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КРИТИКУЮТЬ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ 

V. 

Київ (УНІАР). — Тут у 
четвер, 28-го жовтня, у пос-
тійннх комісіях Верховної 
Ради України з питань при-
ватизації і з питань еконо-
мічних реформ депутати 
запропонували накласти 
вето на указ Президента 
України Леоніда Кравчука 
про випуск державних цін-
них паперів національних 
ресурсів. 

На думку членів обох 
комісій, президентський 
указ порушує цілу низку 
конституційних параграфів 
і законів України, в тому 
числі закон про приватиза-
цію, бо під заклад тих зо-
бов'язань іде все державне 
майно України. В такому 
випадку будь-яка привати-
зація стає неможливою. 
Крім того, цінні папери 
плянується випустити в ду-
же обмеженій кількості. 
Член комісії^ питань при-
ватизациАВіталій Мельни-
чух вважає^що указ унемож 
ливлює будь-який рух влас-
ности в Україні та не дас 
жодної можливості вико-
ристати величезні багат-
ства держави в реформатор 
ськи;ухілях. Інші члени ко-
місій висловили думку, що 
указ готувала група радни-
юв Президента, очолювана 
Валентином Симоненком. 

Тим часом українське ра-
діо повідомило, що Прсзи-
дент Кравчук дав інтерв'ю 
для чеської газети „Млада 
Фронта Дієс", під час якого 
сказав: „Український народ 
-бачить своє майбуттѓю не 
залежній державі. Не зва-
жаючн на всі труднощі, по-
в'язані з її відновленням, ми 
хочемо якомога швидше 
наповнити це поняття зміс-
том, що грунтується на 
апробованому европейсь-
кому досвіді. Правне забез-
печення демократичних 
свобід, ринкова економіка, 
відродження української 
культури і юридично гаран-
тована своєрідність наших 
етнічних національних мен-
шин. Твердження про те, 
що в Україні гальмуються 
реформи і все ще є сильною 
носталгія за минулим — без 
підставні. Не враховуючи 
той факт, що швидкі зміни 
на всій території колишньо-
го СССР жорстоко і безпо-
ссредньо зачіпають мільйо-
ни людей, ми намагаємося, 
при збереженні певного рів-
ня стабільности і соціяль-
ноі рівности, добитися най-

важливішого — вийти на 
піднесення і утвердження 
демократичних принципів 

" без драматичних конфлік-
тів. Готуємо нову консти-
туцію, незабаром відбу-
дуться вільні парляментар-
ні вибори. Ми прагнемо 
виходити з власного досві-
ду, накопиченого за два 
роки незалежности". 

Далі Л. Кравчук сказав, 
що Україна виступає за по-
долання штучного поділу 
Европн і прагне повернути-
ся до колективу передових 
європейських держав, ство-
ривши надійні гарантії бсз-
пеки країни. Він висловив 
певність, що інтеграція Ук-
раінн в Европу збагатить і 
саме співтовариство евро-
псйських народів. 

Пропозицію Л. Кравчука 
про створення регіональної 
зони стабільности та безпе-
ки підтримали президент 
Польщі Лєх Валенса і пре-
м`єр-міністр Франції Ба-
ландюр. Л. Кравчук заявив, 
що йдеться `де про якусь 
нову версію воєнного сою-
зу замість Варшавського 
Пакту, але важливе місце в 
європейському регіоні без-
перечно займе НАТО. Ук-
раїна підтримує прагнення 
Чехії вступити до НАТО, 
сказав Л. Кравчук, а НАТО 
активніше добиватиметься 
нової ролі у процесі ство-
рення загальноевропейсь-
кої системи безпеки. Прези-
дент Кравчук знову наголо-
сив, що Україна підтверд-
жуе-рішучість „дотримува-
тися зобов'язань щодо конт 
ролі над озброєнням і стати в 
майбутньому без'ядерною 
державою". 

БАЛЬ „ВОЛОШОК" 

Філядельфія. — Україн-
ський танцювальний ан-
самбль „Волошки" влашто-̀  
вус тут осінній баль у субо-
ту, 6-го листопада, о год. 
9:30 вечора в УОКЦентрі, 
700 Сідар ровд. На забаві 
гратиме оркестра „Криш-
таль". Ансамбль „Волош-
ки" виступить о год. 9:30 
вечора. Вступ — 20 дол., 
студенти — 15 дол., вклю-
чатиме легкий буфет. Дохід 
з імпрези і пожертви при-
значені на покриття коштів 
подорожі „Волошок"( в 
Україну влітку 1994 року. У 
справі резервації столів слід 
звертатися до Віри Борис-
Гомик (215) 379-3374. 

Банки в Україні створюють .; 
систему безпеки 

Київ (УНІАР). - Тут у 
вівторок, 26-го жовтня, в 
приміщенні малого впро-
ваджуючого підприємства 
„Калина" відбулася зустріч 
представників 14 комерцій-
ннх банків з метою обгово-
рення тексту угоди про 
створення колективної сис-
теми безпеки під час креди-
тування юридичних осіб. 

У зустрічі, ініційованій 
Першим міжнародним бан-
ком, взяли участь: Преком-
банк, Банк Українська Фі-
нансова Група, IHKO, Прс-
мінвест, філія Брокбизнес-
банку. Ажіо, Аваль та інші. 

Вирішено створити ін-
формаційну систему з ме-
тою усунення випадків пов-
торного кредитування юри-
дичних осіб, які мають за-

давнені заборгованості у 
комерційних банках. 

Учасники зустрічі внрі-
шнли створити систему вза-
смного повідомлення бан-
ків про дефіцитові підпри-
смства і в цей спосіб змсн-
шити банковий риск. Від-
тепер банки повідомляти-
муть мале підприємство 
„Калина" про кожний випа-
док залеглого боргу. Перед-
бачено, що МП „Калина" 
може передати надану йому 
банкову інформацію третії! 
особі за згодою банка-ін-
форматора. МП „Калина', 
як нсбанкова установа, не 
зобов'язана зберігати бан-
кові таємниці. У свою чер-
гу банк зможе обумовлюва-
ти надання кредиту правом 
відкриття будь-якої інфор-
мації в разі невчасної спла-
ти боргів. 

Створено ініціятивний комітет 
для 50-ліття УГВР 

Ню Йорќ. — Тут в поне-
ділок, 18-го жовтня ц. р. 
зформувався Об'єднаний 
ініціятивний комітет Аме-
рики для відзначення 50-
ліття 1-го Збору Українсь-
кої Головної Визвольної 
Ради (УГВР), під керівниц-
твом якої український на-
род провадив революційно-
визвольну боротьбу проти 
німецьких і вольшевнцьких 
окупантів від 1944 до 1952 
року. До Управи комітету 
ввійшли: Роман Галібей — 
голова, Євген Гановсьќий 
— містоголова, Роман Га-
єцький — секретар, Андрій 
Ластовецький — касир. Члс 
нами є: Микола Галів, Єв-
ген Івашків, Василь Кали-
нович, Іван Кобаса, Воло-
днмир Левенець, О. Левиць-
кий, Т. Олещук, Ніна Само-
кіш, Євген Стахів, Лев Фу-
тала, Мирослав Шмігель, 
Володимир Янів. 

Ініціятивний комітет пля-
нус покликати до дії шир-

ший громадський ювілей-
ний комітет. В програмі 
комітету є влаштувати на-
укову конференцію, манд-
рівну виставку документів і 
відзначення ювілею святоч-
ною вечерою з програмою 

Комітет втримує контак-
ти з подібним комітетом `я 
Україні. 

ВИСТАВКА ТА 
ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР 

Е. АНДРІЄВСЬКОЇ 

Ню Йорќ. — Об'єднан-
ня Мистців Українців Аме-
рики та Літературно-Мис-
тецький ќлюб влаштову-
ють відкриття виставки кар 
тин Емми Андрієвської та її 
літературний вечір, який 
відбудеться у п'ятницю, 5-
го листопада, при 136 Дру-
га аве. в Ню Йорќу, 4-ий 
поверх. Початок о год. 6:30 
вечора. 

В Україні появляються 
історичні комікси 

Ігор Вінніпег, Ман. — Тут у 
підприємстві „Журавлі" мо 
жна купити три книжечки 
історичних коміксів вида-
них в Україні. Дві з них є 
додатком до газети „Моло-
да Галичина", який має наз-
ву „Гуляй поле" і автором 
та художником цих видань 

Працюють над новою концепцією державности 
Джорзі Ситі, Н. Джу(П. 

Часто) — Кияни Наталія 
Шиманська і Валерій Руб-
цов студіюють у З'єднаних 
Стейтах менеджмент. Обид 
воє мають за собою магіс-
терки, Наталія — в ділянці 
математики, Валерій — у 
технічній галузі. Одначе та 
обставина, що до редакції 
„Свободи'' їх супроводив 
професор політичних наук 
Ярослав Білінський, дала 
до зрозуміння, що мова 
піде про щось інше. Вняви-
лося, що Наталія і Валерій є 
також активними політнка-
мн, входячи до складу про-
віднихів Асоціяції Демокра-
тичних Рад України. Якою 
є її програма, які практичні 
кроки і з якими вислідами 
вже здійснено? 

Відповідає Наталія Шн-
манська, виконавчий днрек-
тор асоціяції: ‚‚Всі наші 
зусилля спрямовані на те, 
щоб в Україні якнайскоріше 
запанувало самоврядуван-
ня. Преставницька система, 
яка досі має назву „совєтсь-
кої влада", є рудиментом 
старого, недемократичного 
устрою й тому мусить, зій-
тн зі сцени. Ми виступа'ємо 
за скасування „совєтів", 
однак не в сенсі чистого 
гасла „Геть совєтиГ, а на 
підставі нового законодав-
ства Ефо місцеве самовря-
дузання. форми нашої пра-

У редакції „Свободи" (зліва): Валерій Рубцов, проф. 
Ярослав Білінський і Наталія Шиманська. 

ці — це переважно конфе-
ренціі представників місце-
вих рад. Після докладного 
обговорення приймаємо 
певний документ і через 
пресу доводимо його реко-
мендащйний зміст до уря-
ду. В Америці ми бачили 
багато міст, захоплюючись 
їхньою естетикою і впоряд-
кованістю, високим рівнем 
культури, але ця взірцева 
розбудова є й логічною в 
умовах тривалого миру, 
суспільних та індивідуаль-
них свобід. Досвід пред-
ставницької місцевої влади 
у З'єднаних Стейтах вартий 
того, щоб про нього знали а 
Україні", 

.Річ певна — щоб молоді 
політики швидко ставали 
на власні ноѓн, в діалогах із 

ними з арсеналу сучасних 
українських проблем до-
цільно вибирати найбільш 
„тверді горішки". До них 
належить, чейже, й ідея „міс 
цсвого самоврядування". І 
хоч Валерій Рубцов, обгрун 
товуючи її, пОкликується на 
повчальний досвід київсь-
ких князів, які, з одного 
боку, змагалися за єдність 
держави, а з другого — на-
давали права самовряду-
вання для міст, історичні 
аналогії, як відомо, рідко 
коли застосовні в подальші 
часи, у цілком зміненій коше 
реѓній снтуацД То чн не: 

таѓть у собі підводних каме-1 
вів оте саме „місцеве самов-
рядування"? Особливо те, 

(Закінчення на crop. 3) 

ь -

для дітей і молоді є 
Баранько. 

