітня ц. р. в Українському Інституті Америки, і 
кожного іншого позитивного пляну. Не Росія 

'п ідриває довір'я Заходу до України, а підрива-
:.`ють його наші таки українські ‚ ‚спекулянти", які 
`^саотизують відносини й унеможливлюють спо-
-лчійну, розумну будову всіма чинниками — дер-
г.жави. 1 

--`4 

``БРАК НОВИХ ЗАМОВЛЕНЬ майже зупинив зріст 
:^ерихаяського аиробннцтвя минулого місяця, а це в свою 
-``чергу розвіяло будь-які сподівання про поліпшення 
^економічного розвитку в цьому кварталі. Цю отгуацію 
Економічного мстою знову використає Уряд президента 

-^даіла Кдінтова, як приклад того, що Конгрес негайно 
-повинен схш-гштя шию оишомічиого пробудження. 

Нині маємо 22-го квітни. 
Як школи, українці стежать 
за гим. що діється в Росії. 
Далеко не все нам подо-
басться в діяльності Бори-
са Єльцина та його коман-
ди, але ж він-таки демок-
рат, хоч і непослідовний. 
Отже наші симпатії сьогод-
ні віддані саме йому. І трс-
6а сказати, що він заслу-
говус симпатій не лише з 
політичних міркувань, а 
просто як людина. По-вед-
мсжому незграбний вслс-
тснь, ніби вирубаний із вср-
бового стовбура кам'яною 
сокирою, він навіть з пер-
шоі о погляду справляє вра-
жсння типового сина землі 
російської. Таким він, влас-
нс, і с насправді. Змалеч-
ку і.пн.іпшіі колгоспних 
злиднів, ЄЛЬЦИН звик прнй-
матн лише необхідне для 
життя, але ж став ворогом 
будь-яких побутових над-
мірностей 

Коли М. Горбачов „об-
рав" Єльцина першим сск-
рстарем Московського Мі-
ського комітету партії, Єль-
цин здивував москвичів і 
цілий світ ‚‚нсиормальнн-
мн" звичками: його часто 
можна було бачити в трам-
ваях і тролейбусах, а дру-
жину й дочок - у чергах за 
члібом і молоком. Годі це 
мені видалося примітивним 
популізмом. Я гадав, що 
Єльцин недовго протрима-
сться на такому побутово-
му рівні Ѓв ось К. Ряза-
нов зробив документаль-
ний фільм про сьогодніш-
ньоіо Єльцина прсзидсн-

Микола Руденко 

НА КРУТІМ ПЕРЕВАЛІ ІСТОРІЇ 
мі 

та Росії. Перед нами про-
ходнть уся його сім'я — дру 
жина, дві дочки, онуки. Мо-
жна було б не повірити, що 
вони й досі ходять у чср-
ги по продукти, якби ми не 
бачили їх за кухонними 
справами. То коли старша 
дочка готус батькові кот-
лсти й смажену картоплю 
(мати зайнята бесідою з 
Е. Рязановим), ми добре 
бачимо, що цс для неї спра-
ва цілком звична. Тут нас 
обдурити не можна — ми 
самі цс робимо щоденно. 
Сім'я Єльциних не тримас 
хатню робітницю. Живуть 
вони у звичайному будинку 
серед звичайних людей, їх-
ній побут відкритий усім 
сусідам. Квартира в них 
також звичайна — невели-
ка й немала: чотири хімна-
ти. Така ж сама, як у всіх 
інших, хто мешкає в цьому 
будинку. Я знаю чимало 
письменників, учених, на-
аіть робітникѓа, які живуть 
у ліпших умовах. 

Ось повертаѓться з робо-
тн стомлений господар, що 
недавно втратив матір. Пе-
ред нами з'являѓться фото-
портрет матері Б. Єльцина 
— й ми переконуємося, що 
Сіьцнн дуже схожий на ро-
сійську жінку з добрим, муд 
рим обличчям. Виникає по-
бутова колізія поза сцена-
рісм: дочка розгубилася й 

подала Єльцннові холод-
ний чай. І тут спадає з Єль-
цнна все президентське 
ми бачимо ображеного ба-
гька, що картає дочку за 
неуважність. 

Мимоволі приходить дум 
ќа: а Руслан Хасбулатов ні 
за що б не пустив кіношни-
ків до свого мешкання: ад-
жс ж він устиг за бсзиінь 
приватизувати квартиру, 
що належала Л. Брежнс-
ву площа кімнат стано-
внть 400 квадратних мет-
рів. При цьому Єльцин на-
лежнть до переконаних ан-
гикомуністів, а Часбулато-
ва мас за свого проводн-
ря комуністична більшість 
російського парляменту. 
Тут ми приролтннм чином 
потрапляємо до псршоджс-
рсл правди й брехні — не за 
назвою цих понять, а за 
самою суттю. 

У мене немає сумніву, що 
референдум виграє Б. Єль-
цин — не Хасбулатов. Я не 
раз переконувався: народ 
(коли він вільний у своєму 
виборі) ніколи не помиля-
ігься. А в цьому разі взага-
лі помилитися неможливо: 
надто неприродно, дсма-
гогічно тримається перед 
кінооб'єктивом Хасбулатов 
і зовсім не ѓрас Єльцин — 
Йому не треба грати росія-
нина, бо він справді росія-
нин. А скільки ж доводить-

ся Хасбулатовў витрачати 
зусиль.аби персќоналі вн-
борців: хоч він і не росі-
янин, але душа в нього ро-
сійська. Чим настирливіше 
він у цьому запсвняс ро-
сіян, тим менше вони йому 
вірять. 

На цей раз спрняс псрс-
мозі Єльцина також Кон-
ституційннй суд. Слід за-
уважитн: Дев'ятий зізд дс-
путатів РФ прийняв ухва`-
лу рахувати подані за Єль-
цнна голоси не від тісі кіль-
костн виборців, яка фактнч-
но бере участь у рсфсрсн-
думі. а від загального їх 
числа, що значиться у спнс-
ках. Клінтон у Ванкувері 
зауважив: якби таким ро-
бом підраховували голо-
си на американських внбо-
рах, то Америка впродовж 
своєї історії не змогла б 
обрати жодного прсзидсн-
та. 

Аби нейтралізувати нсс-
приятлнвс враження від 
власної діяльности, що скла 
лося під час Дев'ятого зіз-
ду. тепер Конституційний 
суд став на бік Єльцина й 
скасував рішення з'їзду як 
неконституційне. Отже по-
дані голоси будуть лічити-
ся від тієї кількості, гро-
мадян, яка бере участь у 
голосуванні. Йдеться про 
перше й друге запитання, 
котрі стосуються Єльцина. 
На інші два запитання рі-
шення суду не поширюсть-
ся, але цс нікого не хви-
люс. 

Закінчення бухго. 

„Людина, яка не читас 
корисних книжок не мас 
переваги над людиною, яка 
не може взагалі читати" 
їак писав американський 
письменник і гуморист 
Марќ Твейн (1835—1910). 
Але пораду як знаЃѓти „ко-
рнсну ..-нижќу" не завжди 
можна лати, бо інакше пос-
гупа. професіонал жадний 
довідатись, що нове у його 
ділянці, а інакше книголюб, 
який шўќаг за перлиною 
літератури без огляду на 
час появи. Та як би і цей,ўдо 
обидва звертають увагу або 
на заголовок або на аато-
ра Цісї проблеми внрі-
шення не було, коли в руки 
попався цікавий заголовок 
книжки ..Post—Capitalist 
Society" (‚‚Післякапіталіс-
гнчна суспільність") Наррет 
Business 232 pp. 1993 рік і ці-
кавнй автор Пітер Ф. Дра-
кср (Peter F Drucker). Він, 
бо, хоча маловідомий се-
ред загалу читачів, однак 
мас надзвичайно великий 
вплив на провідників амс-
риканського бнзнссу та ін-
дустрії. Він теж сміливий 
мислитель консервативноі 
традиції, а як дорадник мс-
нсджемснту для більше ніж 
50-ох компаній втішасть-
ся великою професійною 
пошаною. Між іншим його 
вважають „найбільш корнс 
ним філософом, який вис-
тупае нині на бизнесовій 
сцені". Він мас за собою 
поважний університетський 
стаж, популярність своїх 
доповідей почитність стат-
тсй у передових амернкан-
ських журналах, а друкова-
ні книжки з діляНги менсд-
жсменту, економіки, полі-
тики і соціології доступ-
ні світові у перекладах. 

Останню книжку — 28-му 
з черги — про яку мова. 

Юрій Р. Рнбжх 

НОВА СУСПІЛЬНІСТЬ -
ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗВ'ЯЗКИ 

написѓав на 83-му році жнт-
тя. В її тексті можна вило-
DHTH деякі автобіографічні 
дані, що Дракер родом з 
Відня, а прибув до ЗСА у 
1937 році. Знову вжнван-
ия німецьких, японських та 
англійських термінів вка-
зують на його студії у Ні-
квеччшіі і Великобританії як 
теж його довше перебуван-
ня у Японії та не абияке 
обзнайомлсння з нею. Дра-
вер вьа-сас себе мнслнтс-
лем, який не ширяс у прос-
торах, а тримається землі і 
старається мати доступ до 
людей, щоб могти краще 
дс.-г7-тіджуватн проблеми з 
першої руки. 

Сама ж книжка охоплює 
три головні частини, а саме: 
суспільність, державний ус-
трій та знання. Тут читач 
зазнайомлюється з псрехо-
дом доби капіталізму і на-
ціональкнх держав на добу 
суспільности знання („Кло 
wledgc Society") та cycnLm.-
ности організацій. Зважмо, 
що перед XX століттям бі-
льшість громадян не звер-
талась до держави за допо-
могою. Але вже у велнко-
державі („Mcgastate") було 
дещо інакше, бо люди самі 
прохали Уряд ними опіку-
ватись, лікувати їхні неду-
ги і впорядковувати еконо-
міку. Та приходить тому 
кінець, бо дійовість велн-
кодержави прямо завмирає. 
Чому?.. Тому, що держав-
ні кордони стали пористі і 
неможливо контролювати 
інформацію цензурою віс-
ток, а слектронічнс псреси-
лання грошей стало гльо-

бальною рутиною. У ділян-
ці контролі капіталовкла-
ду теж зайшли зміни, бо, 
скажімо, американські ро-
бітники — колись без цента 

сьогодні фінансуванням 
своїх пенсійних фондів ста-
лн дійсними капіталістами і 
заразом власниками засо-
бів продукції. 

