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Ю. ЩЕРБАК ЗАПЕРЕЧУЄ 
ІНФОРМАЦІЮ СI-АЙ-ЕЙ 

Вашінґтон (Р. Л. Xо-
мяк). - Інформація про 
стратегічну співпрацю 
між Україною й Лібією 
„це обурлива брехня й 
провокація, метою якої є 
підірвати зростаючі ук-
раїнсько-американські 
партнерство, дружбу і 
співпрацю", - заявив ам-
басадор Юрій Щербак тут 
12-го червня. 

Він зробив цю заяву у 
відповідь на запитання під 
час пресконференції в На
ціональному пресовому 
клюбі. Два дні раніше у 
газеті „Вашінґтон Тайме" 
була стаття про таємний 
договір між Україною й 
Лібією щодо співпраці в 
галузі ядерної зброї. 

„Україна завжди і далі 
вірно придержується 
міжнародної контролі, 
зокрема у так чутливих 
справаx як санкції Орга

нізації Об'єднаних Націй", 
заявив він і нагадав, що 
кілька років тому Україна 
припинила намагання пе
ревезти через свою тери
торію до Лібії пальне для 
стратегічних ракет. Це 
вдалось зробити користу
ючись перевірною систе
мою, встановленою при 
допомозі з е л , „і ми 
вдячні з е л за це", - до
дав амбасадор Ю. Щер
бак. 

Він також сказав, що 
хоч Україна знаходиться в 
економічних труднощах, 
вона відмовляється від 
лібійськиx ринків для то
го, щоб сумлінно придер
жуватись санкцій 0ОН 
проти Лібії, а статтю у 
„Вашінґтон Тайме" він 
сxарактиризував як „одна 
баба сказала". 

на стор. З) 

ДІТИ з Червонограду хворіють на зуби 
Джерзі Ситі (Н. Дж.). 

— Як інформує польсь
кий щоденник в Ню Йор-
ку „Нови Дзєннік" з 13-го 
червня, в Червонограді та 
найближчих селаx вже. 
З,500 дітей захворіло на 
біль зубів і голови, внас
лідок чого вони втратили 
зовсім зуби. 

Несподіваною недугою 
зацікавилося Міністер
ство Здоров'я України і 
вислало до Червонограду 
окрему комісію для про-
слідження недуги. Комі
сія ствердила, що в тиx 
околицяx, де діти втрати
ли зуби, вода має надто 
багато фтору, а в городи
ні та молоці є кільканад
цять разів більше свинцю, 
як дозволено. Отож зак
рито водопроводи, а мо

локо казали виливати, але 
ці доручення не змен
шили кількости захворю
вань. В Соснівці втратило 
зуби 2,000 дітей, в Чер
вонограді 1,44О, а в селі 
Гірник понад 200 і хворо
ба далі поширюється. Зу
би у дітей болять, відтак 
чорніють і випадають, а 
протези не помагають, 

Як відомо, в околиці 
Червонограду була раніше 
база нуклеарниx ракет, яку 
перед двома роками виве
зено в глибину України, а 
далі до Росії на підставі 
підписання міжнародного 
договору про нуклеарне 
роззброєння. Щойно ко
ротко після вивезення ра
кет діти до 14 року життя з 
цієї околиці, де була база, 
почала тратити зуби. 

Загострюються польсько-
українські відносини 

Джерзі Ситі, Н. Дж. -
Справа демонтажу бані 
колишньої катедри УГКЦ 
в Перемишлі, про що ін
формовано 16-го травня, 
не втихає, а радше загост
рюється. Щоденник „Но
ви Дзєннік",^ який вихо
дить в Ню Йорку, подав 
інформацію, написану го
ловою Комітету опіки на 
пропам' ятною могилою 
Юзефа Шлсудського в 
Кракові, Єжи Буковсько-
го, в якій він подає, що 
отримав листа від яко
гось „чотового" Стефана 
Гринька, який інформує, 
що знищення пропам'ят-
ної могили в Кракові, яке 
мало місце 22-ГО травня, 
це помста за демонтаж 

бані колишньої УГКЦ. 
Є. Буковський точно 

подає зміст листа, як і те, 
що побіч тексту вміщена 
світлина Тараса Чупринки 
в однострою та із похиб
ками (замітка автора) пе
реписаним українським 
віршем з бажаннями 
смерти для поляків і ко
муністів. Лист підписаний 
Фронтом Української Од-
ности ім. Т. Чупринки, За-
керсоння, 40та Краків, 

Голова Комітету опіки 
пропам'ятної могили опи
сує далі знищення цієї мо
гили і ставить під сумйів 
чи треба поважно стави
тися до листа „чотового" 

(Закінчення на стор. З) 

С. ГОЛОВАТИЙ ДЕМЕНТУЄ 
ЧУТКИ ПРО СВОЮ РЕЗИҐНАЦІЮ 

Київ. - Міністер юсти
ції України Сергій Голо
ватий спростував пові
домлення деяких засобів 
масової інформації про 
те, що він начебто зрезиґ-
нував, повідомила УНIАР 
13-го червня. 

„Ніякої заяви [щодо ре
зиґнації] ніде не було!", — 
заявив він в інтерв'ю 
телевізійній програмі 
„Вікна". 

Повідомлення про ре
зиґнацію С. Головатого 
з'явилися на тлі змін, що 
відбуваються у Кабінеті 
Міністрів. Новий прем'-
єр-міністер Павло Лаза-
ренко дістав від Прези
дента Леоніда Кучми пов
ну свободу у формуванні 
Уряду, згідно з кореспон

дентом „Українського 
Тижневика". 

С. Головатий, якого 
Президент призначив на 
пост міністра юстиції у 
вересні минулого року, є 
одним із головних авторів 
проєкту нової конституції 
України. Кореспондент 
„Українського Тижне
вика" повідомляє, що С. 
Головатий не виключає 
своєї резиґнації, якщо Ад
міністрація Президента не 
схвалить нові положення, 
які поширили б уповно
важення Міністерства 
Юстиції. 

Міністер юстиції також 
не погоджується з генера
льним прокурором Григо-

на стор. З) 

Обговорено персоніфікацію власности 
Київ (УНIАР). - Тут 

відбулася пресова конфе
ренція президента Спілки 
Орендарів і Підприємців 
України (СОПУ) Віктора 
Xмільовського, присвя
чена проблемам персоні
фікації власности у про
цесі приватизації. 

3а словами Xмільов-
ського, потреба у персо
ніфікації власности вини
кає у двох випадках: ви
куп державного майна то
вариством покупців у ко
лективну власність, або 
отримання колективом 
права на привласнення 
прибутку в разі винайму 
цілісних майнових ком
плексів. Чинне законодав
ство не встановляє поря
док і механізми персоні
фікації власности, тому 
виникають такі проблеми 
як необізнаність керівниц
тва підприємств щодо не-
обxідности узаконення 
персоніфікації власности. 
В результаті у середовищі 
власників виникає анто-
гонізм між колективом та 
адміністрацією. 

У процесі персоніфіка
ції власности допуска
ються такі порушення як 
спричинення занепаду ви
робництва з метою прив
ласнення колективної 
власности менаджерсь-
ким складом, а також ви
користання колективної 
власности як стартового 
капіталу приватного биз-
несу, усунення корумпо
ваними групами від уп
равління підприємством 
леґітамне йрацюючйx 1ке
рівників. 

В.Xмільовський зазна
чив, що СОПУ працює над 
галузевою структури-
зацією працедавців, утво
ренням галузевих асоціЯ" 
цій, ЯКІ на легітимних за
садаx захищатимуть інте
реси працівника-власника, 
у тому числі й керівника, 
на умоваx соціяльного 
партнерства з професій
ними спілками. Це, на 
думку президента СОПУ, 
дозволить спрямувати 
справу в цивілізоване рус
ло, не доводячи до СОЦІ-
яльниx ускладнень. 

Українці у Вірменії шукають підтримки 
Київ. - Делегація ук

раїнців з Вірменії здій
снила офіційну візиту в 
Україну, сподіваючись від 
Уряду всебічного сприян
ня своїй громаді, повідо
мила УНIАР 12-го чер
вня. 

На зустрічах з урядов
цями обговорено ство
рення в Єревані українсь
кого культурного центру, 
можливість відпочинку 
біля 10О українських ді
тей з Вірменії в Криму і 
надання чотирьом україн
цям з Вірменії громадян
ства України. 

3а словами Олександра 

Творчі пляни А. Бриттана знову спрямували його в Україну 
Джерзі Ситі, Н. Дж. (Г. 

Колесса). - Останніми 
роками на афішаx міст 
України щосезону можна 
бачити ім'я українсько-
американського дириґен-
та і скрипаля Адріяна 
Бриттана. Уже не раз по
відомляли ми про успішні 
виступи мистця як дири-
ґента-гостя із різними 
фільгармонічними ор
кестрами та 0Перовими 
театрами України, а також 
як соліста-скрипаля. 

Сприяючи розвиткові 
мистецького взаємообмі" 
ну між Америкою та Ук
раїною, А. Бриттан впро
ваджує в життя ідею вза-
ємообміну студентів-во-
калістів Львівської і Кен-
заської консерваторій. З 
цією метою мистець ми
нулого року 3Організував 
приїзд до Львова відомо-

Адріян Бриттан в редакції „Свободи'\ 

Г0 американського співа
ка, колишнього соліста 
Опери Ля Скаля і про
відних театрів Німеччини 
та Австрії Густаво Галея, 
який дав мастеркляси у 
Львівській консерваторії. 

Серед студентів-учасників 
цих мастеркляс було виб
рано найбільш перспек
тивного співака Володи
мира Дейнеку і запропо-

(Закінчення на стор. 4) 

Березовського, представ
ника Культурного Товари
ства „Червона троянда", 
що діє у Вірменії, делеґа-
ція на чолі з лідером гро
мади Ольгою Парxоменко 
перебувала в Києві на за
прошення Президента Ле
оніда Кучми, яке він зро
бив під час своєї візити до 
цієї закавказької країни 14 
-15-го травня. До складу 
делеґації вxодило шість 
осіб. 

Л. Кучма на зустрічі з 
гостями висловив гото
вість сприяти повнокров
ному життю української 
громади у Вірменії. Пред
ставники делеґації від
значили велику особисту 
допомогу президента Ук
раїни у вирішенню бага
тьох проблем вірменсь
ких українців. 

Делеґація також зуст
рілася з першим заступ
ником міністра у справаx 
національностей та міг
рації Володимиром Тро-
щинським, повідомив О. 
Березовський. На зустрічі 
обговорено допомогу ук
раїнцям Вірменії у прид
банні книжок для бібліо
теки і національних кос
тюмів для майбутнього 
українького культурного 
центру. 

На сьогодні, за словами 
О. Березовського, у Вір
менії мешкає понад 1,50О 
українців, з яких 220 є 
членами „Червоної троян
ди". Вже відкрито україн
ську залю у Вірменській 
центральній бібліотеці в 
Єревані, 

в РОСІЇ БУДЕ ДРУГА ТУРА ВИБОРІВ 
Москва. - В неділю, 16

го червня, в Росії відбули
ся президентські вибори, 
однак ніхто з претендетів не 
дістав потрібної кількости 
голосів. Згідно з конститу
цією, на найближчий час 
буде призначено другу туру, 
5їка, як сподіваються, вия
вить переможця. 

Попередні підрахунки 
свідчать, що найбільшу 
підтримку виборців має 
теперішній президент Ро
сії Боріс Єльцин - за 
нього подано від З2 до З5 
відсотків. Другим, як і 
передбачалося, іде голова 
Комуністичної партії Ро
сійської Федерації Ґенна-
дій Зюґанов, який дістав 
З0 чи З2 відсотки голосів. 

