
SVOBODA 
U K R A I N I A N D A I L Y 

Палі'ятайлго про Україну/ 

СВОБОДА 
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 

VOL. CIV. № 208 JERSEY CITY and NEW YORK. FRIDAY, OCTOBER 31, 1997 CENTS 75 ЦЕНТІВ ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ЙОРК П'ЯТНИЦЯ, 31-го ЖОВТНЯ 1997 р. Ч. 208 РІК CIV. 

Л. Кучма відвідує Грузію І ^^Національний Фронт" 
Київ(Р.Р.). — У вівто

рок, 28-го жовтня, Прези
дент України Леонід Куч
ма вилетів з дводенною 
візитою до Грузії для зу
стрічі з її президентом 
Едуардом Шеварднадзе. 

Голова Управління зов
нішньої політики Адміні
страції Президента Украї
ни Володимир Огризко 
повідомив, що в ході зу
стрічі сторони обговори
ли питання конкретної 
співпраці, підписали спі
льну деклярацію та ряд 
документів, спрямованих 
на попередження виник
нення подвійного грома
дянства та ліквідацію ви
падків вже існуючого по
двійного громадянства. 

Між урядами України і 
Грузії підписано угоду про 
співробітництво, взаємо
допомогу, обмін інфор
мацією у сфері боротьби 
з порушеннями міжуря
дових і податкових зако
нів, про співробітництво в 
геодезичній, фармацев
тичній, туристичній галу
зях та у сфері зв'язку. 

Президент України 
Леонід Кучма висунув 
ідею безпеки між країна
ми Чорноморського ба
сейну, а Є. Шеварднадзе 
— ініціятиву „За мирний 
Кавказ". 

За словами Огризка, 
зустріч сприятиме роз
виткові співробітництва 
між країнами Чорномор-
сько-Балтійського регіону 

та Середньої Азії. Прези
денти порушили також 
питання створення транс-
кавказького транспорто-
вого коридору. Це сприя
тиме виходові українсь
ких товарів на кавказький 
і середньоазійський ри
нок, тобто створить до
даткові можливості для 
українських товаровироб
ників. 

Українська сторона та
кож висловила готовість 
післати своїх спостереж
ників в рамках ООН чи 
ОБСЕ у регіон грузинсь
ко-абхазького конфлікту. 

У Києві 27-го жовтня 
Л. Кучма зустрівся з де
легацією Центрального 
банку Канади, очолюва
ною його керівником Ґор-
доном Тіссеном. Гість ви
соко оцінив ухвалений 
Верховною Радою закон 
про Національний банк 
України. 

Президент Л. Кучма 
висловив надію, що до 
кінця року в Україні буде 
досягнуто якщо не пози
тивної динаміки, то хоча 
б нульового рівня падіння 
обсягу виробництва. В 
Україні докладається зу
силь для створення спри
ятливих умов для україн
ського та чужоземного 
інвестора. 

Л. Кучма також прий
няв амбасадора Кувайту 
Ахмеда Абдулу Аль Му-
баракі з нагоди завершен
ня його праці в Україні. 

Ко^\іпсініж ууАвімлініїУкраїни' 

Київ(Р.Р.) 
інформацією УНІАН, 
компанія „Авіялінії Ук
раїни" намагається заку
пити два літаки „Боїнґ-
767" та три „Ейрбас-320". 

Оскільки літаки Іл-62 
вже застаріли, Уряд Укра
їни провів тендер з ме
тою віднайдення оптима
льного варіянту літака 
для компанії „Авіялінії 
України". За результата
ми тендеру загальна сума 
контрактів коливається 
від 270 до 300 млн. дол. 

Закуп ускладнюється 
через відмову українсь
ких банків надати довго
тривалі кредити. 

Згідно з прийнятою 

закуповує літаки 
Згідно з схемою, 85 відсотків фі

нансування контрактів 
здійснюється під гарантії 
Уряду України, а 15 від
сотків кредитів компанія 
має знайти самостійно, 
тобто 25 млн. дол. Спе
цифіка авіяції передбачає 
кредитування закупу лі
таків на період не менше 
10-12 років, а банки нама
гаються давати кредити 
на короткий час. Довго
тривалий кредит під дер
жавні програми отримати 
практично неможливо. 

Для виходу із ситуації 
Кабінет Міністрів намага
ється створити консор-
ціюм з участю кількох 
українських банків. 

починає наступ 
Київ (УНІАР). — 27-го 

жовтня відбулася прес-
конференція голів партій-
учасниць виборчого бльо-
ку „Національний Фронт" 
(НФ) за підсумками уста
новчого з'їзду. 

Голова Української Рес
публіканської Партії Бог
дан Ярошинський зазна
чив, що у сучасній україн
ській політиці існує три 
головні течії: комуніс
тична, псевдоцентристсь-
ка, „яка виступає за збе
реження існуючого станб-
вища розброду в політиці 
і економіці, підтримуючи 
вузькокланові інтереси 
окремих груп", та націо-
нал-патріотична. 

Метою НФ є об'єднан
ня зусиль політичних пар
тій, які належать до тре
тьої течії, для „утверд
ження національної ідеї у 
свідомості українського 
народу і розбудові націо
нальної і демократичної 
української самостійної 
соборної держави". 

Голова Української Кон

сервативної Республікан
ської Партії Степан Хма
ра, на запитання, чому 
бльок є „фронтом", від
повів, що тепер „йде справ
жня війна за Україну, за 
подальшу долю нації і 
держави". Він наголосив, 
що „світові сили тепер 
спрямовані на деіндуст-
ріялізацію і деінтелекту-
алізацію української дер
жави, бо не бажають поя
ви нової геополітичної си
ли" і що „нас дискриміну
ють, усуваючи зі світових 
ринків космічних техно
логій та зброї". 

НФ спрямовує свою ді
яльність проти комуніс
тичних і прокомуністич
них сил, проти російсько
го імперіялізму (але ні в 
якому разі на проти росій
ського народу), а також 
проти „культурно-інфор
маційного імперіялізму", 
який йде із Заходу і „на
магається позбути Укра
їну економічної і куль-

(Закінчення на стор. 3) 

Нестимуть найбільші видатки 
Вашінґтон. — Польща, 

Мадярщина і Чехія при 
вступі до НАТО повинні 
будуть нести "найбільшу 
частину видатків", зв'яза
них з його поширенням, 
заявив на слуханнях в се
натській Комісії з асигну
вань голова Об'єднаних 
штабів збройних сил ЗСА 

генерал Генрі Шелтон. "З 
чисто військової точки зо
ру, — продовжив він, — 
нові члени повинні принес
ти в НАТО дійсні військові 
можливості. Потрібно до
биватися того, щоб нові 
члени були не споживача
ми, а вносили дійсний 
вклад у спільну безпеку*'.̂  

Зросли ціни на бензину 
Київ. — Власники ав

томобілів в Україні зму
шені тепер платити за 
бензину на 40 відс. біль
ше, ніж кілька днів тому, 
повідомили засоби масо
вої інформації. Різкий 
зріст цін на колись най
дешевше пальне в Европі 
пов'язаний з новим митом 
на його імпорт. 

Тиждень тому бензи-
на коштувала 62-70 ко-
пійкок за одну літру, а те
пер — 88-95 копійок. Де
які заправки в Києві про
дають бензину найвищої 
якости по 1.10-1.20 грив-

Громада Ню Йорку сердечно попроїдала А. Зленка 

Ню Йорк (О. Кузьмо
вич). — В середу, 1-го 
жовтня, українська гро
мада Ню Йорку та око
лиці численно та сердечно 
попрощала свого довго
літнього приятеля, амба
садора України до ООН, 
Анатолія Зленка. 

Здається не було одної 
української організації, 
яка не була б заступлена 
своїми представниками в 
гостинних приміщеннях 
Українського Інституту 
Америки, і це було чи не 
найкращим доказом, які 
близькі та щирі стосунки 
існували в останніх роках 
поміж українським пред
ставником до Об'єднаних 
Націй, а усіми кому бли
зька доля молодої україн
ської держави та її гідно
го заступництва на світо
вому форумі. 

Поруч із представни
ками організацій та полі
тичного українського 
життя і членами дипло
матичної служби з консу-
лем Віктором Крижанів-
ським у проводі, були 
присутні завжди активні 
духовники обох українсь
ких церков в Ню Йорку 
— парох церкви св. Юра 
о. Патрикій Пащак, 
ЧСВВ, і все активний се
ньйор духовенства, парох 

Амбасадор А. Зленко виголошує своє прощальне 
слово до громади Ню Йорку. 

(Світлив Я. Кулинич). 

украшської православної 
катедри св. Володимира 
протопресвітер о. Володи
мир Базилевський. 

Зустріч, яка з причин 
виїзду амбасадора А. 
Зленка з Ню Йорку до 
Парижа мала радше сан-
тиментально-сумний ха
рактер, розпочав довшим 
словом президент УККА 
Аскольд Лозинський, що 
підкреслював виїмково 
гарну та корисну співпра
цю з амабасадором, який 
був немов частиною на
шої громади. Він заявив 
особливі симпіатії усіх 
членів громади до амба
садора та від цієї громади 

бажав йому дальшої сили 
та витривалости на його 
новому так відповідаль
ному пості амбасадора 
України у Франції. Як ок
ремий подарунок А. Ло
зинський вручив амбаса-
дорові ікону Матері Бо
жої, роботи Мирослави 
Стойко, зазначуючи, що 
другу таку отримав пре
зидент Польщі, як також 
передав від УККА зразки 
видань для дітей. 

Другою промовляла 
Уляна Дячук голова 
УАКР, яка напередодні 
від'їзду А. Зленка до Па-

(Закінчення на стор. 3) 

Раніше цього року 
ввійшло в дію нове мито 
на бензину у розмірі 22.46 
дол. за одну тонну. Імпор
тери мусять сплатити йо
го, як тільки пальне пе
ретне кордон. В результаті 
вартість імпортованої з 
Росії бензини зросла від 
150-160 дол. за тонну до 
250-260 дол. 

Газета „Кієвскіе Вєдо-
мості" передбачила, що 
ціни з часом сягнуть євро
пейських і становитимуть 
1 дол. (1.87 гривні) за 
літру. Для громадян це 
матиме катастрофічні 
наслідки, сказано в газеті. 
Як відомо, середня плат
ня в Україні становить 90 
дол. на місяць. 

Деякі урядовці при
пускають, що нове мито 
змусить продавців бензи
ни зменшити свою залеж
ність від імпорту з Росії і 
звернутися до україн
ських шістьох нафтоочис
них компаній. Однак ком
панії ці вже кілька років 
працюють нижче своїх 
можливостей у зв'язку з 
низьким постачанням на
фти з Росії. За перші де
в'ять місяців цього року 
вони переробили 9.69 
млн. тонн сировини, що на 
350,000 тонн менше ніж 
за цей самий період мину
лого року. 

