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Світовий банк підтримує розвиток 
ринку електроенергії в Україні 

Вашінґтон (Амбасада 
України). — Міжнародний 
банк реконструкції і роз
витку надав Україні кре
дит в сумі 317 млн. дол. 
для фінансової підтримки 
об'єднань „Дніпроенер-
ґо", „Донбасенерґо", 
„Центроенерґо", „Захід-
енерґо" і Національного 
диспетчерського центру. 

1-го листопада угоду 
про це в імені Світового 
'анку підписав віцепрези-
^тт Йоганнес Линн, в 

імені Уряду України амба-
садор України в ЗСА 
Юрій Щербак. Як заявив 
він після підписання, но
вий проект сприятиме 
створенню в державі кон
курентного ринку елек
троенергії в державі. 
Важливим є також ство
рення резерв пального 
для теплоелектростанцій 
напередодні зими. „Цей 
проект допоможе принес
ти в Україну світло і теп

ло", — сказав амбасадор. 
Проект модернізації ви

робництва електроенергії 
розрахований на три роки, 
його загальна вартість 
377 млн. дол. Банк фі
нансує 84 відсотки видат
ків. Очікується, що решту 
необхідних фондів Украї
на отримає від Европей-
ського банку реконструк
ції і розвитку, урядів 
ЗСА, Голляндії та Вели
кобританії. 

Як відомо, 17-го жов
тня Рада директорів Сві
тового банку ухвалила 
також надання Україні по
зик на проекти структур
ної перебудови сільського 
господарства (300 млн. 
дол.) та вугільної промис-
ловости (300 млн. дол). 
Від часу вступлення Ук
раїни до Світового банку 
в 1992 році він фінансує 
там дев'ять проектів на 
загальну суму 1.3 блн. 
дол. 

Відзначено 20-річчя УГГ 
Київ (P.P.). — Тут пер

ший тиждень листопада 
пройшов під знаком 20-ої 
річниці з дня створення 
Української Гельсінкської 
Групи. 

У приміш^енні Універси
тету "Киево-Могилянська 
Академія" (КМА) 5-го 
листопада відбулася нау
кова конференція^ яку 

Української Республікан
ської Партії Михайло То-
ринь. З доповідями про 
український визвольний 
рух 60-70-их років висту
пили: ректор КМА Вячес
лав Брюховецький; док
тор історичних наук Геор
гій Касьянов; засновник і 
перший голова УГГ Ми
кола Руденко; кандидати 
історичних наук, викла
дачі КМА Олег Бажай та 
Анатолій Русначенко; го
лова Українсько-амери
канського бюра захисту 
прав людини Семен Глуз-
ман, який розповів про 
каральну психіятрію; пе
дагог Віра Лісова розпо
віла про ролю жінок у 
правозахисному русі ; 
Роксана Харчук від Ви
давництва "Смолоскип" 
розповіла про його ді
яльність, зокрема друку
вання матеріялів про Ук
раїнську Гельсінкську 
Групу та поширення цієї 
інформації за межами ко
лишнього СССР; завіду
ючий юридичним відді-

Закінчилася візита О. Кузьмука 
до штаб-квартири НАТО 

Київ (P.P.). — В субо
ту, 9-го листопада, завер
шилася офіційна візита до 
квартири НАТО в Брюс
селі міністра оборони Ук
раїни Олександра Кузьму
ка, яка відбулася на за
прошення верховного го
ловнокомандуючого об'
єднаними збройними си
лами НАТО в Европі. 

Під час відвідин Брюс
селю генерел-лейтенант 
О. Кузьмук зустрівся із 
заступником генераль
ного секретаря НАТО 
Серджіо Балянзіно, голо
вою військового комітету 
НАТО генералом Кляу-
сом Науманом, верховним 
головнокомандуючим 
об'єднаних збройних сил 
НАТО в Европі Джор-
джем Джоулвеном з яки
ми обговорив питання да
льшого розвитку відно
син між Україною і НАТО 
в рамках "Партнерство 
для миру". Особливу ува
гу приділено питанням 
участи України в операції 
багатонаціональних миро
творчих сил у Боснії і 
Герцеговині, продовження 
миротворчої діяльности у 
1997 році на основі нового 
мандату ООН. 

Сторони підтвердили 
важливість міжнародних 
зусиль, яких докладає Ук
раїна у миротворчій сфері, 
зокрема у Східній Славонії, 

Під час зустрічі з С. 

Балянзіно міністер обо
рони України ознайомив 
співрозмовника із зусил
лями України, спрямова
ними на інтеграцію в єв
ропейські та євроатлан
тичні структури, а також 
з проблемами, які дово
диться долати на шляху 
реформування Збройних 
Сил України. С. Балянзіно 
зазначив, що НАТО праг
не розвивати особливі 
відносини з Україною. 

Полковник Олександер 
Корнієць на пресовій кон
ференції в Міністерстві 
Оборони України розпо
вів про головні завдання 
українського гелікоптер-
ного загону, надісланого 
до колишньої Югославії 
в рамках програми "Парт
нерство для миру" 29-го 
червня 1995 року. Цей за
гін на гелікоптерах Мі-8 
та Мі-26 перевозив війсь
ковиків, утікачів, гумані
тарну допомогу для них. 
За шість місяців 17 і 8 ес-
кадрилії заробили понад 7 
мільйонів долярів, пере
везли 5,000 людей і 3,000 
тонн вантажів. 

У жовтні цього року 
відбулася чергова рота
ція українських пілотів, 
під час якої виведено чо
тири бойові машини із за
логою. На терені колиш
ньої Югославії залиши
лась тільки транспорто-
во-бойова ескадри лія. 

1]]ртатеородшно€^^ 

М. Руденко І перший го
лова УГГ 

лом КМА Віктор Бонда
ренко; грузин, історик 
Вахтанг Кіпіяні; політо
лог Володимир Мален-
кович; студент філософ
ського факультету Київ
ського Університету ім. Т. 
Шевченка Віталій Кулик; 
студентка КМА Мар'яна 
Сакаль; секретар УРП Ва
силь Овсієнко; депутат 
Верховної Ради України 
Левко Лук'яненко; сек
ретар УГГ Раїса Руденко 
та інші. 

У Товаристві Культур
них Зв'язків із Закордо
ном "Україна" 6-го листо
пада відбулася пресова 
конференція, присвячена 

(Закінчення на стор. 5) 

Київ (P.P.). — Тут у Те
атрі ім L франка відбувся 
врочистий вечір, присвя
чений 60-річчю видатного 
українського письменника 
і громадсько-політичного 
діяча Івана Драча. 

В цей вечір у театрі не 
тільки сісти, а й стати не 
було де — так багато ша
нувальників творчости 
письменника прийшли 
привітати його з ювілеєм. 
І це не дивно. Адже І. 
Драч є одним з найвідо-
міших шістдесятників, 
його вірші вже у 1962 ро
ці переписували студенти, 
вивчали напам'ять та чи
тали у вузькому колі до
вірених друзів. І. Драча в 
Україні та за її межами 
знають не лише як поета, 
але і як кіносценариста, 
автора кіносценарію про 
Київський Університет, 
кіноповісті "Криниця для 
спраглих", "Чорнобиль
ської мадонни", кінопо
вісті "Іду до тебе", прис-

Школа Українознавства у Філядельфії модернізується 
Філядельфія (Б. Га-

сюк). — „Наша Українсь
ка Рідна Школа" у Філя
дельфії почала процес ви
готовлення нового підхо
ду передачі учням навча
льної програми пристосо
ваного до сучасних вимог. 

Навчальна програма, 
чи радше методика її пе
редачі учням, чи не в усіх 
українознавчих школах 
Америки мало змінилася 
продовж останніх ЗО чи 
40 років. 

Українська еміграція, 
що прибула на цей конти
нент після Другої світової 
війни, великими зусилля
ми й жертвенною працею 
зуміла зорганізувати ши
року мережу українознав
чих шкіл в Америці. Ос
новною метою цих субот
ніх шкіл було передати 
молодому поколінню ба
гатогранне знання про Ук
раїну (ця мета не зміни
лася, вона актуальна й те
пер — змінилися обстави
ни). Тут слід мати на ува
зі, що учителями в цих 
новозорганізованих шко

лах були здебільшого 
професійні сили, що здо
були освіту в педагогіці в 
західній або в підсовєтсь-
кій Україні в двадцятих чи 
тридцятих роках. Ці учи
телі організували свої 
лекції так, як вони вва
жали за потрібне чи до
цільне в даних обстави
нах, пристосовуючи мате-
ріял до своїх учнів. Наго
лос в навчальній програмі 
був на українознавчих 
предметах: на історію, ге
ографію, чи культурну 
традицію, включаючи лі
тературу, мистецтво, ре
лігійний обряд тощо ук
раїнського народу. Безпе
речно, в цій навчальній 
програмі була й лекція 
української мови. Одначе 
основним завданням учи
теля не було навчити уч
нів розмовляти українсь
кою мовою, а радше дати 
учням підстави літератур-
ної мови, основаної на 

полтавському говорі й 
затвердженої постанова
ми Харківської конферен
ції. Такий стан був абсо

лютно раціональний, бо в 
тому часі розговірна мова 
в родинах учнів була... ук
раїнська. 

Одначе роки йшли й 
учителі, що здобули своє 
знання в Україні (західній 
чи східній), один за одним 
відходили від активної ді
яльности в українському 
суспільно-громадському 
житті. Тимчасом народи
лося друге, а там і третє 
покоління, в родинах яких 
розговірною мовою, в ос
новному, є англійська. А 
коли додати до цього ста
ну ще й поважний прип
лив найновіших іміґрантів 
з України, то тоді не важ
ко зрозуміти складність 
проблем, що стоять перед 
всією мережею україно
знавчих шкіл в Америці. 

Беручи цей дійсно заг
розливий стан до уваги, 
„НУР" у Філядельфії по
чала процес виготовлення 
нового , пристосованого 
до сучасних вимог підхо
ду, передачі учням нав-

(Закінчвння на стор. 5) 

І. Драч 

вяченої 100-річчю з дня 
народження Лесі Україн
ки, кіноповісті про Мико
лу Лисенка, кінопоеми 
"Київський оберіг", кіно
фільму "Пропала грамо
та" і багатьох інших тво
рів, а також як одного із 
засновників Народного 
Руху України. Ця найбі
льша і найпопулярніша в 
Україні організація народи
лася у Спілці Письменни
ків України і першим її го
ловою був І. Драч. Сьогод
ні він є депутатом Вер-хов-
ної Ради України, головою 
Товариства "Україна", го
ловою Української Всес
вітньої Координаційної Ра
ди, головою Конгресу Ук
раїнської Інтелігенції та 
президентом Ев-ропейсько-
го Конгресу Українців. 

Драч віддає багато сил 
і часу згуртуванню світо
вого українства навколо 
ідеї українського держав-
ництва, української мови, 
культури, української са-
мобутности. 

Заслуги І. Драча перед 
Україною відзначено і в 
привітанні, надісланім від 
керівництва Верховної Ра
ди України, а голова Ад
міністрації Президента 
Дмитро Табачник, зачи
тавши привітання від Пре
зидента Леоніда Кучми, 
повідомив, що Президент 
України підписав указ про 
нагородження І. Драча ор
деном Ярослава Мудрого 
за видатні заслуги перед 
державою. 

НАД ІНДІЄЮ ЗУДАРИЛИСЯ ДВА ЛІТАКИ 
Ню Делі, Індія. — Офі

ційні чинники індійської 
авіяції підтвердили, що у 
вівторок ,вечером 12-го 
листопада, у недалекому 
віддаленні від нюдельсь-
кого летовища сталася 
колізія двох літаків, у 
якій загинула 351 особа. 
Трагедія сталася коли ве
летенський реактивний 
пасажирський літак Сав-
дійської Арабії зразу піс
ля злету зі згаданого ле
товища зіткнувся в повіт
рі з літаком Казакської 
повітряної лінії, що при
землювався. 

Рятувальники, прибув
ши на місце катастрофи, 
не знайшли нікого з паса
жирів і залоги живим. Ін
дійська преса, базуючись 
на листі пасажирів літака 
Савдійської Арабії, пові
домила, що більшість з 
312 пасажирів і залоги бу
ли індійці, а між ними 17 
чужинців — два амери
канці, дев'ять непалійців, 
трьох пакістанців і по од

ному з Банґлядешу, Анг
лії та Савдійської Арабії. 
Казакські офіційні чинни
ки сказали, що їхнього 
„Ілюшіна" винайняла 
фірма з сусіднього Кир
гизстану і більшість з 39 
пасажирів і залоги були 
киргизи. 

Покищо,причин цієї 
третьої найбільшої повіт
ряної колізії не з'ясовано, 
однак відразу почались 
різнородні спекулювання 
— відсутність процедури 
контролі повітряного ру
ху на нюдельському лето-
вищі ім. Індіри Ґанді, не-
зрозуміння інструкцій 
контролерів або неправи
льне відчитання висото
міра одним із пілотів. Од
наче на пресовій конфе
ренції директор індійської 
цивільної авіяції Г.С. Кго-
ла сказав „ ми не маємо 
покищо всіх фактів. Ніх
то ще не знає, як це ста
лося. Ми напевно дові
даємося хто був винуват
цем цієї трагедії". 

Н. Щаранський вважає можливою 
війну зі Сирією 

Єрусалим. — В інтер
в'ю для газети „Ґаарец" 
міністер праці і промис-
ловости Натан Щарансь
кий закликав уряд Ізраїля 
бути готовим до війни зі 
Сирією. 

Колишній совєтський 
дисидент, який до виїзду 
в Ізраїль у 1986 році дев'
ять років просидів у тюр
мах, підкреслив, що він 
не є спеціялістом в питан
нях Близького Сходу, од
нак знайомство з колиш
ньою совєтською систе
мою допомагає йому краї 
зрозуміти агресивні на
міри Сирії. 

Як уже повідомляло
ся, Сирія недавно збіль
шила кількість своїх 
військ поблизу Ґоллянсь-
ких пагорбів. Дамаск по
яснив це звичайними обо
ронними заходами, однак 
Ізраїль інтерпретує це як 

готовість Сирії до зброй
ного розв'язання пробле
ми Ґолянів. 

„Я не знаю арабської 
ментальности, але ствер
джую, що кожний тота
літарний режим базується 
на пошукові ворога",— 
сказав Н. Щаранський. 
Він висловився проти 
будь-яких поступок перед 
Дамаском, перш ніж ре
жим президента Ассада 
стане більш демократич
ним. „Демократія, яка 
нас ненавидить, набагато 
краща, ніж тоталітаризм, 
який нас любить",— ска
зав Н. Щаранський. 

Сирія відкинула пуб
лічні заяви ізраїльтян, 
нібито вона готується до 
війни. Сирійський прези
дент Гафез Ассад закли
кав до відновлення мир
них переговорів з Ізраї
лем. 

РЕФОРМУЮТЬ ЯДЕРНУ ГАЛУЗЬ 

КИЇВ. — Державний комітет атом
ної енергетики плянує здійснити ре
формування галузі. З цією метою 
передбачається створити енерґоге-
неруючу державну компанію 
"Енерґоатом", яка займатиметься 
реструктуризацією української 
ядерної галузі. В майбутньому пе
редбачається створити три концер
ни: з виробництва ядерного палива; 
з виконання ремонтних робіт в 
атомній енергетиці "Атоменерґоре-
монт" і концерн "Славутич" для ви
ведення з ужитку Чорнобильської 
АЕС. Всі три концерни будуть наді
лені правами юридичної особи, а 
керівництво ними здійснюватиме 
нове міністерство, створене на базі 
Державного комітету атомної енер
гетики. На базі майна атомних 
електростанцій передбачається 
створення єдиної енерґокомпанії 
"Енерґоатом", яка згідно з постано
вою Уряду має бути створена до 1-
го грудня. 

ТАТАРСТАН СПІВПРАЦЮЄ З 
ПІДПРИЄМСТВАМИ СЕВАСТОПОЛЯ 

СЕВАСТОПІЛЬ. — Перший віце-
прем'єр Татарстану Рустам Мура-
тов під час відвідин Севастополя 
заявив, що Республіка Татарстан 
має намір допомагати місту і Чор
номорській фльоті доки не визна
читься остаточно статус міста. Буде 
воно російським чи українським, 
все одно Татарстан має намір спів
працювати з підприємствами Севас
тополя. Уже створено фінансово-
промислову компанію з переробки 
нафти, дуже інтегрованими є під
приємства нафтохемічної промне-
ловости, машинобудівного комп
лексу, спільно будуються гелікоп
тери. Татарстан і далі плянує вкла
дати гроші в економіку Севастопо
ля, в тому числі у забезпечення йо
го питною водою. 

РАЗУМКОВ ВВАЖАЄ, ЩО ВИХІД 
УКРАЇНИ З СНД НЕМОЖЛИВИЙ 

КИЇВ. — Керівник Українського 
центру економічних і політичних 
досліджень Олександер Разумков 

ПІД час круглого стола" на тему 
"Україна та СНД: проблема об'єк
тивної аналізи післясовєтського 
простору" зазначив, що вихід Украї
ни зі складу Співдружности Неза
лежних Держав (СНД) у нинішніх 
умовах неможливий. У конференції 
взяли участь також представники 
фонду "Українська перспеїстйва". 
Фонду підтримки національної без
пеки. Інституту післякомуністич-
ного суспільства. Перспективу ін
теграції України до європейського 
співтовариства Разумков назвав 
"віддаленою і покищо економічно 
неможливою" через відсутність 
грошей на економічну модерніза
цію. Отож країни СНД мають виро
бити цілісну політику інтеграції в 
межах післясовєтського простору. 
Потрібні механізми рівноправних 
відносин, а Росії, на думку Разум-
кова, необхідно зменшити свої по
літичні амбіції. 

С.ХМАРА ВИСТУПАЄ ПРОТИ 
КОРУМПОВАНОСТИ ВЛАДИ 

КИЇВ. — Голова Української Кон
сервативної Республіканської Пар
тії, депутат Верховної Ради України 
Степан Хмара назвав "рабською" 
настанову керівництва України що
до країн-ґарантів її безпеки — ЗСА, 
Великобританії і Росії. Керівництво 
України, на думку С. Хмари, захи
щає інтереси не України, а Росії і ро-
битиь це секретар Ради національ
ної безпеки і оборони України Воло
димир Горбулін. Ухвала і заява Дер
жавної думи Росії щодо статусу Се
вастополя і припинення поділу Чор
номорської фльоти є зумисним від
воліканням уваги громадськости 
від сепаратних переговорів щодо 
фльоти, які матимуть надзвичайні 
наслідки для України. Депутат вис
ловив стурбування, що в Україні 
"готується державна зрада — здача 
Російській Федерації Севастополя і 
фльоти". Президента України С. 
Хмара звинуватив у "змові" з ви
щим керівництвом Росії, що приве
де до втрати Україною сувереніте
ту. Внутрішньою загрозою, на дум
ку С. Хмари, є "корупція всіх без 
виинятку ешелонів влади, що до
сягла розмірів епідемії", в тому 

ЧИСЛІ 1 в правоохоронних органах. 

ЗВИНУВАЧУЮТЬ Д. ТАБАЧНИКА 

КИЇВ. — Експерти фонду "Україн
ська перспектива" оцінили звер
нення голови Адміністрації Прези
дента Дмитра Табачника до голови 
Верховного Суду України Віталія 
Бойка у справі колишнього війсь
ковослужбовця 14-ої армії А. Тана-
севського як пряме втручання у 
розгляд справи і тиск на діяльність 
суду. За словами президента фон
ду "Українська перспектива" Сергія 
Одарича, у зверненні Табачника під
дається сумніву законність і об
ґрунтованість судового рішення, що 
є порушенням судово-процесуаль
ного кодексу. Табачник на прохання 
російського генерала Алєксандра 
Лебедя просив, щоб Верховний Суд 
України ще раз перевірив справу за
судженого до вищої міри покарання 
кримським судом Танасевського. 
Фонд "Українська перспектива" вва
жає, що Президент Леонід Кучма має 
відмовитися від послуг Д. Табачника, 
оскільки його дії "сприймаються як 
дії самого Президента". 