Несподіванкою для 
спостерігачів стало те, що 
третім за кількістю голо
сів є не Владімір Жири-

новський і не Ґріґорій Яв-
лінський, а генерал Алєк-
сандр Лєбєдь. 3а нього 
віддали свої голоси 1б 
відсотків виборців. В. 
Жириновський дістав 9 
відсотків голосів, Ґ. Яв-
лінський - 8, Святослав 
Фьодоров - 1,4. Міxаїл 
Ґорбачов — 0.6 відсотка. 

В деяких регіонах Ро
сії, наприклад на Сахалі
ні, кількість поданих за Б. 
Єльцина і за 3. Зюґанова 
голосів майже однакова. 
До речі, на Сахаліні і ге
нерал А. Лєбєдь зібрав 20 
відсотків голосів. 

Вже традиційним яви
щем, що супроводить 
кожні російські вибори, є 
рясні взаємні звинувачен
ня політичних партій і пе
редвиборчих бльоків у на
маганні фальсифікувати 
висліди голосування. 

Ірак знову заваджає праці комісії 00I і 
Ню Йорк. - Іракська 

влада заборонила членам 
спеціяльної комісії 0ОН 
відвідувати будь-які об'
єкти на території фор
мацій республіканської 
гвардії, вважаючи, що пе
ревірка цих територій 
міжнародними спостері
гачами є зазіханням на 
іракський суверенітет. 
Насправді ж згадана 
комісія перевіряє, як Ірак 
скасовує свої програми 
виготовлення зброї масо
вого знищення. 

Про перешкоди з боку 
Багдаду доповів у Раді 
безпеки 6 о н голова ко
місії, шведський експерт 
Рольф Еккеус, після того, 
як у минулий вівторок 
спостерігачів не пустили 
на іракський військово
промисловий об'єкт поб
лизу Багдаду. 

До компетенції спосте
рігачів вxодить перевіряти 
не лише підприємства вій-
ськово-промислового 
комплексу, але також ад
міністративні будинки, де 
може зберігатися доку
ментація, що стосується 
виготовлення забороне
них видів зброї. 

Делеґації З ' єднаних 
Стейтів Америки та Вели
кобританії у Раді безпеки 
запропонували прийняти 
резолюцію, яка вимагала 
б від іракської влади бе
зумовного виконання рі
шень ООН, однак пред
ставники Єгипту, Індоне
зії і Китаю унеможливи
ли прийняття такої резо
люції під тим приводом, 
що мусять порадитися зі 
своїми урядами. 

(Закінчення на стор. З) 

МІНА БІЛЯ АЕС 

ЗАПОРІЖЖЯ.— В Енерґодарі За
порізької области під час земляниx 
робіт на території Атомної Елек
тростанції , за З00 метрів від пер
шого енерґобльоку знайдено міну, 
що лежала в землі від Другої сві
тової війни. 

ДЕМАРШ РЕСПУБЛІКАНЦІВ 

КИЇВ.— Останнім часом з парля-
ментарної групи "Державність" ви
йшли керівники Української Рес
публіканської Партії. Серед них по
чесний голова УРП Левко Лук'я-
ненко, голова УРП Богдан Ярошин-
ський, заступник голови Олексан-
дер Шандрюк і голова Київської 
організації УРП Володимир Чеме-
рис. 3а словами О.Шандрюка, це 
пов'язано з неприятливим для пар
тії становише голови фракції Ігоря 
Юxновського. Він ігнорує думку 
керівників УРП і не погодився на 
обрання Б. Ярошинського співго-
ловою фракції та на введення його 
до складу тимчасової спеціяльної 
комісії , яка працює над проектом 
конституції. 

ІНФЛЯЦІЯ ВИПЕРЕДЖУЄ 
ЗАРПЛАТНЮ 

КИЇВ. -~ 3а даними Міністерства 
Статистики України середньомі
сячний заробіток працівників на
родного господарства у березні був 
12, 933, 00О крб., у квітні становив 
12,959, 00О крб., або 70 дол. Фа
хівці повідомили, що минулого ро
ку ріст заробітної платні переви
щував ріст цін, а від початку 1996 
року спостерігається стійке випе
редження інфляцією росту заро
бітків, при чому не виплачених, а 

нарахованих. 3а перші чотири міся
ці зарплатня зросла на 1З.1 відсот
ка, а інфляція склала 2З.9 відс. За
фіксовано максимальну заробітну 
платню у працівників побутового 
обслуговування - 5, 400,000 крб., 
або 29 дол. Мінімальна пенсія З, 
400, 00О крб., або 18 дол. 

ПАДАЄ ВИРОБНИЦТВ0 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ. - Об
ласне статистичне управління пові
домляє, що за чотири місяці цього 
року промислове виробництво в 
області впало на 24.1 відс. Особ
ливо у Калуському, Коломийсько
му, Долинському і Рожнятинсько-
му районах. Це неґативне явище ох
опило 183 підприємства з 271, і 17 з 
них не працюють взагалі. 

П. ЛАЗАРЕНКО ВІДВІДАВ 
ЛУГАНЩИНУ 

ЛУГАНСЬКЕ.- Прем'єр-міністер 
України Павло Лазаренко відвідав 
шахтарські реґіони на Луганщині з 
метою на місці перевірити ситуцію 
із затримкою зарплатні. Не звіль
няючи від відповідальности Уряд за 
затримку з виплатою заробітків, 
Лазарентко також ставить питання 
і про відповідальність з боку керів
ників шаxт. 

СТВОРЕНО УКРАЇНСЬКО-
ЕСПАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

МИКОЛАЇВ.- Тут розпочало пра
цю спільне українсько-еспанське 
підприємство "Полікон". Запущено 
першу лінію з випуску поролону 
для меблів та інших потреб. Нас
тупним етапом буде виготовлення 
теплоізоляційних матеріялів для 
будівничої індустрії, в першу чергу 

матеріяли для теплоізіляції трубо
проводів, холодильних камер дахів і 
підлог у будинках. 

ПРОВЕДЕНО "ДНІ НАДІЇ" 

СЕВАСТОПIЛЬ. - Тут у рамкаx 
національної освітньої програми 
ринкових реформ відбувся інфор-

;;Мац-ійнйй -ярмарок ^ "Дні надії''.;Під.,,, 
час ярмарку кожний відвідувач мав 
змогу отримати безплатну консуль
тацію з питань приватизації, прав 
акціонерів, використання майнових 
сертифікатів. Тільки 1.5 відс. крим
чан визначилися із сертифікатами. 
Інші, або не знають, що з ними ро
бити, або чекають на масову при
ватизацію місцевих підприємств. 

УНА ПРОТЕСТУЄ 

КИЇВ. - Українська Національна 
Асамблея (УНА) оприлюднила за
яву із засудом провокацій проти 
членів організації. Як сказано в за
яві, працівники Управління бороть
би з організованою злочинністю 
(УБ03) підкинули зброю керівни
кові молодечої ланки УНА О. Каш-
перському і тепер його ув'язнено за 
фальшивим звинуваченням. Протя
гом кількох місяців керівники УНА 
помічають зовнішнє слідкування за 
ними. Вони також начебто отрима
ли від когось інформацію, що 
УБ03 готує провокацію з підкидан
ням зброї проти заступника голови 
УНА Дмитра Корчинського і голо
ви економічної референтури П. 
Xмарука. У зв'язку з цим УНА за
являє, що ні в Д. Корчинського, ні в 
П. Xмарука немає ні зброї, ні бо
єприпасів. Проте їхні телефони під
слуховуються і за ними стежать 
внутрішні агенти. УНА розцінює це 
як політичні репресії, сказано в за-

в А ] М Е Р И I Д І I 
ОФІЦІЙНІ ч и н н и к и американської торгівлі мину
лого четверга, 13-го червня, заявили, що внесуть три 
зажалення до Світової організації торгівлі в яких ма
ють намір довести, що уряд Японії у таємній змові з 
виробництвом фотографічних фільмів Фуджі постій
но виключали зі свого ринку фотографічні фільми 
американської фірми Iстман-Кодак і інших закордон
них компаній. Заступник американського торговель
ного представника Айра ПIапір0 підкреслив, що вже у 
прелімінарних дослідах цієї справи виявлено докази не
гативної присутности японського уряду у цій справі. 
Способом відклику до Світової організації торгівлі 
ЗСА дають можливість Японії якось цю справу пози
тивно наладнати, поки ЗСА вимагатимуть торговель
них санкцій. 

У ЧЕТВЕР, 13-ГО ЧЕРВНЯ, Верховний суд ЗСА го
лосами 7 до 2 вирішив, що конфіденціяльність психо
терапії служить важливим громадським і приватним 
інтересам, тому федеральні суди мусять дозволити 
психотерапевтам та іншим професійним особам мента
льного здоров'я так само відмовлятися від вияву дові-
рочниx даних своїx пацієнтів, як це дозволяється ліка
рям, адвокатам і іншим. Рішення, задокументоване 
суддею Джаном Полом Стівенсом, поставило федера
льні суди в цьому випадку на рівні з судами 50 стейтів, 
які визнають деякі привілеї довірочности між пацієн
том і терапевтом. 

У С В І Т I 
МУСУЛМАНСЬКА ВЛАДА Сараєва вирішила видати 
Міжнародному трибуналові в Гаазі двох мусулман — 
Газіма Деліча і Есада Лянджа, які були безпосередньо 
причетні до військових злочинів під час міжетнічної 
війни на Балканах. Під посиленою охороною їх привез
ли на сараєвське міжнародне летовище, а звідти пере
провадять до Гааги. В роки кривавого міжетнічного 
конфлікту на території колишньої Югославії Г. Деліч 
служив заступником начальника тюрми у місті Челе-
бичі на півдні Боснії, а Е. Лянджо - охоронцем у тій са
мій тюрмі. Крім того, їх звинувачують у підступному 
вбивстві свого одновірця-мусулманина. 

В РОСІЙСЬКІЙ Державній думі зчинилася нова бійка 
між депутатами. На цей раз приводом для „з'ясування 
стосунків" послужила відкрита цими днями фотовистав
ка, присвячена жовтневим подіям 1993 року, коли прези
дент Боріс Єльцин наказав військам обстріляти будинок 
парляменту з танків, щоб придушити антиурядовий бунт 
лівих сил. Під кожною фотографією виставки стоять 
промовисті підписи, наприклад: „Підлабузник Солжені-
цин", „Лизоблюд Ростроповіч". ГБд фотографією депу
тата Галини Старовойтової — ціла цитата з її промови, ко
ли вона підтримала застосування збройної сили. Власне, 
бійка виникла після того, як Г. Старовойтова зірвала зі 
стіни цю цитату. Деякі депутати, а також журналісти на
звали згадану виставку „політичною провокацією", ме
тою якої є поглибитти старі незгоди у Державній думі. 
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„ГЛАСНІСТЬ І ПЕРЕСТРОЙКА^' - І НІ ТОГО, НІ ІНШОГО 

Культура, туризм і добре 
ім'я України 

Культура - це сукупність практичних, мате-
ріяльниx і духових надбань даного народу, гікі 
відображають історично досягнутий рівень роз
витку, як цілої спільноти так і її окремих членів. 
Тому коли говоримо про культуру даного наро
ду, то маємо на увазі не тільки літературу, мис
тецтво, музику, народний побут, освіту, техноло
гію та інші матеряльні і духові надбання, але та
кож і поведінку, оте сполучення індивідуальних 
і групових дій і вчинків. 