ХОРВАТІЯ — УКРАЇНА 
2:0 

Парсиппані, Н. Дж. — 
У першій рунді еліміна
ційних ігор за вхід до фі
нального турніру за фут
больне мистецтво світу, 
збірна України програла 
проти репрезентації Хор
ватії у Загребі 0:2. У 
трьох інших елімінаціях 
Італія зремісувала 1:1 у 
Москві проти Росії, як і 
Бельгія проти Ірляндії у 
Дубліні. Югославія пере
могла Мадярщину неспо
дівано високим вислідом 
7:1. Відплатні змагання 
відбудуться в половині 
листопада. 

Реставрують концтабір в Росії 
Кучіно, Росія. — Тут у 

цій місцевості, що знахо
диться недалеко колиш
нього найбільш суворого 
концентраційного табору 
для політичних в'язнів, 
Перм 36, останньо завва
жується значне пожвав
лення. Свого часу в ньо
му відбували покарання 
такі особистості : Натан 
Шаранський, Сєрґей Ко
вальов, Левко Лук'янен-
ко, письменниик Владімір 
Буковський та інші 2,000 
дисидентів і мистців. Від
бував тут свій присуд і ві
домий український поет 
Василь Стус, якого у 1985 
році номіновано на Нобе
лівську нагороду, але він 
помер серед таємних об
ставин 4-го вересня 1985 
року, місяць перед тим як 
нагороди призначувано. 

Приїжджають поза-
місцеві люди, науковці та 
репортери російських і за
кордонних засобів масової 
інформації. Все це напе
редодні 30-го жовтня, 
котрий офіційно є визна
ний Днем Всенародної 
Жалоби всіх тих, які за
гинули під час сталінсь
ких репресій. У більшос
ті тепер це свято обходять 
тільки цих кілька уцілі
лих колишніх в'язнів, їхні 
діти і внуки. Населення 
Росії в основному немає 
відношення до тих подій, 
бо молодші не знають про 
це, а старші, пересяклі 
ностальгією комунізму, 
не хочуть пам'ятати і при
вертати увагу до тих зло
чинів. 

Причиною більшого як 
досі зацікавлення, є нама
гання місцевих науковців 
під керівництвом 50-річ-
ного Віктора Шмірова, 
професора середньовічної 
історії, відреставрувати 
бодай частину того ко
лишнього пекла Перм 36, 
як живучого музею со-
вєтських репресій. Якщо 
їм це вдасться здійснити, 
то це буде єдиний концен
траційний табір з часів 
СССР, який буде публіка 
могла оглядати. Ці їхні 
заходи зрушили цілу ля-
віну досі прихованих по
чувань. Губернатор об-
ласти підтримує їхні зу
силля і навіть виділив де
які фонди зі свого бю
джету для цього проєкту, 
але місцеві комуністи є 
дуже проти цього, а ці 
уцілілі колишні в'язні ма
ють роздвоєні почування 
щодо їхнього задуму. 

Не зважаючи на всі пе
решкоди, ініціятивна гру
па має успіхи, бо вже діс
тала підтримку від міс
цевого відділу „Меморі-
ялу" — історичного това
риства комуністичних 
репресій, а навіть від
людний Алєксандер Сол-
женіцин погодився увійти 
до музейної ради. Голов
ною метою створення та
кого живучого музею, є 
не тільки показати жор
стокість комуністичного 
режиму, але в першу чер
гу дати можливість Росії 
та росіянам прийти до 
визнання їхньої неславної 
мшувишш. 

Чорне море чекає порятунку 
Київ. — Інформаційні 

агентства України та ба
гатьох інших країн док
ладніше висвітлюють 
практичну сторону сим-
позіюму під назвою „Ре
лігія—наука— довкіл
ля", який відбувся на гре
цькому кораблі поблизу 
Одеси і яким керував Пат-
ріярх Східньої Православ
ної Церкви Вартоломей І. 

Перший такий же сим-
позіюм відбувся у 1995 
році, започаткувавши 
співіснування і співробіт
ництво науки з релігією, 
яке може у висліді при
вести до оздоровлення 
екології плянети. Тоді ж 
Вартоломей І у своєму 
виступі сказав, що „зни
щення природного дов
кілля можна вважати грі
хом". 

В цілому минулий 
симпозіюм був присвя
чений 1900-річчю Апока-
ліпси. 

Чорне море в юдей
ській і християнській ре
лігійних традиціях має 
особливе значення як 
можливий епіцентр світо
вого потопу з горою Ара
рат як місцем зупинки 
Ноєвого ковчегу, у тепе
рішні часи Чорне море, на 
берегах якого проживає 
щонайменше 200 млн. 
осіб, починає вмирати. Ті
льки Дунай щороку ви
носить у Чорне море 69 
млн. тонн різних солей, 
40,000 хемікаліїв, 50,000 
тонн нафтових відпадів. 
Також щороку море по-
глитє 500,000 кубом&т^ 

рів рідких нечистот. Як
що в 1986 році у Чорному 
морі виловлено 2 млн. 
тонн риби, то в 1992 році 
— лише 100,000 тонн. У 
порівнянні з 1975 роком 
зникло 85 відсотків риби. 

Від 1986 до 1992 року 
дохід чорноморських ри
боловів зменшився на 200 
млн. дол., а місць праці в 
цій ділянці стало менше 
на 150,000. Дохід від ту
ризму і від причорномор
ських курортів зменшу
ється на 300 млн. дол. 
річно. 

У районі Чорного моря 
вже не один раз зареєст
ровано випадки масових 
захворювань жовтухою, 
холерою і тифом. 

За декілька днів праці 
симпозіюму пароплав за
ходив у вісім портів шес
ти причорноморських 
держав. 

У всіх виступах релі
гійних і наукових діячів 
підкреслювалося, що збе
реження довкілля, еколо
гічної рівноваги на пля-
неті є найважливішим 
завданям людства і це 
завдання — глибоко духо
ве. Єрусалимський рабин 
Нафталій Ротенберґ про
читав учасникам уривок 
зі старожидівського апо
крифу — про час, коли 
Бог створив світ, поселив 
Адама в раю і сказав до 
нього: „Подивися на все 
створене Мною. Все це 
створене для тебе. Пам'
ятай це і не руйнуй Мною 
створеного, бо зруйнова-

УКПР КРИТИКУЄ ВИБОРЧИЙ ЗАКОН 

КИЇВ. — Українська Консервативна 
Республіканська Партія вважає, що 
з нового закону про вибори, який 
привітали більшість партій, най
більше скористають комуністи та 
мафіозні клани. „В умовах соці-
яльно-економічної нестабільности, 
в державі з кримінальною владою 
змінити ситуацію на краще лише 
шляхом виборів вже неможливо", 
— сказано у меморандумі УКРП 
про суспільно-політичну ситуацію в 
Україні. На думку авторів, новий 
закон про вибори народних депута
тів „несправедливий і вигідніший 
для комуністів і мафіозних кланів 
— антинародних і антиукраїнських 
сил, які залишилися з колоніяль-
ного періоду і мають в Україні ста
тус найбільшого сприяння від вла
ди". Враховуючи існуючу ситуацію, 
УКРП візьме активну участь у ви
борах, намагаючись бльокуватися і 
співпрацювати з національно-пат
ріотичними силами. „УКРП буде 
однозначно вести безкомпромісову 
боротьбу з антиукраїнськими сила
ми: комуністами, космополітами, 
'партією влади'", — сказано в до
кументі. 

ОБІЦЯЮТЬ ІНВЕСТИЦІЇ 

ОДЕСА. — Тут на зустрічі з голо
вою Одеської міської державної ад
міністрації Русланом Боделаном 
радник міністра-президента бель
гійської землі Фляндрій Мішель 
ван Гольдер сказав, що фляман-
дські компанії готові інвестувати в 

проєкт будівництва дунайського ка
налу „Прорва" 600,000 дол. М. ван 
Гольдер очолює делегацію підпри
ємців, яка прибула в Україну для 
налагодження ділових зв'язків. 
Флямандська компанія „Деме, яка 
спеціялізується у днопоглиблю
вальних роботах, готова взяти 
участь у створенні спільного під
приємства з українським держав
ним підприємством „ЧорАзовмор-
шлях". 

ЗАРЕЄСТРОВАНО ПАРТІЮ 
„РЕФОРМИ І ПОРЯДОК" 

КИЇВ. — Міністерство Юстиції Ук
раїни 24-го жовтня видало свідоц
тво про реєстрацію Партії „Рефор
ми і Порядок". Цю партію очолює 
Віктор Пинзеник і вона має близько 
14,000 членів. її осередки є у 21 об
ластях, а найбільший відділ (майже 
2,500 осіб) — у Криму. За словами 
Віктора Терьохіна, незабаром від
будеться другий з'їзд ПРП, делега
ти якого визначать стратегію ви
борчої кампанії та затвердять спи
сок кандидатів від партії. Як уже 
інформовано, перший з'їзд ПРП 
відбувся 11-го жовтня 1997 року. 

АМБАСАДОР РУМУНІЇ ПОТРАПИВ 
В АВТОКАТАСТРОФУ 

КИЇВ. — 27-го жовтня по дорозі з 
Чернівців до Києва потрапив в ав
томобільну катастрофу амбасадор 
Румунії в Україні Іон Бістріяну. Це 
сталося з вини водія вантажівки, 
який розвертаючись не пропустив 
амбасадорське „Пежо". І. Бістріяну 

дістав закриту травму грудної клі
тини і перелом ребра. Дружина ам
басадора не постраждала. 

„ВПЕРЕД, УКРАЇНО!" 
БОРОТИМЕТЬСЯ ЗА МОРАЛЬНІСТЬ 

КИЇВ. — 28-го жовтня передвибор
чий бльок „Вперед Україно!", 
зформований Українською Хри-
стиянсько-Демократичною Партією 
і Хриситянським Народним Союзом 
заявив, що у разі перемоги у ви
борах впроваджуватиме в Україні 
ідеологію чистоти і моральности 
держави. Всі організатори бльоку є 
юристи з досвідом парляментарної 
праці. Заступник голови парлямен-
ту Віктор Мусіяка, ймовірно, очо
лить передвиборчий список, до яко
го мають увійти 17 членів депу
татської групи „Реформи". 

посилюють БОРОТЬБУ 
ІЗ „ДІДОВЩИНОЮ' 

ЛЬВІВ. — За інформацією заступ
ника прокурора військової проку
ратури західнього регіону України 
Миколи Фіщука, у 1996 році до су
дів направлено 84 карні справи, за 
якими 115 військовослужбовців 
надзвичайної служби звинувачено у 
позастатутних взаєминах. Позаста-
тутними взаєминами або „дідовщи-
ною" називають дисркимінаційну і 
принизливу поведінку вояків стар
шого призову щодо вояків молод
шого призову. За перші шість міся
ців 1997 року заведено вже 50 по
дібних карних справ на 60 військо
вослужбовців. 