СОЮЗ ЧЕКІСТІВ НЕ ВИКЛЮЧАЄ 
МОЖЛИВІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО 
ПЕРЕВОРОТУ 

СИМФЕРОПІЛЬ. — Союз советсь-
ких чекістів не виключає можливос-
ти приходу до влади певних політич
них сил за допомогою "силових ме
тодів". Член штабу Союзу совєтських 
чекістів Артут Тарасов наголосив, що 
це будуть радикальні партії — кому
ністична і соціялістична, які "віднов
люватимуть демократичні основи 
держави у межах колишнього 
СССР". Союз совєтських чекістів 
співпрацює із силами, "які сьогодні 
безпосередньо підпорядковуються ге
нералам Макашову та Лебедю", наго
лосив Тарасов. Кістяк кримської ор
ганізації Союзу совєтських чекістів 
складають ветерани спецслужб, які 
мешкають у всіх країнах, що колись 
були республіками СССР. До органі
зації увійшло 53,000 осіб, з яких 900 
мешкають у Криму. Союз со-вєт-
ських чекістів створено у січні 1995 
року. 

У СВІТІ 
ДЕСЯТЬ ДНІВ ПІСЛЯ т о г о , як працівники добро
дійних організацій покинули місто Ґома в Заїрі через 
невідрадну ситуацію воюючих фракцій, що була заг
розою для всіх закордонних осіб, вони та урядники Ор
ганізації Об'єднаних Націй повернулися знову. Метою 
їхнього повернення є подати конечну медичну допомо
гу тисячам втікачів, котрі знаходяться у невідрадному 
становищі в таборах втікачів.Переїхавши границю з Ру
анди зв'язалися з керівником повстанців, який дозво
лив допомогти мешканцямм харчами і ліками. Одначе 
не вдалось їм договоритися про безпезний проїзд до 
найбільшого табору втікачів з Руанди, що його назива
ють Моґунґа. Офіційні чинники ООН і доброчинних ор
ганізацій побоюються, що коли не дати завчасу допо
моги у згаданому таборі, то там може заіснувати не
щастя голоду та різного роду епідемій. 

В АМЕРИЦІ 
у ПОНЕДІЛОК, ІІ-ГО ЛИСТОПАДА, військовими 
парадами, окремими зібраннями та покладенням вінків 
Америка святкувала День Ветерана та поминання тих, 
які віддали своє життя у боротьбі за свободу. Най
більш святковим церемоніялом, як правило є те, що 
відбувається на військовому цвинтарі в Арлінґтоні, 
поблизу Вашінґтону, де Президент особисто кладе ві
нок у підніжжі пам'ятника невідомому воякові. Цього 
року свято випало виїмково зворушливим, бо як вті
ленням воєнного жахіття, його учасницею була Кім 
Фук, ота колишня нага дев'ятилітня дівчинка, злов
лена та плівці воєнного фотографа, що в аґонії болю 
обгорілого тіла і страху втікає від воєнного страхіття у 
В'єтнамі. Вона зі зворушенням говорила, що вже давно 
простила тим американцям, які бомбардували тоді її 
село та поклала китицю квітів під пам'ятником загиб
лим американцям у В'єтнамській війні. 
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Ярослав Гайвас 

ПЕРША ВІЙНА ЗА СЕРЕДНЬОАЗІЙСЬКУ НАФТУ 

10-та стаття Конституції 
у практиці 

Здавалося, що схвалення саме цієї точки Кон
ституції вільної України це великий т р і ю м ф , 
який принесе негайно помітну поправу на мов
ному відтинку та змусить до більш загального 
вжитку української мови. 

Здавалося... На жаль, у практиці це, що схва
лено не приходить легко і скоро та маємо раз-у-
раз жив і докази, що російська мова далі просто 
витискає, де може, обов'язуючу українську. 

Ось недавно нам попався в руки документ 
про апробацію програм з російської мови в б і -
жучому навчальному році для 5-9 кляс шкіл з 
українською мовою навчання, підписаний за
ступником міністра освіти України О. Савченко. 
Письмо-доручення в цій справі пішло до управ
лінь шкіл Київської, Житомирської і Одеської об
ластей. Чи це не є найкращий доказ походу впе
ред російської мови? 

В нашому щоденнику ми містили вже не один 
лист наших читачів про їхній цьогорічний досвід 
в часі відвідин України, про уживання росій
ської мови митниками на границі , про виповню
вання офіц ійних паперів, які є лише російською 
мовою, а останньо ще і про переїзд в Україну 
„Авіялін ією України", в як ій для обслуги розго-
в ірною мовою далі є російська. 

Одна із наших активних молодих українок, 
яка їздила недавно з офіц ійними відвідинами 
до Києва, як представниця одного із міст в ЗСА, 
з прикрістю завважила після приїзду, що дру
жина Президента досі не вивчила української 
мови, щоб принаймні дек ілька слів прйвітіїння^ 
виголосити ц ією мовою, яку Президент та Вер
ховна Рада враз із б ільшістю депутатів затвер
дили як обов'язуючу. 

Ба, щобільше, це недотримування точки ч. 10 
Конституції стверджують наші найближчі сусі
ди, а це поляки. У польському щоденнику „Нови 
Дзєнн ік " , що виходить в Ню Йорку читаємо в 
репортажі з України з 8-го листопада сумний для нас 
заголовок: „Чужомовна Україна". 

Автор Боженцький крок за кроком іде в ук
раїнське життя, представляє незавидний стан у 
школах і в постачанні підручників. Він ствер
джує, що є брак фахових книжок в українській 
мові і це змушує таки навчати по-російськи, пи
ше про це як Україну заливають російські книж
ки не лише фахові , але „гарна література", про 
те, що вимогу „Просвіти" про україн ізацію уні
верситетів не переводять в життя. Щ е г ірше 
представляється питання українізації в „бизне-
с і " де домінує російська мова. Репортер цитує 
скупу українську пресу, яка б'є на сполох, пи
шучи тепер, що мовна проблема представля
ється сьогодні г ірше, як перед к ількома роками 
і що в українській книгарні „Поез ія" , де раніше 
все було українською мовою, як подає „Наше 
Слово", продавці тепер говорять тільки по ро-
сійськи і вимагають від клієнтів знання цієї мо
ви. Польський журналіст цитує також пануван
ня російської мови в державних установах, де в 
більшості усі говорять і звертаються до відвіду
вачів по-російськи. 

Знаємо добре з практики і власних спостере
жень, що справа української мови представля
ється куди краще у західній Україні і це підтвер
джує польський журнал. Але алярмуючі вістки 
в українській, скупій вже тепер, пресі столиці, 
подають, що навіть в дипломатичних установах 
панівною далі або знов є російська мова. „Нови 
Дзєнн ік " однак категорично заперечує, що ам-
басада польська вживає російську мову, а не 
українську і покликується на слова члена амба-
сади Єви Фігель. Все це, однак, не є великою 
потіхою для загального стану і для всіх ви
щеподаних доказів, що ситуація мовна після 
схвалення Конституції, а в ній точки 10-ої, яка 
дослівно звучить: „Державною мовою в Україні 
є українська мова" , покращала. 

З Конституцією України є, як з ус іми схвален
нями і ствердженнями. На папері можуть вони 
бути якнайкращі , але вони виконують своє зав
дання лише коли їх переводять всеціло і з пере
конанням в життя. 

Два тижні тому в 
„Свободі", в статті „Вели
ке майбутнє і великі кон
флікти" було передбаче
но, що велике майбутнє 
іслямських народів Се
редньої Азії буде пов'яза
не з великими конфлікта
ми. Перший такий зброй
ний кофлікт уже має міс
це в Афганістані, а може 
навіть вже добігає до сво
го кінця. Одночасно з тим 
різні сусідні, а навіть 
дальше положені держа
ви, заявили, що їхні дер
жавні інтереси пов'язані з 
майбутнім того великого 
обширу, частиною якого є 
власне тамтешні іслямсь
кі держави і ніхто без них 
тих проблем не має права 
рішати. 

Нафтове Ельдорадо 

Міністер закордонних 
справ Франції, відбувши 
поїздку до кавказьких 
країн Азербайджану, Вір
менії і Грузії, дав інтер
в'ю передовому фран
цузькому щоденнику „Фі-
ґаро", в якому сказав про 
кавказькі й іслямські 
держави Середньої Азії: 
„Район цей... стає мостом 
між Сходом і Заходом. 
Навіть більше, він запові
дається новим нафтовим 
Ельдорадо. З одного боку 
Каспійського моря Азер
байджан, який надіється 
довести добування нафти 
протягом найближчих 20 
років до рівня Ірану, з 
другого боку Туркменіс-
тан і Казахстан, в яких не 
менше обіцюючі перспек
тиви. Для Франції та зона 
представляє очевидний 
стратегічний інтерес. „Він 
же заповів, що в січні на
ступного року Ґайдар 
Алієв, а в лютому цього 
ж року Едвард Шевард-
надзе — перший прези
дент Азербайджану, дру
гий Грузії — відвідають 
Францію. Хоч він додав 
до того, що з Грузією 
Франція має багато спіль
ного, бо обидва народи 
люблять смачні ґурме 
страви, добре вино і гарні 
пісні, але не для того 
обидва президенти прибу
вають до Франції, але 
власне в справі тих „стра
тегічних інтересів". 

Першими в цьому об
ширі взялися до зброї аф
ганські теперішні против
ники, які подолавши ро
сійський напад на їхню 
країну, тепер воюють між 
собою. Як звичайно, у та
кому випадку „добрі су
сіди" доливають оливи до 
того внутрішнього вогню, 
ясне, для своїх окремих 
користей. Вже більше як 
два роки пакістанський 
уряд Беназір Бгутто орга
нізував на своєму терені 
афганські табори, школи 
афганських утікачів у ре
лігійних і нерелігійних 
школах, висилав на менші 
ескапади в допомозі аф
ганським іслямським 
фундаменталістам орга
нізації Талібан. А в жовт
ні збройні відділи Таліба-
ну військовими машинами 

Пакістану відставлено на 
терен Афганістану і вони 
почали наступ на північ в 
напрямі столиці Афганіс
тану Кабул проти уряду 
президента Афганістану 
Берганудіна Раббані і його 
шефа збройних сил Ахма-
да Шага Массуду. Массу-
ду відомий командир на
ціональних афганських 
партизан проти російсько
го нападу на Афганістан. 
У тій визвольній боротьбі 
Массуд здобув славу не
переможного і назву „лев 
долини Паньшір", де була 
його непереможна бойова 
база. Війну проти росіян 
афганці виграли власне 
завдяки Массудові і та
ким як він іншим коман
диром партизан; але перед 
відділами Талібану, 
скріпленими загонами Па
кістану, відступали спіш
но на північ і накінець 
опустили Кабул, після чо
го зразу Іслямабад, сто
лиця Пакістану, визнала 
дипломатично нову владу 
і відклала своє визнання 
урядові Раббані. Здавало
ся, що на тому закінчить
ся війна повстанців Талі
бану проти уряду. Вашінґ-
тон підтримував акції Та
лібан, припускаючи, що 
вони наведуть лад і скон
солідують нарешті краї
ну, яка після відступу ро
сіян кривавилася у внут
рішній боротьбі. Одначе 
відділи Талібану чинили 
такі жорстокі вчинки і так 
проводилися дико, що 
американські чинники 
Вашінґтону почали міня
ти своє становище до них. 

Протидії Талібану 

Тим часом стало пуб
лічно відомо, що за акці
ями Талібану стоїть не 
тільки Уряд Беназір Бгут
то, але й різні міжнародні 
сили. В плянуванні, а чи 
може й фінансуваннГТалі-
бан взяла участь дотепер 
маловідома, або й узагалі 
публічно ще невідома, 
американська нафтова 
кампанія Юнокал з Калі
форнії, яка розпоряджає 
величезними фінансови
ми засобами й плянувала 
з допомогою тих засобів 
побудувати колосальну 
систему нафтових трубо
проводів із Казахстану, 
Узбекістану, Туркменіс-
тану та інших теренів че
рез Афганістан і далі че
рез Пакістан до відкрито
го індійського океану. 

Чи в ті пляни були за
мотані деякі іслямські 
держави, чи ні — ще неві
домо. Але найбільше за
тривожена була Росія, бо 
падав високорисний для 
неї плян побудови такої 
лінії з Казахстану до чор
номорського порту Ново
російськ, що дало б Росії 
абсолютну контролю над 
нафтою з іслямських 
країн Середньої Азії та 
особливі високі фінансові 
прибутки. Падала б та
кож вага плянованої Ту
реччиною і Іраном трубо-
лінії з Ірану через Туреч
чину і до турецького порту 

над Середземним морем. 
З ініціятиви Москви 

відбуто конференцію іс
лямських країн Середньої 
Азії і Росії в Алматі. На 
конференції були дуже 
різні голоси й становища, 
одначе ближчі дані в 
справі афганського кон
флікту з тієї конференції 
невідомі. Через те Іран 
короткий час після від
буття її зорганізував кон
ференцію іслямських 
держав Азії і Ірану в Те-
грані. Конференція у Те-
грані винесла рішення 
звернутися до воюючих 
сторін в Афганістані, щоб 
вони припинили збройну 
боротьбу і рішили заві-
шення зброї та почали 
мирові розмови. Зате кон
ференцію в Алматі Моск
ва використала для про
ведення своїх намірів. Про 
це довідуємося з ос
таннього інтерв'ю з ше
фом Генерального штабу 
збройних сил Російської 
федерації генералом армії 
Віктором Самсоновим, 
поміщеним у російській 
пресі: „Я ніколи не сумні
вався, що в Співдружнос
ті (СНД) будуть об'єднані 
збройні сили... От поча
лися події в Афганістані, 
які потенційно можуть за
грожувати границям 
Співдружности. Ті загро
зи треба відбивати. Нині, 
навіть після прийняття 
політичного рішення в 
рамках СНД військови
кам треба буде півроку-
рік, щоб це рішення здій
снити". Ясне, використо
вуючи воєнну ситуацію 
поблизу границь іслямсь
ких країн, Москва доби
лася їхнього рішення 
об'єднувати свої збройні 
сили з російськими. А це 
значить віддати свої 
збройні сили під москов
ську команду. Мабуть, це 
рішення було також при
чиною, що Тегран рішив 
відбути в себе другу таку 
конференцію, але вже, 
мабуть, без Росії. Та не 
тільки це. Як довідуємося 
з останніх інформацій в 
обличчі того Тегран за
пропонував Вашінґтонові 
політичні розмови, які, од
наче, Вашінґтон відхилив. 

В часі, коли розіграва-
лася та політична гра, на 
терені боїв і в глибокому 
його запіллі, в Іслямабаді 
заіснували події, які ма
буть повернуть дальші 
процеси в іншому напря
мі. На полі бою Массуд 
„лев Паньшіру" показав 
свій левиний пазур. Він 
при помочі узбецького 
отамана Абдула Рашіда 
Достума не лише підій
шов на 15 кілометрів під 
столицею Кабул, але ще й 
оточив та взяв в полон 
різні бойові з'єднання, 
вислані з Пакістану, а між 
ними центральну колону 
під командою пакістанця 
Халіда Мохаммеда Заї, 
яка нараховувала кілька
сот бійців. У полоні Мо-
хаммед Заї розказав по-
дрібно, як їх школили, які 
накази їм давали, яку 
високу ролю в здобутому 

Кабулі йому призначили, 
скільки грошей представ
ник пакістанського уряду 
виплатив йому після здо
буття Кабулу. Інший по
лонений пакістанський 
командир Мохаммед За-
гід Пашут доповнив ці зіз
нання Заї зі свого боку. 
Він потвердив, що зброй
ну інтервенцію Пакістану 
підготовляли високі пакі-
станські старшини, а цент
ром підготови була розві-
дочна централя (ІСІ) па-
кістанських розвідочних 
агентств. Мабуть, перед
бачуючи різні закордонні 
політичні інтервенції, — а 
були в цю справу вмішені і 
закордонні чинники, — 
Массуд спинив наступ 
приблизно 15 кілометрів 
перед Кабулем і зажадав 
від Талібану опустити сто
лицю без бою і без зни
щення її. Заінтерпельова-
на в тих справах прем'єр 
Беназір Бгутто це все за
перечила. 

Політичний землетрус 
у Пакістані 

Та це її не врятувало від 
усунення президентом 
Пакістану Фаруком Леґа-
рі з посту прем'єр-мініст
ром, домашнього аресту, 
який тривав тільки 24 го
дини на настирливі вимо
ги міжнародних сил 
звільнити її з арешту, але 
її чоловіка таки трима
ють в тюрмі. Одначе за
киди проти них, принайм
ні покищо, не є політич
ного характеру, але зви
чайні кримінальні зло
вживання, затрата дер
жавних грошей на при
ватні потреби, протиза
конні фінансові маніпу
ляції, негідне ведення 
державних функцій тощо. 
Президент Леґарі був ви-
сунений на цей пост влас
не Бенадір Бгутто, раху
вався її приятелем і є 
членом тієї самої партії, 
що вона. Так само як іме
нований новий прем'єр-
міністер Малік Халід. 
Після звільнення з до
машнього арешту Б. 
Бгутто скликала нараду 
своїх приятелів до дер
жавної резиденції пре
м'єр-міністром, якої вона 
не хоче опустити. На тій 
конференції вона заявила: 
„Я є боєць і буду бороти
ся усіма засобами та візь
му участь у виборах, які 
відбудуться у лютому на
ступного року і їх знову 
виграю". Друга сторона 
заявила, що її буде судово 
заборонено брати участь у 
виборах з огляду на конк
ретні кримінальні злочи
ни, які поповнила вона і її 
чоловік. 

Коротко: чиїсь великі 
заміри перетворилися на 
звичайні авантюри, як це 
було з пляном повалити 
президента Іраку Гуссей-
на, а тепер в спробі побу
дувати нову нафтову тру-
болінію із Середньої Азії 
до океану всупереч пля-
нам Москви та Ірану. Од
наче це, як виглядає, ще не 
кінець. 

Володимир Боднар 

РЕсі>лЕк:сії з і іодоро:»с і в >^К:РАІН>^ 
ПІ 

Дописи з життя громад, установ, організацій, інституцій чи осіб, включно з по
смертними згадками-некрологами, мають бути не довші за три сторінки ма
шинопису, писані через два інтервали на друкарській машинці і лише на одно
му боці листка паперу. Якщо допис писаний рукою, слід також дотримуватися 
великих відступів поміж рядками і писати розбірливо (дехто розуміє цю вимо
гу як писання великими літерами, насправді літери мають бути малі, але ве
ликі проміжки поміж рядками, щоб було де поправити речення, якщо зайде 
потреба). Дописи слід надсилати до редакції до десяти днів після описаної по
дії. Редакція застерігає за собою право скорочувати дописи і правити мову. 
Просимо дописувачів подавати повні імена і прізвища у своїх матеріялах, не 
скорочуючи їх. У випадку англійських назв чи прізвищ слід подати їх і по-ан
глійському і по-українському. — Редакція. 

З подвір'я завважую два вікна на другому поверсі 
лівого крила замку, де я здавав матуру. В гімназії було 
багато українців. Моїм професором історії був знаний 
науковаць д-р Іван Крип'якевич. У праюму крилі колиш
нього замку урядувало КҐБ і там в тюрмі замордовано 
багато наших свідомих людей; в цьому числі і моїх това
ришів. У парку плянусться поібуауваги пам'ятник у пам'ять 
помордованих і на цюму місті перед замком уже є листа імен 
погиблих. 

Уже почало вечоріти, як ми поспішали почерез села 
Туринка і Боянець до Мостів Великих. Вступаємо до му
рованої з п'яти банями церкви, де тоді відправлялося 
Богослуження. Мій батько був тут парохом у 1934-1944 
роках. Зустрічаємо поставного і пристійного пароха о. Во
лодимира Юзькова. Він патріот і скаржиться на релі
гійне розбиття в громаді. Православні, при допомозі та 
з намовою Російської Церкви, будують коло кладови
ща великий храм, з Пагріярхом Сабаданом на чолі, зда-
вувавши Московський патріярхат. Не розумію, але вид
но народ збаламучений. Отець Юзьків говорив, що хо
тів разом відсвяткувати 5-ліття незалежности, але пра
вославний священик не погодився. Приходство трохи 
відновлено, але решта господарства погоріла. Город 
занедбаний, а річка Рата дуже замулена. Отець парох з 
паніматкою вгощають нас шампанським з тістечками. 