Дуже часто в житті народів чи окремих осіб 
поведінка відіграє важливу ролю не тільки в їх
ньому сьогоденні, але й визначує в понятті ін
ших притаманнність народних рис і характеру. 
Поведінка одиниць є дуже важливим фактором 
у створюванні думки посторонніx, зокрема куль
тура поведінки у спілкуванні з іншими. І саме 
ця культура поведінки, чи радше її брак, сьогод
ні, у вже п'ятирічній незалежній Україні, почи
нає турбувати. З початку цю поведінку припису
валось на „іберменшське" виховання „старшо
го брата", що дуже часто виявлялось у ствер
дженні всезнайства і початку всіx наукових, куль
турних, мистецькиx і матеріяльниx здобутків са
ме в Росії, а вже в найгіршому випадку - в СС-
СР. Одначе сьогодні вже не можна спихати ви
ну на когось іншого, також важко погодитись з 
тим, що в нашому народі 6рак.виxрвання куль
тури поведінки; Оож стрлітгями український на
род був відомий своєю гостинністю та уважли
вістю, зокрема до 3акорд6нийx гостей. То в чо
му ж справа? Невже почуття рабської менше-
вартости так глибоко закорінилось, що й до сьо
годні зразком у поведінці є грубість, крик і зне
вага замість усмішки, спокою та приязні. 

Коли сьогодні незалежність України визнали 
понад півтори сотні країн світу, з яких багато ве
де постійні спілкування у різних ділянкаx і пред
ставники їхніx урядів, підприємств чи інших 
державних і приватних установ приїжджають в 
Україну, де зустрічаються з непривітними та 
неввічливими прикордонниками, митниками, 
державними урядовцями, працівниками міліції 
чи іншою обслугою, а повертаючись додому, при
возять зі собою такі ж враження про край, дер
жаву і людей. Ба, щобільше, розказують про це 
іншим і перестерігають їх. У сьогоднішньому 
світі молодій незалежній Україні потрібно як
найбільше індивідуальних друзів і політичних 
приятелів, а така поведінка її публічних праців
ників цього не здобуде. 

Крім приятелів, молодій державі потрібно 
твердої валюти, а одним із способів її придбан
ня є туризм - подорожі за межі місця постій
ного перебування для пізнавальних цілей. По
дорожі великої кількости осіб з поза кордонів 
країни, чи своїx громадян у цікаві мальовничі 
та відпочинкові місця країни (Карпати, Крим), 
чи до місцевостей з історичними та архітектур
ними пам'ятками ( Київ, Львів, Канів, Харків 
Полтава, Одеса, Ялта) і є тим бажаним валют
ним прибутком. Для туристичної принади краї
ни світу вкладають багато зусиль, щоб ті, котрі 
побували в їхній країні, повернулися колись зно
ву. А чи захоче хтось відвідувати вдруге Україну, 
коли перший раз мав ряд непорозумінь, почав
ши від російськомовних неввічливих митників 
на кордоні України з невиясненими голосними 
наказами до непривітних поштових урядовців. 
Вже не згадуючи про вимоги митників на кор
доні незалежної держави України виповняти 
всякі формуляри, надруковані російською мо
вою. 

Невже сьогоднішній Уряд незалежної Украї
ни не може присвятити бодай трішки уваги чи 
радше вишколу для тиx, які на постаx зовніш
нього зв'язку з посторонніми людьми своєю не
культурною поведінкою приносять тільки сором 
молодій державі. Не хочеться вірити, щоб ті, які 
сьогодні при владі, були такими безвідпові
дальними, коли ідеться про добре ім'я України. 

Так мало зусиль потрібно для того, щоб у зу
стрічі на кордоні, митниці, інформаційному бю-
рі, ресторані, крамниці, музеї, пошті, місцевих, 
районних, обласних чи державних установаx до 
прибулиx звернутися з приязною усмішкою та 
ввічливістю. Тому конечно потрібно, щоб ті осо
би, які несуть за це відповідальність, потруди
лись і завели зміни, бо кому ж, як не їм, повин
но залежати на розповсюдженні доброго імени 
України. А коли Україна та її народ здобудуть оте 
добре ім'я, то мало що зможе їм стати на пере
шкоді до дальшого розквіту. 

Скільки є доріг? 

Розвал Совєтського 
Союзу, який був остан
ньою історичною фазою 
російської імперії, поста
вив на денний порядок дві 
найбільші проблеми на
шої доби: як усунути його 
наслідки і як побудувати 
нове життя в усіx його 
здорових національних 
виявах. Проблеми ці сто
суються не тільки наро
дів, які вxодили до складу 
СССР, але й тиx, що під 
тиском Москви мусіли бу
дувати своє життя на базі 
комуністичної доктрини. 
Найбільшою країною, що 
будувала своє життя на 
цій базі, був Китай, який 
також шукає тепер нових 
шляхів. 

Російські будівничі 
комунізму впевняли, ні
бито є єдина дорога до ко
муністичного майбутньо
го - та, яку пропонува
ли російські комуністи; 
деякі іншонаціональні ко
муністи думали, що різні 
країни можуть іти різни
ми дорогами до тієї самої 
мети, одначе Москва тав
рувала їх як зрадників ко
мунізму. Щойно китай
ським комуністам на чолі 
з Мао з огляду на китай
ську людську масу, вда
лося обстояти свою від
носну ідеологічну неза
лежність і діяти на свій 
розсуд. Тепер, коли дово
диться усувати наслідки 
комунізму й будувати но
ву дійсність, виявляється 
те саме: немає одного для 
всіx країн шляху, але в 
кожній країні треба шу
кати таких засобів і ме
тод, які виростали б з 
ґрунту країни і відпові
дали б її потребам та 
можливостям. 

Прихід М. Ґорбачова 

З приходом на пост ге
нерального секретаря КП-
СС Міxаїла Ґорбачова 
1985 року загально пов'я
зували великі надії не ли
ше в самому СССР, але й 
поза ним. Партійний лідер 
був фактично одноосіб
ним керівником величез
ної імперської надпотуги, 
яка трохи раніше, за Хру
щова і Брежнєва, збирала
ся „наздогнати і перегна
ти" ЗСА. Якось давно скла
лося, що перед остаточ
ним розпадом СССР було 
мало аналітичних мате-
ріялів, які попереджали б 
про той розвал. Навіть 
американські історики, за 
малими вийнятками, по
ширювали і в себе, і світі 
опінії про тривалість СС

СР, про його „здорові ос
нови". Очоливши ЦК КП-
СС, М. Ґорбачов проголо
сив господарську „пере-
стройку", бо саме на еко-
номічно-теxнічному від
тинку Росія катастрофіч
но відставала. Одначе для 
Ґорбачова це було тільки 
питання „ремонту". Він 
сподівався застосувати 
„нові господарські меха
нізми" і приспішити про
дуктивні оберти економі
ки. Нові процеси ще не по
чалися, а вже дістали гу
чну назву „прискорення". 
Варто згадати, що деякі 
зміни траплялися в СССР 
і раніше. Мабуть, найбіль
шими з них були „рефор
ми" прем'єр-міністра Ко-
сиґіна, який почав їх ще за 
Хрущова, а опісля, за
лишившись прем'єром, 
ще якийсь час продовжу
вав ті „реформи", аж по
ки не сказав: „Чим більше 
ми реформуємо економі
ку, тим більше зміцнює
мо контролю партії над 
нею". 

Між Косиґіном і Ґор-
бачовим була та велика 
різниця, що реформи Ґро-
бачова йшли в супроводі 
„ґласности", тобто лібе
ралізації і свобіднішого 
життя, зростом свободи 
слова, права на власну 
думку та оцінку. Однак 
Горбачов не був послідов
ним. Згадаймо: він запро
понував на керівника ідео
логічного сектора, якому 
підлягала наука, шкіль
ництво, література, мис
тецтво, взагалі всіляка 
культурна діяльність, 
Єґора Ліґачова, ракціоне-
ра й комуністичного кон
серватора. І все ж у ко
роткому часі „ґласність" 
стала таким домінуючим 
чинником, якого ослабле
на компартія Вже т мог
ла скасувати. Гласність 
стала незаперечним еле
ментом совєтського жит
тя. Але Москва аж ніяк не 
хотіла, щоб свобода слова 
і пов'язана з нею 
деідеологізація суспільно
го життя дійшла до поне
волених імперією народів 
і народностей. 3лам на
став щойно після Чорно
бильської катастрофи. 
Перші дні і тижні партія і 
влада, зокрема сам Горба
чов, заперечували серйоз
ність цієї події і звинува
чували західні засоби ма
сової інформації в „анти-
совєтській нагінці". Коли 
ж стали відомими машта-
би Чорнобильської катас
трофи і її згубні наслідки 
далеко поза СССР, Ґорба
чов допустив гласність і 
до Чорнобиля. 

Слова без діл 

Коли ж ідеться про 
„перестройку", то в жит
тєвій практиці, що потвер
дила книжка Ґорбачова 
під заголовком „Пере-
стройка", залишилася во
на деклямацією, словами 
без діл. У той час, коли в 
Росії почалося пожвав
лення російського націо
нального життя, в рес
публікаx відродження на
ціонального життя зали
шалося під забороною. Це 
викликало щораз сильні
ший спротив поневолених 
народів. У Литві, Латвії, 
Естонії, Узбекістані, Ка
захстані, Азербайджані, 
Вірменії, Грузії завирува
ли національно-культурні 
рухи, які щораз виразніше 
набирали політичного 
забарвлення. В передовій 
лінії цього національного 
відродження йшли й Ук
раїна, хоч саме щодо неї 
Москва пробувала засто
совувати найгостріші про-
тизаxоди, а комуністична 
партія, хоч у великій мірі 
очолена особами україн
ського походження, роз
горнула відверту бороть
бу з українством. Перед у 
цьому вів перший секре
тар Компартії України 
Шербицький, особливою 
агресивністю проти укра
їнських національних по
чинів відзначалася „това
ришка" Шевченко, голова 
Верховної Ради України, 
яка на кожному кроці і, 
звичайно ж, російською 
мовою, підкреслювала, 
що „українізації больше 
нє будєт". 

Двоторовість розвит
ку ставала щораз виразні
ша. З одного боку - ЗМІ-
щнення ґласности в Росії і 
відроджуващія давніx ро-
рШськйx традЩЙ, а з 
гого боку — російські на
магання придушити націо
нальні рухи взагалі в ме
жаx імперії. „Перестрой
ку" уповільнювалося. Во
на залишалась ще у сло
ваx, у партійній пропа
ганді, тобто була порож
ньою фразеологію. Це й 
підштовхнуло деякі націо
нальні рухи до творення 
власних організацій „за 
перестройку". Таким чи
ном і Народний Рух Укра
їни мав у першій своїй 
назві слово „за перебудову". 

Ґласність без перебу
дови, активізація росій
ського шовінізму, нові ви
яви панрусизму й росій
ського колоніялізму з од
ного боку, а з другого -
національне відродження 
поневолених народів в 
СССР ставали головними 

силами нового часу. Під 
кінець 1980-их років мало 
xто передбачав, що між 
тими двома силами запа
де велике історичне рі
шення: xто з них перемо
же? Росіяни використову
вали всі можливі силові 
засоби - панівне станови
ще комуністичної партії, її 
здатність, з допомогою 
КҐБ, контролювати всі 
ділянки суспільного жит
тя, величезні фінансові 
можливості. А національ
ні рухи виростали з на
родного ґрунту, зі закорі-
нениx у свідомості та під
свідомості народу ідеалів. 
Все, що мали москалі до 
розпорядимости, а мали 
дуже багато, не допомог
ло їм перемогти. Ще Ан-
дропов активно викорис
товував в російських ім
перських цілях російську 
Православну Церкву. Він, 
колишній шеф КҐБ, а по
тім генеральний секретар 
КПСС, тобто дикатор, по
вернув московському 
Патріярxатові Данилів-
ський монастир з числен
ними маєтками, а разом з 
православними ієрархами 
організував 1000-річчя 
Xрищення Руси в Москві, 
а не в Києві, де це Xри-
щення відбулося. 

