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ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НЕМИНУЧЕ 
Полтава (УНІАР). — Тут 

22-го травня народний дс-
путат України Микола 
Шкарбан зустрівся з вибор-
цями і поінформував про 
економічну ситуацію в краї-
ні. Він сказав, т о Верховна 
Рада майже погодилася на 
нове чотирикратне підви-
щсння цін. якого слід чека-
тн з дня на день. Щодо снту-
ації в Уряді, то на думку М. 
Шкарбана, Україна виживе 
лише під умовою, т о Уряд 
не наздоганятиме події, а 
випереджатиме їх. 

Сьогодні в Україні ціни 
такі: свинина коштўе 3,000 
куп за кілограм, яловичина 
— 2,700. сало — 2,200 куп.; 
кг„ ќурн — 3,500 куп. за шт., 
гуси — 8,000 куп. за кг., 
молоко 170 куп.('л., масло 
— 4,000куп.;кг., сметана — 
800 куп. за кг., сир твердий 

— 4,000 куп.укг., сир сві-
жий — 600 куп.;-г., картоп-
ля — 350 куп. за відро, яблу-
ка — 2,500 куп.укг., капуста 
— 800 куп.;кг.. огірки — 700 
куп.;кг.,'помідори — 1,800 
куп.^кг., цитрини — 800 
куп.; шт. За один російський 
рубель дають три українсь-
ких купоно-карбованці, за 
один доляр ЗСА у банках 
дають 3,000 купонів, а пере-
купщнки на вулиці — 3,100 
купонів. 

Костюм жіночий коштўе 
25,000 куп.; або 8 дол.Л 
взуття чоловіче і жіноче — 
15,000куп.уабо 5дол.;,бсн-
знна 20-літрова каністра — 
20,000 куп.І або 7 дол. і. 

Середня місячна платня 
лікаря та вчителя становить 
15—20,000 купонів, або 5— 
7 дол. на місяць; 

Комуністи компромітують 
підприємців 

Київ (ЎШАР). - Тут 18-
го травня відбулася прссо-
ва конференція ѓтравника 
Руху Віктора Ніказакова. 
присвячена подіям у Вср-
ховній Раді. На думку адво-
ката. відсутність виваженої 
економічної концепції Уря-
ду породжує нсузголже-
ність у діях владних струк-
гур. правовий хаос, робить 
дії Уряду непередбаченими, 
в очах підприємців, позбав-
ляс` можливості, прогнозу-
вати і це гальмує підпри-
смннцьку ініціятиву. Зава-
жас підприємництву також 
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наявність у всіх струк-
турах. в тому числі й 
серед підприємців, певних 
сил. які свідомо протидіють 
цьому процесові. До таких 
сил Рух відносить прокому-
ністичні реакційні групи та 
об'єднання, які почали нас-
туп на демократію в Украї-
ні. Ці реакційні сили ком-
промітують саму ринкову 
економіку, підприємництво 
разом з підприємцями в 
очах населення на тлі ско-
номічного і правового без-
ладдя та загрози справжніх 
злиднів. 
- ,,; 

Влаштовують конференцію в 
Іллінойському університеті 

Урабана, Ілл. (Р. Б.). — 
Тут 7—12-го червня ц.р. у 
приміщенні головного осід-
ку Іллинойського універси-
тету відбудеться 12-та річна 
конференція, присвячена 
українській проблематиці. 
Конференцію організує Ук-
раїнська Науково-Дослідна 
Програма і спонзорують її 
Східньо - Еаропейський 
Центр Іллинойського унівср-
ситету. Фундація Українсь-
ких Студій в тій же високій 
школі та інші українські 
наукові й культурні органі-
зації. Подібно до попсред-
ніх конференцій, а нарадах 
яких брали активну участь 
вчені з 18-ти держав чоти-
рьох континетів, цьогоріч-
на конференція буде також 
мати міжнародний харак-
тср: в її нарадах виступ-
лять дослідники з Австра-
лії, Голляндії, ЗСА, Кана-
ди, Німеччини, Росії і, зок-
рсма, з України, з таких 
міст як Київ, Дніпропетров-
ське, Запоріжжя, Львів, Тер 
нопіль і Херсон. 

Цьогорічна конференція 
проходитиме під загаль-
ною темою „Освіта й нау-
кові досліди в самостійній 
Україні". Ця тема виявила-
ся вельми актуальною для 
вчених, передусім професо-
рів інстѓитутів й унівсрсите-
тів і наукових працівників 
Академії Наук України, зві-
дкіля організатори конфс-
рснції сподіваються коло 
сорок її учасників. Серед 
доповідачів з України пе-
рсважають, зокрема, ті осо-
би. які будуть перший раз у 
ЗСА — серед них визнач-
ний літературний і театраль 
ний критик, репресована в 
часи совєтського режиму 
Наталя Кузякіна, професо-
ри В. Скоренќо — ректор 
Київського університету ІМ. 
Т. Шевченка, В. Толок — 
ректор Запорізького унівср-
ситету, Е. Гришин — рек-
тор Тернопільського при-
ватного коледжу вищої ос-
вѓѓи та А. Карась — про-
ректор Львівського уніаср-
сігтету ім. 1. Франка. Допо-
відатиме на конференції 
вже відомий у західньому 
світі д-р Анатолій Погріб--

ний - заступник міністра 
освіти України. 

З Академії Наук Украінн 
прибудуть 12 вчених і дос-
лідників різних галузей нау-
ки. між ними чотири акаде-
міќй — Омелян Гіршаќ, про 
фссор-емерит історії Ўкраї-, 
ні! в Гарварді. Ярослав Іса-
свич. Іван Лукінов і Петро 
Голочко. Крім них псред-
бачсннми доповідачами 
конференції будуть чотири 
члснн-кореспондентн АНУ. 
десять деканів факультетів 
і директорів катсдр універ-
ситстів й інших високих 
шкіл України та понаддсся-
ток інших відомих дослід-
ннків. педагогів, бібліоте-
карів і мистців пера, серед 
них д-ра Ганна Чумачснко з 
Херсону, яка нині є. можли-
во. наймолодшою в Украї-
ні. шо здобула ступінь док-
тора з літератури. З дипло-
матичних центрів України у 
ЗСА прибудуть на конфе-
рснцію проф. Володимир 
Забігайло — культурний 
аташе амбасади України у 
Вашінгтоні й Анатолій 
Олійник — Консул в Чика-

ҐО. 
Крім конференційних се-

сій. які будуть мати плс-
нарннй характер, у вечірніх 
годинах будуть висвітлені 
документальні фільми і від-
будуться товариські зустрі-
чі (передконфсренційка зус-
тріч-гТрнйняття відбудеться 
ўвечорі в неділю. 6-го черв-
ня, включно з традиційною 
спільною вечерею. В нсді-
лю, 13-го червня, група до-
повідачів з України зустрі-
неться з українською гро-
мадою Чикаго й околиць. 
Ця зустріч відбудеться на 
спсціяльному прийнятті, 
що його влаштовує Фунда-
ція Українських Студій в 
ІллиноЙському універснте-
ті під проводом мгр Раіси 
Братків. 

Зацікавленим конферен-
ціоо слід звертатись до 
проф. Дмитра Штоѓрнќа на 
ч. тел.: (217) 333-1340. або 
(217) 356-9195. Факс (217) 
244-0398. або до проф. На-
талі Лончини на ч. тел. (217) 
333-0224. 

ПОМЕР МГР ІВАН ГЕВРИК 
Вінніпег, Ман. — Тут в 

місцевій лікарні помер trie-
ля короткої, але важкої, 
недуги у суботу, 22-го трав-
ня, о ѓод, 6:45 ранку мгр 
Іван Геврик, колишній го-
лова Контрольної Комісії 
Українського Народного 
Союзу, головний директор 
УНС для Канади і довго-
літній секретар 445-го Від-
ділу УНС у Вінніпезі. 

Мгр І. Геврик народився 
в Дрогобичі і там закінчив 
народну і середню школу і 
був завзятимспортовцем та 
активним в українських ор-
ганізаціях. Перед окупа-
цісю большевиків виїхав до 
Німеччини, студіював полі-
тичні науки в університеті в 
Подєбрадах, а пізніше фар-
мацевтику в Мюнхені, яку 
закінчив ступнем магіста. 
Там був далі активним в 
українському спортовому 
житті, як також в студент-
ському, у Товаристві „Січ", 
пізніше „Зарсво". 

Переїхавши до Канади, 
поселився у Вінніпезі, де 
включився в організаційне 
життя, став членом УНС, 
У НО та ряду інших громад-
ськнх, спортових та полі-
тичннх установ. Був голо-
вою Відділу ЌУ К та членом 
Президії КУК, членом Нау-
кового Т. ім. Шевченка в 
Канаді, головою Встсран-
ських Організацій, членом 
Фундації ім. Т. Шевченка в 
Канаді для видання доку-
ментальної праці про голод 
і нищення культури в Украї-
ні. 

Понад 20 років мгр І. Гев-
рих був головою Головної 
Контрольної Комісії У$іС,' 
а від 1986 року був внбра-
ннй директором УНС для 
Канади і помер на тому 
пості. Рівночасно був за-
ступником голови Контро-
льної Комісії СКВУ і голо-
вою Контрольної Комісії 
БУЌК. Був одним із шести 
членів Центрального комі-
тету будови пам'ятника Т. 
Шевченкові біля вінніпезь-
кого парламенту. В 1963 
році за свою віддану працю 
для культурно-освітніх ці-
лсй був проголошений Гро-
мадянином Дня у Вінніпезі, 

Св. п. мгр І. Геврик 

а в 1983 році за працю для 
української громади, як 
провідний член численних 
організацій і провідний 
член УНС Канади був на-
городжений Шевченківсь-
кою медалею на конгресі 
КУК. 

В липні 1992 року заходом 
громадського комітету Він-
ніпсгу там влаштовано 
мгрові Гсврикові та його 
дружині Стсфанії ювілей-
ннй бенкет з приводу 75-
річчя з дня народження 
мгр І. Ѓеврика, 45-річчя 
подружнього життя та 55-
річчя громадської праці. 
Тоді він отримав з рук го-
ловного секретаря УНС Во-
лодимнра Сохака союзову 
пропам'ятну таблицю за 
заслуги ювілята для УНС,а 
цс 40 років безперебійної 
праці, в часі якої він зорга-
нізував понад 500 членів та 
вїдбу%"більшс сотні поїздок 
до УНС на конвенції та 
наради. 

Покійний вперше не при-
був на річні наради Голов-
ного Уряду УНС цього ро-
ку, які саме закінчилися 
напередодні його смерти. 

Залишив у смутку дружн-
ну Стефанію, дві доні'Ма-
рію та Лідію і трос вну-
ків та широку сокрову ро-
дину. яка була йому дуже 
близькою. 

Похорони відбудуться у 
суботу 29-го травня у Він-
ніпезі. 

Зареєстровано Конституційну 
Партію 

Київ (УНІАР). - Тут у 
п'ятницю, 21-го травня, за-
ресстровано Конституцій-
но-Демократичну Партію. 
Як повідомив корсспонден-
тові УНІАР голова партії 
Володимир Золотарьов, 
Конституційно- Демокра-
тична Партія (КДП) — це 
партія клюбового типу, міс-
цеві організації якої прово-
дять самостійну політику в 
регіонах, згідно з місцеви-
мн умовинами. 

Основна мета партії по-
лягас в обороні інтересів 
середньої клясн — підпри-

смців та інтелігенції До 
зформування дієвої багато-
партійної системи партія 
діятиме не як партія влади, 
а як партія впливу; внсту-
патиме з політичними іні-
ціятнвамн, братиме участь 
у демократичних бльоках 
та коаліціях. КДП входить 
до правого крила об'єднан-
ня „Нова Україна" Засно-
вана Конституційно-Демок 
ратнчна Партія 19-го трав-
ня 1991 року. Перший з'їзд 
відбувся в Харкові 21-го 
червня 1992 року, 

На Союзізці відбудеться 
вчительський семінар 

Ню Йорќ. — Шкільна 
Рада повідомляє, що цього-
річний двотижневий вчитс-
льський семінар, спонзоро-
ваннй, як і попередніми ро-
камн. Українським Народ-
ним Союзом, відбудеться 
на Союзівці. Семінар роз-
рахований для підвищення 
кваліфікації вчителів шкіл 
українознавства в системі 
Шкільної Ради, хоч вчителі 
інших систем також мо-
жуть брати участь, а для 
молодих учителів він необ-
хідннй. Вільні слухачі по-
бажані, як і попереднього 
разу. 

Навчання на семінарі три 
ватнме два тижні — від 1-го 
до 14-го серпня ц.р. Кошти 
перебування на семінарі 
покрис УНСоюз. 

У пляні підвищення рівня 
слухачів намічені виклади з 
предметів: української мо-

ви та загального мовознав-
ства, української літерату-
ри, історії та географії Ук-
раїни, а також з мистецтва 
та педагогіки. 

Директори шкіл мають 
подбати про своїх учитслів-
слухачів. подаючи їм усі 
потрібні інформації і вони 
мають написати прохання 
на адресу Шкільної Ради, 
подаючи телефон та адресу 
кандидата. 

Вільні слухачі можуть кон-
тактуватися зі Шкільною 
Радою, телефонуючи на чи-
сло (212) 477-1200. 

Керівником семінару бу-
дс д-р Євген Федорснко, 
голова Шкільної Ради. Зго-
лошеиня слід слати не пізні-
ше 30 червня ц. р. на адресу 
Шзгільної Ради: Educational 
Council UCCA, P. О. Box, 
391, Cooper Station, New 
York, N. Y. 10276-0391. 

ВШАНУВАЛИ ПАМ'ЯТЬ 
ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ 

Киш (УНІАР). - Тут в 
суботу, 22-го травня, кияни 
вшанували пам'ять Тараса 
Шевченка в день перенесен-
ня в Україну праху поета. 