Перший випуск під заго-
ловком „Повернення Ма-
мая" показує в малюнках із 
підписами пригоди славнс-
го козака Мамая. Друга 
книжечка п.з. „Святослав і 
вікінг" у веселий спосіб пред 
ставляє історію з часів па-
нування князя Святослава. 
Третя книжечка мас особли 
вий характер, бо тут історія 
в рисунках сподана у двох 
мовах: українській і англій-
ській поруч себе, а підписи 
виконані однаково стилізо-
ваним старим письмом. В 
основу цього коміксу вло-
жена оповідь із літопису і 
вона має назву „Бій богати-
рів". Усі рисунки виконані в 
кольорах та дають правиль 
ні картини одягу і зброї вої-
нів князя Володимира і пе-
ченігів. Автором цісїкниже-
чки є Сергій Позняк, що 
виготовив і рисунки і текст. 
Видавцем коміксів є Видав-
ннцтво „Хортиця" у Києві. 

(Закінчення на crop. 3) 

ЗГОЛОШЕННЯ НА 
ПЛАСТОВИЙ БАЛЬ 

Виппані, Н. Дж. — Гур-
ток Пластприяту і Пласто-
ва станиця в Нюарку влаш-
товують пластовий баль з 
презентацією дебютанток у 
суботу, 29-то січня 1994 ро-
ку. Всім юначкам, які бажа-
ють дебютувати, слід звер-
татися до суботи, 6-го лис-
топада до Марійки Велич-
ковської (201) 822-8298. Ім-
преза відбуватиметься в 
готелі Гановер Меріотт, 
1401 дорога ч. 10 схід у Внп-'. 
пані, Н; Дж^ Гратимуть ор-
ксстри „Темпо" і „Фата 
моргана". 

ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА У 
ГРУЗІ'Ї ТРИВАЄ 

Тбілісі, Грузія. — Опол-
ченці колишнього презн-
дснта Грузії Звіяда Ґамса-
хурдії сильною контрата-
кою потіснили урядові сили 
і повернули місто Гобі. Для 
багатьох членів керівннц-
тва Едуарда Шсварлнадзе 
успіхи збройних сил опози-
ції стали несподіванкою 
після того, як урядові час-
тнни під керівництвом Джа-
би Йоселіяні впевнено заво-
лоділи портом Поті і рядом 
інших важливих транпор-
тових вузлів. 

Повідомляють, що 3. 
Ґамсахурдія здобув успіхи 
завдяки тому, що його ко-
манднри зформували за-
мість великих з'єднань парѓ 
тизанські загони, які діють 
за лінією фронту в тилу 
урядового війська. 

З міста Зугдіді, де перебу-
вас 3. Ґамсахурдія, пові-
домляють, що місцеві на-
чальники силою мобілізу-
ють чоловіків і відправля-
ють їх рити окопи навколо 
міста або на фронт. Тепер 
сили опозиції контролю-
ють три міста на заході 
республіки. В цей район 
минулого понеділка вступи-

ло урядове військо. До чет-
всрга їх просування було 
успішним але в четвер опо-
зиція провела сильний 
контрнаступ, витіснивши 
противника. Місто Гобі, 
яке відбила опозиція, с ос-
таннім пунктом на шляху 
до Зугдіді. 

Перед кой грнаступом 
опозиції командуючий уря-
довими силами Дж. Иоселі-
яні заявив у телевізійному 
інтерв'ю: „Мої вояки псре-
бувають у дуже поганому 
настрої. Я не допускаю 
можливости трагедії, але 
єдиний вихід для мешкан-
ців Зугдіді — видати нам 
злочинців Ґамсахурдії і йо-
го підручного лейтенанта 
Кобалію". 

Згідно з деякими даними, 
опозицію підтримують аб-
хази, які забезпечують ії 
озброєнням. Успіхи опози-
ції, яка змогла досить швид-
ко захопити ряд стратеііч-
них пунктів, за'язані з пере-
могою абхазів у війні за 
незалежність від Грузії. 
Ґамсахурдія повернувся в 
республіку зразу ж після 
поразки грузинських сил в 
Сухумі, коли вони були пов-
ністю деморалізовані. 

У СВІТІ 
СІЛЬВІ КІНІП, прсм'ср-міністер поваленого путчистами 
уряду Бурунді, закликала до міжнародного збройного 
втручання, щоб відновити демократію в країні. Разом з 
Іншими міністрами вона переховується у французькій 
амбасаді в бурундійській столиці Бужумбурі. 

СПЕЩЯЛЬНА ПАРЛЯМЕНТАРНА комісія, яка розсте-
жус факти корупції в конгресі й уряді Бразилії, вирішила 
відкрити банківські і телефонічні рахунки, а також 
податкові деклярації 37 політиків, причетних до присвоєн-
ня державних грошей. Серед них с не тільки колишні, але й 
теперішні міністри, колишній і теперішній голови Націо-
нального. конгресу, лідери декількох великих партій, 
депутати і сенатори. Комісія скасувала таємницю банків-
ських вкладів щодо восьми будівельних компаній, 
звинувачених у підкупі державних чиновників. Діяльність 
парляменту і уряду практично с паралізована. Спостеріга-
чі підкреслюють, що існує очевидна загроза дестабілізації 
внутрішнього становища в Бразилії. 

В РОСІЇ РОЗПОЧАЛАСЯ передвиборча боротьба за 
місця в новому парляменті Федеральних зборах. 
Центральний виборчий комітет вже оприлюднив канди-
датські списки 21 політичного об'днання. Найдовший 
список, зі 160 осіб, мас Ліберально-демократична партія і 
першим в ньому стоїть її лідер Владімір Жіріновський -
російський фашист, який обіцяє, у випадку приходу до 
влади, „скасувати" незалежну Україну та прибалтійські 
республіки і відновити совстську імперію 

МІНІСТЕР ЗАКОРДОННИХ справ Норвегії Йорген 
Горст, перебуваючи цими днями в Токіо з офіційною 
візитою, закликав міжнародну спільнот) об'єднати 
зусилля, щоб заборонити Росії занечищувати ядерними 
відпадами води світового океану. Як інформує міжнарод-
на природоохоронна організація Ґрінпіс, 900 кубічних 
метрів відпадів, скинених Росією у Японське море. 
містили в собі стронцій, кобальт і цезій. Скидали цю 
смертоносну суміш в чисто російський спосіб — під 
стерно, протягом двох кілометрів, щоб відразу замести 
сліди, змішавши радіоактивну воду з чистою. 

СПЕЦІЯЛЬНИЙ ПОЇЗД з гуманітарною допомогою. 
арендований Організацією Об'єднаних Націй, відійде в 
листопаді з Фінляндії у Грузію і Азербайджан. Він повезе 
туди понад 1,000 закуплених у Західній Европі харчів і 
медикаментів для втікачів у закавказьких республіках. 

МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ фонд вирішив виділити 
кредити для Естонії — на загальну суму 32 міл. дол. 
Половину цих грошей естонський уряд дістане до березня 
1995 року і спрямує їх на глибше реформування національ-
ної економіки. Решта 16 міл. дол. Естонія матиме тількиў 
тому випадку, якщо програма реформ виявиться успіш-
ною. 

В ПАРЛЯМЕНТІ Кенії була бійка. Депутат від опозицій-
ної Демократичної партії Мвангі Ґічіку вдарив кулаком по 
голові заступника прем'єр-міністра Джафста Екідора. 
Бійка виникла після того, як президент Кенії не змусив, 
згідно з вимогою опозиційних партій, зрезнгнувати 
міністра місцевого самоврядування Віліяма Оле Нтімаму. 
Декілька днів тому Нтімама заявив, що „не шкодує з 
приводу кровопролиття між народностями масаї і кікую 
на заході країни, оскільки масаї борються за свої законні 
права". Спостерігачі передбачають, що ця необережна 
заява спричинить нову хвилю ворожнечі між племенами. 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР Геннадій Чеботарьов, один з керів-
ників російського міністерства внутрішніх справ, повідо-
мив на пресовій конференції в Москві, що тепер в країні діє 
декілька тисяч банд, сотні з них мають тісні міжнародні 
зв'язки. Статистика свідчить, що за 10 місяців цього року в 
Podi здійснено злочинів у чотири рази більше, ніж за весь. 
1992 рік. Як правило, банди озброєні значно краще, ніж 
міліція. 

ПОВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА 
Ж.-Б. АРІСТІДА ВІДСУНЕНО 

Вашінгтон. — Згідно з 
американськими урядови-
ми чинниками, деякі з тспе-
рішніх військових ксрівнн-
ків Гаїті, які тепер не допус-
кають повороту до влади 
демократично обраного 
президента Жана-Бертрана 
Арістіда. були від половини 
80-их років аж до 1991 року 
платними співпрацівника-
мн американської розвідчої 
служби Сі-Ай-Ей. Зі сторо-
ни ЗСА — це була нормаль-
на праця збирання інформа-
цій про події в Гаїті, почав 
ши від перспачкування нар-
котиків до політичних заво-
рушень включно. Не нази-
ваючи нікого поіменно, при 
чети і до цього американські 
урядові чинники стверджу-
ють. що „декілька із голов-
них політичних військових 
лідерів у теперішньому за-
колоті були плаченими збн-
рачами інформацій для Уря 
ду ЗСА". 

Співробітники гаїтського 
президента Ж. Арістіда гос 
тро скритикували таку од-
носторонню політику Сі-
Ай-Ей та заявили, що вик-
риття цих інформацій тіль-
кн підтверджує іхні підоз-
ріння, що згадана розвідча 
агенція співпрацює з воро-

гами президента Ж. Арісті-
да. Колишній конгресмен 
ЗСА Майкл Барнс, який є 
речником гаїтського прези-
денета Арістіда, сказав, що 
беручи під увагу намагання 
Сі-Ай-Ей впродовж мину-
лих двох тижнів очорнити 
та підірвати авторитет Аріс 
тіда, то цілком не дивно, що 
Сі-Ай-Ей співпрацювала з 
його ворогами. 

Одначе конгресмен-демо 
крат Ню Джерзі Роберт 
Торічеллі, який є членом 
Комісії для справ розвідки 
та закордонних справ в Па-
латі Репрезентантів і який 
підтвердив вище згадані 
платності гаїтським генера-
лам та іншим військовим 
чинникам за передавання 
потрібних інформацій, обо-
роняс цю діяльність розвід-
чоі служби. Він уважає, що 
це була нормальна праця 
збирання інформацій зі сто-
рони Сі-Ай-Ей та дуже важ-
ливою для Уряду ЗСА, щоб 
мати змогу зрозуміти бо-
дай частинно політичну си-
туацію в Гаїті. 

Але прихильники Ж. Арі-
стіда дуже турбуються та-
кою поведінкою Сі-Ай-Ей, 
бо уважають це підірван-
ням можливостей його по-
вороту до Гаїті. 

ЗСА настоюють на виведенні 
російських військ з Балтики 

І 
Рига, Латвія. — Секретар військ є те, що не мають їх 

.Державного дспарзтц}Ю^-удс^аримістіяѓи. А^яЌ№МО'ѓ -J 
Воррен Кристофер, відвідў- гою наспіли З̀СА та розпо-ючн столицю Латвії в сере-
ду. 27-го жовтня, викорис-
тав нагоду щоб знову нага-
дати Москві про виведення 
російських військ з терито-
рії цієї країни. 

Після зустрічі з керівниці 
вом Латвії та міністрами 
закордонних справ Естонії і 
Литви державний секретар 
ЗСА на пресовій конферен-
ції сказав, що „ЗСА вимага-
ють вчасного, беззастереж-
ного і швидкого виведення" 
всіх російських військових 
частин з територій Латвії та 
Естонії. При цьому він та-
кож згадав, що цю справу 
він також порушував у Мос-
кві з міністром закордон-
них справ Андресм Козире-
вим, а президент Билл Клін 
тон написав окремого в цій 
справі листадо президента 
Боріса Єльцина. 