Апарат 

Ґорбачов опинився в 
епіцентрі тиx реакційних 
панросійськиx заходів. Він 
ставав речником і провід
ником московської реак
ції. Довкола нього гурту
валися керівники КҐБ і 
партійна номенклятура, 
яка хотіла зберегти ім
перські структури. Голов
ною силою в тому на
прямі був апарат КҐБ. Це 
понад 500,000 про-
С е̂сійниx аіґентїіз, ї крім 
них - десятки тисяч 
„секретних сотрудників". 
„Розв'язання" КГБ, змен
шення кількости його 
„спеціялістів" з півміль-
йона до 40,000-50,000 да
ло змогу тій великій армії 
перейти в усі життєві сфе
ри суспільства. І там вони 
залишаються дотепер, 
працюючи на відновлення 
російської імперії, проти не-
залєжности сусідніx народів. 

Саме цей прошарок -
можливо, разом з Ґорба-
човим — зважився на 
путч 19-го серпня 1991 ро
ку. І тоді закінчилася до
ба Ґорбачова, доба „ґлас
ности без перестройки", а 
разом з тим прийшов кі
нець СССР і російської ім
перії. 

(Закіячення буде) 

Михайло Кучер 

Дбаймо громадою про Український Музей 
Хоча мова в цій статті 

буде про Український Му
зей в Ню Йорку, почнемо 
з минулого. Були це 20-ті 
роки XX століття. Я при
їхав з Волині на студії до 
Чеxо-Словаччини, але не 
як емігрант, а із закордон
ним пашпортом Польщі. 
Це був час, коли чеський 
уряд допомагав УНРів-
ській еміграції жити і 
вчитися. 

Крім Українського 
Вільного Університету, 
Мистецької Академії, По-
дєбрадської Академії Ви
сокого Педагогічного Ін
ституту, Соціологічного 
Інституту, Української 8-
клясної гімназії в Празі, 
ми мали два українські 
музеї. Все на повному ут
риманні чеського уряду. 
Президентом був Марк 
Гаррік Масарик. Музей, 
про який буде коротка 
згадка, звався Музеєм 
Визвольної Боротьби. 

Музей містився тоді 
на Белеґрадській Тришіді 
(тришіда - це ніби аме
риканська авеню). Все, як 
я тут згадував, було на 
повному утриманні чесь
кого уряду. Музей не мав 
членів і не мав жодних 
грошових пожертв. Люди 
не мали ані грошей, ані 
права на працю, як тепер в 
Америці. Я завжди ду
мав, що русофіли-чеxи 
передали ті два музеї 
„визволителям" — мос
калям, але виявилося, що 
ті два музеї перебувають 
у Празі. Самостійна Укра
їна досі не 3голосила до 
тиx музеїв жодних пре-
тенсій. Може, це й Ераще... 

А тепер повернімося 
до Аліерики, до музею в 
Ню йорку. Музей не має 
спеціяльної назви - прос
то „Український". 3реш
тою, ця назва всеоxопна. 

оборонила нас від смер
тельно небезпечної репагрі" 
яції. Бо xто з нас вважав СС
СР своєю багьківщиною? 

Під'їжджаючи до Ню 
Йорку, ми з виправданим 
страхом і надією дивились 
на статую Свободи і пита
ли: що доси нам? Дала не
сподівано багато. Дала 
громадянство, якщо ми 
його хотіли, дала право на 
працю, позбавила страху, 
совєтського арешту. І ко
ли ми оговтались у цьому 
новому для нас середови
щі, ота свобода дала мож
ливість зайнятися куль
турною працею. І не тіль
ки дала можливість, а й 
економічно допомогла. 

З ініціятиви Союзу 
Українок Америки виник 
Український Музей. Ідею 
підхопив гурт ентузіястів, 
втілив її в дійсність. Му
зей зумів зацікавити і за
палити українську грома
ду Америки, придбати ве
лику кількість членів. 
Громада була і є поділена. 
І треба було знайти щось, 
xай невеличке, що нас єд
нає на чужині. 

Музей показав, що не 
завжди ми вміли тільки 
тримати чепіги плуга, не 
завжди „німі на панщину 
ішли"... Ми маємо один 
гріx на нашій свідомості 
- ми мало знаємо своє 
минуле, крім кількох за
гальних ,, академічних " 
слів-нарікань. І тут прий
шов на думку вигук одно
го молодого українця, 
який після відвідин му
зею з якоюсь розпукою 
вигукнув: „Боже, як мало 
я знаю про Україну!". 

Тож не впадаймо в 
розпуку. Музей дав нам 
до рук золоту нитку, яка 
веде нас у минуле України. 
Приходьмо і пізнаймо. 
Музей відповість на наші 

АмериканцГдо1іазви сво
го музею додали слово 
„метрополітальний". Му
зей, про який мова, - це 
велике діло третьої хвилі 
еміґрації. Ту хвилю зде
більшого становили ви
хідці із західніx україн
ських земель, які з болем 
серця залишали рідну 
землю, не шукаючи еко
номічно кращого життя, а 
рятуючи саме життя. Ві
домо, що хижа Москва 
розстріляла або вивезла 
на Сибір 350,000 західніx 
українців тільки за те, що 
вважали себе українцями. 
І яка не жорстока була 
гітлерівська Німеччина, 
але прийняла нас. Пізні
ше, після капітуляції Ні
меччини, Америка дала 
нам притулок у таборах, а 
Елеонора Рузвелт поїхала 
боротись із Вишинським і 

запитання. Му^ей вислу
хає те, що схочемо сказа
ти. Як щось подаруємо, 
музей подякує іменем Ук
раїни. Пам'ятаймо ще од
не - музей стоїть на сто
рожі доброго імени України. 

Переглядаючи стару 
українську совєтську пре
су 30-йx років, часів теро
ру, голоду, я натрапив на 
повідомлення: „На своє
му засіданні Міська Рада 
міста Києва вирішила да
ти землю на будову Му
зею козацької слави". Xто 
були ті люди? Імен не по
дано. Щоправда, музею не 
збудовано. Але важливе 
рішення. 

Ми тут, у чужому мо
рі, маємо свій музей — 
острівець нашої культур
ної спадщини. Стараймося 
утримати його на рівні, 
гідному нашої України. 

ЗБЕРЕЖЕННЯ НАШОЇ НАШОНАЛЬНОЇIПЕНТИЧНОСТИ 
Оксана Бризгун-Соколик, 
голова СФУЖО 

ВІД і*одии:и д о И ^ Ц I I 
(З матеріялів пленарної сесії СКУ 31-го травня і 1-го червня) 

І 

Одним з головних завдань жіночих організацій зав
жди було збереження нашої ідентичности. Жіночі ор
ганізації, спочатку поодиниці, а згодом об'єднані у Сві
товій Федерації Українських Жіночих Організацій, зав
жди старалися різними способами зберігати і плекати 
наше національне „я" для майбутніx поколінь. Це було 
необхідним, бо ми бачили, як все, що українське, нищи
ла комуністична система, як обезцінювала вартості, 
фальшувала історію, обкрадала нас від усіx наших над
бань. Ми за всяку ціну хотіли зберегти те, що в Україні 
просто зникало. 

Тому ми засновували дитячі садочки, видавали 
журнали, жіночі і дитячі, писали статті на важливі те
ми, дискутували. 3а ініціятивою СФУЖО, ще в 1983 
році, СКВУ проголосив „Декаду Української Родини". 
Цікаво, що саме перед закінченням десятиліття ООН 
проголосила 1994 рік Міжнародним Роком Родини! Ад
же родина є найважливішим осередком суспільства. У 
нас же родина виконувала ще більші завдання, бо крім 
етичних, моральних та християнських чеснот треба бу
ло зберігати українство! 

Не одні річні наради присвятили ми обговорюванню 
цієї завжди актуальної теми, підкреслюючи, що тільки 
сильна та свідома діяспора зможе допомогти Україні. А 
підставою нашої сили була, є і завжди буде здорова 
християнська родина. 

І врешті Екзекутива СФУЖО вирішила, що настав 
час докладно з'ясувати, на якому рівні українства пере
бувають родини діяспори, родини членок наших скла
дових організацій. Бо тільки знаючи наше сьогодення, 
зможемо обирати ефективні напрямні праці. 

Отже, на весні 1995 року чотири членки Екзекути-
ви СФУЖО інтенсивно працювали над запитником. 

який мав нам дати нові інформації. Ми були певні, що 
члени жіночих організацій більш свідомі, ніж ті, що 
стоять збоку. Надіялися на відгук усіx 22 складових 
організації на 4-оx континентах. 

Запитники розіслали в серпні минулого року зі су
провідним інформативним листом. Відповіді вже ма
ємо на рукаx, хоч вони все ще надходять. Комісія поча
ла їх вивчаги, щоб на підставі статистики зробити від
повідні висновки. Але вже сам запитник нам накинув 
несподівані проблеми, які разом з відповідями про ін-
дентичність творять цікавий образ людини діяспори. 

Перше. З Канади ми дістали 201 запитник, з Аме
рики 24, з Австралії 17, з Европи 1, з Південної Амери
ки - жодного. Разом 243. Отже, остаточні висліди, як
що ніхто більше не пришле, не стосуватимуться усіx 4-
оx континентів. Також годі виокремити пересічну ха
рактеристику країни та різних середовищ, бо, наприк
лад, у Канаді одна організація прислала 200, інша 1, а 
третя - нічого. Одна з найбільших організацій СФУ
ЖО в Америці прислала тільки три. Значить, висліди 
будуть стосуватися переважно організації в Канаді. Де 
шукати вину? 

Друге запитання: чи маємо в наших організаціяx 
брак комунікації? Чи організації стають байдужими? 
Чи занадто „самостійними", вважаючи централізовану 
працю непотрібною? Чи, може, провід організації не є 
відповідний? А може, всього потроху? На жаль, знаємо 
з дійсности, і це стосується не тільки жіночих організа
цій, що деякі наші установи очолюють амбіціонери, 
яким далека праця, їм аби титул. Є й такі, яких випи
хають на чільну позицію, щоб мати там „свою люди
ну". І так далі... Це не сьогоднішня тема, хоч вона дуже 
важлива, бо від нашого проводу у великій мірі зале

жить напрям праці та візія майбутнього. Потребуємо 
ідейних громадсько вироблених людей, з посвятою, зі 
зацікавленням. Потребуємо проводу, який може вести 
свою організацію в національному, релігійному дусі, з 
вирозумінням ситуації в діяспорі, в Україні. 