Сотні киян взяли участь у 
патріотичній акції, Дух Та-
раса кличе до боротьби", 
що й' провів Конгрес Націо-
нально-Дсмократнчннх Сил 
України. Вшанування роз-
почалося з покладання кві-
тів до пам'ятника Т. Шев-
ченкові і Панахиди. Пізніше 
до присутніх звернулися з 
поетичним словом письмен 
никн Юрій Мушкетиќ, Ва-
силь Юхимович, Катерина 
Мотрич, Олесь Лупій, Іван 
Драч, Дмитро Павличко, а 
також меценат із Норвегії 
Микола Родейко. 

Акція закінчилася мані-
фестацісю вздовж Бульва-
ру Т. Шевченка та Хреща-
тиком до Майдану Неза-
лежности, де відбулося ба-
гатолюднс віче з участю 
представників політичних 
партій і організацій, які 
входять до Конгресу Націо-
нально-Демократичних Сил 
України. 

Виступили: голова КН-
ДС Михайло Горинь, голо-
ва Демократичної Партії 

України Володимир Яво-
рівський, голова Товарист-
ва „Просвіта" Павло Мов-
чан, заступник голови Ук-
раїисьхої Республіканської 
Партії Олесь Шевченко та 
інші. Вони висловилися за 
економічну незалежність 
України та закликали дс-
мократів до сдности. 

Заступник голови Україн-
ської Національної Асамб-
леї Дмитро Корчинський 
закликав громадян не віри-
ти ні Президентові, ні Вср-
ховній Раді, ні Урядові. 

Учасники віча ухвалили 
резолюцію, у якій внслов-
лсно тривогу у зв'язку з 
останніми подіями у Вер-
ховній Раді і підтримку іні-
ціятнпи Президента очоли-
ти виконавчу владу на псрі-
од реформ. КНДС вважає, 
що причиною економічної 
кризи є компартійна Вср-
ховна Рада, яка формує 
Уряд, призначає прокуро-
рів, суддів та інших впливо-
вих керівників. Відміну пос-
танови Президії Верховної 
Ради про заборону діяль-
ностн КПУ учасники віча 
назвали наругою над па-
м'яттю мільйонів жертв 
ҐУЛагів та голодоморів. 

У СВІТІ 
МІНІСТЕР ОБОРОНИ Росії Павел Ґрачов підтвердив 
факт експорту зброї в Азербайджан країнами СНД. 
Відповідаючи на запитання кореспондента ІТАР-ТАСС на 
пресовій конференції, він сказав`. „В Анкарі я заявив про 
те, що, за нашими даними, деякі держави посилають 
Азербайджанові зброю, техніку і запасні частини. Це так і 
є. Я конкретно не вказувана, що цс за держави, і нині 

`'робіѓѓн це не буду". PiiShti тим вія підкреслив, ідо мова 
йде про держави „так званого близького зарубіжжя". 

ПРЕЗИДЕНТ ЧЕЧЕНСЬКОЇ республіки Джохар Дуда-
ев 16—18-го травня перебував у Бейруті і брав участь в 
зустрічі релігійних діячів ісламського світу. Стало вже 
традицією, що Дж. Дудасв в умовах надзвичайної 
таємничості робить закордонні поїздки, а люди у Грозно-
му. включаючи високопоставлених співробітників прези-
дснтського апарату, дізнаються про цс лише після його 
повернення додому. Для багатьох залишається загадкою, 
як голова ніким невизнаної Чечні без перешкод літає на 
власному літаку не лише у близькі, але й далекі країни. 
Несподівана поїздка Дудасва на зустріч з ісламськими 
фундаменталістами змушує знову повернутися до чуток 
про тс, що він нібито мас намір проголосити Чечию 
ісламською республікою, а себе — її імамом, духовним і 
світським правителем. 

ЛІДЕРИ М У Д Ж А І Т Д Ш Г В , ЯКІ вели двотижневі псрсго-
вори в афганському місті Джслялябаді, повідомили про 
створення „кабінету згоди" і заявили, що вони „розв'язали 
всі незгоди", що існували між ними. Учасники переговорів 
вирішили скасувати всі закони і анулювати міжнародні 
угоди, укладені колишнім марксистським урядом Афга-
ністану, і відкликати всіх амбасадорів, акредитованих за 
кордоном. Про це у прнсутності 3,000 озброєних бойови-
ків, які були коло джелялябадсьхої королівської рсзиден-
ції, заявив представникам муджагсдінів Фаруќ Азам. 
Виступаючи перед жypнaJ^icтaмн, президент Афганістану 
Бургануддін Раббані сказав, що він „задоволений підпн-
саною у Джелялябаді угодою і має надію, що ця домовлс-
ність допоможе відновити мир у знищеній війною країні". 

МІНІСТЕР ОХОРОНИ здоров'я Сирії Мухаммсд Аяд 
аш-ШаТті вибраний головою виконкому Всесвітньої 
організації охорони здоров'я на 9І-ІЙ сесії цього керівного 
органу ВООЗ. На ній були також зроблені підсумки праці 
46-ої Всесвітньої асамблеї охорони, здоров'я, що відбулися 
у Женеві. Виконком ВООЗ вирішив провести наступну 
всесвітню асамблею охорони здоров'я у Женеві 2— 12-го 
травня 1994 року під девізою „Слільні дії в ім'я здоров'я". 

ПОЛІТИЧНИЙ СКАНДАЛ в Італії розростаѓться. Цими 
днями на летовищі міста Катанія в Сицилії, Італія, був 
заарештований відомий сіцилійський політик Антоніо 
Ддзаго, який вважається одним з найближчих приятелів 
колишнього італійського прем'єра Джуліо Андрсотгі. Як 
уже інформовано. Андреотті. був втягнутий у скандал. 
зв'язаний з мафіозними колами, які діставали за хабарі 
великі будівельні замовлення. А. Драго, якого п'ять разів 
вибирали в парлямент країни, також запідозрений в 
одержанні сотень тисяч доларів від тих. які будували на 
острові Снцилія великий торговельний центр і водоочисні 
споруди 
МАЙЖЕ 800 ОСІБ зібралися біля колишнього королівсь-
кого палацу у Букарсшті, вимагаючи відновлення в 
Румунії монархічного правління. Маніфестанти викрику-
вали: „Ми хочемо, щоб король Міхаі.1 повернувся знову!" 
Торік 72-річний колишній монарх, який живе у Швайцарії. 
вперше за 45 років відвідав з приводу Великодня Румунію. 

ЗСА І РОСІЯ погодилися минулого четверга, 20-го травня 
на те, щоб спільно з іншими європейськими країнами 
обдумати спільну стратегію, яка б базувалася бодай 
тимчасово на концепції затримання боснійськими сербами 
тих територій, що вони завоювали впродовж останніх 14 
місяців. Метою цієї нової стратегії, за словами одного з 
американських офіційних чинників, „є ўстабілізувати 
існуючу ситуацію та затримати обосторонні вбивства 
цивільного населення". 

КОНГРЕСМЕНИ ЗСА КРИТИКУЮТЬ 
ПЛЯН ЗАМИРЕННЯ В БОСНІЇ 

Вашінґтон — Декілька 
конгресменів, демократів і 
республіканців, виступили з 
гострою критикою нового 
лляну розв'язання боснійсь-
кого конфлікту. Цей пляи 
прнйнслн в суботу. 22-го 
травня, у Вашінгтоні дер-
жавний секретар З'єднаних 
Стсйтів і міністри закор-
донних справ Вслнкобрита-
ніі, Франції, Еспанїї та Ро-
сії. Учасники вашінгтонсь-
кої зустрічі визначили 
шість зон безпеки для му-
сулманського населення 
Боснії. Ці зони мають охо-
роняти наземні сили ООН 
ігри підтримці амсрнкансь-
кого воєнного лстунства. 

Президент Боснії Алія 
Ізетбеґовіч потрактував ці 
зони ‚‚резерваціями для му-
сулман" і відмовився схва-
литн пляи союзників, який у 
найближчі дні будуть обго-
иорюватн в Раді безпеки 
ООН 

На думку критично нас-
тавлсних американських 
законодавців, плян закрігі-
люс за сербами території, 
які вони захопили, застосу-
вавши там ‚.етнічне очи-
щення". Державний сскрс-
тар ЗСА Воррсн Кристо-
фср. обстоюючи плян, зая-
вив: „Це політика, яка сьо-
годні в найбільшій мірі від-
повідає інтересам З'сдна-
ннх Стсйтів... І цс не остан-
нс слово в нашій політиці". 

Сснатор-демократ з Ню 
Йорќу Денісл Мойниген 
висловився в той спосіб, що 
плян „лсгалізус геноцид". 
Лідер республіканської мсхь, 
шости в Сенаті Боб Довл 
сказав, що „плян мало що 
пропонує для припинення 
війни. Більше того — при 
існуючій розстанові сил він 

скасовує Боснію як дсржа-
ву". Б. Довл знову закликав 
ЗСА домагатися відкликан-
ня ембарго на доставў зброї 
босиійцям, хоч проти цього 
виступають Росія та деякі 
європейські держави. 

Плян мас і прихильників. 
Лідер демократів у Палаті 
репрезснтатів Ричард Ґеп-
гард вважає, що зайняте 
Вашінгтоном становище є 
найбільш правильніѓм з усіх 
можливих. Конгресмен під-
крсслнп, що якби президент 
Клінтон почав діяти всупе-
реч думці ООН і своїх захід-
ньоевропейських зоюзнн-
ків, Білий Дім зазнав би ще 
біль шої критики. 

В понеділок, 24-го трав-
ня, стало відомо, що Рада 
безпеки ООН відмовилася 
від лляну, запропоновано.' 
го Сан русо м Вен сом і Дсґі-
вндом Овеном. Цей пляи 
передбачав поділ Боснії на 
десять автономних районів. 

Д-Р А. ПОГРІБНИЙ 
ВНТШ 

Ню Йорќ. — НауковеТо-
аарнство ім. Шевченка в 
Ню Йорќу влаштовусдопо-
відь д-ра Анатолія Погріб-
ного, першого заступника 
міністра освіти України, в 
минулому професора, заві-
дуючого катедрок) історії 
української літератури та 
журналістики Київського 
Університету, на тему „Як 
працює Міністерство Осві-
тн незалежної України та 
JksMaa^mf. ЩтяШ^ 
відбудеться у суботу, 29-го 
травня, о ѓод. 5-ій вечора в 
домі НТШ, 63 Четверта аве-
ню (між 9— 10-ою вулиця-
мн)в Ню Йорќу. 

В АМЕРИЦІ -.. 

і 

МИНУЛОГО ТИЖНЯ Департамент торгівлі звітував, 
шо торговельний дефіцит країни в березні збільшився на 
10.21 би. дол., найбільший зріст за останні чотири роки. 
Все цс завдяки імпортам товарів з Японії і Китаю, які 
значно збільшилися, а експорті! здійснювалися дуже 
повільно. Стсфан Ќўні, торговельний аналітик Крайової 
спілки фабрикантів, уважає, що така ситуація створилася в 
наслідок великих сподівань, що економіка поліпшиться і 
покупці знову пічнуть видавати гроші на купно, але 
прорахувалися. 

ПРЕЗИДЕНТ БИЛЛ КЛІНТОН у неділю, 23-го травня, зі 
своєю дочкою Челсі відвідали недалеку книгарню, а 
повертаючись до Білого Дому по Пенсильванійськіб 
авеню, як можна було сподіватися, викликали велике 
зацікавлення туристів і затримку руху. Натомість відві-
дуючн перед полуднем Богослужбу у Фаундрі Юнайтсд 
Методіст церкві зі своєю родиною Президент заявив 
прохожим, що він тільки починає свою боротьбу з 
Конгресом за схвалення ним пропонованого бюджету. 

.; 
АМБАСАДОР ЗСА в Україні Роман Попадюќ у суботу, 
22-го травня, відбув зустріч з міністром закордонних 
справ України Анатолієм Зленком. Сторони проаналізу-
вали відносини між Україною і ЗСА та перспективи їх 
дальшого розвитку. Обговорювали також перебіг подій в 
колишній Югославії. А. Зленќо підтвердив свосзапрошсн-
ня для державного секретаря ЗСА відвідати Україну. 

ДВА МІСЯЦІ ПІСЛЯ того, як Лесові Еспенові, секрста-
реві Департаменту оборони, вмонтували апарат для 
регулювання ритму його серця, він починає урядувати на 
повну скалю, плянуючи дві поїздки до Європи та вправ-
ляючи теніс. Хоча лікарі дуже вдоволені його скорим 
видужанням, то все ж таки турбуються, що він не бере їхніх 
порад серйозно, коли йдеться про теніс Фізичне перевтом-
лення може виказатися шкідливим для його самопочувая-
ня. 

ПРОБЛЕМИ НОВООБРАНОГО президента Билла 
Клінтона у перших місяцях його урядування у веліогШ мірі 
причинилися до духового оновлення Республіканської 
партії Вийшовши не тільки побіджсяимн, але й роз'сдва-
ними із минулорічних виборів, республіканці мала 
трудність знайти спільну мову та в проб йти для своєї партії 
майбутні політичні напрямні. Одначе останнім часом ця 
апатія республіканців починає майже зовсім заникатн, а на 
її місце появляються проблиски нової заохоти та познтнв-
ної візії про майбутність. 

ЧЕРЕЗ ЧИМРАЗ більшу недостачу лікарів, які хотіли б 
практикувати загальну медицину в країні, деякі лікарні та 
ікст.ітуціі. що займаються охороною здоров'я, мають, 
поважні труднощі. Крім того, така снтуація може стати', 
головною-перепоною для перебудови існуючої системи 
охорони здоров'я. Хоча лікарі загальної меднцннн були 
колись підставою американської меднцннн, тепер вони 
починають майже цілком зникати, бо нові молоді лікарі' 
вибирають різного роду cwnJBirbBiTJl, заманювані туди 
вслнкжмя заробітками та модерною меднчяоео технікою. 