Хоча Росія під тиском 
Заходу ще в серпні вивела 
свої війська з території Лит-
ви. то все ж таки ще залиши-
лось 20,000 війська в Естонії 
та Латвії. Крім того, під 
контролею Росії є три важ-
ливі військові бази а Латвії: 
у Скрунді. де знаходиться 
радарна протиракетна стан 
дія вчасного попередження, 
розвідчий центр у Вентспіл-
сі та морська база у Ліпаї з 
приміщенням на 150 війсь-
кових кораблів. 

Оправданням зі сторони 
Росії у справі виведення 

чали будувати 460 одиниць 
житлових приміщень, а не-
давно Конгрес приобіцяв 
160 міл. дол. для будівлі ще 
5,000 житлових одиниць. 

Не забув В. Кристофер 
нагадати Латвії та Естонії, 
щоб не були надто вимог-
ливимн до своїх російських 
мешканців, бо хоча міжна-
родна комісія людських; 
прав не знайшла жодних 
порушень, то ЗСА виріши-
лидо Латвії гіїслати свого 
обсерватора. 

ЗСА наполягають, щоб 
виведення російських військ 
відбулося якнайскоршс в 
1994 році. На питання чн 
повинні російські війська 
залишитися на вишезгада-
ннх мілітарних інсталяціях, 
В. Кристофер заявив, що ця 
справа є до полагодження 
між Росією та Латвією. 

Рига була останньою зу-
пинкою державного секре-
таря ЗСА у його восьмнден-
ніЙ поїздці до шести країн 
колишнього бльоку СССР 
— Мадярщнни, Росії, Ка-
захстану, України, Білорусі 
та Латвії. Саме в Латвії 
приймали його з найбіль-
шим снтузіязмом. Латвія 
уважає, що свою незалсж-
ність у 1991 році завдячує 
ЗСА, які ніколи не визнали 
насильного об'єднання При 
балтики до СССР при кінці 
Другої світової війни. 

В АМЕРИЦІ 

ЇЖ, 

РЕФОРМА ОХОРОНИ здоров'я перебуває під вогнем 
критики. „Остаточний варіянт буде мало подібний на те, 
що нам запропонували", — сказав лідер республіканців у 
Сенаті Роберт Дол, маючи на увазі реформу системи 
охорони здоров'я, яку запропонував Билл Клінтон. 
Виступаючи у Конгресі, Б. Клінтон і Перша лейді 
висловили побажання, щоб реформа була затверджена до 
кінця наступного року, але ні вони, ні хтось інший не 
можуть передбачити, яким буде, як сказав Р. Дол, 
„остаточний варіянт". Агентство АП та інші засоби 
масової інформації наводять думки багатьох законодавців 
про реформу, при чому більшість з них поділяє думки Р. 
Дола. 

БУДУЧИ НЕ В СТАНІ добитися відновлення на'пості 
президена Гаїті Жана Бертрана Арістіда, Адміністрація 
Бнлла Клінтона має намір ще більше посилити санкції 
проти цієї найбіднішої країни Західдьої півкулі. Білий Дім 
вже зрозумів, що угода між ООН і військовою владою 
Гаїті про відновлення Арістіда на президентському'пості 
ЗОгго жовтня виконано не буде. Проголошене ̀ Радою, 
безпеки ООН і запроваджене 18-го жовтня в дію з метою 
вплинути на військових нафтове ембарго і заборона 
доставляти гаїтянам зброю не принесли результатів. 
Тепер Білий Дім намагається встановити повну економіч-
нублќокадуГаМ. " - `-"-'----'`.;.';,:-'Ч ' ` : ; . : ^ -
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Несподіванка виборів у Канаді 
Парламентарні вибори у Канаді, переведені 

25-го жовтня ц. p., стали несподіванкою однако-
во для переможців, як і переможених. Бо хоча 
передбачалося, що сучасна економічна криза в 
Канаді, яка проявляється особливо гостро у 
безробітті, сприч`иниться до програної Проґре-
сивно-Консервативної партії, яка від дев'ятьох 
літ була при вяаді і поможе опозиційній Лібера-
льній партії 'вийти переможцем, проте ніхто не 
міг передбачити ЩО керівна Проґресивно-Кон,-
сервативна партія зазнає справжнього погро-
му. Вона здобула на 285 мандатів у парламенті 
всього два місця, втратила статус попітичної 
партії, бо за канадським законом для збережен-
ня такого статусу треба мати у парляменті 
найменше-^2 депутатів. Таким чином вислід 
канадських виборів трохи незрозумілий: чи це 
тільки економіка вплинула на таку радикальну 
зміну настроїв, чи щось більше. 

У Канаді завжди зберігався деякий балянс 
парт ійно-пол ітичних сил, опертий не так на 
ідеологічних різницях, а на природній демогра-
фічній і суспільно-економічній структурі. Захід-
ні провінції з перевагою фермерського харак-
теру і східні більш упромисловлені, — культурне 
суперництво національних груп; яке довело до-
схвалення закону про багатокультурність країни 
та зріст національного патріотизму французько-
го населення великої східньої провінції Квебеку. 
Зрозумілою була би програна Консервативної 
партії при владі і виграна Ліберальноїопозицій-
ної партії на тлі економічної кризи, інфляції, 
безробіття. На тлі такої економічної скрути в 
Америці у минулорічних виборах програв рес-
публіканець Джордж Буш і виграв демократ 
Билл Клінтон, який всю свою виборчу кампанію 
присвятив проблемі економіки. Трудно з'ясову-
вати погром канадської Консервативної партії 
радикальним зворотом більшости канадсь-
ко го с у с п і л ь с т в а в с торону л іберал ізму — 
Канада славилася своєю толеранцією, своїм 
справжнім демократизмом, але вона не потура-
ла тому лібералізмові, який в Америці проявився 
у шкільництві, судівництві, у загальному зане-
паді моралі й етики у суспіпьному житті. 

Новий прем'єр Жак Кретієн, французького 
роду, матиме у парляменті підтримку Лібераль-
ної партії, що здобула 177 мандатів і таким чином 
розпоряджає абсолютною к ільк істю голосів. 
Але його становище нелегке й незавидне. Його 
перша заява, що, мовляв, „Слідувести Канаду на 
правильні рейки" — це лише крилата фраза. 
Канадська економіка здавен залежна від Аме-
рики і всі дотепер ішн і зусилля економічно 
унезалежнитися від Америки не дуже вдавали-
ся. Канада залита американським автомобіль-
ним промислом та американською ґазоліною, — 
у канадському парляменті напевне оглядати-
муть підписаний президентом Джорджом Бу-
шем і консервативним прем'єром Браєном 
Мапьруні.договір про скасування митних бар'єр 
у торгівлі між ЗСА, Мехіко і Канадою: кому той 
догов ір принесе користь і кому шкоду. На 
найперше місце в ділянці Конституції і територі-
яльно-адміністраційного устрою висунеться 
проблема Квебеку з його сепаратними амбіція-
ми. 

Демократична партія в Америці та Уряд 
президента Клінтона напевне дуже вдоволені. 
Це вже ідеолог ічна однор ідн ість не т ільки 
Білого Дому й Капітолю, але Америки і Канади, 
двох сусідів і найбільших союзників. У практиці 
покажеться, чи й наскільки партійно-ідеологічна 
близькість державної верхівки ЗСА й Канади 
впливатиме на політичні й економічні взаємини 
тих двох держав. Республіканська партія в 
Америц і , програвши минулорічн і вибори, не 
перестала бути поважним ідеологічно-політич-
ним чинником в країні. Проґресивно-Консерва-
тивна партія в Канаді має перед собою місію: 
розглянути, хто і що завинили в її програній та як 
відбудувати цю давню поважну політичну пар-
тію, яка так ганебно програла. 

„ В Е С Е Л К У — МСОЖНУ УКРАЇНСЬКУ Р О Д И -
НУ ЃЗДІЙСНІМО ЦЕ ГАСЛО СВОЄЮ ВЧАСНОЮ 
ПЕРЕДПЛАТОЮ НА ДИТЯЧИЙУКРАЇНСЬКИЯ 
Ж У Р Н А Л , Я К И Й В И Х О Д И Т Ь В АМЕРИЦІ І 
ЯКИЙ НАСТУПНОГО РОКУ ВІДЗНАЧАТИМЕ 

40-РІЧЧЯ СВОГО ІСНУВАННЯ! 

Під час і після відвідин 
державного секретаря Вор-
реиа Кристофера в Києві 
25-го - 26-го жовтня ц. р. 
масові засоби інформації 
по-різному повідомляли 
глядачів і читачів про ре-
зультат дипломатичної ві-
зитн столиці України мі-
ністром зовнішніх справ 
ЗСА. Під час вечірніх пе-
рсдач у понеділок, 25-го 
жовтня, всеамернканські 
станції телебачення ч. 7, ч. 
ІЗ та інші інформували, що 
Україна рішила затримати 
приблизно одну четвертину 
із складу ядерної зброї, осо-
блнво 46 ракет типу SS-24. 
кожна з яких диспонує де-
сятьма боєголовками. Вер-
ховна Рада України ріши-
ла прийняти таку вагому 
ухвалу з огляду на полі-
тичну нестабільність у су-
сіднін Росії. 'З цього приво-
ду відізвався президент Бо-
ріс Єльцин із заявою, що 
Верховна Ра.ча України ста-
ла безвідповідальною ие-
ред новими виборами. 

У статті п. з. .‚Ракети 
України: тверді умови" . 
„Ню Йорќ Тайме" з 26-го 
жовтня кореспондентка Іл-
леіін Сціоліно з Києва твер-
дить, що засадннчо стано-
вищс Уряду України вспра-
ві ядерного роззброєння не 
змінилося. Державні мужі 
переконують державного 
секретаря ЗСА, що правди-
ві мілітарні гарантії для 
оборони української дер-
жави та відповідні суми в 
більйонах долярів для де-
монтування є потрібні для 
зобов'язуючого ядерного 
роззброєння. Навіть тоді. 
— продовжує авторка, — 
нема гарантій, що Верхов-

Мнхайло Шпонтак 
і 

ТИСК НА УКРАЇНУ 
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 

на Рада України схвалить 
угоду про нерозповсюджен-
ня ядерної зброї, чого дома-
гаються ЗСА, заявив мініс-
тер зовнішніх справ Украї-
ни, Анатолій Зленќо, жур-
налістам на спільній пре-
совій конференції з В. Крис-
тофором. „Я не можу да-
тн вам жадних обіцянок, усе 
є в руках Парляменту" — 
ствердив А. Зленќо. В свою 
чергу В. Крнсгофор сказав, 
що Леонід Кравчук і члени 
Парляменту дали ііому ясне 
зобов'язання, що вони ба-
жають бсзнуклеарну май-
бутність України. Під тнс-
ком журналістів, В. Крнс-
тофор признав, що справа 
„таймінгу" (підшукання від 
повідного часу) очікує роз-
в`язки. 