У СВІТІ 
ПРОВІДНИКИ ЖИДІВСЬКИХ консервативного і 
реформістського рухів погодилися у вівторок, 28-го 
жовтня, на тримісячне відсунення будь-яких дій пов'
язаних з непорозумінням між ними та рабінатом орто
доксальних жидів, котре загрожує поділові жидів на 
тутешніх і закордонних. Минулого понеділка два перші 
угрупування заявили, що домагатимуться судового рі
шення, щоб примусити уряд визнати їхню рівноправ
ність у двох ділянках: право навертати на жидівство та 
право брати участь у релігійних радах. їхнє рішення 
відкласти ці заходи прийшло після того, як на них поси
палась сильна критика зі сторони багатьох політиків, 
що вони намагаються зірвати процес урядового комі
тету, котрий шукає компромісу, а з тим і розв'язки 
цього питання. 

В АМЕРИЦІ 
ОФІЦІЙНІ ч и н н и к и УРЯДУ президента Билла 
Клінтона та західні дипломати минулого вівтірка, 28-
го жовтня, заявили, що в основному дорадники Прези
дента для справ закордонної політики погоджуються з 
думкою про те, що існує конечність затримати частину 
американських збройних сил в Боснії після того, коли 
в червні наступного року офіційно закінчиться термін 
їхнього теперішнього зобов'язання. Вони також під
креслили, що Президент покищо не зробив жодного рі
шення, бо це є дуже делікатна справа, котру все ж таки 
внедовзі Президентові прийдеться вирішити. З одної 
сторони він не хоче ставати на прю з деякими конгрес
менами, котрі постійно вимагають повороту амери
канського війська з Боснії, а з другої сторони є свідо
мий того, що коли всі американські збройні сили відій
дуть, то в Боснії відновиться попереднє пекло. 
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Частинне спокутування провини 
Відкриваючи перше засідання Конгресу, на 

якому, передусім, дебатуеться питання про рати
фікацію прийняття нових членів до Північноат-
лантійського оборонного союзу, керівник сенат
ської Комісії міжнародних відносин сенатор 
ДжессІ Гелмс, між іншим, підкреслив, що, "поши
рюючи НАТО, маємо сьогодні історичну можли
вість направити кривди, породжені ялтинською 
зрадою", яка на десятки років залишила мільйо
ни європейців під гнітом комуно-тоталітаризму. 
„Всі американці повинні привітати ті народи, котрі 
вкінці стали рівноправними партнерами в об'єд
нанні демократичних народів, запевнюючи в цей 
спосіб, що народи ці вже ніколи Н0 стануть жер
твами ти ран ії".^ 

Гарні, не позбавлені відвертости й справедли-
вости слова відомого своїм ультраконсерватив-
ним становищем сенатора з Північної Каролайни 
сказані, мабуть, більш ніж вчасно. Переважна 
більшість американських громадян висловлюєть
ся за поширення НАТО. Це, між іншим, підтвер
джується опитуванням населення, яке провів 
Американський інститут дослідження громадської 
думки: 63 відсотки американців висловилися за 
прийняття до Північноатлантійського оборонного 
союзу нових його членів і тільки 18 відсотків до 
поширення НАТО на схід поставилися негативно. 
Решта 19 відсотків опитуваних не мали конкретної 
думки, поскільки взагалі не орієнтувалися, про 
що, власне, йдеться. Вхід до союзу нових членів 
— Польщі, Мадярщини та Чехії — підтримали 90 
відсотків керівників приватних підприємств, 61 
відсоток опитуваних експертів з питань міжнарод
них відносин і тільки 54 відсотки спеціялістів у ді
лянці загальної безпеки. 

Нові кандидати вступу до НАТО мали б стати 
його членами в час відзначення 50-річчя цього 
союзу, тобто в 1999 році. Висліди опитування, про
веденого 4—11-го вересня ц.p., опубіїіковат̂ ^̂ ^̂  
раз напочатку серії шести "натівських" засідань 
сенатської Комісії міжнародних відносин, склика
них з метою обговорення питань у зв'язку з поши
ренням НАТО на схід. 

Деякі американські політики називають два го
ловні та водночас елементарні способи поширен
ня Північноатлантійського оборонного союзу: хо
роший і поганий. Серед найголовніших перешкод 
ратифікації гарантій безпеки НАТО для трьох най
ближчих новітніх кандидатів членства у ньому є, 
так би мовити, скромність європейців у тому, щоб 
взяти на себе частину коштів, пов'язаних з його 
поширенням. Другою, не менш важливою, обста
виною є брак в американському суспільстві пере
конання, що прихід до НАТО нових членів справді 
відповідає як міжнародним, так і внутрішнім ін
тересам З'єднаних Стейтів. З висловлювань окре
мих конгресменів також випливає, що Адміністра
ція Президента Клінтона, заспокоюючи Росію, пі
шла задалеко у своїй співпраці з Кремлем у рам
ках діяльности постійно-діючої Ради Росія— 
НАТО, що може відчутно загрожувати єдності цьо
го союзу. Подібні до застережень республіканця 
Гелмса має зауваги його колега, сенатор зі стейту 
Делавер Джозеф Байден, котрий серед демокра
тів займає найвищу рангу в сенатській Комісії 
міжнародних відносин. Дж.Байден одверто ви
словив думку про те, що, якщо вже справді казати 
правду, то питання про прийняття до НАТО Поль
щі, Мадярщини та Чехії має, насамперед, мо
ральний аспект — спробу бодай якось направити 
шкоду, заподіяну свого часу байдужістю Заходу 
щодо нинішніх каидидагів вступу в згаданий союз. 

В цілому ж пересічні американці, мабуть, ма
ють певну рацію, запитуючи: а чому, мовляв, не 
самі європейці, а З'єднані Стейти повинні дбати 
про безпеку в Европі? Проте, далеко не кожен хо
че чи може усвідомити, що за прийняттям нових 
членів до НАТО стоїть як минуле, так сьогоднішнє 
та майбутнє Европи. Як висловилася на першому 
засіданні згаданої Комісії Сенату державний сек
ретар Меделин Олбрайт, створення НАТО вперше 
в історії дозволило втримати європейські держа
ви від якогось серйознішого протистояння. Подру-
ге, війни — на зразок балканської — повинні на
гадувати всім про постійну загрозу вибухів міжет
нічних європейських конфліктів. Поширення ж 
НАТО збільшує простори, на яких можна забезпе
чувати спокій. Не останнім фактором, котрий го
ворить за це поширення, є той, що Росія будь-коли го
това повернутися до своєї перевіреної історич
ним досвідом методики в діях щодо своїх сусідів. 
Та ж М. Олбрайт не поділяє думок про те, що 
З'єднані Стейти не мають жодних життєвих інте
ресів у Центральній Европі. Неможливо захисти
ти Страсбург чи Барсельону, не захищаючи Ще-
цін чи Брно, Будапешт чи Прагу. З'єднані Стейти 
не можуть нехтувати європейськими інтересами 
ще й тому, що мають за собою не лише Ялтинську 
конференцію, але й відтак довготривале проти
стояння з Москвою, так звану холодну війну як 
один з головних наслідісіа т«€Ї іюнференції, факт 
якої ще повго ^ШшШіШ&^ШШшт^^ 
для політологів та істориків. 

Совєтська пропаганда 
аж захлиналася, „викри
ваючи" „підступні реван
шистські наміри бльоку 
НАТО" щодо „миролюби-
вого" е с е р . Тож і після 
десятиліть по тому, га
даю, було б не зайве при
гадати, за яких обставин 
був заснований Північно-
атлантійський оборонний 
союз. У період між 1945 і 
1949 роками перед держа
вами Західньої Европи та 
їхніми союзниками в Пів
нічній Америці постала 
нагальна проблема по
воєнної відбудови еконо
міки, але вони з тривогою 
спостерігали за все зро
стаючою експансіоніст
ською політикою і мето
дами силової дипломатії 
керівництва ееСР. 

Сумлінно виконавши 
зі свого боку взяті на себе 
під час Другої світової 
війни зобов'язання щодо 
скорочення оборонних 
структур і численности 
збройних сил, уряди за-
хідніх держав виявляли 
дедалі більше занепокоєн
ня, адже стало цілком 
зрозуміло, що совєтське 
керівництво мало намір 
повністю зберегти всі свої 
збройні сили. Ба, більше 
— деклярована КПСС 
ідеологія та її геополітич-
ні стратегічні цілі не зали
шали жодних сумнівів у 
тому, що всі декляративні 
заклики до поважання 
статусу ООН та міжна
родних угод, котрі були 
укладені наприкінці війни, 
не зможуть гарантувати 
збереження національного 
суверенітету та незалеж-
ности держав із демокра
тичним устроєм, які опи
нилися перед реальною 
загрозою агресії із-зовні 
або розгортання внутріш
ньої підривної діяльности 
совєтських спецслужб. 

Віктор Каспрук, 
Київ 

НАТО Я К ҐАРАНТІЯ 
СТАБІЛЬНОСТИ 

Ці побоювання зако
номірно почали зростати 
після того, як у багатьох 
країнах Центральної та 
Східньої Европи були си
лою нав'язані недемок
ратичні форми правлін
ня, жорстоко придушува
лись і топтались наймен
ші паростки опозиції ма
ріонетковим режимам, 
насадженим Москвою, 
зневажались і утискува
лись елементарні права 
людини, громадські права 
і свободи. 

У проміжку між 1947 
та 1949 роками сталися 
драматичні політичні по
дії, які примусили серйоз
но замислитись над про
блемою уникнення совєт-
ської експансії. Фактично 
йшлося про пряму загро
зу, що нависла над суве-
іренітетом Норвегії, Гре
ції, Австрії, Туреччини та 
\цс цілим рядом західньо-
^вропейськ^их країн, про 
державний переворот у 
иехо-Словаччині, здійсне-
і̂ ий у червні 1948 року, та 
протиправну бльокаду За-
хіднього Берліну, котру 
було розпочато за вказів
кою Сгаліна у квітні того 
А року. 

Европа опинилася пе-
рбд вибором — або ж ра
зом подумати про ефек
тивну колективну систе
му оборони, або ж повніс
тю потрапити під росій-
сьїкий вплив і стати без-
пр|авним придатком до со-
вє+ської імперії. Европей-
ці вибрали перше. 

22-го січня 1948 року 
Ерйест Бевін, міністер за
кордонних справ Британії 

виступаючи в палаті гро
мад британського парля-
менту, висуває пропози
цію створити в тій чи ін
шій формі союз західніх 
країн. Пропозиція була 
підтримана європейською 
громадою. 

І підписавши в березні 
1948 року Брюссельський 
договір, п'ять держав 
Західньої Европи, а са
ме: Бельгія, Люксембург, 
Нідерлянди, Британія і 
Франція — цим самим за
свідчили своє рішуче 
прагнення створити ефек
тивну і мобільну систему 
оборони і зміцнити та по
глибити взаємні контакти 
таким чином, щоб бути 
спроможними протидіяти 
ідеологічній і політичній 
загрозі з півночі. 

Відтак 27-28-го верес
ня 1948 року міністри за
кордонних справ держав-
учасниць Брюсельського 
договору засновують Ор
ганізацію оборони Захід-
нього Союзу. 