Вже зовсім пізно вертаємося до Львова. На доро

гах є строгі, поліційні контролі і перевіряють папери 
водіїв та баґаж. Строго карають водіїв-п'яниць. З 2-им 
вереснем увійшла в обіг в Україні нова валюта -— грив
ня. Вона зроблена з доброго паперу, естетичної форми 
та з візерунками наших гетьманів і визначних осіб — 
посередині гривня. Гривня є в різних деномінаціях. По
чатковий паритет у пропорції до доляра встановлено, 
як 1,75 гривні до І.-дол. На мою думку, він високий, 
але дай Боже аби так втримався. Населення Львова до
ходить до 1 мільйона. Крамниці відчинені і є доволі 
продуктів, тільки люди не мають грошей. У п'ятницю, 
5-го вересня, їдемо автобусом тури до Івано-Франків
ського. Минаємо такі місцевості, як: Бібрка, Черче, Ро
гатин, Бурштин, Калуш, Галич і Крилос. У Рогатині від
відуємо старинну церковцю св. Духа з іконостасом ще з 
XrV століття, З Рогагинщини походить і Роксоляна донька 
отця Лісовського, що її під час турецької навали забрали в 
ясир. Вона була вродлива, молода і розумна, та попала аж 
у почот султана Сулеймана, з яким мала діти. її в Ту
реччині прозвано Гурем. Народилася Роксоляна в 1502 
році, а померла в 1558 році, проживши тільки 56 років. Су-
лейман жив 71 років і помер у 1565 році. Маємо в Івано-
Франківському аж дві провідниці. Між іншим готель 
„Роксол5ша" є хіба один із найкраищх в Україні. 

(Продовження буде) 

Богдан Жолдак 

Кожного, хто вперше 
сюди потрапив, найперше 
дивує: 

— Чому Америка впер
то не бажає багатіти? 

Дивним це для нас є то
му, що наша пропаганда й 
надалі продовжує тракту
вати її, як країну наживи. 
Певно тому так, що тут 
кожен, хто приїздив заро
бити, міг це зробити. 

— Чому? — питаємо 
ми, коли бачимо, як хтось 
покинув авто з ввімкну
тим мотором. Або як по
серед спекотного дня го
рять усі ліхтарі на вулиці. 
Або ще багато чого тако
го, чого вже не побачиш 
навіть у нас: хтось пустив 
воду з пожежного гидран-
ту й жоден на вулиці не 
поспішає припинити таке 
марнотравство. Чому? 

Тому, що Америка най-
могутніша країна на зем
лі. І їй байдуже, що існує 
ще багато інших, де люди 
живуть багатше. Ба, на
віть краще. Американці 
вміють працювати, але 
вони не бажають надрива
тися. Бо ці люди мають 
надзвичайну самоповагу й 
не хочуть переінакшува
тися, аби ставити світові 
рекорди зі соціяльної за-
безпечености; чи, наприк
лад, з кількости найбагат-
ших людей на плянеті. 
Чому? 

Дивним є те, що на це 
питання можуть дати най-
бідніші її мешканці, по-
нашому „бомжі", а по-їх-
ньому „боми". Для них 
створено дуже теплі й 
охайні нічліжки, але чо
мусь ці заклади стоять 
порожні. Чому б не виспа
тися вигідно? Аніж десь у 
підземці на картоновому 
папері. Чому б не поїсти 
смачної вечері? Аніж ве
черяти грітими над багат
тям дешевими консеова-
Ми десь в покинутому бу
динку? Та тому, що навіть 
найбідніша людина в ЗСА 
має гідність і звернуться 
по соціяльний захист ли
ше в хвилину найбільшої 
скрути. Людина, яка вона 
не є, а не бажає змінюва
ти усталеного способу 
життя, ось чому! 

Англійці, або, скажімо, 
німці, з їхньою ощадли
вістю та ретельністю пе
ретворили б цю країну на 
правдивий рай. Але в то
му й полягає секрет ба
гатства Америки, що вона 
не хоче пнутися з усієї си
ли, вона не бажає форсу
вати свої можливості. 
Створені її народом саме у 
такий дивний спосіб. Во
на не хоче, бо знає: щоб 
мати найбільші в світі ре
сурси, треба заощаджува
ти людські зусилля. Спо
кійне, розважне життя — 
ось єдина запорука коло
сальної потуги. 

Як не дивно, але таку 
їхню „військову таємни
цю" розкриває хто? Та 
американський же фут
бол. Це велике видовище 
збирає, наприклад, у 
Стейтовому Коледжі в 
Пенсильванії, містечку з 
семидесятитисячним на
селенням, усіх його меш
канців на суботній матч 
вищої університетської 
ліґи. 

— Якщо у вас 70,000, 
то навіщо вам 90-тисяч-
ний стадіон? — запитав я 
у Михайла Найдана, фі-
лолога-славіста. 

— А гості? — подиву
вався у свою чергу він. — 
їм же також треба сісти 
десь? 

Гості тут непрості — це 
люди, які приїздять зда
лека на великих пересув
них будинках. їдуть вночі, 
щоб розташуватися бли
жче до стадіону. Корін
ним мешканцям дово
диться тупцяти зо три кі
лометри від паркування. 
Ці, прибульці, вони часто 
мандрують за улюбленою 
дружиною постійно. 

Тітка Михайла, Стефа-
нія, приїздить на матч за 
120 миль. Найбільше її 
бажання _ це піти на пен
сію, щоб мати можли
вість мандрувати за омрі
яною „Ниттані лайонс" 

постійно. Бач, улюблені 
футболісти літають спе-
ціяльним „Боїнґом" і 
простій жінці треба бага
то часу, щоб примандру
вати вчасно до матчу на 
пересувній своїй хаті. 

Навколо стадіону роз
ташувалися тисячі хаток. 
Понапинали шатра, роз
ставили столи, стільці, сі
мейно порозсідалися. То
чаться безперервні балач
ки про улюблених грачів. 
А їх лише в одній дружині 
біля 80! Доки про всіх пе
ребалакали, вже й на матч 
пора. 

Чому американці вига
дали свій футбол? Чим їх 
не задоволяв європейсь
кий? Або, скажімо, раґбі, 
дуже до нього подібна, 
але європейська гра? 

Там гравці змагаються 
ввесь період — від почат
ку до кінця, маючи лише 
дві-три заміни за гру, то^ 
то бігаючи до останньою 
краплі енергії. 

А тут? 
Поперше, це оркестри. 

Пенсильванійський Стей-
товий університет вистав
ляє своїх 180 духовиків 
проти 70 з Кентакі. Вони 
ревуть безупину, особли
во в критичні для рідної 
дружини моменти. Часто, 
зриваючи оплески більші, 
аніж гравці. Ілядачі зна
ють репертуар. І часто 
„гості", утнувши щось но
веньке й надто зааранже-
роване, можуть зірвати 
успіх, здавалося б, воро
же настроєного проти них 
стадіону. 

Подруге, це конкурс 
спідничок. Надзвичайно 
витончені гімнастки безу
пину демонструють повіт
ряні сальто (в критичні 
для рідної дружини мо
менти) підкинуть вгору 
сильними чоловічими ру
ками. Ці чоловіки часто 
змагаються: хто переки
дом з рук на ноги проко
титься через усе футбоне 
поле, в такі моменти, бу
ває, вболівальники не ту
ди дивляться й не туди 
вболівають. 

Потретє, це змагання 
персоніфікованих сим
волів дружин — з одного 
боку левиця Пенн стейту, 
з іншого —- папуга-кака-
ду. Безупину вони ман
друють перед трибунами, 
демонструючи переможні 
жести. 

Почетверте, поп'яте, й 
пошосте! 

Посьоме, це літак. Чи, 
радше, літачок. Через 
зливу не зміг висісти над 
стадіоном улюблений ди
рижабль, і от раптом се
ред кашлатих хмар, рис
куючи собою, з'являєть
ся „кукурузничок". Бо він 
тягне за собою ще й дов
железного змія з довже
лезним написом. Що ж 
там написано? „Слав 
партії?" Чи, може, приві
тання улюбленому напас
никові? Ні те, ні інше. А: 
„Трейсі, люба, дуже про
шу, виходь за мене за
між". 

Це є апотеозний мо
мент гри треба ж зірвати 
її! Що навіть грачі поза
дирали голови, не знаючи 
чим дивуватися — чи від
вагою каскадера, чи упер
тістю тієї Трейсі? Пірна
ючи в провали дощових 
хмар, літачок не два, не 
три, а шість разів облітав 
стадіон, а він, забувши 
про все на світі, в один го
лос кричить: Трейсі, виходи! 

Кричить, спільними зу
силлями (оскільки в міс
течку всі одне одного зна
ють) поставили ту Трейсі 
перед загальними відкри
тими, сказати б по-нашо
му, зборами. Й ошаліла 
Трейсі, підвівшися, чи то 
від кохання, чи від палко
го патріотичного бажання 
не зірвати гру почала кри
чати. Вмить трибуни 
вмовкли. Щоб почути то
ненький дівочий голосо
чок: я годжуся. 

Що надало улюбленій 
дружині енергії й проло
мили оборону противни
ка, здобувши бажане очко. 

(Закінчення на стор. 5) 
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ЗВІДОМЛЕННЯ РЕКОРДОВОГО ВІДДІЛУ УНСОЮЗУ 
ЗА МІСЯЦЬ ЛИПЕНЬ 1996-ГО РОКУ 

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ: 
НОВІ ЧЛЕНИ: 

Відд. : 
53 Заміс Катерина; Марро Жакл іна 
94 Кошів Стефан 
116 Колодій Михайло, Огефан 
146 Васеленко Сідній 
164 Морсіжа Ти Чарлс; Йоге Рашель 
174 Дубровський Оксана 
214 Гамуляк Таїса 
231 Зіолковський Лаврін 
2 3 3 Я р о м е Л а р и с с а 
238 Віджінс Касандра 
283 РоткоАнна 
496 ТурукЛіля 

НОВІ ЧЛЕНИ „УЛ" 
Відд.: 

112 Павлюк Іван, Мішель 
217 Вровн Олексій, Лавра 

ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ НАНОВО: 
Відд.: 

2 Ровіс Катерина 
20 ОпришкоЮлія 
53 Мурал Стефан 
56 Чамберс Джефрій, Михайло 
63 Карусо Михайло; Кірстен 

102 Ш о л ф Катерина 
106 ГубалНіна 
147 Ч а п л и н с ь к и й І р е н а 
155 М а к а р М и х а й л о 
156 Ціхановська Галина 
161 УляТомас 

206 Самборський Михайло 
220 Докляїван 
,̂̂ 3̂4 КурчакЮрій 
281 Кондратюк Володимир 
286 Барна Григорій 
307 Карапетіян Мара 
320 Іванович Володимир 
330 Ґошолок Сандра 
364 Семенюк Віра 
367 Барон Зенко 
3 7 2 К р о ґ К е н н е т P . , К а р л А . 
373 Ґарнер Нейл 
385 Чіхрай Михайло 
399 Несвік Катерина 
422 Сагасайло Роберт 
438 Борота Катерина 

ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ З ПЕРЕХІДНИМИ 
ЛИСТАМИ: 

Відд.: 
8 Ж у к Христофор 2; Сульжин-

ський Віктор 
15 Литвіник Саманта; Огар Анд

рій, Стефанія; Сорока Мико
ла, Петро; Таран Микола; Те-
деші Михайло, Роман; Шро-
едер Коліїн 

127 Процик Олександер, Степан, 
Филип 

155 Гальковим Степан 
387 Балкер Бріян, Данило, Михай

л о ; Коцур Олег 
489 Павлишин Софія 

ЧЛЕНИ, ЯКІ ЗМІНИЛИ КЛЯСИ АБО СУМИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

Відд.: 
217 Бравн Алекс, Лавра 

460 Рослицький Олег 
ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ: 

Відд.: 
83 Мерович Євген 

206 Марек Анна, Еміл ія 
231 т Бойтіс Катерина; М к М у р о й ж 

Матев 2 
248 Вайвір Бенжамін, Давид, Д ж о -

261 Кронветтер Ашлій 
341 Дубчак Іван 

ЧЛЕНИ, ЯИ ПЕРЕЙШЛИ ДО ДОРОСЛИХ З 
МОЛОДЕЧИМИ ГРАМОТАМИ: 

Відд.: 
82 Джевич Михайло, Павло 
ЧЛЕНИ, ЯКІ ПЕРЕЙШЛИ З ПЕРЕХІДНИМИ 

ЛИСТАМИ: 
Відд.: 

25 Павлишин Софія 
34 Литвіник Саманта; Огар Ан

дрій, Стефанія; Сорока Мико
ла, Петро; Таран Микола; Те-
деші Михайло, Роман; ІПрое-
дер Коліїн 

70 Галькович Степан 
101 Волкер Бріян, Данило, Михай

л о ; Коцур Олег 
203 Ж у к Христофор 2; Сульжин-

ський Віктор 
239 Процик Стефан, Филип 

ЧЛЕНИ, ЯКІ ВІДІЙШЛИ ІЗ ЗВОРОТАМИ В 
ГОТІВЦІ: 

Відд. : 
2 Повис Катерина 

20 О п р и ш к о Ю л і я 
53 Мураль Степан 
56 Шамберс Джефрій , Михайло 
63 Карусо Михайло 

102 В о л ф Катерина 
106 ГубальНіна 
112 Павлюк Іван, Мішель 

, 147 Чаплинський Прончак Ірена 
., 155 Макар Михайло 

156 Сіхановська Галина 
161 ЮляТомас 

206 Самборський Михайло 
220 Докляїван 
234 Адамс Катерина; Купчак Юрій; 

Сандруї Ребека 
269 Радченко Галина 
281 Кондратюк Володимир 
286 Барна Григорій 
292 Касельтон Марія, Матвій 
320 Іванович Володимир 
330 Ґошолок Сандра 
350 Делюсія Данелль 
364 Семенюк Віра 
367 Барон Зенко 
372 Даюнсій Сандра 
3 7 2 К р о ґ К а р л , К е н н е т 
373 Ж а р н е р Н е й л 
385 Чіхрей Михайло 
399 Несвик Катерина 
422 Сагасайло Роберт 
438 Борота Катерина 

ЧЛЕНИ, ЯКІ ВІДІЙШЛИ З ВИПЛАТЛАМИ 
ПОВИХ СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

Відд.: 
6 Кобальчик Джаніна 

13 ГайесТомас 
25 Бачинський Христина 
53 Крисалка Христофор 
39 Дупляк Орися 
59 Максиміюк Михайло 
116 Котляр Софія 
170 Тхір Христина 

235 Мельник Аманда 
257 Ґломба їван 
295 Ґошкоіван 
347 Кушнір Христина 
397 Яцюк Джефрій 
ЧЛЕНИ, ЯКІ ВИПЛАТИЛИ ВПОВШ ВКЛАДКИ 

Відд.: 
47 Федорів Олександер 
53 Крисалка Стефанія 
56 Федош Рудольф 
63 Турко Кірстен 
88 Таранко Ліза, Петро, Стефан 

209 Теребецький Володимир 
234 Крейц Стефанія 
242 Рейсі Кімберлій 
295 К л і щ Р а й м о н д 
307 Карапетіян Марія 

340 БасілюкЕйлін 
352 Ґлейм Артур 
385 Домбровський Бриян 
407 Вигюцький Петро 
422 Сагасайло Роберт 

ЧЛЕНИ, ЯКІ ПОМЕРЛИ: 
Відд.: 

63 Турко Іван 
168 Поібурчак Франк 
264 Тірпак Ґеральд 
ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОСЛИХ: НОВІ ЧЛЕНИ: 

Відд.: 
5 Ганчук Володимир 

13 Квіллінан Марія 
37 Колтсун Богдан, Ірина 
83 Ж м е н я к Вероніка; Мирович 

Євген; Такач Томас 
88 Діксон Квентін; Сінґура Таня 

146 Вітишин Вієслава 
163 Мідзіяк Василь 
172 Чубах Світлана 
174 Яґелович-Зак Данута 
217 В і л л я Ч е с т е р 
254 Платош Василь 
318 Саюк Стефан 
355 ГасякПеті 
3 6 7 К у ч м а Є в г е н і я 
4 3 4 К о л е с н и к П а в л о 
496 Божко Надія; Волошин Апо-

лінарія; Ґоркавчук Степан; 
Манчик Іван; Редько Анатолій, 
Любов ; Турук Любов , Єлена 

888 Березовський Софія ; Будсь-
кий Віктор; Вислобідський 
Денис; Гуменюк Орест; Ловн 
Данилія, Роман; Туринський 
Микола 

НОВІЧЛЕНИГ„АП«* 
Відд. : 

1 Янкович Михайло 
5 Мулик Антін 
5 Ґалага Анастасія 2 
8 Пінага Еміл ія 

13 Ваґанка Ольга 
17 Ш е п П е т р о 

2 2 Ґ а д з я к М а р і я ; С л о а н К о р і н н і 
2 5 Б л а г і т к а П а в л і н а 
2 6 Б е т в е ц ь к и й Ь а н 
27 Сосницький Самуел 
29 Яхваніван 
37 Дохич Христофор 
47 Роско Марія 
5 5 Д о б р о д і й С о н я 
56 Стотлер Тереза 
5 7 Н а з а р М и р о н , Р о з а л и н 
6 2 Б е р і й Ф р а н ц е с ; С т а р о с т а 

Д ж е й м с 
82 Яр инюк і ван 
83 Захарчук Марко 
94 Кончак Петро; Лаврик Михайло 
96 Валько Катерина; Кундик Єв

генія; Хардельо Роза 
102 Попович Марія 
106 БеннетАнна 
112 Попович Марія; Сайпік Глорія; 

Фулчер Роза; Якимів Ю л і я 
114 Пелюхівський Ванда, Олексій 
120 Зелінський Іванна; Смішик 

Іванна 
147 Х о м и к М и х а й л о м о л . ; Ч о р н и й 

А н н а , М и х а й л о 
155 С л о б о д і я н А н н а , Г р и г о р і й 
161 В е н а н з ь о В і р ц ж і н і я ; Ч е с к о с ь -

к и й М і л ь д р е д 
168 Г р і ш Ф р а н ц и с 
170 Г а л и ч І в а н , Ґ і з а М а р і я ; К о л о 

д і й Ю р і й 
171 С і ґ е л ь с ь к и й О л ь г а 
175 Є г о й к о С у с а н н а 
177 М о р і я р т і й Д ж е й м с 
220 ПаздзіорЛові 
221 В а й н е р П е т р о м о л . ; К а б а н с ь -

к и й К а р е н ; С е р і т ю к Р е н і й 
2 3 4 Б е р е з ю к Б о г д а н , І р е н а 
2 3 6 Н о в а к Е м м а 
2 3 7 Є д и н а к д - р Є в г е н 
238 ТурчанАнна 
264 Сусь Стефан 
277 Кебало Володимир 
282 Замулинський Йосиф 
292 Федак Теодосія 
309 Ґ о ш к о Е л е й н 
316 Босій Петро; Куцій Джуні 
3 2 0 П о п е р е ч н и й С т е ф а н 
3 2 2 С е д о р о в и ч М и р о н 
3 2 7 К о с т и ш и н В о л о д и м и р 
3 3 0 С у х о в і й Д і я н а 
3 3 7 Г у м е н ю к К а т е р и н а 
3 3 8 В а в е р ч а к М и к о л а ; О п а т М а р -

ґ а р и т а 
3 4 1 М а к с и м о в и ч Р о м а н 
3 4 8 С к а р д і н а Г е л е н а 
3 5 3 Р а т и ш Р о с т и с л а в 
3 5 6 П р о д и в у с О л е к с а 
368 Стефанишин Олександра 
377 Когут Іванна 
379 Вікніюс Ольга 
383 КовачБріджет 
381 Бойд Володимир 
399 Касприк Іван, Надія; Пундій 

Лідія; Харидчак Анієля 
414 Карпі Віра 
4 2 2 Б а р и л я к І в а н ; Ш е в ч у к С т е ф а н 
4 2 3 О д а р ч е н к о М а р і я 2 ; С и н и л о Іван 
4 3 0 Ш у м с ь к и й М а р і я 
4 3 8 К о з л о в с ь к и й М а р ґ а р и т а 
4 7 2 Н а к о н е ч н и й Б о г д а н 
4 8 4 Л і к т е й Я р о с л а в ; Х о л я в к а П е т р о 
4 8 9 С к р и б а й л о М а р т а , С т е ф а н 
4 9 0 Р о м а н к о в Д а р і я 
497 Саварин Петро 2. 