Протягом останніх міся-
ців, Україна, третя з черпі 
нуклеарна потуга, - про-
довжус а в т о р , с тала 
більш упертою щодо умов 
знищення ядерної зброї у 
результаті росѓу пронуклс-
арних настроїв у Верхов-
ній Раді. А. Зленќо заявив 
на пресовій конференції, що 
Україна потребує 2,8 блн. 
дол. для демонтування ядер 
ної зброї. Він також скар-
жнвся, що Росія не комнен-
сувала Україну за переда-
чу Москві тактичних ракет, 
багатих на внсоякісний 
уран. А Зленќо теж додав, 
що ринкова вартість ядер-
ної зброї розмішеної в Ук-
раїні виносить 5 блн. дол. 
Дмитро Павличко, голова 

Комісії Зовнішніх Справ 
Верховної Ради також від-
кинув звернення В. Крнс-
тофора, щоб Україна поз-
булась далекосяжних ра-
кет і ратифікувала угоду 
про нсрозповсюдження ядср-
ноїзброїз 1968 року, Старт-
I без належної компснсати 
та ефективних гарантій мі-
літарної оборони українсь-
кої незалежно ї д е р ж а в и . 
..Не вистачає ЗСА сказати, 
'Я гарантую вашу безпеку'і 
на все добре" , — заявив 
Д. Павличко. 

У передовій цього ж са-
мого „Ню Йорќ Таймеў" 
п. з. ‚`Змарнування майна 
ядерної зброї України" рс-
дакція неприязного укра-
їнській справі щоденника 
продовжує тиснути на ук-
раїнську державу обезброї-
тись. не згадуючи про на-
дежну компенсату та гаран-
тії національної безпеки 
України. Передова погро-
жус і ставить за приклад 
Білорусь та Казахстан. Бі-
лорусь розпочала переда-
чу своєї ядерної зброї Ро-
сії для демонтування, а Ва-
шінгтон уділив їй (Білору-
сі) якусь неозначену фінан-
сову допомогу та обіцян-
ку підтримати заходи Бі-
лорусі стати членом Ради 
Безпеки ООН. У передовій 
‚‚Ню Йорќ Тайме" не тур-
буггься, що членство не ціл-
ком незалежної країни ко-
лишньої республіки Совст-
ського Союзу може скін-
читись додатковим голо-

сом в Раді Безпеки ООН 
неприязного північного су-
.сіда, що вийшло б не на 
корисѓь ЗСА. Росія вже ос-
терегла , як інформувало 
агенство Ассошієйтед Прес, 
що коли Рада Безпеки ООН 
затвердить додаткові санк-
ціі проти ЛібіІ, то вона зас-
тосує своє право вето. Ка-
захстан, продовжує передо-
ва „ Н ю Иорк Таймеў" — 
згодився- підписати угоду 
про нерозповсюдження ядер-
ноі зброї і отримає 140 мли. 
економічної допомога та 85 
млн. дол. для демонтуван-
ня нуклеарної зброї.розмі-
щеної в Казахстані. Вид-
но, що редактори передо-
вої не читали репортажу 
своєї кореспондентки з Ал-
матн,. нової назви столи-
ці Казахстану, цієї журна-
лістки Іллсйн Сціоліно на 
сторінках „Ню ЙоркТайм-
су" з попереднього дня. У 
цін статті п. з. „Казах вжи-
ває Америку для піднесен-
ня свого престижу" автор 
пише, що Нурсултан Назар 
басв, президент Казахста-
ну, пообіцяв, що його краї-
на стане без'ядерною, але 
він хоче бути певний, що в 
заміну за нуклеарну зброю, 
західні держави гарантува-
тимуть національну безпе-
ку мільйонам квадратних 
миль його країни, яка ме-
жус з Росією, Китаєм, Кас-
пійськнм морем, Узбекіста-
ном та іншими країнами 
Азії. А в статті п. з. „Зав-
зялись на Україну", в що-
деннику „Нюз Дей" з 25-го 
жовтня, автор Сол Фрід-
мен пише, відкликаючись 
на високі офіційні кола 

(Закінчення на стор. 3) 

На к н и ж к о в о м у рийку 
появилась книжка п. з. „Те-
зи і антитези". її автор, Во-
лодимир Голобородько, ві-
домий в Україні філософ і 
соціолоі. задемонстрував 
влучними політичними та 
моральними афоризмами 
значення синтетичного мне-
лення у бутті суспільства. 
Користуючись афорнзма-
мн, він влучно віддзерка-
люв негативні, деколи па-
радоксальш слабості нашо-
го народе`. Синтетичне мис-
лення. на думку автора, це 
найвищий, найбільш кон-
структивний спосіб мнслен-
ня. До такого висновку дій-
шов В. Голобородько. вив-
чивши філософію Сократа, 
Платона, Ніцше і Гегеля. 
Останнііі (німець), зневаж-
ливо вис.'іовпвся про сло-
в'янські народи, яким закн-
нув відсутність синтетич-
ного мислення. Це н було 
причиною реакції автора у 
формі книжки в обороні 
слов'ян, в тому іі україн-
ців. 

Коли розглянути тезу 
синтетичного мислення в 
аспекті життєвих проблем 
спільнот, українського на-
роду зокрема необхідно 
поширити її і доповнити. В 
першу чергу процес мис-
лення. на мою думку, оин-
расться на двох фазах: ана-
лізі і синтезі. Ці два спосо-
би мислення появляються у 
людей вже тоді, коли люди-
на взагалі починає дума-
ти. Життєві проблеми лю-
дина перше аналізує, а опіс-

Ігор Лесик 

ОСНОВИ КОНСТРУКТИВНОГО 
МИСЛЕННЯ 

ля доходить до висновку, 
синтези, яку використовує 
у житті. Такий зорганізо-
ваний, пляновий спосіб мис 
лення дає основу до иосту-
пу характерному лише люд 
ськін расі. 

Здасться, що ця теза са-
мозрозуміла і не варто далі 
про неї говорити. Але, коли 
приглянутись ближче про-
цссам перебудови нашої 
держави, то можна поба-
чити, що елементи аналізи і 
синтези у керівних органах 
нашого суспільства ѓа іі у 
самому народі не задово-
ляюгь вимог илянового ми-
слення у складному про-
цесі перебудови держави. 
Вони прямо часто не існу-
ють. Українська держава, 
вживаючи аналогії, це хата, 
у якій живе 52 млн. людей і 
ще більше мільйонів жнти-
ме у ній у майбутніх сто-
літтях. Для добра цих поко-
ліиь ця структура мусить 
перейти ґрунтовну перебу-
дову, у якій її большевиць-
кнй с.`нль треба замінити на 
демократичний. У цьому 
процесі реконструкції треба 
позбутись елементів совст-
ської системи, яка була зна-
ряддям експансії Москви і 
експлуатації нашого наро-
ду. Сьогодн і психолог ія 
народу дуже складна. Нес-

подіваний перехід з нево-
лі до волі викликав у мнс-
ленні населення духовні'ї 
хаос. І тому, у такій атмос-
фері необхідно завести в 
усіх чинниках нашої держа-
вн спосіб мислення вільний 
від самолюбства заздрости 
й інших духовних слабос-
тсй, маючи на увазі добро 
держави, і перейти до систе-
ми контрольованого мнс-
лсння, основаного на елс-
мснтах аналізи і синтези. 
Важко зрозуміти тих лю-
дей, які ідуть разом із зне-
навндженими ідеями на 
цвинтари ще збанкрутова-
них ідей, з а х и щ а ю т ь їх 
коштом руїни держави і 
залишають по собі неславу, 
яка раз назавжди буде запн-
сана в історії. 

Дуже часто теперішні ана 
лізи переривають емоції і 
тоді синтези втрачають на 
вартості і весь процес мис-
лення залишається незавер-
шеннм. Верх тоді бере ін-
дивідуалізм; думка розби-
васться, постає хаос - во-
рог конструктивізму. По-
вертаючися до аналогії ха-
та і держава — не важко 
дійти до висновку, що ха-
та компоненти якої були 
дібрані емоційно, без прак-
тичної аналізи, не мас внг-
лядів на довге життя, а її 

жителі не матимуть випд-
ного життя. Так само і дер-
жава. будівничі якої керу-
ватимуться у своїй акції 
політичними аспіраціями 
опертими на особистих ам-
біціях не спроможна вит-
рнматн агресії північного 
сусіда, підтримувану слі-
пимн політичними тенден-
ціями західньоі гемісфери. 

Підсумовуючи згадане 
можна сказати, що концеп-
ція аналітичного і синте-
тичного мислення — цесдн-
на умова зорганізованого, 
плянового мислення із мак-
снмальним об'єктивізмом, 
запорукою прогресу. Емо-
ція — тимчасовий пснхо-
логічниіі стан, вияв суб'ск-
тивних ду'ховних вартос-
тей не повинна переш-
коджати конструктивному 
мисленні у процесі перебу-
дови нашої держави. Меха-
нізм аналітичного і синте-
тнчного мислення це 
складний психологічний 
процес, який можна корот-
ко визначити в цей спосіб: 
аналіза — це процес порів-
няння одного елементу з 
іншими, сннтеза — цс про-
дукт аналізи, звичайно, ос-
нований на найкращих елс-
ментах аналізи. У нашому 
бутті, аналіза повинна бу-
ти об 'єктивною оцінкою 
усіх чинників політичного, 
економічного і культурного 
життя, а синтеза — це наша 
держава, структура у якій 
повинно бути застосоване 
все те, що знайдено най-
краще в аналізі. 

Д-р Тамара Булат . - ''. 

Українські романси для 
американських слухачів 

(На концерті М. Волянської та М. Гювітта) 

2-го жовтня у Самміті, 
Н. Дж., прозвучали мовою 
оригіналу твори украінсь-
кої (сучасної та кляснчної) 
музики, а також італійсь-
ких, німецьких, американ-
ських, російських й еспан-
ськнх композиторів. Вико-
навцями були Марія Волян-
ська (з дому Мандзій), 
Марќ Гювіт (баритон), ко-
ло фортепіяну — Джон Кон 
те. 

Марія мас світле, вирів-
няне у всіх регістрах лірн-
ко-кольоратурне сопрано. 
Вона закінчила Гантер ко-
ледж у Н ю Й о р ќ у , де її 
професором співу був Ра-
сел Оберлін; мас звання 
бакалавра музики. Щоб ўдо 
сконалнтн свої фахові за-
цікавлення, співачка їзди-
ла до Парижу студіювати 
спів у спеціяльнііі школі 
(Ecole Normale de Muzique). 
Дотепер продовжує брати 
консультації з вокального 
мистецтва у Лорен Фултон 
Корсон. Два роки тому мені 
випала нагода побувати на 
одній із лекцій Ф. Корсон. 
Слід сказати, що професор 
багато увага приділяє роз-
виткові вокальної техніки, а 
також комплексному воло-
дінню виконавським апара-
том. Власне це й дозволяє 
практикантам Ф. Корсон 
тримати вокальну форму, 
потрібну для концертових 
виступів, які не є система-
тичні. 

На листі Марії Волянсь-
кої зазначено багато вис-
тупів, зокрема, у Bronx Оре-
га Company, Opera Viva, а 
також сольні та ансамбле-
ві виступи у різних містах 
стейтів Ню Джерзі, Ню 
Йорќ, Коннетикат. Співач-
ка є членом Хорального 
товариства .Гармоніюм у 
Морріс повіті. Вона співа-
ла у відомому українському 
камерному хорі „Промінь", 
яким багато років керує 
Богданна Волянська. 

У надрукованій програм-
ці концерту мені сподоба-
лося одне речення: „Коли 
Марія не співає, вона нав-
час еспанської та французь-
кої мови, а також виступає 
у ролі мами трьох синів". 
Додам, що всі трос хлоп-
чнків, які успадкували му-
зичні здібності від мами 
(Марія за походженням на-
півеспанка, напівукраїнка) 
й музнчнотворчообдарова-
ного батька д-ра Лева Во-
лянського. Вони вчаться у 
школі при Українському 
Музичному Інституті Аме-
рики під наглядом проф. 
Дарії Каранович. 