Потому відбулись пе
реговори між ЗСА й Ка
надою про створення єди
ного Північно-атлантій-
ського альянсу, заснова
ного на гарантіях безпеки 
та взаємних зобов'язан
нях між Европою та Пів
нічною Америкою. І вже 
10-го грудня 1948 року 
представники держав-
учасниць Брюссельського 
договору, Канади та ЗСА 
розпочинають у Вашін-
ґтоні переговори про ук
ладання Північно-атлан
тичного договору. 

Держави-члени Брюс
сельського договору — 

запросили Данію, Іс-
ляндію, Італію, Норвегію 
і Португалію взяти участь 
у цьому процесі. Наслід
ком цих переговорів ста
ло підписання у квітні 
1949 року Вашінґтон-
ського договору, що запо
чаткував спільну систему 
безпеки, засновану на 
партнерстві цих дванад
цяти країн. 

12-го березня 1952 ро
ку першим генеральним 
секретарем НАТО було 
призначено лорда Ісмі з 
Великої Британії. 

У 1952 році до догово
ру приєдналися Греція й 
Туреччина. Федеративна 
Республіка Німеччини 
вступила до альянсу в 
1955 році, а Еспанія стала 
членом у 1982 році. 

НАТО —• це демокра
тична організація рівно
правних учасників. Він 
був створений на основі 
договору між державами, 
кожна з яких добровільно 
приєдналася до нього 
після завершення публіч
них обговорень і відпо
відної парляментарної 
процедури. Цей договір 
поважає індивідуальні 
права всіх держав-членів 
альянсу та їхні міжна
родні зобов'язання, згідно 
зі статутом Організації 
Об'єднаних Націй; Він зо
бов'язує кожну державу-
члена взяти на себе знач
ну частину ризики і відпо-
відальнсоти, котрі пов'я
зані зі спільною безпе
кою, водночас надаючи 
кожному членові можли
вість користуватися пере
вагами спільної безпеки. 
Договір також вимагає 
від держав-учасниць ут
римуватись від приєднан
ня до будь-яких міжна
родних зобов'язань, котрі 
йому суперечать. 

Під фірмою Науково
го Товариства ім. Шев
ченка в Канаді, зредаго
вана В аси лем J^agHTOio^ 

Іван Головінський 

ЦІННИЙ в к л а д 
появилася в 1996 році в 
Торонто цікава книжка п. 
3. „Українці в Берліні 
(1918-1945)". Ця книжка 
на 256 сторінок — це про-
пам'ятний збірник допо
відей і спогадів з життя і 
діяльности українців в 
Берліні. Збірник був вида
ний з нагоди з'їзду колиш
ніх „берлінців", 5-го ве
ресня 1981 року в ІПера-
тон готелі в Торонто. 
Книжка містить 33 корот
кі дописи із різнорідною 
тематикою. Найбільше 
число дописів є пера інж. 
Василя Яріша і Михайла 
Сулими. Обидва вони на
писали по вісім дописів. 

Історичну вартість ма
ють дописи про Україн
ський Науковий Інститут в 
Берліні та про Національ
ну Організацію Україн
ських Студентів (НОУС) в 
Німеччині. Цікавими є 
спогади про відомі істо
ричні постаті — напри
клад, про Вячеслава Ли-
пинського чи Дмитра Ві-
товського. На тлі жорсто
кого воєнного лихоліття 
відображена діяльність 
відомих наших нуковців. 

Д О і с т о р и ч н и х CHOIVIHHIB 
професорів Дмитра Доро- лицька Церква в Німеч-
шенка, Івана Мірчука, Зе-
нона Кузелі, Бориса Круп-
ницького. Числові інфор
мації про українських сту
дентів подані в спогадах 
Богдана Цимбалістого. 
Літом 1944 року число 
студентів по осередках бу
ло слідуюче: Відшь — 285, 
Прага — 135, Берлін — 
83, Ґрац — 46, Бреслав — 
40, Ляйпціґ — 24, Денціґ 
— 23, Дрезден — 10, Інс-
брук — 9, Мюнхен — 7. 
Цей числовий стан доко
рінно змінився в 1945 ро
ці, коли більшість студен
тів із Відня і Праги пере
їхали до Мюнхену та Інс-
бруку. Відносно мало сту
дентів, 7 відс, студіювали 
право і суспільні науки, а 
6 відс. — філософічні і 
гуманістичні науки. 

Студенти держалися 
нашої Церкви і в неї зна
ходили моральну підпору 
у тій тоді жорстокій дій
сності. Цікавий опис ролі 
Церкви знаходимо в спо
гаді о. Петра Романишина 
„Історія української емі
грації та Українська Като-

ЧИН1 , як також у спомині 
Андрія Гнатишина про 
церковний хор в Берліні. 

Далеко на чужині, в 
обставинах жорстокої вій
ни наша молодь працю
вала і студіювала, щоб 
колись застосувати набуте 
знання на службі своєму 
народові. Та не тільки 
студіювали наші студенти. 
Вони брали активну участь 
у боротьбі проти фашист
ської Німеччини як про
відні члени Організації 
Українських Націоналіс
тів. Багато студентів 
включилися до похідних 
груп в Україну і чисельні 
із них загинули в боротьбі 
або в тюрмах ґестапа. 
Перші арешти відбулися в 
Берліні 15-го вересня 1941 
року. Тоді арештовано С. 
Бандеру, Є. Стахова, О. 
Антоновича, О. Тюшку, І. 
Габрусевича та інших. В 
листопаді 1942 року ге
стапо арештувало понад 
50 студентів і майже до 
кінця війни вони просиді
ли в' концентраційних та
борах за приналежність 

до ОУН. Згадуючи про ті 
арешти, Є. Стахів пише: 
„Той факт, що в столиці 
йімщьшге ?аму;шїето= 
лиці, яка ширила терор у 
цілій Европі, було зорга
нізоване українське націо
налістичне підпілля, ко
тре згодом поширилося 
на інші міста Німеччини, 
свідчить, що українці во
ювали з німцями не лише 
в Україні, а й на їхній 
власній території. Такими 
успіхами боротьби не мо
жуть похвалитися інші 
європейські народи". 

Безумовно, цей збір
ник є цінним вкладом в 
історичну мемуаристику 
наших визвольних зма
гань. В передмові до ньо
го редактор Василь Вери-
га писав: „Автори — 
„берлінці" писали цей 
збірник не для себе... пи
сали його для прийдешніх 
поколінь, щоб вони дові
далися, як важко їхні 
предки здобували знання 
й використовували його 
не тільки для себе, але 
також і для свого народу, 
його визвольної справи". 

За появу цього збірни
ка друком належиться 
особливе признання Ірині 
Яріш, дружині покійного 
вже Василя Яроша. 

I ^ ^ I L I L ^ JD^A 
ІМІГРАЦІЙНІ СПРАВИ 
Український центр „Паллада" 

98 Second Avenue, 2nd floor, 
New York, NX 10003 
Tel & Fax (212) 387-8683 

Про ілііґраційну льотеріто 
та український паьипорт 
я нуву що участь у 

іміґраційній льотеріі те
пер є платною. Прошу 
пояснити, куди і скільки 
треба платити та який 
порядок оформлення за-
яви. 

Участь в іміґраційній 
льотерії є безкоштовною. 
Видатки, пов'язані з про
веденням іміґраційної 
льотерії покривається за 
рахунок тих осіб, які вже 
виграли (тобто одержали 
офіційне повідомлення 
про виграш). Таким осо
бам Крайовий центр віз, 
що знаходиться у місті 
Портсмут, Ню Гемшир, 
висилає окремо листи з 
поясненнями, що стосу
ються оплати. 

Тільки в цьому випад
ку потрібно сплачувати по 
75 дол. за кожного члена 
родини. Гроші вноситься 
до Державного департа
менту ЗСА. 

Особи, які знахо
дяться в Україні, запла
тять ці гроші до Уряду 
ЗСА під час інтерв'ю у 
Варшавському консуляті. 

Нагадуємо, що цього 
року замовлення на 
участь в іміґраційній льо
терії повинні бути від
правлені до 24-го листо
пада. Спеціяльних форм 
для участи в льотерії не
ма. Для осіб, які наро
дилися в Україні, потрібно 
лише написати друковани
ми літерами слідуючу ін
формацію про себе (у лі
ніях): 1. Прізвище (під
креслити) та ім'я. 2. Дата 
народження (день, місяць, 
рік). 3. Місце народження 
(село чи місто, країна). 4. 
Адреса, на яку ви хотіли б 
Qnf»P"yflT.fI ППНІТТАМ оДерЖаІ И ПиВІДііМ 
про виграш. 5. Поставте 
свій підпис і причепіть 
фото (розмір як на па-
шпорт). На зворотньому 
боці фотографії ще раз 
легенько напишіть олів
цем друкованими літера
ми своє прізвище. На кон
верті вкажіть адресу (це 
мусить бути та сама ад
реса, що і на заяві учас
ника). Не забудьте пер
шою лінією написати Uk
raine. Висилати заяви тре
ба на адресу: DV - 99 
Program, National Visa 
Center, Portsmouth, NH 
00212. 

Я знаходжуся у ЗСА, 
як студент на візі F-1. 
Мій чоловік одержав пра
во подати папери на 
одержання статусу у ви-
сліді іміґраційної льоте
рії DV-98, але у зв*язку з 
тим, що його віза давно 
вигасла, ми вирішили, 
щоб він одержував іміґ-
раційну візу у Варшаві, 
Згідно зі законом, що 
вступив у силу 1-го квіт
ня цього року, він покинув 
Америку до 27-го вересня, 
що дає йому право на по
вернення до ЗСА, Тепер 
тим, які були без віз, але 

порушили закон і не виїха
ли вчасно за кордон, до
зволили одержувати зе
лені картки в Америці, а 
кілька днів тому я випад
ково прочитала у газеті, 
що всім, хто перестояв 
візу хоча б на один день, 
не буде дозволено повер
нутися до ЗСА . Невже 
таке можливе, що ті, які 
послухалися букви закону 
і виїхали за кордон до то
го, як минуло 180 днів їх
нього нелегального пере
бування, можуть бути 
покарані, а тих, хто не 
взяв до уваги підписаний 
Президентом ЗСА закон, 
буде нагороджено зелени
ми картками? 