НОВІ ЧЛЕНИ „Aff*', ЩО ПЕРЕЙШЛИ З 
МОЛОДЕЧОГО ВЩДиіУ ДО ДОРОСЛИХ • 

Відд. : 
20 Коваль Томас 
47 Роско Марія 
81 Дудлій Донна 
96 Демітрас Катерина 

120 Айрес Карен 
130 Коваль Русель 
146 Коломбо Гелена 
155 Слободян Ліза, Нансій 
156 Роддін Патрисія 
158 Гумін Давид, Данєля 
161 Федерик Каролин 
175 Білецький Тарас 
177 Стандлій Михайло 
221 Вайнер Донна, Тарас; Филипо-

вич Тарас 
230 Юрса Д ж е ф р і й 
240 ЯкимаТимот ій 
290 Ґорчі Розамарія С о ф і я 
321 Неспор Йосиф 
325 Тимочик Іван мол . 
347 Ґлейсон Річард 
377 Тимчишин Роман, Тамара 
390 Бугрин Петро 
490 Пескіс Рейд; Ясентй Марсія 

НОВІ ЧЛЕНИ „UL« 
Відд.: 

76 МатвІїшин Кармеля ; Пересада 
Віталій 
Граб А^ 

248 БарловІ 

ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ НАНОВО: 
ІІДЦ.: 

7 К а ш у б а Д а в и д 
18 Левкович П., Левкович С ; 

Кап Віра 
20 Верещинський Ярослав; Со-

фійчук Стефанія 
25 Стебельський отець Василь 
3 7 П е т р а ч о М и х а й л и н а 
38 Ф р о м е л ь Стефан 

42 Вислоцький Ю л і я 
45 Гаранчук Соня 
5 5 С в и с т у н Б о г д а н 
56 Шамберс Біті 
67 ГероАнна 

102 Піндор Олександра 
121 Мельник Франк 
146 Гав ілейЮрій 
155 П а т е р с о н М и х а й л о 
156 Ціхановський Галина, Микола 
163 Спада Гелена, Петро 
164 Кинік Франк 
171 Перд іюНелл і 
183 КурилівЗенон 
204 БустіРойда 
271 Гриньків Михайло 
274 Корочинський Павло; Мусій-

чук Естер 
292 Білецький Серафин; Ф і л я с 

322 Голяк Мирон 
330 Ґошолок Сандра 
333 Роут Нансій 
343 Базів Роза 2 
349 Сухомел Стефанія 
3 5 0 С а р а ч и н с ь к и й Е м і л і я 
3 5 5 Г е н к о в с к и й Д а в и д 
3 5 8 К р а й н и к Й о с и ф 
3 6 4 М а т у ш а к Р о з а 
3 7 3 В і н с о н Д ж а н і н а 2 
3 7 9 5 ф у щ А н н а 
3 9 9 Б е н д і й Д ж е ф р і й 
4 3 0 І в а ш к і в В о л о д и м и г р 
4 4 0 К е р и к П а в л о 
4 5 8 Г р и ц а к В о л о д и м и р 
4 6 0 Ф и л и п о в и ч О л е к с а 
471 Симчич Еміл ія 
472 Дерзко Любомира 
486 Доскоч Ярослав; Кохан Стефанія 

ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ З ПЕРЕХІДНИМИ 
ЛИСТАМИ: 

Відд.: 
15 Андерсон ^ і к , Іван, Марія, 

Роза; Берден Филіс; Гавриляк 
Петро; Гарасимів Лариса, Яро
слава; Гесса Олексій; Ізяник 
Марта; Костинюк Марія; Лу-
ковський Василь, Катерина 2; 
Малик Ґордон; Одарчернко 
Олександер; Огар Володимир; 
Окрепкий Михайло; Попович 
Орест 2; Сахно Валерія, Роман 
мол . ; Симпсон Роза; Сорока 
Леон 2, Роза; Таран Борис, 
Іліб, Зіна; Хрислер Іванна, 
Тарас; Яцюк Анна, Михайло 

88 Пілат іван 
171 Левкович Петро, Сузеллен 
271 Зачкевич Богданна 
312 Завадовський Теодосія 
358 Кап Віра 
489 СаваТаня 

ЧЛЕНИ, ЯКІ ЗМІНИЛИ КЛЯСИ АБО СУМИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

Відд.: 
320 Герольд Францис 
385 Мандзіюк Лідія 
422 Пасічник Гелена 
444 Крочак д-р Михайло 

ЧЛЕНИ, ЯКІ ПЕРЕШИЛИ ДО ДОРОСЛИХ З 
МОЛОДЕЧИМИ П'АМОТАМИ: 

Відд. : 
82 Джевич Михайло, Павло 

ЧЖНИ,СУСПЕНДОВАШ: 
Відд. : 

15 Курилас Ольга 
171 Левкович Петро, Сузелін 
231 Боагіс Рикій 2, Роберт 2; Мо-

дерський Роберт; Прінц Йосиф 
353 Грибович Анастасія 
358 Кап Віра 
397 Байрамова Лариса 
479 Дзіндзюра Мирон 
ЧЛЕНИ, ЯКІ ПЕРЕЙШЛИ З ПЕРЕХІДНИМИ 

ЛИСТАМИ: 
Відд. : 

18 Кап Віра; Левкович Петро, 
Сузеллен 

34 Андерсон Ерік, Іван, Марія, Ро
за; Берден Филіс ; Гаврилюк 
Петро; Гарасимів Лариса, Яро
слава; Гесса Олексій; Ізяник 
Марта; Костинюк Марія; Лу-
ковський Василь, Катерина 2; 
Малик Ґордон; Одарченко Олек
сандер; Огар Володимир; Ок
репкий Михайло; Попович 
Орест 2; Сахно Валерія, Роман 
мол. ; Симпсон Роза; Сорока 
Леон 2, Роза; Таран Борис, Іліб, 
Зіна; >фислер Іванна, Тарас; 
Яцюк Анна, Михайло 

39 Зачкевич Богданна 
88 СаваТаня 

349 Пілат іва 
377 Завадовський Теодосія 

ЧЛЕНИ, ЯКІ ВІДІЙШЛИ ІЗ ЗВОЮТАМИ В 
ГбТШЩ: 

Відд.: 
7 Кашуба Давид 

20 Верещинський Ярослав; Со-
фійчук Стефанія 

31 ВишунасАнна 
3 7 П е т р а к о М и х а й л и н а 
38 Фромель Стефан 
42 Вислоцький Юлія 
45 Гаранчук Соня 
47 Бошняк Сандра 
5 5 С в и с т у н Б о г д а н 
56 Шамберс Бетті 
67 ГероАнна 

102 Ґлович Софія; Піндор Олек
сандра 2 

103 Танін Марко; Тишинський 
Юрій, Упяна 

106 Слива Ольга 
109 КуфманҐлорія 
121 Мельник Франк 
146 Гавілій Юрій 
155 П е т е р с о н М и х а й л о 
156 Ціхановський Галина, Микола 
163 Спада Гелена, Петро 
171 ПердюНеллі 
174 КозовикЮліян 
183 КурилівЗенон 
217 Сімоні Володимир 
240 Мадараш Роман 
266 Корункевич Петро 
269 Радченко Константин 
271 Гриньків Михайло 
274 Корочинський Павло; Мусій-

чук Естер 
287 Коник Руссель 
292 Білецький Марія, Серафин; 

Філас Марія 
322 Голяк Мирон 
330 Ґошолок Сандра 
343 Базів Роза 2 
349 Сухомель Стефанія 
350 Сарачинський Емілія 
355 Ганковський Давид 
358 Крайник Йосиф 
364 МатущакРоза 
367 Гестінґс (Гошовський) Василь 2 
373 Вінсон Джаніна 2 
377 Кулицький Марґарита 
379 }фущАнна 
399 Бендій Джефрій 
407 Петросоняк Пелагія 
432 Пашковський Марко 
434 Кульчик Ірена 
440 Керик Павло 
458 Грицик Володимир 
484 Прилепа Валентина 

486 Доскоч Ярослав; Кохан Стефанія 
488 Підляшецький Лікора 

ЧЛЕНИ, ЯКІ ВІДІЙШЛИ З ВИПЛАТАМИ 
ПОВНИХ СУМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

Відд.: 
5 Балко Стефан 

25 Ткач Олександра 
67 СтубанСгефан 

163 Дуда Орися; Кец Софія 
169 Ковальчик Михайло мол . 
171 Копельців Анна 

200 Дяк Анастасія 
204 РивакРона 
206 Когут Елеонор 
217 Шпак Ірена 
277 Заставний Роман 
285 СірикАнна 
316 Хміляр Василь мол . 
327 Калиновський Олесксандер; 

Пищимуха Василь 
383 Мартинюк Томас 
397 Годованець Марко 
399 Зидіяк Григорій 
430 Балас Василь 
434 Мельник Оксана 
440 Липка Анна 
444 ҐрузаЛіза 
488 Агачук Галина 
498 Супрунюк Віячислава 
ЧЛЕНИ, ЯКІ ВИПЛАТИЛИ ВПОВШ ВКЛАДКИ 

Відд.: 
12 Ґулич Роксоляна 
15 Іваськів Володимир 
48 Моканик Павліна 
70 Балинський Христина, Юрій 
112 Пайні Елена 
120 Б у р а с Ю р і й 
147 М і л л е р Елисавета 
161 Вуйцик Дарія; Ґеріяк Давид; 

Смітський Катя 
164 СтубанТед 
172 Косоноцький д-р Володимир 

204 Бусті Рода 
209 Теребецький Лавра; Янів Вол . 
230 ТабакаДебора 
233 МкДермотт Мирослава 
2 3 8 М у з и к а А д е л і н а 
2 7 1 М и с н и к М и к о л а 
3 0 7 С м о л и н с ь к и й Б о г д а н 
352 Ґлієм Катерина; Малиновсь-

кий Дарія 
364 Гнатюк Андрій, Дмитро, Марія 
383 Мартинюк Томас 
414 Румак Іван, Катерина 
430 Шперналь ї гор 
458 Товарницький Марія, Степан 
471 Симчич Еміл ія 
472 Дерзко Любомира 

ЧЛЕНИ, ЯКІ ПЕРЕЙШЛИ НА БЕЗПЛАТНЕ 
ПРОДОВЖЕННЯ: 

Відд. : 
184 Савицький Юрій д-р 

ЧЛЕНИ, ЯКІ ПОЖРЛИ: 
Відд. : 

10 Бартков Марія 
15 Ліщинський Ярослав 
20 Шептак Михайло (три) З. 
22 ПашкоБісаі ' 
25 Стебельський отець Василь; 

Турко Марія 
39 Мацькоіван 
43 Кіндрат Іван д-р 
52 Шабан Росі 
53 Бібик Михайло 
59 Фламович Василь 
62 Геврик Богдан 
63 Сенополі Антоній; Турко Іван 
70 ДемченкоЮлія 
83 Кривуцький Еді 
88 Бегуняк Михайло; Тритяк Вол. 
94 Бойкинич Юрко 2 
96 Дуркач Микола 

103 Танін Естер 
115 Маланій Богдан 
121 Н е в е н Е с т е р 
122 П о п о в и ч В і к т о р і я 
130 К а р п е в С т а н л е й 
133 К о р с у н М и к о л а 
161 К р о к о н к о Й о с и ф 2 ; Н а д з а к 

Й о с и ф ; Р у с е н к о К а т е р и н а 
163 Кушніренко Михайло 
167 Крохмальний Микола 
168 Стецько Марія 
171 Колодій Орест 
194 Мосюрчак Дмитро 
204 Тисовський Володимир 
206 Романський Володимир 
217 Синявський Марія 
230 ПіркоАнна 
235 Емик Володимир 
237 Мінчак Анна 
2 3 9 С в і ч и н с ь к и й А н н а 
240 ГренІван2. 
253 Чорнобай Анна 2; Таннер Розалія 
264 Галущаківан 
267 Британ Роман 
2 7 4 В о й т е к М а р і я 
2 7 5 М и х о ц ь к и й М и х а й л о 
2 7 7 М а т і я ш В а с и л ь 
316 П а н ч е с о н Я м е с ; Я н у с І в а н с т . 

3 3 9 М у ш и н к а Т е о д о р 
3 4 5 Б е з д і т к о М и к о л а 
3 4 8 Б і л и й М а р і я 
3 5 4 Т р у ш П а в л о 
361 Кучма Корнеля 
362 Цум&Анн&2 
364 Реміндер Ірена 
377 Кулицький Федір 
379 Процик Олександер 2; Сир-

нейк Михайло 
383 Гома Марія (три) 3. 
407 РоманчукАнна 
441 Доміник Анна 
452 Дорожинський Анна 
460 Филипович Олексій 
465 Н о в о с а д Т о м 2 
481 Пітух Михайло 
487 Кузій Григорій 

АКЦИДЕНТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 
ЧЛЕНИ ПРИЙНЯТІ НАНОВО: 

Відд.: 
164 Рудий Л. 

ЧЛЕНИ, ПРИЙНЯТІ З 
ПЕРЕХІДНИМИ ЛИСТАМИ: 

Відд.: 
15 Івашків Володимир; Любовсь-

кий Анна; Попович Орест; Сте-
ф у р а к Данній; Шроедер Дебора 

88 Кап Ігор 

ЧЖНИСУСПЕНДОВАШ: 
Відд. : 

103 Тїшшнський Юрій 
115 БлоудЕрнест 
231 Боатес Рицький, Роберт; Мо-

дерський Роберт; Прінц Йосиф 
266 Корункевич Петро 
353 Ковадла Аллан 
498 Заддерій Мервін 

ЧЛЕНИ, ЯКІ ПЕРЕЙШЛИ З ПЕРЕХІДНИМИ 
ЛИСТАМИ: 

Відд. : 
34 Любовський Анна; Попович 

Орест; Стефурак Даній; Шро
едер Дебора 

48 Кап Ігор 
430 Івашків Володимир 

ЧЛЕНИ, ЯКИМ ВИГАСЛА ВАЖШСГЬ 
ТЕРМШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

Відд. : 
385 Мандзюк Лідія 
407 Навроцький Марія 
445 КаптійГ 

ЗІСТАШІЕННЯ ЗПДНО З КЛЯСАМИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ МОЛОДІ: 

6,765 
3,560 
2,901 

Нові Кляси 
W 
Е 
Е20 
Е65 
Р20 
Р65 
ТР65 
Т23 
WSP 
SPE65 
UL 

Разом 

74 
1,545 
1,840 

236 
2,291 

185 
968 
353 
600 
625 

60 
8,853 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ 
ДОРОСЛИХ: 

DP60 9 
DP65 58 
SP W 2,54 
SP Е65 28 
ADD 4,86 
ТЮ 4 
Т5 ІА 
DT30 
ART 
UL 2А 

ДОРОСЛІ ЧЛЕНИ 3 МОЛОДЕЧИМИ 
ГРАМОТАМИ: 

"w 
Р20 и 
Е20 1 
Р65 2 

У В А Г А , 

ЯКУ КОЖНИЙ ВІДДІЛОВИЙ УРЯДОВЕЦЬ І ЧЛЕН УНСОЮЗУ ПОВИНЕН ПРОЧИТАТИ І ВІДПОВІД

НО ДО НЕЇ ДОСТОСУВАТИСЬ. 

ТІ ПОВНОЛІТНІ члени молодечого департаменту, що тут проголошені в рекордовому звіті за МІ
СЯЦЬ ЛИПЕНЬ 1996-го РОКУ, ЯК СУСПЕНДОВАНІ, МОЖУТЬ БУТИ ПРИЙНЯТІ НАНОВО В ЧЛЕ
НИ УНСОЮЗУ, ЯКЩО ЗГОЛОСЯТЬСЯ ДО СЕКРЕТАРІВ СВОЇХ ВІДДІЛІВ І ЗАПЛАТЯТЬ ЗА ЧАС 
СУСПЕНДИ ВКЛАДКИ, БО ІНАКШЕ ЧЛЕНИ БУДУТЬ ПОЗБАВЛЕНІ ВСІХ ЧЛЕНСЬКИХ ПРАВ, ЗАПО
МОГ І ПРИВІЛЕЇВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ ПРАВ, ЯКІ Є ЗАТВЕРДЖЕНІ ГРАМОТОЮ І СТАТУТОМ, ТЕ 
САМЕ ВІДНОСИТЬСЯ ДО ЧЛЕНІВ, ЯКІ ВПРОДОВЖ ЛИПНЯ 1996-го РОКУ ВЗЯЛИ ПЕРЕХІДНІ 
ЛИСТИ І ДОСІ НЕ ЗГОЛОСИЛИСЯ до ІНШИХ ПОВНОПРАВНИХ ВІДДІЛІВ. 

МАРТА ЛИСКО 
СЕКРЕТАР 

ЧИСЛОВЕ ЗІСТАВЛЕННЯ ПРО РУХ ЧЛЕНСТВА УНСОЮЗУ 

Стан з червня 1996 р, 16, 
Приріст у липні 1996 р. 
Нові активні члени 
Нові УЛ 
Прийняті наново 
Прийняті з перехідними листами 
Зміни кляс забезпечення 
Прийняті з молодечого відділу 
Разом 
Убуток у липні 1996 р. 
Суспендовані 
Відійшли з перехідними листами 
Зміни кляс забезпечення 
Відійшли до дорослих 
Померли 
Вибрали гроші 
Відійшли з дозрілими вивін. грамотами 
Виплатили вповні вкладки забезпечення 
Відійшли на част. випл. забезпечення 
Відійшли на безпл. продовж, забезпечення 
Вигасла важність забезпечення 

Разом 
Неактивні члени 
Приріст у липні 1996 р. 
Виплачене забезпечення 
На безпл. продовженні забезпечення 
Разом 

107 

19 
5 

24 

263 

34 
8 

42 

19 

0 
0 
0 

389 

53 
13 
66 

Убуток у липні 1996 р. 
Померли 
Вибрали готівку 
Повернені в активні 
Вигасло продовження забезпечення 
АІП 

Разом усіх членів УНСоюзу 
у липні 1996 р. 16,470 38,728 4,862 60,060 

ЗВІТ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ УНСОЮЗУ 
ЗА МІСЯЦЬ ЛИПЕНЬ 1996-ГО РОКУ 

ЗДОБУТКИ ОРГАШЗАТОРІВ УНСОЮЗУ ПО ОКРУГАХ 
У ЛИПНІ 1996 року 

Ч.В. Організатор Придбав Сума СП ЮЛ КБ Раз< 
у липні забезпечення у 19 

Округа АЛЛЕНТАВН 
318 С. Саюк 1 3,000 

Округа БОСТОН 
238 АннаРемик 1 2,000 1 

Округа ЦЕНТРАЛЬНА 
355 С. Гасяк 1 5,000 1 

Округа ДІТРОЙТ 
94 Гелена Татарська 1 5,000 
146 Г Корб'як 2 10,000 1 
174 А. Слюсарчук 2 8,000 

5 23,000 1 

Округа КЛІВЛЕНД 
112 АннаСмит 2 20,000 2 
233 М. Сілецький 1 5,000 

З 25,000 2 

Округа МОНТРЕАЛЬ 
434 Олександра 

Дольницька 1 10,000 

Округа НЮ ГЕЙВЕН 
254 А. Платош 1 3,000 

Округа НЮ ЙОРК 
5 Т. Воробець 1 2,000 1 

Округа НЮАРК 
37 Ольга Осередчук 2 10,000 
76 А. Воробець 2 57,500 2 

172 Л. Сгарух 1 5,000 
214 О. Твардовський 1 3,000 
234 Є. Остиславський 2 35,329 2 

8 110,829 4 

Округа ОЛБАНІ 
13 П. Шевчук 1 5,000 
88 Стефанія 

Гаврилюк 2 6,000 

3 11,000 

Округа ФІЛЯДЕЛЬФІЯ 
83 С. Гавриш З 13,000 
116 С. Шилкевич 2 6,000 2 
163 Т.Дуда 1 3,000 
231 В. Пастушок 1 2,000 1 
248 Й. Бінчак 1 10,000 1 

8 34,000 З 1 

Округа ШТТСБУРҐ 
53 І. Головатий 2 4,000 2 

Округа РОЧЕСТЕР 
217 Оксана Маркусь 1 25,000 

ЛОгарух 2 30,000 2 
367 П.Дзюба 1 5,000 

4 60,000 2 

Округа СИРАКЮЗИ/ЮТИКА 
283 Ч. Гавришків 1 5,000 1 

Округа ТОРОНТО 
888 Марія Хомин 11 906,000 11 J 

Ірина Данилович З 99,687 З 
Славіка Ґлісік 2 200,000 2 
Р. Кук 4 375,000 4 
Марія Лабай 2 6,000 2 
КатяСтефанюк 1 3,000 1 

23 1,589,687 23 

Округа ВІЛКС БЕРИ 
164 ШейлаБутрей 1 10,000 

Т. Бутрей 1 5,000 
2 15,000 

НЕОБ'ЄДНАНІ ВІДДІЛИ в АМЕРИЦІ 
496 М. Пилилп'як 9 41,000 : 

АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ! УКІ»АЇНИ 

із власноручним підписом і 
особистою печаткою 

першого Президента України 

ЛЕОНІДА КРАВЧУКА 
Надзвичайно гарно оформлене видання, текст 

подано староукраїнським шрифтом, 

Обмежений спеціяльний наклад. 
Кожен примірник пронумеровано. 

