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МІЖ ВІРНИМИ УГКЦ І УПЦ 
ДІЙШЛО ДО СУТИЧОК 

Київ (УНІАР). — Тут 17 
— 19-го липня гостями сто-
лнці України були вірні і 
священнослужителі УГК-
Цсрквн на чолі з її головою 
Кардиналом Мирославом 
Іваном Любачівськнм. Во-
ни прибули до Києва з мс-
тою освячення місця під 
великий собор УГКЦ який 
буде побудований в столиці 
України поблизу Львівської 
Плоїш'. Святкування з цієї 
нагоди розпочалися на Во-
лоднмнрській гірці, де біля 
пам'ятника св. Володнми-
рові Патріярх Любачівсь-
кин відправив Святу Літур-
гію, з участю камерного 
хору ..Відродження". 

Наступного дня Святу 
Літургію передбачалося від 
служити в Кирилівській 
церкві на Курснівці. Проте, 
коли на Ю-ту годину ранку 
до церкви прийшли близько 
200 українських грско-като-
лнків. шлях їм перепинили 
майже 100 православних з 
тісї частини УПЦ tnd під-
лягас Московському Патрі-
ярхатові. Вони тримали на-
пнсн: ‚.Любачівсьѓнй, заби-
райтесь геть з України". 
„Святий Володимир не був 
католиком. Дюбачівськнй 
не Патріарх", Міравослав-
ннй Київ гнівно протестўе 
проти акції Любачівсьќого" 
тошо. 

Через цю прикру прово-
кацію гості змушені були 
відслужити Святу Літургію 
просто неба; а по закінченні 
було освячено площу під 
будівництво храму. ь 

На""заіінтання коресттон-
дснта УНІАР щодо конф-
лнсту. спнскоп Івано-Фран-
ківський Софроній Дмитер-
ко відповів: „Церкви Київ-
сьќого і Московського пат-
ріярхатів вогорують між 
собою, але коли мова захо-
дить про УГКЦ. вони об'сд-
нуються" 

В понеділок, 19-го липня, 
на спеціальній пресовій кон-
фсренції Архиспархія УГ-
КЦ оприлюднила заяву з 
приводу образ на адресу 
голови УГКЦ та забльоку-
вання входу до Кирнлівсь-
кої церкви вірними РПЦ. 

На пресовій конференції 
виступили також прсдстав-
ннки УПЦ Київського Пат-
ріярхату. які заявили, що 
вірні їхньої Церкви не бра-
ли участи у пікетуванні. 
Підкреслюючи важливу ро-
лю і значення УГКЦуста-
новлснні української дер-
жави та відродженні духов-
них традицій українського 
народу, представник місь-
кої адміністрації у справах 
релігії Андрій Ткачук за-
певнив присутніх, що інци-
дент треба розглядати як 
запляновану промосковсь-
кнми. далекими віл релігії, 
силами провокацію. 

Київська прокуратура по-
рушнла кримінальну спра-
ву і розпочала слідство з 
приводу провокативннх дій 
православних Московсько-
го патріярхату. 

З'ЇЗД МЕШКАНЦІВ 
ГОРОДЕНЩИНИ 

Торонто. — Управа і Ор-
ганізаційний комітет „Го-
роденщини" повідомля-
ють. що у суботу і неділю. 
18—19-ѓо вересня тутупри-
міщеннях Української Сус-
пільної Служби, 2445 Блур 
вул. в Торонто, Канада, 
вщбудеться 6-ий З'їзд ко-
лншніх мешканців Город єн 
шини із Канади, ЗСА та 
Европи. Всі зголошення 
участи у з'їзді слід висила-
тндо: Mr. Wasyl Nykyforuk, 
35-43 72nd Street, Jackson 
Heights, N.Y. 11372. Деталі 
відносно програми з'їзду та 
інші інформації будуть ро-
зіслані в окремому обіжни-
ку. 

Укр аінське військо 
матиму нові однострої 

Київ (УНІАР). — Голов-
нокомаидуючий Збройни-
ми Силами Президент Ук-
раїни Леонід Кравчук роз-
глянув і затвердив зразки 
військової форми одягу та 
символіки. Обговорення пи 
тання військового одягу 
велося понад рік. 

У новому однострою вра-
ховані усі вимоги до сучас-

ного військового одягу, В 
тому числі — привабливий 
вигляд. У військових з'сд-
наннях, де новий однострій 
вже демонстрували, зустрі,-
ли його із зацікавленням. 

Повний перехід на нову 
форму військового одягу у 
Збройних Силах України 
відбудеться у 1995 році. 

Ню Йорќ відзначить другу 
річницю незалежности України 

Ню Йорќ. — У понсді-
лок, 12-го липня, створено 
тут Комітет для Відзначсн-
ня Другої Річниці Самос-
тійности України. До комі-
тсту входять представники 
Постійного Прсдставннцт-
ва України в ООН. Гснс-
рального Консуляту Украі-
ии в Ню Йорќу. Українсь-
кого Конгресового Комі-
тсту Америки, та Українсь-
кої Американської Коорди-
наційної Ради. Головою 
комітету с Володимир Хан-
догій, заступник постійною 
представника Украї'ни в 
ООН, заступники голов — 
Ігор Длябога (УККА) та 
Євген Стахів (ЎАКР), члс-
ни: Валерій Кнричснко, дру 
гнй секретар Постійного 
Представництва України в 
ООН. Людмила Крнжанів-
ська від Генерального Кон-
суляту України в Ню йор-
ку. Іван Винник (УККА) та 
Дам'ян Ліщннськнй (УА-

КР). . І 
Комітет рішив оідзначн-

тн цю річницю бенкетом, 
що відбудеться у вівторок. 
24-го серпня, в залі Ўкраїн-
сьќого Народного Дому. 
140 Друга авеню. Коктейлб 
ѓод. 6-ій вечора, а бенкет о 
год. 7-ій. Головну промову 
виголосить постійний пред-
ставник України в ООН' 
Віктор Батюќ, а відтак буде 
мистецька прогама. 

Вступ ЗО дол. від особи. 
Дохід з бенкету прнзначе-
ннй на Фонд Генерального 
Консулату в Ню Иорку. У 
день бенкету квитки не бў-
дуть продаватися. Всі столи 
будуть нумеровані. Квитки 
можна замовляти особисто 
або листовно до 17-го ссрп-
ня в канцеляріях УККА: 203 
Second Avc., New York, N. 
Y. I0003;tel.:(2l2)228-6840i. 
УАКРада: 142 Second Avc., 
New York, N.Y. 10003. tel.: 
(212) 505-1765. 

ЦеСУС перенесено в Україну 
Київ (Цс СУС). 25-го 

червня у Кисві розпочав 
свою працю 1-ий З'єднаний 
світовий український конг-
рсс студентів. Ініціятива 
проведення конгресу була 
підтримана на державному 
рівні. Згідно з розпоряджсн-
ням віцспрсм'ср-міністра з 
питань гуманітарної полі-
тикн М. Жулннського Уряд 
виділив 25 міл. крб.. а також 
надав допомогу в організа-
цЗ конгресу . , . . . . і.. 

Студентські організації 
Америки, Бразилії, Канади. 
Европн, Азії і Австралії, 
репрезентовані своїми дсле-
гатамн. брали участь у 
конгресі. Цей форум укра-
їнських студентів зібрав в 
Українському Домі понад 
450 осіб з України та діяспо-
рн. На заклик Союзу Укра-
їнського Студентства. Ук-
раїнської Студентської Спіл 
кн та Центрального Союзу 
Українського Студентства 
об'сапати спільні зусилля 
для побудови і розквіту 
держави, назва якій — Ук-
раїна, відгукнулися майже 
всі українські студентські 
організації світу. 

Перший день конгресу 
був присвячений прсзснта-
ції організацій-учасників. 
На урочистому прийнятті з 
нагоди відкриття конгресу з 
вітальною промовою до 

Кооператори з України відвідали УНС 

^УЯ?І-ЯЗг 

Гості-кооператори з України та українські кооператори ЗСА на відвідинах в 
ГолорнШ Канцелѓярії УНС. 

Джерзі Ситі, Н. Дж. (X. 
В-Ф) — У п'ятницю, 16-го 
липня, в конференційній 
залі Головної Канцелярії 
Українського Народного 
Союзу відбулася зустріч 
кооператорів з України та 
членів Головного Екзеку-
тианого Комітету УНС і 
редакторів щоденника „Сво 
бода" і „Українського Тнж-
невика". 

Гості з України — це 
п'ять кооператорів-практи-
кантів. які на кошт Уряду 
ЗСА відбули тут трнмісяч-
не стажування і запізналися 
з кожною фазою праці ух-
раїнськнх кредитівок, щоб в 
скоромў майбутньому по-
служитн цим засвоїннм 
званням в організуванні 
хреднтівок в Україні Серед 
них: Ірина Дрогоморецька і 

Станислав Аржсвітін з Кис-
ва, Валерій Кнбальннй з 
Кривого Рогу. Петро Ма-
ковецькнй зі Стрия та Анд-
рій Оленчнк з Тернополя, 
який на цю зустріч не вспів. 

До Головної Канцелярії 
УНС вони приїхали в това-
рнсгпі українських коопера-
торів ЗСА — президента 

(Закінчення на crop. 6-ІЙ) 

делегатів звернулися спів-
головн Організаційного ко-
мітету Орсст Васнльців та 
Ярополк Кульчицькнй, а` 
також відбувся ретроспек-
тивний показ фільмів про; 
студентський рух в Україні. 

26-го червня конгрес про-
довжив свою працю. З при-
вітанням до делегатів рверЧ 
ну вся Президент України' 
Леонід Кравчук. Вбачають 
визначну ролю українсько^ 
ѓо студентства в побудовЃ 
держави. Президент наго-
лоснв на тому, що „консо-
лідація молодого україн-
ства у велике світове брат-
ство по духу сьогодні, як 
ніколи, на часі, бо, по вели-
кому рахунку, саме від вас, 
вашого розуму і ваших 
знань залежатиме доля на-
шої молодої держави, її 
майбутнє". Вітання Презн-
дента зачитав віцспрем'ср 
— міністер України Мико-
ла Жулннський. 

У вітальних промовах 
голови Комісії ВР України 
у справахлмолоді Анатолія 
Матвіенка, голови Комісії 
ВР України з закордонних 
справ Дмитра Павлнчка. 
голови Комісії ВР України з 
питань культури та духов-
ного відродження Леся Та-
нюка, міністра Ўкраїќн у 
справах молоді та спорту 
Валерія Борзова, голови 
Української Республікансь-
кої Партії Михайла Гори-
ня, народного депутата ВР 
Івана Зайця, а також інозем-
них гостей — Богдана Куль 
чнцького (ЗСА) і колишньо-
го голови ЦеСУС Павла 
Дорожинського (Канада) 
поряд з словами подяки 
українському студентству, 
котре в перших рядах боро-
лося за незалежну Україну, 
лунали конкретні пропозн-
ції та побажання до наАак-
тивнішної участи студентів 
в розбудові та становленні 
держави. 