Запитник ми вислали українською мовою, бо ж на
ші організації діють у різномовних країнаx, і мова ко
мунікації в СФУЖО є покищо українська. Нас здивува
ло, що складові організації околиць Торонто чисельно 
відповіли, але англійською мовою. Захід Канади нас би 
не здивував, а Торонто - таки дуже! От і третє заува
ження: затримаємо мову, чи заникне вона? Якщо за
тримаємо, то яку? Ту, яку діяспора берегла десятиліт
тями, за яку Голоскевич, Синявський і багато інших за
гинули у Сибіру, чи у нас тепер „модну", найновішу, на
сильно в Україні зрусифіковану, в якій „кафедра", „ор
кестр" і „хокей" і подібні слова безсердечно ріжуть 
вуха? Чи молодше покоління буде свобідно двомовне, а 
то й багатомовне, а чи на втіху нашому сусідові на пів
ночі заговорить тільки англійською у нас, а інде — 
французькою, португальською, еспанською, німець
кою, польською мовами...? Як себе зрозуміють наші 
нащадки? При помочі есперанто? А як відвідини в Ук
раїну? Чи, може, й не будуть зацікавлені відвідати зем
лю своїx предків? Як ми гордилися нашими дітьми, які 
їхали в Україну і їх там подивляли за бездоганну ук
раїнську мову! Матимемо підстави гордитися знанням 
мови наших нащадків? Проблема мови є дуже важ
ливою! Хоч ми себе втішаємо, що можна бути добрим 
українцем, не знаючи мови, але де ж тоді гідність лю
дини, яка нерозважливо уриває нитку, що в'яже тися
чолітню культуру нашого народу? А з другого боку, 
маємо молодиx людей, котрі працюють для добра Ук
раїни, не знаючи її мови... Тиждень тому я була на 24
ій Конвенції Союзу Українок Америки, нашої складової 
організації. Слухала прецікавий виступ Марти Зєлик. 
Вона сказала, що коли вірішила вивчати українську 
мову разом з політичними науками, деякі українці їй 
відраджували, мовляв, „з того хліба не будеш їсти!" 
„Я тепер не тільки з того хліб їм, але перебуваю в центрі 
історичних відносин ЗСА з Україною", - сказала Марга. 

(Закінчення буде) 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 18-го ЧЕРВНЯ 1996 р. 

Шпиталь Сейнт Барнабас і українські лікарі затісняють відносини 
Лівінґстон, Н. Дж. - У 

зв'язку з 10-ою річницею 
Чорнобиля медичний 
центр Сейнт Барнабас від
відала 11-го квітня офі
ційна делегація України, 
щоб ознайомитися із су
часним медичним облад
нанням і встановити 
ближчі стосунки між 
центром і медичною сис
темою України. 

Очолювана віце-
прем' єр-міністром Іваном 
Курасом, делегація побу
вала у відділі передчасно 
народжених немовлят, пе-
діятричному відділі і від
ділі, де лежать хворі на 
попарення. 

Крім І. Кураса, у складі 
делегації були: депутат 
Володимир Яворівський, 
співголова Комісії Вер
ховної Ради України щодо 
прав людини; д-р Вла-
дислав Торбин з медич
ного відділу Міністерства 
Чорнобиля; д-р Олеся Гу-
льчій, професор Українсь
кого Медичного Універси
тету і д-р Іван ВишневсЬ" 
кий, директор Інституту 
ядерних досліджень На
ціональної Академії Наук 
України. 

На пресконференції 
після ознайомлення з ме
дичним центром І. Курас 
сказав, що у розмоваx з 
представниками шпиталя 
підтверджено потребу 
створення партнерства 
між центром і системою 
лікарень України. 

„Всі ті регабілітаційні 
центри, які у нас створю
ються, які у нас існують, 
потребують і методичної 
допомоги, і співпраці в на
уковій сфері", — сказав 
він. — „Ну і якби ми 
змогли налагодити наші 
контакти, які завершили
ся б якимись, так би мо
вити, практичними спра
вами, пов'язаними з об
ладнанням новітнім, яке 

ми бачили сьогодні - во
но не може не вражати 
нас, звичайно - для нас 
це було б дуже, дуже ко
рисно, дуже перспектив
но". 

Відвідини центру Сейнт 
Барнабас були лише од
ним з пунктів програми 
перебування делегації в 
ЗСА з приводу 10-ої річ
ниці Чорнобиля. Запроше
на Фондом Допомоги Ді
тям Чорнобиля, делегація 
також мала зустрічі з не
урядовими і міжнародни
ми організаціями. 

Медичний центр Сейнт 
Барнабас було обрано для 
відвідин делегації через 
високий професійний рі
вень його працівників, 
широкий обсяг медичного 
обслуговування і першо-
клясну технологію в ді
лянкаx, які найбільше ці
кавили делеґацію: ліку
вання попарень, педіятрія 
і догляд за передчасно на
родженими немовлятами. 

Голова Фонду Допо
моги Дітям Чорнобиля д-
р Зенон Матківський, а 
також д-р Марко Олесни-
цький ініціювали створен
ня партнерства між цен
тром і шпиталями Украї
ни. На час відвідин деле
гації все це було ще в ста
дії переговорів. Однак піз
ніше співпраця між цен
тром і лікарями України 
набула конкретніших 
форм. 

Згідно з директором 
розвитку Фонду Допо
моги Дітям Чорнобиля 
Олександром Кузьмою, 
перший лікар з України 
прибув на практику в 
центрі Сейнт Барнабас. Д-
р Наталя Фендрікова з 
Київського Інституту Пе-
діятрії почала працювати 
тут під керівництвом го
лови відділу передчасно 
народжених немовлят 
ПIаяна Суна. IIІ. Сун за-

ПРЕЗИДЕНТ БИЛЛ КЛІНТОН знову вибачався за 
незаконну вимогу достави папок тайниx документів з 
довір0чийx архівів ФБI для вжитку Білого Дому. Хоча 
він дальше зазначує, що це була проста бюрократична 
помилка, то це не зупиняє всяких політичних спекуля
цій зі сторони республіканців і засобів масової інфор
мації, котрі на думку аналітиків уважають, що за цією 
вимогою Білого Дому криється багато більше. Конгрес
мен Вілліям Клінґер, республіканець з Пенсильванії, що 
є головою Комісії нагляду і урядових реформ Палати Ре
презентантів уважає, що тайні документи було запотре-
бовано для пошуку шкідливих інформацій проти кількох 
республіканців. Слідство у справі папок з архівів ФБI він 
назначив на наступну середу, 19-го червня. 

ГОЛОВНА УПРАВА 
УКРАЇНСЬКОГО З0ЛОТОГО ХРЕСТА 

- повідомляє, що -

ЧОТИРИ ТИЖНЕВІ ВИХОВНО^ 
ВЩГIОЧИНКОВI ТА&ОРИ У3X 

на оселі ім. Олега Ольжича в Лігайтоні 
для дітей і молоді у віці 7-14 років життя 

- починаються -
в нед ілю 7-го липня 1996 року 

Тижнева оплата S12O, 
а реєстраційна оплата S25 (одноразово). 

Таборова комісія просить зголошувати дітей 
якнайшвидше, бо місця обмежені, з уваги на те, 

що будемо гостити дітей з України. 
Зголошення на число телефону: 

1-610-623-2З09 - Володимира Кавка, або 
1-215-235-З709 - Уляна Процюк 

Листи адресувати: 
W. Kawka 
2415 Devon Lane, 
DrexeI Hill, Pa. 19026 1GO1 

ТАНЦЮВАЛЬНІ ТАБОРИ 
Верховина, Глен Спей, Ню Йорк 

під керівництвом 

РОМИ 
ПРИЙМИ БОГАЧЕВСЬКОЇ 

WORKSHOP - 30-го червня - 20-го липня 1996 р. 
для заавансованих танцюристів 
віком від 16-го року життя. 

ТАБІР ДЛЯ МОЛОДІ від 28-го липня - 10-го серпня 
для танцюристів віком від 7 -
16-го року життя. 

в програмі характерні танці, балет та 
українські народні танці. 

По інформації прошу зголошуватися: 

РОМА ПРИЙМА БОГЛЧЕВСЬКА 
523Е. 14 St.New York, N.Y. 10006 

(212)677-7187 

/. Курас (справа), О. Гульчій і І. Вишневський, під час 
відвідин шпиталя. 

цікавився дослідженнями 
щодо стану здоров'я дітей 
в Україні. О. Кузьма ска
зав, що Ш. Сун плянує 
працювати у ділянці 
зменшення смертности 
немовлят в Україні. 

Також, згідно з О. Ку
зьмою, в липні цього ро
ку запляновано поїздку 
трьох лікарів центру 
Сейнт Барнабас в Україну, 
де вони ділитимуться сво
їм досвідом і знаннями.3 
українськими колегами. 

Під час же відвідин 
шпиталя найбільше вра
ження на делеґацію спра
вило медичне обладнан
ня. О. Гульчій пожарту
вала, що вона винесла б 
його із лікарні і повезла в 
Україну. 3а її словами, це 
єдине, що потребують ук
раїнські медики. Наголо
шуючи на важливості 
співпраці українських і 
американських лікарів, 
вона однак зазначила: 
„Ми маємо добрих ліка
рів в Україні, з окремих 
напрямків підготови фа
хівців ми маємо таких 
визначних, які не поступа
ються в жодній ділянці чи 
жодному заxідньому :лі-
карені, але звичайно, нам 
не вистачає доброго об
ладнання". 

В. Торбин сказав, що в 
наслідок Чорнобильської 
катастрофи в Україні за
реєстровано збільшення 
випадків рака щитовидної 
залози, особливо серед ді
тей і підлітків. Цитуючи 
офіційну статистику, він 
зазначив, що у 1995 році 
було 542 випадки, а в цьо
му їх стало вже 669. 

3а словами В. Торбина, 

покищо не зареєстровано 
збільшення випадків ін
ших онкологічних захво
рювань. Вийняток стано
вить левкемія серед лік
відаторів наслідків ка
тастрофи. 3а офіційною 
статистикою, таких лю
дей в Україні 350,000. 

В. Яворівський говорив 
про політичне значення 
візити. 

„Це практично вихід 
чорнобильської пробле
ми, осмислення чорноби
льської проблеми на аб
солютно інший виток", — 
сказав він, згадавши ус
пішні зустрічі в бібліоте
каx Єйлського і Колюм-
бійського університетів. 

Розповідаючи про зуст
річ у Колюмбійському 
університеті, він зазначив: 
„Україна на цьому вечорі 
не просто домінувала, а 
була, я сказав би, у пев
ному фаворі, коли висту
пали і вчені, і дипломати, і 
українські, і неукраїнські, 
коли ми говорили про Ук
раїну і про Чорнобиль, але 
говорили на рівні душі". 

В. Яворівський також 
згадав, що делегація про
вела успішні зустрічі з 
представниками" ООН, 
зокрема Бутросом Бут-
рос-Ґалі, який висловив 
готовість виконувати 
функцію посередника між 
б о н і Україною. 

„3роблено якісь кроки, 
які я не хотів би перебі
льшувати, але це йде на 
збільшення авторитету 
України і наше самоусві
домлення як нації, як на
роду", - підсумував В. 
Яворівський поїздку. 

Сергій Миронюк 

НАЙВИЩИЙ АДМIШСТРАТИВНИЙ трибунал 
Американської іміґраційної служби у четвер, 13-го 
червня, надав право політичного азилю 19-річній Фау-
зії Касінґи з Тоґо. Рішення Апеляційної ради іміґрацій
ної служби в справі Ф. Касінґи базоване на її зізнанняx, 
що мусіла втікати з дому і країни, бо в іншому випадку 
їй грозила небезпека скалічення через обрізування ста
тевих органів. Це вперше цього роду каліцтво, котре по 
сьогоднішній день як традиційний ритуал застосовують 
у 26 африканських країнаx, визнано як законну причи
ну в шукані політичного азилю. 