Вам не треба хвилю
ватися відносно того, що 
вашому чоловікові буде 
дозволено одержати імі-
ґраційну візу у Варшаві. 
Дійсно, повідомлення про 
те, що нелеґалам, які ма
ють право (як і ваш чо
ловік) на одержання ста
тусу постійного жителя, 
дозволено подавати доку
менти до іміґраційної 
служби на території ЗСА, 
було зроблено тоді, коли 
вже минуло 180 днів до
даткового "законного" пе
ребування, після чого це 
вже було заборонено. Ве
лика кількість людей по
кинула родини, роботу і 
виїхали за кордон, пові
ривши законові. Нещодав
но було знову зроблено 
чергові поправки до імі-
ґраційного законодавства 
і вищезгадані 180 додат
кових "легальних" днів 
зліквідовано. На щастя, 
закон не має зворотньої 
сили і, як нам відомо, всі 

ТШВ^ШтйШ для одер
жання іміґраційних віз 
згідно з виграшем іміґра
ційної льотерії DV-98, 
вже проходять необхідні 
іміґраційні процедури за 
кордоном. Більше того, 
виглядає так, що Уряд хо
че себе у якійсь мірі рега-
білітувати за погану орга
нізацію проведення імі
ґраційних справ у мину
лорічній програмі DV-97, 
коли, у багатьох випад
ках, члени родин "ща
сливців" залишилися без 
права леґального прожи
вання в Америці, або по 
різних боках океану на ба
гато років, хоча мали, 
згідно з умовами іміґра
ційної льотерії, повне пра
во на одержання іміґра
ційних віз. Це сталося у 
випадках, коли особа, яка 
отримала повідомлення 
про виграш, не була разом 
з родиною, а бюрократич
на машина Служби імі-
ґрації і натуралізації не 
спромоглася оформити 
іміґраційні справи на всіх 
членів родини продовж 
року. Думаємо, що ваш 
чоловік, як і всі інші, які 

(Закінчення на стор. 3) 

Іван М. Самійленко 

РІЧНИЦЯ 
ВСЕНАРОДНОЇ ЗКАЛОБИ 

IV 
На цьому місці варто підкреслити, що награбоване 

в селах України насильними хлібозаготівлями зерно 
вивозилось в 1932-33 роках за кордон і продавалось за 
безцінь, щоб за одержану валюту купувати техніку, а 
одночасно дурити світ, що голоду в Україні немає. 

Виникає питання: чи всі в Україні терпіли голод? 
Звичайно, ні. Не було голоду для міліції, почали діяти 
закриті клюби, спеціяльні їдальні, ресторани і розпо
дільні пункти люксусових харчів і товарів, призначених 
за дешеві ціни для партійної еліти — „разоблачітєлєй 
враґов народа". 

Отже, в 1930 роки, а зокрема в 1933, народовбив-
чий рік, на кістках мільйонів безіменних трудівників 
української землі Москва будувала „соціялізм". 

В ці роки зміцнюється влада тирана Сталіна, який, 
стоячи на трупах мільйонових жертв злочинної утопії, 
в 1934 році лицемірно заявив, що з усіх скарбів, якшйи 
володіє держава, „...найбільшим скарбом є людина..." 
Насправді ж людина фізично і духово стала власністю 
компартії та її вождя. Найменший спротив чи незгода 
підлягали суворій, карі. Запанував сліпий послух. 
Народ опинився у фальшивому світі. 

Україна в 1929-33 роках зазнала небаченої в люд
ській історії трагедії. Лише в 1933 році число зшлор-
дованих голодом перевищує загальне число жертв 

Першої світової війни. Підступний ворог був свідомий 
того, що коли б вся правда вийшла наверх, то цивілізо
ваний світ засудив би московських злочинців. Ось чому 
Москва так старанно тримала ці злочини в недоступній 
тайні, чому так голосно кричала про „соціялістичний 
проґрес" в совєтській імперії зла. 

Україна була цілком ізольована від зовнішнього 
світу. Вже в травні 1934 року ЦКВКП(б) і Совнарком 
прийняли закон, згідно з яким за втечу за кордон лю
дина підлягала вищій карі — розстрілу та конфіскації 
всього майна. Розстрілу підлягали також і дорослі 
члени родини „дизертира", які знали про цю втечу, але 
не повідомили міліцію. 

Пригадаймо також і фатальну Ялтинську угоду, 
прийняту на вимогу Сталіна в лютому 1945 року про 
примусове повернення всіх колишніх совєтських гро
мадян на „родіну". Варто пригадати погрози емісара 
Москви, письменника Іллі ]^енбурга, який у червні 
1945 року в Парижі заявив: „Ми вас, неповерненців на 
родіну, знайдемо на землі й під землею, на воді й під 
водою, знайдемо і в повітрі!". 

Все ж мур мовчанки поволі розхитувався, особли
во перед відзначенням 50-десятої річниці Великого го
лоду в Україні, а водночас й активізувалась дезінфор
мація, фальш та наклепи на українську еміґрацію з бо
ку совєтів та їхньої аґентури в ЗСА і Канаді. Так, на
приклад, в Торонто була вийшла книга п. з. „Від Гітле-
ра до Гарварду", в якій автор Д. Тоттл доводив, що го
лод в Україні — це зфабрикована українськими націо
налістами леґенда. В цьому дусі висловився і представ
ник України в ООН Іван Хміль, який заявив, що „мни
мий голод в Україні 50-річної давності — це наклеп ук
раїнських буржуазних націоналістів, які служили в 

Гітлера в часи Другої світової війни. Для того, щоб оп
равдати їхнє перебування в ЗСА, вони ширять брехню 
про якийсь голод в Україні". 

За таких обставин українська діяспора в світі, а зо
крема в ЗСА рішуче переконалась, що помимо масових 
демонстрацій, публічних віч і публікацій в пресі, ук
раїнці повинні заручитися офіційною підтримкою збо
ку урядових кіл Вашінґтону, щоб, нарешті, пробудити 
сумління байдужого до Україну світу. Адже викриття 
затаєного Москвою злочину давало нам, українцям, 
сильну політичну і моральну зброю проти окупаційно
го режиму в Україні. 

Створення в 1983 році Краєвого Громадського Ко
мітету у ЗСА для вшанування пам'яті жертв Великого 
голоду в Україні, членом екзекутиви якого був й автор 
цієї статті, активна діяльність цього Комітету прикува
ли увагу не лише української спільноти у світі, але й 
урядових кіл Вашінґтону. 

„Історія знає не один голод, — пише конгресмен 
Дж. Флоріо до „Свободи" (з 25-го січня 1984 року), — 
але жодний із них не був таким трагічним, як голод 
1932-33 років в Україні, — то був штучно і навмисне 
створений голод. Цей голод є велетенською трагедією, 
яка забрала в Україні понад сім мільйонів жертв". І да
лі: „...Він був навмисно створений совєтським урядом 
з політичних і соціяльних причин — для того, щоб по
долати український опір совєтській колоніяльній сис
темі", в цей час навіть „Новоє Рускоє Слово" (з 7-го 
червня 1983 року) в Ню Йорку писало, що „голод був 
створений штучно — нема жодного сумніву. Нескорену 
Україну Кремль вирішив покарати незнаним в історії 
способом"... 

Закінчення буде 
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Громада... 
(Закінчення зі сюр. 1) 

рижа дякувала йому за 
тісну та щиру співпращо з 
українськими організація
ми в минулих роках та за 
його тепле і вирозуміле 
відношення до членів ук
раїнської громади. 

Вона висловила жаль 
всіх українців з приводу 
виїзду доброго приятеля, 
але також зрозуміння, що 
Україна потребує такого 
дипломата на дуже відпо
відальному пості у Па
рижі. З найкращими поба
жаннями для А. Зленка 
та його дружини У. Дя-
чук висловила надію, що 
ми матимемо нагоду зу
стрічатися із амбасадо-
ром в майбутньому й по
відомила, що до Парижа 
вислано як скромний да
рунок від УАКРади Ен
циклопедію України. 

З коротким словом 
виступив міністер закор
донних справ України, а 
тепер голова 52-ої сесії 

ООН Геннадій Удовенко, 
дякуючи амбасадорові за 
велику працю, яку він ви
конав в Ню Йорку на те-
рені ООН і бажаючи йому 
дальших успіхів на дипло
матичному шляху. 

Відтак виступила із 
прощальним словом д-р 
Марта Кокольська, ди
ректор для справ молоді 
Східньої Европи, України 
і Центральної Азії в ООН, 
яка, прощаючи А. Злен
ка, передала китицю кві
тів для неприсутньої із-за 
недуги дружини амбаса-
дора. 

Жаль, що її немає вис
ловив на початку свого 
прощального слова А. 
Зленко, який говорив з 
видимим зворушенням, 
спершу про свою тісну 
співпрацю з українською 
громадою і свої старання 
бути до неї завжди льо-
яльним і помічним. Він 
також висловив надію, 
що його товариші із дип
ломатичної служби бу
дуть далі старатися іти 
правильним шляхом для 

інформування чужинців 
про Україну і близького 
пов'язання з українською 
громадою. Він дякував за 
те, що українська громада 
прийняла його так тепло 
у своє коло і закликав до 
дальшої кропіткої праці 
на тому відтинку. На кі
нець з виїмковою у нього 
емоційністю він згадав 
свою долю і своє бажан
ня допомагати чим мога 
прекрасному українсь
кому народові. 

Присутні прийняли 
слова амбасадора з особ
ливим зворушенням і оп
лесками, а відтак не від
пускали його зі свого ко
ла, стараючись кожний 
особисто, ще раз стиснути 
йому руку та побажати 
дальших успіхів у його 
дипломатичному, але і 
приватному житті. Мож
на було завважити, що ні
кому із численних присут
ніх, як і амбасадорові А. 
Зленкові, не було легко 
прощатися та з'ясувати 
собі, що вже не буде в 
приміщеннях амбасади 
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Якщо Ви в процесі купна хати, кондомініюму 
чи кооперативного помешкання 

або перефінансування існуючого морґеджу пропонуємо Вам зайти до 
Української Кредитової Кооперативи 

^до суми $2,500.00.** 

[ Це заощадження $2,500.00! 
^ Тепер найкращий час позичати! 
^За дальшими інформаціями, звертайтеся особисто або телефонічно до п. 
^3<:,tnisenet*i.2i2 473-73l&Exr. 12J. 
і Ми sagMcqu wtfioBl полсио^щва/ііи 
'\ €сі Заші фінансові noinfte^u. 

SELF RELIANCE NEW YORK 
Federal Credit Union 

Main Office: 108 Second Avenue New York, NY 10003 
Tel: 212 473-7310 Fax: 212 473-3251 E-mail: SRNYFCV@aol.com 

Kerhonkson Branch: 23 Main Street Kerhonkson, NY 12446 
Tel: 914 626-2938 Fax: 914 626-8636 

OUTSIDE NYC CALL TOLL FREE: 1-888-SELFREL 

* Нові ПОЗИКИ або перефінансування з інших фінансових інституцій. 
** Не включено Title Insurance і Mortgage Tax. 

Ця пропозиція не є рівнобіжною з програмою 5% завдатку на перший дім. 

############################### 

Помістіть свою візитівку на 
карті України! 

Покажіть свою гордість і розкажіть нашим читачам про ваше підпри
ємство або організацію, помістивши оголошення завбільшки візитівки на 
карті України. 

В грудні СВОБОДА, провідний український щоденник, надрукує і розішле 
своїм 8,000 передплатникам карту України, На заголовній стороні ви знай
дете найновіший перелік областей, районів міст і сіл. На звороті — важливу 
інформацію про саму карту. Цілу частину з картою і оголошеннями мож
на буде витягнути і зберегти окремо. Це буде подарунок на спомин! 

Не зволікайте! 

Ціни оголошень 
Візитівка на заголовній стороні: 150 дол. 