Автор вважає, що нова 
суспільність практично вже 
існує, а нею стала після-
комунісгнчна суспільність. 
Вона ж використовує віль-
ний ринок як один з випро-
буваних механізмів сконо-
мічної інтеграції Засоби 
продукції, які досі в ско-
номії загальноприйняті, 
вже не є капіталом, бо зас-
тупас його нині „знання" 
А його вартість створили 
продуктивність і нововвс-
дсння... 

Післякапіталістнчна сус-
пільність діє у довкіллі, де 
людина живе, працюс і 
вчиться. Тому саме освічс-
на особа стас центром сус-
пільности і використовує 
своє знання теж як член 
організації. Іншими слова-
ми їй прнходиться працю-
ватн рівночасно у двох ссре-
довищах, а це як „інтелск-
туал", зосереджуючися на 
словахй ідеях та як „менсд-
жер", зосереджуючися на 
людях та роботі. 

У книжці автор дас прик-
лади історичних потуг ми-
нулого. Колись Китай та 
І елям панували, однак, стро 
ѓо перестерігали елітарну 
освіту. Коли потугою став 
Захід він зреорганізував 
своє шкільництво довкола 

технологи друкованої книж 
ки і уможливив доступ шнр-
шим колам. Нині же гово-
риться про щось нове про 
суспільність інформації, що 
створила нових більйонс-
рів, організаторів підпрн-
смств з таким продуктом 
як: телефони, телевізії, фак-
сн, сателіти і очевидно ком-
п'тсри. 

У зв'язку з загальним 
поняттям інформації зга-
даймо, що ця книжка мас 
теж альфавітинй покажчик. 
На жаль, виявилося, що він 
неповний, бо бракус в ньо-
му багато назв новоство-
рених держав, про яких є 
мова у тексті. Як приЌлад 
візьмімо Україну. ЇХ^іема у 
покажчику, однакХс про неї 
згадка на 118-ій, 119-ій і 177-
ій сторінках. У зв'язку з роз-
валом царської Росії та ЄЄ 
ЄР автор говорить про за-
гальну асиміляцію, про ук-
раінця, що був останнім 
шефом штабу совстськоі 
армії, про довготривалий 
опір Кавказу чого не було в 
Україні. Балтійських кра-
інах та Центральній Азії. 

Пітер Дракер завважує, що 
новим державам, а між нн-
ми і теж Україні, ще бага-
то часу забере з повністю 
вив'язатись із завдання, яке 
може зробити тільки дер-
жава. А цим завданням є 
керування грішми, иодатка-
ми, армією і судівиицтвом. 

Тим часом тільки автоном-
ні місцеві неприбуткові ор-
ганізації соціяльиого сек-
тора сперті на добровіль-
цях як теж на „визволенні 
духової енергії людей" змо-
жуть разом забезпечити со-
ціяльні послуги потрібні 
суспільності та розвосві 
проводу державного уст-
рою. 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 

Володимир Баран 

Малярська виставка 
Ю. Савченка в Дітройті 

Відкриття виставки Юрія 
Савченка відбулося 16-го 
квітня цього року. Мистець 
з повною мистецькою ос-
вітою, що її здобув в Хар-
кові, з потужним орнгіналь-
ннм талантом, на крилах 
якого його картини огля-
дала Німеччина, Франція, 
Японія, Чсхо-Словаччина, 
Туреччина, Польща, Кана-
да і Америка. Під сучас-
ну пору проходить також 
його виставка у Відні. 

Оглядаючи його карти-
нн, насувасться мимоволі 
одна рефлексія. Читаючи 
одне з останніх чисел жур-
налу „Сучасність", ми до-
відусмося, що під кінець 
80-их років на Україну по-
вернувся абстракт. Повер-
иувся, як там сказано „під 
переможні сурми". Це явн-
ще зрозуміле, коли взяти 
під увагу клімат, в якому 
відбувалась творча праця в 
колишньому Совстському 
Союзі. Бо тепер врешті 
мистці могли скинути із 
себе наказний соцрсалізм і 
творити вільно. 

Але хоча стиль абстрак-
ту повернувся, як там ска-
зано „під переможні сур-
ми", Савченка цс не псрс-
конало, він не підпав під 
вплив пануючої моди. В 
житті свого народу він виз-
начив собі за ціль творити 
красу, яку він бачить дов-
кола себе. Його мистецтво 
сприсмливе і зрозуміле, ВІН 
надзвичайно багатий кольо 
рнст. Щоб бажанню тво-
рити красу дати якнайкра-
щий і виразний вияв, він 
звернувся до краєвиду і кві-
тів. Хоча знаменитий пор-
трстнст, у наведених двох 
темах людей не впровад-
жус. Видно в них тяжче 
знайти йому красу. 

Якщо б можна було його 
призначити до певного ус-
таленого стилю' в маляр-
стві, я сказав би, що він 

післяімпрссіоніст. Кольо-
ристична розсіяність Його 
сюжетів, в першій мірі кві-
тів нагадує картини Моне, 
але вони дещо більш ску'п-
чені й його мазки через 
свою здсцидованість, пос-
піх і розмах, говорять про 
пристрасть моменту творсн 
ня. Отже від Його квітів не 
відає натуралістичною ма-
нерою. Коли в малій кіль-
кості, вони ніжні, дслікат-
ні. Коли в великій кількос-
ті, вони творять розкішний 
букет, викликаючи снмфо-
нію згідливих барв. Харак-
тсрнстичним с тс, що тлом 
квітів с одностайне жовте 
поле, що в противагу тсп-
ла квітів викликас притишс-
ний холоднавий настрій. 

Різноманітність настро-
ів його краєвидів також 
дуже багата. Коли цс зи-
мові краєвиди вони спокій-
ні, кольористично ощадні, в 
інших порах року багаті ь 
барви, різною настросвіс-
тю, повні розмаху і сили. В 
цих сюжетах виразно вняв-
лясться, що свою мистсць-
ку руку присвячує природі. 
Селянські хати, коли вплс-
тені в краєвид, викликають 
вражіния нерозв'язаної спо-
луки зі землею, але все ж 
таки чогось додаткового, 
чогось другорядного. На-
віть така могутня будівля 
як „Слов'яногорський ма-
настир" ледве помітний се-
ред розкішнього довкілля. 
Тільки в картині .‚Києве 
мій" будівлі ѓже на псршо-
му лляні, не сховані, а вежа 
церкви гордо здіймається 
над ними. Нагромаджені 
будинки не вставлені вздовж 
якоїсь вулиці, а — фронга-
льно конфронтують гляда-
ча. Сама назва ‚.Києве мій" 
дозволяє нам думати, що 
тут мистець, шо любить і 
шанує своє столичне місто. 

У нього розмах, і сила і 
повне багатство життя. 

Павло Лопата 

Творець свосї візії 
З образотворчим мистсц-

твом відомого українсько-
го художника зі Львова Во-
лоднмнра Сліпченкаторон-
тонські глядачі мали наго-
ду познайомитися на вис-
тавці. яка від 28-го бсрез-
ня до Ю-го квітня, відбу-
лася у галерії Канадсько-
Українській Мистецькій 
Фундації Виставку відкрив 
інж. Мирон Барабан,, член 
Дирекції КУМФ. Він прн-
вітав усіх присутніх, а зок-
рема художника і д-р Євгс-
нію Пастернак, яка слова-
ми, сповненими теплом і 
шаною до мистецтва корот-
ко представила творчий пе-
ріод й осягн самого худож-
ника. 

Піц час виспівќи відвіду-
вачі змогли познайомитися 
з графікою мішаної техні-
кн і живописними творами; 
їх було понад 50. Це робо-
ти з циклів „Церкви Льво-
ва", „Фрески", і портрети 
відомих отців церкви, а са-
ме: Митрополита Володи-
мнра Стернюка, Владики 

Ізидора Борецького, отця 
мнтрата Дмитра Паньківа. 
а також серія графічних 
творів, основаних на пое-
зії його дружини Наталі 
Давндовської 

Творчість художника ко-
мунікатнвна й емоційна 
Вона вражає різноманітніс-
тю технічних засобів, якн-
ми володіє мистець. а та-
кож вмінням розкрити чс-
рез філософське і снмво-
лічнс узагальнення релігій-
ну тему. Про цс свідчать 
такі твори: „Зрада", „Хрнс-
тос і Пшіат", „Пророк Ісая" 
„Прости нам Боже" та інші, 
Не могли глядачі без пози-
тнвної оцінки оглядати тво-
рн, які проннкнуті роман-
тикою життя. Праці „Мав-
ка", „Осінні тумани", „Ка-
тсрина", ‚‚Життя" цс са-
модоказ нерозривної сднос-
ти всього живого з укра-
їнською землею. Це ті корін 
ня, які тісно зв'язують ху-
дожника з культурою рід-

(Зантчоннп на crop 3) 

Михайло Лоза 

ОЛЕКСА ВАРАВВА -
О. КОБЕЦЬ 

„Громада" припинила своє існування після того, як 
при кінці серпня 1919 року дснікїнці заволоділи Києвом 
Хоч обставини згодом змінилися, сприятливими для 
відновлення видавання журналу вони все одно не були 
Щойно в 1922 році замість „Громади" О. Кобець почав 
видавати журнал з новою назвою — „Нова громада". В 
цьому журналі друкувалися твори багатьох тодішніх 
працівників пера. 

По якомусь часі над журналом почали збиратися 
хмари. Влада стала вимагати від О. Кобця. щоб він л 
журналом перенісся до Харкова, який був тоді столицею 
УССР. О. Кобець був змушений це зробити. Сталося цс в 
1925 році. Маючи журнал у Харкові, уряд швидко 
підпорядкував його своїм вимогам. Цс змусило О. Кобця 
покинути працю в редакції „Нової Громади" і перейти на 
працю а редакцію іншого журналу, „Сільського Господа-
ря", де (за висловом самого О. Кобця) дихалося ще дещо 
свобідніше. Було це в 1927 році. Але й на новому місці не 
працював довго. Залишивши його, присвятився виключно 
літературній праці. 