У доповіді співголовн 
комітету О. Васильціва (У к-
раїна) „Участь українсько 
го студентства світу в роз-
будові держави" проаналі-
зовано студентський рух в 
Україні та в діяспорі. Наго-
лошено на тому, що ўкраїн-
ські студентські організації 
світу повинні об'єднати свої 
зусилля і спільно діяти у 
сферах міжнародних зв'яз-
ків, бнзнесу, інформації, 
освіти, науки та культури 
Співдоповіді Я. Кульчнць-
кого (ЗСА), Жайро Оскара 
(Бразилія), Марка Ляха (Ав 
стралія), Павла Грота (Ка-
нада), Хрнстини Пснджоли 
(Німеччина), Мотрі` Они-
щук (Канада) містили у собі 
багато спільного, вони вис-
ловлювали надію, що всі 
українські студентські ор-
ганізації світу об'сднають-
ся під спільним дахом Цент 

Передбачають можливість 
нуклеарної війни 

(Закінчення на crop. 5) 

Ню йорќ. — У зв'язку з 
щораз новими повідомлсн-
нями про спробу контра-
бандннм шляхом вивезти 
нуклеариі матсріялн з ко-
лишнього Совстського Со-
юзу і зусиллями ряду країн 
..третього світу" створити 
свою власну нуклсарну 
зброю, американські експср 
ти в ділянці розвідки вва-
жають. що світові загрожус 
нуклеарна катастрофа. ..Я 
переконаний. — заявив в 
інтерв'ю газеті ‚‚Чикаго Трі 
бюн" начальник розвідчоі 
служби військово-морських 
сил ЗСА контр-адмірал Ед-
вард Шсйфср, — що в цьому 
десятилітті десь хтось зас-
тосус нуклсарну зброю. 
При чому цс будуть не росі-
яни і не американці". 

В багатьох країнах,. які 
намагаються нині придбати 
нуклсарну зброю і які опн-
нилися під впливом іслям-
ського с}іундамснталізму. во-
йовничі почуття можуть 
взяти верх над розумом. ..Я 
вважаю, що в нашому роз-
поряджснні с ще два роки, 
перш ніж станеться ката-

, строфа", — сказав Ксннст 
Тіммсрман. експерт в ділян 
ці міжнародної торгівлі 
зброєю. Зусилля ЗСА не 
допустити розповсюджсн-
ня нуклеарної зброї кон-
центруються тепер на Ірані. 
Іраку і Північній Кореї, але 
..ми не можемо покищо то-
чно визначити найнсбсзпсч-ч 
ніші точки на світовій мапі. 
і це найбільше лякає... Що 
ми можемо сказати про Вір-
менію і Азербайджан? — 
задає реторичнс запитання 
К. Тіммсрман. — Що буде, 
якщо вони дістанують нук-
лсарну зброю? А якщо Су-
дан? А якщо Лібія?" 

Світ уже був на грані нук-
лсарної катастрофи у 1990 
році, пише ..Чикаго Трі-
бюн". ко'ли Пакістан привів 
у бойову поготівлю своі 
нуклсарні сили, а Індія прн-
готовилася нанести у відпо-
відь аналогічний удар. Ли-
ше посередницьке втручан-
ня ЗСА відвернуло взаємне 
знищення двох країн, в яких 
проживає приблизно п'ята 
частина всього населення 
світу. Щоб не допустити 
повторення подібного. Ва-
шінгтон благає своїх союз-
ників відмовитися від про-
дажу сучасної технології 
Іранові. Тиждень тому прс-
зидснт Билл Клінтон попс-
рсдив лідерів Північної Ко-
рсї. що „їх країна перестане 
існувати", якщо вони спро-
бують використати ство-
рювані тепер нуклсарні бо-
мби. 

Адміністрація ЗСА також 
веде переговори про прид-
бання всього урану, що є 
тепер на території колиш-
иього Совстського Союзу у 
зв'язку зі здійсненням пля-
нів демонтажу майже поло-
винн нуклсарного арсеналу. 
Департамент енергетики 
ЗСА готовий заплатити Ро-
сії. Україні та іншим колнш 
нім совстським рсспублі-
кам до 12 біл. дол. протя-
гом 20 років за 500 тонн 
збагаченого урану. 

Щоб попередити можлн-
вість вивезення нуклсарних 
матсріялів контрабандним 
шляхом з республік колиш-
нього Совстського Союзу. 
ЗСА плйнують виділити їм 
‚.десятки мільйонів долярів 
для створення комп'ютерн-
зованої системи контролі 
над експортом". 

В АМЕРИЦІ 
ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАР Воррсн Кристофср ловідо-
мив, що найближчим часом знову відвідає Близький СхіД. 
щоб „стимулювати переговорний процес, який зайшов у 
сліпий кут". В. Кристофср мас намір відправитися в 
поїздку після закінчення конференції південноазійських 
країн у Сінгапурі. Конференція відбудеться 26—-28-го 
липня. Спочатку В. Кристофср плянував відвідати 
близькосхідні країни по дорозі у Сінгапур, але справи у 
Вашінґтоиі змінили його пляни. Державшій секретар не 
сказав, які нові американські пропозиції він має намір 
подати ізраїльтянам і арабам. „Я не думаю, що моя візита 
зразу ж викличе прогрес у процесі переговорів. — сказав 
Кристофср, — однак послідовні переговори зможуть 
принести прогрес". 

ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО дипломатичного тисіѓў амернкан-
ської адміністрації вдалося добитися, щоб уряд Ганн 
дозволив агентам ФБІ заарештувати одного з учасників 
захоплення єгипетського літака в 1985 році і відправити 
його у ЗСА. Тепер повітряний пірат Омар Мухаммад Алі 
Рсзак станс перед судом і буде обвинувачений в захоилен-
ні літака сгипстської авіякомпаніі в листопаді 1985 року. 
який летів з Атсн у Каїр. Цей терористичний акт закінчився 
трагічно — на Мальті, де літак змушений був прнзсмлити-
ся. Його штурмували єгипетські бойовики спсціяльного 
призначення, які стріляли без розбору і вбили 58 пасажи-
рів і двох повітряних піратів. О. Рсзак залишився в живих 
єдиним з трьох палестинців, які захопили літак 

ОКРУЖНИЙ ПРОКУРАТОР Квінсу. Н П . офіційно 
обвинуватив чотирьох членів китайської банди „Фук 
Чин", що збирали гроші зі своїх земляків, які „в борг" 
нелегально прибули у З'сднані Стсйти. обіцявши поверну-
тн гроші тим. хто влаштував і здійснив іх контрабандну 
доставў з комуністичного Китаю у ЗСА Чотирьом 
злочинцям пред'явлені обвинувачення у викраденні, 
пограбуванні і шантажуванні. Як видно з матсріялів 
судової справи. 20 нелегальних емігрантів тиснулися у 
підвальному приміщенні площею 6 на 6 футів. Деяких, 
втікачів тримали в кайданах, на багатьох з них були сліди j 
побоїв і опіків. Вік притягнутих до відповідальности 
членів банди — від 18 до 28 років Поліція прибула в 
будинок, де тримали нелеґалів, за сигналом одного з них. 
Нещасний китаєць вирішив видати членів банди після 
того, як вони стали вимагати від нього на 5.000 дол. 
більше, ніж було домовлено. 

РЕСПУБЛІКАНЦІ НЕ МОГЛИ приховати іадоволення. 
коли дізналися, що нинішній губернатор нірлжініі 
демократ Даі.іас Вайлдср має намір кинути виклик у 
виборах наступного року сенаторові-однопартійцсві 
Чарлзові Роббові. ..їхня боротьба не може не розколоти їх 
партію". заявив голова відділу Республіканської партії 
стейту Вірджінія Патрик Максвіні Якшо в таборі 
вірджінських демократів станеться розкол, не лужена руку 
кандидатові республіканців у Сенат, яким, мабуть, буде 
Олівср Норт. Вже одна участь О. Норта у боротьбі 
приверне до виборів у Вірджінії увагу всієї країни. 
Колишній член Ради крайової безпеки, який прославився у 
1987 році псреслуханнями в Конгресі з приводу ..ірангей-
ту". О. Норт стане серйозним суперником будь-якого 
демократа. 

РАДА БЕЗПЕКИ УНЕВАЖНИЛА 
ПОСТАНОВУ РОСІЙСЬКОГО 
ПАРЛАМЕНТУ ПРО СТАТУС 

СЕВАСТОПОЛЯ 
Ню йорќ. Рада бсзпс-

кн Організації Об'єднаних 
Націй заявила, що постано-
ва Верховної ради Росінсь-
кої Федерації про статус 
міста Севастополя не мас 
сили. Про цс сказано в ко-
мунікаті. з яким виступив 
голова Ради безпеки Дей-
внд Генні (Великобританія) 
на засіданні ради, що відбу-
лося у вівторок, 20-го лнп-
ня. 

Рада безпеки, сказано у 
комунікаті. поділяє глнбо-
ку стурбованість України з 
приводу постанови Всрхов-
ної ради Російської Феде-
рації про Ссвастопіль і „під-
гвсрджут н цьому зв'язку 
тсрнторіяльну иілісність 
України згідно зі статутом 
ООН Рада безпеки нага-
дус. шо у договорі між Ро-
сійською Федераціѓю і Ук-
раїною. підписаному у Кис-
ві 19-го листопада 1990 ро-
ку, високі договірні сторо-
іііі взяли на себе зобов'язан-
ня поважати тсрнторіяльну 
цілісність один одного у 
рамках існуючих між ними 
в даний час кордонів. Пос-
танова Верховної ради Ро-
сійськоі Федерації нссуміс-
на з цим зобов'язанням, як і 
з цілями і принципами ста-
тутў ООН, і не массили", — 
сказано у комунікаті. 

Рада безпеки схвалює зу-

силля президентів і урядів 
Російської Федерації і Уќ-
раїнн „з метою'полагоджу-
ватн будь-які розбіжності 
між ними мирними засоба-
ми", і звернулася до них з 
закликом „вжити всіх захо-
дів. щоб не допустити ВЯ-
инкисния напруження". ' 

Постійний представник 
Російської Федерації при 
ООН Юлій Вороицов, який 
виступив на засіданні Ради 
безпеки, підкреслив: ..Прпй 
нята 9-го липня цього року 
постанова Верховної ради 
Російської Федерації про 
статус міста Севастополя 
розходиться з лінією прези-
цента і уряду Російської 
Федерації на здійснення іи-
тсрссів Росії". 

ДОКУМЕНТАЛЬНА 
ПРАЦЯ 

Львів. — Тут накладом 
22.000 примірників видру-
ковано монографію профс-
сора Сорбоннн та У країнсь-
кою Вільного Університету 
в Мюнхені Володимира Ко 
сика „Україна і Німеччинаў 
Другії') світовій війні". Пра-
ц̀я с наслідком кількарічно-
ю студіювання автором 
архівів III Райху. Раніше 
книги вийшла французькою 
та англійською мовами .в 
Ню Йорќу. 

ЯПОНСЬКА ЕКОНОМІЧНА газета „Ніѓон КеЯдзаіГ 
повідомила про швидке збільшення експорту Японії до 
Китаю. За першу половину цього року обсягскспортовнх 
достав японських компаній у Китай становив 7.8 біл. Дол. 
- на 51 відсоток більше від показника за такий самий 
період минулого року. Особливо швидкими темпами 
збільшусгься обсяг ввезення у Китай японських авт і 
мсталооброблювальної технології. На думку експертів, це 
засвідчує бурхливий розвиток у Китаї споживчого попиту, 
зокрема у зв'язку з будівельним ростом. 

ТРИДЦЯТЬ БОЙОВИХ гелікоптерів американського 
виробництва надійшли на озброєння грецької армії. Про 
цс повідомив міністер національної оборони Греції 
Йоанніс Варвіціятіс. Він підкреслив, що придбання зброї 
для грецької армії і її модернізація буде продовжуватися. В 
наступному році вона дістане ще 17 гелікоптерів, нові 
танки і артилерійські гармати. 

ПОНАД І.ООО АВТОМАТІВ АК-47 совстського вироб-
ннцтва конфісковано протягом останнього місяця в 
мешканців Півдснно-Афрнканської Республіки. Зброю 
було запаковано в металеві скрині і відіслано на переплав-
лсння. Під час цієї акції були присутні представники 
мироносннх організацій і журналісти. ‚‚Совстськнй 
автомат став одним з найбільших проклять для Південної 
Африки, — заявив на пресовій конференції генерал 
південно-африканської поліції Леон Міллс. — Колись ці 
автомати служили символом боротьби проти апартеїду, 
однак тепер вони стали гальмом у процесі мирних 
переговорів". 