Візитівка на звороті: 100 дол. 
Шайкраще місце на заголовній стороні: 900 дол. 

^ ^ ^ ^ Вишліть чека з візитівкою сьогодні 

P.O. Box 280, 2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054 

Видання УНС 
SVOBODA І^СВОБОДА ТНЕ UKRAINIAN WEEKLY 

За інформаціями телефонуйте до 
Марії Шепарович на число 973-292-9800 

або до Тома Гаврилка — 201-773-1800 

„Національний... 
(Закінчення зі сюр. 1) 

турної незалежности", 
наголосила голова Кон
гресу Українських Націо
налістів Ярослава Стець-
ко. 

Голова УРП Б. Яро-
шинський сказав також, 
що кожний уряд повинен 
захищати інтереси влас
ного нроду і „наша мета 
— змусити свій Уряд обо
роняти наші національні 
інтереси і проводити справ
ді національну зовнішню 
політику, або створити 
свій власний уряд, який 
би відповідав цим очевид
ним вимогам". 

при 51-ій вулиці, як теж в 
залях ООН вітати нас теп
лий усміх А. Зленка і 
дружній потиск його ру
ки. 

Для нас, журналістів, 
бракуватиме також тих 
так потрібних пресових 
конференцій і зустрічей, 
які амбасадор впровадив, 
як конечність і як поміч 
для нашої так часом 
складної праці. 

Про іміґраційну... 
(Закінчення зі crop. 2) 

виїхали для одержання 
візи за кордон, зможе 
одержати право на в'їзд 
до ЗСА значно швидше, у 
порівнянні до тих осіб, що 
проходили інтерв'ю у 
Варшаві минулого року. 

Я є постійний жи
тель Америки і через рік 
пляную подати прохання 
про громадянство. Зі 
мною живе мій син, який 
приїхав минулого року. 
Йому 25 років і він не од
ружений. Його гостьова 
віза вже вигасла і тепер 
він знаходиться тут на 
моєму утриманні, Я 
пляную подати петицію 
на об'єднання родиНи, як 
тіл ьки одержу громадян
ство ЗСА, Чи зможе він 
тоді одержати зелену 
картку тут, не виїжджа
ючи в Україну? 

Ви не повинні чекати, 
поки станете громадяни
ном ЗСА, а вже тепер по
дати папери на об'єднання 
родини (у даному випад
ку, на проживання сина з 
вами). Власники „зелених 
карток" також мають 
право запрошувати на по
стійне перебування своїх 
дорослих неодружених ді
тей і радимо цим скори
статися, не дивлячись на 
те, що для дітей постій
них жителів ЗСА черга на 
візу значно довша, ніж 
для дітей громадян. 

Це варто зробити як-
можна швидше вже тому, 
що від 1-го квітня 1997 
року вступив у дію закон, 
згідно з яким більшість 
людей, що перебувають у 
ЗСА нелегально, не змо
жуть отримати "зелену 
картку". Це не буде сто
суватися лише тих осіб, 
яких іміґраційні справи, 
наприклад, прохання про 
притулок, петиція родичів 
та інше, вже знаходяться 
на розгляді в Службі імі
грації і натуралізації ЗСА. 
У даному випадку, подан
ня прохання про надання 
вашому синові права по
стійного перебування в 
ЗСА, дасть йому можли
вість одержати цей статус 
без виїзду в Україну. Ад
же навіть якщо ви, з яки
хось обставин, не зможете 
одержати громадянство 
ЗСА, то ваш син буде ма
ти статус постійного меш
канця приблизно через 5 
років і отримає його не 
виїжджаючи в Україну, а 
якщо залишиться нелеґа-
лом — через 10 років, ра
хуючи від моменту виїзду 
на батьківщину. 

В усіх іміґраційних пи
таннях слід звертатися на 
адресу: Pallada Interna
tional, Inc., 98 Second Ave., 
2nd Floor, New York, NY 
10003; tel: (212) 387-8683. 

Вступайте 
в члени 

Українського 
НароАНОГО СоюзуІ 

Святкування незалежіности 
України у Вілліямставні 

Посадник читає проклямацію. Місцева 
телевізійна станція записує. 

Сумівці Ню Йорку 
вшанували пам'ять С. Бандери 

у неділю, 12-го жов
тня ц.р., прапори Органі
зацій Державницького 
Фронту в Ню Йорку 38-
ий раз були внесені до 
церкви св. Юра на Пана
хиду в пам'ять провідни
ка Організації Україн
ських Націоналістів св. п. 
Степана Бандери. На по
минальні сходини, органі
зовані Другим Відділом 
ООЧСУ в будинку Дер
жавницького Фронту при 
136 Друга Ев., прибуло 
понад сто осіб, що вша
нували пам'ять героя на
шого народу, який своє 
життя віддав за волю і 
незалежність України. 

Осередок Спілки Ук
раїнської Молоді ім. ген. -
хор.^Тараса Чупринки в 
Ню Йорку присвятив ви
ховний тиждень життю і 
діяльності Степана Банде
ри. Тема сходин для всіх 
роїв, починаючи від суме-
нят і до старшого юнац-

ричними подіями того ре
волюційного часу, зосере
джуючись над рисами ха
рактеру Бандери: любов 
до Бога і України, героїзм, 
відданість, присвяту, са
мопожертву і віру у влас
ні сили. В поминальний 
день відбувся Святочний 
Апель, все членство осе
редку з прапорами прибу
ло до церкви св. Юра на 
Панахиду в пам'ять Про
відника і приєдналось до 
програми поминальних 
сходин ООЧСУ. З допомо
гою почесного голови 
осередку Корнеля Васи-
лика було складено про
граму, якою провадив Те-
одор Воляник. Поряд з 
сумівцями Осипом Рож-
кою — промовець та со

лісткою Оксаною Харук-
Боднар і піяністкою Со
нею Шерег також взяли 
участь дружинники та 
юнацтво осередку. Осе-
редовий дівочий хор „Про
лісок" під керівництвом 
Андрія Стасіва виконав 
чотири пісні: „Як вже ти 
славний", „Зірвалася хур
товина", „Світить місяць", 
в обробці Андрія Стасіва, 
і „Молитва за Україну" на 
музику М. Барабаша. 
Дружинники разом зі 
старшим юнацтвом осе
редку виконали монтаж 
„Присвята" — уривки з 
біографії Степана Банде
ри, в поєднанні з висвіт
ленням оригінальних про-
зірок з архівів Української 
Повстанської Армії та Ор
ганізації Українських 
Націоналістів. Атмосфера 
національної гордости 
втілена сумівцями у ви
конанні монтажу, звору
шила присутніх і оживила 

них змагань. Активність 
нашого осередку засвід
чила, що сумівська мо
лодь з честю понесе в 
майбутнє смолоскип пра
вди і віри, запалений стар
шими поколіннями. 

На завершення грома
да хвилиною мовчанки із 
запаленими свічками і ук
раїнським національним 
гимном пом'янула Провід
ника Степана Бандеру, лю-
дини-націоналіста, світлий 
образ якого назавжди в 
нашії пам'яті збережеться 
як ідеал відданого борця і 
вірного сина незалежної 
України. 

Управа Осередку 
СУМвНюИорку 

t 
Ділимося сумною вісткою з родиною, приятелями і 
знайомими, що у неділю, 26-го жовтня 1997 р. з волі 

Всевишнього несподівано відійшов від нас 
у вічність на 76-му році життя 

бл. п. 
д-р СТЕФАН БОЙКО 

нар. в селі Кривче на Тернопільщині 

ПАРАСТАС — в четвер, 30-го жовтня о год. 7-ій веч. у по
хоронному заведенні М. Насевича при 109 Іст Тейбор 
Ровд, Філядельфія, Па. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ - в п'ятницю, 31-го жовтня 
о год. 10-ій рано в церкві св. Арх. Михаїла, при 67S Ку-
пер Лендінь Ровд, Черрі Гілл, Н. Дж. 

Горем прибиті: 
дружина - ІРИНА СЄМЕНЮК БОЙКО 
діти - РОКСОЛЯНА з чоловіком КАРЛОМ 

ПОДПІРКА і дітьми РОМАНОМ, 
АДРІЯНОМ і ВІКТОРОМ 

- ТЕРЕСА з синами АНДРІЄМ і МАРКОМ 
- АНДРІЙ з дружиною ІРЕНОЮ і дітьми 

АРЕТКОЮ І МАРКІЯНОМ 
- Ю Р І Й 
- МОТРЯ з чоловіком ДАВИДОМ ВОТЕРС 

і донями АРУСЕЮ, АНДРЕЙКОЮ, 
АЛЕКСОЮ і АЛАНКОЮ 

- ВІРА 
- НЕСТОР з дружиною МАРТОЮ 
- МИРОМ 

теща - КАРОЛИНА КОНРАД 
швагер - ІГОР КОНРАД з дружиною СОНЕЮ і 

синами МИКОЛОЮ, ТАРАСОМ і 
ЛЮБОМИРОМ 

ближча і дальша родина в Україні, ЗСА та Канаді. 

Замість квітів на могилу, просимо складати пожертви для 
дітей сиріт в родинному селі Кривче, 

Борщівського району. 

Цьогорічні святкуван
ня самостійности України 
у цій нашій громаді від
булись величаво. 

В суботу, 23-го червня, 
на площі перед будинком 
МІСЬКОЇ ради зібралось 
досить багато людей. Ба
гато осіб були вдягнені в 
щось вишиване і в руках 
тримали американські і 
українські прапорці. О 
год. 10-ій рано Олексан-
дер Кобаса відкрив свято. 
Привітав посадника Дже-
ка Лубі, членів Міської 
управи і всіх присутніх та 
подав порядок свята. Від
співано американський і 
україньский національні 
гимни та вивішено прапо
ри. 

раз бере участь у святку
ваннях, та закінчив слово 
відчитанням проклямації 
з нагоди 6-ої річниці са
мостійности України. Са
ма проклямація незвичай
на, а по-мистецьки вико
нана таблиця — навколо 
обведена синьо-жовтою 
стрічкою та блискучим 
металем посадник пере
дав О. Кобасі. 

Відтак Оленка Хіч і 
Оксана Артимович вручи
ли посадникові букет кві
тів, а Марія Юрковська 
— по-мистецьки викона
ний подарунок — на таб
лиці з чорного горіхового 
дерева великий годинник, 
а внизу напис: „З нагоди 

Посадник з подарунком від української громади. 

Опісля о. Йосиф Мар-
тинюк відмовив молитву 
за Україну і український 
народ. Промову про 6-ту 
річницю незалежности 
України англійською мо
вою виголосила Ольга 
Причка, українською — 
Андрій Стахнів. Опісля 
посадник Лубі у своїй дов
шій промові заявив свою 
солідарність з прагнення
ми українських громадян, 
зазначив, що вже третій 

шостої річниці незалеж
ности України від громади 
Вілліямставну і околиць". 
На закінчення святкуван
ня всіх запрошено до до
мівки коло церкви, де 
жінки, під проводом Га
лини Стахнів, Стефанії 
Світенко, Марії Флюнт, 
Катрусі Ремчук і інших, 
приготовили смачну пере
куску. 