По приїзді до Харкова О. Кобець жив з родиною при 
вул. Сумській, ч. 130. (Тут слід пояснити, що поет 
одружився ще в Києві, ѓгри гінці 19А7 року, з Мартою 

Самонснко. Господь благословив їх згодом двома 
синами). Коли ж у грудні 1930 року викінчено будинок для 
письменників ‚‚Слово". О. Кобця перевели до цього 
будинку. Большевицькій владі вигідно було мати письмен-
ннків разом, в одному будинку. Таким чином, можна було 
мати над ними кращу контролю. 

Літературна творчість О. Кобця — під час большеви-
цької окупації — різноманітна. Писав він романи, поезії, 
казки для дітей, сценарії для кінокартин, статті на 
літературні й економічні теми. Може тепер у вільній 
Україні вдасться дещо з тих творів віднайти. Може 
большевнки не понищили всього! 

З вибухом німсцько-совстськоі війни в 1941 році в 
житті Вараввів — як, зрештою, і в житті всього українсько-
го народу — зайшли великі зміни. За наказом совстськнх 
властей О. Кобець — як й інші українські письменники — 
повинен був евакуюватися на Схід. Він цього не зробив і 
залишився в Україні. За це був виданий на нього заочний 
присуд смерти — подібно як на Аркадія Любченка. 

В часі німецької окупації в Харкові почала виходити 
газета „Нова Україна". О. Кобець став її співробітником. 
Помішував у ній свої статті, вірші. Деякі з цих віршів 
увійшли у збірку „Сонце сходить", видану пізніше у ЗСА. 

Надруковані в „Новій Україні" твори О. Кобця 
притягали до себе велику увагу читачів. Між іншим, 
захопився ними посадник містечка Мерефа біля Харкова 
Петро Байбак і намагався допомогти О. Кобцсві і його 
сім!. А життя у Харкові не було тоді легким. Посадник 
запропо`нував О. Кобцсві посаду директора школи в 
Мсрефі. О. Кобець погодився, і восени 1942 року переїхав 

до Мсрефн. (Тут слід поясИити, що німці дозволяли на 
відкриття початкових шкіл — обмежених до чотирьох 
кляс). Переїзд до Мсрефн врятував О. Кобця і його сім'ю 
від голодової смерти. Перебування в Мсрефі було, однак, 
коротким. Фронт пересувався на Захід, і треба було 
залишати рідну землю. 

Розлуку з Батьківщиною, путь у невідоме пост 
зворушливо передав у вірші „Втікачі". Щоб передати 
трагізм втікачів, вистачить навести одну лише строфу з 
вірша 

Весь скарб у вузликах; маленькі саночки. 
Весь одяг на собі, обмотки ганчірняні; 
Глибокий сніг, і в ньому грузнуть два синки. 
Із рідної землі в світи з батьками гнані. 

Змальований образ — правдивий. В такий спосіб сім'я 
Вараввів-Кобців опинилася u Полтаві, а там пощастило їм 
дістатися до потягу, який через Кременчук довіз їх до 
Києва. Ця докучлива дорога тривала понад місяць. Харків 
залишили наші втікачі 8-го лютого 1943 року, а до Києва 
прибули в березні. У древній столиці України пробули 
вони до вересня того ж року, а тоді довелося продовжувати 
путь схнтальців. Вела вона через Станиславів, де затрима-
лнся на короткий час Старий Самбір — на Словаччину, а 
згодом до Чехії, Австрії, і зупинилися в Німеччині (у 
Баварії) біля Пассау. Там застав Вараввів прихід амери-
ханських військ в 1945 році Після капітуляції Німеччини 

(Закінчення нм crop. 3) 
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Відбулася... 
(Закінчення зі стор. 1) 

вихованні гідних репрезен-
тантів України в цій ділян-
ці спорту та остаточно Ок-
сані і Вікторові за їх осяги 
на світовій арені в прослав-
люванні незалежної Украі-
ни. Після цього відбувся 
приємний аѓг вручення на 
руки молоденької сироти-
чсмпіонкн О. Баюл стипсн-
дії на дальшу науку та під-
готову до чергової Олімпія-
ди в сумі Ю.ООО дол. Цю 
суму у формі чекового пере-
казу вручив чемпіонці М. 
Стебсльський. Присутні 
члени Проводу УСЦАК 
Олсксаидср Напора, Роман 
Пиндус і Омелян Твардов-
ськнй вручили по одній 
1,000 дол. подарунки — В. 
Петренкові, Г. Змісвській іа 
на її руки тренерові Ніко-
ласву, з Фонду Відроджен-
ня Спорту в Україні. Внс-
ловлюючи подяку в імені 
своїх учнів і свого співро-
бітника-трснера, Г. Змісв-
ська з радістю відмітила, 
‚‚тепер ми зможемо набути 
в Америці багато інвентарў, 
якого нам бракує в нашій 
тренерській праці зсучасни-
ми і майбутніми рспрсзсн-
тантамн України в цьому 
спорті" . Цісю подякою 
Змісвська підтвердила 

справжню дійсність, що за-
існувала в Україні в зв'язку 
з економічною скрутою. 
Проводові УСЦАК, зреш-
тою. як і усіма снмпати-
кам українського спорту, 
відомо, що чолові фігурис-
ти України були змушені 
виступати на свропсйсько-
му і світовому чемпіонатах 
" старих, або комбінова-
ннх ковзанах. В дальшому 
ході цісї зустрічі поодинокі 
члени Проводу УСЦАК, їх 
дружини і рідні провели 
гутірки підтримуючи одні 
одних в намаганнях якнай-
краще діяти для добра са-
мостійної України. 

..Ьюлійтс за них (Оксану і 
Віктора), болійте за Украї-
ну", — закликалл дслеѓвцђо 
УСЦАК трене'рќа Г. Зміся-
ська. 

В окремій розмові з авто-
ром цього репортажу Г. 
Змісвська відповіла на де-
кілька запитань, які стосу-
валнся її дальших плянів і 
праці в цій важливій ділян-
ці спорту. Після цього тур-
нс. що між іншими пройде 
ще в таких містах ЗСА, як: 
Рочсстер. Піттсбург, Син-
синнаті, Клівленді. ДІт-
ройт, Мінсаполіс, Денвер, 
Лос Анджелес. Сан Дісго і 
інших (ми згадали тільки 
міста де існують більші 
українські громади), Г. Змі-
свська і її учні виїдуть в 
Україну, при кінці червня. 
Негайно по приїзді розпоч-
нсться підготова в Одесі до 

ЗИМОВОЇ ОЛІМПІЯДИ В ЛІЛЛЬ" 
гаммсрі, Норвегіа, що від-
будеться в лютому 1994 
року. Радію, відмѓѓила Змі-
енська, що до збірної Укра-
їни поверне Віктор Петрен-
ко (він же зять Змісвс-кої), 
який значно скріпить склад 
нашої репрезентації На за-
пит чи крім Оксани і Вікто-
ра Змісвська мас молодші 
кадри спортовців, тренерќа 
ентузіястично відповіла: 
„Так, так, маюЃ Після роз-
валу СССР мені лишилося 
тільки двос учнів, тепер це 
число значно збільшилося, 
маю перспективних нових 
учнів, що в майбутньому 
будуть гідно репрезентува-
ги Україну". 

Дальше Змісвська дуже 
просила вибачити нашій 
чемпіонці світу, яка покищо 
ще не володіс вправно рід-
ною мовою. Це не її вина. її 
дотеперішній життєвий 
шлях не був нормальний. 
Як сирота в останніх кіль-
кох роках жила в російсько-
мовному середовищі. Про-
те вона любить свою Укра-
їну і невдовзі вивчить рідну 
мову. Цс й підтвердила са-
ма Оксана в розмові з авто-
ром, що продовжував гутір-
ку з нею і Віктором. „Обо-
в'язково вивчу українську мо 
вў. Досі я не мала можлн-
вості в школі в тренінгах і 
на вулицях Дніпропетров-
сьгого і Одеси, всюди псрс-
важас російська мова. По-
волі ця ситуація міняється і 
я напевно вивчу рідну мо-
ву" 

Свобідніше володіс рід-
ною мовою В. Петренко. 
Він захоплений ентузіяз-
мом українців до спортов-
ців з України і особливо 
увагою до себе, якої він 
зазнав в різних містах ЗСА і 
Канади в останніх вісьмох 
місяцях свого перебування, 
радше в часі своїх виступів з 
іншою професійною гру-
пою фігуристів. Віктор ра-
до поверне до збірної Укра-
їни, в складі якої хоче внбо-
ротн на черговій зимовій 
Олімпіаді, по можливості, 
ЗОЛрТ̂ МСДЛЛ}О. 
,кс;іііль̂ чтчін,̀  с'вітлинами, 
щирими прощаннями, гіо-
цілунками і побажаннями 
дальше тісно співпрацюва-
ти в спорті для слави Укра-
інн закінчилася ця історич-
на зустріч. В ній ще раз 
спортова Централя підтвер-
дяла своє життєздатність і 
головно дуже вдало викона-
ла одне із своїх сучасних 
завдань щодо вагомої під-
тримки чолових спортовців 
і тренерів України в їх діях 
для відродження спорту В 
національному дусі. 

1 на закінченя замітка для 
зацікавлених висотою вина-
город фігуристів в цьому 
турне. Провід УСЦАК, бу-
дучн поінформованим, 
стверджує, що вони нспере-
ходять скромних сум. 

Великодній... 
(Закінчення зі стор. 1) 

кий великодній базар, що 
впродовж цілого дня притя-
гав українську та чужинсць-
ку публіку своїми мистсць-
кимн експонатами, як та-
кож традиційним велнкод-
нім печивом, яке пишалося 
високими бабками, перек-
ладанцямн і пасками, які усі 
численні гості вмить розку-
пилн. 