Ціна 20 дол. + 5 дол. за пересилку. 

SVOBODA BOOKSTORE 
ЗО Montgomery Street, Jersey City, N.J. 07302 

Мешканців Ню Джерзі просимо додати 6% податку 

ЗДОБУТКИ ОКРУГ УНСОЮЗУ у ЛИПНІ 1996 року 

Забезпечення на суму 

іі І 
Філядельфія 
Піттсбурґ 
Шамокін 
Аллентавн 
Скрентон 
ВІЛКС Бери 

Округи ПЕНСИЛЬВЕНІЇ 
533,000 
79,960 
58,000 
6,000 

Разом 

Ню Йорк 
Сиракюзи/Ютика 
Рочестер 
Олбані 
Ваффаіло 

Округа МЕРИЛЕНДУ 

Округи НЮ ЙОРКУ 
2,000 
5,000 

60,000 
11,000 

227,243 
50,000 

139,941 
161,000 

788,184 

1. Н ю а р к 
2. Дже рз і Ситі 
3 . П е р т А м б о й 
4. Пассейк 

Округи Н Ю Д Ж Е Р З І 
3,290,555 

63,000 
147,000 
105,000 

Разом 35 83 110,829 

Округи І Л Л И Н О Й , М И Ш И Ґ Е Н , ОГАЙО 
1. Чикаго, І л л . 2 3 — 2 3 — 158,000 
2. Дітройт, Миш. 15 5 40 23,000 428,000 
3. Клівленд, Огайо 13 З 15 25,000 130,388 
4. Янґставн, Огайо 3 — 2 — 13,000 

2. 
3. 

1. 
2. 

Разом 54 , 8 80 

Округи НОВОЇ АНГЛІЇ 
Н ю Гейвен, Кони. 12 1 15 
Бостон, Масс. 5 1 6 
Вунсакет, Р. Ай. 5 — 4 
Разом 22 2 25 

48,000 

3,000 
2,000 

5,000 

Округи ЗАХІДШХ СТЕЙТІВ АМЕРИКИ 
Центральна 5 1 1 5,000 
Міннеаполіс, Мін. 5 — 3 — 
Разом 10 1 4 5,000 

729,388 

114,000 
30,000 
20,000 

164,000 

5,000 
32,000 
37,000 

Торонто, Онт. 
Монтреаль, Квеб. 
Ніяґара, Онт. 
Захід Канади 

Округи КАНАДИ 
4,353,218 

50,000 

10,000 

Загальна сума 309 513 1,933,516 10,807,068 

ПОЕЗІЇ ЛЕОНІДА ФЕДОРУКА 
„У Леоніда Федорука тонке відчуття слова, він його\ 

звіряє на смак і на звук, пише зворушливо безборонні 
в своїй ліричності вірші про Україну, батька, матір, кохану" 

(Петро ОСАДЧУК) 

ЛИПНЕВА МОЯ УКРАЇНА. Київ: Веселка, 1993. 
СЕРЦЕТРУС. Київ: Просвіта, 1995. 

Ціна однієї книжки 7 дол. 

Пересилка — 2 дол. за одну книжку, 
2, 50 дол. — за обидві книжки. 

Можна придбати в 

SVOBODA BOOKSTORE 
ЗО Montgomery Street, Jersey City, N.J. 07302 

Мешканців Ню Джерз і просимо додати 6 % податку. " 

MYRON В. KUROPAS: 

ТНЕ UKRAINIAN AMERICANS: 
ROOTS AND ASPIRATIONS 1884-1954 

University of Toronto Press, Toronto, Buffalo, London, 1991, printed in Canada, pp. 
534. Price $50.00 

As Crest Subtelny writes in Forewood, "since the appearance of Julian Bachynsl^y's 
'Ul(rainska Imigratsiia v Ziednanykh Derzhavakh Ameryky' in 1914 no major history of the 
Ukrainian Americans has appeared." And now not only scholars want to know more atюut 
"Ukrainian - American experience", but also descendants of the immigrants want do know аіюиі 
their parents and grandparents, Ukrainians in the county back home want to know more about 
Ukrainian Diaspora, so maligned by Soviet propagandists, also. ..."And for Americans, who might 
soon have to deal with an Important, sovereign Ukrainian state, the past and present aspirations 

Необ'єднані Відділи 
в Америці 16 

Балтимор 



С В О Б О Д А , Ч Е Т В Е Р , 14-го Л И С Т О І НАДА 1996 р. 

МІСЯЧНИЙ ЗВІТ г о л о в н о г о КАСИРА уНСОЮЗУ 
ЗА МІСЯЦЬ ЛИПЕНЬ 1996-го РОКУ 

П Р И Б У Т К И 

Вплати вкладок 
Акцидентового Забезпечення 

ВІДДІЛ 

1 
6 
10 
14 
15 
16 
17 
20 
22 
25 
27 
32 
37 
42 
44 
45 
47 
55 
57 
59 
62 
66 
76 
78 
83 
94 
95 
96 
102 
106 
112 
113 
114 
115 
116 
121 
125 
130 
133 
137 
142 
143 
146 
155 
156 
157 
161 
164 

Заплатив 

2.20 
25.80 
28.45 
16.35 
1.75 
3.70 
8.30 

11.00 
107.50 

12.60 
55.80 
36.00 
22.00 
40.10 

5.70 
8.25 

103.60 
8.30 
6.50 

13.00 
2.45 
2.45 
6.50 

14.50 
42.20 
26.10 

7.55 
26.95 
18.90 
9.60 

57.40 
1.75 
5.70 

20.95 
4.65 
6.50 

31.20 
33.00 
34.70 
16.60 
1.00 
9.20 

33.20 
11.40 
17.50 

6.50 
14.80 

Відділ 

169 
170 
171 -
173 
174 
178 
180 
183 
200 
204 
206 
214 
216 
217 
221 
230 
231 
233 
234 
238 
239 
240 
242 
245 
247 
257 
259 
261 
266 
271 
277 
282 
283 
291 
292 
293 
ЗОЇ 
303 
304 
305 
307 
316 
317 
320 
325 
327 
328 
337 

Заплатив 

13.00 
10.65 
16.60 
19.20 

127.05 
3.35 

28.50 
18.70 
43.70 
9.20 

23.20 
1.00 

63.05 
23.10 
27.80 

8.30 
39.00 
55.85 
14.80 
3.35 
6.40 

36.00 
35.80 
24.80 

3.65 
11.00 
39.70 

1.85 
49.00 
14.00 
22.80 
7.35 

38.80 
47.65 

6.70 
29.30 

1.75 
41.30 
5.80 

44.40 
26.70 
11.00 
9.65 

36.25 
9.20 
3.20 
4.05 

22.00 

Відділ 

338 
343 
345 
347 
348 
349 
353 
360 
361 
362 
368 
372 
374 
377 
385 
387 
388 
401 
402 
407 
409 
412 
416 
421 
422 
423 
427 
430 
432 
434 
444 
445 
450 
456 
459 
465 
471 
473 
484 
486 
488 
490 
492 
496 

Разом 

Заплатив 

6.50 
6.50 
2.90 

11.80 
0.45 

34.85 
21.30 
8.35 

16.60 
27.60 
25.80 
13.00 
9.20 
4.80 

25.25 
34.10 
45.50 
30.60 
0.85 
2.45 
6.50 
9.20 

10.50 
11.00 
51.95 
3.35 

28.35 
34.25 
39.50 
41.50 
36.00 
11.00 
2.90 

11.00 
10.05 
73.20 
4.80 

58.10 
1.10 
1.75 

33.20 
16.10 
19.30 
66.25 

3.039.9 

ВИПЛАТИ ПОСМЕРТНИХ ДОПОМОГ ЗА ЛИПЕНЬ 1996 РОКУ 

Відділ Ім'я і прізвище Сума 

Алессандріна Венке 
Алессандріна Венке 
Михайло Маґора 
Михайло Шептак 
Михайло Шептак 
Михайло Шептак 
Бессє Пашко 
Марія Турко 
Огепан Сапіга 
Іван Мацько 
Михайло Бібик 
Василь Фламович 
Богдан Геврик 
І в а н Т . Турко 
Іван Т. Турко 
Павло Кузьмин 
Марія Пальмер 
Марія Пальмер 
Осипа Городиська 
Ричард Купчик 
Ю л і я Паньків 
Станлей Карпів 
Михайло Кузьмин 
Михайло Кузьмин 
Галина Сисин 
Галина Сисин 
Марія Кавка 
Осип Судомир 
Володимир Романський 
Володимир Й. Падяк 
Петро Такий 
Микола Мелько 
Микола Мелько 
Анна Чорнобай 
Анна Чорнобай 
Ю л і я К. Запатка 
Ю л і я К. Запатка 
Іван Галущак 
Ричард П. Газей 
Ричард П. Ґазей 
Єлізабета Длуґош 
Теодор Ф . Мушинка 
Марія Білий 
Стелла Літтеріні 
Марія Добуш 
Осип Зеруха 
Евген Ґречило 
Степан Шайн 
Степан Шайн 
Катерина Ленів 
Катерина Ленів 
Федір О. Кулицький 
Мабель Гаракель 
Марія Хома 
Марія Хома 
Марія Хома 
Евгенія Бондар 
Евгенія Бондар 
Андрій Пассин 
Карло Нищий 
Карло Нищий 
Михайло Пітух 
Степан Тисовський 

500.00 
500.00 

1,000.00 
1,000.00 

500.00 
500.00 
500.00 
500.00-

1,000.00 
1 , 0 0 0 . 0 0 

500.00 
500.00 
500.00 
500.00 

1,557.00 
1,000.00 
1,000.00 

500.00 
1,000.00 
1,000.00 

500.00 
1,000.00 

500.00 
500.00 
500.00 
500.00 

1,000.00 
1,000.00 

500.00 
500,00 
500.00 

1,000.00 
1,000.00 

500.00 
500.00 
500.00 

1,000.00 
1,000.00 

500.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 

500.00 
1,000.00 
1,000.00 
2,500.00 
1,000.00 
1,000.00 

500.00 
1,000.00 

, 500.00 
500.00 

1,000.00 
500.00 
500.00 

1,000.00 
500.00 

1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 

Разом 50.057.00 

412 Іван Шах 
465 Тома Новосад 
465 Тома Новосад 

136.00 
500.00 

1,000.00 

ВИПЛАТИ ДОПОМОГ з БРАТСЬКИХ ФОНДІВ ЗА ЛИПЕНЬ 1996 Р. 

Андрій Тос 
Марія С. Фішер 
Сальватор Ґос 
Ричард М. Пульс 
Анна Копе 
Мирон Галайдіда 
Борис Ґуль 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Разом 

УКРАЇНА: ПУТІВНИК 
Київ: Смолоскип, 1993 

Ціна 27.75 дол. включно з пересилкою. 

Подано всі необхідні для туриста інформації. 

SVOBODA BOOKSTORE, ЗО Montgomery Street, Jersey City. NJ 07302 

М е ш к а н ц і стейту Н ю Д ж е р з і п ідля гають 6 % - м у податков і 

Волати вкладок усіх кляс 
Життьового Забезпечення 

Відділ 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
25 
26 
27 
29 
31 
32 
34 
37 
38 
39 
42 
43 
44 
45 

' 47 
48 
49 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
62 
63 
66 
67 
70 
73 
76 
78 
81 
82 
83 
86 
88 
92 
94 
95 
96 

~ 9 Г " 
102 
103 
106 
107 
109 
112 
113 
114 
115 
116 
120 
121 
122 
123 
125 
126 
127 
128 
130 
131 
132 
133 
134 
137 
139 
142 
143 
146 
147 
153 
155 
156 
157 

Заплатив 

533.75 
93.26 
53.95 

3,526.61 
97.23 

583.23 
1,999.22 

52.79 
372.74 
220.93 

1,1895.8 
446.89 

2,456.32 
220.85 
905.98 

42.76 
843.13 
158.11 

2,600.17 
2,393.42 

721.01 
2,266.37 
1,417.34 

60.85 
504.58 
501.75 

2,207.4 
420 

659.06 
2,374.46 

134.16 
284.03 
326.96 

5,570.16 
387.09 
177.62 
43.41 
13.47 

3,126.9 
937.23 

1,674.42 
244.78 
1,207.3 
2,160.2 

2,145.54 
391.41 
728.36 

2,230.55 
38.22 

1,219.47 
704.95 
670.78 

1,674.41 
2,703.3 
1,175.4 

1,677.45 
155.8 

3,480.92 
225.9 

3,985.95 
40.66 

1,140.08 
468.364 
1,295.7 

56.44 
61.63 

4,915.45 
257.73 

1,765.59 
401.81 
491.49 

2,552,29 
194 

172.57 
• 314.25 
1,444.65 

9.33 
1,428.21 

117.38 ^ 
878.62 
28.04 

102.66 
573.74 
202.8 
38.35 
62.93 

22106 
227.96 

2,485.5 
5,160.86 

128.49 
5,564.56 

590.68 
119.14 

Відділ 

158 
161 
162 
163 
164 
165 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
180 
182 
183 
184 
192 
193 
194 
200 
203 
204 
205 
206 
214 
216 
217 
220 
221 
224 
230 
231 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
245 
247 
248 
254 
257 
259 
261 
264 
266 
267 
269 
271 

"^^"'277" ~^ 
280 
281 
282 
283 
285 
286 
287 
288 
290 
291 
292 
293 
295 
296 
ЗОЇ 
303 
304 
305 
307 
309 
ЗЦ 
316 
317 
318 
320 
321 
322 
323 
325 
327 
328 
330 
331 

Заплатив 

3,360.05 
4,351.59 

308.92 
707.23 
318.46 
738.15 

1,269.52 
496.1 

3,126.32 
6,151.43 

725.91 
1,239.39 
3,344.36 
1,665.23 

69.95 
4,011.06 

272.2 
372.92 
783.56 
304.48 
913.61 

160.3 
23.74 

495.42 
2,545.01 

10.1 
657.33 

21.05 
1,472.01 

139.45 
3,450.65 
3,387.22 
2,739.33 
7,990.2 

175.5 
1,124.33 

875.92 
364.13 

1,858.3 
41.39 

1,469.01 
927.14 

1,170.79 
216.49 

3,184.61 
3,184.61 
1,350.27 

162.46 
834 

290.29 
168.3 

583.17 
1,083.29 

484.22 
215.91 

1,590.47 
2,696.92 

373.33 
1,355.97 

921.55 
2,542.29 

24.45 
416.58 

1,586.7 
201.5 

353.72 
37.1 

107.81 
327.86 
464.3 

234.21 
1,633.84 
1,504.96 

189.72 
38.71 

138.41 
424.43 
655.06 

2,121.21 
1,804.31 

669.83 
28.68 

3.034.36 
394.71 
24.81 

1,514.3 
905.18 
892.78 
254.77 

1,604.47 
1,982.61 

410.36 
3,505.94 

158.02 

Відділ 

332 
337 
338 
339 
341 
343 
345 
347 
348 
349 
350 
352 
353 
354 
355 
356 
360 
361 
362 
364 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
376 
377 
378 
379 
381 
382 
383 
385 
387 
388 
389 
390 
395 
399 
401 
402 
403 
407 
409 
412 
414 
416 
421 
422 
423 
427 
430 
432 
434 
437 
438 
439 

^ 441 
444 
445 
450 
452 
456 
458 
459 
460 
461 
465 
466 
467 
471 
472 
473 
474 
479 
481 
484 
486 
487 
488 
489 
490 
492 
496 
497 
777 
888 

Разом 

Заплатив 

43.27 
1,984.33 
2,636.07 

421.6 
1,924.33 

466.09 
466.28 
1,628.4 

1,677.82 
648.01 

1,073.75 
1,205.17 
1,630.2 

28.83 
1,003.68 
1,428.79 

30.6 
389.74 
707.49 
129.29 

1,983.31 
2,184.03 

8,65 
36.69 
72.06 

213.31 
48.93 

142.01 
37.4 

3,469.83 
356.47 

1, 970.4 
995.32 
156.45 
689.86 

558 
603.86 
574.83 

10.96 
1,424.72 

52.9 
4,518.81 

700.64 
503.68 
687.61 
924.53 
615.18 
753.74 

1,515.45 
171.99 

1,703.48 
9,190.7 

4,590.06 
653.68 

2,298.08 
2,522.55 

896.84 
409.55 

1,012.23 
468.52 
385.71 
197.99 

213.8 
1,065.49 

606.06 
188.64 
547.92 

52.96 
38.19 

252.97 
929.23 
162.19 
204.91 

1,067.08 
1,733.72 
3,104.86 

332.62 
183.23 
206.01 

2,870.46 
911.92 
82.65 

787.25 
1,890.87 
1,842.89 

359.33 
1,411.63 

4,576.86 
901.11 

8,073.09 

329,347.48 

У МЕЖАХ 
ЗАЦІКАВЛЕННЯ 

ІСТОРІЯ, ПОЛІТИКА, ПРЕСА, 
СИЛЮЄТИ, РЕЦЕНЗІЇ 
Стор. 542, ціна $20.00 

з пересилкою. 
SVOBODA BOOKSTORE 

ЗО Montgomery Street 
Jersey City, N.J. 07302 

Мешканців стейту Ню Джерзі 
обов'язує 6% стейтового податку. 

У К Р А Ї Н С Ь К А В И Ш И В К А 

А Л Ь Б О М 

Автор тексту та упорядник 

Тетяна Кара-Васильєва. 

Художник Майя Ессаулова. 

Київ: „Мистецтво", 1993, стор. 263. 

Тверда оправа, ціна 32.00 дол. 

Можна набувати у книгарні Свободи. 

Мешканці стейту Ню Джерзі зобов'язані 

Нововидана книжка 

І. ДИБКОФИЛИПЧАК 

ПО СТЕЖИНАХ ДУШІ 
в ірш і , проза і переклади англійських письменник ів : А. 

Повпа, МІлтона, Ф. Бейкона і Аддісона та американ

ської письменниц і Е. Віллер-Вилкокс. 

К н и ж к а В твердій обкладинц і , 190 ст., в ц ін і : 11.50 пере

силкою. 

Є ще поезі ї „На крилах Д у м " і драма , тверда обкл. 155 ст. 

— 10 дол. „Хутір Тварин" — переклад з „Ан імаль Ф а р м " 

Д ж . Орвелла — 5 дол. Та авторства Івана Филипчака , но-

воперевидана „Братня Любов " , тверда обкл. 231 ст. ц іна: 

7.50 дол. і „За Вчительським Хл ібом" , тверда обкл. 224 

ст. — 10.50 дол. 