ЦИМИ ДНЯМИ ПАРЛЯМЕНТ Росії на прохання 
Російської Православної Церкви прийняв ряд заходів, які 
обмежують розповсюдження інших релігій на території 
республіки. Спостерігачі відзначають, що постанова 
Верховної ради Росії спрямована в першу чергу проти 
численних закордонних провідннків-свангелістів, а також 
проти сект, які проповідують східні філософсько-рслігійні 
вчення, зокрема кришнаїтів. Ці рішення законодавців 
відразу підпали під гостру критику правозахисників, 
особливо колишнього дисидента о. Глсба Якуніна, який 
заявив: „Поправка до закону про свободу віросповідання с 
кричущою дискримінацією, вона надає перевагу правос-
Лав'ю перед іншими релігіями. Московська Патріярхія з 
допомогою свого лоббі у Верховній раді намагається 
зменшити релігійну активність конкуруючих організацій'`. 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ Великобританії вирішило 
зменшити наполовину кількість гвардійців, які вартують 
перед Бакінґгсмським палацом. Відтепер зміна варти 
відбуватиметься не щодня, а через день. Представники 
опозиційної Лейористської партії заявили, що такий 
спосіб заощадження державних коштів с „чистісіі.^кнм 
безглуздям", оскільки до Лондону з`їжджаються тисячі 
туристів саме для того, щоб подивитися на церемонію 
зміни варти. 

ДУХОВНИЙ ЛІДЕР Ірану аятолла Алі Гамснеї вќступив 
з гострою критикою З`сдішшх Стсйтів у зв'язку з подіями В 
Боснії і „ворожим наставленням Вашінгтону до іслямсь-
кої республіки Іран". Як повідомляє іранське інформацШ-
ие агентство 1РНА, А. Гамснеї заявив, що „лицемірство і 
намагання уникнути рішень с характерними для великих 
держав, у першу чергу ЗСА". Вій підкреслив, що „у тої час, 
як невинні боснійці зазнають все нових ударів, вслнісї 
держави ошукують саѓгову громадськість своєю реторн-
кою". ' 
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Невдача замирення на 
Близькому Сході 

Однією з найболючіших проблем американ-
ської закордонної політики є справа хронічного 
к о н ф л і к т у між Ізраїлем, і йо го а р а б с ь к и м и 
сусідами. Це одна з приповідкових бочок поро-
ху, нќі в кожній хвилині можуть вибухнути. За 
президентури Джорджа Буша прийшов деякий 
відворот від одностороннього підтримування 
Ізраїля. якому Америка щорічно признавала й 
признає найбільші грошові дотації, та вивінува-
ла ізраїльську армію всіма модерними засоба-
ми зброї. Цей відворот позначився у тезі, що 
Америці є потрібний також союзницький араб-
с ь к и й світ . Ідеться в першу чергу про так і 
прозахідні арабські держави як Єгипет. Туніс, 
Марокко. Савдійська Арабія й Емірати. Нав'я-
зання близьких зв 'язк ів з а р а б с ь к и м св і том 
яскраво проявилося у війні міжнародної коалі-
ції проти Іраку, коли пляцдармом твмільйоно-
вої американської армії стала пустиня Савдій-
ської Арабії. 

На Близькому Сході нема миру від 1967 
р о к у , себто 'останньої І зра їльсько -арабсько і 
війни, там панує: вічно ще тільки стан перемир'я 
Воно схоже нХситуацію в Кореї, де також все ще 
є тільки стан перемир'я. Єдина арабська держа-
ва. яка підписала з Ізраїлем сепаратний мир, — 
це Єгипет , що його президент Анвар Садат 
заппатив за той акт своїм життям. Американсь-
кий У ряд став наче автоматично посередником у 
мирових переговорах Ізраїля з його арабськи-
Ми с у с і д а м и . Т і переговори велися чи то у 
В а ш і н ґ т о и і , чи Женев і . Д е р ж а в н и й секретар 
Джеймс Бейкер за президентури Буша їздив на 
Близький Схід від однієї до другої столиці вісім 
разів. Президент Билл Клінтон одідичив Близь-
кий Схід у тому самому стані, як його одідичив 
був Джордж Буш. У „Ню Йорќ Таймсі" з дати 16-
го липня появилася велика інформаційна стаття 
п. з. ‚‚Америці не вдалося відновити арабсь-
ко-ізраїльські мирові переговори". Виявляєть-
ся, що найбільшою перешкодою є проблема 
сх іднього Єрусалиму. Ізраїль вважає Єруса-
лим за столицю своєї держави, на що рішуче не 
п о г о д ж у є т ь с я арабський свѓт. Ц і каво , що й 
Америка формально не визнала окупації Ізра-
ілем східнього Єрусалиму, що не перешкоджає 
Ізраїлеві правити там навіть по-диктаторськи 

За урядування в Ізраїл і прем 'єра Іцака 
Шаміра, гопови екстремно-правої партії Л ікуд 

: не можна було ніяк дійти до якогось порозумін-
ня , бо Ш а м і р п р и н ц и п о в о не п о г о д ж у в а в с я 
переговорювати з Палестинською Визвольною 
О р г а н і з а ц і є ю (ПВО) , т я м л ю ч и т е р о р и с т и ч н і 
акції цієї організації. Рік тому Шамір програв 
вибори і його наступником став голова Соціяліс-
тично ї партії їцак Раб ін , к о л и ш н і й генерал і 
колишній амбасадор Ізраїля у Вашінґтоні. Мініс-
тром закордонних справ став колишній голова 
цієї партії Шимон Перез. Спершу вони створили 
іншу атмосферу , п р и г о ж у для переговор ів . 
Екс'тремісти по обох сторонах не допускали й не 
д о п у с к а ю т ь до ведення переговор ів на базі 
шукання компромісу. Найбільшим осягом було( 
вже н іби порозум іння із С и р і є ю , бо Ізраїль 
по ' годжувався в іддати Сирі ї частину у з г і р ' я 
' (олйна є заміну за визнання державности Ізра-
їля й підписання миру. 

Однак` президент Сирії Гафез Ассад не хоче 
підписувати сепаратного миру, а в Ізраїлі вже 
теж принципові противники звороту будь-якої 
о к у п о в а н о ї арабсько ї земл і . Перенаселення 
Ізраїля особливо п ісля при ї зду туди понад 
триста тисяч іміґрантів з Росії, посепювання їх на 
о к у п о в а н и х землях поруч із с п о р а д и ч н и м и 
страйками та бурхливими демонстраціями ара-
бів, . — yog. це страшенно ускладнює можли-
вість порозуміння. Уряд Рабіна есе ще не хоче 
отверто визнати готовість звернути окуповані 
арабські землі в заміну за мир. Це є корінь цілої 
проблеми. Практично читаємо у згаданій статті 
„ Н ю Йорќ Таймеў" , що державний секретар 
Воррен Кристофер знову збирається їхати до 
с т о л и ц ь арабських кра їн та Ізраїля. М о ж н а 

-.і; сумніватися чи матиме якийсь успіх. 

МЕРТВІ ТІЛА 15 осіб, в тому числі чотирьох жінок і 
5чотирьох дѓтсй.виявлсноза340 кілометрів відиайпівден-

нішого альжнрського міста Таманрасстта, розташовано-
;го в пустелі Сагара. Згідно з анелідами розстелення, 
: смерть настала через обезводнення людських організмів. 
. Ця подія — найбільша серед подібних за декілька десятків 
. літ. Кожного разу, коли мандрівники вирушають у дорогу, 
: щоб „позмагатися" з найбільшою пустелею світу, урядові 
: чинники застерігають щодо небезпеки таких експеримен-
тів. На цей раз організатори невдалої групи нікому не дали 
знати про свій намір. 

„Джабс. джабс, джабс" — 
цс кличі під звуки яких їхав 
Клінтон на наради славної 
„Великої сімки" передових 
індустріальних країн доТо-
кіо. Вимагав від інших, а 
Японії головно, купуйте, 
купуйте, купуйте у нас"! 
Торговельний балянс Япо-
ніі на 148.9 блн позитив-
ний, коли ЗСА на 112.1 біль-
йона негативний. Поважно 
негативний теж горговсдь-
ннй балянс Вслнкобрнта-
нії. Та мало того, щоб Япо-
нія дала дозвіл на вцровад-
жсння ло Японії більш аме-
риканських продуктів. Трс-
ба т е переконати японсь-
кого споживача, щоб купу-
вав пі імпортовані товари. 
Винуватий і я в тому нсіа-
тнвному торговельному ба-
пянсі ЗСА їжджу ..Нісса-
ном". ді(влюсь на „СонГ-
тслсвізио, бо такс купити 
порадили мені сини, а вони 
щодо купівлі оі.іьш тямущі. 
Колись завважив, що моя 
спідня білизна і Ѓайвану, 
шкарпетки і Китаю, штани 
з Кореї. Купуючи ні речі не 
in ѓляда п де пошиті, просто 
купив, Кажуть, що щось 
там нрнобіняли японці Кліп 
тонові на ѓому і'їзді по лінії 
імпорт-експорт, але мабуть 
небагато бо і і олі: або впов-
ні вільна торгівля між дср-
жавамн і компетнція, або ні. 

Амсрнкаііськнй робіт-
і іик с t a tut t l . н` імої н ВІН 

Микола Бараболяќ 

ПІСЛЯ СТРІЧІ 
„ВЕЛИКОЇ СІМКИ" В ТОКІО 

розвезений. Бували золоті 
часи для американської про 
дукції. Пам'ятаємо ці часи. 
Коли я у пізніх сорокових 
роках був шс робітником у 
фабриці, мене просили пра-
цюватн „по над часово". Але 
прнхолилось тоді таки 
..щиро" попрацювати. Що 
нині? „Щирий працівник" — 
нині в Японії. Там нема 
мішанини расової й іншої, 
де нині нарікання на „диск-
рнмінацію". Там „вісім го-
днн праці за вісім плати". А 
тут? 1 в тому чи не голов-
ннй корінь лиха. Настала 
економіка світового маш-
табу, а з тим компетнція. 
Перемога за країнами, де 
робітник в'яже свою долю з 
успіхом, або невдачею під-
ирнсмства. А цс здіисню-
стьси головно в країнах 
націоиальносуцільних як — 
Японія. Китай. Тайвань.. 
Де більш-менш гармонія 
між працедавцем і робіт-
ннком, і де розуміння тою. 
що у світовій економіці пс-
рсмагають здатніші. А цс 
вимагає іуснлля, навіть 
посвяти. А здорова сконо-
міка, не і о що заторќўе, а 
таки рішпс про міжиарод-

ш стосунки і статус дср-
жав. Японія проспсрус, бо 
(подібно як Німеччина) не 
мас надмірних видатків на 
ібросння. ЗСА узяли на себе 
надмірні кошти на зброен-
іія Безпека на Далекому 
Сході цс відповідаль-
шсть ЗСА. З цісю мстою 
Америка утримує в Японії і 
Південній Кореї та інших 
пунктах 75,000 війська. Япо 
ній зачинає дещо зброїтнсь, 
але не квапиться. 1 в тому 
ціла проблема. Кошти збро 
снь душать Америку. 

На Далекому Сході на-
ростас новий мілітарний 
по тент ял — Китай. Ва-
ловя продуктивність Ки-
іаю майже двічі більша 
чим ЗСА. А робітник там 
).інсинплінованнй. Збройні 
сили Китаю потужні і рос-
іуть. Нуклсарні ракети у 
них не такі досконалі як ці в 
Ќ`А. .ин-дсхглтні. Китай 
пам'ятас пониження, якого 
іапіав від японців тому 
сливе 50 років. Видимо йде 
до братання з китайцями 
І айвану, Гонґ Конѓу. Сін-
іапуру. В цих умовах Амс-
рнці не антагонізуватнЯпо-
тю доріканням, що вона 

використовує свою перева-. 
ѓу в економіці і не допус-
кас до себе більше амерн-
канських продуктів, спри-

`чннюючи цим негативний 
для ЗСА торговельний ба-
лянс. До речі, було б у нас 
іще поганіше, коли б не 
японські інвестиції в амсрн-
канську продукцію. Ось чо-
му не все воно так рожево 
виглядає, як чванився Клін-
тон після своєї візити в Го-
кіо на зборах „Великої сім-
ки". 