У чепурно підготованих 
станках і столах можна бу-
ло закупити мистецькі жі-
ночі нашийники, закопані 
на тради ці йних ўзо pax мнст 
цсм зі Львова Любартом 
Ліщинськнм, гуцульські ке-
рамічні кахлі роботи також 
львів'янки Олени Стасюк, 
керамічні дармовнси знаків 
зодіяка у виконанні мист-
кипі з Києва Наталії Кор-
мслюк, як також праці міс-
цевнх, відомих вже публіці 
майстрів кераміки Слави 
Ґеруляк і Софійхи Зслик. 
При окремому столі можна 
було бачити виконування 
писанок під проводом О 
Зслик, цілий ряд народиіх 
прикрас із крамнички УМ, 
хустки та блюзќи розпису 
Ніни Бих, вишивані блюз-
ки, як також нашийники і 
ковтки роботи молодої Та-
мари Тершаковсць, а на 

стінах пишалися численні 
картини в`ідомих украшсь-
ких мнстців. 

При кожному станку тон-
пилися відвідувачі та покуп-
ці, а гостинні організаторки 
цієї вдалої імпрези старяли-
ся про відповідний теплий 
настрій. 

Несподівано велика кіль-
кість відвідувачів амерн` 
канців вказує на те, що заці-
кавлення українським на-
родним мистецтвом с в Ню 
Йорќу широке і мас дальші 
можливості розвитку. Тут 
допомогли відповідні рсх-
лямові засоби, зокрема ін-
формації у телевізійних но-
вннках та у щоденниках Ню 
Йорќу і околиці. 

Як ствердили організа-
торкн ярмарку Оля Леви-
цька і Анна Алиськевнч, ця 
перша спроба такої імпрези 
була вдала, а вони при тому 
багато набрали досвіду на 
майбутнє. 

Подібні імпрези повинні 
періодично відбуватися у 
музеї перед святами, зоќре-
ма Різдва Христового, то-
му, що вони у амернхансь-
кому середовищі дуже по-
пулярні, мають зацікавлен-
ня широких кіл та свою 
традицію. Мистецькі яр-
маркн в Ню Йорќу ігрово-
литься так на вулицях, якіў 
різних приміщеннях, і вони 
находять численних покуіь 
ЦІВ. 

Л. Ліщџнський і Т. Тершаковець при станках своїх праць. 

Зустріч професійних учителів 
Проголошена незалежна 

Україна, після понад 70-літ-
нього московсько-комуніс-
тичного тиранського пану-
вання, одідичила бсзпоря-
док, знищення, демораліза-

I цію, біду тощо у всіх ділян-
^ках духовного і матсріяль-

ного життя. Сьогодні всі 
українці, живучі по широ-
кому світі, включно з Укра-
їною. с зобов'язані допо-
могти у відбудові країни їх 
предків. 

MEEST - KARPATY 
120 Runnomodo Road, Toronto, Ontario, Canada M6S 2Y3 

Tel.: (416) 761-9105 OFax: (416) 761-1662 

УКРАЇНСЬКА ФІРМА МІСТ 
презентує 

павроата міжнародних конкурсЊ та фестивалю „Череона Рута" 

БОГДАНА СТАШКІВА 
і музичний гурт „ДЗВОНИ" 

- Музичний гурт .ЃДЗВОНИ" з старовинного українського иіста на ГуцупьщинІ Івано-
Франківське (колишнього Станіслаоооа) лаареат 1-го І 11-го українських пісенних 
фестивалів ..Червона Рута". В проѓ рамі гурту, мов ќа вишитому рушнику переплітаються 
чарівні полоѓні карпатського краю та пісні українських авторів. Гурт „Дзвони" 
користується популярністю на Україні та за П можвми. Професійне звучання гурту 
гармонійно доповнює чарівний спів Богдана Сташківа 
фопькяьорного фестивалю в ГоллндИ. 

Тож гостинно запрошўено вас 
на зустріч з українською піснею. 

ПОРЯДОК ВИСТУПІВ: 

павреата Всесвітнього 

ЧЕТВЕР, Є-го ТРАВНЯ 1993 РОКУ 
ѓод. 7:00 вечора 

Ukrainian National Home 
140 2 Ave. 

NEW YORK 
П'ЯТНИЦЯ, 7-го ТРАВНЯ 1993 РОКУ 

год. 7:00 взчора 
Davldson Ave. 

BOUND BROOK. N.J. 
СУБОТА, 8-го ТРАВНЯ 1983 РОКУ 

год. 7:00 вечора 
St John'B Gym, Hall 
768 Sandford Ave. 

NEWARK, N.J. 
НЕДІЛЯ, 9-го ТРАВНЯ 1993 РОКУ 

ѓод. 1:00 по обіді 
Holy Сѓова Parish Centre 

31 12th-30th St 
ASTORIA LONG ISLAND. N.Y. 

ВІВТОРОК, 11-го ТРАВНЯ 1993 РОКУ 
ѓод, 7.00 вечора 
Ukrainian Centre 
240 Hope Ave. 
PASSAIC. N J . 

СЕРЕДА, 12-го ТРАВНЯ 1993 РОКУ 
ѓод. 7:00 вечора 
Ukrainian Centre 
90-96 Fleet Street 
JERSEY CITY N.J. 

ЧЕТВЕР, 13-го ТРАВНЯ 1993 РОКУ 
год. 7:00 вочорз 

Holy Spirit School Auditorium 
3015 3rd Ave. CHESTER P A 
П'ЯТНИЦЯ, 14-го ТРАВНЯ 1993 РОКУ 

год. 7:00 вечора 
Ukrainian Cultural Centre 

700 Cedar Rd. 
PHILADELPHIA, PA. 

НЕДІЛЯ, 16-го ТРАВНЯ 1993 РОКУ 
год. 4:00 по полудні 

St. Michael Ukrainian Catholic Church 
2401 Eastern Ave. 
BALTIMORE, M D 

ВІВТОРОК, 18-го ТРАВНЯ 1993 РОКУ 
год. 7.-00 вечора 

Soju_lvka,.._ 
Kerhonkaon N.Y. 
Tel. 914-626-5641 

Учителі мають внїмко-
вий обов'язок помагати 
школам в Україні. Цей обо-
я'язок с в додатку до вип-
равлення помилок про Ук-
раїну в американських шкі-
льних підручниках і матері-
ялах. 

Не й с причина чому ми 
за яликасмо українських вчи 
тслів історії і суспільних 
наук прибути на нашу пер-
шу зустріч, яка відбудеться 
у Ню Йорќу в Українсько-
му Спортовому Ќлюбі, і 22 
Друга азе. (другий поверх) 
в суботу, 26-го червня, о 
год, 1-ій по полудні. 

Цього ж самого дня ми 
будемо мати зустріч з на-
шими відділами включно з 
відділом з Торонто. Ви бу-
дсте мати можливість зуст-
ріти інших вчителів, обмі-
нятися думками, нав'язати 
контакти і побачити вистав-
ку з України, Не проминіть 
цісї важної нагоди при каві і 
солодкім. За додатковими 
інформаціямн слід телефо-
нувати до Зиновія Ќвіта 
(215) 769-0889 вечером. 

Українська Спілка 
Професійних Учнтсліз 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УФФО 
ПЕРЕНЕСЕНІ 

Загальні збори Украіи-
ської Федерації Філядель-
фійської Округи перенесені 
на неділю, 23-го травня, 
ѓод. 3-тя по полудні. Збори 
відбудуться в УОК Центрі. 
— І. Даннлснко. 

Володимир Берагуро 
МЕЧ І КНИГА 
Історичні оповідання-

для молоді. 
Ілюстрації П. Андрусеаа 

І М. Михал-анча 
Ціна 7.00 дол. з портом 

Мви-аииіа стейту Ню Джерзі зобе 
о мус 64 стейтоосго поппіку 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street 

, Jersey aty. N.J. 07302 

Напередодні з'їзду 
колишніх учеюіідь 

гімназії СС. Василіянок у Львові 

. 

Невдовзі відбудеться тре-
тій з черги з'їзд колишніх 
учениць гімназії СС. Васи-
ліянок у Львові. Гімназія ця 
виконала велику працю і 
варто було б , щоб також 
колишні учениці гімназії з 
діяспори взяли в ньому 
участь. Тізд призначено на 
17-те — 20-те червня 1993 
року у Львові, в прнміщсн-
иях колишньої гімназії. 

Програму заплянував 
Комітет, який очолює Олс-
на Коваль, заступник Гали-
на Савицька, Мсланія Во-
лннсць Білинська, директор 
Школи Мирослав Брилин-
ський, Олексій Дзядів та 
інші. 

Ми, колишні учениці ѓїм-
иаліі в діяспорі, особливо 
горді із почину д-ра Василя 
Лева, ініціятора і головного 
редактора ‚‚Пропам'ятної 
Книги гімназії С С ІЗалнлія-
нок". яга появилась 1980 ро-
ку, а друга частина вийшла 
друкомў 1984році. Проф. В. 
Лев думав ще про видання 
третьої частини „Пропа-
м'ятної Книги" присвяченої 
головно ученицям-герої-
ням, з яких багато заслано 
на Соловки та в інші табори 
смертн. і про яких за больше-
вицьхої системи не можна 
було згадати в попередніх 
книгах. Д-р Василь Лев ду-
же багато праці вклав до 
появи цих книг, бо багато 
членів із попередніх Редак-
ційних колегій не вірили, 
що це можна зреалізувати й 
тому залишили свої пости. 

Проф. одначе не відступив і 
при малій, але гармонійній 
співпраці Редакційної коле-
гії і Ділового комітету до-
провадив діло до успішного 
кінця. 

Всі колишні учениці гім-
назії, в міру своїх спромож-
ностей, зложили пожертви 
на видання книги, розпро-
далн дуже багато її примір-
ників і також немало псрес-
лалн в Україну. 

І тепер, напередодні на-
шого третього з'їзду у Л ьво-
ві, до якого нас запрошено 
з доповідями, ми вибрали 
Діловий комітет в діяспорі. 
Його очолюс проф. Дарія 
Вергановська-Вннників, ці-
лим серцем віддана ідеї з'їз-
ду, бо ж цс її кляса організує 
з'їзд Ми, інші члени, не мо-
жемо бути гіршими і хоч 
щирими пожертвами на ту 
ціль мусимо допомогти зрс-
алізуватн це нелегке діло. 
Думаємо, що з нагоди цьо-
го з'їзду ловляться у Львові 
якісь дописи, що будуть 
оформлені хоч в скромному 
внданні-доповненні до на-
ших пропам'ятннх книг 

Розуміючи нелегке фінан-
сове становище організато-
рів, Діловий комітет в діяс-
порі заплянував збірку на ту 
ціль, як і наші доповіді, 
повезе особисто голова Ді-
лового комітету у діяспорі 
проф. Дарія Винників, яка 
проживає у Канаді і з якою 
ми є у постійному контакті. 