і 
і 

ь -

-`'`-'Х ^ - . - . 

-^ '-1.' 

www.svoboda-news.com

http://www.svoboda-news.com


СВОБОДА, СЕРЕДА, 26-го ТРАВНЯ 1993. к Ч 99 

СВОБОДА jfrSVOBODA 
П Н І . І И Й І І ц о д г ч и ч ^ Ч Р ' u - . . . . . . . . . о а . і . 

FOUNDE0 `893 
Svoixxla (ISSN 027j-6%i i її puul.shtHl daily except Sundays. 
Mondays, and nolidays by trie Ukrainian National Association 

Inc ,11 30 Mon lgnr r . - f , 41,,.,.і Jersey City N J ОПО? 

?Ї?-^?Л.І??А11?4'0^37 UNA ‚гоп-5і-ггоо 
Бюро УНС у Вашімгтоні (202) 347-UNAW (202) 347 8631 (факс ) 

Ро^-`аМР' Send addresv (r.,inijes lo 
SvOtKidrt ЗО Мо"ідо'піту Street Jotsey ' І , N J 07J02 

Тої і?лі і л л О?т ї д і . . 434.ОВЛ" І?О1 і.м Ю')Ь 

Second Сіам -пль.де рл.і ,е І с і - о С iv N і 

Пеоеопп.и.і на О'` S40 CO ...ч-`іпо:^.. S?? оо -.і j M,t",. $`. ;х` 
Дпв чпемщ УНСоюлу StS 00 річно За ножну }Міну адреси $і 00 

Че .и . т`.і;,поу о'сієЃ', ....' ' . ц , ^ н ' и ...1 $.ОГХ"-сІд 

СтаТ ' І І Ш`- ИСИ П І П П . " С І " І ДІЇ'ОЃ,..-., "Є КуСПТі. ШЦПОВ'ЛЛ'. "ІІ 'ПН 
ДВМ Редд,:uii Редя-ши ) а с т е р ' . и L U 6 . праве в ч - тРвб і виправяя 
і скорочувати наоісоані ивіерн"`м нмамовлвні —втер 
'асься ч п , і и `оді "опи ае'ор -`-ofx це виразно іасер 
ши заалресовану коаері, і вщ"ояір"ою пош'ояою с 

За імісі оюі'Ош.' 

оввр 
і полу`див' 

'ТІЛ- `ОПіЦ.І( 

-

У Польщі не краще 
У 1980 році постала самотужки, спершу 

нелегальна, робітнича організація ‚.Солідар-
ність" лід головуванням електромеханіка Лєха 
Валенси. Вона перейшла до історії двома заслу-
гами: затяжною переможною боротьбою проти 
комуністичного режиму та відворотом від тра-
диційноі орієнтації польської політичної думки 
На Росію Лєх Валенса виявив подиву гідну 
зручність у визвольній безкровній боротьбі за 
Незалежність Польщі, користуючись робітничи-
ми страйками, як політичною зброєю, та переп-
літаючи їх переговорами з комуністичним прези-
дентом-диктатором — генеральним секретарем 
Компартіі Польщі, генералом Ярузельським. 
Драматичним епізодом у тих змаганнях було 
проголошення Ярузельським вийняткового 
стану у Польщі звиарештуванням цілого ряду 
польських діячів та присудженням на хатній 
арешт самого Валенеў У політичному компро-
місі Ярузельський залишався ще президентом, а 
першим демократичним прем'єром став був 
Тадеуш Мазовєцький. Копи ж Валенса проголо-
сив свою кандидатуру на президента — Ярузе-
льський мудро зрікся і став приватною особою 
Він заслужений для Польщі, бо виявився більше 
поляком, як комуністом, адже проголошенням 
вийняткового стану зберіг Польщу від військо-
воі інтервенції Москви на основі ‚.доктрини 
Брежнєва", яка давала Москві ‚‚право" зброй-
ною силою рятувати загрожений комунізм у 
сателітних країнах. 

Це вже все минулі роки. Вони мають для 
України актуальну силу фактом, що від самого 
початку існування ‚ ‚Солідарности" спершу 
численна підпіпьна література, згодом офіцій-
ні органи преси солідаризувалися з украінсь-
ким визвольницьким рухом та вбачали в Україні 
союзника в обороні проти імперіялістичної 
настанови Росії. Польща була першою, яка 
визнала державність України і першою, з якою 
Україна підписала „державний акт" про ненару-
щеність кордонів, мирне сусідське співжиття та 

іобмін дипломатичних представництв. 
Польща була щасливішою від України краї-

. :лою, бо не мала проблеми тієї русифікації, яка 
по нинішній день покутує в Україні — у мові 
державного апарату і — що найболючіше — у 
психіці — а втім, Польща не має кращих внутріш-

, ніх відносин, як їх має Україна. Шаліє там також 
-економічна криза з інфляцією, яка щораз знеці-
: нює польський „злоти" як і український карбо-
";ванець (купон). Валютний хаос панує в обох тих 
ѓКраїнах, причому в Україні треба раз-у-раз пере-
^раховувати відношення карбованця до рубля чи 
ф о доляра в Польщі йдеться про ‚‚зпотого", що їх 
?.тре6а мати грубі мільйони, щоб скромно жити. 
ІТ".ольща має кращіумовини для введення прива-
%изації, бо переводять її філії чужинецьких 
$ї)анків. — в Україні противниками приватизації є 
Околишні партократи, директори фабрик та 
' інших промислових закладів, які вважають 
Прем'єра Леоніда Кучму, що він .‚зрадник", бо 
:Гкоче позбавити їх жолоба. 

Гірша ситуація у Попьщі у тому, що тамтеш-
:-.^ій народ менше терпепивий, біпьше вимогли-
^НІИЙ і має ще менший реслект до влади, як він існує 
ja. Україні, Кілька днів тому американське аґен-
`$ство Ассошієйтед Пресе подала вістку про 
к а с о в і страйки у Польщі та демонстрації з 
`вимогою підвишки платень вчителям, пікарям 
^там існує державна опіка над здоров'ям) та 
`державними службовцями, найменше „на 600,000 
ўзлотих". ‚‚Солідарність" переотола бути органі-
ІчЗаціею, яка дорожить рідною державністю та 
-'`стала схожою на американські юнії, які дбають 
тільки про соціяльне добро своїх чпенів. Не 

'і краще теж у Попьщі з пробпемою релігії. Хоч у 
фольщі не має тієї мозаїки віровизнань, що в 
^Україні, проте пропав давній пієтизм до Катопи-
:цької Церкви і Папа, попяк, діждався прогопо-
?шення соймом відокремпення Церкви від дер-
жави. На волоску висить доля уже четвертого з 
черги уряду в Польщі, прем'єром якого є жінка, 

:Анна Сухоцька. Не завидуймо сусідам України, 
`‡Ќо вони мають величезні турботи. 

`ЗАЯВЛЯЮЧИ, ЩО ДОТЕПЕРІШНІ підрахунки прнмсн-
`^іоувалн економіки в індустріяльно нерозвинутих краѓїнах, 
`'гИІжнародний валютний фонд ствердив, що економіка 
-Китаю с чотири рази більшою, ніж досі підраховували. У 

-цьому випадку Китай с на третьому місці після ЗСА і 
'"''Японії. Нові досліди, які будуть опубліковані цими днями. 
^авооують , шо неправильно ро-ццооналося також економі-
Й^'Іяд і ї . Індонезії, Мехіко і Бряаиліі 

Останній місяць в Укра-
їні проминув у великій три-
возі: а чи небо пошле дощу 
на спраглі ниви? Озимина, 
на котру було махнули ру-
кою, бо вона буцімто загн-
нула. раптом розќўшилася 
й обізвалася зеленим смі-
хом до хліборобів — мов-
ляв. погляньте, яка я жит-
тслюбна й рясна. Я вже 
згадував: сніг упав лише 
напровесні, але він був глн-
бокнй, щедрий. То це на 
його волозі зажнрувала 
озимина. Відтоді аж до 
середини травня майже ніде 
н Україні не випало жодно-
ГО лощу. На Хсрсошцнні 
страшні суховії підняли в 
небо кинуте в землю насін-
ня разом з гумусом, на ки-
ЇВСЬКИХ і чернігівських пі-
іцаниках діти обпікали босі 
ноги. Іще тиждень такої 
посухи — і все посіяне та 
посаджене геть вигорить на 
попіл. Ні буряка, ні картоп-
лини не подарус земля зу-
божілнм після торішньої 
посухи селянам. Дві посу-
хи поряд, рік за роком — цс 
вже, даруйте, кара Божа. А 
як же потрібен Україні як-
що не багатий, то принайм-
ні середній врожай! Цс від-
разу б вирішило половину 
наших болючих проблем. 

Люди позирали то на 
розпечене, безхмарне нс-
бо, то на скалічених вій-
ною ветеранів: чи не иоча-
іи вони кульгати й гнутися 

до землі віл болю в потро-
щсних кісѓках? А мені не 
треба дивитися на ровсс-
ннків: сам ось уже 52 роки 
служу безвідмовним баро-
метром хоч на стінку 
вішай Гірко на душі: не 
болить, не ламас. не кру-
гкть. А як би я зрадів, коли 

Микола Рудекко -

МИ НЕ ПРИЗНАЧЕНІ 
НА ЗНИЩЕННЯ 

і 
б запнуте хмарами небо 
вдарило довбнею у простре 
лсннй розривною кулею 
поперек! Почуваєшся так, 
мов на другий день після 
поранення, а думка танцюс 
від радостн: буде в Украї-
ні дощ, буде хліб, буде й до 
хліба. 

13-го травня сни запросив 
мене на дачу. Років п'ять 
тому він купин сільську ха-
ту на Чернігівщині Город 
збігас до річки Удай, якої 
під Ічнею, власне, вже не-
мас — перетворилася на 
суцільне болото. А колись, 
кажуть, тут пароплави хо-
дили. 

їхали машиною серед 
чорних і рудих піщаників, 
що дихали на нас жаром, 
ніби від нагрітої печі. Сте-
бсльця озимини почали 
втрачати зелений колір — 
наближалися до салатово-
го. Небагато їм лишилося 
до повної загибелі. Інколи 
спинялися, пробували рити 
землю, аби відідгукати во-
логу. Марна справа! 

А коли в'їхали на вули-
щ Ніжина, під колесами 
захлюпали калюжі. Зраділи 
надзвичайно: хоч тут ви-
пав щедрий дощ. Згадали 
Гоголя, який учився в Ніжи-
ні. Ото вже був майстер 
описувати калюжі! (Доправ 
да, клясичні гоголівські ка-
люжі слід шукати в благос-
ловснному Миргороді, але 
ніжинські також вигляда-

ли не згіршс. Та радість ви-
явнлася передчасною. Чс-
рсз півгодини з'ясувалося: 
то був не дощ — машини 
-водовози поливали вули-
ці, аби позмивати радіоах-
тнвну пилюку. Настрій наш 
підупав: не дай, Боже, ні-
кому в світі дожити до та-
ких калюж. 

А наступного ранку про-
кинувся з довгожданим бо-
лсм у попереку й одразу ж 
проголосив: буде дощ! Тим 
часом сусіди принесли звіст 
ќу: мовляв чули по радіо, 
що по всій Україні, окрім 
західніх областей, розпо-
чалися дощі. Цс треба ба-
чнти, як сяяли обличчя в 
людей, коли від воріт до 
воріт котилася ця жадана 
новина. То була радість за 
неї, рідну Україну — Бог її 
любить, не обійшов свосю 
ласкою. І які б віднині не 
впали труднощі — цс тільки 
півбіди, бо Україна буде 
нагодована. А наступного 
ранку я прокинувся здоро-
внй — болі вщухли, бо по-
иад Ічнянським районом 
уночі прокотився добрячий 
дощ. Гак було завжди: стра-
ждаю, мов породілля, наро-
щуючн дощову погоду, а 
коли вона вже прийшла, 
відразу ж настас полешісн-
ня. 

Від Ічні до Кнсва понад 
200 кілометрів і всі вони 
були ретельно помиті. Це 
ми добре бачили, повсрта-

ючнсь додому) Україна ди-
хала щасливої вільно, як 
молода жінка, що виношус 
благословенного псрвіст-
ќа. Завтра, ір-го травня, 
розпочнеться,сесія Всрхов-
ної Ради, на яхій виступить 
лять прсм'срЧЛ. Кулма`Й 
Президент. Сесія "Має бути 
важкою, контроверсійною, 
отож добре, що бодай не` 
безпека неврожаю відпала 
— травневі дощі в Україні 
завжди були підвалиною 
арожаііностн. 

На трьох китах стоїть 
багатство народу: біоенср-
гстика щорічна, котра при-
ходнть у новому врожаї; 
промислові вироби, що не-
суть у собі акумульовану 
енергію людської праці; 
енергія земних надр (наф-
та, газ), без якої в XX сто-
літті неможливі ні сільсь-
кс господарство, ні промио-
ловість. 

Ота третя передумова 
економічної діяльності! май 
же цілком відсутня в Укра-
їні. А керівні посадові осо-
би Росії, добре розглсдів-
ши Ахілссову п'яту Укра-
їни, роблять усе для того, 
аби поставити нас на колі-
на. Цс помста за наше праг-
НСННЙ мати незалежну дер-
жавў. Цс намагання загиа-
тн нас до імперської коша-
ри. На початку століття, 
котре невдовзі зробиться 
минулим, ми б не мали та-
кої проблеми: сільське гос-
подарство ѓрішалося на 
волах і конях. Нині ж по-
всрнутися до тяглової сили 
минулих століть — це од-
наково, шо повернутися до 
середньовіччя. Як же нам 
бути? 