Я дозволила собі цей не-
великнй відступ, що не має 
прямого відношення до кон 
церту, лише з т и м , щоб 
ствердити тезу: зацікавлен-

ня музикою, а зокрема, ук-
раїнською, не втрачають 
молоді покоління, коли во-
нн дістають знання про тра-
днції цієї висоісорозвине-
ної гілки європейської куль-
тури. Маючи власні уяв-
лення, — зацікавлюють ни-
ми представників інших на-
родів. 

Партнером М. Волянсь-
кої в концерті був амери-
канський співак М. Гювіт. 
Свої студії з вокалу він по-
чннав з Єйл коледжі. Його 
навчнтелями були Бенья-
мин де Лоач, Нікос Пса-
чараполіс, Марія Федоро-
ва, а тепер — Лорен Фултон 
Корсон. Виступи в драма-
тичних виставах („Буря", 
„Сон літньої ночі" В. Шек-
спіра) були підготовок) до 
концертної діяльности.1973 
року Марќ був солістом у 
європейській прем'єрі „Мес 
сн" Леонарда Бернштайна 
(Відень). Він виступав з та-
кими ансамблями, як „Пен-
сильванська Про Музіка", 
‚‚Колегіум Муз ікум"ун і -
верситсту Пенсильванії та 
„Солістів Баха св. Луки" 
(Гюстон). Співак також на-
лсжить до вокальних груп 
„Гармоніюм" та „Гармо-
ніюм співаків мадригалів". 

Мене спеціально цікави-
ла інтерпретація зазначе-
них у програмі романсів 
Станіслава Людкевича, Ми 
коли Лисенка і Лесі Дичко. 

Вокальна лірика Станіс-
лава Людкевича відбиває 
поетичні уподобання ком-
позитора. Усе це, що ком-
иозитор написав на вірші Т. 
Шевченка, М. Шашкевича, 1. 
Франка, О. Олеся, А. Крим-
ського та інших поетів, є 
художньо добірним. 

Романс „Тайна" на сло-
ва Олександра Олеся (1936), 
який схвильовано, з відчут-
тям інтонаційних нюансів 
проспівала М. Волянська, 
належить до перлин укра-
їнської камерно-вокальної 
лірики. Людкевич, що пос-
тійно шукав нових засобів 
художньої виразности у сво 
їй музичній мініятюрі зу-
мів розкрити емоційно мін-
ливий стан л ю д и н и . Він 
пішов шляхом „розламу-
вання" широких мелодич-
них ліній (структура, що 
притаманна багатьом`укра-
їнськнм пісням) на мерехт-
ливі, короткі фрази і моти-
ви. В цьому — особлива 
принадність музично-пое-
тичних образів твору. В 
цьому ж полягає внконав-
ська складність їх. Співако-
ві треба скласти „звучащі 
с м а л ь т и " в єдиний фрес-
ковий лік та виявити у кож-
ній мікроструктурі свою 
кульмінацію. 

Закінчення буде. 

БЕРЛІНСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ суд засудив колишнього 
міністра державної безпеки Східньої Німеччини 85-
річного Еріха Мільке до шести років тюремного ув'язнен-
ня за вбивство двох берлінських поліціянтів в 1931 році. 
Судовий процес тривав 20 місяців. 

Валентина Юрченко 

У ПЕРЕДПОКОЇ ДО ВІЧНОСТИ 
Осінь владно розірвала срібні нитки „бабиного літа" іі 

почала класти багряні й жовтогарячі барви на дерева й 
кущі. Наближається час покірного завмирання природи, у 
згоді з невідхильним законом життя. Після довгої 
подорожі ми нарешті добралися до піклувального дому, 
так званого „нирсінґ гоум", де там само, скорившись 
невблаганній долі, доживала останні роки чи місяці свого 
життя наша давня приятелька. Знали ми її колись веселою, 
рухливою, завжди усміхненою, залюбленою в поезію, 
красу й пісню та в усі прояви життя, а також витривалою, 
після смерти чоловіка, в життєвих перипетіях. Роки, 
звичайно, помалу накладали на неї своє тавро, йшли в парі 
з хворобами, та й ми самі давно перейшли межу, яка 
делікатно зветься „старшим віком". 

Ось вже й ця будівля, оточена уявним затишком 
крислатих дерев і чепурних травників, ховає смуток і 
безнадію, фізичні й душевні болі мешканців за своїми 
міцними стінами. Не без хвилювання відчиняємо важкі 
вхідні двері, натиснувши перед тим дзвоник до офісу, -
отже, на вхід сюди потрібний дозвіл. Уздовж коридорів, 
попід ст інами сидять мешканці дому. Всі вони „на 
колесах", бо ноги вже не служать, як не служить багатьом і 
пам'ять — вона веде їх у якийсь інший, видуманий світ. Це 
видно й по їхніх очах, та, зрештою, всі очі цих „людських 
істот на колесах" вже якісь неземні, потойбічні, в них не 
свѓгитьсЯ' цікавість, вони байдужі до всього довколиш-
нього, як і до нас, прншельців із'зовнішнього світу. Серед 
них ми не знаходимо нашої приятельки — вона лежить у 
кімнаті, бо впала з ліжка й набила собі ґулю на голові, як 
сказала н а м чорна доглядачка-гаїтянка, додаючи, що 

„вона є о кей". 
— Аж ось вона де! —кажемо голосно, щоб збудити з 

др імоти нашу бідолашну приятельку-поетесу. Вона 
повертає до нас бліде, незвичайно худе обличчя, облямо-
ване сивим скуйовдженим волоссям і пильно вдивляється, 
силкується розпізнати хто це? Та за мить радісна усмішка 
з'являється на лиці й по ньому котяться рясні непрохані 
сльози. 

— О, мої дорогі! — каже схвильовано. — Як же я рада 
вас усіх бачити! Які ж ви ще молоді й гарні! А я вже так 
звикла до самоти й мовчанки, всі про мене забули... 

Маленька чиста кімната з одним вікном, на підвіконні 
— горщичок з пожовклою квіткою, поруч якої ставимо 
принесену рожечку. Сідаємо довкола давно небаченої 
приятельки й ведемо оживлену розмову, намагаємося 
зробити її невимушеною й приховати свої невеселі 
враження. Наша поетеса давно вже не віршує й ні до кого 
не пише, на листки й картки не відповідає, мовляв, ні 
олівця під рукою, ні паперу нема, а до того й окуляри 
загубила, та й не цікава вона вже людям на 88-му році 
життя — немає про що писати. Ото тільки боляче їй, що 
давні друзі відцуралися, не знайдуть часу відвідати хоч 
вряди-годи^а вона ж, було, й громадській праці завжди 
присвячувалася, й чималі пожертви давала. Навіть родичі, 
хоч і не такі близькі, а ніколи не приїдуть, — вона ж їх так 
щедро обдаровувала. Ну, та.Бог з ними! 

Розпитуємо про здоров'я, про лікування, про їжу, — 
ця тема тут може бути головною, — та відповіді на наші 
питання ми можемо дати самі — вигляд нашої приятельки, 
хоч вона й не скаржиться, свідчив про її вигасаючі життєві 
сили, що їх годі вже скріпити таблетками, вітамінами Й 
„дитячою" їжею для переважної більшости здитинілих 
мешканців цієї інституції. Наша приятелька й не охоча 
була до тих розмов, вона оживилася нашою присутністю, з 

її обличчя тепер несходила усмішка — ця усмішка тільки й 
нагадувала нам колишню життєлюбну поетќу й „непоп-
равігу оптимістиќў". 
і — Життя вже проходить повз мене, — пробує 
вдаватися у роздуми вона. —Та я його вже й не бачу, бо тут 
ми всі „доходяги", кандидати на той світ. Я-їЗнаю, що 
звідси вже не вийду, але інколи так хочеться ще промінчика 
тепла людського, дружнього й звуку рідного слова. А тут 
же мова чужа, та ще з моєї пам'яті вилетіли всі англійські 
слова. От вивчила цю мою чорненьку Керол говорити два 
слова — „ д о б р и д е н ь " і „ д о б р а н і ч " і це вже добре . 

Пам'ять і уява нашої приятельки часом починає 
робити „зигзаги", вона переконує, що її покійна сестра ще 
жива, але „десь далеко й не може приїхати", а нам, 
„молодим дівчатам", радить утішатися повним життям, 
бо це життя так швидко втікає. І раптом з блідих уст нашої 
поетеси, після хвилини напруження пам'яті, чуємо уривок з 
п давнього вірша „Псалом життю": 

W І останні я скажу слова. 
Перед тим, як переможе смерть. — 
Хай живе усе. життям налите вщерть. 
Хай живе життя, хай згине смерть!.. 

л ' -
Вона на" мить закриває очі й втома — чи від зустрічі й 

розмов, чи від спо'гадів і поезії — помітно иакладаєслід на 
її обличчя. Тоді вона простягає до нас неймовірно схудлі 
руки й дякує, що прийшли. Ми прощаємося, кидаємо, 
останній погляд на її маленьку постать, скручену під білим 
укривалом, бо хто зна чи Й побачимося. На коридорі ще', 
сидять у кріслах дрімливі мешканці „старшого", а може: 
біблійного віку. Вони ніби чекають на щось чи на когось у 
покірному спокої, бо це ж і справді їхній передпокій до 
вічности... 
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Працюють... 
(Закінчення зі crop. .1) 

що воно, згідно з розумін-
ням провідників асоціації, 
стосується виключно міст. 
Ось хід думки Валерія Руб-
цова: „Февдали, як пред-
ставникн територій, тяжіли 
до державного статусу, а 
міста — ні. Тому так зване 
регіональне самоврядуван-
ня ми не підтримуємо, воно 
є штучне. Передусім люди 
живуть у містах'`. 

Так, але мусимо додати: у 
дуже зрусифікованих міс-
тах, у тих, де „вчорашні" 
відверто виступають проти 
всього українського. ! чи не 
сприятиме увічненню цього 
проросійського „статусу" 
узаконене місцеве самовря-
дування? 

В. Рубцов висловився в 
т о м у сенсі , що ідеологи 
асоціяції усвідомлюють цю 
небезпеку і в своїй практич-
ній діяльності обстоюють 
ідею унітарної, єдиної дер-
жави, а водночас — П демо-
кратичну природу. Освідом 
ча праця в цьому напрямку 
важлива тепер, коли в У кра-
їні розпочинається нова пе-
редвиборча кампанія. „Вн-
бори — це тільки один з 
елементів демократії, — ка-
жс Валерій. — Згадаймо, 
що й Гітлер прийшов до 
влади через вибори. Отже, 
крім них, в українському 
законодавстві мае`бутн зак-

d 
ладѓний механізм стриму-
вання і противаг між різни-
мн гілками влади, механіз-
ми контролі за її діяльністю 
і сильні ѓтравні інституції 
розв'язання різних конфлік-
тів". 

Ч. Шнманська, продов-
жуючи цю тему, розповіла, 
як асоціація, сприяючи при-
ходові в нові прсдставниць-
кі органи кращих інтелск-
туальних і моральних сил, 
організує масову роз'ясню-
вальну працю. У процесі 
такого позапартійного нав-
чання майбутні депутати 
набудуть хоч би початково-
го політичного і правного 
досвіду. „З цією метою ми, 
не приєднуючись до жодної 
з партій, з усіма ними спів-
працюсмо, щоб заздалегідь 
виявити кандидатів". 