С. Бер падин 

Творець... 

ПИ - -

(Закінчення з) стор. 2) 

ного народу і його історією. 
Сповнені високим духоп-
ним змістом роботи Сліп-
ченка „Ніка", „Початок", 
„Творення", „Сад вічнос-
ти", „Передчуття" та інші 
виконані на поезії Н. Давн-

. донської. У цих творах від-
чуваються глибокі філософ-
ські інтерпретації життя, 
буття і смертн, зображені 
засобами пластичних алс-

горій та метафор. До кар-
тини „Хліб Вжссневських" 
можна б додати й іншу каз-
ву „Хліб наш насущний...", 
в якій автор правдиво і май-
стерно зобразив і хліб, і бу-
лочки і колачі, бо вони сим-
волізують духовне і земне 
наше єство. 

Виставка привернула ува-
гу не тільки глядачів з То-

'роМТо, але з інших міст. 
"Онтаріо: Сподіваємося, що 

художник В. Сліпченко і 
надалі творитиме на бла-
го українського народу. JJ. 

Олекса Варавва... 
(Закінчення зі стор. 2) 

родина Вараввів перебувала найдовше — від літа 1946 
року, в таборі Ді-Пі у Шляйсгаймі біля Мюнхену.Звідтам 
емігрувала до ЗСА — в червні 1950 року. 

З приїздом до ЗСА розпочався новий етап на життс-
вому шляху О. Кобця. Спочатку проживав із сім'єю на 
сході Америки, а при кінці 1952 року прибув до Баффало. В 
1952 році нав'язав контакт зі „Свободою". В тому часі 
„Свобода" почала видавати — раз на тиждень — літсра-
турннй додаток. Членом редакції цього додатку був 
Василь Чаплснко, якого О. Кобець знав ще з часів 
видавання „Нової Громади" в Києві. 1 саме з ним О. 
Кобець нав'язав контакт. Деякий час співпрацював з 
„Веселкою", яка почала виходити в 1954 році. 

у Баффало О. Кобець активно включився в життя 
громади. Виступав з доповідями у ќлюбі „Наша Хата", 
який тоді існував у Баффало, промовляв на імпрезах. 
Разом зі своїм сином Олександром редагував журнал 
„Наша Церква" при своїй парафії (Українська Автокефа-
льна Православна Церква Co. Тройці). Багато уваги й 
труду присвятив українській молоді як її виховних і 
учитель. Вчив на курсах українознавства, що їх провадили 
СУМ і Пласт, а згодом зорганізував власну школу 
українознавства, яку зареєстрував.у Шкільній Раді УККА. 
Часто запрошувано його на виховника молоді, яка 
таборувала на сумівс-кій оссліі „Холодний Яр". Окремо 
слід відзначити піклування О. Кобця своїми внуками — 
дітьми молодшого сива Олега. 

Перебуваючи у Баффало, О. Кобець відшукав у 
Конгресовій Бібліотеці у Вашінгтоні свій твір „Записки 
полоненого" і перевидав у 1959 році в Німеччині. Видав у 
1961 році збірку „Сонце cxojjjrrb", в яку ввійшли вірші і 
дрібні прозорі твори. Мав у плані написати „Записки 
письменника" і „Записки емігранта". Почав реалізувати 
перший задум. Дещо з запланованих „Записок письмен-
ниха" друкувалося в паризькому „Українському Слові", в 
1959 році, а також у збірнику „Безсмертні", присвяченому 
неокляснќам (1964). Дещо лежить ще певно в машинописі, 
а дещо зберігається, можливо у магнетофонннх записах, 
які свого часу робив Леонід Полтава для „Голосу 
Америки". Щодо „Записок емігранта".то О. Кобець не 
мав змоги навіть почати їх. Перешкодила цьому смерть. 
Помер 5-го вересня 1967 року. Його дружина Марта 
померла значно пізніше — 27-го лютого 1983 року. 
Обидвос поховані на цвинтарі Св. Матвія у Вест Сснека 
біля Баффало. 

УВАГА! УВАГАІ 
Пригадується, що 

Посмертні повідомлення 
до поміщення н щоденнихў „СВОБОДА" 

приймаються тільки 
до години 8:30 рийку, 
лісщо родина бажає їх мати 

кадрухозвними того самого дня. 
ВІДДІЛ ОГОЛОШЕНЬ 

ПОДЯКА 
S волі Всевишнього, -в-го лютого IMS р-

иао-одМвио иАиИмияв у М нИмгь 
мій найдорожчий МУЖ 

бл. П. 
ВОЛОДИМИР 
СТАСИШИН І 

колќійній професор гИи-ідЯ у Львові І 
старшина 1-ої Українсько! ДмДО ЎНА 

Цќю дорогою, саладаю мою кадщирішу полюсу усім, 
що своєю участю у похоронних відправи віддали останню 
прислугу І пошану похЮкс.му Володимирові, а мені старапи-
ся улвѓшити мій ИОИИіаовииИ біль І смуток. . 

Пор^доасІмсхла.-^їи)мс^вдФуподжкуо.Монс.С.Чом-
ко-І І о. С Полкові м пнроввіцвния похоронних ЯІЙПрВВ, осо-
блиао о. Мопс ЧомкоаІ аа щирі промівяьмА слова під час 
Святої Літўрѓі!. 

Моя дужа щиро подяка дивізМиикааа-друаям Володмми-
ра, В. Саляќмі, М. ШвачуковІ І Г. Юшку %ш дужа дбайлива 
підготування похорону, чого я сама на а силі була -робити. 

Моя сердечна подяка, -а ширі прощальні слова ќа Пана-
хиді: а. СалякоаІ. від друіЬ-дивіаІйникІв, А ПрииимковІ від 
хору „Діброва", якого покійний був одним U днриѓвитів, 
О. Кузьмі від Кредитової Кооперативи ‚Саиолоивч", якої 
покійний буя довголітній бухѓвл ьтаром, Софії Радьо аа про-
шальна слово над могилою від усік вамяяків Џ Мнмии, котрі 
приїхали а далеких сторін полроиівти свого друга в молода-
чих лѓѓ. 

Моя щира подяка В. Моѓї, котрий приїхав в дружиною 
Із Моктреалю І його щнрі с-оаа-спомнки на трм.-иі 

Дякую О. ПришлякоаІ іа прощ-.пьиІ слова на трк-ні від 
Пласт-Лрияту. 

Сердечно дякую РоммюаІ Паимюву а Торонто, котрий 
приЬіаа полрощати свого хресного батька 

Висловлюю щиру подяку хорові „ДіброваЃ аа 
ня похоронних відправ як рАвиояс діиіііійінкам, котрі відда-
ли останню пошану саооіу другові по аброі у ѓкиќпіІя прало-
рами під час Паиахиди І на ц-кнтврі, те -а носенни доіасви 
ни на місцв вічного спочинку. `і ,-;' 

Моя сердечна подяка всім хто вложмв пожертви на лію-
ти: „Дітям Чорнобиля", „Вісті КоаабятаитаҐ, привтвяям вв 
-ложеиня пожертв на відноалення церкви у Митѓі біля 
Львова І членќам Союзу Українок аа пожер гай ќа Украаюь-
кий Муаей в Ню йорќу. 

Щира подяка Е. Ковальській І СофП Радьо м гостшвм 
прийняття І нічліги для приїжджих гостей. 

Висловлюю аюю щиру подяку всім рідким, прк-тяллм 
І внайомим за надіслання квітів, пожарів на Служби Божі за 
спМ)чуття листовно чи телефонічно. 

Щиро дякую Народному Домові — голосі А. Ннмомвчмо-
му аа уживання млі І Дидииові аа приготуввини тримві. 

Накімоць моя nof-ка похоронќомў ааввдвиию Е. Ко-
вальчукові аа солідне виконання своїх обоя'к-ків. 

Щире спасибі всім, від мене І сестри покійного Гаяніќї 
Баландоќ а родиною, що в цей невимовно болючий час до-
помагали нам переносиѓм наша гора. 

Хай БсеамшнМ нагородить вас усіх своНаи 
щедрими ласками. 

Горем прибита - СГЕФАНІЯ СТАСИШИН 
Збіркові пмсти а пам'ять,ба а Володимира Стасишииа 

ЛІШі№ЌьХЩЉсій№ ІЗ . 
Листа ‚ЛГТЯМ ЧОРНОБИЛЯ-

дол. — Стефрим Стасишм-
100 дол. — д-р Андрій Мяцюрак — Чикаго; 
по 50 дол. — Станиця 1-ої Української ДиаЬЯ ЎНА в Гартфор-

ді Е. СмваиЬКЄ" 
по 30 дол. — Р. Сиааиькмй, О. Сивенький, 
по 23 дол. — О. Л. КІмах, Мирослава Кўім, О. С. Кузьма, 

А. Олексмшии І Б. КозииськийГд-р Ю. Осталюк. Т. Си-
венмсий, Е. Сиротюк, І. Чайковсмса; 

по 20 дол. — Н. Гафтковнч. Р. Платош, АА. Пришляк, П.С. 
Пришляк, В. Саяни; Ж. Роавадовська, 9Л. Ромаиишии — 
Фльорида, В. Теслюќ. МЛІ. Шевчук -,, 

15 дол. — Е. Ковальська; 
по 10 дол. — А БогданЬ, Р. Воробапь, В. Захвряоааич М. 

Зяиц П. Крамар, М. Куртяк, Мирои Куіьо, а ЛевськиН, 
0. М одќне ька, Л. О. Сгаткевкч, Е. Стальааях, І. Саірський, 
1. Табель, С Фаль, Н. Федоркевич. 