М о ж н а з а м о в и т и : 

І. D Y B K O F Y L Y P C H A K 

61 C l a r k A v e . 

R u t h e r f o r d , N J 07070 

Ф І Н А Н С О В И Й В І Д Д І Л 

ПРИБУТКИ ЗА Л И П Е Н Ь , 1996 

Членські вкладки 
Вплати на пенсійні грамоти 
Прибутки книгарні і друкарні 
Прибутки від інвестицій: 

347,73029 
80,802.48 

і підклад грамот 

Реальності в Кергонксоні 
Коротко терміні 
Уділів 

Комісійна Винагорода 
"Universal Life" 
Премії шпитального забезпечення 

За дозрілі вивінувальні грамоти 
Кошти інвестицій 
"Свобода" за орган 
Чинші 
Винагорода обласних організаторів 
федеральних і стейтових податків 
та соціяльне забезпечення працівникії 
Коштів телефону 

Різні прибутки: 
Пожертва до фонду Братського 
Пожертви для фонду Відродження 
України-УНС 
Переносне конто для Корп. Дому У н е 
З продажі анг. Енц. Українознавства 
Переносне конто 
Внутрішні союзові трансакції 

6.560.59 
185,893.71 

595.02 

Інвестиції: 
Дозрілі і продані бонди 
Сплачено членських позичої 
підклад грамот 
Сплачено гіпотечних позичс 
Продані коротко термінові і 

2,767.14 
145,919.81 

5,322.151.90 
Разом _ 
Разом загальний прибуток 

5Д74>79&52 

^шж 
ВИДАТК И ЗА ЛИПЕНЬ 1996 

Виплати членам: 
Виплати і частинні звороти 
пенсійних грамот 
Грошові звороти 
Посмертні допомоги 
Дивідендова акумуляція 
Повернені вкладки 
За дозрілі вивінувальні грамоти 
Допомога з фонду Братського 
Відсотки від посмертних допомог 
Премії за реасикурацію 

51.693.00 
5,224.51 

206.10 

Разом 

Книгарні І друкарні 
Організаційні видатки: 

Оголошення 
Комісійна Винагорода 

ГРОМАДСЬКІ ІМПРЕЗИ 
Редакційні вістки про громадсь|<і- імпрези будуть.ппмішені.у_ 

„Свободі' тільки після появи платних оголошень у щоденнику II 

або „Українському Тижневику". 

Редакц ія „Свободи 

Чи з н а є т е , щ о 

^своводл^ 
це не тільки найстарший український щоденник 

у світ і безперебійної появи, але й найдешевший. 

За нього платять члени УНСоюзу ЗО центів, а нечлени — 40 центів. 

Ч и не варто п і д т р и м а т и ц ю газету п е р е д п л а т о ю ? 

is 
І ШіноінІ РОДИЧІ ЧИ дідуаі І 
^ Я к щ о В а ш і д і т и , ч и в н у к и є т е п е р н а с т у д і я х д е с ь к Й 
^ д а л е к о в і д р о д и н н о г о д о м у , н е д о з в о л ь т е ї м в і д - ^ 
1 ^ с тати в і д у к р а ї н с ь к о ї г р о м а д и ч и у к р а ї н с т в а . Н а й - ^ 
^ к р а щ и м з а с о б о м , щ о б в д е р ж а т и ц е й з в ' я з о к є 8 2 
^ т и ж н е в и к „ Т Н Е U K R A I N I A N W E E K L Y " . З а м о в т е ї м Ц 
^ п е р е д п л а т у к о ш т о м .77 ц. т и ж н е в о д л я ч л е н і в УНСллл 
^ а б о $ 1 . 0 8 д л я н е ч л е н і в . Т е л е ф о н у й т е н а ч и с л о : Ш 

Щ (201)434-0237 | 
^ UKRAINIAN WEEKLY Щ 
Ws з о M o n t g o m e r y S t . & 

Щ J e r s e y C i ty , N .J . 0 7 3 0 2 Ц 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНИ 
універсальне джерело знань про Україну! 

Це унікальне видання англійською мовою збагатить 
будь-яку бібліотеку як приватну^ так і публичну. 

KRAINE 
ENCyCLOP/tDIA 

Томі. 
Том 2. 

75.00 дол. (було 95 дол.) 
75.00 дол. (було 95 дол.) 

За ДВА ТОМИ — 130.00 дол. (було 170.00 дол.) 
•Плату за пересилку включено. 

Замовлення просимо присилати разом з чеком 
або грошовим переказом на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, INC. 
ЗО Montgomery Street, Jersey City, NJ 07302 

М е ш к а н ц і Н ю Д ж е р з і п ідлягають 6 % - м у податков і . 

"Universal Ll fe-
Кошти обласних засідань 
Лікарські бадання нових членів 
Винагорода Відділових предсідників 
і касирів 
Винагорода Відділових секретарів 
Винагорода Відділових організаторів 
Винагорода Обласних організаторів 
Кошти подорожей обласних 
організаторів 

Р а з о м 
$ 
$ 

аб8аі4 
77.681.40 

59656484 

Платні, забезпечення і податки: 
Канадські Корп. податки 

, Премії за шпитальне забезпечення 

Асекурація 
Платня головних урядовців 
Платня працівників 
Канадські податки і 
федеральні і стейтові податки та 
соціяльне забезпечення працівни 

22;754.41 
8,7ба04 

17.740.09 

Загальні адміністративні видатки: 
Кошти актюарія І статистики 
Банкові оплати 
Банкові оплати за опіку над бондами 
Книжки і друки 
Вкладки до братських конгресів 
Загальні канцелярійні видатки 
Оплата до асекураційних урядів 
Кошти правні 
Кошти канадської канцелярії 
Поштові оплати 
Кошти друків і приборів 

Кошти телефону 
Загальні кошти подорожей ^ _ _ 

2.962.11 
166.00 

3.386.73 

Різні видатки: 
Виплати фонду Відродження України-УНС 
Переносне конто для Корп. Дому УНС 
Кошти інвестиції 
Кошти компютерізації 

нвестицГї: 
Уділено позички на підклад грамот 
Закуплено електричні машини 
Уділено гіпотечні позички 
Капітальний ремонт на СоюзівцІ 
Закуплено коротко термінових 
Інвестицій 
Закуплено уділи 

Р а з о м $ 
5,070.936.72 

5.594.14 
5.137Ж07 

Видатки за липень 1996 і 7.Л7ДИД2 

Коротко термінов і 
інвецтиці ї 

г іпотечн і позички 
Позички на 
підклад грамот 
Реальності 

С Т А Н А О В Ж Н И Й : 
ф о н д и 
Забезпеченевий 

Друкарськ і I електро-
3,138.53023 Акцидентовий 

Позичка для У Н С 
к о р п . ї м . Д . Галичи 
Позичка для к о р п . 
Д о м у У Н С 12.774.728Я9 

t 7У^>И^Ш^4 

ГОЛОВНИЙ УРЯД 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

головний ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМПЕТ 

ULANA М. DIACHUK 
ЗО Montgomery St. 
Jersey City, NJ 07302 

NESTOR OLESNYCKY 
17 Garthwaite Terrace 
Maplewood, NJ 07040 
Директор для Канади 
PETER SAVARYN 
7507 Rowland Road 
Edmonton, Alberta T6A 3W6 
Заст. предсідника 
ANYA DYDYK-PETRENKO 
137 Crystal Spring Dr. 
Ashton, MD 20861 

MARTHA LYSKO 
30 Montgomery St. 
Jersey City, NJ 07302 
Касир 
ALEXANDER G. BLAHTTKA 
30 Montgomery St. 
Jersey City, NJ 07302 

ГОЛОВНА КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ 
STEFAN HAWRYSZ 
155 Erdenheim Road 
Erdenheim. PA19118 
WILLIAM PASTUSZEK 
9 S. Chester Road 
Swarthmore, PA 19018 
STEFANIA HEWRYK 
327 Mc Adam Avenue 
Winnipeg, Manitoba 
R2W OB3 Canada 
ANATOLE DOROSHENKO 
291 S.Collier Blvd. 
Apt. 601 
Marco Island, FL 33937 
IWAN WYNNYK 
233 E. Ninth St. 
New York, NY 10003 

ГОЛОВНІ РАДНІ 
ROMA HADZEWYCZ 
30 Montgomery St. 
Jersey City, NJ 07302 
TEKLA MOROZ 
345 36th Ave. 
Lachine, Quebec H8T2A5 
STEFKO KUROPAS 
126 Williams Drive 
Schaumburg, IL 60193 
ALEX CHUDOLIJ 
281UmiaAve. 
Clifton, NJ 07013 
WALTER KORCHYNSKY 
212 Meadowbrook Parkway E. 
Horseheads, NY 14845 
EUGENE IWANCIW 
6138 N. 12th St. 
Arlington, VA 22205 
STEFANIE HAWRYLIUK 
P.O.Box 174 Michael Drive 
Cottekill, NY 12419 
TARAS SZMAGALA JR. 
1722 Fulton Rd 
Cleveland, OH 44113 
ALEXANDER SERAFYN 
2565 Timberwyck Trail 
Troy, MI 48098 

ANDREW KEYBIDA 
19 Rutgers St. 
Maplewood, NJ 07040 
ANNE REMICK 
10 Sunnyside Ave. 
Canton, MA 02021 
NICKDIAKIWSKY 
2065 Ridge Road Ext. 
Ambridge, PA 15003 
ROMAN KUROPAS 
24619 Hill 
Warren, MI 48091 
THE REV. MYRON STASIW 
18 Leeds St. 
Toronto, Ontario M6G 1N7 
Головний редактор „Свободя** 
ZENON SNYLYK 
30 Montgomery St. 
Jersey City, NJ 07302 
Головний редактор „Українського 

ROMA HADZEWYCZ 
30 Montgomery St. 
Jersey City, NJ 07302 

JOHN A. FLIS 
Foordmoore Road 
Kerhonkson, NY 12446 

ГОЛОВНОГО УРЯДУ УНС 
STEPAN KUROPAS 
3301 N. Newland 
Chicago, IL 60634 
JAROSLAW PADOCH 
71 E. Seventh St. 
New York, NY 10003 
GENEVIEVE ZEREBNIAK 
239 Portage Lakes Drive 
Akron, OH 44319 
ANNACHOPEK 
678 44th St. 
Los Alamos, NM 87544 
MARY DUSHNYCK 
2 Marine Ave. 
Brooklyn, NY 11209 
ЮHDAN I. HNATIUK 
535 Prescott Road 
Merion Station, PA 19066 
ANNA HARAS 
1930GreenleafSt. 
Bethlehem, PA 18017 
MYRON KUROPAS 
107 Ilehamwood Drive 
DeKalb.IL 60115 
THE VERY REV. 
STEPHEN BILAK 
1750 Jefferson St., Apt. 301 
Hollywood, FL 33020 
WALTER SOCHAN 
53BrinkerhoffSt.. 
Jersey City, NJ 07304 
JOHN O. FLIS 
R O . B C K 4 8 
E. Charleston, Vt. 05833 
JOSEPH LESAWYER 
2643 Deer Path 
Scotch Plains, NJ 07076 
WASYL DIDIUK 
30 Allenhurst Drive 
Apt. 402 
Islington, Ontario M9A 4Y8 
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Нюаркський кардіолог допомагає Україні 

Медична група „Проекту вінцевої артеріҐ (зліва): 
кардіолог д-р Джонатан Ґолдстін, його дружина Су-
зан, Гастроентеролог з України д-р Б. Кривко, мед
сестра Шіла Рейджер, медсестра Зоряна Ковбаснюк і 

Роман ДашевецЬу координатор проекту. 

Нещодавно група доб
ровольців з Америки про
вела першу процедуру ан-
джіопласті (серія технік 
уживаних при направі 
пошкоджених кровонос
них судин за допомогою 
хірургії, лазерів або міні-
ятурних надувних бальон-
чиків), вінцевої артерії у 
західній Україні, чим про
мостила дорогу для ще 
більше заавансованих лі
кувальних засобів серця. 

Кардіолог Джонатан 
Ґолдстін, директор кате-
терної лябораторії Ме
дичного центру св. Миха-
їла в Нюарку, Н. Дж., 
провів цю процедуру у 
Львові на 38-річному па
цієнтові, котрого три кро
воносні судини були пош
коджені. Відбулося це 24-
го липня, як частина пер
шої фази „Проекту він
цевої артерії", який пере
водиться в життя вик
лючно фондами та пра
цею добровольців. 

Двоє інших працівників 
з Медйчноґо центру св. 
МИТІ аї л а іііосірк.еь.к.ої Ар^> 
хидієцезії також були-
добровольцями — україн-
ська-американка медична 
сестра Зоряна Ковбаснюк 
з Виппані та медична сест
ра Шіла Рейджер, керів
ник персоналу медичних 
сестер катетерної лябо
раторії згаданої лікарні. 

Проект вінцевої артерії 
спонзорує Допомога ме-

Американська... 
(Закінчення зі стор. 2) 

ПОДІЇ 
ДОПОВІДЬ ПРО 

ЛЬВІВСЬКУ ШКОЛУ 
АРХІТЕКТУРИ 

Ню Йорк. — Наукове 
Товариство ім. Шевчен
ка в Америці влаштовує 
доповідь історика мис
тецтва, архітектуро-
знавця, редактора істо-
рико-архітектурного ат
ласу України д-ра Ігоря 
Жука на тему „Львівсь
ка школа архітектури 
1870-1914-их pp.". Допо
відь відбудеться у субо
ту, 16-го листопада, в 
НТШ, 63 Четверта аве. 
в Ню Йорку, початок о 
год. 5-ій вечора. 

дичної полегші наглої 
потреби для України на 
доручення Спілки Україн
ської Молоді у співпраці з 
Міжнародним Ротарі. 

Впродовж п'ятирічної 
незалежности України 
американці українського 
походження, такі як 3 . 
Ковбаснюк, працюють 
над тим, щоб допомогти у 
ділянці кращих медичних 
послуг. Вона ж і була 
тією особою, що особисто 
запізнала д-ра Дж. Ґолд-
стіна з Проектом вінцевої 
артерії. Цей відомий в 
Америці кардіолог пода
рував своє знання, вміння 
і час, щоб допомогти Ук
раїні. А повернувшись 
звідтіль сказав, що обов'
язково повернеться знову, 
бо інакше не може зроби
ти коли порівняє можли
вості лікування у св. Ми-
хаїла та в Україні. 

Першу відкриту опера
цію серця переведено у 
Львові кілька тижнів то
му. Щ. Пейджер керувала 
серцево-легеневою маши-

Самої, власне, гри за 
двогодинний матч є хви
лин десять. Все інше — 
то приготування до сутич
ки. Де одинадцять багати
рів, вага яких часто сягає 
300 фунтів, шикуються 
одні проти інших, упира
ючися в землю. Мить — і 
вже всі зіштовхнулися в 
гігантському „сумо", щоб 
хитро кинути м'яча бі-

\ гунові, наперед не відомо 
якому, збивши фальшо
ваними „пасами" з дороги 
противника, в результаті 
всі кидають одне на одно
го, закуті в лицарські об-
ладунки, одні, аби зупини
ти бігуна, інші, щоб пе
репинити тих, хто йому 
заваджає. Цей спільний, 
надто потужний ривок 
триває кілька секунд, 
просунувши лаву на пів
кроку, а часто відкида-
ючи її на крок назад — 

50 років служби для Церкви і народу 
Цього року парафія св. 

Івана Хрестителя в Ню
арку, Н. Дж., святкує 50-
ліття відданої праці отців 
Редемптористів. В 1946 
році на запрошення архи-
єпископа Константина Бо-
гачевського церква св. 
Івана перейшла під духов
ну опіку отців Редемпто
ристів з Йорктонської 
провінції в Канаді. Протя
гом цих 50 років вони чи
мало причинилися до ду
ховного зросту парафії. 
Крім щоденної душпас-
тирської праці отці відві
дують хворих, провадять 
місії і реколекції, опіку
ються школою. Найбіль
шою заслугою отців Ре
демптористів в Нюарку є 
побудова величезної цер
кви і школи, в якій вихо
вуються майбутні парафі
яни. Вони зорганізували 
теж парафіяльну раду, в 
склад якої входять всі 
церковні організації і яка 
дуже успішно працює, як 
теж захоронку. Парафія 
може похвалитися тим, 
що дала нашій Церкві 3-
ох єпископів: єпископа 
Михайла Гринчишина 
(1983), єпископа Михайла 
Кучмяка (1988) і єпископа 
Михайла Вівчаря (1993) 
та гостювала визначних 
єрархів нашої Церкви: ар-
хиепископа Йосифа Слі
пого, єпископа Василя Ве-
личковського і архиєпис-
копа Володимира Стер-
нюка. 

Редемптористи, це чин 
священиків та братів, за
снований святим Альфон
сом Ліґорі в 1732 році в 
Скалі, Італія. Ціль чину 
— це праця проповідуван
ням Божого слова серед 
бідних і знедолених . 
Осівши в Італії, вони по
чали поширюватися по ці
лій Европі. Відтак отці 
Редемптористи прибули 
до Америки в 1832 році, а 

групу осіб, які відтак самі | 
керуватимуть потрібною 
апаратурою. 3. Ковбас
нюк знову у Вересні їзди
ла в Україну — це вже 
шостий раз, щоб вишко
лювати і приготовити 
тамтешніх медсестер для 
згаданої серцевої операції. 

Н.Н. 

залежно від того, де зло
вить і втисне в траву „ма
ла купа" гігантів смілив
ця, який, часто неждано 
для самого себе ним ви
явиться. 

І враз все розбіглося. 
Обидві лави почапалали 
підтюпцем на свій край 
грища, звідкіля на поле 
біжить свіжа, геть онов
лена зміна для наступно
го прориву. 

Глядачі здебільша не 
бачать м'яча. Бо його час
то не бачать самі грачі, 
творячи „міні-купи" у 
геть протилежних місцях. 
Щойно ввечорі усі вболі
вальники посідають біля 
телевізорів, щоб нарешті 
побачити деталі. 

За чим же вони, зата
мувавши подих, слідку
ють на стадіоні? За за
гальним візерунком бліц-
ситуації, за надмиттевою 
шаховою партією, розі
граною сталевими м'яза
ми й нестримними пори
ваннями. Де щоразу й що
разу на грище вибігають 
новітні велетні, щоб про
довжити невпинність 
рвучкого посування до 
ворожих воріт, для того, 
щоб весь до єдиного на
род містечка Стейт Ко
ледж скандував" 

— Ми є Пенн Стейт!!! 

-1§г?ф-

Василіян, які мали свій 
монастир в Вінніпегу. Во
ни допомогли йому вив
чити і пізнати східній об
ряд і Богослужби. 1906 
року о. Ахіль Делярий 
відправив свою першу 
Службу Божу в східнім 
обряді. Від того часу по
свячується українським 
поселенням Канади. Зго
дом інші Редемптористи 
пішли його слідами. Вони 
побудували монастир і 
церкву, які були знані як 
„Українська Католицька 
Місія". В 1917 році від
крито малу семінарію в 
Йорктоні, в невдовзі но-
віціят, а дальше школи і 
церкви в різних місцевос
тях. 

Завдяки бельгійським 
Редемптористам чин Ре
демптористів перещепив
ся на український ґрунт. В 
1910 році Митрополит Ан-
дрей Шептицький відвідав 
Канаду, де проживали на
ші перші поселенці між 
якими працювали отці Ре
демптористи. Він був за
хоплений їхньою самопо
святою і запросив їх в Ук
раїну. Перші бельгійські 
Редемптористи прибули в 
Галичину 1913 року. Вони 
поселилися біля Львова в 
Уневі, а потім в Збоїсках і 
Голоску Великім на посі-
л остях Митрополита 
Шептицького, і там же за
снували гімназію, новіці-
ят, монастир і семінарію. 
Праця Редемптористів 
розвивалася і була дуже 
успішна. Доказом цього 
повстали нові осередки в 
Станиславові, Тернополі, 
на Волині, Підляшші, 
Холмщині і Поліссі. В 
1937 році Митрополит 
Шептицький поміг отцям 
заснувати монастир у 
Львові, який став осідком 
галицького редемпторис-
тичного протоігуменату. 

У 1939 році большеви 

Появився черговий том ,,Слова'' 
у 1996 році, з друкарні 

Видавництва Кволиті ко-
лор пресе в Едмонтоні ви
йшов друком 13-ий з чер
ги збірник Об'єднання Ук
раїнських Письменників 
„Слово". Як і попередні 
збірники обкладинка Яко
ва Гніздовського, голов
ний редактор даного збір
ника Олег Зуєвський, а 
співредактор Тетяна Наза
ренко. Появляється збір
ник друком, як зазначено, 
завдяки фондові, що його 
призначив для „Слова" 
св. п. Іван Боднарчук. 

Збірник має 275 сторі
нок. Цікавий зміст скла
дають твори багатьох 
більш і менш відомих пи
сьменників діяспори, кот
рі вміщено під чотирьома 
окремими рубриками пое

зії, прози, драми, есеїв і 
критики. Започатковує 
збірник головний редактор 
О. Зуєвський словом про 
мецената цього збірника 
Івана Боднарчука, котрого 
втрату глибоко відчула ук
раїнська громада, зокрема 
письменницький гурт. 