В Україні... 
(Закінчення зі стор. 1) 

Усі ці три книжечки істо-
ричних українських комік-
сів можна замовити чеком, 
або грошевим переказом, 
пишучи на адресу: Zhuravli 
Ltd. 253 Machray Ave., Win-
nipeg, Man. R2W lAl.Cana-
da. fax.: (204) 586-8464; тел.: 
(204) 589-7592. Перша кни-
жсчка „Повернення Ма-
мая" коштує 3.75 дол., дру-
га „Святослав і вікінг" — 4 
дол., а ‚.Бій богатирів" — 2 
дол. Кошти пересилки — 2 
дол. При замовленні біль-
шої кількости книжечок є 
знижка. 

Пастор І. Поліщук 
відійшов у вічність 

3-го жовтня ц. р. на 78-му 
році життя відійшов у віч-
ність бл.`лі. пастор Іван 
Поліщук, довголітній прес-
вітер Української Баптнст-
ської Церкви в Чикаго, ко-
лишній голова Об'єднання 
Українських Євангельсько-
Баптистськнх Церков у 
ЗСА, визначний диригент, 
вчитель музики і проповід-
ник Євангелії Христової . 

„Пастор І.,Поліщук наро-
днвся 25-го вересня 1916 
року в селі М'яти ні Рівен-
ської области, в Україні. 
Закінчив він вищу школу ім. 
Потовського в місті Рів-
ному, а богословську осві-
ту здобув на семінарах 
проф. В. Марцінковського 
та в теологічній баптист-
ській семінарії в Німеччи-
ні, яку закінчив після Дру-
гої світової війни. 

1947 року переїхав він 
зі своєю родиною до Кана-
ди, де був місійннм пра-
цівником українських бап-
тистських церков. У травні 
1948 року Українська бап-
тистська церква в Сван-Рі-
вері, Манітоба, покликала 
його на пресвітера церкви, в 
сќій він працював до 1953 
року. Під його надхненним 
проводом церква в Сван-Рі-
вері постійно зростала, по-
будувала свій храм - Дім 
Молитви, мала хор і школу 
українознавства. 

У жовтні 1953 року пас-
тор Іван Поліщук обняв 
пасторське служіння в Ук-
раїнській баптистській цер-
кві у Вінніпегу. Тут він ор-
ганізував хор, недільну шко 
лу, школу українознавства і 
під його проводом життя 
церкви процвітало. 

У травні 1956 року пас-
тор Іван Поліщук переїхав 
до Чикаго і обняв пастор-
ське служіння в украінсь-
кій баптистській церкві, яке 
виконував до 1982 року, до 

Пастор Іван Поліщук 

відходу на емеритуру. До 
останніх днів свого життя 
він був почесним пастором 
церкви. 

Багатолюдні похоронні 
відправи відбувалися 5-го 
жовтня, а великий похорон 
6-го жовтня під проводом 
пресвітерів пас гора Олекси 
Гарбузюка та Олександра 
Калініна. Поховано тлін-
ні останки пастора на Елм-
вуд цвинтарі біля Чикаго в 
українській дільниці. Залн-
шив він у великій жалобі 
свою дружину Олю, синів 
Святослава і Олександра, 
дочку Лину, невісток, зятя 
та внуків. 

Спи, наш дорогий пасто-
ре, до того дня, коли сур 
ма Господня засурмить, і 
мертві воскреснуть і з то-
бою будуть підхоплені на 
зустріч Господню(ІіСол. 4:16 

17), а американська земля 
нехай легкою тобі буде. 

Анатоль Горянський 

ЧГРНІПВ. Чернігів-
ська військова прокуратура 
притягла до суду летунсь-
кого капітана та двох пра-
порщнків і одного водія, які 
продали 90 тонн армійсько-
го палива. Покупцями були 
голови колгоспів, яких та-
кож можуть покарати за 
хабарництво. 

Листопад — це місяць Українських Воєнних Інвалідів 

Просимо про щедрі датки для інвалідів і потребуючих допомоги колишнім воякам останніх 
наших змагань за державність, як у діяспорі, так і в Україні. 

Датки проситься пересилати на адресу: 

Social Service of U W V , 1321 w. undioy д`чпио, P h i l a d e l p h i a , Pa. 1 9 1 4 1 

..Су мене голосочок. 
Як дзвінкий дзвіночок. 

Навчіть мене, матусенько, 
Рідних співаночок..." 

Батьки старших дітей в 
парафії св. Івана в Нюарку 
мають чітко в пам'яті запи-
сані численні виступи учнів 
св. п. Віри Ковблянської: 
виразно скандовані вірши-
ки, молитви, пісеньки — все 
доказ скільки їхні діти нав-
чилися в школі. Пізніші учні 
св. п. Ковблянської були в 
ще кращому положенні, бо 
до того часу вже розповсю-
дилася відеотехніка, і сьо-
годні в багатьох домах збс-
реглися дійсні записи, зоре-
ва пам'ятка великої жнттє-
вої праці цієї відданої учи-
тельки. 

Щовересня свіжий прип-
лив п'ятилітніх діточок з 
новими скриньками на по-
луденок вистроювалися у 
дві лави на порозі щоденно-
го садочка, де пані Ковб-
лянська була учителькою 
від 1961 до 1986 року. Де-
котрі діти були двомовні, 
але часто були такі, що го-
ворили тільки по-українсь-
ки або тільки пс-англійсь-
ки. Одні приходили готові 
до науки, другі хотіли бави-
тися, а ще інші плакали за 
мамою. Були діти жваві і 
спокійні, веселі і сумні, аѓре 
снвні і несмілі. Пані Ковб-
лянська в свій делікатний, 
але дуже резолютнийт спо-
сіб впроваджувала цих ді-
точок до клясн і щороку зі 
свіжим захопленням і спо-
кійно, терпеливо, послідов-
но приучувала їх до групо-
вої дисципліни і шкільної 
рутини. Вчила їх включити-
ся в гурт, чекати в черзі, 
чемно сидіти в клясі й у 
церкві, слухати напрямних, 
спритніших помагати слаб-
шим. Вчила їх писати, чнта-
ти, рахувати й співати. Вчи-
ла молитви, любови до 
Церкви, України і науки. 
Вчила їх — вчитися. Коли 
було треба, приголубила, 
похвалила ( не раз насвари-
ла), виховувала, все спра-
ведливо, совісно, дбайливо, 
точно, любляче. 

І щоосени, поки дійшло 
до шкільного свята з наго-
ди 1-го листопада, „садоч-
ники" вже були дійсними 
школярами і рівноправно із 
старшими ќлясами брали 
участь у програмі, псреваж-
но з найкращою точкою. 

Сергій Позняк: 

БІЙ БОГАТИРІВ 
КОМІКС 

На українській і англійській 
мовах. 

Київ, видавництво „Хортиця". 
1992, з Київської нотної фабри-

ки, стор. 16. Ціна 2.00 дол. 
Можна набувати у книгарні 

Свободи. 
Мешканці ствйту Н ю Джерзі зобо-

о'язамі допучити до ціни б% 
продажного податку. 

ОРГАНІЗАЦІЇ СУМА І ПЛАСТ 
запрошують всіх на 

СПІЛЬНУ ЗАБАВУ 
Грає оркестра „ Б У Р Л А К И " з Т о р о н т о 

в суботу, 13-го листопада 1993 p., початок о год. 9-ій веч. 
в Українській Централі, 240 Говп авеню, Пассейк, Ню Джерзі 

Столики можна замовляти на твл. (201) 772-3344 

) 

У 40-ИЙ ДЕНЬ ВІД СМЕРТИ 
Е е ф % ; 3 з и І і 11 Й„ Кн Лл Ми Нн Оо И" Рр Сг Ті Ўу ФФ ХХ ЦЦЧЙІ 

Учні української католицької школи се. Івана Хрестителя в Нюарку. У третьому ряді 
(справа) стоїть директорка Сестра Марія Розмаринович. поруч неї — св. п. Віра 

Ковблянська. Зліва стоїть вчителька Мотря Чайківська. 

Колишні учні св. п. Ковб-
лянської до дорослого віку 
пам'ятають ці віршики, піс-
ні, молитви і научќи та хо-
ром їх цитують, коли стрі-
чаються з приятелями кля-
си або з учнями з інших 
річників. 

Коли після 25-ти років В 
Ковблянська пішла на еме-
ритуру, не відійшла від сво-
го покликання, а поверну-
лася до школи св. Івана як 
учителька українознавства 
нижчих кляс, які вчила май-
же до кінця життя. 

В 40-ий день від її смертн, 
що співпав із святом Пок-
рови Божої Матері, учні 
школи св. Івана відзначили 
пам'ять В. Ковблянської 
найкраще, як тільки вміли: 
разом з о. парохом Ф. Ша-
дяком, директоркою школи 
сестрою Марією Розмарн-
нович, ЧСВВ, учительками, 
дяком і диригентом шкіль-
ного хору М. Стащишн-
ном, і присутніми батьками 
і парафіянами школярі від-
співали Божественну Літур-
гію і Панахиду. В церкві, 
що їх вчила пані Ковблян-
ська любити, школярі, ос-
вічсні кольоровим промін-
ням осіннього сонця, яке 
пробивалося через вітражі, 
підняли щирі дитячі голоси 
в спільній молитві і віддали 
належну пошану пам'яті 
своєї улюбленої учительки. 

Після Богослуження в 
церкві відбулася коротка 
поминальна програма. Сест 
ра Марія привітала прнсут-
ніх вступним словом і по-
просила учнів відспівати 
гимн Марійської Дружини: 
‚‚Мн українські школярі, 
Діви Марії лицарі..." Піс-
ню, що св. п. Ковблянська 
все вчила своїх садочників. і 
вони гордо її в першій лав-
ці у перші п'ятниці співали в 
церкві. Марія Робак, учи-
телька українознавства при 
школі св. Івана, розповіла 
про свою довголітню спів-
працю з Вірою Ковблянсь-
кою. Цитувала повість Па-
наса Мирного ‚‚Безіменні 

плугатарі , якими автор 
уважає учителів початко-
вих шкіл. „Таким бсзімсн-
ннм плугаторем" була дов-
голітня учителька нашої 
школи, дорога нам всім 
Віра Ковблянськаг-сказала 
М. Робак—Спершу довгі 
роки учителька садочка. 
Для тих найменших, які 
прийшли від мами, в зов-
сім нове, чуже, незнане се-
редовище вона мусіла бути 
ім не лиш учителькою, але, 
в першу черг`у, мамою. Во-
на не раз робила те, про що 
ми, учительки, навіть не 
здавали собі справи. Цс 
була мама з серцем і учи-
телька з авторитетом, — 
продовжувала розповідь 
Марія Робак. Останніми 
роками покійна навчала ді-
теіі української мови в ниж-
чнх ќлясах. І так, як це було 
в її вдачі, робила дуже совіс-
но й солідно. А я.перебрав-
ши після неї дітей, добре 
підготованих, могла без 
повторювання чи закріплю-
вання продовжувати працю 
дальше. Я знала св п. В. 
Ковблянську з-персд дов-
гих літ. Була вона справсд-
лнва, обов'язкова, працьо-
вита, відповідальна особа, 
вимагаючи і від самої себе і 
від інших. 

Пригадую такий випа-
док. Було це кілька місяців 
перед її недугою. Сиділи ми 
обидві, як до нас підйшла 
молодша учителька і поча-
лася розмова про те, коли 
іти на пенсію. Запам'яталн-
ся мені такі знаменні слова 
покійної: ‚.Як довго дозво-
лить мені Господь і дасть 
здоров 'я , так довго буду 
вчити. Хочу бути корисною 
і защепити дітям любов до 
Бога, України, до всьго. що 
наше, рідне й дороге'`. Вона 
любила вчити, бо любила 
дітей, а діти любили її. Була 
це учителька з покликання! 