ЗСА ще все захоплюють-
ся своїм статусом супср-
потуги. Цс гарно. Йдеться 
тільки, щоб після псрс.мо-
гн над СССР. і беручи до 
уваги кошти, на які дер-
жава через тс наразнлась, не 
втратити почуття міри, і 
посягати по можливе. 

Американська стратегія 
розрахована на тс. щоб у 
потребі могти дати раду 
ворогам у двох запальних 
пунктах водночас. Цс га-
разд, коли б такі дві нараз 
халепи як Кувайт і Сома-
лія. Але коли б Китай і 
коаліція ісламських фунда-
мснталістів на Близькому 
Сході? Обидві ситуації на 
віддаль тнсячів миль від 
материка і баз. А такс мож-
ливс... Тому на мій розсуд, 
не надто розумно, розвог-
нювати арабський, і у ці-

(Закінчоння на стор. 5) 

Іван Кедрин І 

Цьогорічні весняні прн-
родоохоронні праці Нацю-
нальіюго Екологічного Цей 
тру України (в скорочен-
ні ІікоЦснгр) бути ладь 
ШНМ кроком на дорозі до 
здійснення його програми 
„Зелений німб N країни".ню 
п ця еко.юі І'ІМ.І орган'іза-
шя була шіілянувала нжовт 
ні 1991, коли нона підин-
сада угод% про співпрацю в 
справі озеленення Укра-
пін і американським Між` 
народним і іооа.і рі.тіф 
(Зеленим Рухом) -̀ Ва-
шінггош Цьогорічні пра-
ці були не .тише успішні, але 
во ни і сж і ВИЯВИЛИ, т о зро-
сгає }розуміння і иідтрим-
к'.і ції: справи в Україні, 

Про не ювілусмося НІН-
віломлсш,, ши насш.'ін неї 
Іегянн І іірдашук, науково-
го секретаря ЕкоЦсИтру, і 
Сергія Фслорннчика, стар-
іпого аналі інка ЕкоЦсн гру. 
на руки Хрисп COHCDHIU.-
коі, чк.і і. кор їй на г про ч 
Міжнародної о г і.м".і. і рі-
Ііф J t iU l l t l l f І І UIII і І я к н -

ми ковідомлсннямн Holla 
мене запізнала. Повідом-
леиня Федорннчика є юк-
рс.ма вагоме бо він попри 
свою працю н ЕкоЦсн грі. 
мк професіонал, і pnuio'i.iv 
по і виконавчим ішрск і .-
ром другої широковідомої 
в Україні екологічної орга-
нізаціі Зелений Сніт і як 
ѓа кий він у звіті заторкас 
справу взаємовідносин між 
ЕкоЦснтром і Зеленим Сві-
том. 

Володимир Сушко 

РОЗІ ОРТАЄТЬСЯ ПРАЦЯ 
ЕКОЦЕНТРУ УКРАЇНИ 

На гумку С Фсдорннчн-
к.і. ц я подальшого успі-
хч скологічноі справи в Ук-
раіні необхідною і співпра-
ця ЕкоЦентру та Зеленого 
Світу. Ближчим часом, пн-
піс він. буде укладено сисаі-
яльну yt оду про співробіт-
нингво цих двох неурядо-
внх екологічних організа-
цій. За ЕкоЦснтром Як ор-
іані іацією професіоналів 
буде фахове обгрунтуван-
ня роботи, плянування, а` 
Зелений Світ як масова ор-
іашзація буде переводити 
ці роботи н тсрсні, залу-
чуючи доіх виконання кола 
широкої громадськосін. у 
першій мірі школярів. Він 
каже, що як виконавчий 
директор Зеленого Світу. 
він докладе зусиль, щоб 
осередки його організації, 

а вони нині ( v всіх об-
ластях України. конкрст-
иимн діями п'ідтримували 
програму ..Зелений німб 
України". 

Заява Федорннчика не 
дійсно і арннй прнкла д сіпв-
праш,гтя не одної її наших 
численних організацій Дай 
Боже, щоб гак і здійснило-
ся. А початок уже був зроб; 
лсний, бо, як виходить з 
його звіту, в багатьох акці-
ях ..Зеленого німбу Ўкраї-
ни"цісї весни брали активну 

участь теж і члени Зелсно-
і о Світу. 

Цьогорічні весняні посад-
ки дерев були у першій мірі 
спрямовані на захист малих 
річок, щоб запобігти сро-
іії їхніх берегів, спрнчнню-
ваноі частим розорюван-
ням прибережної землі. Ни-
ми проводив досвідчений 
природоохоронсць Евгсн 
Харін, який нещодавно ио-
чав працювати в ІікоЦсн-
трі 

Ці посадки переведено у 
критичних місцях над річ-
камігРоквч і Ѓрубіж иа Кн-
їнпшні. Остер на Черні-
пвшнні, річкою Дсссн-
ка на Вінничині і Інгуль-
цсм на Крнворіжчині. Пра 
цювалн ЕкоЦентр, Зелений 
Сні т. громадянн-природо-
охоронці і значне число 
школярів і учителів зі шкіл 
в даних місцевостях. Над 
річкою Ѓрубіж брали 
участь теж група вільно-
го козацтва .‚Чумацький 
шлях" і група з п'ятьох 
національних гвардійців 
України. Слід додати, шо 
посадку дерев над Трубі-
жсм спонзорувала німсць-
ка екологічна асоціяція Прі-
ма Кліма, яка подібно як 
ЕкоЦентр України є членом 
американського Міжнарод-
ного ґлобал ріліф. 

У самому Києві в його 
найновішому парку „Па-
м'ять родоводу'`, шо його 
ЕкоЦентр заснував мнну-
лого року, посаджено на 
День Землі, 22-го квітня, 
дальших 53 дерева і 82 куші. 
Ці посадки спонзорувалн 
українці із ЗСА і Канади. А 
8-го травня, в День Мате-
рі. посаджено чотири маг-
нолії і один явір. В цей день 
відвідали парк учні київсь-
кнх шкіл, серед яких були і 
ті, які садили тут дерева 
минулого року. Згадуючи 
про цс, Т. Гардашук з оду-
шевлснням пише у її пові-
домленні: За цей рік внс-
тояла і зміцніла у своїй 
незалежності молода Ук-
раїнська держава. Вистоя-
лн зиму і пустили молоді 
пагони деревця, посаджені 
минулої весни. 1 в цьому 
вбачаємо запоруку нашого 
майбутнього... 

Як я згадав на початку, 
програма ‚‚Зелений німб 
України" знаходить шораз 
більше зрозуміння і під-
трнмку серед громадян Ук-
раіни. Ботанічний сад у Ќтри 
вому Розі виділив цієї всс-
нн місцевому відділові Бќо 
Центру 600 саджанців пло-
дових дерев, що їх цей від-
діл посадив у місті разом з 
учнями місцевої гімназії. А 
Товариство Бджолярів Ук-
раїнн запропонувало Еко 
Центрові фінансову під-
тримку садіння лип. Липа 
є знана як медоносне дсрс-

(Закінчвння на стор. 5) 

Д-р Микола Мушинќа. 
Пряшіп 

ДОСТОЙНИЙ ПАМ'ЯТНИК 
ДОЧКИ БАТЬКОВІ 

% (12-ий том творів В. Гренджі-Донського) 

‚‚Тнори Василя Ґренджі-Донського, том XII, додаткові 
твори, бібліографія, зібрала і впорядкувала Зірка Ґренд` 
жа-Донська. літературна редакція: проф. д-р Василь Лев, 

видання Карпатського Союзу, Вашінгтон. 1992, 
562 стор. 

Ill 
Треба було мати не абияку громадську мужність, щоб 

в Братиславі — столиці .‚соціялістнчноГ Словаччини, в 
часі найбільшого славославлсння .‚вождя світового 
пролстаріяту". коли в усьому т. зв. соціялістичному таборі 
було виголошено загальний траур, а в пресі друку валися і в 
радіо передавалися сотні жадібних віршів, поем, каша та і 
симфоній — написати отакі слова. 

Та ж якби цього вірша виявили органи безпеки, автора 
чекало би неминуче багаторічне ув'язнення, з якою пін 
навряд чи би повернувся. Більше того. В часі cstcpTH 
Сталіна значна частина (якщо не більшість) населення і під 
впливом загальної психози і пропаганди справді вірила, 
шо Сталій, який переміг Гітлсра, виведе народи у 
„щасливе майбутнє'`. Ґрснджа-Донський, будучи добре 
обізнаний з совстською дійсністю, не мав такої віри Нін 
знав, що сталінський лад повинен бути засуджений і вільну 
Україну можна побудувати лише на розвалннах комуніс-
тнчної імперії. У цьому відношенні він випередив і 
Хрущова, і Горбачова, і Кравчука. Його вірш „Помер" є, 
здасться, єдиним „антнсталінським" віршем в тогочасній 
українській літературі Чсхо-Словаччинн. 

Та пильному окові органів державної безпеки його 
погляди не уникли. Саме тоді йому було заборонено 
друкуватися у пряшівській українській пресі. На цю 
заборону поет відповів: 

На пряшівський Парнас мене вже не пускають. 
Це партія так?... З ідеологічних? 

- ` - . - ' - і 
Я 

. . . . . . . . - - -.і 

'Ѓа ні! Це пряшівиани того не бажають, 
Я ж конкуренція!... Чи не комічно? 

У 1969 році поет вперше в житті побував у столиці 
України. На цю подію він відгукнувся віршем „Золотовср-
хий Київ", в якому висловив своє захоплення історичними 
пам'ятками цього міста Біля пам'ятника Богданові 
Хмельницькому йому 

Пригадались України рани. 
Яка не раї горіла у вогні 

Більшість нововиявлсних віршів Гренджі-Донського 
взята з рукописної спадщини поета. У 12-му томі вони 
друкуються вперше, проливають нове світло на його 
поетичний доробок. Нові твори опубліковано і в підрозділі 
„Поезія для дітей". 

Усі чотири оповідання (ст. 71—116) в підрозділі 
,,Проза" відносяться до 20—30 років. Це, в основному, 
автобіографічні оповідання, написані на основі реальних 
фактів. Три з них друкувалися у рідкісних виданнях 30-нх 
років, четверте „Марія Підберсцька" — повністю публіку-" 
сться вперше. { 

Мабуть найціннішим підрозділом першої частитЃе 
.‚Публіцистика'` (ст. 130—212). Це статті, публіковані на 
сторінках „Свободи", „Русина", „Українського слова", 
„Слова" та „Нової свободи" — від 1922 по 1939 рік. 
Переважають статті на політичні теми, в яких автор 
критикує уряд Чсхо-Словаччнни за невиконування основ-
ннх пунктів Сан-Жсрмснського та інших міжнародних 
договорів по відношенні до Закарпатської України, 
виступає проти реакційного москвофільства, порушує 
економічні, соціальні, національні та релігійні питання, і, 
перш за все, пише про мовну боротьбу. Ці статті актуальні 
і в наш час, коли після 50—70-річної перерви, ці питання 
знов виступають на повістку дня, як ніби зовсім нові 
питання, спричинені „радянською дШсністю". 