Олександер Кобаса 

П О Д Я К А 
з пам'ять мого чоловіка 

ВАСИЛЯ ГОЛОВІНСЬКОГО 
подаю листу жертводавців 

Складаю щиру подяку Мг. & Mrs. Peggy & Ted Flaming, які від
чинили конто для Стипендії одній сироті. 

НА ФОНД ДІТЯМ ЧОРНОБИЛЯ: 

50 дол. Сергій і Віра Семенов. 

НА КАТЕДРИ УКРАЇНОЗНАВСТВА в ГАРВАРДІ: 

75 дол. Ярослав і Ірина Дутчак; 
по 50 Роман і ЛІДІЯ Марусин, Тимко і Стефанія 

Штомпіль; 
25 Богдан і Галина Бортник; 

по 20 Петро і Ольга Грицак, Віра Краснобрижий. 

Усім жертводавцям щира подяка. 
Нехай Бог їх винагородить стократної 

МАРІЯ САЙБЕЛЬ ГОЛОВІНСЬКА 
зі синами і їхніми родинами. 

Ділимося сумною вісткою з родиною, приятелями і 
іайомими, що 20-го жовтня 1997 р. по короткій але тяжкій 

недузі в СандІсго, Каліф. відійша у вічність наша 
найдорожча МАМА і СЕСТРА 

бл. п. 

ОЛЬГА КОЛОДІЙ 
з дому РОМАНИК 

нар. 2-го вересня 1911 р. в Перемишлі, Україна. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися в п'ятницю 24-го жовт-
1997 р. в Каліфорнії. 

У глибокому смутку залишилися: 
дочка — СОНЯ (MEETZE) з чоловіком 
сини — інж. РОМАН КОЛОДІЙ з родиною 

- д-р БОГДАН КОЛОДІЙ з родиною 
брат - ВОЛОДИМИР РОМАНИК з родиною 

в Україні 
та ближча і дальша родина. 

УВАГАІ УВАГА! 
Пригадується, що 

Посмертні оголошення 
ДО поміщення в щоденнику „СВОБОДА" 

приймається ТІЛЬКИ до години 10-ої ранку 
Для вашої вигоди подаємо 

ЧИСЛО ф а к с у (973) 644 -9510 , який працює 24 години. 

В 40-ий день смерти оголошень телефонічно не приймається. 

ВІДДІЛ ОГОЛОШЕНЬ 
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C B . П. бунчунсний УСС 
T. Б а б ' ю к 

Покійний Теодор Ба
б'юк відійшов у вічність 
19-го вересня 1997 року 
на 99-му році свого трудо
любивого життя. Ми, йо
го побратими в ОбВУА, 
уважали унікальним під 
оглядом відданости виз
вольній боротьбі україн
ського народу, якої він 
був учасником в рядах 
УСС, УГА, Армії УНС, а 
під час Другої світової 
війни в боях УПА в Кар
патах. Коли у нерівній бо
ротьбі змушений скласти 
зброю він з притаманним 
йому завзяттям поринає в 
суспільно-громадське 
життя в Україні, а по при
їзді з переселенчих табо
рів в Німеччині до ЗСА, 
поселюється в Рочестері, 
Н.Й., де був довголітнім 
головою відділу ОбВУА і 
активним членом громад
ських і комбатантських 
організацій Рочестеру. 

З його особистими ат
рибутами і характером ми 
мали нагоду познайомити
ся на з'їздах ОбВУА, де 
відмічувалася його лю
бов і відданість тоді ще 
поневоленій Україні, а 
особливо мазепинській 
ідеї УСС, яка була пов'я
зана з переможним впли
вом вогненного слова, на
ціональних і революцій
них ідей Т. Шевченка і з 
потрясаючих своєю гли

биною мотивів, з яких 
одна кінчиться могутнім 
акордом: „Встань же, Бо
же, поможи нам стать на 
ката знову". Т. Баб'юк 
все стверджував, що УСС 
були вірними послідов
никами Шевченка і герой
ськими виконавцями без
смертного „Заповіту" на
шого генія. 

Він на заклик Бойової 
Управи УСС у 1914 році 
зголошується в ряди УСС 
на бій проти Москви. Ра
зом з патріотичною мо
лоддю західньої України 
завершує той розвиток 
українського визвольного 
руху, що після ліквідації 
Москвою Гетьманщини, 
точився підземною течі
єю майже ціле XIX сто
річчя, то випливаючи з-
під землі бурхливим по
током, то знову, стопта
ний ворожою силою, зни
кає від стороннього ока 
десь у підземелля, щоби 
знову вийти на прю з во
рогом в майбутньому. 

З його відходом у віч
ність ОбВУА втратило 
свого дорогого почесного 
члена і останнього могі-
кана УСС. Однак його ідеї 
і приклад вказують нам 
шлях, як стати ідейними, 
жертвенними і завзятими 
борцями за майбутність 
свого народу. 

Осип Труш 

Д-р ЄВГЕН р Л Е Н К О 
внутрішні хвороби 

приймає у Квінсі І виїжджає на виклики домів. 
Дентист ОЛЬГА ОЛЕНКО 

Профілактика хворіб ясен і зубів. Лікування і протезування. Косме
тична стоматологія. Приймається тільки 

Адреса у Мангеттені Адреса у Квінсі 
ROCKEFELLER CENTER 
630 5th Ave., Room 1803 
NewYorl(,N.Y. 10020 

105-37 64№ Avenue 
Forest Hills, N.Y. 11375 
(718)4594)111 

ЗМІНА АДРЕСИ 
В справ і ЗМІНИ адреси непотрібно 
телефонувати, а т ільки прислати 

нову адресу до: 

Адміністрації „Свободи" 
P.O. Box 280,2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054 

Q „Свобода'' 
G „The Ukrainian Weekly" 

Моя СТАРА АДРЕСА була: 

Число Відділу (якщо член УНС) 
Ім'я і прізвиїде 
Адреса 

І\Лоя НОВА АДРЕСА така: 

Ім'я і прізвище 
Адреса 

На зміну адреси проситься 
ОБОВ'ЯЗКОВО ДОЛУЧИТИ $1.00 

ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗМІНИ АДРЕСИ ТРИВАЄ 1-2 ТИЖНІ 

Колишні учні Україн- Ювілейна зустріч української Берхтесґаденської гімназії 
ської гімназії в Берхтесґа-
ден, Німеччина, з'їхались 
на Союзівці 3-го до 5-го 
жовтня ц.р. з нагоди 50-го 
ювілею випуску перших 
матурантів у 1947 році. 
Золоті осінні промені сон
ця і гірські, подібні до Ба
варських гір, які окружа-
ли нашу колишню школу 
панорами, зустрічали при
булих. Вісімдесять три 
колишніх учнів, репрезен
туючи кожну клясу, при
були на цей з'їзд із ЗСА, 
Канади та Европи. З роди
нами та гостями присутні 
заповнили всю оселю, та 
пізних гостей мусіли при
міщувати у готелях коло 
містечка Кергонксон. Це 
був найбільший з'їзд гім
назії: 209 учасників і го
стей спілкувалися на бен
кеті та забаві в суботу ве-
чером. 

Початок нашої школи 
був у 1945 році. Гімназія 
постала з ініціятиви ди
ректора Володимира Рад-
зикевича, який зорганізу
вав її за згодою і доручен
ням Обласного Представ
ництва Української Емі
грації у Мюнхені. Почат
кові Гімназійні Курси по
чались у Мюнхені 20-го Учасники заїзду.. 

Під час прогулянки.. 

липня 1945 року. Після 
перенесення таботу до 
Карльсфельду 1-го сер
пня того ж року Почат
кові Гімназійні Курси бу
ли перетворені у повну 
гімназію, яка впродовж 
1945-46 шкільного року 
зросла до 562 учениць і 
учнів. Початково невели
кий учительський збір 
поширився до 42-ох осіб, 
як додаткові висококвалі
фіковані сили прибували 
до Карльсфельду і корис
но впливали на розвиток 
гімназії і її науковго рів
ня. 

Після ліквідації табо
ру в Карльсфельді части
на учнів і учителів пере
їхала до табору в Бер-
хтесґаден. На початку 
1947-48 шкільного року в 

гімназії було 226 учнів. 
Гімназія спершу мала гу
маністичний характер. 
Після уніфікації навчаль
них програм відділом 
культури і освіти Цен
трального Представниц
тва Української Еміграції 
гімназія перейшла на ре
альний тип школи. Укра
їнська гімназія у Берхтес-
ґадені проіснувала до 
1950 року. Тоді, з уваги на 
масовий виїзд переважної 
кількости учнів і профе
сорів у нові країни посе
лення, дирекція припини- третина в Канаді та де-

етики і моралі. Крім цьо
го, учителі постійно зосе
реджували свою увагу на 
фізичне, еститичне і това
риське виховання. Гімна
зисти походили з усіх час
тин України і належали до 
різних релігій. Треба під
креслити, що за весь час 
існування гімназії серед 
молоді не було жодних ін
цидентів, тертя, непорозу
мінь релігійного чи сус
пільно-громадського ха
рактеру. Наші учителі 
сумлінно виконали свої 
обов'язки, працюючи в 
тяжких умовах повоєнних 
злиднів і еміграційного 
життя, жертвуючи для 
української молоді всі 
свої зусилля, щоб дати їй 
35ШЩ І^Ш^2ВйІЕ В У Pg" 
лігійному і патріотичному 
дусі. 

в п'ятницю пополудні 
перші прибулі учасники 
реєструвались та вітались 
із старими друзями у 
приймальній, де розгляда
ти ювілейну книгу про 
гімназійні часи пердіоду 
1946-1949 років. Мирон 
Радзикевич, редактор цієї 
книги, з дружиною Іре-
ною опікувалися розподі
лом цього довго очікува
ного видання, над яким 
працювали понад два ро
ки. 

З ювілейної книги 
видно, що в згаданих ро
ках у Берхтесґадені нав
чалося 307 учнів, і при
близно дві третини їх 
проживають тепер у ЗСА, 

ла навчання. 
Основа виховної праці 

нашої гімназії будувалася 
на двох принципах: ідеї 
української національної і 
державної соборности та 
християнсько-релігійної 

Г А Р А Н Т У Є М О Н А Й Ш В И Д Ш У І Н А Й К Р А Щ У 
Україну 

Молдову, Росі ПРОДУКТОВІ 
ПАЧКИ . 

С т а н д а р т н і 
п р о д у к т о в і 
п а ч к и 
з п р о д у к т і в 
в и с о к о ї 
я к о с т и 

МІСТ 
CORPORATION 

ЛІТАКОМ 
Достава 
від 1 до4 тижнів 

97 Six Point Rd., Toronto, ON, Canada M8Z 2X3 
ТЄЛ.: (416) 236-2032 
факс: (416)236-2110 

дзвоніть безкоштовно 
1-800-361-7345 ' 

шіїшчШшімтт 
Тому, що ми дбаємо за кожне 
Ваше замовлення 
Тому, що ми гарантуємо 100% 
доставу в обіцяні терміни 
Тому, що ми в кожну хвилину 
дамо Вам відповідь 
про Ваше замовлення 

На кожне замовлення даємо письмову відповідь від отримувача 
регіональні представники 

Контейнери відправляємо щотижня. 
Безкоштовно підбираємо пачки з хати 

за посередництвом UPS. 