Та, на жаль, не здійснило-
ся її бажання... Невблаган-
на смерть перервала все. 
Покликав її Господь... 

Переживає тяжке горе 

Д - р Є В Г Е Н О Л Е Н Ќ О 
внутрішні хвороби 

приймає у КВІНСІ і виїжджає на виклики домів 
Д е н т и с т О Л Ь Г А О Л Е Н Ќ О 

Профілактика іаоркЗ ясен І іуб іа. Л І к у и м к я І протоуаамня. Косио-
тмчма стоматологія ГірмАммться т ільки за попередній домоалеммяи 

Адреса у Мангеттеиі Адреса у КВІНСІ 

ROCKEFELLER CENTER 105-37 64th Avenue 
630 5lh Ave.. Room 1803 Forest Hills. NY 11375 

Sew York. NY 10020 (718) 459-0111 

родина, відчувають відсут-
ність її шкільні діти, суму-
ють учителі, приятелі, зна-
йомі... Життя — це п'єса, з 
погано написаним кінцевим 
актом. (Ціцеро)'." 

Закінчуючи своє слово М. 
Робач висловила співчуття 
опечаленій родині: мужеві, 
дітям д-р Марії і д-рові 
Олександрові , яким була 
люблячою і дбайливою ма-
мою, від усього учительсь-
кого збору школи св. Івана 
Хрестителя. 

Учні четвертої клясй 
продеклямували віршик 
про св. п. Ковблянську, за-
кінчивши його поклоном 
з вдячністю за її зусилля для 
них. 8-ма кляса виступила з 
особистими споминами про 
В. Ковблянську. Кожен 
учень відчитав віньєтку із 
переживань зі садочка, під-
креслюючи відданість і по-
святу В. Ковблянської. Свя-
то закінчено українською 
церковною піснею „Достой 

по єсть, о Боже Мати" , і 
молитвою „Богородице Ді-
во", яку школярі тричі від-
мовили за спокій душі св. п. 
В. Ковблянської. 

Безцінна вартість праці 
св. п. Віри Ковблянської 
відображена не в якімсь 
однім монументальнім под-
вигу, але в безперервній 
щоденній роботі, ВІД ЯКО! 
нічого не відвертало її ува-
гн. 

Переглядаючи записи ко-
лишніх виступів садочку 
чи то в пам'яті, чи на відео-
тасьмах — ми є вдячні, що 
наші діти мали нагоду бути 
учнями В. Ковблянської і 
скористати з її вм ілого , 
випрактнкованого педаго-
гогічного підходу Хоча її 
вже нема між нами, внслід її 
довголітньої праці живе і 
процвітатиме в досягнсн-
нях численних учнів св. п. 
Ковблянської, яких вона 
обдарувала ќріпкою хрис-
тиянською українською під 
ставою, що залишиться з 
ними на ціле життя. 

Щоб увіковічнити па-
м`ять довголітньої учитель-
кн створено Стипендійннй 
Фонд ім. св. п. Віри Ковб-
лянської для потребуючих 
учнів школи св. Івана Хрес-
тнтсля в Нюарку. По ближ-
чі інформації можна звер-
татися до Сестри Марії ЧС-
ВВ при школі св. Івана (201) 
373-9359. 

Оленќа Юрчук 

Тиск... 
(Закінчення зі crop. 2) 

ЗСА, що`'Назарбаєв мансв-
рує обіцянками ядерного 
роззброєння, щоб побачи-
ти внслід переговорів ЗСА з 
Україною. 

Радіо „Україна за „Дей-
лі Телеграфом'` подало 26-
го жовтня, що тактика „під-
лещування та змушування'` 
В. Кристофора, крім дея-
ких менше важливих еконо-
мічних та науково-техніч-
них у год. не дала бажаних 
успіхів у справі ядерного 
роззброєння. 

Підсумувавши ці невесе-
лі епізоди, на жаль, можна 
ствердити, що „На Сході — 
без змін!" На наших очах 
падуть, стають жертвою 
„доблесних" залишків ко-
лоніяльних совстсько-ро-
сійських загонів та внут-
рішніх руїнницьких інтриг 
ініційованих з Північного 
„Центру" Грузія, Азербай-
джан, Вірменія та інші. 
Джан П. Ганнаѓ у знаме-
нитій статті п. з. „Імперія 
(російська) вдаряє знову", 
„Ню Йорќ Тайме" з 27-го 
жовтня твердить, що всі 
російські імперські заті ї 
на територіях відновлених 
незалежних держав, колиш-
ніх колоній Совстсько-Ро-
сійського Союзу — цс пре-
людія для остаточного ак-
ту: Україна. З поповним 

уярмленням України, Росія 
— демократична Росія Бо-
ріса Єльцина зайде далеко 
для реставрації її старої 
імперії. У результаті,Росія 
рішучо і односторонньо виз 
начить геостратегічне „ви-
рівнювання" Европи після 
холодної війни для мож-
ливої дальшої експансії Чи 
Захід стежить за таким роз-
витком подій? — запитує 
автор. 

А як зареагують на по-
вищі зловісні голоси при-
хнльннків і недругів угра-
їнської справи державно-
творчі сили і всі українці 
на рідних землях і а діяс-
порі сущих. Чи можна б у 
цій грізній ситуації споді-
ватись ефективної коаліції 
усіх національно-демокра-
тичних партій і патріотич-
них організацій в Україні, 
щоб піти об'єднано до ви-
борів обранців народу до 
Верховної Ради в березні 
1944 року. А в діяспорі, чи 
можна очікувати консоліда-
ції усіх конструктивних ук-
раїнських національних 
сил, щоб спільно зоргані-
зуватн більшу фінансову і 
моральну допомогу нашим 
братам на рідних землях у 
рішальній боротьбі за пере-
могу української правди, за 
найвищі права людини жи-
ти вільно у своїй віднов-
леній незалежній, демокра-
тичній українській держа-
ві. 

У сороковий день смврти 
св. п. інж. Ігоря Ќмети 
батька нашого братчика Андрія 

складаємо СТО долярів 
на ДОПОМОГУ ЖЕРТВАМ ЧОРНОБИЛЯ. 

ЗАГІН „ЧЕРВОНА КАЛИНА" 

У ДРУГУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 
нашої найдорожчої 
ДРУЖИНИ І МАМИ 

бл. п. 

АННИ ЛАЗЕБНОЇ 
з роду МОЌЇЙ 

була підправлена 

РЛУЖБА^Б9ЖА.Щ^ШМИВА, 
25-го жовтня 1993 р. о год. 6:30 веч. 

нашим отцем Юрієм 
в церкві св. о. Миколая в Пассейкў, Н. Дж. 

Горем прибиті — 
муж - МИКОЛА та 
син — АНДРІЙ з дружиною ДЕБОРАГ 

У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 
нашої найдорожчої І незабутньої 

ДРУЖИНИ, МАМИ, СЕСТРИ, БАБЦІ І БРАТОВОЇ 

бл. п. 

Ярослави з Мосорів 
Олесницької 

б у д е в і д п р а в л е н а 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
і ПАНАХИДА 

в суботу, 6-го листопада 1993 р. о год. 7:45 ранку 
в церкві св. Івана Хрестителя в Нюарку, Н. Дж. 

Просимо згадати покійну у своїх молитвах. 
РОДИНА 

Ділимося сумною вісткою 
з рідними, приятелями І знайомими, 
що у п'ятницю, 29-го жовтня 1993 р. 

відійшов у ВІЧНІСТЬ 
на 82-му році життя 

бл. п. 

ВОЛОДИМИР ПСУЙ 
нар. в с. Сообідха, Галичина, 

був активним членом при ООЧСУ а Ірвінгтоні, Н. Дж, УККА 
й Українського Народного Дому. 

ПАРАСТАС —неділя, ЗО-го жовтня 1993 р. о ѓод.7:30воч. 
в похоронному заведенні Литвин І Литвин, Юніон, Н. Дж. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ — понеділок, 1-го листопада 
1993 р. о ГОА 9:30 ранку в церкві са. Івана Хрестителя а Ню-
арку, Н. Дж., а опісля на український православний цвинтар 
св. Андрія в С. Бавнд Брук, Н. Дж. 

У глибокому смутку залишились: 
дружинь — АНАСТАЗІЯ 
та родина в Канаді й Україні 

...`І 
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T h e Grand Bal l room 

HOTEL ATOP THE BELLEVUE 
Broad and Walnut Streets 

PHILADELPHIA, PA. 

Товариство Українських Інженерів Америки - Відділ у Філядельфії 
— влаштовує 

Оркестра „ТЕМПО' 

Коктейл — 6-та веч. " Бенкет — 7-ма веч. 
Баль — 9:30 веч. 

Б А Л Ь І Н Ж Е Н Е Р І В 
З ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ ДЕБЮТАНТОК 

5-го лютого 1994 р. 

Зголошення дебютанток приймає 
до 10-го грудня 1993 року Стефанія Зиблікевич 

11 Old Colony Lane a Marlton, N.J. 08053 
(609) 983-0621 о 

Про інші інформації просимо звертатися до 
інж. Осила Німиловнча 

9885 Bridle Road a Philadelphia. PA. 19115 
(215) 464-1677 
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.4. СВОБОДА, ВІВТОРОК, 2-го ЛИСТОПАДА 1993. 4.208. 
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УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ 
СОЮЗ І В-во „СВОБОДА" 

ВІТАЮТЬ 
АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ 

З УНЕЗАЛЕЖНЕННЯМ. 
' ' І^^^в'-^'^д"^"^"'+-" '^ '"-^^"О^^ 

Щедрий дар українця з Торонто — 
Оквілл 

М. Штика передав ключі від автомобіля Л. Лук'яненкові, 
який дякує за подарунок. 

Молодій дипломатичній 
службі України бракує дос-
віду, кадрів, але н матеріяль 
ного забезпечення. Добре 
розуміючи це, М. Штика 
.‚заощадив" українській 
державі 25.000 дол., тобто 
вартість „вена". В своєму 
листі амбасадор України в 
Канаді Левко Лук`яненко 
подякував М. Штиаі і наз-
вав ного вчинок „ГІДНИМ 
наслідування рухом серця". 

Можна лише позаздрити 
енергії й активності, яку 
виявляє в свої поважні літа 
Мар'ян Штика, активіст ук-
раїнської громади в Торон-
то — Оквіллі, Онт. Але ще 
більше уваги привернув не-
щодавний небуденний вчи-
нок М. Штики, його дружи-
ни Ірини і донечки Лесі: він 
подарував гарний вен 
‚‚Додж рем" амбасаді Ух-
раїни в Канаді. 

Українське Туристичне Бюро 
(РОДИНИ КОЗІЦЬКИХ) 

DUNWOODIE TRAVEL BUREAU 
771-А Yonkers Avenue в Yonkers. N.Y. 10704 

ВІТАЄ 

АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ "AIR UKRAINE" 
З НАГОДИ ПЕРШОГО ‚.САМОСТІЙНОГО" ЛЕТУ 2-го ЛИС-

ТОПАДА та ПРОПОНУЄ ЦІНИ КВИТКІВ 
від 2-ЗО-го ЛИСТОПАДА 

НЮ ЙОРЌ - КИЇВ -НЮ ЙОРЌ 

$549.00 
Виготовляємо запрошення та влаштовуємо 

прогульки по цілому СВІТІ. 
Телефонувати на число (914) 969-4200 

ЗМІНА АДРЕСИ 
Д о Адм ін і страц і ї „ С в о б о д и " 

ЗО Montgomery Street Ш Jersey City, N.J. 07302 

Прошу ЗМІНИТИ мою адресу: 
„Свободи" П „Українського Тижневика" D 

„Веселки" D 
Моя СТАРА АДРЕСА була: 

Число Відділу (якщо член УИС) 
Ім'я І прізвище 
Адреса 

Моя НОВА АДРЕСА така: 
Ім'я і прізвище 
Адреса 

На зміну адреси проситься 
ОБОВ'ЯЗКОВО ДОЛУЧИТИ $1 00 . 

ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗМІНИ АДРЕСИ ТРИВАЄ ВІД 1-2 ТИЖНІВ 

Редагує Омелян Тмрдоасмшй 
Обіжник Шахової Ланки 

УСЦАК 

Цьогорічний чемпіонат 
шахів УСЦАК відбудеться 
в суботу, 13-го листопада 
ц.р. в приміщенні спортово-
го центру УСО „Тризуб" 
(„Тризубівка") в Горшемі, 
Па. Господар турніру: УСО 
„Тризуб", Філядсльгія. Ла-
нковий шахів Сидір Нова-
ківський, тел: (215) 968-
9553. За додатковими ін-
формаціями можна телефо-
нувати кожного вечора. Сис 
тема гри: 5 рунд (або 6 при 
більшій кількості! учасни-
ків) швайцарською снсте-
мою при часовій контролі 
„активних шахів", тобто по 
півгодини для кожного зма-
гуна цілу партію. Отже кож-
на патрія може тривати най 
більше одну годину, а тур-
кір закінчиться за один 
день. Початок: і2-та година 
в полуднє в суботу, 13-го 
листопада. Вписове: 25 дол. 
Нагороди: грошові суми, 
залежні від кількости учас-
ннків, для перших трьох 
місць. Чемпіон буде теж 
нагороджений перехідною 
Чашею на один рік, уфун-
дованою УСВТ „Чорно-
морська Січ", пресвяченою 
св.п. інж. Льва Блонаровн-
ча. 

Учасників проситься прн-
везти зі собою шахи та ша-
хові годинники. 

Вказівка доїзду: Реп-
nsylvania Tpk to exit 27 (Wil-
low Grove), then 3-4 miles on 
61 і North (past the Naval 
Station) left on County Line 
Rd., left after about 2 miles 
onto Lover State Rd. (no 
light), driveway on the left. 

Д-р Орест Попович, 
ланковий шахів У С Ц А К 

П ідготовляються 
до Зимової Олімпіядн 

Недавно в московськ'ій 
пресі появилися чергові ін 

Оскар Уайпд: 
ЕГОТСТИЧНИЙ ВЕЛЕТЕНЬ 

(На українській і англійській 
мооах) Ф 

Переклад з англійської 
Ганни-Марії Балтайтис за 

за редакцією 
Леся ґерасимчука 

Малюнки Софії Скачко 
Редактор Наталя Салон 

Київ, видавництво „Купина" 
1993, український громадсь-
кий благодійний Фонд мис-
тецтв „Юні таланти", з дру-
карні Поліграфкомбінат 

.‚Україна", стор. 16. 
Ціна 2 дол. 

Можна набувати у книгарні 
Свободи. 

Мешканців ствйту Ню Джерзі 
обоа'язуе 6% продажного 

податку. 

формації про підготовў збір 
ної Росії до зимової Олім-
піяди, що відбудеться 12-27-
го лютого 1994 року в Лі-
ллєнгаммері, Норвегія. 
НОК Росії поінформував, 
що на цю зимову Олімпія-
ду `поїде 120 олімпійців. У 
повних складах поїдуть ті-
льки лещатарі, гокеїсти і 
біятлоністи. Інші ланки 
будуть репрезентовані не в 
повних складах. Як підкрес-
лили репрезентанти НОК 
Росії, с труднощі в трену-
ванні збірної. Після розва-
лу імперії збірна Росії втра-
тила такі тренувальні бази 
як Сигулда, Отепя, Цахкад-
зор, Бакуряни, які опини-
лися тепер поза межами 
Росії в нових державах, що 
постали після розвалу ім-
псрії. Однак, як виявляєть-
ся з цих повідомлень, НОК 
Росії розпоряджае фінансо-
вими засобами (успадкував 
ши їх від кол. СССР) і вже 
розробив правила нагород 
своїх олімпійців у такому 
порядку: чемпіон Олімпія-
дн в Ліллегаммері одер-
жить 15,000 долярів, віце-
чемпіон — 7,500 дол., за 
бронзову медалю — 5,000 
дол. Між іншим, Борис Єль 
цин видав указ щодо підгото 
ви збірних Росії до зимо-
вої і літньої Олімпіяд, згід-
но з яким держава мас виді-
лнти на ту ціль майже 10 
блн. рублів і приблизно 1.5 
блн. рублів на платню олім-
пійцям. 

Цікаво, що при цій нагоді 
в російській пресі появили-
ся інформації про те, що 
олімпійці України шукають 
грошей в українській дія-
спорі. Цитуючи слова пре-
зидента НОК України Ва-
лерія Борзова, російські 
автори підкреслили, що ук-
раїиська діяспора допомог-
ла покрити певну частину 
коштів студентській збір-
ній Украї'ни на Універсіяду 
в Баффало. Вони теж згада-
ли про створений підготов-
чнй Комітет в ЗСА і Канаді, 
який буде сприяти олімпій-
цям України на Олімпіяді-
1996 в Атланті. Збірна 
України вже мас зарезерво-
вані приміщення і спортові 
бази на тренування в м. 
Корлтоні, 50 км від Атлан-
ти. де проведе два тижні 
перед Олімпіядою. 

Очевидно, ці інформації 
росіяни поширюють не так 
з прихильностн до олімпій-
ців України, а радше як 
аргумент перед урядовими 
чинниками Росії, мовляв, 
„вони мають підтримку в 
діяспорі, якої не мають ро-
сіянн, тому давайте гроші!" 

НОК України підписав 
угоду з ф ірмою 

„Ад ідас" 

Згідно з повідомленням 
віцепрезидента НОК Украі-
ни В. Кулика, фірма,,Аді-
дас", що досі тісно спів-
працювала з НОК Росії, 
врешті погодилася на спів-
працю з олімпійцями Ук-
раіни. Підписання угоди з 
,,Адідас", відмітив В.Ку-
лик, дозволить вирішити 
цілий ряд питань для націо-
нальних дружин України. 
Тією угодою фірма „Аді-
дас" відкрила собі великі 
торговельні можливості на 
майбутні роки. 52-мільйо-
нова Україна раніше чи піз-
ніше вийде з економічної 
кризи і тоді „Адідас" мати-
ме щонайменше 10 мільйо-
нів нових покупців на свої 
спортові товари в Україні. 

МСТЌИ УСВТ „Ч. СІЧ" 

УСВТ „Ч.Січ" 
— Сейрвіл СК - 1:1 

Були це другі з трьох 
змагань, що їх мали відбу-
ти футболісти „Ч. Січі" на 
виїзді, в яких наша дружи-
на привезла додому одну 
точку. Коли пишемо ці ряд-
ки „Ч. Січ" займає спільт 
НО ЗІ ШОТЛАНДСЬКИМ к л ю -
бом „Сел-тікс" перше місце 
в показнику табелі чемпіо-
нату півпрофесійної дивізії 
Ґарден Стейт Ліги, маючи 
на свому конті 6:4 точок і 7:5 
відношення голів. 

В 6-ій рунді „Січовики" 
зустрінуть на виїзді ќлюб 
„Міляно" і після цього від-

будуть два змагання у себе 
на площі Фарчерс Ґров в 
Юніон зі своїм головним 
конкурентом ‚‚Селтикс" 
(24-го жовтня) і клюбом 
Піскатавен Юнайтед (31-го 
жовтня). 

Ювілейне число журналу 
„Наш Спорт" 

Вже складається і при-
близно на початку грудня 
ц.р. вийде 30-те, ювілейне 
число єдиного українсько-
го спортового журналу по-
за Україною — „Наш 
Спорт". 

Будучи органом УСВТ 
„Чорноморська Січ", в цьо-
му числі будуть поміщені 
матеріяли про 70-річний 
ювілей Т-ва, 25-річчя Спор-
тової Школи і скромні згад-
ки про себе, про своє 30-
річчя. Крім цього насторін-
ках ювілейного видання 
будуть надруковані мате-
ріяли про УСЦАК, основ-
ніші факти співпраці з НОК 
України, цікаві зустрічі зі 
спортовцями з України, а 
також статті авторів з Ук-
раїнн. Всі матеріяли ілюс-
тровані актуальними фото-
знімками. Значна частина 
накладу журналу — на за-
мовлення — буде переслана 
до Києва і Львова. 

Зацікавлені любителі 
спорту і особливо прихиль-
ники „Відродження спорту 
в Україні" можуть заздалс-
гідь замовити собі це число 
журналу, висилаючи 3.50 
дол., що включає теж кошт 
пересилки, на адресу: Our 
Sport, 680 Sanford Ave., 
Newark, N.J. 07106. 

Ювілейні святкування 
УСВТ „Ч. Січ" 

70-річчя Т-ва, 25-річчя 
Спортової Школи і 30-річчя 
журналу „Наш Спорт" від-
будуться в часі довгого кін-
ця тижня з нагоди Дня Не-
залежности, 2-4-го липня 
1994 року на оселі „Верхо-
вина" в Глен Спей, Н.Й. 
Крім ювілейного бенкету, 
розваговоі програми і тан-
цювальної забави, відбу-
дуться великі турніри: ко-
паного м'яча, відбиванки, 
тенісу і шахів. На ці свят-
кування плянують приїхати 
кол. учасники Спортової 
Школи з Чикаго, Дітройту, 
Клівленду і інших міст ЗСА 
і Канади. 

Вже розпочав свою пра-
цю Ювілейний Комітет, до 
складу якого ввійшли: М. 
Стебельський. О. Твардов-
ський, О. Труш, JX. Бобе-
ляк, М. Бокало, X. Процюк, 
А. Воробсць, інж. О. Сташ-
ків, Р. Пиндус, Л. Лапи-
чак-Лесько, Д. Твардовсь-
ка, 3. Стебельська, О. На-
пора, О. Макарушка-Коло-
дій, Є. Бренич. В. Василак, 
М. Паливода, Олег Коло-
дій, I. Чупенко, І. Луків, Я. 
Василак, Л. Бокало, О. 
Гладкий, Аня Тершако-
вець-Томко, Зеся Тершако-
вець-Завадівська, А. Панас, 
С. Панас, д-р О. Попович і 
адв. Н. Олесницький. 

Склад цього Комітету 
поділений на чотири Комі-
сії, які охоплюють усю пра-
цю. 

ѓч Сетиj„ 
UttXrStwtlfmut 

?6 First Avenue 
Tel І?І?) 473-3550 

r4ew York. N Y 10009 
МАЄМО БАНДУРИ 

НА ПРОДАЖ 
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ПОШУКУЄМО 

ЖІНКУ УКРАЇНКУ 
до домашньоі праці та опіки 

над дітьми. 

Тел.: (516) 689-3924 
по 9-ІЙ ѓод. веч. 

'#FUNERAL DIRECTORS^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРАБНИЌ 

Займається похоронами 
a BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK ѓОКОЛИЦЯХ 
ЛЎІС НАЙУрО - дире'ктор 

Родина ДМИТРИЌ 

Peter Jarema 
129 f AST 7th STREET 
NEW YORK. N.Y.i0009 

(212) 674-2568 