Особливо цікавими є статті про різні збори, конгреси, 
мітинги в містах і селах Закарпаття та прийняті на них 
резолюції, петиції та звернення, автором яких був часто 
сам Ґрснджа-Донський. Наприклад, в резолюції Конгресу, 
народної молоді Підкарпаття від.7-го липня 1929 року, в 
якому брало участь майже дві тисячі делегатів із всіх сіл і 
міст Закарпаття, є і такі пункти: ; Й 

Миром Левицький 
До Едварда Козака. Пст-

ра Мсгнка, Михайла Моро-
за й Святослава Гординсь-
кого, які відійшли у вічність 
кілька місяців тому, прнсд-
нався і Мнрон Левицький — 
всі вони передові творці 
образотворчого мистецтва, 
исзрівняні творці українсь-
кої культури. Мнрон Лсви-
цькнй народився 14-го жов-
тня 1913 у Львові й помер у 
суботу, 17-го липня 1993 
року у Торонто, Канада. 
Студіював, як і Едвард і 
Михайло Мороз, спершу в 
Олекси Новаківського. опіс 
ля в Академії Мистецтва у 
Кракові. Львів між двома 
світовими війнами, без ува-
гн на погану і немудру 
польську політику націо-
нальної асиміляції, був 
центром української твор-
чої культури. Поруч із Нау-
ковнмТ-вом ім. Шевченка з 
його велетенською бібліо-
тскою і книгарнею, були 
тоді у Львові три титани 
образотворчого мистецтва: 
Олекса Новаківськнй, Іван 
Труш і Петро Холодний, 
старший. Створено Асоція-
цію Незалежних Українсь-
ких Мнстців (АНУМ), в 
якому гуртувалися старші і 
молодші мисѓці, влаштову-
вано колективні й індивіду-
альиі виставки картин. Ми-
рон Левицький, як графік та 
ілюстратор книжок, супср-
ннчнв з молодим толі Пав-
лом Ковжуном, найкращим 
учнем гсніяльного Нарбу-
та, — обидва, Левицький і 
Ковжун рисували мистецькі 
обгортки книжок Вндав-
ництва концерну Івана Тик-
тора, „Червоної КалиніЃ й 
Видавничої Спілки „Діло". 
Образотворче мистецтво 
суперничало з літературою 
і журналістикою та їх орга-
ігізацією Товариство Укра-
їнських Письменників і 
Журналістів (ТОПІЖ), яке 
розписувало конкурси на 
літературний твір різної 
тематики та організувало 
періодичні літературні ім-
прези. Мнрон Левицький 
вперше взяв участь із свої-
ми творами у колективній 
виставці АНУМ у Львові. 

Вибух Другої світової 
війни з наступом большсви-
ків загнав М. Лсвнцького 
почсрсз Краків до Інсбруку 
в Австрії. Там ми два знову 
стрінулися й затісннли дав-
ню приязнь. Я вчнв у там-
тсшній українській гімназії 
історію. Мнрон Левикький 
— рисунків. Тоді він обіцяв 
моїй покійній дружині Ма-
рії намалювати „Образ Бо-
городнці". Дотримав обіцян-
ку: коли я був раз у Торон-
то — повідомили мене, що у 
першої дружини Мнрона, 
Марії, є образ для мене: він 
зберігся у мене і його репро-
дукпія появиться зі серії 
різдвяних карток церкви св. 
Івана Хрестителя у Гантсрі, 
Н. Й. До речі: Мнрон Лсви-
цький і його дружина Ма-
рія розійшлися, — залншнв-
ся її чудовий портрет. Мн-
рон одружився вдруге і пані 
Галя піклувалася ним. бо він 
часто нездужав, та була при 
його смерті. 

Як усі видатні артнсти-
малярі М. Левицький ство-
рив тільки йому питомен-
ний стиль — ясний і внраз-
ннй однаково в олійних чи . 
пастслевих образах, як і 
графіках. Ось псрсді мною 
..Екс лібріс", що зробив 
його цей мистсць: журналіс-
тична тримає у дзюбі течку, 
з якої внсунсна гетьманська 
булава, — все воно у енній і 
чорній барвах. 

З нагоди ретроспективної 
виставки М. Левицький у 
галсрії Мистецької Фунда-
ції подружжя ШафранюкІв 
у Торонто, коли відзначу-
вано 50-річчя йоготворчос-
ти, Дарія Дарсііич написала 
І4-сторінковнй огляд життя 
і творчості! мнсця. з його 
світлиною та кількома рсп-
родукціямн. Вона правиль-
но підкреслила захоплення 
Мнрона Парижем іфранцу-
зькими імпресіоналістамн, 
які мають в Парижі окрс-
мнй музей. Під час свого 
дворічного перебування у 
Парижі М. Левицький влаш 
тував там свою інднвідуаль-
ну виставку і мав надзви-
чайнніі успіх. Усі рсцснзсн-
ти висловлювалися про Йо-
го малярство з великими 
похвалами. Д. Дарсвич при-
рівнюс стиль М. Лсвнцько-
го до стилів різних великих 
французьких мнстців. Цс 
річ дискусійна, бо однаково 
лобрс можна прирівняти 
прикметні йому заокруглені 
лінії до стилю Гадини Ма-
зспн. Все одно - не не тс 
саме, кожний з отих мнст-
ців є творцем сам для себе. 

Не тямлю вже року, коли 
Мнрон Левицький, вернув-
шись з мандрівки по Блнзь-
кому Сході і в обширі Сс-
редзсмного моря влашгу-
вав з отією екзотичною тс-
матнкою: людські типи, 
архітектура тамтешніх бу-
дівсль. побутові сцени ту-
більців - це була краса і 
кожний глядач, який навіть 
нічого не знає про мнстсп-
тво. мусить подивляти по` 
надіісрссічного творця. 

Вдачею і навіть зверхнім 
виглядом подібним був дс-
що до Едварда Козака, з 
яким приятелював кілька-
десят років, дрібної бўдо-
вн, середнього росту. Був 
рудий і сам любив жартува-
тн з отого свого червоного 
волосся. Мав надзвичайно 
тонке внчуття жарту, був 
людиною товариською. 
тримався здалека віл полі-
тнкн, але мав чітке розуміц-
ня добра і зла — у прнват-
ному, громадському і полі-
тнчному житті. Переїхавши 
у 1949 році до Канали 
жив спершу у Вінніпегу, 
згодом перенісся до Торон-
то і там став одним із най-
більш шанованих та люблс-
них громадян. З ного відхо-
дом знову пригадується іс-
тина: цс неправда, що кож-
ну людину можна заступн-
тн. Є люди незаступні, є 
творці, які золотими буква-
ми вписані в історію куль` 
тури свого народу. До та-
ких нсзаступннх одиниць 
приєднався Мнрон Левиць-
кий. 

— З'їзд народовецької молоді взиває членів Крайово-
го заступництва, щоб в бюджеті на наступний рік 
була вкладена сума 2,500,000. — кч на заснування 
нашого університету в Ужгороді; 
— Жадаємо, щоб влада перенесла Українську госпо-
дарську академію з Подсбрад до Ужгороду і тим 
причинилася до розвитку нашої культури та домомог-
ла нашим студентам, котрі через матсріяльнс поло-
ження не можуть студіювати в історичних землях; 
— Жадаємо, щоб усі уряди і школи на Підкарпатті 
респектувалн наш народний гимн і наш синьо-жовтий 

прапор; 
`` — Підкарпатська українська національно свідома 

молодь як найострішс протестує проти двоякнх-
трояких граматик і задля зліквідування хаосу вима-
гас, щоб замість уживаних правописів заведено 
фонетику так у школах як і в урядах (ст. 147—148). 
У резолюції установчих зборів крайової організації 

Українського соціялістичного вчительства із 7-го листопа-
да 1932 р. читаємо: 

— Збори вимагають, заведення до всіх урядів на 
території автономного Підкарпаття нашої рідної 
української мови (ст. 155). 
У репортажі про маніфестаційні збори в справі 

цѓќільних книг (червень 1937 р.) в них взяло участь 1,700 
делегатів, В. Ґренджа-ДонськнЙ писав про „хаос", який па-
нує у нашому шкільництвЃ, вказав „на потребу заведення 
гдности, одностайности до наших шкіл, що можна 
осягнути лише тах, коли внкладовою мовою стане 
виключно українська мова" (ст. 189). „Ця мова, — писав 
він, — с нашим найдорожчим національним скарбом і ми 
не можемо терпіти П усунення і калічення у наших 
школахЃ (ст. 189). 

Закінчення буде. 
-



КАТАЛОГ КНИЖОК З УКРАЇНИ 
Уклали Осип Зінкввич і Сергій Миронюк 
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Д-р ЄВГЕН ОЛЕНЌО 
внутрішн і хвороби 

приймає у Квінсі I виїжджає мл виќпиќн помів 

Дентист О Л Ь Г А О Л Е Н Ќ О 
Профілактика иррів п с и І гуо і.. ЛІ'умнмя І прот.іуим... Коси#, 
гичка стоматологія. Приймміься тільки к попер.анім аоиоалеюмм 

Адреса у Маиг-ттвиі 
ROCKEFELLER CENTER 

6JO 5th Av... Room 1803 
N.- Уо.к. NY. іоого 

.`арссд у Ка.^сі 
105 37 64lh Avenue 

ForMt Hilii. NY 11375 
(718)459 0111 

Заряд Осел і СУМ 
в Елленвіл, Н. Й. 

запрошує українське 
громадянство на 

останній виступ цього 
сезону у Кетскильських горах 

відомого ансамбпю 

„ВЕСЕЛИЙ ЛЬВІВ" 
Концерт у суботу, 24-го липня, 

о год. 8:30 вечором. 
Опісля Забава 

Тел.: (914) 647-7230 

Після... 
(Закінчення зі стор. 2) 

лому ІСЛАМСЬКИЙ, СВІТИ ЯК 
наприклад дошкулюван-
НЯМ Іракові. Фундамента-
лістн можуть узяти верх в 
Іраку, побрататись з при-
ятслямн в Ірані і Сирії. Му-
барак у — Єгипті на глиня-
ннх ногах. Можуть прийти 
важкі часи для Ізрзїля. А 
тут фанатики по обох сто-
ронах... 

Не можна допустити до 
ситуації, де ЗСА мусілн б 
замість намагатися виліз-
ти з дотеперішніх боргів, 
спричинених воєнними BH-
даткамн, зачали гвалтов-
но їх збільшувати. Опини-
лнсь би у насправді важко-
му становищі. 

Оце на маріінесі тепс-
рішнього намагання прсзи-
лснта Клінтона обмежити 
державні видатки, скоро-
тнтн державне заборгуван-

' ня і будувати майбутнє Амс 
рнкн без марива нового 
великого конфлікту. Кон-
крстно: не дуже треба на-
рікатн і зражуватн собі япон 

Фонд Генерального 
Консулату України 

в Ню Иорку 
209 В Grand Avenue. Ruther fo rd , N.J . 0 7 0 7 0 

Tel (201) 939-6305 or (201) 762 -3100 

ГРОМАДЯНИ! 
Допоможіть поставити Генеральний Консулят України в Ню Йорќу. 

Треба 10 тисяч добродив по сто долярів. 
Підтримайте цю акцію! " Жертвуйте щедро! 

Ф у н д а ц і я п і д т р и м к и дипломатичних п р е д с т а в н и ц т в У к р а ї н и просить 
висилати че ки на Ф о н д Комсулп іу У к р а ї н и в Н ю й о р ќ у 

Ч е к и виписувати Ukra in ian Consula te Fund 
і висилати д о у кра їнсь ких кредитових к о о о п е р а т и о 

Ukra in ian O r t h o d o x Federa l C U . P O Box 160 C o o p e r Sta t ion. N e w York. N Y. 10270, 
Acc t N o . 5224 

Self Re l iance Federal C U . 108 S e c o n d Avenue, New Yo rk . N Y 10003, 
A c c t . No . 18656.00 

Self Rel iance Federal C .U . . Sanfo rd Avonuo . Newark , N.J 07016. A c c t N o 673O-20 
Self Re l i ance Federa l C U , 1729 C o t t m a n Avenue. Phi lade lphia . Pa. 19111 . 