Достава 
від 1 до 4 тижнів 

ІНШГГЇЄІСЛУГИ 
ДОСТАВЛЯЄМО: 

• АВТОМОБІЛІ, ТРАКТОРИ 
ФАРМАРСЬКУ ТЕХНІКУ 

• ПОБУТОВІ ТОВАРИ 
ТА ЕЛЕКТРОНІКУ 

• л и с т и , ДОК/МЕНТИ 
ПОДАРУНКИ 

• АВТОМОБІЛІ 
В КОНТЕЙНЕРАХ 

• БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ВАНТАЖІ 

Східна Америка 
MEEST-AMERICA 

817 Pensylvania Ave. 
Linden, NJ 07036 

тел: (908) 925-5525 
1 -800-288-9949 

Центральна Америка 
MEEST-KARPAH 

2236 West Chicago Ave. 
Chicago, IL 60622 

тел: (312) 489-9225 
1-800-KARPATY 

Західна Америка 
MEEST-CALIFORNIA 
500 East Harvard St. 

Glendale(L.A.), CA91205 
тел: (818)547-4910 

Східна Канада 
MEEST-MONTREAL 
3242 Beaubien East 

Montreal, QUE H1Y1H7 
тел: (514)593-4715 

Західна Канада 
MEEST-ALBERTA 

10834 97 St. 
Edmonton.AB T5H 3M3 

тел: (403) 424-1777 
1-800-518-5558 

Щя кращої обслуги-ктнт^мттЩШ^^^^^^і^^ 
•••'За: агентом у Вашій-місцевос^^'дзвбніТЬ-^ШШШШпШв^ 

кілька осіб у Европі. При
близно 70 відсотків КО
ЛИШНІХ гімназистів діста
ли вищу освіту, а 20 — 
закінчили технічні та ре
місничі ШКОЛИ. 

Як подано в додатку 
ДО Ювілейної Книги, біль
шість учнів нашої гімназії 
успішно пристосувалися 
до НОВОГО життя в діяс-
порі та стали провідними 
членами американського і 
канадійського суспільств, 
залишаючись одночасно 
активними учасниками в 
усіх галузях українського 

Щ F I R S T A V E N U E MEAT P R O D U C T S Щ 
p^Пропонуємо смачні, домашнього виробу ковбаси, шинки і різкі^^ 
^ і н ш і м'ясні вироби, свіже м'ясо і великий вибір імпортованих^ 
^продуктів. ^ 
^ 140 — 1st Avenue Щ 
й^ (between 8-9 Streets) J^ 
^ New York, N.Y. 10009 ^ 
Щ (212)777-4583 Щ 
^ Відкрито від понеділка до суботи ^ 
^ від 8-ої рано до 7:30 веч. ^ 

^ В неділю від 9-ої рано до 2-ої по пол. ^ 

життя. Внески учнів до 
прогресу в американсько
му і канадійському житті 
включають досягнення у 
формулюванні науки і 
технології, в медицині, іс
торії, електроніці, будів-
ничій, механічній та елек
тричній інжеренії, ракет
ній і комп'ютерній техно
логії. Інші вклади були у 
ділянках етнографії, 
практичної інженерії, пе
ребудови міст і розвитку 
інфраструктури та в га
лузях телекомунікації, 
транспорту, санітарних за
собів, мостів і загального 
будівництва. Аспіранти в 
галузі театру та мистец
тва проявили себе завер
шеними художниками і 
композиторами, акторами 
театру та фільмової ін
дустрії. В галузі індустрії 
є керівники важливих під
приємств у ЗСА та Кана
ді, а в ділянці освіти — 
професори університетів 
та засновники і редактори 
українських і американ
ських журналів. 

Перегляд особистих 
даних про учнів Берхте-
сґадеської гімназії, пода
ний у Ювілейній Книзі, 
вказує, що суспільно-по
літична діяльність ко
лишніх учнів гімназії по
силилася після розпаду 
Радянського Союзу. На
приклад, з-поміж учнів 
нашої гімназії походять: 
професор права, який був 
дорадником Уряду Украї
ни у справах конституції, 
спеціяліст державної обо
рони, який дораджує ук
раїнському Міністерство-
ві Внутрішніх Справ, пла
нувальник міст, який від
дав останні роки свого 
життя на перебудову юри
дичної та адміністратив
ної структури державних 
помешкань у Києві та 
Харкові, професор історії, 
який заснував історичне 
товариство в Україні, і ка-
надійській підприємець, 
який був нагороджений 
Президентом Кучмою ви
сокою нагородою україн-

ПАЧКИ В УКРАЇНУ 
ВІД 59 ц. за фунт 

* Відбираємо пакунки з хати DNIPRO C O . 
CLIFTON^NJ IPHHADELPHUI NEWARK, NJ 
565 Clifton Ave IWlCottmanAve 698SanfordAve 

Tel.20l.916.1543» TcL215"728-6040 "Td.201-373.8783 

СЬКОЇ держави в 1996 році. 
Ділова частина про

грами, загальні збори уч
нів почались пополудні в 
суботу після проходів лі
совими стежками і тенісо-
вих змагань. Від організа
ційного комітету вітала 
учасників з'їзду Оля Сав-
чук. Інші промовці були 
Орест Парлів з Канади, 
Ігор Гайда з Коннсктикат 
та Ігор Лисий з Калі
форнії. Також була прочи
тана серія привітань від 
учнів, які не могли при
їхати особисто. 

Однією з головних то
чок ділової сесії було роз
глядання пропозиції від 
Українсько-Американ
ської Теле-Радіо Компанії 
ffpoflp 
нання серії одно-годинних 
радіо-програм на тему ук
раїнської політичної емі
грації. Мета цього проєк-
ту є приготування і роз
повсюдження шляхом ра-
діо-передачі на україн
ській мові інформації про 
історичне значення і ха
рактер української полі
тичної еміграції після 
Другої світової війни. 
Програма базуватиметься 
на особистих споминах 
очевидців, учнів Берхтес
ґаденської гімназії та їх 
родин. 

Ігор Лисий запропону
вав цей проєкт до учас
ників з'їзду, а також 
склад Гуртка організато
рів і Координаційного до
радчого комітету. Згода з 
проєктом була прийнята, 
оплесками. Членами Гур
тка організаторів є Воло
димир Анастас з Міннеа-
поліс, Міннесота, Богдан 
Марків з Вудбрідж, Кон-
нектикат, Дарія Лисий з 
Міннеаполіс, Міннесота, 
Ігор Раковський з Гол-
фпорт, Фльорида, та Во
лодимир ІПарко з Джек-
сонвилл, Фльорида. Чле
ни Коодинаційного дорад
чого комітету: Ігор Лисий 
— координатор, Володи
мир Шарко — співкоорди-
натор, дорадник по спра
вах права — Володимир 
Анастас, технічний дорад
ник — Ярослав Бігун. 
Після закінчення загаль
них зборів колишні учні 
гімназії зібрались по кля-
сах, де мали нагоду в ін
тимній атмосфері говори
ти про своє життя, успіхи 
і проблеми. 

Після закінчення ді
лової частини з'їзду, гро
мада перейшла до „Ве
селки", де почався кок-
тейлний прийом, а потім 
бенкет і забава, яка три
вала до ранніх годин не
ділі. Металеві баньки сто
яли на кожному бенкето-
вому столі, як символ на
шого пережиття в ДіШ та
борах, де в таких баньках 
розносили зупу на вече
рю. Після обіду матурис-
ти 1947 року були покли
кані на сцену та представ
лені громаді. Вечір про
довжувався концертом 

бандуристів. Петро Гур-
ський з Філядельфії , 
Пенсильванія, виконав на
родні пісні на бандурі. 
Ольга Олійник з Сакра
менто, Каліфорнія, вико
нала композиції для бан
дури, зкомпоновані її чо
ловіком Юрієм Олійни
ком. З'їзд продовжувався 
в неділю з церковною 
Службою Божою і пана
хидою за директора Рад-
зикевича, учителів гімна
зії та учнів, які вже відій
шли від нас. 

Після святкового обі
ду пополудні, учасники і 
гості почали прощатися, 
обмінюватись адресами та 
умірковувати пляни на на
ступну зустріч. Не хоті
лось роз'їжджатись, бо 
багато чого не встигли об
говорити з друзями та но-
вопізнаними колегами. 
Зеленозолотисті гори, 
розкішні кущі червоної 
калини та осіннє сонце за
кликали до прогульок. 
Наступна зустріч мусить 
тривати не менше, як 
тиждень. 

Ігор Лисий 

26 First Avenue 
New York. N.Y. 10009 

Tel.: (212) 473-3550 
HA РІЗДВЯНІ СВЯТА: КУТЯ, 
МАК, ГРИБИ, СВЯТОЧНІ КАР
ТОНКИ, к о л я д и (касетки -

платівки). ВИСИЛАЄМО 
поштою. 

GOV'T FORECLOSED homes 
from pennies on $1, Delinquent 
Tax, Repo's, REG'S. Your Area. 
Toll Free (1)800-218-9000 

Ext. H-1871 
for current listings. 

Зробіть приємну несподі 
ванку своїм рідним І прия
телям, які живуть у ПЕРЕ
МИШЛІ або його околицях! 
Пошліть їм букет кв іт ів з 
побажаннями. 

Звертайтесь до нас! 
На ваше бажання положимо 
вінець і запалимо свічку на 
могилі близької вам особи. 

тшшшьлштгш 

НА ПРОДАЖ 

Продається чотирьохкімнатна 
квартира в центрі Львова за
гальною площею 135 KB. м. 
По інформації звертатися до 
Ірини Щетініної. 
Тел.: (408) 864-2887 вдень 

(415) 347-3504 ввечері 

ПРАЦЯ 

Шукаємо жінку для допо
моги в господарстві і опі
ки над 7-річною д івчин
кою. Район Santa Ре., New 
Mexico. 
Тел: (505) 665-6761 Юрій 

-Ж FUNERAL DIRECTORS -Ж-

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Б Б Н И К 

Займається похоронами 
в B R O N X , BROOKLYN, 

N E W Y O R K і О К О Л И Ц Я Х 

Л У І С Н А Й Ґ Р О - директор 
Родина ДМИТРИК 

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

(212)674-2568 

LYTWYN&LYTWYN 
U K R A I N I A N 

F U N E R A L D I R E C T O R S 

AIR CONDITIONED 
Обслуга ПЩРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в Бавнд Бруку і 

перенесенням Тлінних Останків 
з різних країн світу. 

UNION FUNERAL HOME 
ІбОО Stuyvesant Avenue 
(comer Stanley Terr.) 

UNION, N J . 07083 
(908)964-4222 
(201)375-5555 