Ірак... 
(Закінчення зі стор. 1) 

Іракське інформаційне 
аґентство IНА розповсю
дило заяву заступника 
прем' єр-міністра Таріка 
Азіза, в якій він називає 
домагання членів комісії 
Р. Еккеуса „провокаційни
ми". В документі, між ін

шим, говориться: „Від бе
резня цього року експер
ти 0ОН вдають, нібито 
шукають щось таке, що 
ми від них сховали". Ко
жен раз інспекційні візити 
закінчувалися безвислід-
но, але комісія знову по
вертається і вимагає дос
тупу на об'єкти, від яких 
залежить наша державна 
безпека". 

Загострюються... 
(Закінчення зі стор. 1) 

Гринька, якого, до речі, 
немає у списках мешкан
ців Кракова і чи це не є 
чергова провокація, якою 
хтось старається пошири
ти непорозуміння між ук-

Любов Коленська 

ПОТОЙБІЧ РУБІКОНУ 
ОПОВІДАННЯ, НОВЕЛI, 

НАРИСИ, ДРАМА 

Мистецьке оформлення 
Лю6ослава Гуцалюка 

Тверда обкладинка. 
Ціна S15.0O плюс S2.0O за 

пересилку. 
Замовляти: 

SVOBODA BOOK STORE 

рашцями 1 поляками не 
тільки в Перемишлі, але в 
загальному. Таке підоз
ріння має також д-р Во
лодимир Мокрий, голова 
Фундації св. Володимира 
у Кракові. При тому і Ко
мітет опіки над пропам'-
ятною могилою, і голова 
фундації є згідні в тому, 
що саме постать Пілсуд-
ського виїмково не нада
ється до підсичування не
порозумінь українсько-
польськиx, на що вказу
ють історичні факти 20
их років. Але автор статті 
уважає, що не можна від 
провокаторів вимагати 
знання недавньої історії 
як Польщі, так і України, 
яка позначилася однаково 
великим пролиттям кро-
ви. На його думку хтось 
хоче за всяку ціну заог~ 
нити польсько-українські 
стосунки, які і без того не 
є легко наладнати. 

Св. п. Маруся Кукурузова-Король 
Дня 18-го грудня 1996 

року після довгої недуги 
перестало битися серце 
Марусі Кукурузової-Ко-
роль, співачки та артист
ки закарпатських театрів. 
Після похоронних відправ 
у Міннеаполісі 21-го та 22
го грудня, поховали ми її 
23-ГО грудня на україн
ському цвинтарі св. Анд
рія в Бавнд Бруку, Н.Дж. 

Покійна народилася 1-го 
січня 1907 року. Родина жи
ла в Ужгороді, де Маруся 
закінчила студії в ужго
родській реальній гімна
зії. Від ранньої молодости 
любила співаги і вже в 3-ій 
гімназійній клясі вступила 
в церковний хор ім. Брат
ства Кирила й Методія, 
який співав тоді регуляр
но в ужгородській катед-
ральній церкві. Вона була 
солісткою цього хору. 

Після закінчення гім
назійних студій працюва
ла кілька років на пошті в 
різних місцевостях Закар
паття, а з часом дістала 
працю в Ужгороді в асе-
кураційному товаристві 
„Бескид", головою якого 
був о. Августин Волошин. 
Маючи велику любов до 
української пісні та гли
боке потягнення до укра
їнського театрального ми
стецтва, вступила в цей 
час до Руського Театру 
„Просвіта", але з фінан
сових причин цей театр 
довго не втримався. 

В 1929 році Маруся 
вийшла заміж за Павла 
Кукурузу, родом із цент
ральної України, який став 
на Закарпатті видав-цем 
книжок та дуже по
пулярного місячника 
„Пчілка", журналу для 
молоді. Вона багато по
магала чоловікові в його 
праці та в адміністрації 

видавництва. При тому 
брала участь в громадсь
кому хорі Ужгороду „Бан
дурист" під керівництвом 
дириґента Платоніди Росі-
невич-Шуровської та ви
ступала в новоствореному 
чеською владою театрі 
„Карпаторусскій театр". 
Хоч як вона любила сце
ну, щасливою в цьому 
театрі не була, бо довіда
лася, що вистави будуть 
давати крім української 
мови і російською та кар-
паторуським „язичієм". 
Всі артисти в цьому театрі 
3ГОЛОСИЛИ свою націо
нальність як „русскій" або 
„русинка", а вона була 
єдиною, яка 3голосила се
бе українкою. „Була я там 
як біла ворона між ни
ми", — зга;̂ ує в своєму 
життєписі. їздила вона з 
цим театром на гастролі 
по провінції, де народ 
сприймав українські п'єси 
з радістю, але російських 
п'єс та мови він не розу
мів і театр успіху не мав. 

В 1933 році четверо 
артистів, включно з Ма
русею, покинули „Карпа
торусскій театр" і перей
шли до українського те
атру „Нова Сцена", який 
зорганізували вже раніше 
брати IПереґії - Авгус
тин та Євген, Тут розгор
нулася праця театру на 
всю силу, їздили по селаx 
з гастролями і люди їх 
всюди щиро приймали. 
Прекрасний голос Марусі 
- високе ліричне сопрано 
— чарувало всіx. 3дава
лося, що театр має велике 
майбутнє. 

Однак світові події — 
віденський арбітраж , тра
гічна весна 1939 року, 
окупація Закарпаття ма
дярами, арешти - перер
вали й працю театру. Ма-

Ю. Щербак... 
(Закінчеиня зі cf ор. 1) 

писана за совєтською ре-
цептою: краплина правди і 

Він дШкв,'' 
Далі Ю. її^рбак звер

нув увагу на іронічність 
появи цієї статті кілька 
днів після того, як Украї
на стала без'ядерною дер
жавою. Остання ядерна 
боєголовка була вивезена 
з України наприкінці трав
ня. Зате нічого іронічного 
немає в тому, казав він, 
що „Вашінютон Тайме" 
опублікував свою вига
дану інформацію кілька 
днів до того, як Конгрес 
плянує розглядати даль
шу допомогу Україні. 

„Як старий український 
письменник і журналіст 
- сказав Ю. Щербак - я 
добре знаю традиції со-
вєтської преси. Стаття на-

відро бреx 
що його дивує поява та
кого совєтського писання 
в американській пресі. 
Краплиною правди, здо
гадується український ам-
басадор, могло бути те, 
що приватна фірма в Ук
раїні пробувала - він під
креслив „пробувала" — 
здобути контракт на бу
дову залізниці у Лібії. 

Вашінґтонська прес-кон
ференція відбулася у 
зв'язку з візитою у Вашін-
ґтоні Юрія Костенка, міні
стра охорони навколиш
нього середовища і ядерної 
безпеки, у справі запляно-
ваного закриття Чорно
бильської Атомної Елек
тростанції до 2000 року. 

С. Головатий.0 
(Закінчення зі стор. 1) 

рієм Ворсіновим щодо 
включення до конституції 
статті, яка дозволяла б 
прокурорам контролюва
ти правоохоронні органи. 
На думку С. Головатого, 
така стаття суперечила б 
нормам Ради Европи. Йо
го відмінна точка зору не 
дістає беззастережного 
схвалення в Адміністрації 
Президента. 

В інтерв'ю „Вікнам" С. 
Головатий сказав, що 
метушня навколо крісла 
міністра юстиції є зайвою 
і безпідставною. Проте він 
визнав, що Президент, 
який призначив його на 
цей пост, може й звіль
нити його. Добровільно ж 
С. Головатий не збира
ється резиґнувати. 

„Я прийшов на пост мі
ністра, щоб створити в 
Україні міністерство юс

тиції європейського зраз
ка, - сказав він. - Це 
було прийнято багатьма із 
цинізмом згори і скепти
цизмом знизу, я не можу 
сказати, що я відмовля
юся від своєї мрії, що я не 
хочу це робити далі". 

Тим часом уже заміне
но ряд радників Кабінету 
Міністрів, а також звіль
нено міністра сільского 
господарства Павла Гай
дуцького, якого П. Лаза-
ренко звинуватив у вели
ких втратаx в економіці. 

ГГАР-ТАСС повідомило 
11-го червня, що найближ
чими днями буде призна
чено п'ять-шість нових мі
ністрів. Також п'ять-шісь 
інших змушені будуть 3ре
зиґнувати або їх звільнять. 
Серед них міністер фінан
сів Петро Германчук, міні
стер економіки Василь Гу-
рєєв, міністер промисло-
вости Валерій Мазур і мі
ністер енергетики Олексій 
Шеберстов. 

НЕДАВНО ВИКРИТА спецслужбами Молдови фа
шистська молодеча організація легіонерів „Гніздо капі
тана" в Кишиневі мала тісні зв'язки з такими самими 
організаціями в сусідній Румунії. Про це повідомила, 
покликуючись на міністерство національної безпеки 
Молдови, кишинівська газета „Незалежна Молдова". 
Згідно з оприлюдненими свідченнями самих легіоне
рів, вони діставали з Румунії антимолдавську літера
туру та інструікції щодо диверсійсної діяльности. Спра
ва йшла до перетворення молодечих фашистських груп 
у напіввійськові формації. Від кінця минулого року во
ни вже переходили спеціяльний вишкіл у підпільних 
таборах. На 9-го травня, коли Молдова відзначала чер
гові роковини поразки гітлерівської Німеччини, члени 
„Гнізда капітана" заплянували фашистську демонстра
цію у Кишиневі, однак за декілька днів перед тим були 
викриті. Лідерів заарештовано, їх чекає слідство і суд. 

дяри арештували й Павла 
Кукурузу. Коли Марусі 
вдалося вирвати його з 
рук мадярів, вони втекли 
із Закарпаття і опинилися 
в Празі. Там створилася 
театральна студія, куди 
вступила й вона разом з 
іншими артистами-втіка -
чами. Та і звідси прийш-
лось скоро тікати. Через 
Чеxо-Словаччину й Ні
меччину добралися до 
Америки, до Міннеапо-
лісу. Всюди, де тільки до
ля завела її, вона зразу 
зголошувалася до церков
них та громадських хорів. 
В Міннеаполісі була зас
новницею громадського 
хору „Дніпро" і була його 
членом протягом 3З ро
ків. Була вона і довго
літнім членом церковного 
хору в Міннеаполісі. Взя
лася вона тут і до праці з 
молоддю і з великим ус
піхом поставила з нею 
п'єсу „Лісова пісня" Лесі 
Українки. Була вона чле
ном Союзу Українок не 
тільки в Ужгороді, але і в 
Празі і в Міннеаполісі. 
Була членом Союзу Ар
тистів Чеxо-Словаччини, 
членом Об'єднання Мист-
ців Української Сцени 
(0МУС), а недавно прий
нята і до Спілки Теат
ральних Діячів України. 

Хоч якою зайнятою 
була вона театром і гро
мадською роботою і хоч 
здоров'я чоловіка - яке 
зруйнувалося в німецьких 
кацетаx — сильно турбу
вало її, вона ніколи не пе
реставала надіятися, що 
колись таки буде мати ді
тей. Щойно на 44-му році 
життя, будучи вже в Мін
неаполісі, Господь ви-слу
хав її бажання й обдару
вав її донечкою 0лейкою. 

Павло Кукуруза по
мер в Міннеаполісі в 1978 
році, що було тяжким 
ударом для Марусі, яка 
прожила з ним майже 50 
років: З часом^ іона вий
шла вдруге заміж за Ро
мана Короля, родом зі 
Львова, який з любов'ю, 

НІЖНІСТЮ та відданістю 
заопікувався нею в її по -
xилому віці, а особливо 
під час її недуги, яка по
ложила її в ліжко на до
вгі місяці. 