A c c t . N o . 6 7 8 3 

або на адресу 
Founda t ion in Suppor t of D ip lomat ic Missions of Ukra ine 

209 В G r a n d Ave . Ruther fo rd . N J 07070 
Te l . (201) 939 -6305 . (201) 762-3100 Fax (201) 939 -6305 

U K R A I N I A N C O N S U L A T E F U N D I N N E W YORK 
209 В G r a n d Avenue . Ruthe r fo rd . N J 07070 

Te l (201) 939 -6305 o r (201) 7 6 2 - 3 1 0 0 

Donation S 
Name . 

Address 
Address 
Telephone 

Plodao $ 

Комітет в сќпаді представників: 

Постійного Представника України при ООН 
Генерального Консулату України в Н.Й. 

Українського Конгресового Комітету Америки 
Українсько-Американської 

Координаційної Ради 
запрошує українську громаду на: 

святковий бенкет з нагоди 

Другої Річниці 
Самостійности України 

що%ідбудаться 
у вівторок, 24-го серпня 1993 р. 

в залі Українського Народного Дому 
при 140 Друга Авеню, в Ню Йорќу 

Коктейл (ХСОД. 6-ІЙ В8Ч. 
Бенкет о год. 7-ій веч. 

Головний промовець: 
Амбасадор ВІКТОР БАТЮЌ 

Мистецька програма 
Вступ: $ЗО від особи 

Квитки необхідно замовпятн особисто або пистовно до 17-го серпня в 
УККА УАКРада 

203 Second Avonuo 142 Second Avenue 
Hew York, N.Y. 10003 New York, N.Y. 10003 

(212) 228-6840 (212) 505-1765 

Весь дохід призначений на фонд 
Генерального Консулятў в Ню Йорќу 

В день бенкету квитків не продаватиметься; 
всі столи будуть нумеровані. 

Залучую чек на суму $ за квитків. 
Ім'я і прізвище (латинкою) 
Адреса 

Телефон 
Просимо витяти та переслати з чеком 

до канцелярії УККА або УАКРади 

ців. Радше допомагати Япо 
ніі стати на далекому Схо-
ді мілітарною силою , яка 
допоможе ЗСА втримати на 
тому терені перевагу і кон-
тролю. Досягти скоре замн-
рсння між Ізраїлем й ара-
бамн. Обидва Сходи — І 
близький і Далекий в ні-
якнй спосіб не аитагонізу-
вати, а втримати з тими 
народами мирні стосунки. 

А шодо поправи еконо-
мікн і забезпечення амсри-
канського робі пінки пра-
цсю: найлегший спосіб цс — 
граючи ролю надпотугн 
вмотатись у нову воєнну 
халепу. Та риск навіть для 
надпотугн завеликий. А по-
боюся: Клінтон видимо лю-
бувався собою у військо-
вому мундирі на ДМС лінії 
у Кореї. Була б біда, коли б 
‚‚послідним віком" став... 
.‚гснсралісімусом", як на 
нього дещо иодобав Буш... 
І а він був із більшим дос-
відом. 

Розгортасть-
ся... 

і Закінчення зі стор. 2) ` 
во. Багато членів Зеленого 
Світу щораз активніше ста-
ють на захист існуючої при-
родн України, ось два прик-
ладн: в Ніжині Раіса Жай-
воронок вже довший час 
бореться за збереження іс-
торнчного Графського пар-
ку і проти сваволі місцс-
воі влади в цьому загро-
женому парку. А Олена 
Яворська з Вінниці, згідно 
з програмою ..Зеленого нім 
бў України", нині штснсив-
но працює над резервуван-
ням 60 квадратних кідомст-
трів унікального лісу біля 
Чечельника у південній час-
тнні Вінницької області.. 
Читаючи цс вс'е, можна лиш 
подивляти всіх тих актн-
вістів-природоохоронців за 
їхню витривалість і віру в 
ідеал бож у сучасних тяж-
кнх економічних обсгави-
нах в Україні їм напевно 
нелегко там прихопиться 
цс робити. 

Рсасумуючи сказане, не 
знаходжу кращих слів на 
закінчення цієї статті як ті, 
що їх ужила T, Гардашук у 
її звідомлснні „Зелений 
німб України Весна 1993" 
Вона сказала. ,,Тож хай 
зростають дерева, хай дзвс-
нять чисті джерела, хай роз-
квітас природа і світлішеє 
від добрих справ людська 
душа'`. 

Іепн Кодрнн 

У МЕЖАХ 
ЗАЦІКАВЛЕННЯ 

ІСТОРІЯ, ПОЛІТИКА, ПРЕСА, 
СИЛЮЄГИ. РЕЦЕНЗІЇ 

Оор W2. ціна $20О0 іпересмл.С"О 
SVOBOOA BOOK STORE 

ЗО Мопіоа-іегу Slroot 
Jeney CHy. NJ 0730? 

Мешканці, сѓвиту Ню Диеріі о"о 
в'яіус 0% стейтового подачу 

ЦеСУС перенесено... 
(Закінчення зі стор. 1) 

рального Союзу Українсь- культури, про звільнення І. 
кого Студентства, осідок Дсм'янюха з ізраїльських 
якого переноситься з ЗСА в застінків, про проблеми 
столицю України Київ. Де- східньої діяспори. Крім то-
легати одноголосно схва-
лнли ідею створення іСта-
тут Світового Українського 
Інформаційно- Коорднна-
ційного Центру, функціями 
якого є консолідація і коор-
динування дії українських 
студентських організацій 
цілого світу. 

Після цього голова Це-
СУС Я. Кульчицькнй пові-
домнв про перенесення Про 
воду ЦеСУС в Україну. Він 
сказав: „У 1922 році в Празі 
українські студенти, які 
змушені були покинути ба-
тьківську землю, створили 
Центральний Союз Україн-
ського Студентства, поклн-
каннй об'єднати українські 
студентські громади світу 
Але тепер, коли Українѓі є 
вільною, виникла велика 
потреба у згуртуванні сту-
дентських сил діяспори і 
краю. І тому за згодою всіх 
організацій, які входять до 
ДеСУС заявляю про псре-
нсссння централі в Україну. 
Маю велику надію на те, що 
нове керівництво ЦеСУС 
буде продовжувати тради-
ції та ще вище піднесе авто-
рнтст нашої організації". 

27-го червня розпочала-
ся праця секцій — політнч-
ної, економіки та бизнесу, 
освіти, науки та культури, 
міжнародного співробітник 
тва та інформаційного об-
міну. На засіданнях секцій 
розглядано питання спів-
робітннцтва у міжнародній, 
економічній та політичній 
сферах, обміну студентами, 
угасѓи студентських органі-
зацій в розвитку науки, ку-
льтури та освіти. Головним 
оислідом кількагодинної 
роботи делегатів став ряд 
резолюцій та рішень, які 
були винесені на затверд-
жсння конгресу. Серед них: 
резолюції про ставлення до 
фактів антиукраїнської зов-
нішньої політики Росії та 
деяких інших держав і вня-
вів сепаратистських настро-
їв у деяких регіонах Украї-
ни, про загрозу комуніс-
тичного реваншу в Україні, 
про проблему ядерної зброї 
в Україні, про ставлення 
делегатів до референдуму в 
Україні, з питань бизнесу, 
про міжнародне співробіт-
ннцтво, з питань участі сту-
дентських організацій в 
розвитку освіти, науки та 

ѓо, делегати прийняли рі-
шеиня про створення між-
народної інформаційно-ана 
літичної служби ЦеСУС. 

На початку пленарного 
засідання слово було нада-
но почесному гостеві, ди-
ректорові З'єднаного Укра-
їнського Американського 
Допомогового Комітету 
Степанові Гаврншсві, який 
привітав українську^ сту-
дснтську молодь з визнач-
ною подією в історії україн-
ського руху, а також псрс-
дав для потреб ЦеСУС да-
ток — І.ООО дол. 

Рішенням делегатів голо-
вою ЦеСУС було обрано О. 
Васнльціва та двох його 
заступників — Василя Бой-
чука і Олександра Арбузо-
ва. Організації — члени 
ЦеСУС, які визнані на дср-
жавному рівні, делегують 
по одному представникові в 
Раду, яка буде координува-
тн працю в період між кон-
грссами. Для узгодження 
діяльності! регіональних 
українських студентських 
організацій та громад ство-
рсно Комітет ЦеСУС. 

Мстою діяльности Цс-
СУС є консолідація україн-
ськнх студентських органі-
зацій та включення їх до 
процесу розбудови україн-
ської держави та становлсн-
ня громадянського суспіль-
ства; створення мережі для 
підвищення рівня поінфор-
мованостн як світу про 
Україну, так і навпаки: 
сприяння розвиткові укра-
інських студентських орга-
нізацій та інтеграції україн-
ського студентського руху В 
міжнародний молодечий 
рух. ЦеСУС сприятиме іні-
ціятнвам українських сту-
дснтськнх організацій, здій-
снению їх ідей з широким 
спектром політично-еконо-
мічиих питань, спрямова-
ннх на розбудову держави 
та становлення громадян-
ського суспільства, розвнт-
ку української вищої шко-
ли; створенню інформацій-
ного простору з широкою 
кореспонденційною мсрс-
жею як в Україні, так і в 
інших країнах світу, нала-
годжснню обмінів і нових 
контактів між вищими нав-
чальними закладами Украї-
нн і країн замешкання ук-
раїнців у світі. 

ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ ради Росії Руслан Хасбулатов, 
виступаючи перед головними редакторами російських 
газет, сказав, що в нього залишилося „гнітюче враження" 
від страсбурзького засідання Европарляменту. „Я і мої 
колеги, — підкреслив Р. Хасбулатов, — побачили там 
відвертий національний егоїзм. Якщо раніше вони його 
трохи приховували, то тепер у цілком відвертий спосіб 
намагаються утвердити себе як сила, яка вирішує нашу 
політику, наші внутрішні справи, дозволяє собі безіісрс-
монио втручатися і повчати". 

Пам'ятник Т. ШсічеикояІ на прос-
пакті Саободи у Льао .1. . ід -ритий 

24-го серпня 1992 року. 

Володхмнр І Андрій Сухорсь-І, 
л м і а ' - н н , пєред Хвиімю НачАоиала-
ного В ідродження , над мсою пра-
ц ю ю т и Аргентин і а ідвереекя 1592 

рому. 

УКРАЇНЦІ, СТАВАЙТЕ ФУНДА-
ТОРАМИ КОМПЛЕКСУ ПАМЯТ-
НИКА ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ 

У ЛЬВОВІ 
ЙОГО ДОКІНЧЕНИЙ ЗАЛЕЖАТИ-
ME ВИКЛЮЧНО ВІД ВАШИХ 

ЩЕДРИХ ПОЖЕРТВ. 
Ваші Імена і прізвища будуть помішені на о п и т 

із ПРОПАМ'Я`ГНИХ ТАБЛИЦЬ біля монуиентальмоі 
ХВИЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО В ІДРОЖЕННЯ її такому 
порядку: 

ПОЧЕСНІ ФУНДАТОРИ - $2,000 МЕЦЕНАТИ 
- $І.ООО, ПАТРОНИ — JSOO. ДОБРОДИ - $250. 
СПОНСОРИ - $100. 

ЦЕ БУДЕ ТРИВАЛА ПАМ'ЯТЬ ПРО ВАС В 
УКРАЇНІ 

Всі мортвопавці одержать крім цього посвіп-
ки для податкових цілей Доиьогочасн. жергво-
давці иа пам'ятник можуть додатковою померт-
вою П ІДВИЩИТИ СВОЮ категорію на ПРОПАМ'ЯТ-
НІЙ ТАБЛИЦІ . 