Листа на „ВІСТІ КОМБАТАНГА' 
по 50 дол. — Володимир І Марія Мота—Монѓреаль, Ярослав 

Пеньків, Роман Пвкькіа — Торонто, Станиця 1-ої Украін-
ськоі ДкаЬІІ ЎНА, Стафаиія Стасншин; 

no 25 дол. — мгр Борис Крупа. С Саичук; 
по 20 дол. — В. Гаврилюк, СГригорчук — Філадельфія, Ігак. 

АА Прншляк. В. Сагдк, Р. Сивміький, д-р О. В. Теслюќ, 
М.Л. Шевчук; 

по 10 дол. — Б. Аитонишми, А Богданіѓ, П. Бойчук, Б. Даю-
біка, О. Гладун, Е. Ковальсмса, Н. Крваців, М. Куртяк, 
М. М. Ку`ьсцР. Игяійуек, З.О. Мвидич, В. Попа'дуќ, Л.Ро`; 
кечькмй, Л. О. Статхввич, проф І. Телсок, П. С Шагвй,' 
Г. М. Южин, С. С Фаль, І. Л. Яриш. 

Листа на ВІДНОВЛЕННЯ ЦЕРКВИ У МШАНІ біля Львова 
по 50 дол. — П. Ґ. ДееисЬ, Стефеиія Стасишик 
30 дол. — Е. Сне єн ька; 
по 20 дол. — С Григорчук, І. П. Когут. З- Панас, С Радьо, О. 

Свмвіиок. Т. О. Цяик. 
Листа на УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ в НЮ ЙОРИЎ 

no 2S дол. — Кате Гадмамч, С Кукіль, д-р Я. І. Остапкж. 
г I l l " 

Ділимося сумною вісткою, 
що з аолі Всевишнього 

відійшла у вічність 25-го кяігня 

СВ. п . 

ЄВДОКІЯ 
КУШНІРЧУК 

на вв-му році життя 

: 

ПОХОРОН відбу-ся 5-го травня 1W3 року до 
Українського Мавзолею у ВашЬктоиІ ДК. 

Горем прибиті: ч . 
муж — РОМАН СЕМЕН 
дочка -МАРІЧКА з мужам САВАРИНОМ 
сни — ПЕТРО з дружиною СОФІЄЮ 

ь Україні син - МИКОЛА з 
МАР1ЧКОЮ 

внуки —ГАЛИНА з 
МИХАЙЛОМ КУЧЕРОМ 

пр-внуки - АНДРІЙКО, СТЕПАН 1 
МАРІЧКА 

Дальша родќив в Космачі на І 

. 



СВОБОДА. ЧЕТВЕР, 6-го ТРАВНЯ. 1993. 
- " 

Виставка І. Мельник-Гаврилюк 
в Норт Порті 

В Норт Порті. Фла,, від-
булася виставка ориііналь-
них картин, скомпонова-
них з фльоридськнх мушс-
льок мисткині Іванни Мс-
льннк-Гаври.тюк з Торон-
то. Офіційне відкриття від-
булося 20-го березня. 

Картини можна було ог-
лядатн також в неділю. 21-
го березня, в Українському 
Релігійному і Культурному 
Осередку en. Андрія у Норі 
Пори Виставку відкрила 
Міра По'вх. 

МНСТКИНЯ виставляла та-
КОЖ свої картини у збірних 
ВиставЌах В Торонто Тут 
виставила 21 кар піну. Ор-
иамснтальиі картини і Мс-
іі.ник-Г.іври.ікж внявля-

ють оригінальність, свіжу 
думку, нові творчі ідсі. Цс 
виключно композиції KBI-
тів. ( р о м с н н . соняшники , 
айстри, хризантеми), гілок. 

китиць, метеликів. Красу 
природи Мсльник-Гаври-
люк передала не тільки фар-
бами — акварслсю, але й 
різиороднимн мушлями, ви-
юв.існимн з глибин океану. 
Мушлі і мушсльки псретво-
рсні а квіти, роблять гарне 
враження своєю нсбудсн-
ною красою. Все було солі-
д н о виконане , естетично 
розвішане, одним словом 
гарно оформлене 

Виставка увінчалась не-
лнким успіхом-Фльоридсь-
ка публіка сердечно приві-
тала таку виставку, а дока-
зом цього була велика фре-
квсішія. Публіка цікаво ог-
лядала і купувала 

Бажаємо мисткині І. Мс-
льннк- Г`аврилюк дальших 
успіхів у її творчій праці. 

Присутній 

' 

ПРОЛОГ ВІДЕО ПРОПОНУЄ 
нові ХУДОЖНІ ФІЛЬМИ ЗА ТВОРАМИ 

Володимира Винниченка 
ЗАКОН 
f}ranQQ^^tpOf-Ax 

0 Оѓ-№їОРМЯЙ. -' Гмрмлиж 

ГРІХ 
ВгопоФннхроплх, 

Н Оороо-а, 6 С`ѓў{`іќл 

ЧОРНА ПАНТЕРА та БІЛИЙ ВЕДМІДЬ 
ВгоПіЗВ".ч реллі ' Лорошек"О. 0 КучЄ{)Оняо. УКРТЕЛЄСЯПи(19S0) 

ВЛО`'С`ІЬ одно-'с фіпьму $35.00 
Всі три фіпьми - $ 90.00 

Кошт,, п,,,-:.' -.." S 4 0 5 - 1 6 9 5 (Be ІЙим в лис;:." - м о л ю ДОЛ—ри) 

LZJKJ ; - . і х . - - ^ ` . 

не ШСОМОЄО РОізох tor}t зоитноодмоє NJLOTOeU SA. 
ІД пм{..imntt: безкоштовно із ЗСЛ і Канади РИРР' 

1 - 8 0 0 - 4 5 8 - 0 2 8 8 тшХ 

V.I.M. PARCEL SERVICE INC. 
на УКРА ЇНУ: 

ПАЧКИ 0.99$ІЬ 
ГРОШІ РОДИНІ, ДРУЗЯМ 

ВАНТАЖІ ПРИВАТНІ, КОМЕРЦІЙНІ 

ВІДБІР П А Ч О К З Х А Т И , П О В Н Е З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я 

у ФІЛАДЕЛЬФІЇ: 
Ten. (215) 763-2697, між 4 P.M. - 8 P.M. 

у БАЛТИМОР І , Мд: 
Т.п. (410) 276-1327, між 4 по поп. — 8 . . ч . 

Також обслуговуємо мешканців 

В І Л М І Н Ґ Т О Н У , Ч Е С Т Е Р У І С А В Т Д Ж Е Р З І 
УКРАЇНСЬКІ ГРОШІ В УКРАЇНСЬКІЙ КИШЕНІ' 

УКРАЇНЦІ 
СХІДНА ДІАСПОРА 

А Т Л А С 
Передмова — Д-р історичних ..лук Всеволод Наупчо 

Текстова частина — кандидат географічних науи 
Ігор Виниичонко Відповідальний редактор 

Ростислав Сосса Картограф Євгеній Мержвімськнй 
..Man- ЛТД' . Київ. 1992 р. Ціна і пересилкою 11 дол. 

Н.. малах показано чисельність, густоту і розміщання укра-
інською народу на території колишньої Російської імперіі. 

а згодом СССРшд кінця 19 ст до машин днів 
Можна придбати п книгарні 

'"МрВОБОДА 
Мешканці стеиту Ню Джерзі повинні долучити до ціни 

64 продажного податку 

І 

ЗАКЛИК 
Шановна українська громадо' 

Як в ідомо із світової преси, нові докази катого-
рично свідчать про велику несправедливість амери-
канського департаменту юстиції (ОСІ) у фальшиво-
му оскарженн і Івана Дем'янюка Вже у 1978 р ОСІ мав 
конкретн і дані , що І Дем'янюк не був катом в Треб-
ЛІЙЦІ , але все таки започаткував і вперто продоажу-
вав судовий процес проти нього 

Минулого літа федеральний апеляційний суд 
6-ої округи у Синсиннаті . Огайо, із своєї власної ІНІ -
ціятиви наново в ідкрив справу видачі І Дем'янюка 
до Ізраїпп. Такий крок без прецеденту в історії аме-
риканського права У своєму розпорядженні феде-
ральний суд зазначив, що зробив це рішення, бо 
‚.зайшли серйозні питання щодо поведінки амери-
канських прокуратор ів" Цей суд має право уневаж-
нити видачу Дем 'янюка і тоді Ізраїль, зг ідно з умо-
еами договору з ЗСА. буде змушений відіслати під-
судного до Америки 

Справа Дем'янюка вже тяп.еться 15 років, емо-
ційно і фінансово вичерпуючи йсго родину, котра 
наполегливо працює в його обороні . Українська дія-
спора жертаенио підтримувала цю працю На жаль, 
знайшлись особи, котр і , без жадної фахової підста-
ви критикували професійну оборону і своїми на-
клепами довели д о повного краху фонду оборони 

Нарешті прийшла велика нагода зак інчити цю 
несправедливість проти І Дем'янюка. Було б ще 
більш несправедливим, якщо в моменті коли цілий 
світ, в ключно із Н ю Йорќ Таймсом, закликає до оноа-
леного повного розгляду цієї справи, родина Де-
м'янюків не мала фонд ів щоб нарешті захистити сво-
го батька їм треба негайної щедрої фінансової .до-
помоги. Просимо висилати ваші датки безпосередно 
на нижче подану адресу — це є єдиний фонд допо-
моги оборони Дем 'янюка : John Demjanjuk Defense 
Fund. P.O. Box 92819. Cleveland. Ohio 44192. 

Едвард Нишник . голова. Ф о н д Оборони 
Дем 'янюка 

Адв. Андр ій Филипо -ич 
Адв. Михайло Варис. мол . 
сл івголови Комітету оборони при 
УкраТнсько-Америкаиському Товаристві 

Адвокатів 

Праця для України продовжується 

Товариство Ѓу манітар-
ної Допомоги Україні` в 
Норт Порті. Ф.іа не зрад-
жуючись деякими нссприят-
ливнми подіями в Україні, 
котрі не працюють на ко-
ристь відбудови і закріл-
лення самосттйносги і нсза-
лежности. продовжує свою 
працю активно вже чотири 
роки. 

Річні загальні збори То-
варнства відбулися 2-голю-
того І993 року в прнсутнос-
ті більшості, членів та з 
участю голови ККДУ д-ра 
Б Бурачннського. 

