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Вшанували пам'ять жертв голоду 
в Україні 

Київ (УНІАР) — Тут у 
неділю, 12-го вересня, кіль-
ка тисяч мешканців і гостей 
столиці України зібралися 
на Софійській Площі, щоб 
вшанувати пам'ять мільйо-
нів людей, які загинули під 
час Великого голоду 1932-
33 років. На г(лощу прийш-
ли керівники держави деле-
гації з областей та закор-
дЬнні гості. Скорботне сло-
во виголосив Президент 
України Леонід Кравчук. 
„Ці дні стали днями нашої 
пам'яті і нашим покаянням 
перед тими, хто загинув, що 
так довго Україна не змог-
ла сказати правду про ту 
страшну сторінку нашої іс-
торії. `Сьогодні ми вклоня-
смося тим, хто загинув му-
ченицьќою смертю. Вша-
нуймо їх пам'ять, вшануй-
мо поіменно. Об'єднаймо-
ся в ім'я великої мети — 
побудови вільної, незалеж-

- ної демократичної Украї-
ни", — сказав Л. Кравчук. 

Під сумний передзвін від-
бувся жалобний Молебень, 
а по закінченні учасники 
його пішли хресним похо-
дом із засвіченими свічка-
ми на Михайлівську Пло-
щу до пам'ятного знаку 
жертвам голоду. Освячений 
пам'ятний знак відкрив Пре 
зидент України. Освячено й 
відкрито також пам'ятний 
знак в Лубнах Полтавської 
области. 

Як відомо, 60-річчя голо-
домору відзначалося в Ук-
раїні вже від початку року. 
СЙновш жвідзна`ч'еннядній 
Скорботи прийшли 7-го — 
12-го вересня, коли по всіх 
містах і селах та в Респуб-
ліці Крим відкрилися вис-
тавки документів, фотогра-
фій, книг, а також показ 
кінострічок про трагічні 
події 30-их`років. 

У Києві 9—10-го вересня 
відбулася міжнародна'кон-
ференція на тему „Голод 
1932-33 років в Україні: при-
чини і наслідки". Професор 
історії Тарас Гунчак пред-
ставив книгу Роберта Конк-
веста „Жнива смутку", а 
сам автор виступив на ук-
раїнському радіо, де відпо-
ві̂ пдв на запитання'україн-
ською мовою та розповів як 

вразила його трагедія укра-
їнського народу під час 
досліджень і це спонукало 
написати книгу. 

Історико-документальна 
виставка в столичному Ук-
раїнському Домі містить 
архівні документи пленумів 
ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У, 
РНК УССР (Рад народних 
комісаріятів). місцевих пар-
тійних комітетів та вико-
навчих комітетів рад, допо-
віді, інформаціїорѓанівдер-
жавної безпеки, прокурату-
ри, листи громадян, фото-
матеріяли 1929-33 років, 
наукову і публіцистичну 
літературу, що була надру-
кована за кордоном . У 
шістьох розділах розкри-
ваються конкретні факти, 
свідчення про голодомор на 
тлі широкомаштабного по-
літичного терору, який про-
водила ленінсько-сталінсь-
ка диктатура проти укра-
їнського народу. Протягом 
двох днів тут виступили 
багато науковців з України 
й діяспори, а також свідки 
тих страшних подій. 
^`Ухгтлаці „Україна" 11-го 
вересня відбувся вечір скор-
бр^н, присвячений 60-річчю 
Великого голоду з участю 
відомих громадських дія-
чів. представників партій, 
організацій, представники 
різних церков, гості з-за 
кордону. Вечір перетворив-
ся в народний трибунал над 
винуватцями й організато-
рами геноциду проти укра-

^їщь^го^народу. Завершив 
вечір скорботи "Реквієм", 
автори якого Дмитро Пав-
личко та Євген Станюко-
вич. Виконали оркестра і 
хор Театру Опери і Балету 
ім. Т. Шевченка. 

У Будинку Письменників 
України відбувся з'їзд асо-
ціяції дослідників голоду-
геноциду 1932-33 років, в 
якому взяли участь` пред-
ставннки всіх областей Ук-
раїни, а також із ЗСА. Учас-
ники з'їзду постановили про 
довжнти працю, започатко-
вану Лідією і Володимиром 
Манякамки. над розсекре-
чгнням архівних докумен-
тів КПСС, щоб назвати іме-
на не лише загиблих, але й 
катів. 

Спілка Офіцерів закликає до 
виходу із 

Київ (УНІАР). —Тут 13-
го вересня Спілка Офіцерів 
України ухвалила заяву з 
приводу підписання прото-
колів у Ялті під час кримсь-
кої зустрічі президентів Ук-
раїни і Росії У заяві міс-
титься вимога 24-го вересня 
на зустрічі керівників дер-
жав СН Д заявити про вихід 
України із СНД. 

Офіцери вимагають не-
гайного скликання Верхов-
ної Ради України з метою 
денонсування підписаних 
протоколів щодо продажу 
української частини Чорно-
морської фльоти і персгля-
ду статусу України як без'я-

дсрної держави. Офіцери 
вважають неприпустимим, 
входження України до будь 
-яких союзів, які завдали б 
шкоди українській державі. 
СОУ закликає провести з 

'Росією переговори при між-
народному посередництві 
про виведення з українсь-
ких територіяльних вод і 
українських територій Ро-' 
сійської фльоти. і російсь-
кнх військ. 

Спілка офіцерів виступає 
на захист міністра оборони 
Костянтина Морозова і ви-
магає резиґнації голови 
Служби Безпеки України та 
міністра внутрішніх справ. 