Продовження будо. 

. 11 роф. Фрнк відгворюс ши-
рокс поняття віри у Смотрн-
цькоі о і досліджуѓ, його на-
всрнсння до У краінськоі 
Церкви об`сднаноі і Римом 
у контексті цісі відкритої 
релігійної перспсктнвн. Ав-
гор припускас, шо Смотри-
цькнй був ПІД впливом пог-
лялів і прецеденту Маркан-
тонія де До мі ніс (XVI 
XVII ст ), рнмокатолнць-
кою сиископа. який псрсй-
шов до Англіканської Цср-
квн. але повернувся до Рн-
му під кінець свого життя 
Розвиток релігійної думки 
Смотрнцького с у статті 
докладно досліджений на 
підставі щедрої полемічної 
творчостѓі автора. Зі свосю 
працею проф. Фрнк внсту-
пив в Гарварді в 1991 році. 
У рамках щорічної лекції, 
присвяченої пам'яті Богда-
на Кравціва, визначного 
мецената української збір-
кн н бібліотеці Гарвардсь-
кого Унівсрснтсту. 

Повідомлення про ново-
відкрнті джерела до історії 
України належать до важ-
ливнх традицій гарвардсь-
кого журналу. У новому 
числі редактори прсзенту-
ють заповіт ієромонаха Ки-
сво-Печсрського монастн-
ря Афанасія Кальнофойсь-
кого. Цей документ, напн-
саннй у 1646 році у поль-
ській. ^давньоукраїнській та 
латинській мовах, знайшов 
у Львові В. Олександрович, 
співробітник Української 
Академії Наук. Заповіт дру-
кусться у журналі у формі 
фоторепродукції з додат-
ком передмови ітранскрнп-

Марііі Цнбульський, 
(ФКУ) 

ГАРВАРДСЬКОМУ 

ції. Переклав на англійсь-
ку мову д-р Б. Струмінсь-
тій (УНІГЎ). Цей надзви-
чайно важливий документ 
— це сдине джерело до жит-
тя Афанасія КальнофоЙсь-
кого, Кальнофойськнй зна-
ний як автор „Тсратурп-
ми" (Київ 1638). збірки омо-
відаиь про чуда припнсува-

.ні монахам Лаври. Його 
твір був важливим вкладом 
у започатковану Митропо-
литом Петром Могилою 
широку програму, яка на 
базі традиції давньої кня-
жої Руси, утвердила ролю 
Кнсва як видатного куль` 
турного і духовного центру. 

Серед оглядів поміщених 
у журналі д-р Д, Остров-
ський (Гарвардський Ўні-
всрситст) подас критичну 
оцінку п'ятитомового ан-
глійського перекладу 16-ти 
вічної компіляції старору-
ських і тогочасних москов-
ських хронік, знаних п, з. 
‚‚Никонівський літопис", 
Цей переклад еміграційно-
го російського історика С, 
Зеньковського видано в 
Пристоні в 1986—89 років. 
Рсцензсн зосерсджугться на 
нспояснених внкреслеинях 
з оригінального тексту (шо 
їх зробив Зсньковський. ма-
буть тому, що їхній зміст не 
вкладався у Його візію Ве-
ликої Росії), на численних 
помилках у перекладі і ко-
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ментарях. та на очевидній 
відсутности перегляду пра-
ці перед друком. 

Між коротшими огляда-
мн, д-р С. Сениќ (Папсь-
кий Східній Інститут в Рн-
мі) розглядас збірку праць 
присвячених Мнтрополн-
тові Андрссві Шсптнцько-
му, видану в Едмонтоні у 
1989 році. Більшість стат-
тсй у збірні — tie доповіді 
прочитані на конференції, 
яка відбулася в Торонтон-
ському університеті. На 
думку`рсцснзснта. згада-
нс видання с найважлнві-
шою працею про Мнтропо-
лнта Шептицького досі 
опублікованою ио-англійсь 
кому. 

П'ятнадцятирічна поява 
„Гарвардські Студії Укра-
їнознавства". унікального в 
міжнародній науці журна-
лу, стала можливою не ті-
льки завдяки постійній на-
уховій праці, що її зорга-
нізував Український Гар-
вард, але також завдяки 
щедрості жертводавців Фон 
ду Катсдр Українознавс-
тва, які допомагали і допо-
магають фінансувати жур-
нал. Значні датки українсь-
кнх добродіїв і відсотки з 
постійних залізних фондів, 
створених в Гарварді, умо-
жливили появу майже всіх 
дотеперішніх гарвардських 
видаіш: Як відомо, перший 

меценат Українського Гар-
варду бл. п. Володимир 
Юрковсьхий з Ню Йорќу, 
ще у 1974 році пожсртву-
вав 70,000 долярів, вста-
новнвши фонд для фінансу-
вания видавничої діяльнос-
ти новоствореного Украін-
ського Наукового Інститу-
ту в Гарварді. Кілька років 
пізніше, розуміючи вожли-
вість оидашінчої спрапіі для 
української науки, визнач-
ний меценат ФКУ бл. п. д-р 
Євген Омсльський з Огайо, 
створив новий український 
видавничий фонд. В наступ-
ному десятилітті були вста-
новлені видавничі фонди ім. 
Ярослава і Ольги Дужих 
(1980 p.), ім. Мирослава і 
Ірсни Колтунюків (1984 p.), 
ім. д-ра Омеляна і Іренн 
Волинців ЇІ985 p.), ім. Пав-
ла Санки (1988 р.) та ім. 
Петра і Емілії Куликів (1990 
р. ). Ці Фонди і нові пожсрт-
ви на Український Гарвард 
дають можливість втрима-
тн високий рівень і пошн-
ритн засяг так важливого 
українознавчого журналу. 

Найновіше число „Гар-
вардських Студій У країноз-
навства", появилось завдя-
ки фінансовій допомозі Вн-
дапннчого Фонду Яросла-
ва і Ольги Дужих, можна 
замовити у: Harvard Ukra-
inian Studies, Ukrainian Re-
search Institute, 1583 Mas-
sachusetts Avenue, Cambrid-
ge, Mass..02138. Ціна 18 доля 
рів включає пересилку. Річ-
на передплата на два под-
війні числа виносить 28 до-
лярїв. 

Любов Дмнтришии-Часто 

НА МОЇМ ВЕСІЛЛІ 
ЛАДКАЛИ СВАХИ 

Ти гадаєш, сину, що я п'яна? Фе, встилайся. Та якбн-м 
була п'яна, то не йшли б на гадку такі ясні думи, як осінній 
день. А мені, ади, перед очима усі мої літа, день у день, ніби 
й не жила, щойно лише пройшла ними. Такс все виразне, 
до останньої дрібки свіже, що могла б тобі, як про 
вчорашнє розповідати. 

Але що тобі розповідати. Хіба ти можеш уявити мене 
молодою? Знову скажеш, верзу нсвість-що, бо на весіллі 
була. Так, випила я трішечки, два-три келішечхи. І так мені 
легко стало. Але не від того, а скоріше тому, що женили 
ми таку молоду пару, аж дивитися мило. 

Ти мене ганьбиш, що я перша їм заладкала. Кажеш — 
не тих пісень тепер треба співати? Але чим зла ота 
ладќанка? Що має плакучу мову таку, аж за серце хапає? 

Вже Мару сина по заручинах! 
Погадай же ти собі, та як же буде тобі? 
А в чужої матіноньки сніданенька не буде. 
Обідець під полуднє, вечеренька опівночі — 
Виплачеш чорні очі. 

Оту ладќанку на моїм весіллі ладкали свахи. Та так 
красно, що не одна сльоза скотилася з -гіночих очей. І в ` 
мене тоді стиснулося серце. Та лише на мить. Бо мій Сень ; 
відразу ухопив мою руку і шепнув: 

— Ти не вір, Стефцю, бо не все тс правда, про що на 
весіллі ладкають. 

Я й не вірила. І, як казав мій Сень, правдою те не 
стало. А тепер і поготів, бо молодята,ади, відразу до нової 
хати йдуть. Отаке молоде, як нічний грибок, а вже буде 
свого ґазду здибати на власнім порозі. То хіба до неї 
пристане тс, що я наладкала? 

Вечероньку на сти дають. 
Марисуню висилають: 
„Іди. Марисю, по воду 
До далекого броду". 
Нім Марися з водов прийшла. 
Вечеронька вже відійшла. 

Як на мене, так весілля без ладнання — й не весілля. 
Ще й таке скажу тобі, сину. Кожне весілля для старої 

людини — то відгомін П молодостн. Ади, сидить Вірќа з 
Богданом на покуті, а мені здасться, ніби се ми з Сенем. 

Сень... Тепер уже імени такого не вчусш. Як луна з 
минувшини. А що за очі мав барвінкові... Як узяв мене за 
руку при тій ладќанці, то ніби сонце їх гріло зсередини — 
так лучіли солодко. 

Не вір тому, Стефцю... 
Або я вірила? Тільки серце мені стиснулося від тої 

мови, бо своєю жалібністю й кригу могла розтопити. Та 
трохи тому, що йти треба до нього, до свекрухи, де й без 
мене восьмеро. 
І Усміхнулась йому та й кажу: 

— Та я не боюся, Сенцю. .'''..; V-v. 
— То чому пригасла? — гріє своїми''барвінками. 
— Бо трохи прикро. Але то не біда. Аби лнш все було 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 
-

Д-р Тамара БулаЃ , 
- ` 

Оперні співачки України 
зацікавлюють американців 

Диригент запросив 
її та співачку Любов 
Канюку (меццо-сопрано) 
приїхати до міста Ор-
ландо, Фльорида, щоб взя-
тн участь у виконанні „Рск-
вісм" Дж. Всрді. 4-го квіт-
ня відбулося виконання цьо 
ѓо видатного твору італій-
ської музики. Слухачі і хо-
рнстн тепло приймали ук-
раїнськнх співачок. Для ба-
гатьох із них — цс було 
пер`ше знайомство з Укра-
їною, з українськими спі-
оакамн. Дізнавшись про 
бажання Л. Бичкової поз-
найомнтися з українцями, 
що живуть і працюють у 
Ню Йорќу, диригент зро-
бнв усе, щоб вона здійсни-
ла цікаву для неї поїздку. 

Зустрічі з українськими 
музиками, журналістами, 
науковцями, я певна, зали-
шаться в пам'яті співачки, 
так само, як відвідини кон-
цсрту в Карнсгі Голл, зна-
йомство зі співаками Мст-
рополітальноі опери. Все цс 
потрібні життєві і загаль-
нокультурні враження, яких 
на жаль, наші люди за часи 
„залізних" замість тсатра-
льних завіс були позбавле-
ні у переважній більшос-
ті. На кінець свого псрс-
ібуаання в Америці Л. Бич-
кова висловила бажання 
залишити по собі „звуко-
вий" спогад їй на допомо-
гу прийшла знана своїм 
альтруїзмом і жертовним 
опікуванням приїжджих з 
України Оксана Радиш-Мі-
яковська. працівник У ВАН. 
Виступ відбувся. До прог-
рами концерту Л. Бичхова 
подала досить багато тво-
рів. Серед них були рідко 
співані („Арія" Джордані. 
„Канцонста" Пасзіелло, 
‚Арієта" Скарлаті (і попу-
лярна ‚‚Avc Maria". Сім 
точок українських арій, пі-
сснь, сольоспівів, наприк-
лад, „Пісня Одарќи" з опс-
ри „Запорожець за Дунаєм" 
С. Гулака-Артсмовського, 
народна пісня в обробці М. 
Лнсснка „Лугом іду — ко-
ня веду", пісня в обробці О. 
Сандлера „Ой не світи, мі-
сяченьку" або сольоспівів Г. 
Майбороди „Запливай же. 
роженько весела" на вірші 
Андрія Малишка прозвуча-
лн з таким емоційним про-
ннкненням у зміст творів, 
що зворушили слухачів си-
лою магнетичного впливу. 

Кульмінацією виконав-
ської майстерності. Л. Бнч-
кової були дві арії — Графи-
,ні з опери „Весілля Фігаро" 
В. Моцарта та Леонори з 
„Сили долі" Дж. Всрді. В 

II 
них вона V явила музично-
драматичнуХснлу, талант і 
природну красу голосу. 

Коло рояля був піяніст, 
лаврсат Міжнародного кон 
курсу Маргарити Лонѓ в 
Парижі Володимир Виник-
цький. який часом свідомо 
надавав фортепіяновому 
супроводу характер ор-
кестрового навантаження, 
бо відчув, що будь-яке зву-
чання на форте не затушкує 
ні тембру, ні сили голосу 
співачки. 

Наступного дня ми разом 
із Л. Бнчковою побували на 
Бавнд Бруку, де височить 
струнка церква в стилі ук-
раїнського барокко, начсб-
то десь на Чернігівщині або 
у Києві на Подолі, вклони-
лнся могилам багатьох ук-
раїнських музикантів, Ізи-
дорі Косач-Борисової(ссст-
рі Лесі Українки), банду-
ристові Григорієві Китас-
тому, про якого співачка 
чула у Києві від Володими-
ра Колесника. керівника 
капелі бандуристів ім. Га-
раса Шевченка, яка з Ка-
нади приїздила в Україну на 
гастролі. _''"`̀ х 

Поспішаючи на наукову 
конференцію до У ВАН в 
Ню Йорќу, присвячену об-
говорснню щойно видано-
го фундаментального то-
му із серії .‚Українських 
рукописних джерел в архі-
вах Америки", по дорозі, 
прямо в машині я взяла 
інтерв'ю у нашої співачки. 
Воно досить велике, але 
одне місце з нього я хочу 
навести. Згадуючи про ди-
рнгснтаз Фльоридн. Л. Бич 
кова відзначила тс, що в 
його хорі співають твори 
різними мовами і різних 
композиторів. У своєму фах 
сі-запрошснні Р. МакМе-
рсн наголосив, що культур-
иий обмін між країнами 
встановився з того часу, як 
Україна стала незалежною 
державою..Він дужс,,заці-
кавився українською музи-
кою і українськими внко-
навцямн. „Ми, — казала Л. 
Бичкова, хочемо, щоб 
американський диригент 
пізнав нашу музику і буде-
мо йому всіляко допома-
гати. Я йому подарувала 
платівки з творами Борт-
нянського, Бсрезовського, 
Всдсля в інтерпретації Вік-
тора Іконннка. показала 
„Мотсти" Бортнянського". 