Різноманітність вміще
них праць письменників 
привабить кожного чита
ча, котрий напевно знайде 
щось особливого виключ
но для себе, крім цілого 
ряду загально цікавих тво
рів. 

Збірник коштує 20 дол. і 
його можна придбати пи
шучи до: Ukrainian Canadi
an Writers Association „Slo-
vo", 306, 11011-86 Avenue 
Edmonton, Alberta, Canada 
T6G0X1. 

К л я р е н с Менн ін г 

Clarence A. Manning: 

UKRAINE UNDER THE 
SOVIETS 

Published by Bookman Associ
ates, New Yorl<, 1953, printed by 
Record Press, New York City, pp. 
223. Price, hard cover $10.00. 

"відтак до Канади is 
році. Головним заняттям 
чину отців Редемпторис
тів є проповідування мі
сій, реколекцій, як також 
завідування парафій. Во
ни займаються духовною 
опікою хворих, парафі
яльних шкіл і церковних 
організацій, поширюють 
набожність до Матері Не-
устаючої Помочі. 

Східню вітку чину от
ців Редемптористів запо
чаткував отець Ахіль Де
лярий, бельгійський Ре-
демпторист, який присвя
тив 35 років українським 
іміґрантам західньої Ка
нади. Отець Ахіль прибув 
до Канади в 1899 році, де 
працював між слав'янсь-
кими іміґрантами розло
гої архиєпархії св. Баніфе-
са в Манітобі. Відтак 1904 
року переїхав до Йоркто-
ну в Саскачевані. Хоч як 
ревно не працював, не мав 
бажаного успіху. Наші 
люди з недовір'ям стави
лися до латинських свя
щеників. Виринула думка, 
щоб деякі Редемптористи 
перейшли на східній об
ряд. Отримавши дозвіл 
своїх зверхників, о. Де
лярий звернувся до отців 

ки зайняли Західню Укра-
їну і разом з цим злікві
дували все релігійне жит
тя. Почалося пересліду
вання духовенства. Одних 
заслали на Сибір, а інші 
опинилися в тюрмах. 
Між засланими священи
ками знайшлося багато 
героїв, які не боялися 
знущання і потайки про
довжували провадити 
„мовчазну Христову Цер
кву" в катакомбах. Між 
такими ісповідниками ві
ри були Редемптористи: 
єпископ Микола Чарнець-
кий (1884-1959) і єпископ 
Василь Величковський 
(1903-1972). 

При кінці вісімдесятих 
років захиталася совєтсь-
ка система. Це допомогло 
нашій Церкві вийти з під
пілля. Одною з познак 
було переобрання католи
ками Преображенської 
церкви у Львові осінню 
1989 року. Першу Служ
бу Божу в цій церкві від
правив Редемпторист Ар-
хиєпископ Володимир 
Стернюк, який відіграв 
велику ролю у підпільній 
Церкві. 

н.н 

Відзначено... 
(Закінчення зі стор. 1) 

20-річчю створення УГГ. 
Того ж дня представники 
національно-патріотичних 
організацій відвідали мо
гилу Патріярха УПЦ КП 
Володимира на Софійсь
кому майдані, після чого 
— Байковий цвинтар та 
поклали квіти на могили 
колишніх політв'язнів 
Івана Світчичного, Васи
ля Стуса, Олекси Тихого, 
Юрія Литвина і Оксани 
Мешко. 

У Будинку Кіно від
бувся врочистий вечір, 
присвячений 20-річчю 
створення УГГ. Засновни
ки її та інші промовці від
значили, що це була пер
ша легальна організація, 
яка відкрито стала на 
шлях боротьби з тоталі
тарним режимом могут
ньої комуністичної росій
ської імперії. Після деся
тиліть вимушеного мов-
чання українська інтелі-

ЦЬОГО РОКУ ПРИРОДНІ нещастя не перестають 
переслідувати країну, як не повені, вогні та гураґани, 
то ніким не очікувана рання зима. Вчасні сніговії навіс
тили околиці середньозахідніх стейтів, а зокрема стей-
ти, котрі знаходяться в околицях великих озер. В око
лицях Клівленду, Огайо, випало понад два фути снігу, 
обриваючи електричні проводи та залишаючи велику 
кількість людей без світла і опалу, що спричинило ева
куацію багатьох родин до загальних громадських схо-
ронищ. Досі, крім матеріяльної шкоди ця рання сніго-
вія стала причиною дев'яти смертних випадків. 

НА ВЕРШИННІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ керівників дер
жав Латинської Америки, що відбувалася у місцевості 
Віна Дель Мар у Чіле, в понеділок, 11-го листопада, 
гостро скритиковано ЗСА за намагання ізолювати Ку
бу, а зокрема за закон Гелмса-Биртона. Керівники 23 
країн уважають, що згаданий закон, який карає закор
донні фірми у торговельних стосунках з Кубою, перес
тупає міжнародне законодавство. Одночасно вони звер
нулися до присутного на конференції Фіделя Кастра, 
щоб поробив деякі демократичні зміни. 

У НЕДІЛЮДО-ГО ЛИСТОПАДА, колишній керівник 
латвійської незалежности Витаутас Ляндберґіс, у дру
гій рунді парляментарних виборів став виразним пере
можцем проти колишніх комуністів, його партія Союз 
батьківщини здобула 35 з можливих 65 місць до вибору 
у цій рунді, а у попередній першій рунді 20-го жовтня 
вже було здобуто 35 місць. Колишні комуністи здобули 
всього 10 місць у першій рунді виборів і всього два у 
другій рунді. 

ґенщя заговорила про не
волю і безправність свого 
народу. На той час уже 
каралися в сибірських 
тюрмах і концтаборах 
Святослав Караванський, 
Вячеслав Чорновіл, Ва
лентин Мороз, Василь 
Стус, Василь Лісовий, 
Олесь Сергієнко та багато 
інших великих патріотів 
України, які підпільно ви
давали журнал "Українсь
кий Вісник" та брали 
участь у інших націона
льно-визвольних акціях. 

Як сказав Микола Ру-
денко, на той час репре
сивні імперські органи 
придушили все і надіяли
ся, що на 10-15 років ма
тимуть спокій. Але того 
не сталося. Десять пред
ставників української ін
телігенції створили групу, 
яку дипломатично назва
ли Українською групою 
сприяння виконанню 
Гельсінкських угод. До 
групи, яку очолив М. Ру-
денко, увійшли Оксана 
Мешко, Ніна Строката-
Караванська, генерал 
Петро Григоренко, пись
менник Олесь Бердник, 
історик Микола Матусе-
вич, інженер Мирослав 
Маринович, філософ 
Олекса Тихий, юристи 
Левко Лук'яненко та Іван 
Кандиба. Останні три то
ді саме повернулися із 15-
річного ув'язнення, отже 
знали, що невдовзі знову 
будуть арештовані. Та це 
їх не спинило. 

Група відразу задекля-
рувала себе гуманітар
ною, основним завданням 
якої є стежити за дотри
манням прав людини в 
Україні та інформувати 
українську і світову гро
мадськість про порушен
ня цих прав. Це була пер
ша правозахисна легальна 
організація в Україні. До 
неї входили прердставни-
ки різних національнос
тей, мета яких не завжди 
збігалася. Наприклад, ро
сіяни і представники ін
ших народів боролися 
виключно за права люди
ни, а українці ставили за 
мету визволення України, 
оскільки розуміли, що у 
підневільній країні не мо
же бути мови про дотри

мання прав людини: ім
перія ніколи добровільно 
не дасть волі завойованим 
народам. Але в тих умо
вах тоталітарного режи
му наголос робився саме 
на права людини, бо СС-
СР приєднався до Універ
сальної деклярації прав 
людини Організації Об'
єднаних Націй і мав би до
тримуватися положень, 
прийнятих у Гельсінкі. 

Група зазнала жорсто
ких репресій, в результаті 
яких у совєтських тюр
мах і концтаборах заги
нули О. Тихий, Юрій Лит
вин, Валерій Марченко і 
Василь Стус. Замордува
ли у слідчій тюрмі і пись
менника Гелія Снєгірьо-
ва, який теж вирішив при
єднатися до УГГ, але 
прийняти його зашкодили 
арешти. Ще шість членів 
УГГ померли невдовзі 
після звільнення. 

Учасники врочистостей 
вшанували пам'ять загиб
лих за волю України, в 
тому числі^^Патріярха^ 

^ Т П Ц І К П ВолодимираГ, в 
мирі Василя Романюка, 
який відбув багато років 
ув'язнення за діяльність у 
справі відродження Укра
їнської Автокефальної 
Православної Церкви і 
який також увійшов до 
УГГ у 1979 році. 

Школа... 
(Закінчення зі стор. 1) 

чальної програми. Кон
кретно, ми затруднили 
ряд фахівців, які виготов
ляють для кожного пред
мету, кожної кляси, почи
наючи від 8-ої, навчаль
ний матеріял, який буде 
не тільки самовистачаль-
ний, але також відповіда
тиме вимогам і потребам 
як тут роджених, так і но
воприбулих учнів. 

Це, в основному, буде 
підручник, зложений з ря
ду лекцій для кожної 
кляси. Кожна лекція буде 
самостійна й включатиме: 
англомовне пояснення ма
ловживаних або складних 
українських термінів, до
машні вправи, рисунки, 
додаткові пояснення, 
приклади з побутового 
американського життя 
тощо. Цінність цього но
вого підходу передачі уч
ням навчальної програми 
полягає в тому, що як 
учителеві, так і учням не 
конечно потрібно додат
кових матеріялів, щоби 
приготовляти й виклада
ти (у випадку вчителя) чи 
завчити (у випадку учня) 
даний предмет. 

Ми вже впровадили на 
експериментальній базі 
цей новий матеріял в нав
чальну програму 8-ої 
кляси, що включає лекції 
з історії, географії, куль
тури, літератури і україн
ської мови. 

Безперечно, що цей но
вий матеріял, що від
дзеркалює новий навча
льний підхід, буде пере
даний Шкільній Раді для 
основного перегляду й оп
рацювання. Хочемо ві
рити, що після основного 
опрацювання, цей новий 
матеріял буде рекомен
дований Шкільною Радою 
для всіх українознавчих 
шкіл в Америці. 

У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ 
неспод івано ї смерти м о г о д о р о г о г о 

М У Ж А - нашого БАТЬКА, Д ІДА, БРАТА, СТРИЙКА, 
ВУЙКА і ШВАҐРА 

сл. п. 
МИКОЛИ 

ГРИЦКОВ'ЯНА-МАКАРЕНКА 
будуть відправлені 

св. Літургії в суботу о год. 9-ій рано в церквах: 
св. Юра в Ню Йорку; 
св. Архистратига Михаїла у Філядельфії, Па. 

Просимо про молитви 
д р у ж и н а — ОЛЕКСАНДРА д і ти і в н у к и 

Ділимося сумною вісткою з родиною, приятелями 
і знайомими, що у вівторок 5-го листопада 1996 року 

відійшов у вічність на 75-му році життя наш найдорожчий 
МУЖ, БАТЬКО, ДІДО, БРАТ, ВУЙКО і СТРИЙКО 

6л. п. 
І В А Н Д З І Н Д З Ю Р А 

ПАРАСТАС відслужено в п'ятницю 8-го листопада 1996 р. 
о год. 7-ій веч. в похоронному заведенні Насевичів при 
Франклін і Бравн вулицях у Філядельфії, Па. 

ПОХОРОН в суботу 9-го листопада з Митрополичого Со
бору Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії на цвинтар 
св. Марії у Факс Чейсі, Па. 

Залишені у глибокому смутку: 
дружина — СОФІЯ 
син - МИРОН 
дочка — НАТАЛКА з мужем РОБЕРТОМ і дітьми 

АНДРІЙКОМ, ХРИСТЕЮ і СТЕФІДЬОЮ 
сестра - КАТЕРИНА СИДІР в Україні 
брат — ПЕТРО в Україні 
та ближча і дальша родина в ЗСА, Канаді й Україні. 

Ділимося сумною вісткою з родиною, приятелями і 
знайомими, що в п'ятницю 8-го листопада 1996 р. відійшла 

у вічність на 86-му році життя у Філядельфії, Па. наша 
найдорожча МАМА, БАБЦЯ, ШВАГЕРКА і ТЕТА 

бл. п. 
МИРОСЛАВА ОСТРОВСЬКА 

з дому Мельницька 
в д о в а по 6л. пам 'ят і п р о ф е с о р о в і В О Л О Д И М И Р О В І 

ОСТРОВСЬКОМУ 
ПАНАХИДА відбулася в понеділок, 11-го листопада в по

хоронному заведенні у Філядельфії, Па. Служба Божа в Ка-
тедрі Непорочного Зачаття, похована покійна МИРОСЛАВА 
на цвинтарі Святої Марії на Факс Чейсі, Па. 

Залишила у смутку: 
доньку 

внуків 

швагерку 

МАРІЮ з мужем МИХАЙЛОМ 
БЕНСОНОМ 

- ХРИСТЮ 
- ТЕРЕСУ 
- М И Х А Й Л А (мол.) 
- ЯРОСЛАВУ КІНАЛЬ з дітьми ЮРІЄМ, 

ІГОРОМ і МАРУСЕЮ - всі з родинами 
вдова сестрінка РОМАНА 
ЛЕВИЦЬКОГО 

- ОКСАНУ з дітьми 
В пам'ять МИРОСЛАВИ можна складати пожертви на катед-
ру Непорочного Зачаття при Франклин вулиці у Філядель
фії, Па. 

Ділимося сумною вісткою з родиною, приятелями 
і знайомими, що в понеділок, 11-го листопада 1996 р. з волі 

Всевишнього відійшов у вічність на 70-му році життя 

6л. п. 
В А С И Л Ь Л А В Р О 

нар. 5-го червня 1927 р. в селі Яргорів 
пов. Бучач, Україна 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ: Панахида - середа 13-го лис
топада 1996 р. Парастас-Панахида — четвер, 14-го листопада 
в похоронному заведенні КВІН в Асторії, Н.Й. 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА о год. 9:30 рано в церкві 
св.Юра, Н.Й. а відтак на цвинтар св. Духа, Гемптонбург, Н. Й. 

Горем прибиті: 
дружина 
дочка 
сини 

брат 
вуйко 
кузинка 

- АННА ПОКОРА з мужем БОГДАНО[\Л 
- СВЯТОСЛАВ з дружиною ДЖІН 
- ВАСИЛЬ 
- ЛЮБОМИР 
- АНДРІЙ 
- РОМАН 
- МИХАЙЛО 
- ПЕТРО 
- МИКОЛА 
- ДМИТРО з родиною в Україні 
- о. ВАСИЛЬ ЧЕКАЛЮК з родиною 
- ОЛЕНА ОСТАПЮК з родиною 

та ближча і дальша родина в ЗСА й Україні 

Вічна йому пам'ять! 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 14-го ЛИСТОПАДА 1996 р. 

Появилося цікаве видання 
На початку листопада 

американське видавниц
тво Зефир випустило у 
світ своє найновіше ви
дання англійською мовою 
під назвою „ З трьох сві
тів — нові писання з Ук
раїни'. 

Чепурну і мистецько 
оформлену невеликого 
формату 288-сторінкову 
книжку-антологію опові
дань і поезій нової україн
ської літератури зредагу
вав Ед Гоґан — редактор 
американського видання 
„Ґласу", з участю запро
шених співредакторів Ас-
кольда Мельничука — 
письменника і редактора 
журналу „Аґні", Михай
ла Найдана — перакла-
дача і директора слов'ян
ського департаменту Пен-
сильванійського стейтово-
го університету, Миколи 
Рябчука — критика і ре
дактора журналу „Всес
віт" і Оксани Забушко — 
поетки і новелістки, з 
вступним словом Соломії 
Павличко. Мистецьким 
оформленням книжки-
збірника, зайнялися відо
мі українські мистці, Іван 
Марчук і Микола Кума-
новський. 

Антологія „ З трьох 
світів — нових писань з 
України", дає читачеві не
забутні хвилини пережи
вань у творах 15-ох літе

раторів і поетів. Перекла
дачами були Мирося Сте-
фанюк, Ася Гумецька і 
бл. п. Володимир Груш-
кевич, а обробкою займа
лися такі американські 
письменники як Дебра 
Спарк, Джессіка Тредвей, 
Ллойд Шварц і Дзвіня 
Орловська. 

Видавці слушно під
креслюють, що на їхню 
думку „ці оповідання і по
езії представляють все те 
про що думають, гово
рять і читають тепер в 
околицях Дніпра". 

Книжку можна замов
ляти у Видавництві Zep
hyr Press, 13 Robinson stre
et, Sommerville, MA 02145 
Ч. телефону (617) 628-
9726, Ч. факсу (617) 776-
8246. 

ЕВРОПЕЙСЬКІ РОЗВІДНІ АҐЕНЦІЇ знайшли дока
зи, що боснійський уряд у великій таємниці перепачко-
вує важку зброю через маловідомий хорватський порт 
Плоче. В останніх тижнях серпня 40 155 — міліметро
вих „говіцерів" було доставлено до Боснії. Це зброя та
кого самого типу, котру боснійські серби вживали 
проти мусулманських військ під час війни у Боснії. Ці ж 
самі європейські розвідчі агенції твердять, що значну 
ролю у постачанні цієї зброї відіграє Туреччина і Ма-
ляйзія. 

МИНУЛОГО ЧЕТВЕРГА, 7-го листопада, у Кейп Ка-
наварел на Фльориді, науковцям, спонуканим новими 
можливостями життя на Марсі, вдалося без будь-яких 
перепон запустити у Жосмос'ртЩ!^в^^^РПі^^Г^тт: 
Найважливішою метою задуманої десятирічної прог
рами „ґльобального спостерігача Марса" є розв'язати 
довгоіснуючу людську таємницю — чи існували мар-
сіяни у будь-якій формі та чи вони ще існують? До ме
ти сателіт ,згідно з плянами, має прибути наступного 
вересня, а тоді завданням його фотографічних апаратів 
і інших чуйних інструментів є вивчати атмосферу пля-
нети, історію її клімату та зробити мапи її площини. 

Пакунки на Україну 

7 9 с при пересилці з наліпками через U P S 
За детальними довідками телефонуйте: 

Tel: (201) 763-8778 
ROXOLANA 

300 Parker Avenue, Maplewood, NJ 07040 

Запрошуємо вас зробити 
несподівану приємність рідним чи 

знайомим передплачуючи /м 
'TheUkrainian Weekly". 

THE UKRAINIAN WEEKLY 
CANADA WEIJCOMES PRESIOCNT KUCHMA OF I 

Передплатіть студентам 
The Ukrainian W^^klu 

Якщо маєте сина, доньку, внука чи внучку в уні
верситеті передплатіть їм "ГЛе Ukrainian Weeidy", 
Газета буде доставлена до місця навчання. 
"The Ukrainian Weekly" це поміст, який допомагає 
втримувати зв'язок з українським життям та 
українською громадою і служить усім Генераціям. 
У цій газеті знайдете цікаві матеріяли з різних 
ділянок, як також з життя української молоді в 
Америці. Канаді та Україні. 

"The Ukrainian Weekly" це газета завдяки якій 
українська молодь задержить свою ідентичність. 
ІЬе иі<гаіпіап Weeidy" це видання Українського 
Народного Союзу, найстаршої забезпеченевої-
громадської української організації в ЗСА. яка 
завжди допомагає своїм членам, українській гро
маді та Україні. 

Передплата 

Для членів: 
Для не-членів: 

Річна 
$40.00 
$60.00 

За число 
.77 

$ 1 .08 

Передплату надсилати до: 
The Ulcrainian Weetdy 
ЗО Montgomery Street 
Jersey City, NJ 07303 

Український музей в Чикаго 
Щораз частіше появля

ються статті про праці ук
раїнських музеїв не тіль
ки в Америці, але й Кана
ді та інших краях україн
ського поселення.Існу
вання архівів-музеїв — 
явище дуже відрадне, бо 
зберігають пам'ятки не 
тільки нашої поточної ді-
яльности, але й ті дорого
цінні пам'ятки, що їх при
везли з собою наші іміґ-
ранти ще на початку цьо
го сторіччя. Може, читачі 
будуть здивовані, але в ді-
яльности музею в Чикаго 
траплялося, що нащадки 
тих „перших" іміґрантів 
приносили речі, привезені 
їхніми „дідами". 