Всі ПРОПАМ'ЯТН І ТАБЛИЦ І будуть інавгуро-
вані під час СВЯТОЧНОГО ВІДКРИТТЯ коиплои-
су пам'ятника 

Листи з пожертвами просимо присипати на 
UKRA INIAN COMM ITTEE 

For Tares Shevchenko Monument in Lviv 
2150 Bioor Street W Suite 96-A 

Toronto. Ontar io. Canada M6S 'M8 
Чеки просимо виписувати не 

Т SHEVCHENKO MONUMENT IN LVIV 
ВСІМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ НАША ЩИРА ДЯКА 

Торонто-Ню йорќ , травень 1993 Р 

ЗА УКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ 
БУДОВИ ПАМ'ЯТНИКА ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ 

У ЛЬВОВІ: 

д-р Василь Іваницький, голова 
Ten. (416) 239-4407 

Роман Ѓрицина, скарбник 
Тел. (416) 768-1117 

о. Василь Цимбалістий. 
ЧСВВ. секретар. Тел. (416) 742-1632 

Валентина Родах, секретар 
Тая. (416) 255-6604 

Св. п. проф. О. Танасевич 
Ділимося сумною віст-

кою з родиною, приятеля-
ми та знайомими, що 5-го 
червня ц. р. з волі Вссвнш-
нього відійшов у вічність 
довголітній заслужений 
громадянин Фініксу, Аріз., 
св. п. Осип Танасевич. 

Народився Осип 3-го 
грудня 1914 року в селі Тар-
навка Чортківського райо-
ну Тернопільської області!. 
Залишив у глибокому смут-
ќу дружину Стсфанію, сина 
Тараса, племінників, які 
живуть в Україні, багато 
друзів та знайомих. 

Від 1941 до 1944 року був 
професором Торговельної 
Школи в Бучачі, де внкла-
дав малярство. Опісля, ко-
лн доля змусила його поки-
нути Україну, всі свої здіб-
ності музики і мистецтва 
передавав молоді а Німеч-
чнні. а відтак в Америці, у 
Фініксі. 

Покійний був надзвичай-
но ідейною людиною. Лю-
бнв свою рідну Україну, 
свій народ, був любимцем 
молоді, для якої присвятив 
багато труду і знання, як 
їхній виховннк. 

Був основником СУМА. 
Зорганізував музичний гур-
ток. хор. драматичний гур-
ток при СУМА, курси ксра-
міки та різьби. Підготовляв 
різні імпрези, доповіді, вза-
галі був рушієм культурно-
го осередку Фініксу. Остан-
ні кілька років, з огляду на 
стан здоров'я, разом з дру-
ЖННОЮ оселився у гірській 
околиці Стробсрі недалеко 

Фініксу. Завжди мріяв пої-
хати ще на рідну землю до 
вільної і незалежної ўкраїн-
ської держави. Хоч здоров'я 
його і дружини було досить 
підірване, однак ранньою 
весною вони разом вибра-
лися на рідну батьківщину з 
думкою, що, може, там вже і 
залишаться. По короткому 
часі перебування серед рід-
ні, любуючись красою всс-
няної природи, перестало 
битись серце О. Танассвича. 
За його любов до свого 
народу, до батьківщини рід-
на земля прийняла його н̀а 
вічний спочинок. Похоро-
нсинй на цвинтарі у Львові 
7-го червня 1993 року. Нс-
хаіі рідна земля буде йому 
легкою! 

. 
Василь Сявсцькнй 

У ДЕВ'ЯТУ НЕВИМОВНО БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
мого кайдорожчого) иимбу-нього МУЖА 

бл. П. 
Д-ра 

ІЛЛІ АНДРУСЯКА 

бл. п. 
ЛЕВ 

ПАСІЧИНСЬКИЙ 
. . . . . _ 

СВ. п . 
мґр фармації 

ЗИНОВІЙ КЛИВАК, 



СВОБОДА . П'ЯТНИЦЯ. 23-го ЛИПНЯ 1993. 

ТЕНІС НА СОЮЗЊЦІ 

;7. Лопата і Ю. Савчак здобули перемоги 
в першому тенісовому турнірі сезону 

Група учасників турнір) 

ч 

Союзівка. Іван Лопата 
здобув свою першу чашу 
чемпіона в груш чоловіків у 
першому тенісовому турні-
рі сезону на цій оселі УНС-
оюзу. який вілбувся в субо-
ту і неділю. З—4-го липня 
У фіналі він переміг свого 
кузена, кількакратного чем-
піона УСЦАК-С.`ил. Дсии-
са Чорнія внслідом 6-3. 
7-6. 

У півфіналах І Лопата 
елімінував Євгена Олннця. 
7-6, 7-6. а Д . Чорній Євгена 
Шморгуна, 6-0. 6-2. 

У групі сеньйорів не лоз-
,волив себе здетронпуватн 
довголітній чемпіон Юрій 
Санчак. який у фіналі псрс-

Члиіг Данила Купчика з Теќ-
васў внслілом 4-6, 6-І, 6-І. 

У півфіналах Ю. Савчак 
ел ім інував Олександра 
Одинця, 6-0. 6-І, а Д. Куп-
чнк Юрія Пстриксвича. 
(V2. +-6. 6-3. 

У к о м б і н о в а н і й групі 
змагунів з одною програ-
ною Юрій Грабсиь переміг 
у фіналі Мідяна Обрадові-
ча. 6-2, 6-0. 

Турніром проводив Ю 
Савчак. який і роздав наго-

I, Лопата (і.іша) отримхч чашу від Ю. Савчака 

роди КЛК фіналістам 
Н а с т у п н и й т у р н і р на С о -

ю з і в ц і п о д в і й н і і г р и в 

суботу і неділю. 31-го липня 
і 1-го серпня 

Світова Рада Суспільної Служби 
СКВУ при праці 

А 
П рацю в цьому році зало-

чатковано виготовленням 
пляну праці ради, а саме 

1. Підготова та відбуття 
з'їзду ради, що запляновано 
на 3-го листопада 1993 року 
в рамках Конгресу СКВУ в 
Торонто. 

2. Дальша підтримка пра-
ці і росту Суспільної Служ-
би України та заохочування 
української діяспорн до до-
помоги в розбудові україн-
ськоі д с р ж а в н о с т н через 
осередки Суспільної Спуж-
би України (нині понад 40 
осередків у більших містах 
України), які працюють з 
народом для добра народу 
та відродження національ-
ної св ідо мости. 

3. Допомога українським 
громадам, що живуть на 
теренах колишнього Совет-
ського Союзу поза межами 
Укра їни , в орган і зуванн і 
Суспільних Служб. Цю під-
трнмку плянусмо внконува-
ти через Суспільну Службу 
України, бо вона знасумови 
життя тих громад Ѓможе 
без труднощів бути в пості-
йному зв'язку' з даною гро-
мадою . Підготова до всдсн-
ня цќі програми вже розпо-
чалася. але вимагає часу і 
підтримки ширшого суспі-
льства. Суспільна Служба 
України с зацікавлена та 
вже почала нав'язувати кон-
тактн з деякими українськи-
мн громадами в Росії. 

4. Допомогти в організу-
ванііі Суспільної Служби 
Українців' Румунії. Допо-
мога українцям в Румунії 
ішла через Союз Українців 
Румунії (СУ Р). Ми заохочу-
вали голову СУР до зорга-
нізування Суспільної Служ-
бн і вже договорилися, що 
будуть створені ініціятивні 
групи в чотирьох українсь-
ких громадах, а по створен-
ні цих груп представник 
Ради відвідає ці громади і 
допоможе в дальшому ор-
ганізаційному процесі. 

З пляну праці виконано: 
До І. Для підготови зізду 

ради Екзекутнва визначила 
підготовчі комісії з'їзду та 
іх і о л і в н о м і н а ц і й на -
М и р о с л а в а З а г р с б е л ь н а ; 
організаційна Марія Спо-
льська, програмова — Ма-
рія Стсбельська; рсзолю-
ційна Оля Даннляк;всри-
фікаційна Оснпа Макси-
мів; статутово-правильии-
кова — Наталія Іванів і д-р 
Богдан Гнатюк. комісія віл-
значснь — Степан Харко і 
Лариса Гвоздулич. З'їзд Ра-
ди визначить завдання та 
програму Ради на наступ-
ннх п'ять років. 

Д о 2. Марія Стсбельська 
відбула місячну поїздку і 
в ідв ідала ряд осередків 
Суспільної Служби в Украї-
ні. Окремо подасмо П пові-
домлення та рекомендації 
про співпрацю з Суспіль-
ною Службою України. Ек-
зскутнва ради заохочує про-
водн українських організа-
цій Заходу ставати спорід-
нсннми з осередками Суспі-
льноі Служби України. Ко-
жннй осередок ССУ внзна-
чує свій річний бюджет і 

Д Л Я НОВИХ ІМІҐРАНТАВ З У К Р А Ї Н И ! 
Ч И ВИ ЗНАЄТЕ, ЩО В АМЕРИЦІ ВИХОДИТЬ 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й Д И Т Я Ч И Й Ж У Р Н А Л „ВЕСЕЛ-
КА"? ПОСП ІШАЙТЕ П Е Р Е Д П Л А Т И Т И ЙОГО, 
ЩОБ ВАШІ Д І Т И НЕ ЗАБУЛИ У К Р А Ї Н С Ь К О Ї 

МОВИ! 
ЦІНА НА РІК - 8 ДОЛЯРІВ 

Карпатський 
Лещетарський 
Ќлюб — 
Ню йорќ 

В днях 31-го липня 11-го серпня 1993 роиу 
влаштовує на кортах СОЮЗІВКИ 

ТЕНІСОВИЙ ТУРНІР 
у ПОДВІЙНІЙ ГРІ {чоловіків І юнаків) 

та у МІШАНІЙ ГРІ 
ЗА НАГОРОДИ СОЮЗІВКИ 

. Початок подвійних Ігор чоловіків у суботу. 31-го пипмя. 
ѓ о д 10-та ранком. Подвійних ігор юнаків і мішаних пар ѓ о д 
і-ша по полудні (субота). 

. Впмсовв 7 дол . в ід особи 

. Особиста реєстрація зивгуніо на СоюзіоцІ — година па-
ред початком змагань. 

. Прнміийнняпр-скїитьсяісмовляти через Управу Союзівки. 

Soyuzivka.UNA Estate 
Ќагполкяоп. N.Y. 12446 Тої.: (914) 626-5641 

веде свою, роботу до само-
внстачальностн, однак на 
початок потребуѓ доповне-
ння бюджету, що виносить 
не більш як 1,000 — 3,000 
дол. річно. Цю суму може 
річно доповнити навіть най-
мснша місцева організація. 

Перше місце в плямах 
праці займають програми 
опіки дітей. Цс діти багато-
дітннх сімей, діти, псрсселс-
ні з чорнобильської зони, і 
діти талановиті, обдаровані 
особливими здібностями. 
Велику увагу присвячусться 
дітям в снротннцях та на-
данні о собливих законів 
для охорони дітей. Окрема 
комісія при Централі ССУ В 
Кнсві. спонсорована радою, 
провадить цей проект. Вис-
ліди проекту подамо час від 
часу для загального відома 
і м о ж л и в о с т е й п е р е х о д у 
опіки дітьми зі снротннців 
до приватної опіки (фостср 
кср). Заведення закону охо-
рони прав днтннн дозво-
дитьу процесі адоптування, 
що відбере можливості для 
спекуляції, чи ведення нсза-
конного адоптування ама-
торськнми, туристичними 
ѓа іншими агенціями. Всли-
кі черги охочих в Україні 
а д о п т у в а т и дітей будуть 
можливі до переведення , 
що тепер не t доступне че-
рсз високі ціни для україн-
ських сімей. 