Отже, наші музиканти 
своїм мистецтвом простс-
ляють людям шлях до піз-
нання українського наро-
ду та його незалежної дср-
жави. 

так тепло, як сю хвилю. 
— Я тебе. Стефцю, кохатиму, доки мене. Лнш не гасни 

отак, як зараз. 
1 вже далі я ніби не чула, як виводили свахи: 

Не плачте, мамуню, за мною. 
Не заберу вас з собою, 
Лишу вам слідоньки по дворі 
І дрібні слізоньки по столі. 
Та й дрібні слізоньки по столі. 

У пропій ішла весело, ніби мене там панські покої 
чекали. І Сень повеселів. Вів мене так лагідно до своєї 
гостроверхої хати, ніби не дев'ятим челядинќом вступала я 
туди, а першою ґаздинею: 

Отвори, мати, ліску. 
Веде ти син невістку, 
Молоду, як ягідку. 
Солодку, як малинку. 

— Вндиш, якої тепер гарної завели, — тішився Сень. 
І ліску нам нам тоді отворили, і до хати нас пустили. 

Сіли ми знов на кожухах на покуті. Але я вже тут не гостя 
була. Тут починалося моє ґаздівство. З моїм Сенем 
починалося моє життя. 

Я відразу приголубила оту стареньку бойківську хату 
під стріхою, що Сеня мені зростила. І подумала, що мушу 
звеселити її. Тож маю справуватися так, аби тут злагода 
щодня ночувала. 

Обсіли мене Сенсві брати і сестри, та все вндивлялн-
ся, ніби хотіли вгадати, з яким серцем вступила я до їхньої 
хати. Бо коли стояли пообіч порога, як я увіходила, то 
виділи, що переступила його високо. То була дуже непевна 
мить. Не раз бувало .так: пам'ятає молода до самого 
порога, як треба його переступати, а тут візьме та й стане 
на нього. З тої хвнлі всі челядники ненавиділи свою 
невістку. Бо то малося за такий знак, ніби молода вже 
виднть себе господинею, а свекруха мала би скоро вмерти. 
По такім і весілля часто вже не було. Свекруха мало не 
била невістку, родина плакала та проклинала. 

Я весело переступила свекрушин поріг, і вся хата ніби 
сміялася до мене. А Сень, то вже так тулив мої руки до 
серця, що мусили під сміхи виривати мене в нього, коли 
прнйшоь час після перепою знімати вінок та зодягати 
хустку. 

— Пусти дівчину, приведемо ти жінку. 
— Та най ще надивлюся на неї, — не давав мене Сень. 

-;V^ (Закінчення на стор.З) 
І . 
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ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ ЗАКРІПЛЮЄТЬСЯ! допоможіть 
ЇЙ ВКЛАДОМ ВАШОЇ ДИВІДЕНДИ У ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ 
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УКРАЇНИ —УНС! 
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Архиєпископ Антоній відвідав 
вірних УАПЦ в Аделаїді 

До об'єднаної української 
православної громади в 
Аделаїді завітав з каноніч-
ною візиток,' Архнслископ 
Вашінгтоиськнй та правля-
чий Архнслископ Австра-
лійськнй і Новозеландський 
Антоній, який прибув сюди 
вже вдруге. Попередня його 
канонічна пішѓа була здій-
снсна до церкви св. Покро-
вн в час, коли повне об'сд-
нання та злиття обох цер-
ков лише підготовлялося. 
Цим разом, коли після по-
персднього розв 'язання 
обох парохій проголошено 
об'єднану парохію УАПЦ 
св. Архистратига Михаїла, 
це була перша його каноніч-
на візита до цієї церкви. 

Щоб, згідно з правилами 
Церкви, храм св. Покрови 
перестав існувати, у неділю 
перед Архнсрсйською Служ-
бою Божою, Архиспископ 
Антоній в сослужснні паро-
ха о. В. Салиги. хору та 
процесії з хрестами і хоруг-
вами урочисто переніс го-
ловну святість храму — 
святі мощі з церкви св. Пок-
рови до церкви св. Архн-
стратига Михаїла. Процс-
сія урочисто проходила по 
Саут Стріт та через Порт 
Род увійшла до Свято-Ми-
хайлівського храму. Ав-
стралійська поліція, коли 
було потрібно, зупиняла 
рух авт, водії яких зі заці-
кавленням приглядалися 
вперше цій релігійній про-
цесії. 

Святочно прибраний вхід 
до церкви, пластова почес-
на варта, присутні, включ-
но з гістьми від Української 
Католицької Церкви,' свід-
чил̀ и про небуденність, уро-
чнстість цього дня. У всіх 
були радісні обличчя, бо 
об'єднання наших право-
славних громад вже рока-
мн було загальним бажан-
ням і члени громад чекали 
цих хвилин. Після закінчен-
ня Служби Божої, під час 
якої було висвячено нового 
іподиякона, в Народному 
Домі УГПА відбулося уро-
чисте прийняття, на яке при-
було громадянство обох 
наших віросповідань. 

За почесним столом біля 
Архиолископа Антонія засі-
лн: парох Свято-Михайлів-
ської Церкви о. Володимир 
Салига з пані-маткою, го 
лова консисторії УАПЦ в 
Австралії о. Микола Сер-
дюк, парох Української Ка-
толнцьої Церкви, о. Д, Се-
нів та парох Білоруської 
Церкви о. Мнхаїл Бурнос. 
Також там сиділи іподіяко-
ни: Ю. Словачевський та 
Ѓўменюќ, Іван Огіснко та 
Батрачснко. Окрім них, бу-
ли присутні за почесним 
столом від Пластової Ста-
ниці — Мирон Лапка та від 
Союзу Українок Катерина 
Качмарська і керівниця Ук-
раїнсьхої Школи Ґургула. І 
як це завжди водиться, пред 
ставництва організацій і 
установ ухороновував сво-
о о присутністю голова УГ-
ПА д-р Іван Снятннсьхнй з 
дружиною. Як бачимо, цей 
день відзначувала соборно 
вся наша громада, бо він 
мав історичне значення в її 
яаггті. 

Під час складання приві-
тянь, порядок яких був фа-

хово ведений церемоній 
майстром Богданом Соло-
війом і які після членів ду-
ховенства зложили і згада-
ні гості в імені установ і 
організацій, слід відзначи-
ти слово голови У ЃПА д-ра 
Івана Снятинського, щире 
братнє привітання від прсд-
ставннка ЎЌЦеркви о. Д. 
Сеніва, який висловив свою 
віру у майбутнє повне з'сд-
нания наших обох церков, 
та від пароха Білоруської 
Церкви Михаїла Бурноса. 
Щирим та оригінальним 
було привітання від Плас-
ту, яке виголосив Мирон 
Лапка. Звертаючись до Вла-
дикн Антонія, він висловив 
віру в те, що йому лнчить у 
майбутньому стати Патрі-
ярхом УАПЦ. 

Перший український по-
сслснець-піонер в Півдсн-
ній Австралії. Павло Дмит-
рснко щиро передав прнві-
таиня від Українського 
Ќлюбу Старших Грома-
дян, а також привітне слово 
виголосив Дніпровий. 

Останнє слово внголоси-
ла новообрана голова пара-
фіяльної ради Свято-Мн-
хайлівської церкви Марія 
Ковальська, яка особливо 
підкреслила великі заслуги 
у процесі об'єднання обох 
парохій попередніх голів 
парохіяльннх рад, Бориса 
Боросевнча та Івана Праду-
на, які очолювали священ-
ну акцію об'єднання в лоні 
УАПЦ обох українських 
молитовних громад. В цей 
день позносили часті „мно-
голітствія", одначе здава-
лося, що многолітствіс, про 
голошснс Марією Коваль-
ською Борисові Боросеви-
чеві та Іванові Прадунові 
хор і присутні співали з 
особливою щирістю і лю-
бов'ю. А це тому, що воз'сд-
иання, як казав св. п. Йосип 
Стрільчук, „щоб ми були 
одно" — було їхньою свя-
щенною мстою, для якої 
вони вповні себе віддали, 
жертвуючи своїм спокоєм і 
навіть здоров'ям. Громада 
Аделаїди, особливо право-
лавні українці, високо оці-
нили їхні заслуги і дали їм 
своє глибоке признання. 
Загальне щире піднесення 
відчувалося в'цей день і 
було помітно, що нарід наш 
вже затужив за єднанням. І 
тому хай оце єднання двох 
молитовних українських 
громад буде світлим почат-
хом нашої української лю-
бови і згоди для всіх наших 
громад, де ще є залишки 
взаємних підозрінь та недо-
вір'я до своїх. Зерна ці були 
віками культивовані в на-
шому народі лихими оку-
пантами для їхнього кра-
щого панування над нами. 
Особливо велику увагу во-
роги присвячували релігій-
ко-хонфесінннм поділам, 
які творили незгоду та бра-
тоненавистництво, що па-
ралізувало всі наші нама-
гання стати дружно за іде-
ал нсзалсжности нашої дер-
жавн. 

Тому клонимо голови в 
пошані перед тими, які роз-
почалн священну акцію 
об'єднання наших братніх 
парохій в одну. Лише в 
єдності — силаЃ 
Д-р СЕЯТОПОЛХ Штмсьлснй 

Вийшла антологія сучасної 
української поезії в 

англійському перекладі 
В американському видав-

ннцтві університету Ферлей 
Дикінсон щойно вийшла 
англомовна антологія 
„Змінні кордони: східньо-
европейські поезії 1980-их 
років". Серед літертур 13 
різних країн (від балтійсь-
ких до Польщі, Румунії і 
Болгарії) також прсдстав-
лені поети України: Ліна 
Костенко, Іван Драч, Ва-
силь Голобородько, Василь 
Стус, Ігор Калинець, Софія 
Майданська, Ігор Рнмарук. 
Наталка Білоцерківець, Ми 
кола Рябчук, Оксана Пах-
ловська та Раїса Лнша. 
Окремі вірші переклали Во-
лодимир Грушкевнч, Віра 
Качмарська, Ірина Єва Мо-

стовнч, Михайло Найдан. 
Лариса Онишкевнч і Миро-
ся Стефанюк., 

Добірку укрїнської поезії 
(35 сторінок) підготовила і 
зредагувала д-р Лариса М. 

Л. Залсська-Онншкевич, на-
писавши також вступну 
статтю. Цілу антологію під 
готовив проф. Волтср Кам-
мінс з університету Ферлей 
Дикінсон, головний рсдак-
тор журналу „Літерарі Ре-
вю". Збірка „Shifting Вог-
dcrs: East European Poetries 
of the Eighties" мас 488 сто-
рінок. її можна замовляти в 
Associated University Рге-
sses (440 Forsgate Drive, 
Craribury, NJ . 08512). Ціна 
59.50 дол. 

Українські співаки виступлять 
у Міській Опері Ню Йорќу 

Ню Йорќ. — У своїй про-
грамі цьогорічного сезону, 
який розпічнеться 27-го лн-
пня і триватиме до 21-го 
листопада, нюйоркська мі-
ська опера подає також спн-
сок артнстів-співаків і серед 
них зустрічаємо двоє артис-
тів з України: Оксану Кро-
вицьку і Володимира Гриш-
ка. При їхніх прізвищах 
позначено, що це їйній дс-
бют — перший виступ. 

Оксана Кровицьха — соп-
рано, уродженка Львова. 
Музичні студії здобула у 
Київській Державній Кон-
серваторії ім. П. Чайковсь-
кого та Музичній школі ім. 
С Крушольннцької у Льво-
ві, У 1988 році Оксана здо-
була перше місце у Змаган-
нях Молодих Голосів Ук-
раїни. Виступала в ролі Те-
тяни в опері П. Чайковсько-
го „ Євгеній Онсгін", в ролі 
Маргарити в опері Шарля 
Ґуно „Фавст" (обидва внс-
тупи у Київському опсрно-
му театрі). Виступала О. 
Кровицьха також у Львівсь-
кій Філармонії, співаючи 
партію Серпіни в „Ля Серва 
Пардона" Перголссі та в 
ролі Наталки в опері „На-
талка Полтавка" М. Лисен-
ка. О. Кровнцька в Україні 
користується признанням 
не тільки загальної публіки, 
але ,й музичного світу. Сс-
ред її здобутків також успі-
шні концерти в Польщі. 
Канаді та ЗСА. 

Володимир Гришко — 
тенор, уродженець Києва, 
де й закінчив Київську Дер-
жавну Консерваторію ім. 
П. Чайковського. Своїм 
гарним голосом здобув кі-
лька нагород як соліст: пер-
ше місце на голосових рес-
публіканськнх змаганнях 
ім. М. Лисеика у Київ! а 
1988 році, першу нагороду 

ім. Плясідо Домінѓоў Бар-
ссльоні 1989 року, друге 
місце на голосових змаган-
нях ім. М. Ґлінки у Москві 
та третє місце у міжнарод-
иих змаганнях співаків у 
Марселі. У 1990 році він 
здобув перше місце у голо-
сових змаганнях у Тулюзі 
та був піднесений до звання 
Заслуженого артиста Украі-
нн у Київському Держав-
ному Театрі Опери і Балету 
ім. Шевченка, де він висту-
пас як соліст від 1988 року. 
Його виступи поза межами 
України це: роля Альфрсда 
в опері ‚‚Ля Травіята" у 
Батон Руж, Ла., та виступи 
у Німеччнниї, Австрії, Есто-
нії та Росії, а також в ролі 
Ликова в Римського-Кор-
сакова „Царева наречена"у 
постановці Вашінгтонськоі 
опери. 