Пізнала я Марусю ще 
в моїx дитячих роках, 
коли вона працювала в 
бюрі асекурації „Бескид", 
де працював книговодом і 
мій батько. Павло Куку
руза і мій батько стали 
щирими друзями, співпра
цювали у видавництві, в 
літературі, у вихованні 
молоді, в усвідомлюванні 
народу. Наші дві родини 
проводили часто разом 
свята, плянували зустрічі, 
їздили разом на прогуль-
ки по прекрасних Карпат
ських гораx. Коли Куку-
рузи втратили свого три
річного синка Павлика на 
початку 1930-их років, ми 
так само боліли їхньою 
втратою, як і вони. Коли 
наші родини осягали ви
мріяні мети у своїй праці 
на полі освідомлювання 
народу, ми разом втіша
лися нашими досягами, як 
одна родина. 

Воєнна завірюха по
розкидала нас по різних 
країнаx і обі родини розій
шлися різними дорогами 
по світі, щоб десь заче
питися і почати будувати 
собі нове життя. З Божої 
волі так сталося, що і 
Маруся з чоловіком, і я 
опинилися в Міннеаполісі. 
Це так, певно, доля хоті
ла, щоб ми могли жити 
близько себе і допомагати 
собі в умовинаx, які спри
чиняли обом нам великі 
труднощі. Ніжність, лю
бов і прив'язання Марусі 
до мене давали мені від
чути, що я знову маю ма
му коло себе. Вона була 
для мене завжди великою 
поміччю в моїx тяжких 
годинаx життя. Я щиро 
вдячна Господеві, що звів 
нас тут разсш[, ̂ о моя са
мота була б багато більш 
гіркою, коли б вона не 
стояла біля мене. 

Зірка Ґрендона-Донська 

1 у „Свободі" ч. 111, 
І ЛОЗІ 6я. п. Наді 
І Залізняк, а має 6ут 
І шуємо за помилку. 

:ереда 12-го червня 1996 р. в некро- 1 
Балащук подано д-р Мирослава 1 

и МИЛОСЛАВА ЗАЛІЗНЯК. Перепро- і 

Адміністрація І 

КООРДИНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ 
ділиться сумною вісткою з членством і українською 

громадою, що 28-ГО травня 1996 р. відійшла 
у вічність 

t 
св. п. 

МАРТА ШМ1ҐЕЛЬ 
активний член Ради Директорів і колишній заступник 

голови ККДУ, співосновник і голова Комітету Допомоги 
Україні в Рочестері, співосновник Комітету Гарвардського 

Проекту Тисячоліття Хрещення України, активний член 
Союзу Українок Америки та видатний суспільний 

діяч рочестерської громади. 
Горем прибитому мужеві -д-рові БОРИСОВІ та всій родині 
висловлюємо найщиріші співчуття. 

РАДА ДИРЕКТОРІВ і ЕКЗЕКУТИВА ККДУ 

t 
Ділимося сумною вісткою з родиною, приятелями й 

знайомими, що 3-го червня 1996 року, з волі Всевишнього 
по довгій і тяжкій недузі відійшла від нас у вічність 

на 73-му році життя наша найдорожча 
і ніколи незабутня ДРУЖИНА і МАМА 

6л. п. 
ЮЛІЯ ПИТЛЬОВАНА 

з дому ЛЕТОВИЦЬ 
нар. 7-го березня 1924 р. 

в селі Вальва Перемиського повіту. 

ПАНАХИДА відбулася у середу 5-го червня 1996 р. у 
похоронному заведенні „Волш і Ля Беля" на Квінсі, Н,Й. 

СЛУЖБА БОЖА і ПОХОРОН відбулися в четвер 6-го черв
ня 1996 р. з української католицької церкви св. Покрова Бо
жої Матері в Озон Парку, Н.Й., а відтак на цвинтар св. Духа 
в Гемптонбургу, Н.Й. 

Залишені у глибокому смутку: 
муж - ІВАН 
дочка -XРИСТИНА 
та ближча і дальша родина в ЗСА, Україні 
та друзі і приятелі в ЗСА і Канаді. 

Вічна їй пам'ять! 



С В О Б О Д А , В І В Т О Р О К , 18-го Ч Е Р В Н Я 1996 р. 

Творчі... 
(Закінчення зі стор. 1) 

новано йому після закін
чення освіти в Україні на 
повну стипендію підвищу
вати кваліфікації у Кен-
заській консерваторії. Об
говорюється можливість 
обміну більших груп сту
дентів. 

Ґуставо Галей виступив 
в концерті італійських 
арій (спільно із львів'ян
кою Наталією Дацько, 
сопрано) у супроводі сим

фонічної оркестри Львів
ської фільгармонії під ди
ригуванням А. Бриттана, а 
також виконав партію 
Спарафучіль в опері „Рі-
ґолетто" у Львівському 
театрі опери та балету ім. 
І. Франка. 

Минулорічна поїздка 
маестра як диригента хо
ру „Прометей" включила 
також успішне турне із 
цим хором по багатьох 
містаx України. 

У даний час творчі пля-
ни мистця повели його до 
України знову. Цього разу 

перебування А. Бриттана 
включає участь у міжна
родному фестивалі музи
ки українських і амери
канських композиторів, 
який проходитиме у Льво
ві у травні ц. р. На фести
валі будуть особисто при
сутні композитори-гості з 
Америки. 3окрема, при
буває до України амери
канська композитор чесь
кого походження, нюйорк-
чанка Людмила Уіегла, 
яка буде присутня на пер
шому виконанні в Україні її 
"Symphony in Spaces" під 

дириґентурою А. Бриттана. 
Мистець також предста
вить львів'янам і гостям 
фестивалю твір нюйоркча-
нина Ніколаса Фладжелло 
— танець із опери „Мірра". 
Iз українських творів А. 
Бриттан диригуватиме IIІ 
симфонією Бориса Лято-
шинського. 

Чекають на мистця та
кож у Харкові, куди його 
запрошено диригувати чо
тирма виставами в місце
вому Театрі Опери та Ба
лету - „Тоскою", „Аідою", 
„Травіагою" та „Ріґолетго". 

IIШЇ^Ш KOBASNIUK TRAVEL INC. 
1S7 Second Avenue, New York, N.Y. 100O3-S765 

Established1920 

H E W Y O R K m L V I V # N E W Y O R K 
via 

AIR UKRAINE 
TUESDAYS - Effective MID-JULY 

C A L L 
(212) 254-8779 or (800) 254-5587 

е^^ї^ь 
T e l : ( 4 1 6 ) 7 6 1 - 9 1 0 5 
1 - 8 0 0 - 2 6 5 - 7 1 8 9 

туристичн і послуги та Інше 
до У к р а ї н и , Молдови, 
Білорусі, Росі1", Польщі, 
Литви,Латвії та Естонії 

UHRfilHE 193Є 
JUNE 12 - JUNE 25 LVIV ^^ FRANKIVSK * YAREMCHA * TERNOPIL / POCHAYIV * KYIV * KANIV 

2. JUNE 26 - JULY 9 LVIV * UZHOROD * DROHOB YCH * TERNOPIL / POCHAYIV * OLESKO * KYIV * KANIV 

3. JULY 10 - JULY 23 KYYIV / KANIV * CHERKASSY * SUBOT!V * CHEHERYN * UMAN * POLTAVA * KHARKIV 

4. JULY 24 - AUG 6 LVIV * DROHOB YCH ^ IV FRANK / YAREMCHE * TERNOPIL / POCHAJIC * KYIV / KANIV 

5. JULY 26 - AUG 8 LV!V * TERNOPIL/Р0СШГV * IV FRANK / YAREMCHE * CHERNIVTSI * KYIV / KANIV 

6. AUG 7-AUG: LVIV * UZHOROD - DROHOB YCH * IV FRANK / YAREMCHE * KYIV / KANIV 

5 M l Off 
7. AUG 20-SEPT6 

8. AUG 20-SEPT1 

KYIV / KANIV * SUBOT!V * CHEHERYN * TOLTAVA * DNIPROPETROVSK - ZAPORIZHIA * SYMFEROPIL * YALTA 17 DAYS 

KYIV / KANIV . SUBOTIV * CHEHERYN * POLTAVA * LVIV * IV FRANKIVSK / YAREMCHE 13 DAYS 

9. AUG 30 - SEPT 16 KYIV * SYMFEROPIL * YALTA * KHERSON * MYKOLAIV * ODESSA (7 days) * ISTANBUL 

10. AUG 30 - SEPT 13 KYIV . SYMFEROPIL * YALTA * KHERSON * MYKOLAIV * ODESSA (3 days) * ISTANBUL 

Iі. SEPT 3-SEPT14 ISTANBUL (3days) ODESSA (7 days) 

18DAYS 

I5DAYS 

12DAYS 

S3200.00 

S2750.00 

12400.00 

I C O U P S s c o y 

Доброта оплатиться, 
так говорить подружжя 
Івана і Тамари Тищенків, 
що обдаровують своїм 
теплом багатьох несподі
ваних гостей з України і 
часто у найскрутнішиx си
туаціяx. 

Іван і Тамара Тищенки, 
власники великого готе
лю „Тамара роял інн" 
десь годину від центру 
Чикаго. Великий і вигід
ний вестибюль готелю 
прикрашений великим 
портретом Шевченка об
вішаний полтавським 
рушником. Сам І. Тищен
ко гордий своїм полтавсь
ким походженням. Влас
ники готелю - це чудові 
люди із щирими і чутли
вими серцями, іx треба 
записати у перші ряди ук
раїнських патріотів, бо 
роблять вони для України 
більше ніж ті, що багато 
говорять. 

Ось найновіший прик-

ДоЄротсі огигсгтитьуС^і 

тепер не те, що було ко
лись. Люди трохи охоло
ли. І тут І. Тищенко уже не 
вперший раз кидає „ря
тункове коло" - свій го
тель, де вчителі перебу
вають тиждень, там вони і 
харчуються і І. Тищенко їх 
транспортує до центру 
міста на конференції і піз
ніше вечорами забирає. 

При нагоді треба зга
дати добрим словом і Га
лину Грушецьку, яка вик
лопотала безплатну ре
єстрацію і щоденну впла-
ту, що склалося на 1,11О 
дол. 3а ощаджені гроші 
учителі закупили підруч
ники і порадники методи
ки викладання англійської 
мови, як другої мови. До 
цього Рух у Чикаго додав 
своїx 400 дол. 

Ще один аналогічний 
приклад „Рятункового ко-

вони перебувають десять 
днів безплатно із харчами 
і всіма вигодами готелю, 
включно з внутрішнім ба
сейном. 

Ці юнаки здобувають 
дві золоті медалі і декіль
ка срібних і ставлять Ук
раїну на світову мапу на 
друге місце після Росії. І 
за це спасибі від нас усіx. 

А уславлена група 
„Гроно" на чолі із Тара
сом Iїетріненком, що про
славилася між нашою 
молоддю у ЗСА і Канаді, 
перебуває кілька разів. 
Про готель Петріненко 
склав пісню і вона запи
сана на касетці. 

І коли запитуєте І. Ти
щенка: ^,Це ж вам кош
тує? " Його відповідь не-
зуxвала і проста: „Усе 
грошима не виміряєш, 

людська вдячність теж ці
ниться". Цінять І. Ти
щенка оті юні борці (їх 
двоє закваліфікувались 
до Атланти на Олімпія-
ду). Оцінять його і вчи
телі, які при навчанні ді
тей англійської мови в ук
раїнських школаx в Ук
раїні пригадуватимуть 
теплоту подружжя Івана і 
Тамари Тищенків. Треба і 
нам у свою чергу оцінити 
доброту їхню, бо доброта 
оплачується скарбом 
вдячности і пошани. 