В статтях появляються 
звідомлення про стан збі
рок, про пляни розбудови 
музеїв, подаються списки 
тих, що матеріяльно й ек
спонатами піддержують 
їх працю. Ці інформації 
— не чуттєві вражіння 
випадкового відвідувача 
— дають образ праці му
зейних фахівців-профе-
сіоналів й ентузіястів, 
яких є чимало. У статті 
радиться не тільки як 
зберігати етнографічні 
експонати нашого вишив-
карського чи різьбарсько
го мистецтва, але й звер
нути увагу на документи 
багатогранної діяльности 
наших одиниць та органі
зацій. 

Деякі визначні наші по
літично-громадські діячі 
відійшли з цього світу, і 
організації сповільнили 
свою активність, а то й 
завмерли. Затратилися 
писані документи їхньої 
діяльности, тож завдан
ням наших музеїв-архівів 
є зберегти від знищення 
все те, що ще можна: па
м'ятки, протокольні кни
ги, кореспонденції, підпи
сані й зідентифіковані 
знимки й усе інше, що 
може придатися майбут-
ньому істор 

Щораз частіше дово
диться чути безпорадні 

думки: мовляв, не зна
ють, що зробити з своїми 
книжками чи іншими, 
навіть родинними, пам'ят
ками, бо, мовляв, діти не 
мають ані зацікавлення, 
ані зрозуміння до того. 

Багато мішаних под-
руж, які не завжди ма
ють українське чуттєве 
ставлення до праці укра
їнської громади, своїх 
найближчих. Тож з мо
ментом смерті родичів 
все це усунеться з дому, 
як непотрібний баляст. З 
сумом доводиться ствер
дити, що українська гро
мада ще не зовсім доці-
нює існування своїх влас
них архівів-музеїв. 

Вже в 50-их роках, ко
ли автор цих рядків пра
цював робітником на за
лізниці, де в той час тру
дилося більше українців, 
навіть людей з універси
тетською освітою (згада
ти хоч би пізнішого рек
тора УВУ д-ра Петра Ґоя 
чи ще дальше активного 
проф. Комаринського), 
під час обідніх перерв 
провадились розмови на 
актуальні теми дня — те
ми нашого існування на 
новому місці нашого по
селення. 

Одного разу в розмові 
з Олексою Ганкевичем за-
торкнув я справу потреби 
створення в Чикаго му
зею. В міжвоєнний час 
українське культурне 
життя було дуже активне. 
Вже за короткий час на
шого побуту ми зорієнту
валися, що деякі наші 
„старі" іміґранти мають 
багато прецікавого мате-
ріялу про працю і діяль
ність як поодиноких гро
мадян, так і організацій. 
В тому числі О. Ганкевич 
враз з проф. Ю. Каме-
нецьким були членами 
Чикаґської Пластової 
Станиці, а автор цих ряд
ків очолював в той час 

В Чикаго — Братство ко
лишніх вояків Дивізії „Га-

шш^т^тх 
ігедагує і^мелян і вардовськии 

Контроверсійний 
тенісист Андрій 

Медведєв починає 
почуватися 

громадянином України 
Свого часу ми вже пи

сали про контроверсійно-
го тенісиста Андрія Мед-
ведєва, який вибився на 
міжнародній арені на до
сить високе місце. Протя
гом років Медведєв неод
норазово в зустрічах з 
чужомовними спортови-
ми репортерами гостро і 
компромітуючо критику
вав не тільки сучасний 
Уряд незалежної України, 
але і таврував незалеж
ність, при цьому підкрес
люючи, що він не почуває 
себе громадянином неза
лежної України. В цьому 
році Медведєв навіть про
бував перереєструвати 
себе до тенісової федера
ції Росії, але не дістав 
дозволу від Міжнародної 
федерації, що уважає йо
го репрезентантом Украї
ни. 

Недавно в Києві відбу
лися чергові тенісові зма
гання за Чашу Дейвиса, в 
яких репрезентація Украї
ни перемогла збірну Нор
вегії. Цим разом в складі 
дружини України висту
пав Медведєв поруч Де
ниса Якименка, Дмитра 
Полякова, Андрія Рибал
ка, під проводом капітана 
дружини Олександра Дол-
гополова. В цьому складі 
тенісисти України домі
нували над норвежцями і 
досить легко перемогли. 
з нагоди цих змагань ко
респондентка „Спортив
ної Газети" Валентина По-
жилова провела з Медве-
дєвим інтерв'ю. 

— Андрію, а чи не ство
рили ви собі штучної пе
репони на цьому шляху," 
відмовившись взяти участь • 
в Олімпіяді? 

— Олімпійські Ігри — 
це зовсім особливі зма
гання. Туди їдуть перема

гати. В усякому разі, я міг 
би там грати лише з та
кою метою. Обумовлено 
це тим, що маю певні до
сягнення в тенісі і тим, що 
представляв би країну. 
Однак я не був готовий 
фізично до доброго вис
тупу. Саме цим поясню
ється моя відмова від Ат
ланти. Дуже дивуюся, що 
наш міністер Борзов не 
зрозумів моїх аргументів, 
адже він сам колишній 
спортсмен, чемпіон. 

— А як ви розцінюєте 
той факт, що вашій сестрі 
не дали змоги виступити 
на Олімпіяді? Це пімста 
за вашу відмову? 

— Це просто злочин 
перед спортом, перед спорт
сменами. Не дати спорт
сменці скористатися зі 
свого шансу, а у Наталі та 
Ольги Лугіної був шанс на 
медалю. Це огидливо. Як
що таким чином міністер, 
президент НОК мстився 
на мені, то це примітивно, 
недостойно людини, яка 
носить високе ймення 
олімпійського чемпіона. 

-— Андрію, а чи може 
вплинуло й те, що саме 
тоді, коли остаточно вирі
шувався склад дружини, 
здійнявся галас навколо 
нашої ймовірної зміни 
громадянства? 

— Вплинути це могло 
лише на недалекоглядну, 
недержавну людину. Що
до мого громадянства... 
Це все дуже непросто. 
Зрозумійте мене. Я наро
дився, втім, як і ви, в 
е с е р . Для мене Київ був 
рідним домом, а Москва 
уособлювала батьківщи
ну. Ви ж знаєте, там, у 
Москві, зосереджувалися 
мрії: збірна країни, мож
ливість зростання... Коли 
розпалася країна, це важ
ко було осягнути, тим 
більше, що я на той час 
фактично жив самим те
нісом, там, де відбува
лися турніри. До того ж я 

личина , — першу таку 
Станицю на американсь-
ко-канадійському терені. 
Одного разу сказав О. 
Ганкевич, що забрав з 
„провулка" при вул. Вес
терн цікаві папери „старо
го" іміґранта, шкільного 
товариша, пізніше пол
ковника, Е. Коновальця зі 
Львова. Не маючи ще 
власного „музейного" 
приміщення, зберігали ми 
експонати в пластовій до
мівці. „Старі" іміґранти 
почали приносити цікаві 
матеріяли, багато книж
кових видань з Краю, що 
друкувались у міжвоєн
ний час, а також і „нові", 
коли приходи лось їм, на 
початку побуту в Чикаго, 
перепроваджуватися з 
місця на місце. Часто при
носили цікаві — головно 
пам'ятки з таборів в Ні
меччині — речі, які їм 
„заважали". 

Тими архівними речами 
дуже заопікувався О. Ган
кевич, а після його смер-
ти мґр Е. Басюк. Обидва 
вони дали основу поваж
них архівних збірок в му
зеї. Всі ті архівні матері
яли — неоцінений збір 
ляя майбутнього історика 
українського поселення 
як в Чикаго, та і взагалі в 
Америці. 

Дуже активним серед 
ініціаторів був „старий" 
іміґрант, колишній УСС 
Михайло Баран, який був 
фінансовим референтом. 
Ініціятивній групі пощас
тило запросити очолити 
Управу Музею знаного 
громадського і політич
ного діяча д-ра мидицини 
Мирослава Сіменовича, 
який купив для потреб 
музею дім при вул. Чика
го. В тому приміщенні пе
ребув музей до 1995 року, 
поки не було куплено но
ве приміщення в „сусідс
тві" до церкви свв. Воло-
дами£а й Оітьги. Не з ви-

*Ж'Вщ!ИюрШГ'̂ м5̂ Ш"пере̂ "" 
ходив ряд внутрішніх 
криз, які, однак, не мали 

— росіянин за народжен
ням. І не міг збагнути то
го, що немає країни, в 
якій я виріс. Тут не полі
тика, тут внутрішнє від
чуття приналежности до 
батьківщини. А її раптом 
нестало... Тільки зараз, 
коли я вперше у своїй 
професіональній кар'єрі 
грав у Києві, грав в скла
ді команди України, по
бачив, як мене тут сприй
мають, дивився на трибу
ни, а на них — друзі, мої 
товариші і прихильники, я 
відчув, що представляю 
Україну, що є її громадя
нином. Як моя сім'я, як 
усі ті, хто поруч. І це ду
же відповідально. 

— То ви гратимете за 
Україну? 

— Так... 

негативного впливу на йо
го діяльність. На останніх 
загальних зборах музею 
дирекцію знову очолив д-
р Ю. Грицеляк, а до Упра
ви увійшли деякі нові ен-
тузіясти, між якими й син 
члена-основника О. Ган-
кевича — Ярослав, що 
зайняв відповідальне ста
новище — Екзекутивного 
Директора. Як буває по 
всіх більших організа
ціях. Екзекутивний Ди
ректор має не легку пра
цю. Він провадить, кермує 
і спрямовує працю органі
зації, в нашому випадку 
— музею. Як всюди, пра
ця натрапляє на труднощі 
як внутрішні, так і зов
нішні. Зрозуміло, при 
співпраці всі ті труднощі 
можна полагодити. Праці 
багато, і до успішних за
вершень треба доброї во
лі й співпраці, тоді жодні 
хоробливі амбіції чи ін
триги не будуть на пере
шкоді. 

Наш музей в Чикаго , 
що виріс, можна сказати, 
з „зера", зараз зберігає 
дуже багато цінного мате-
ріялу. Музей росте, гро
мадяни приносять цікаві 
експонати, щоб охоронити 
їх перед знищенням; не 
забувають також і про по
жертви на удержання му
зею. Коли говорити про 
збірки в музеї, то не хочу 
наголошувати, що той чи 
інший відділ є важніший 
від ще іншого: всі є важні 
й потрібні. Музей відві
дують також неукраїнці; 
між ними й студенти, що 
шукають матеріялів для 
своїх праць. Музей пови
нен створити наукову ра
ду, зложену з людей з 
академічною освітою, які 
могли б фахово допомог
ти тим студентам. 

Українська громада в 
Чикаго має відповідні си
ли, й треба вірити, що та
ка допоміжна наукова 
1:екцІя повстанеТ Жбліоте-
ка, що є при музеї, повин
на мати наукові книжки, 
які могли б бути поміч
ними студентам в студіях 
над певними, пов'язаними 
з українською тематикою, 
темами. Англомовні ук
раїнознавчі книжки є ду
же побажані. Варто було 
б зорганізувати музейну 
архівно-бібліотекарську 
конференцію, щоб поді
литися своїм досвідом 
праці з іншими та домо
витися про співпрацю. 
Влаштувати таку конфе
ренцію, як і відвідати міс
цеві етнічні музеї, напев
но, буде наступною ініція-
тивою Дирекції. 

Українська громада в 
Америці і по інших краї
нах повинна заопікуватися 
так потрібною установою 
як музеї-архіви. 

Мґр Орест 
Городиський 

ВІДОМИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ журналіст і диктор 
Дейвид Брінклі, у неділю, 10-го листопада, на початку 
цієї останньої, ним провадженої вже 15 років, програми 
„Цього тижня" на телевізійній мережі Ей-Бі-Сі, виба
чився перед президентом Биллом Клінтоном, за свої 
невідповідні завваги в його сторону в день виборів. У 
кінці дня виборів Д. Брінклі, коментуючи перебіг вибо
рів, назвав президента Клінтона „нудною людиною". 
Президент з усмішкою та з гумором прийняв вибачен
ня, зазначуючи, що завжди намагається розглядати 
вчинки людей не з одного випадку, але з цілости їхньої 
праці, а у вашому випадку сказав Б. Клінтон позитиви 
значно переважають. 

ДЕЩО ЗДИВОВАНИЙ МІНОРНИМИ вислідами 
минулотижневих виборів, президент Билл Клінтон за
повів, що наступних чотири роки присвятить співпраці 
з республіканцями, збалянсованню державного бю
джету та потрібних поправок у медичному забезпечен
ні. Одначе всього кілька днів після цієї заяви вже ви
никли непорозуміння між Президентом і провідником 
сенатської більшости, республіканцем з Міссіссіппі 
Трентом Лоттом щодо пропонованих змін медичного 
забезпечення Медікер. З подібними обіцянками спів
праці після виборів виступили також і республіканці, 
але обіцанки це одне, а міжпартійна політика зовсім ін
ше. 

НЕЗАЛЕЖНИЙ СЛІДЧИЙ ВАЙТВОТЕРСЬКОЇ 
афери Кеннет Старр, на пресовій конференції у Діт-
ройті минулого понеділка, 11-го листопада, підкреслив, 
що незважаючи на брак співпраці слідство посувається 
вперед. Він кількакратно сказав, що його завваги не є 
спрямовані до поодиноких осіб, але в загальному спів
праця не була такою, як він цього бажає. На конкретні 
запити репортерів про про ту чи іншу особистість пов'
язану зі слідством, він відмовився коментувати аж по
ки все не буде з'ясовано. Це також включало запити 
щодо президента Билла Клінтона і його дружини Гіл-
лари Родгам-Клінтон і їхньої участи у цій афері. 

Київська симфонічна оркестра і хор 
на Фльориді 

7-го вересня ц. р. у ма
лому американському 
містечку Корал Ридж, ко
ло Форт Лодердейль на 
Фльориді, відбувся кон
церт клясичної і церков
ної музики. Виконавці — 
Київська симфонічна ор
кестра і хор. Усі виконавці 
— це випускники високих 
музичних шкіл, а переду
сім консерваторії в Києві. 
Цілий ансамбль склада
ється з 110 осіб. 

Організатор і диригент 
хору — американець Ро-
джер Ґ . МекМиррін. 
Спонзором їх була Аме
риканська Презбитеріян-
ська Церква. Диригент 
проживає тепер з дружи
ною і сином у Києві. Він 
зорганізував і вишколив 
цей унікальний ансамбль 
з талановитих молодих 
людей і привіз їх на турне 
по Америці, куди вони 
привезли українську му
зику і пісню. 

Від 25-го серпня до 3-
го жовтня 1996 року хор і 
оркестра виступили у 27 
американських містах, 
виступаючи у чисто аме
риканських середовищах, 
котрі визначаються висо
кою музичною культу
рою і які є здібні оцінити 
наш музичний ансамбль. 

Дуже старанно видана 
програмка у формі кни
жечки інформує про істо
рію ансамблю, її дириген
та, вичисляє поіменно 
учасників і усіх, хто при
чинився до тієї імпрези, у 
програмці є дуже добре і 
вірно опрацьована історія 
України. 

Диригент Роджер Ґ. 
МакМиррін після музич
них студій працював як 
диригент і довший час був 
музичним керівником і 
шефом концертового бю-
ра у Корал Ридж презби-
теріянській церкві. У 1992 
році дйрйґент з дїружйною 
і сином виїхали на Украї
ну, до Києва, де він зорга
нізував оркестру і хор, які 
тепер виступають в Аме
риці і своїми виступами 
приносять славу Україні і 
її культурі. Концерт у Ко
рал Ридж відбувся у 
вщерть заповненій церкві, 
яка містить 2,100 осіб. 
Сама церква — це імпо
зантна будівля у готич
ному стилі з досконалою 
акустикою і виконувані 
там програми роблять не
забутнє і могутнє вра
ження. Окремо пастор 
церкви д-р Д. Й. Кеннеді, 
вітаючи наш хор і ор
кестру, назвав їх вийнят
ково талановитими і висо
кокваліфікованими музи
ками. 

Концерт почався імпо
зантною процесією членів 
хору і оркестри, які вико
нали американську ко
лядку „О соте, all ye fai
thful". Грандіозне вико
нання цієї могутньої ко
ляди відразу упевнило 
слухачів у тому, що це 
буде високої кляси кон
церт. 

Дальше звучав музич
ний твір „Маґніфікат" Й.-
С. Баха у виконанні хору, 
солістів і оркестри і 
„Псалми" С. Рахманінова. 
Уривки з опер П. І. Чай-
ковського „Пікова дама" і 
„Євгеній Онєґін" викона
ли солісти хору. Вони та
кож відспівали уривки з 
опери „Наталка Полтав
ка" М. Лисенка. Уривок з 
„Киріє" з „Реквієму" Дж. 
Верді у виконанні оркест
ри і хору закінчив першу 
частину концерту. 

Зачаровані слухачі дов
гими оплесками нагоро
джували молодих і тала
новитих артистів і вислов-
ляли своє щире захоп
лення. Ми, українці, при
сутні на концерті, були 
горді за наших артистів, 
які несуть у світ україн
ську культуру в доскона
лому виконанні. Після пе
рерви хор виконав „Щед
рика" М. Леонтовича і 

уривки з кантат О. Борт
нянського та Великодні 
пісні К. Стеценка. 

Для різнородности кон
церту хор відспівав кіль
ка народних пісень, а сек
стет солістів виконав зво
рушливо пісню „Києве 
мій". 

13-літня дівчинка На
талка Кудрицька прегарно 
відіграла на фортепіяні 
„Анданте" з 21-го кон
церту Моцарта. 

На закінчення хор від
співав американський 
гимн та знані композиції: 
„Deep River" , „ Holy 
Night", Ґершвіна та Ірвін-
ґа Берліна. Могутньо про
звучало „Аллилуя" з тво
ру Генделя „Мессія". 

На зарядження дири
гента присутні встали і 
вислухали стоячи молит
ву „Боже великий, творче 
всесильний" М. Лисенка. 

Твір М. Муссорґського 
„Золоті ворота Києва" за
кінчив цей концерт укра
їнської і всесвітньої музи
ки в американському міс
ті. 

В неділю на Службі 
Божій у цій церкві ор
кестра і злучені хори. Ки
ївський і церковний, який 
складався із 120 осіб, у 
супроводі київської сим
фонічної оркестри вико
нали релігійні твори Ґуно 
та Бетовена. 

На сцені перед престо
лом зібралися 250 вико
навців, що виглядало ней
мовірно зворушливо і 
символічно. Музика з'єд
нала в один гармонійний 
звук людей з різних країн 
і середовищ в одну гармо
нійну цілість. Символіч
ний характер і досконале 
виконання цього концерту 
залишаться надовго у па
м'яті слухачів. 

Такі концерти можна 
НЯ'^ВЯТИ н е ПИТТТе MV^Htr-
ними імпрезами, але та
кож подією, яка поши
рить правду про неза
лежну Україну і впливає 
на всебічну допомогу 
американського народу в 
трудну годину України. 
Після Богослуження і 
спільного полуденку два 
автобуси, прикрашені си
ньо-жовтими прапорами, 
повезли наших гостей з 
України у їх дальшу до
рогу. 

Лідія Гладка 

ВСІ УКРАЇНСЬКІ 
ДІТИ ДО 

УКРАЇНСЬКИХ 
ШКІЛ! 

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО 
ХРИСТИНИ КОШКУЛЬ 
Генеральна практика 

• Іміграція; 
• корпоративні питання; 
• заповіти. 
(Широкий досвід в Східній 
Європі; володіє слов'янськими 
мовами). 

47 Haistead Ave., Suite 201 
Harrison, NY 10528 

ТВЛ. (914) 835-1882 
факс. (914) і 

26 First Avenue 
New York, NY 10009 

Tel.: (212) 473-3550 
HA СВЯТА: ВЕЛИКИЙ ВИБІР 

ДАРУНКІВ - кераміка, різьба, 
вишивки, карточки. 

ПРАЦЯ 

Пошукується жінку для товариства 
старшій жінці та легкої домашньої 
праці. Мешкання, харч та платня. 

Зголошення слати на адресу: 
М. Wassian, P. О. Box 3292, 
Trenton, New Jersey 08619 

FUNERAL DIRECTORS ^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
ЛУІС НАЙҐРО - директор 

Родина ДМИТРИК 
Peter Jarema 

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

(212)674-2568 