О. Кровнцька виступить 
в операх „Кармсн" і „Тура-
ндот".а В. Гришко — в'.,Бо-
гсмі" і „РондінГ. 

О. Кровнцька у „Туран-
дот" — II, 16, 19 і 25 асрес-
ня,у„Кармен" 16.21,іЗІ-го 
жовтня. 

В. Гришко у „Богемі" 29, і 
31 липня та 6,8, і И серпня. 
а у „Рондін" 17, 22 і ЗО жовт-
ня та 3 і 6 листопада. 

ТРЕБА ПОПРАВИТИ 

У статті М. Мельника п. з 
„Ідейні основи економічної 
політики в Україні" („Сво-
бода", ч. 93 з, 18-го трав-
ня ц, р.) треба читати: в 
Америці в 1991 році 3.6 відс. 
родин заробляли менше, як 
5,000дол. (або 5.000 дол); 
5.8 піде, заробляли поміж 5 і 
10,000 дол.; 78.4 відс. зароб-
ляли поміж 10 і 75,000 дол.; 
12.3 відс. заробляли більше. 
чим 75,000 дол. — Ред, 

КИЇВ. Президент України Леонід Кравчук підписав указ 
про призначення на посаду міністра машинобудування і 
військово-промислового комплексу та конверсії Дмитра 
Черненка, у зв'язку з відходом на пенсію міністра Віктора 
Атнонова, який займав цю посаду. 

МШІСТЕР ЗАКОРДОННИХ справ Куби Роберто Ро 
байна заявив, що Куба готова почати діялоѓ зі З'єднаними 
Стейтами. ‚‚Мн цивілізовані люди і не можемо не 
говорити один з одним цілих 34 роки, — сказав мінќѓѓер у 
розмові з місцевими і чужинецькими журналістами. 
Думаю, що настане момент, коли треба буде почати 
діялоѓ. При цьому Куба не висуває попередніх умов, але й 
не бажає залишати враження, ніби вона відмовляється від 
своїх принципів''. Щодо можливих тем для переговорів Р 
Робайна назвав „економічну бльокаду" ЗСА проти Куби, а 
також присутність на її території американської військово-
морсьхої бази у Ґвантанамо. 

ДО ЧИТАЧГВ ЩОДЕННИКА „СВОБОДИ" 

Як відомо, в цм)му р о $ вллошіюстьса 100 років 
від поява „Свободи". З того приводу у соту річницю, 
15-го вересня, появиться окреме ювілейне побільше-
нс обсягом число нашого щодеяшосн. 

Звертяомосядош.шихдошісух^чіаприсігтітнші 
цю тему статті та соогадм, а також Інші м-терялн, 
ияйпізиіпк, до 15-го серпня. 

Також до того самого часу заклюй, см о прися-
лати статті та шші матерілггя до чергового Альмжна-
ху „Свободи" на 1994 рпс,в якому будемо 
ІйОрічм Увт)яЬтсьісого Народного Сомпу. 

Парафія св. Володимира УІ7Ц 
відзначує Мужа Року 

(Зліва) Вейн Фазікас, заступник голови братства, о. 
протопресвітер Степан Ганкевии, Онуфрій Сорочаќ, о. 
Іван Наконечний, настоятель, Данило Гарасин, голова 

братства. 

В неділю, 25-го квітня, під час спільного свяченого, яке 
відбулося в українському православному соборі св 
Володимира в Пармі. Огайо, братство відзначило 30-го 
з черги Мужа Року. Цього року відзначено Онуфрія 
Сорочака, який бере участь в братстві, групі вареників та 
Ќлюбі 60+. Його любов до співу віддзеркалюється під час 
всіх відгграв у церкві, де він є членом хору та асистентом дяків. 
Комітет братства, який складається із священиків, голови 
та минулорічного Мужа Року, річно вибирає особу, яка 
виявила особливу відданість парафії св. Володимира. На 
світлині вгорі: відзначення Мужа Року собору УПЦ св. 
Володимира. 

Відбудеться конференція У ВАН 

В рамки цьогорічних зуст 
річей канадських наукових 
товариств (Оттава, травень 
— червень) входить теж 
конференція Української 
Вільної Академії Наук Ка-
иадн., , ., .^,. ,.. 

Програма Конференції 
УВАН включає три сесії — 
дві україномовні і одна ан-
гломовна. Виступатимуть і 
доповілатнмуть: д-р Н. Апо 
нюк — ..The Function of 
Non-Ukrainian Names in 
Early Ukrainian Canadian 
Literalurc", о. д-р О. Баран 
— ..Розвиток Української 
Католицької Церкви Кана-
див 1930-их і 1940-их роках; 
мгр Н. Вест — „The Role of 
Libraries in the Exchange of 
Research Information: The 
Case of the Slavic Collection 
at the University of Manito-
ba"; д-р P. Климаш — „The 

Crisis in the Ukrainian Cana-
dian Studies"; д-р Ю. Книш 
— „Румунське питання в 
світлі 'Повісті минулих літ"; 
д-р Б. Корчмарик — ..Кон-

цспція М. Грушсвського і 
наші сучасні підручники до 
навчання історії України"; 
д-р Р. Сербин — „Голод 
1921-23 pp. і реакція україн-
сько-канадського суспіль-
ства"; д-р П. Томас — „То-
wa'rd a Curriculum for Тс-
aching the Geography оЃ Uk-
raine". 

Конференція відбудеться 
на ксмпусі Карлтонського 
університету в Оттаві у п'ят-
ницю. 4-го червня ц.р.. по-
чинаючи о год. 9-ій ранку, в 
кімнаті 254 будинку Herz-
bcrg Physics. Вступ вільний. 

За додатковими інформа-
ціями просимо звертатися 
до канцелярії У ВАН у Він-
ніпезі. тсл. (204) 942-5095. 
яка відкрита у вівтірки й 
четверги від 9-ої ранку до 
12-ої полудня, або до д-ра 
Романа Веретсльника. міс 
ќсвого представника У ВАН 
в Оттаві, тсл. (613) 564-6569 
або (613) 230-3027. 

Президія УВАН 

Ділимося сумною КІСТКОЮ, 
то і суботу, 22-го трежкя 1993 p., по тяжкій недузі 

упокоїлося ш БозІ на 86-му році життя 
наша найдорожча 

МАМА. БАБУСЯ, ПРАБАБУСЯ І ТЕТА 

бл. п. 
ОЛЬГА ГАФТКОВИЧ 

з роду Савойка 
1 ядом по бл. п. Володимирові Гафткоаичу. 

Покійна була учителькою дитячќі садкіа . Україні та 
поресклончому таборі Мгггвн.ал_ді. 

ПАНАХИДА відбулася в понеділок 24-го трааня а поіо-
ромному їл-едскьі Маріо НІН Chapol. Гпртфорд. Конн. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися у вівторок. 25-го 
травня а українській католицькій церкві са. Михаїла в Гарт-
форді, а опісля на цвинтарі Glanstonbory. Кокм. 

У глибокому смутку: 
доньки — 

НАДІЯ ГАФТКОВИЧ 
ОКСАНА КУЗЬМА і иуж.м ОРЕСТОМ 

внухм — 
ОЛЕСЬ КУЗЬМА 
ДАРУСЯ ДЖЕРКЕНСЕН ї мужмл 
ПІТЕРОМ І ДІТ-МИ АНАЛІСОЮ 
І СТЕФАНОМ 
д-р МАРІЙКА КУЗЬМА 

братвќќи ці — 
ІРУСЯ КРАСІЙ і мужем МИРОНОМ 
І сином ЯРЕМОЮ 
ЛЕСЯ ЛОЗОВА І мужем СЛАВКОМ 
І родиною 

братом — СОФІЯ САВОЙКА 
ша-фом — ОЛЕКСАНДРА КРУПА 

з родиною 
та ближча І дальша родина в ЗСА й Україні 

Замість квітів просимо складати пожертви на 
Children of Chomobyl Relief Fund 

P.O. Box 340278. Hartford, Conn. 08134 

На моїм весіллі ладкали свахи... 
(Закінчення зі crop. 2) 

— Або жінка не ліпша за дівку? —жартував староста і 
моргав до сусіда. — Скажи йому. Прокопе. ѓ; 

— Жінкою вже буде мені до смерті, а дівчиною ще 
лиш сю мить. — Відтак узяв мене за голову та й каже: — 
Стефцю моя золота, абн-с вік звікувала отакою красною. 

Руки йому тремтіли, коли віночок знімав. '.` 
А жінки добре пильнували, та й відразу завели: 

Гадайте, бояри, гадайте. 
На колисочку складайте. 
На колисочку новеньку. 
На дитиночку маленьку. 

По тому ще доранку було весілля. Але то вже не для 
нас. Мн з Сснсм викралися потихеньку та й пішли понад 
річкою. Тоді ще понад нею лози росли і ширша була. 

Адн. йдемо собі плече до плеча. 1 щасливі з того, ritb 
разом. 1 місяць нам світить. І водночас вже журба налягає: 
що робити та що діяти, аби своїх дѓѓок, як Бог дасть, мати 
де спати покласти. Нам би хоч сяку-таку хатинку, 
маленьку, і щоб новою соломою вкрита була. Вона б нас, 
як сонце, гріла. 

- Ти, Стефцю. не гризися, — Сень до мене. — Аби 
здоров'я, а прожити — проживем. Навіть, аби .'я 
мав до Америки поїхати на роботу, а хату поставліО. 

Що ги. Сениќў, що ти. Та най я вік звікую тут, а теЧїе 
не пущу Ніц не треба, а ній. Аби ти лиш був коло мене. 

Мій Сень так тої хвилі подивився на мене, що й зараз 
пам'ятаю. Очі аж палали при місяці синім вогнем. 

Я все буду коло тебе, Стефцю, абн-м навіть на світі 
не жив. Щоб ти знала. я все там, де ти. 

Правду казав тої першої ночі Сень. Адн, вже мені за 
вісімдесят, уже вік звікувала, а він усе ніби тут, коло мене. 1 
не віри гься часом, що поховано його на чужій землі, де, 
замість долі, недолю свою знайшов. І досі, яг іду понад 
річкою, усе мені немов лозини шепочуть, ўвечорі місяць, 
засвітить у вікно, мені очі його крізь шибки привиджу-
ються ' ' 

А на весіллі... Кожне весілля, то ніби моє з Сснсм. Ѓо 
тепер що не весілля, то любов. У мої часи мало котра дівка 
мала її, бо воли, грунт були вартніші. А я мала. Мала я П, 
чуєш. сину. 

Чудно, певне, слухати від старої .таку мову. Бо важко 
повірити, що в оцьому тілі колись молодість шумувала. 
Гай-гай. ніколи не зрозуміє молоде старого, доки саме не 
зістариться. Колись згадаєш і ти, сину, свос весілля, й одѓі 
співаночки, шо і х д о ^ ^ ^ і ^ в ^ т А п П ( Л І , ( ) , Д ' е $ 

, ^ . J ,̀ 'J У Н К Т ( П П Т О ^ 
Радуйся, матіночко! 
Звінча)іе дитяточко. 
Як одне, так другос, 
Обос молодос. 

Внднш, то лише мова плакуча, а слова, адн, які гарні. 
Таких ніде не вчуєш, на жодній гостині, лиш на весіллі-А 
ѓн кажеш, що не тих пісень тепер треба співати. v$k 

Та я можу забожитися, що цілий свій вік Вірќа з 
Богданом будуть ладќанки ті згадувати. Бо другий раз вже 
іх співати не будуть. Ая, бо то лише на весіллі... 

Братство кол. Вояків 
1-ої Української Дивізії ЎНА 
Станиця у Ф.лядельфії, Па. 

Ділимося сумною вісткою з побратимами 
й українською громадою, 

що 4-го травня 1993 р. відійшов у вічність 

Володимир Данилкж 
колишній юнак І вояк 1-ої УД ЎНА, довголітній член Управи 

Братства у ФІлядальфП та атмікмй член української ) і 
фоамдн. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися у п'ятницю, 7-го 
травня 1993 р. у православній катадрі св. Володимира у Фі-
ляд.льфИ. Па., а відтак на ќладовий:! се. МарЛ у Факс Чейс, 
Па. І 

Опечаленій родині покійного висловлюємо щирі 
співчуття. 

. УПРАВА СТАНИЦІ 

А` 
З невимовним жалем повідомляємо 

родину, приятелів І -иайокмх, 
що в суботу, 8-го травня 1993 року 

відійшла у вічи'сть 

бл. П. 

Ольга Дзюбинська 
ПАНАХИДА була відправлена в понеділок, 10-го травня 

о год 6-ій вс і̀, в похоронному -введенні в Голливуд. Фльо-
ридв, в відтак тіло покійної перевезено до Савт Єаенд Spy-
ќу, Н. Дж. де відбувся ПОХОРОН у вівторок. 11-го травня на 
українському православному цвинтарі се. Андрія. 

Залишені у глибокому смутку: 
муж —РОМАН 
син — д-р ОРЕСТ з дружиною І сиквми 
брат — Й0СИФ РУДИЙ з дружиною . 