Жорж Коломиєць 

лад теплоти їхніx сердець ла" готелю „Тамара роял 
і їхнього готелю: до Чи- інн". Десь два роки тому з 
каґо прибули з України з України прибуло 16 юних 
різних областей шестеро борців, віком 16 до 19 
учителів англійської мо- років. І так само на за
ви, як другої. Прибули во
ни, бо їх запросили і все, 
— без будь-яких дальших 
улаштовувань, кинуті на 
призволяще. Треба було 
розібрати по хатаx, але 

прошення без будь-яких 
улаштовувань. І тут І. Ти
щенко став рятівником 
ситуації. Щоб юнаків не 
повернули в Україну, він їх 
забирає до готелю, де 

АПТЕКА 

MEDICAL PHARMACY 
власність української фірми 

ВИСИЛАЄМО ЛІКИ В УКРАЇНУ 
ВИГОТОВЛЕНІ в УС(X КРАЇНАX СВІТУ 

3 А НАЙНИЖЧИІIЛИ ЦIНАІIЛИ 

ЄДИНА Ф І Р М А , Я К А МАЄ ПРАВО 

НА ПЕРЕСИЛКУ Л І К І В 

В І Д МІНІСТЕРСТВА 

0 Х О Р О Н И З Д О Р О В ' Я УКРАЇНИ ї 
3 4 0 C o l l e g e S t r , T o r o n t o , O n t . М 5 Т 3 A 9 

Т е І . : ( 4 І 6 ) 9 2 2 - 4 І 4 5 F a x ( 4 І 6 ) 9 2 2 - 9 6 3 3 

Іван Кедрин 

У М Е Ж А X 

З А Ц І К А В Л Е Н Н Я 

ІСТОРІЯ, ПОЛІТИКА, ПРЕСА, 
СИЛЮЕТИ, РЕЦЕНЗІЇ 

Стор. 542, ціна S20.0O 
з пересилкою. 

SVOBODA BOOKSTORE 
З0 Montgomery Street 
JerseyCity, М.и.07302 

Мешканців стейту Ню Джерзі 
об0в'язує б% стейтового податку. 

Іван Огієнко 

ПОЧАТКИ ХРИСТИЯНСТВА 
В УКРАЇНІ 

Київ. 1993. - 128 с. 

Ціна S5.35 
-ь S1.0O за пересилку 

Унікальне малоформатне ки
шенькове видання, призначе
не передусім для бібліофілів, 
колекціонерів, усіx шануваль
ників вишуканого друковано
го слова та високохудожнього 
поліграфічного оформлення. 

SV08ODA BOOKSTORE 
З0 Montgomery Street Jersey 

City, NJ073O2 

Мешканців Ню Джерзі 
просимо додати б% податку. 

ПАЧКИ ЛІТАКОМ 

M E E 8 T C O R P O R A T I O N I N C . 
9 7 Six P o i n t R o a d , T o r o n t o , O N , C a n a d a M 8 Z 2 X 3 

Tel . : ( 4 і 6 ) 2 3 6 - 2 0 3 2 

M E E S T - A M E R I C A I N C . 
8 1 7 P e n n s y l v a n i a A v e . , L i n d e n , N J , U S A 0 7 0 3 6 

Tel . : ( 9 0 8 ) 9 2 5 - 5 5 2 5 

M E E S T - K A R P A T Y I N C . 
2 2 3 6 W e s t C h i c a g o A v e . , C h i c a g o , IL , US A 6 0 6 2 2 

Tel . : ( 3 1 2 ) 2 7 8 - 7 3 5 3 

Достава 
1-4 тижнів 

ПАЧКИ КОРАБЛЕМ 

СОЮЗIВКА Ф SOYUZIVKA 
Ukrainian National Association Estate 
Foordmore Road 
914-626-5641 

KertK)nlcson, New York 12446 
FAX914-626-(J638 

Безкоштовно підбираємо пачки з хати за посередництвом UPS . Телефонуйте сьогодні! 

Доставляємо в Україну, Молдову, Білорусь, Росію, Прибалтику 

АВТА, ТРАКТОРИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 

ТЕХНІКА 

ВЕЛИКИЙ ВИБІР 
П О Б У Т О В И Х Т О В А Р І В 

т а Е Л Е К Т Р О Н І К И 

КУР'ЄРСЬКІ 
ПОСЛУГИ 

ТУРИСТИЧНІ 
ПОСЛУГИ 

Через фірму Міст Ви не тільки 
підтримуєте зв'язок з Вашими 
рідними, але й маєте 
чудову нагоду виграти: 
НОВИЙ АВТОМОБІЛЬ, 
КВИТКИ на літак до УКРАЇНИ 
ЕЛЕКТРОНІКУ, 
ПОБУТОВУ ТЕХНІКУ 

Кожне Ваше замовленні 
візьме участь у розІгранці, 
яка відбудеться 
21 грудня 1998року 

Результати будуть оголошені 
на українських телевізійнмx 
та радіо програмаx І в газетаx 

МІСТ гарантує Baivi надійну ї добру обслугу! 

Субота 

МИСТЕЦЬКІ ПРОГРАМИ НА СОЮЗШЦI 1996 
- 4-ГО ЛИПНЯ 6:00 веч. Гуцульський вечір 

10:00 веч. ЗАБАВА оркестра: „Льв ів 'яни" 

~ 5-ГО ЛИПНЯ 10:00 веч. ЗАБАВА оркестра: „Фата Моргана" 

- 6 - го л и п н я 8:З0 веч. КОНЦЕРТ 
„ДАРКА і СЛАВКО" 

10:З0 веч. ЗАБАВА оркестри: „Темпо" , 
„Фата Моргана" , 
„Бурлаки" 

- 1 3 - г о л и п н я 8:З0 веч. КОНЦЕРТ 
Фолкльорний ансаіул6ль „Черес", 
Мистецький керівник: Андрій Мілявський 

10:00 веч. ЗАБАВА оркестра: „Луна" 

- 2 0 - г о л и п н я 8:З0 веч. КОНЦЕРТ 
Оперний співак: Ярослав Гнатюк 
Піяністка: Світляна Гнатюк 

10:00 веч. ЗАБАВА 
оркестри: 

„Водограй" , 

події 
ДИРИҐЕНТСЬКИЙ ДЕБЮТ Б. БАЛЕЯ В НЮ ЙОРКУ 
Ню Йорк (Г. Колес-

са). — У вівторок, 9-го 
липня, українсько-аме-
риканський диригент і 
композитор Вірко Балей 
диригуватиме оркест-
рою музичного фести
валю „Вашінґтон 
Сквер". У програмі кон
церту, який почнеться о 
год. 8-ій вечора, — тво
ри Россіні, Барбера, 
Стравінського, "Vегк1аг-
te Nacht" Арнольда 
Шонберґа та нюйорксь-
ка прем'єра „Співу Ор-
фея" В. Балея для го
бою і струнної оркест
ри, соліст - Генрі Шу-
ман. Цей твір викону
ватиметься в Ню Йорку 
вперше. Концерт влаш
товує Washington Squa
re Association, і відбуде
ться він у ПІВДЄННО-СХІД-
ній частині парку біля 
пам'ятника Ґарібальді. 
У випадку дощу кон
церт відбудеться в Ню 
Иорк університеті, Eis
ner and Lubin Auditori-um, 
566 LaGuardia Place. 

^ш^шіш. 
ZENONB.MASNYJ, 

ESQ. 
157 SECOND AVENUE 

NEW YORK, NEW YORK 10003 
(212)477-3002 

Serious personal injury, 
real estate for personaI and 

business use, representation of 
smali and mid-size businesses, 

bankruptcy, divorce, 
wills and probate -

foreign beneficiaries welcome. 

(By Appointment Only) 

С у б о т а 

10:00 веч. 

„Люба й Микола" 

С у б о т а - 2 7 - г о л и п н я 8:З0 веч. КОНЦЕРТ 
Хор „ Д у м к а " з Ню Йорку. 
Диригент: Василь Гречинський 

10:00 веч. ЗАБАВА оркестра: „Луна" 

С у б о т а - 3 - г о с е р п н я 8:З0 веч. КОНЦЕРТ 
Танцювальний ансамбль: „Чайка"3 і?Iонкерсу 
Вокальний дует: „Сестри Тодащук"з В інн іпегу 

10:00 веч. ЗАБАВА оркестра: „Фата Моргана" 

С у б о т а - 1 0 - г о с е р п н я 8:З0 веч. КОНЦЕРТ 
Театральний гурт „Яра" з Ню Йорку 
Режисер: Вірляна Ткач 

10:00 веч. ЗАБАВА оркестра: „Водограй" 

Н е д і л я - 1 1 - г о с е р п н я „ Д Е Н Ь С О Ю З Я Н К И " 

С у б о т а - 17-го с е р п н я 8:З0 веч. КОНЦЕРТ 
Роман Цимбала 
Леся Грабова 

10:00 веч. ЗАБАВА оркестра: „Бурлаки" 

11:45 веч. ВИБІР ^МIС 0 0 Ю 3 Ш К И І997'' 
Н е д і л я - 18-го с е р п н я 2-га год. по пол. „День з Едвардом Козаком" 

С у б о т а - 2 4 - г о с е р п н я 8:З0 веч. КОНЦЕРТ - ~ ВІДЗНАЧЕННЯ П'ЯТОЇ РІЧНИЦІ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 
К інцевий виступ учасник ів майстерні українського 
народного танцю на Союз івц і . Інструктор: 
Рома Прийма-Богачевська 

10:00 веч. ЗАБАВА оркестра: „Буря" 

- В I К Е Н Д З Н А Г О Д И Д Н Я П Р А Ц І -

к о н ц е р т и , з а б а в и , в и с т а в к и , т е н і с о в і т а п л а в а ц ь к і з м а г а н н я 

( д о к л а д н і ш і і н ф о р м а ц і ї б у д у т ь п о д а н і з г о д о м ) 

Щоп'ятниці: Товариська зустріч/за6ава-оркестра: „Львів'яни" 

Г Г ^ CompQo. 
^^EPARTMENT ЛОЙЇ 

26 First Avenue 
New York, NY 10009 
Tel.: (212)473-3550 

no ГУРТОВИХ ЦІНАX: нитки ДМЦ, 
різного роду матеріяли для виши
вання, канви, книжки з українськи
ми взорами і т. п. в АРЦІ. 

е*с R E A L E S T A T E ^ 

1) Secluded weekend hideaway 
- 2 BR contempo on 5 acres 

% 95,000 

2) Lavish 6 BR split ranch in 
exclusive neighborhood on 
8/10 acre, wi*h swimming pool 

S 180,000 

CENTUIRY 21 
CHERRYTOWN ASSOCIATES 

(914) 336-0734 

T̂C- П Р А Ц Я ^!^ 

ПОШУКУЄТЬСЯ 
жінку для товариства старшій 
жінці та легкої домашньої праці 
в ОКОЛИЦІ Річмонд. Мешкання, 
харч та платня. Прошу телефо
нувати біля 7-ої веч. 

(804) 483-6569 

')^' FUNERAL DIRECTORS ~̂ -

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯX 
ЛУIС НАЙҐРО . директор 

Родина ДМИТРИК 

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

(212) 674-2568 