Праця Товариства розго-
рнена на вссгромадській 
площині. Головною мстою 
цьогорічної праці було (і с) 
придбання фондів для під-
тримки Дипломатичних 
представництв України. 
Збірка дала суму 14,475 дол. 
котрі переслано на зазначс-
ну мету. Псрспслсно Різд-
вяну Коляду з внслідом — 
4.000 дол. 

За згадані акції налсжить-
ся заслужена подяка інж. Я. 
Букачсвському. котрий вже 
четвертий рік с відповідаль-
ним за всі збірки. Рефрсн-
там зовнішніх зв'язків Й. 
Іванову та П. Пілгородсць-
кому велика подяка за ак-
тивну працю Вони написа-
ли 28 листів та дек ілька 
разів збирали підписи до 
конгресменів і сенаторів, як 
і ло Президента ЗСА. з до-
магнням уважною ставлсн-
ня в своїх рішеннях віднос-
но справ України, юхрема , 
проблеми ядерної )броі. Як 
завжди точний і акуратний, 
касігр і овариства ніж. М, 
Кузьма в своїх підсумках 
ПОВІДОМИВ Загальні Збори, 
що за неповні чотири роки 
д іяльност і ! ї о в р н с т в а до 

каси надійшло 169,700 дол. , 
котрі передано до „вищих 
інстанцій" для допомоги 
Україні. Якщо взяти під 
увагу, що Товариство Гу-
манітарної Допомоги Ук-
раїні в Норт Порті склада-
сться зі самих „сеньйорів",, 
то думаємо, що можемо 
служити прикладом іншим 
українським громадам! 

Відбуто зустрічі з інж. О. 
Кузьмою — членом Екзску-
тивн для справ Чорнобиля в 
ЗСА, з О. Лаирнновнчсм — 
заступником голови Руху 
на Україні. 

‚.Карнавалова забава" 
принесла чистого доходу 
понад 2,000 дол., як і кож-
ного року. 

Разом з Громадським ко-
мітстом нашої околиці бу-
ло відзначено дату Чорно-
бильської трагедії та Свято 
Державності! 24-го серпня з 
доповіддю активного члена 
Товариства Галини Ко-
роль. 

Д-рові Володимирові Ко-
ролеві, засновникові Това-
риства і (одночасно) голові, 
корий впродовж 3 літ з по-
вною посвятою працю-
вав для добра Товариства 
(а тим самим і України), 
голова ККДУ д-р Б. Бура-
чннський висловив спеція-
льну подяку і признання за 
успішну працю. 

Нову управу на 1993— 
1994 рік очолив інж. Б. Ва-
щннськнй. Висловивши по-
дяку за довір'я, інж. Ващии-
ськнй відразу повідомив 
присутніх про широко за-
кросні пляни Товариства на 
майбутнє. 

Щасти Боже новій управі 
осягнути добрі успіхи! 

Галина Король 

Відбнванконі першості 
УСЦАК відбудуться 

в Чикаго 

Згідно з уповноваженням 
Управи УСЦАК, цього-
річні. 35-ті відбиванкові 
першост і У к р а ї н с ь к о ї 
Спортової Централі Аме-
рнки і Канади, влаштує 
У ACT „Лсвн" Чикаго. Пре-
дставник Ділового Коміте-
ту турніру д-р Юрій Куріца 
інформує українські відби-
ванкові осередки, що змага-
ння турніру, визначені на 
суботу. 22-го травня цього 
року, відбудуться на спор-
товнх площах залі Рск Плеќс 
у Моунт Проспект, Іллн-
ной. 

Діловий Комітет і Упра-
ва відбнванкової ланки 
У ACT „Леви" Чикаго, внш-
лють на адреси всіх україн-
ськнх спортовнх осередків, 
що є членами УСЦАК, обі-
жнкк, в якому будуть пода-
ні детальні інформації про 
турнір. 

Управа УСЦАК прига-
ду( провідникам усіх укра-
їнськнх вілбнванкових дру-
жнн, ию учасниками пер-
шснств можуть бути осе-
рслкн, які с дійсними члсна-
мн УСЦАК і мають вирів-
ияні членські вкладки до 
Централі до 1993 року. За-
лсглі вкладки можна висла-
тн ло УСЦАК теж через 
Діловий Комітет турніру на 
адресу його представника: 
George Kuritza, І ION. Home 
Avc Park Ridge, 111. 60068; 
tcl. (708) 823-0430. Fax (708) 
823-0431. 

Однорічна висота вклад-
кн до УСЦАК даного осс-
редку виносить 25 дол. 

Ѓпортова програма 
Українського Фестивалю 

С`портова програма Ук-
раінського Фестивалю в 
Голмдслі, Ню Джерзі, під 
патронатом УСЦАК, від-

У'країна потребує нашої допомоги 

Нні Йорк(РСГ). Фслс-
ральна Кредитова коопера-
тнва . .Самопоміч" в Ню 
Йорќу, у своєму річному 
звіті за 1992 рік. подає, що 
ця установа за минулин рік 
видала на розбудову укра-
їнськогожиття 139,346дол,. 
а саме: Академії св. Юра в 
Ню Йорќу, школі ўкраїно-
знавстпа. Товариству ..Са-
мопоміч". Ню Йорќ, журна-
лові ‚‚НовиніСвіт", молодс-
чим організінііям. громад-
ськнм організаціям, релігій-
ним організаціям, науко-
вим установам, мнстсць-
ким організаціям, на оборо-
ну людських прав, харнта-
тнвннм установим, фі.тьмо-
вим студіям, на допомогу 
Украіні, на оголошення в 
процесі, зовнішні зв'яжи, 
коляди й виховні і громад-
ські послуги. 

Під цю пору активи крс-
днтівкн виносять 213,912.338 
дол 

На Річних зборах коопе-
ративи, що відбулися 14-го 
березня 1993 року вавдито-
рії Академії св. Юра в Ню 
Йорќу, Богдан Й Кекіш. 
президент ФКК „Самопо-
міч". проголєкив збіркову 
акцію на закуп будинку для 
українського консуляту в 
Ню Йорќу. Кожний член 
повинен зложити на ту ціль. 
зі своїх ощадностсвнх річ-
ннх відсотків свою лепту В 
сумі від 100 - 200 дол Збори 
схвалили його заклик, і в 
Крсдитівці вже відкрито 
спсціяльнс конто, куди члс-
ни можуть вкласти свої по-
жсртви. 

Тепер консулят приміщс-
ннй на 49-ій вулиці й 3-ій 
авс. в Ню Йорќу й платить 
місячно 10.000 дол. ренту. 

Щоб оминути коштовно-
го ренту, вирішено купити 
цей будинок. До цієї акції 
закликається усі крсдитівки 
нюйоркського стенѓу й Но-

вої Англії. Кожний член 
крсдитівки мас особливу 
нагоду стати будівничим 
українського консуляту. 
Україна вийшла на світову 
арену й нашим обов'язком с 
допомогти їй бути рсчни-
ком українського народу у 
вільному світі. Наша мо-
лодь йшла в Україну в 
1991 році перед загальними 
виборами на президента 
України з кличами „Хто, як 
не ми"?, „Як не тепер, то 
коли"?, а цс й зараз с дуже а 
дуже актуальним. Допомо-
жім своїми навіть мінімаль-
нимн датками закупити 
приміщення для українсь-
кого консуляту. бо цього 
від нас вимагає Україна. 
Старе українське прнслі-
в'я — „нитка по нитці, бід-
ному сорочка", про що по-
аннні пам'ятати не одиниці, 
але всі члени крсдитівки. 

Нові п'єси у виконанні 
драматичного ансамблю 

‚Муза" у Торонто 

Канадська земля збагачу-
валася приїздом нових смі-
грантів, а серед них своєю 
працьовитістю виділялися 
українці не тільки освою-
ючн цілинні прерії а також 
організаційними здібностя-
ми щоб бути матсріяльно 
забезпеченими. 

Ці прикмети добре підмі-
тив поет і гуморист Борис 
Олександрів, пишучи коме-
дію-шзрж про приїзд до 
Торонто українців по Дру-
гій світовій аійні П'есо над-
звичайно цікава, повна гу-
мору, яку варто побачити і 
пригадати нашу впертість і 
винахідливість. 

Комедія „Кар'єра докто-
ра Цибулі" йтиме у неділю. 

ЗО-го травня, ѓод. 3-тя і ѓод. 
7-ма вечсром. 

Друга п'єса „Операція на 
совісті", автор Володимир 
Канівсць. йтиме перший 
раз у Канаді в неділю. 30-го 
травня, ѓод, 3-тя і година 7-
ма вечсром. 

Не всім відомо про горе-
звісннй 1937 рік. коли за ..мул 
рими вказівками" Комуніс-
тичної партії фабрикували 
..ворогів народу" і невинно 
засилали у нетрі Сибіру. 

Обидві п'єси під режнсу-
рою Михайла Ґави на сцені 
театру Інституту св. Воло-
димнра, 620 Спадайна авс. і 
в Торонто. 

Для преси і гостей з Ук-
раїни вхід безплатний. 

У ^ j f ^ ^ S . МОЖНА МА6ГГИ 
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ВІДЕО СТРІЧКИ VHS 
. КАРПАТСЬКІ ЗІРКИ 

APON - 7784 
. ВАТРА GROUP 

APON - 7785 
. КАРПАТСЬКІ 

АКВАРЕЛІ 
APON - 7786 

. ПОХОРОН 
ПАТРІЯРХА 
APON - 7787 

. ПЕРША РІЧНИЦЯ 
НЕЗАЛЕЖНОСТИ 
1992 

. КАСЕТИ 3 УКРАЇНИ 
' б ПЛАТІВОК S13 00 

ПишіТк ПО П'ООІІ 
.ат-лоти 

APON RECORD CO. P.O. Boa 3082 St.lnwoy 
Ung bland Cry. N.Y. 

11103 
(7ІЄ) 721-5599 

ВСІ УКРАЇНСЬКІ 

ДІТИ ДО 

УКРАЇНСЬКИХ 

ШКІЛ! 