ЄВГЕНІЄЮ, дочками МАРУСЕЮ І 
ІРСНОЮ та внуками І правнуками 

." сестра — EMMA КЛИМКОВИЧ а дітьми 
І внуками 

швагер—ЕРАСТ а дружиною . 
ВАЛЕНТИНОЮ 

швагтрова - ЛІДІЯ БОГДАН 
та ближча І дальше родина в Америці 

йУкрвіні ...-.:-:--у.-.:.. 

' . .-' `.`.-я 

ВІКТОРА БУРБЕЛИ 
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СВОБОДА. СЕРЕ'ДА, 26-го ТРАВНЯ 1993. 

ЬАРТІСНІ ВИДАННЯ 
Д -р Степан Шухевнч - М О Є Ж И Т Т Я - спомини „ -__ 
Д-р Степан Гапамай - БОРОТЬБА ЗА В И З В О Л Е Н -

Н Я У К Р А Ї Н И 1929-1989 „ . 
Михайло Грушмсмсмй - ІЛЮСТРОВАНА ІСТОРІЯ 

У К Р А Ї Н И .„ _ 
Зімко-ич Осип - ЛЕСЬ КУРБАС ._. „ . „ . 
К О Н О В А Л Е Ц Ь ТА ЙОГО, ДОБА - збірна праця „ 
Оксана Пятурммська - З ІБРАНІ ТВОРИ 
Михайло Маруичак - В БОРОТЬБІ ЗА УКРАаЧ-

СЬКУ ДЕРЖАВУ _.... 
Мирослав Сомчншин - ТИСЯЧА РОК ІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
Уллна Стпросол_ськп - В О Л О Д И М И Р 

С Т А Р О С О Л Ь С Ь К И Й 
Юрій Михайло Цсгсльськнй - ЗАҐА РОДУ ЦЕГЕЛЬ-

С Ь К И Х І РОЗПОВІДЬ ПРО К А М І Н Ќ У СТРУМИ-
ЛОВУ . 
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MYRON B. KUROPAS: 

THE UKRAINIAN AMERICANS: ROOTS AND 
ASPIRATIONS 1884-1954 

Unnrvrur- ol Toronto Prttt. Toronto. Buffalo. London. 1991. printed1 In 
Canada, pp 534 Pnca ISO 00 

Aj Ort.,i Sub'-in, ent-i in For-woofd nnce lh- appearance ol .Mum 
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only scholars капі to kno. mort about "Ukrainian — Amencan eipenence", 
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pandpar-nts Ukrainian, in th- country back horn- want to know more about 
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Василя Д І д ю к а 

„Смійтеся на здоров'я" 
ГУМОР С А Т И Р А , К А Р И К А Т У Р И 

Зібрев нпписая. переклав та ўпорядкўове 
Василі, Д Ідюк 

Видавництво Овид Торонто. 1991. макласо- явтора 
і пру .арні Бесинд` стор 24в 

Ціна 18 00 дол 
Можна члОуватм , книгарні .Свободи 

М .и- .Л"и 1 ^ІпиГу И.О Д - Є р І І )OUOO.Jyt ООЛу^ити QO Ll.w." 
ГЧ продлжмого ПОД-тжу 

Св. п. д-р М. Кача л у ба ^ї#Ж 

Рознеслася несподівано 
дуже сумна вістка, що 7-го 
квітня 1993 року, в день 
Благовіщення Пресвятої 
Богородиці, перестало би-
тнся в місті Шсрнскс у Швай 
царії шляхетне серце д-ра 
Михайла Качалуби. І поко-
тнлися сльози по моїм лиці, 
бо ж д-ра Качалубу лрнга-
дую собі з гімназійних часів 
у Тернополі, а ќа еміграції 
він був моїм близьким при-
ятелем, з яким я довгі, дов-
гі літа завжди листувалася. 

Покійний народився 7-го 
листопада 1908 року в Ро-
мановім Селі, Збарського 
повіту, на Золотому Поділ-
лі. Був сином Олекси і Аннн 
з Лупухів. заможних і свідо-
мих селян. Всім'ї було трос 
дітей: Марія. Тсодор і Ми-
хайло. Михайло від прнро` 
ди був обдарований кра-
сою, гарним голосом-тено-
ром і непересічними літера-
турннми здібностями. Сс-
рсдню школу він скінчив 
1929 роїв в Тернополі: 

.. Тернопіль — світла моя 
юність! 

Моя провесна і весна. 
Дзвінкі душі мосіструми — 
Твоїх це струн гучна луна". 

Після закінчення гімназії 
робив різні заходи, щоб 
вступити на медичний фа-
культст, але поляки не прий 
няли його на студії. Він 
виїхав студіювати медици-
ну до Швайцаріі. В часі сту-
дій у Женеві працював всчо-
рамн помічником кельнера 
в ресторані, щоб заробити 
на прожиток і унівсрситет-
ські оплати за навчання. В 
університеті познайомився 
її студенткою дснтистнки 
швейцаркою Люссю Гейм 
Тї він навчив говорити й 
писати по-українськи. Во-
ни. здобувши дипломи лі-
каря і дснтисткн, одружили-
ся. їх вінчання відбулося в 
Женеві 1935 року, в церкві 
св Франсуа, а шлюб їм 
давав о. Петро Голинський. 
Дружина обіт складала по-
українськи, прирікаючи му-
жсві свою любов, вірність і 
чесність Ця подія заслуго-
вус на увагу як приклад для 
наслідування українцями, 
одруженими з чужинками. 

Хоч дружина була швай-
царкою', через одруження ; 
чужинцем вона втратила 
громадянство. Молодята 
переїхали в Карпатську Ук-
раїну. де д-р Качалуба заор-
ганізував у місті Великім 
Березнім лікарню, в якій 
обидвое працювали до 1939 
року. В роках 1939—62 жи-
ли і працювали на Словач-
чині в місті Дольнім Кубі-

ЛІТО 1993 РОКУ НА „СОЮЗІВЦІ" 
Приїдьте проведіть з нами літо. На вас чекають! 

Звичайні і люксусові кімнати 
Вишукані українські й американські страви 
Українські розваги, крамниця українських 
подарунків ! 
Олімпійських розм'ірів басейн для плавання, 
тенісові та відбиванкові корти, дитячі майданчики 
Знаменита союзівська гуцульська ніч, вечорниці із 
стейком. 
Прегарний краєвид на Кетскильські гори, 
мандрівні стежки, їзда верхи і більше. 

БЕЗТУРБОТНІ ДНІ... 
УКРАЇНСЬКІ НОЧІ... 

БІЛЬШ НІДЕ У СВІТІ... 

СОЮЗІВКА 
UNA Estate 
Foordmore Rd. 
Kerhonkson, NY 12448 
(914) 626-5641 
FAX (914) 626-4638 

ні. Після довгих літ манд-
рівок, зі зміною закону про 
громадянство, родина д-ра 
Качалуби в серпні 1968 року 
повертає вже з трьома діть-
мн назад до Швейцарії, де 
відкривають лікарське бю-
ро в місті Клярсн-Монтрей. 
Найстарша доня Дора за-
лишилася в Кошицях, бо 
там скінчила ветеринарію й 
одружилася. Всі діти д-ра 
Качалуби погінчнлн вищі 
студії і виховані в українсь-
кому національному дусі. 

В 1963 році д-р Качалуба, 
з туги за рідним храсм І 
родиною, в товаристві сво-
го сина Михайла теж лі-
каря за фахом, відвідус Уќ-
раїну і рідне село. Там зуст-
річас свою одиноку сестру 
Марію з чоловіком і рід-
нею, які саме повернули зі 
сибірського заслання. Про 
ці відвідини він так з гаду с в 
одному зі своїх віршів: 

Ідім згорів, і ліс полисів, 
криниця мохом заросла, 
нема хреста, що тут десь 

висіє 
на краю рідного села. 

Ось тут с гріб мосі мами, 
а там дідів всіх моїх тлінь, 
`тут церковці скрипіла 

брама, 
де лопухів дрімас рінь". 

В 1982 році на 71-му році 
життя в Ню Йорќу на удар 
серця нагло помер його 
брат Тсодор, якому поет 
присвятив вірш „Дорогому 
братові Теодорові ін мемо-
ріял". Тсодор — колишній 
в'язень за волю України. 
Його наглу смерть д-р Ка-
чалуба боляче пережив. 

Покійний відомий не тіль 
кн як лікар, але як ніжний 
поет-лірик і письменник. 
Він своїм коштом видав 
такі збірки віршів: „Буль-
варами серця", ‚‚Вільним 
крилом", „Відгомін моєї 
душЃ, „Наш талант", для 
дітей „Тріпотіння крилят", 
„Польові дзвіночки", чоти-
ри томи спогадів п. з. „З 
мосї ОднеєЃ. У всіх його 
поезіях відзеркалюсться 
любов і тута за ріднею зем-
лсю, за її красою, ідея бо-
ротьбн за волю рідної дср-
жави. 

У збірці поезій „Бульва-
рами серця", у вірші „Укра-
їні", поет пише: 

., Я син Твій, моя Україно. 
Для Тебе співаю — живу. 
Для Тебе аж ген в домовину 
Дотягну долю криву". 

Свої вірші поет присвя-
чус батькам, зокрема мамі: 

..О. мамо мої. 
За все. що я маю, 
що титул людини дає,— 
Явам, найдорожча, подяку 

складаю 
і серце синівське моє". 

На поета великий вплив 
мала природа і він часто 
описує її в різних порах 
року: 

.. Такі вишневі ночі, 
що спати — гріх. 
Пташиний спів, 
дівочий сміх, 
і місяць в срібнім клоччі, 
туман в долині ліг" 

або у збірці поезій „Наш 
талант": 

..Весна прилинула така 
як була все. 
як була перше: 
рясна, розмріяна, дзвінка 
й постукала у мої серце"... 

Покійний був внсококуль 
турною, працьовитою й 
чесною людиною, що від-
значався найкращими прнк-
метами духа, розуму й сер-
ця. Він був ніжним і добрим 
не тільки для своєї родини, 
але для всіх, хто його знав. 
Сам дуже скромний, ніколи 
не шукав для себе почесті, 
глибоко релігійний. Як ЛІ-
кар часто лічив без оплати і 
мені помагав своїми пора-
дамн з далекої Швайцаріі на 
мої фізичні недомагання. В 
особі д-ра Качалуби я стра-
тила великого приятеля, 
тож - нелегко його забути. 
Дружині і дітям мос сер-
дсшнс співчуття. Світла rat-
м'ять про Погійного залн-
шиться назавжди між вами. 

Зустріч з чемпіонами світу К^ 
О. Баюл і В. Петренком 

На фото (зліва): Микола Андреадіс, мол.: Ірина Андреа-
діс, Оксана Баюл, Микола Чорний-Досінчук, Віктор 

Петренко, Стефанія Чорна. 

24-го квітня Микола Чор-
ний Догінчук у чудовій ро-
динній атмосфері відсвятку-
аав 75-лггтя. В одному з пере 
читаних побажань від сва-
гів Галини і Миколи Андрса-
дісів було задекляровано два 
квитки на виступ світової 
слави чемпіонів на льоду 
Оксани Баюл і Віктора Пет-
рснка з України. 2-го трав-
ня. цілою родиною, вбрані 
у вишивані сорочки з укра-
їнсьхими прапорами поїха-
ли до Нассо Коліссум на 
Лонѓ Айленді. 

В арені, освітленій чудо-

внмн свгтлами, у вибагливих 
строях появляються чем-
піони, яких вела Оксана 
Баюл. Про чар і радість годі 
розказати, бо це все треба 
було особисто побачити. За 
допомогою спонзора цсї 
події „Ксмбсл Суп"вдало-
ся мені дістати квитки на 
дозвіл стрінути наших чсм-
піонів. Наша мрія стрінути і 
привітати чемпіонів здій-
сннлась. Особисте знайом-
ство і автографи довсршн-
ли наше родинне святку-
вання — 75-ліття батька. 

Ірина Андреадіс 

Пам'яті С. Дзюби 
Одержавши Дня 21-го 

квітня орден Канади в От-
таві з рук генерального гу-
бсрнатора Р. Гнатншнна, я 
з приємністю згадував сво-
їх попсрсдників-украінців у 
цій категорії канадських 
державних відзначень: їх не 
було багато, все ж одним із 
перших був Степан Дзюба, 
що дістав цей орден у 1970 
році, коли Канада відзиача-
ла ЮО-ліття Манітобн, чле-
на канадської федерації. 
Уродженець Вініпегу (1915), 
заслужений провінційний і 
міський діяч, .довголітній 
„найбільш популярний по-
садник" міста Вінніпегу 
вповні заслуговував на одср 
жання ордену Канади з рук 
заступника королеви Єли-
саветн II в Оттаві. 

1 пригадалися вінніпсзькі 
часи співпраці з Дзюбою. У 
1956 році він та С. Рсбчук 
намовляли мене ввійти в 
члени міського Бібліотеч-
ного комітету, щоб не за-
надто багато було там лі-
вих впливів. Я радо внкону-
вав цю функцію кільканад-
цять років, і коли в 1976 
році зрсзиґнував із членства 
в комітеті, то дістав від 
Дзюби... синьо-жовтий олі-
вець із його йменням і „на 
спомин" — бляшанку із „він 
пінезьким повітрям" (вона 
Й досі зберігається в мене, 
як ремінісценція-з Вінніпс-
гу). Ніхто інший'ў Канаді не 
впав на таку ідею, щоб про-
даватн ‚‚Вінніпег сйр" у 
бляшанках. 

Дзюба був великим, прн-
хильннком департаменту 
славістики в Манітобсько-
му університеті. Не раз і не 
двічі ми мали змогу обго-
ворювати різні справи, зв'я-
зані з щ"оо установою, зок-
рсма зі студіями україністи-
ки. Дзюба гаряче підтриму-
вав мій проект з нагоди 100-
ліття Вінніпегу „Мозаік оф 
Вінніпег стріт неймс" (мо-
заїка вінніпсзької одонімії). 
Й тут пригадується один, 
може й незначний, факт: 
холи мені міська рада від-
мовила у фінансовій допо-
мозІ на друк цієї праці, то 
Дзюба не хотів іти в істс-
рію, підписуючи листа в цій 
справі — зробив це міський 
секретар, якому було „дуже 
прикро" і т. п. повідомляти 
мене про негативне рішен-

ня „ б а т ь к і в м і с т а " . 