Ми дальше заохочутмо 
ведення постійної збіркової 
акції Однодолярового Мі-
сячного Фонду — „Доляр 
.для України". СКВОР (Сві-
гова Координаційна Внхов-
но-Освітня Рада) звсрнула-
ся до українських шкіл вс-
дсння збірки .‚Доляр для 
України'` і зібрані фонди 
призначуємо на потреби 
українських шкіл в Україні 
(підручники та всякі внхов-
іо матеріали). Думаємо, що 
кожна дитина може тижнс-
во скласти 25 центів для 
дітей в Україні. При співу-
часті вчителів цей процес 
має великий виховний мо-
мент. Осередки ССУ, особ-
ливо на Заході та Півдні 
України, організовують ук-
раїнські школи, лають фон-
ди на вишкіл вчителів та 
забезпечують іх культурнії-
мн й літературними журна-
лами . Сусп ільна С л у ж б а 
Українців Канади веде про-
граму .‚Дітям в потребі". 
що полягає наспонсоруван-
ні дитини в Україні. Цснт-
раля Суспільної Служби в 
Києві також організує літні 
дитяч і т а б о р и для д ітей 
Чорнобиля та бідних ро-
дин. Тритижневий табір в 
Карпатах коштує приблиз-
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но 25 дол. для однієї дити-
ни. 

Кожний з нас може в різ-
ний спосіб допомогти і за 
малу пожертву можна при-
нссти велику допомогу В 
цьому економічно тяжкому 
часі. Ми вважаємо, щоСус-
пільна Служба України ви-
конус дуже корисну та важ-
ливу роботу і тому заслугс-
вус на нашу повну підтрнм-
ку. Допоможім ще сьогодні 
і заохочуймо інших до цьо-
го. Якщо ми не допоможе-
мо , то хто цс зробить? 

Д о 3. При добре зоргані-
зованій Суспільній Службі 
України можна буде допо-
м о г т и при орган і зуванн і 
Суспільних Служб україн-
с ь к и х г р о м а д в Рос і ї та 
інших країнах колишнього 
Совєтського Союзу. Укра-
їнські спільноти Америки, 
Канади чи Австралії є через 
віддаль і мале знання обста-
вин неспроможні на цю по-
м іч. але через Суспільну 
Службу України можна бу-
дс в цьому допомогти. То-
му підтримуймо Суспільну 
Службу України і звертай-
мо до неї всі прохання від 
українських громад Далс-
кого Сходу. 

До 4. Цей процес вже по-
чато і узалсжнюсмо успіх 
в організуванні Суспільної 
Служби Українців Румунії 
від ін іціятнвн та хот іння 
Союзу Українців Румунії і 
його голови інж. С. Ткачу-
ка. 

Екзскутиву Ради турбує 
існуючий хаос у веденн і 
різних збірковнх акцій, осо-
бливо для допомоги в Ук-
раїні. Також появляються 
заклики в нашій пресі різ-
них фондів з України. Нові 
організац і ї з б и р а ю т ь по-
жсртвн на різні цілі, часто 
на ті самі цілі і лихо в тому, 
що звернення є у більшості 
до тих самих жертводавців 
(переважно до пенсіонерів). 
Збіркові акції потрібно ко-
ординувати і це завдання 
припадає на Центральній 
Крайові Репрезентації і 
СКВУ. Якщо не буде такої 
координації та певної гро` 
мадської дисципліни, то ми 
дійдемо до того, що буде 
більше збірок, ніж жсртво-
лавців. Ми радо візьмемо 
до уваги поради та ідеї, як 
запобігти цьому емоційно-
му бажанню допомагати. 

Звертаємося до всіх, хто 
збирає фонди, дати про себе 
знати та почати обмін дум-
ками. як цьому хаосові за-
раднтн та скоординувати 
потреби і можливості допо-
мопги." Спільними силами 
зможемо осягнути багато 
більше, ніж одинцем і на 
власну руку. 

Еюекутква Світової Ряди 
Суспільної Служби СКВУ 

ОЧА - І 
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Immigration Hiitory Ron-arch Center, Saint Pool, Minn., 1993, 
Univertily of Minneioto, pp. 406, Price $25 . 001 $2.00 for pottage 

and handling. 
Можна набувати у книгарні Свободи. 

Мешканці стейту Ню Джерзі зобов'язані долучити 
до ціни 6% продажного податку. 
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ЇЇЃ'?"'OKSANA TRAVEL 
'^ЧУ АВІАКВИТКИ 

NEW YORK - КИЇВ - NEW YORK 
КИЇВ - NEW YORK - КИЇВ 

$678.00 (з 21 червня ло 19 всрест) 

$ 629.00 (з 20 вересня ло 31 жовтня) Наа-то- ж .уиоіммиМ 

J B $ j 3 $ 1111 East Elizabeth Avc , Linden. NJ 07036 

(908)925-9737 E 

. Влаштовує 
Запрошення для гюїщоі в Україну. Найдешевші КВИТКИ. 
Зустріч на петовищі в Укроїм. Тронотортоцяо аетом 

або поїздом до будь-якою місгаУозла Готель чи 
окреме помешкання. Повернення додому: 
перевезення на петовище, лет додому. 

toll free Canada A USA 
1-800-463-0943 

Кооператори... 
(Закінчення зі crop. 1) 

Централі Українських Кс-
оператнв Америки Дмитра 
Григорчука, Богдана Ват-
раля з каси „Самопоміч" в 
Чикаго, Наді Гайдук з „Са-
м о п о м о ч і " у Сиракюзах , 
Володимира Гупалівського 
та Ігоря Козака з „Самопо-
мочі" у Воррені, Мнш., Бог-
дана Кскіша з нюйоркської 
„Самопомочі", Ігоря Ляш-
ка з „Самопомочі" в Нюар-
ку та Андрія Ціхоаляса з 
„Самопомочі" в Йонксрсі. 

Усіх гостей привітала го-
л о в н н й п р с д с і д н и к У Н С 
Уляна Дячук і для корнети 
гостей з України розповіла 
про цю найстаршу на тсрені 
ЗСА українську організа-
цію, про її завдання, цілі та 
допомогу Україні, зокрема 
в ділянці освіти — видання 
шк ільних підручників чи 
навчання англійської мови. 

Богдан Ватраль, голова 
Комітету Відродження Ко-
опсратнвного Руху в Укра-
їні, розповів присутнім, що 
ЦУКА вже від І99І року 
активно займається допо-
могою в організуванні ко-
опсратнвного руху в Укра-
їні прямим чи посереднім 
способом, через світові ко-
опсративні організації. Він 
сказав, що комітет, члена-
ми котрого крім нього є 
д-р Б. Кекіш і І. Ляшок, 
внесли до американського 
Уряду прохання на проскт-
грснт і думають, що вже в 
короткому часі отримають 
ЗОО.ООО дол.. а інші плянн 
представленні Урядові ЗСА 
є під розглядом і є познаки, 
що будуть полагоджені по-
зитнвно. Канадський уряд 
вже виділив 1.1 міл. дол. 
для фінансування програми 
для крсднтівок в Україні. 
Всі ці старання координує 
Світова Рада Українських 
К о о п е р а т и в . Ще говорив 
він також про успіхи і труд-
нощі у творенні крсднтівок 
в Україні, які у більшості є 

t i t 
?б First Avenue 

Tel І?І?) 473-3550 
New York. N Y 10009 

МАЄМО БАНДУРИ 
НА ПРОДАЖ 

МІСТ-КАРПАТИ 
120 киппутеое Rd., Toronto, Onl, 
M6S 2Y3, Can.,TeJ,: (416)761-9105 
Посилѓійте через нас : 

- речові I харчооі пачхи 
- гроні, листи, телеграми: 
- трактори автомобілі; 
- товари для дому та Іше. 
По каталог іцлеФогг.йш ю и ЛЇР 
I - 8 0 0 - 2 6 5 - 7 I 8 V 

Ш у к а є м о нових агентів , 
високі комісійні! 

# HBRVICB 

25 LB FOOD PARCEL 
ТО UKRAINE 

$Шй 
UKRAINE MARKETING CO. 

(914)962-6843 

ЄВШАН 
КНИЖКИ . АВДЮ КАСЕТИ. 
КОМПАКТНІ ДИСКИ . ВІДЕО 
КАСЕТИ те ПІДРУЧНИКИ ДО 
НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ та 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ 

Тспсфонуніо бЄ}ПЛ-ГНО Т( 
заиопплйто ніш КАТАЛОГ 

1-800-265-9858 
P.O. Box 325 Boaconslleld 
Quebec, Canada, H9W 5T8 

пов'язані з браком конкрет- ; 
них законів у цій справі , : 
одначе навіть з такими ис-
р с п о и а м и на його д у м к у 
справа поступає вперед, чо-
го найкращим доказом є 
наші гості-кооператорн з 
України. Після розповіді Б. 
Батраля була можливість 
на питання, з чого скорис-
талн члени редакцій. 

На закінчення гості з Ук-
раїнн мали змогу вислови-
ти також свої вражіння з 
їхнього тримісячного ста-, 
жування в ЗСА. Найперше 
вони з великим зворушен-
ням дякували українським 
креднтівкам в ЗСА за тсп-
лоту і намагання допомог-
тн якнайбільше, а зокрема 
тим креднтівкам. де кожний 
з них перебував. Заявили, 
що здивован і широкими 
можливостями праці крсдн-
тівок, які є кращі та більші, 
ніж праця деяких банків в 
Україні. Крім цього твсрди-
лн, що засвоєне знання ста-
ратнмуться якнайшвидше 
здійснити в організуванні 
подібних установ в Україні. 

На прощання головний 
секретар УНС Володимир 
Сохан обдарував гостей з 
України союзовнмн тсчка-
ми з інформаційними бро-
шурамн про УНС та ще 
захопив трошки часу, щоб 
гостям показати союзові та 
редакційні приміщення. 

Д-р Юліян Робін 

САМБІРСЬКА 
БОГОРОДИЦЯ 

МОНОГРАФІЯ 
Ctop. 81. цшл $5 00 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Slroel 
Jorsoy City. N J 07302 

Меш.'миіа cic..iy Ню Днерл )обо-
о'яіус в`ксівйтоеосо nonat.y 

J3lALi^AJi . 
ДІМ 

на продаж „Золота Осінь" 
телефонувати на число 

(914) 626-0263 

^ ПРАЦЯ ' 

Чикаго й околиця 

ПРАЦЯ В 
"REAL ESTATE" 

Заінтересованих працювати в 
Real Estnio — підготовляємо і 
заповнюємо лпп них складання 
ствйтового іспиту, як ріпнож 
затруднюсмо на працю навіть 
Із слабим знанням англійської 

МОВИ, 

Голоситнс- на число топ.: 
1-708-965-4776 

Remare Realty, Lubko 

Пошукуємо ЖІНКУ 
до опіки двох малих дітей і до-
машиьоі господарки Нічліг і 

харчування на м і с т 

Ten.: (616) 796-7322 

ПОШУКУЄМО 
ЖІНКУ.УКРАЇНКУ, 

віком 45-55 років, при доброму 
здоров'і для догляду немовля-
ти та хатиьоі допомоги оДжор-
джі і . передмістя Атлянти. ВІД 
1 до5років, харчування таокро-
мо помешкання від 1-го жовтня 
1993 р Бажаний досвід та знан-
кя украінськоі мови Платимо 
дорогу до та від нас 125 дол 

тижнево 
Ten: 1-404-435-3823 Пиш.ть на 

ОІуаУЕпс Broadwoll 
1200 Laurel Summit Dr 

Smyrna. GA. 30082 

OFUNERAI . DIRECTORS# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 

Займається похоронами 
В BRONX . BROOKLYN. 

NEW YORK . ОКОЛИЦЯХ 

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

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK. NY. 1 0 0 0 9 

( 2 1 2 ) 6 7 4 2 5 6 8 

LYTWYN 5 LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА 1 ЧЕСНА 
Our Service- Are Available 
Anywhere In New Jersey 
Також займаємося noxopo-
иами на цвинтарі ш Бааид 
Бруку і перенесенням Тлін-
них Останків з різких країн 

світу. 
UNION FUNERAl HOME 

1600 Sfuyvnont A W H I M 

(com-r Stonl-y Ttwr.l 
UNION, NJ. отоез 
(901) 964-4332 
Laoij 37ŝ ssss 