НАСТУПНІ ВІДПРАВЛЕННЯ ПАЧОК: ЗО КВІТНЯ 114 ТРАВНЯ 
ШВИДКА ДОСТАВА ПРЯМО В РУКИ ОДЕРЖУВАЧА НА УКРАЇНИ 

$1.65 за фунт і дешевше - 5% знижка для організацій 
Масмо новий склад, в метрополі ї Нью-Йорку! 

2 01 .340.1260 
ТрансУкраїна 

TransUkraine Shipping Services 

будеться в суботу, 19-го 
червня. У спортовій програ-
мі запляновані футбольні 
турніри в групах старших і 
юнацтва, а теж трійкові 
відбиванкові турніри в гру-
пах жіночій і чоловіків. 

Зацікавлені провідники 
українських дружин можуть 
звертатися по детальні ін-
формації до проводу турні-
рів: Ukrainian Festival Sports 
P-m, 943 Garden St. Union, 
NJ . 07083. 

Відкритий міжнародний 
футбольний турнір 

на „ВерховніїЃ' в Глей Спсіі 

Четвертий річний футбо-
льний міжнародний турнір 
відбудеться під патронатом 
УСЦАК на оселі У БС „Вер-
ховина" в' Глен Спей. Н.Й., 
4-го липня цього року.Тур-
нір організовує УСВТ „Чо-
рноморська Січ". Зацікав-
лсннх провідників украінсь-
кнх дружин просимо звср-
татися по детальні інфор-
мації до Управи Т-ва: Chor-
nomorska Sitsch, 680 Sanford 
Avc., Newark, N.J. 07106. 

Збірна відбиваики України 
в іграх за чашу Европн 

Ігри за чашу Европи 
розпочалися в групах, по 
закінченні яких продов-
жуватнмуться в міжгру-
пових зустрічах, до яких 
закваліфікуються псремож-
ці. Суперники груп зустрі-
чаються двічі: на виїзді і 
вдома. В першій зустрічі 
збірній України довелося 
відбути змагання на виїзді в 
Тсль Авіві, Ізраїль, із збір-
ною тієї країни. Після зав-
зятоі гри збірна України 
перемогла вислідом 15:7, 
15:10, 11:15, 15:11. Відплатќі 
змагання мали відбутися на 
початку березня ц.р. в Кис-
ВІ. У складі збірної України 

внступали: Чсрняѓа, Гуди-
ма, Зайцев, Гатін, Мушен-
ко, Коров`янський, Вушний, 
Коломосць, Кравчук. 

Черговими суперниками 
збірної України будуть рсп-
рсзснтації Данії і Румунії. 

Чи осягне Сергій Бубка 
висоту 6 м 20 см? 

Сергій Бубка — чемпіон і 
рекордсмен світу в скоку у 
висоту з жердиною, має 
намір в цьому році продов-
житн боротьбу з земним 
тяжінням і додавати санти-
мстри до своїх світових 
осягів в талях та на стадіо-
нах. 

Сергій переконаний, що 
скок з жердиною на „космі-
чну" висоту 6.20 — завдання 
цілком реальне, принаймі 
для нього. 29-річннй „су-
псратлст" з Донецька прнс-
тупив до тренувань в Бсрлі-
ні, де тимчасово живе. Вже в 
цьому році Бубка встановив 
нові рекорди, а тому числі в 
міжнародних змаганнях, 
що відбулися в його рідно-
му Донецьку. 

Тепер Бубка розпочав со-
лідну підготовў до ссрпнс-
вого чемпіонату світу, що 
відбудеться в місті Штут-
гарті. Німеччина. (Між ін-
шим, в 1986 роїџ в цьому 
місті Бубка здобув титул 
чемпіона Европи). Цього-
річний успіх Бубкн дозво-
лив би цьому славному ат-
летові. за плечима якого 34 
поправки у таблиці світо-
внх рекордів, забути про 
провал на Олімпіяді в Бар-
ссльоні. де абсолютному 
рекордсменові не підкори-
лася початкова висота. На 
шляху до Штутгарту Сср-
гій. можливо, виступить на 
двох-трьох змаганнях, але 
не більше. Перед Барссльо-
ною, вважає Бубка. він внс-
тупав надто чаї 
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ПРИЙМЕМО на ПРАЦЮ 
до 

АДМІНІСТРАЦІЇ „СВОБОДИ" 
особу із знанням української І англійської мов. 

Медичне забезпечення, пенсійний плян і інші 
бенефіти. Платня після умови. 

Проситься висипати резюме до: 

"SVOBODA" 
30 Montgomery Street " Jersey City, N.J. 07302 

Tel.: (201) 434-0237, 

Англійське видання 

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ УКРАЇНИ 
за редакцією ВОЛОДИМИРА КУБІЙОВИЧА. 

діючий редактор: ДАНИЛО ГУЗАР-СТРУК 
1-ий і 2-ий з циклів п'ятьох томів, які мають вийти до 1992 р. 

A-F — 119.50 дол. — 968 стор. 
G-K — 125.00 дол. — 737 стор. 

Альфабет)ічна Енциклопедія України, базована на 25 
ро`сах праці, комплогно зровідоваио і доповнене видання 

'Енциклопедії Українознавства, вповні ілюстроване кольо-
рооими І чорно-білими фотографіями і численними малами. 
перш'орядний покажчик життя і культури українців в Украіні 
і діясг.орі. 

Видання University of Toronto Press, накладом Канад-
ського Інституту Українських Студій, Наукового Товариства 
їм. Шевченка і Канадської Фундації Українських Студій. 

Набувати можна у книгарні Свободи. 
SVOBOOA BOOK STORE 

ЗО Montgomery Street. Jersey City. N.J 07302 
Мешканці, сѓенѓу Ню Дкер)і обо-`я)ус поо-тн д о ціни 

6% стейтоеого пспатку. 

ЗМІНА АДРЕСИ 
- `І 

До Адміністрації „Свободи" 

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

Прошу ЗМІНИТИ мою адресу: 
„Свободи" О „Українського Тижноізика" О 

„Веселки" О 
Моя СТАРА АДРЕСА була: 

Число Відділу (якщо член УНС) - . 

Ім'я І прі-доща 
Адреса ..„.„ _ _. ; 

Моя НОВА АДРЕСА таќя: 
Ім'я І прізвище - ' - - -
Адреса _....__...._.„._....... _.„..„ 

На зміну адреси проситься 
ововтоково ДОЛУЧИТИ t1 CO . 

ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗМІНИ АДРЄСИ ТРИВАЄ ВІД 1-2 ТИЖНІВ 
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Скок з жердиною — це 
все життя Сергія Бубкн. 
його фах: „Я цілком поглн-
нутнй цією роботою, нама-
гаючись на кожних змаган-
нях досягати найвищих вис-
лідів. Це продовжуватиме-
ться ще два-три роки, якщо 
все піде гаразд — до 1996 
року." — каже Сергій. До 
юних спортовців Бубка іш-
голошус:. ‚.заплянуватн" 
світові рекорди не можна. І 
хоча 6.20 — цілком реальна 
висота (нинішній рекорд 
світу однаковий в залях і на 
стадіонах -- 6.15). але щоб 
вона підкорилася, нсобхід-
ний збіг багатьох спрнятлн-
вих обставин. 

. -
О. Шяпаренко тренує 

веслярів Еспаиії 

Славний український все-
ляр. багаторазовий чемпіон 
цього спорту. Олсксандср 
Шапарснко працює згідно 
із контрактом в одному з 
всслярських клюбів в F.cna-
нії. Не зважаючи на цю 
працю, О. Шапарснко залн-
шасться президентом Фсде-
рації Веслування України. 
Розмовляючи недавно із 
спортовнми журналістами, 
Шапарснко, між іншим, ска-
зав: „Я договорився з сс-
панцямн, щоб вони запро-
силн українських веслярів 
на змагання. Крім того, 
еспанська Федерація дала 
згоду післати свою.дружи-
ну др участи в змаганнях — 
Мсморіялі Рябчннської. 
який нарешті повернувся в 
Україну. Лише один раз. 
після ЇХНЬОГО встановлений 
вони проводилися в Украї-
ні. в Житомирі. Потім їх 
було включено до міжнаро-
дного календар ця і вони 
наприкінці травня щорічно 
збирали веслярів у Москві, 
в Крнлатському. Різні ста-
пи переживав Меморіял. 
присвячений українській ве-
слярці. котра трагічно загн-
ну.та кілька місяців після 
ОЛІМПІАДИ В Мюнхені, в 
якій вона перемогла на 
порозі свого 25-річчя. Тс-
пср адресою Мсморіялу 
стає Тернопіль. Тут облид-
нусться веслова база, на яку 
веслярі з європейських кра-
їн зможуть діставатися без 
ускладнень". Шапарснко 
вже обговорив з Міжнарод-
ною федерацією справу про 
необхідність включити рс-
гати в Тернополі до п калсн-
ларя вже від 1994 року. От-
жс. президент Федерації 
веслярів України, хоча й 
працює за корлоном. про-
довжує виконувати свої 
обов'язки. 

Подав О. Твярдовсьхий 

i f i . l M r i t . t i 
26 First A v e n u e 

N e w Yo rk . N . Y 10009 
Te l . : (212) 473-3550 

всі шкільні к н и ж к и ПРОСИМО 
ЗАМОВЛЯТИ І АРЦІ. Не ОГИДІ 
кмижги ВСІХ .нп"і"ниг . Одержм-
т . и . сліпуючий день ліспи тіл-фо-

ИІЧНОГО uuo-леиия. 

Щ НА ПРОДАЖ 9 

НА ПРОДАЖ 
Нове мешкання - 2 спальні 
на Українському Селі в Бавн-

Вруку Н Дж 
ren j 

(008) 358-6124 

tj ДО ВИНАИМУ # " 

ПОМЕШКАННЯ 
иа дві кімнати (апартамент) 

у Києві. На лотооищі зустрічає 
авто з шофером на цілий день. 
Готовий сніданок, обід та еочеря 
Винаймається лише за $35 00 
на день за особу. 

ВІКТОР ГОЛОВАШ: 
Phone and Fax: 
(615) 652-7972 

#FUNERAL DfRECTOKSCJ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
о BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОГГИЦЯХ 
ЛЎІС НАЙҐРО - директор 

Родина ДМИТРИЌ 

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

(212)674-2568 