Не було іншої ради, як 
видати цю „ювілейну" пра-
пю за власні кошти й тим 
„показати супостатам", що 
український проект відзна-
чсння ІОО-ліття манітобсь-
кої столиці таки здійснить-
ся. Й не було більшої прн-
смности, коли вдень відзна-
чування цього ювілею я 
передав Дзюбі авторський 
примірник праці, за що діс-
тав щиру подяку й дружній 
стиск руки. — „Вам нале-
житься даровий примірник, 
а Ваші олдсрмснн хай ку-
пують, бо ж голосували 
проти признання підмоги 
на друк". — сказав я тоді 
Дзюбі, з чим він і пого-
дився. 

Після мого переселення на 
схід Канади й резиґнації 
Дзюби з поста посадника 
наші зв'язки урвалися. Я й 
досі не маю його петерфілд 
ськоі адреси, хоч часом кор-
тіло йому написати привіт з 
нагоди Нового року, чи з 
інших приводів. Все ж він 
залишив по собі добру па-
м"ять, а для мене найкра-
щим доказом цього було — 
після відвідин Вінніпегу В 
1990 році — довідатися, що 
моя книжка про одонімію 
міста вимагає доповнень: 
між деякими новими топо-
графічннми назвами знай-
шовся „Парк Дзюби", яко-
го в часі першого видання 
книжки ще не було на світі. 
Приємно було теж читати на 
писи на колишньому „Сал-
тер бриджі", що це „міст 
Ребчука", теж заслуженого 
громадянина міста й неод-
нократно заступника Дзю-
би. Але... моя книжка про 
назви вулиць й площ Він-
ніпегу вже давно ‚‚розій-
шлася", отже нове видання 
— якщо такс буде — вклю-
чнть напевно і „парк Дзю-
би" й „міст Ребчука". 

Склоняючи низько голо-
ву перед пам'яттю незабут-
нього мера „столиці укра-
їнців Канади", висловлюю 
щире співчуття всім, хто 
його любив й шанував. Хай 
добра пам'ять по Степано-
ві Дзюбі живе довго між 
нами Й його постать хай 
прикрасить сторінки історії 
українців Канади. 

Ярослав Рудннцькнй 

АГЕНТИ ФБІ, ЯІСІ ЇЗДИЛИ до Кувейту, щоб особисто 
переслухати затриманих властями Кувейту іракців, 
заявили, що один із заарештованих сказав їм, що саме він 
був провідником групи, яка з раменн іракського уряду 
мала завдання виконати замах на колишнього американ-
'ського президента Джорджа Буша під час його відвідин 
Кўванту. Хоч офіційні чинники ФБІ ще не переконані, що 
саме ці зізнання с правдивими, все ж таки те, що їм досі 
вдалося дізнатися від затриманих іракців, підтверджує 
участь уряду Іраку у змові. 
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ПАРАСКЕВ ІЯ К О З Я К член У Н С 
В Ідд. 221-го Т-аа їм . cm. Стафа-
иа в Чикаго , Ілл. померла 9-го 
лютого 1903 року на 86-му році 
жиѓга . Hep. 1908 року а Щагна -
ц і, Україна. Членом УНС стала 
1050 року . Зал йшќла у смутку 
м у ж а Андрія, дочку Ірину Дуб -
ланицю а родиною І да і саотріи-
ки в Укра їн і , Диму І Е М І Л І Ю а 
родинами . Похорон відбувся 
13-го лютого иа цамнтарі са. о . 
Миколам а Чикаго, Ілл. 

Вічна їй Пам'ять! 

В. Кврачеас-ккн , сакр. 

В А С И Л Ь Ґ У Р Н И Й член У Н С 
ВІдд. 247-го Т-аа їм . са. Івана 
Хрестити ля у ВІлм інґтокІ, Дол. 
помар 14-го лютого 1993 року 
иа 73-му роц і життя. Нар. 2-го 
січня 1920 року у Вілмінгтоні, 
Дол . Ч л а н о м У Н С с т а в , 1937 
року. Заиіишиа у смутку дружн-
ну Ядаіґу, сина Василя мол. , 
брата Михайла, состру Аину, 
три амучхи, I трос праінухіа . 
Похорон відбувся 18-го лютого 
1993 року иа Котодрал-ному 
цвинтарі у ВІл-мІмгтонІ, Дал. 

Вічка Йому Пам'ять! 

Любомнра Шорсмото. сакр. 

М И Х А Й Л О ПАВУК ч-юи У Н С 
В Ідд . 291-го Т-ваСІм. Т. Шокчвн-
ка а К Л І Е П О Н Д І , Огайо помар 22-
го січня 1993 року на 75-му році 
життя . Нар . 1917 року а Кліа-
ленд і, Огайо. Чланом У Н С став 
1938 року. Залиш на у смутку 
братів Стопана І Еміля Павук. 
Похорон відбувся иа цчмнтарі 
са. Андрся а Перм і , Огайо. 

Вічна йому Пам'ятьІ 

Віра Напора, сакр . 

Інж. МАРКО БАЧИНСЬКИЙ 
члан УНС ВІдд. 39-го Т-ва „Ук-
раінська Січ" в Смраюоаах, Н .й . 
помар 24-го лютого 1993 року 
на 88-му році життя . Нар . 8-го 
травня 1907 року в Стрию , Укра-
Іиа. Чланом УНС став 1950 року. 
Залишив у смутку дружину 
Ольгу, синів Лава І Олега I домь-
ку Мерѓу Сай . Похорон відбуа-
ся 27-го березня 1993 року на 
цвинтарі в Ѓлан Спай, Н .И . 

Вічна йому Пам'ятьІ 

Управа Відділу 

О Л Е К С А САЛАБАЙ члан У Н С 
ВІдд. 70-го Т-аа „Залороа-ка 
Січ" а ДІтройт І , Миш . помар 11 -
го жовтня 1990 року. Народжа-
ний 19-го барааия 1905 року в 
салі Жуків, пов. Золочіа, УкраЬ 
на. Чланом УНС став 1953 року. 

Вічна й о м у Пам'ятьІ 

Павло Паалмк, сакр. 

Г Р И Г О Р І Й Ф Е Н К А Н И Н члан 
У Н С В Ідд . 295-го Т-аа ї м . Св . 
Духа в Акрон , Огайо помар 28 -
го березня 1993 року иа 73-му 
році життя . Нар . 15-го лютого 
1920 р о к у в Укра ї н і . Ч л е н о м 
УНС став 1971 року. Залишив у 
смугќу дружину Стефаиію , сн -
ка Івана, дочки Ірану I Марію 
Ќ о с т ю к а м у ж а м Р о м а н о м І 
кількоро внуків. Похорон відбу-
ося 31-го березня 1993 року на 
цвинтарі Святого Хреста в Ак-
роні, Огайо . 

Вічна йому пам'ять! 

Карел Доріс, сакр. 

П А В Л О Л . НАЗАРУК член У Н С 
ВІдд. 145-го Т-аа їм. ся. МаріЃ а 
АлтонІ. Па. помар 15-го оЄрлня 
1992 року на бЗ-му році жкття . 
Нар. 12-го липня 1929 року в 
Алтона, Па. Членом УНС стаа 
1949 року . Залишив у смутку 
дочку Джоеи Стасо. Похорон 
відбуася 19-го серпня 1992 року 
на укра їнському цвинтар і св. 
МарП в Алтона, Па. 

Вічна Йому Пам 'яті . 

Паоло Тотанич, сакр. 

ї ї . ї ї 
?б Fust Avenue 

Tel (?1?) 473-3550 
СВЕТРИ, ВОВНЯНІ ХУСТКИ, .тим-
имі жіночі блюючќи, іиш. обруск, 
поду-WM, І т. п,, iwpaulica, plawoa . 

Арці - ДЕШЕВО. 

Н А І Т І Т Г О Д А Ж 

ДІМ на ПРОДАЖ 
м іж Ѓактором І Віидгамом, на 

"а чудовій гор і. $79,000. 

(518) 9ВЗ-6366. (908) 458-3089 

НА ПРОДАЖ 

М Е Ш К А Н Н Я 
в Українському Солі 

в Баанд Бруку , Н . Дж. 
і спальня на партері. 

Тол.: (908) 563-9047 

Продасться в м . Ковал і 
Волинської обл.. 

вул. Луначврського 22 

ТРИ КІМНАТИ 
аітапьня, кухня 

(607) 277-0891 
ч . Г - " 

Д М ИТРО К А Л У Ш члан УНС Від-
д ілу 379-го Т-аа їм . са. Оль ги у 
ФілядальфП. Па. помер 25-го 
береаня 1993 року на 72-му році 
ж и т л і . Нар. 8-го жовтня 1920 
року в Кольках , пов. Луцьк , 
Україна. Членом УНС став 1Р81 
року. Залишив у смутку д р у ж и -
ну Мар ію, сина Володимири в 
дружиною Мар ією І внуками 
Михасем І Марісю; сина Яроо-
лава в д р у ж и н о ю Т е р а с о ю І 
внуками Лорі І Терасою та до-
ньку Дер ію в м у ж а м д-ром Ро-
м а н о м І в н у к а м и А и д р е с ю І 
Ромчиком . Похорон відбувся 
29-го бероіня 1993 року на цвн-
нтвр і св. МарП в Елькінс Парк 
біля Філадельфії. Пв. 

Вічна їй Пам'ятьІ 

Михайло Нам, сакр . 

ВЛАСЯ С І Н К О В И Ч член У Н С 
Відділу 2-го Т-ав їм. с м . П с т р - 1 
Павла в Ст. Кармал, Па . помер-
лв 27-го баразня 1993 року не 
88 -му році жкття. Нар . 24-го 
січня 1925 року в Атлас, По. 
Залишила у смутку м у ж а Миха-
йла, дочку Карен Гаалт, сина 
Григор ія, 5 внуків І одного прав-
нука . Похорон відбувся ЗО-го 
бареіня 1993 року на цвинтарі 
сав. Петра І Павла а Маамт 
Кармол Таашкл. 

Вічна їй Памѓ`ятьІ 

Моніка Пасічник, сакр. 

АННА Л О П А Т К А член УНС Від-
ділу 173-го Т-ва їм . св. Вол од и-
мира в ВІлмІнѓтонІ, Дал. помер-
лв 1 4 - г о б е р е з н я 1993 р о к у . 
Народжена 1908 року у ВІ лм Інг-
ток і . Дал . Чланом УНС стала 
1951 р. Зллишила у смутку си-
ніа Івана І Карла; дочок Елойи, 
Дарію І Льорес, внуків правку-
ќїв I сестру. Похорон відбувся 
17-го бере-ия 1993 року не цам-
нтврі Всіх Святих у В іпм інгтои і , 
Дал . 

Вічна їй Пам 'ятьІ 

Петро Щерба, секр. 

МАР ІЯ ВАСИЛЮ ЌА члан УНС 
ВІдд. 179-го Т-ва їм. са . Володи-
мира в Ст . Лу іа , Мо . померла 14-
го беразмя 1993 року на 82-му 
році ж к т т я . Нар . 25-го липня 
1910 року в Іст Ст. Л ю і і , Ілл. 
Чланом УНС стала 1934 року. 
Залишила у смутку Пат М к 
Аміш, Керолин Шалтербронд І 
Марилін Саман. Похорон відбу-
вся 19-го березня 1993 року не 
цвинтарі Мавнт Кармал в Вел-
внл, Ілл. 

Вічна їй Пам'ятьІ 

Наталія Шуя, сакр. 

МАРІЯ ПАШУЌ члан УНС ВІдд. 
82-го Т-ва „Згода" у Філядель-
фП, Па. померла 15-го березня 
1993 року на 101-му році життя . 
Нар. 1891 року в салі Говнкки, 
Перемишль, Україна. Членом 
УНС стала 1953 року. Залишила 
у смутку двох синів д-ра Еагека 
І Волтера. Похорон відбувся 22 -
ѓо березня 1993 року на цаинтв-
рі са. МарП на Факс ЧойсІ, Філя-
дельф ія, По. 

Вічна їй Пам'ятьІ 

Веснль Весил-кіа, сакр. 

ІВАН К О Р Б И Л О член УНС ВІдд. 
143-го Т-ва „Любов" в Ґрейт 
Медове, Н . Дж . помер 30-го бе-
ро-ня 1993 року иа 89-му році 
життя . Нар. 15-го вересня 1903 
року в Укра їн і . Ч л а н о м У Н С 
став 1933 роасу. Зал ишиау смут-
ку дружину Mapbo І дочку Галан 
Доналдсои. Похорон відбувся 
на цвинтарі Poquost Un ion 
Cemetery а Ґрейт Медове, Н. 
Д ж . 

Вічна йому Пам'ятьІ 

Анна Мандїюк, сакр. 

eFUNERAI, DIRECTORSI 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ЛОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в BRONX . BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

ЛЎІС НАЙҐРО — директор 
Родина Д М И Т Р И Ќ 

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

(212 )674 -2568 

LYTVVYN a LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА 
Our Service- Are Available 
Anywhere In, New Jeraoy. 
Також займаємося noxopo-
нами ча цвинтарі в Бленд 
Бруку 1 перенесенням Тпін-
них Останків з різних країн 

світу. 
UNION FUNERAL HOME 
1600 Sawyvaaonl Avn.ua 

(comer Stonley Terr.) 
UNION, N J . отоез 

(000)944^222 
(201) 375-5555 