Моряки підтримують ЯЛТИНСЬКІ 
домовлений 

Ссвастопіль (УНІАР). — 
Командуючий об'єднаної 
Чорноморської фльоти ад-
мірал Едуард Балтін надіс-
лав телеграми президентові 
Росії Борісу Єльцину і Пре-
зидентяві України Леонідо-
ві Кравчукові, а також голо-
ві Верховної Ради Росії Ру-
слану Хасбулатову та голо-
ві Верховної Ради України 
Іванові Плющеві. Е. Балтін 
пише, що стан на Чорно-
морській фльоті стабіль-
ний, фльота є керованою і 
спроможною до бойових 
дій. Повідомляє, що пере-
важна більшість офіцерів, 
мічманів, старшин, матрс-
сів підтримують плян, що 

нення до президента Росії 
Б. Єльцина, голови парля-
менту Росії Р. Хасбулатова 
і міністра оборони Росії 
Павла Ґрачова у якому заќ-., 
ликають їх виявити стійѓ' 
кість і послідовність у від-; 
стоюванні ухвалених рі-і 
шень. 

Згідно з повідомленнями 
деяких газет, до Севастопо-` 
ля мають намір приїхати 
головнокомандуючий Вій-. 
ськово-морської фльоти Ро. 
сії адмірал Фелікс Ґромов,, 
його перший заступник ад-
мірал Ігор Касатонов, мі-: 
ністер оборони Росії гене-
рал армії Павєл Ґрачов. 
Однак у міській адміністра-

.намітився-, ипміждержаа- щіщю цс шчого не знають..-
них переговорах про долю Командування Української 
Чорноморської фльоти. 

Збори офіцерів надвод-
них кораблів ухвалили звер 

фльоти також не отримало 
офіційного повідомлення 
про візиту російських гос-
тей. 

Відбулася презентація Києво-
Могилянської Академії 

СВІТ схвалює підписання 
ізраїльсько-палестинської угоди 

Київ (УНІАР). — Тут 7-
го вересня відбулася презен 
тація Університету „Києво-
Могилянська Академія" (У 
KM А) для дипломатичного 
корпусу в Україні. Після 
міжнародної наради експер 
тів ЮНЕСКО, яка відбула-
ся в травні 1992 року і під-

Чц ви вже спробували пити „ Столову' 
Джерзі Ситі, Н. Дж. (О. ЯВЯ 

Кузьмович) — 3 таким пи-
танням приходять у редак-
цію двоє молодих україн-
ських професіоналістів, ідо 
заложили тут підпр'иємство 
доставй першої української 
горілки п. з. „Столова" зі 
Львова;. І 

Ігор Гутник^та адвокат 
Ігор Раковський взялися за 
це діло, приймаючи до спів-
праці Богдана Барнляка зі 
стейту Джорджк, адвоката 
із Ню Джерзі Едварда Д"А-
лессандро і знавця виробу 
горілок та їх продажу То-
маса Коссіні. Спільно вони 
вже перед двома роками 
розпочали важке діло, ство-
рнли корпорацію для спро-

I валкування горілки до ЗСА 
і увійшли у безпосередній 
зв'язок із Львівським за-
водом —добровільного 
об'єднання спиртової ліке-
ро-горілчаноі та дріжджо-
вої прЬмисловости, що іс-
нує вже віддавна у Львові, 
зідомий із виробу славної 
‚‚Столічної" та продажу 
своїх алькогольних напит-
ків від тридцятих років. 
Як.вам відомо, цей завод 

продовжує працю славної 
перед віяною фірми Бачев-
ського, нагштки якої були і 
ще далі мають добре ім'я у 
Західній Европі: А ця фір-
ма існувала, як вказує напис 
на Ппляшках по сьогодніш-
нШ день, від 1782 року. . 

— Чому назвали ви саме 
цю нову українську горіл-
ку „Столова"? Гості в редак 
ції витягають великий рск-

I. Гутник (зліва) і І. Раковський в редакції, 
пляшкою української горілки. 

Свободи" із 

лямовий аркуш, на якому 
видніє рисунок гетьмана з 
булавою, з печаткою львів-
ського заводу і напис англій 
ською мовою „Смак волі" 
„Столова" — Українська 
гор`ілка. 

— Нам буловажне, щоб 
назва була українська та 
приступна для вимови для 
неукраїнців та `щоб було 
виразно підкреслене звід-
кіля вона походить. 

— Добре, хто вже про-
бував її пити — то скажіть, 
чи можна її вже купити тут у 
нас чи все це лише справа 
майбутнього? 

— Ми вже підписали від-
повідну умову зі стейтом 
Ню Джерзі та тут її можна 
купити в крамницях, або за 

нею питати. Також маємо 
дозвіл на продаж у стейті 
Ню Йорќ, у Джорджії., 
Північній та Південній Ка-
ролайні і Алабамі, — вияс-
нює нам І. Раковський. — 
Мусите знати, що в ЗСА 
закони продажу алькоголю 
дуже складні і подвійні, так 
стейтові, як і федеральні. 
Ми стратили багато часу та 
праці над тим, щоб дістати 
дозвіл, але тепер вже все 
піде краще. Ми хочемо до-
казати, що українці можуть 
станути нарівні інших наро-
діз, коли йдеться про чес-
ний і добрий бизнес і биз-
несову етику. При тому ця 
українська горілка, що під-

(Закінчоння на спѓор. 4) 

твердила статус УЌМА як 
міжнародного незалежно-
го університету, ця акція 
проведена з метою підтвер-
дити і закріпити звання укї-
верситету як осередку між-
народного наукового та ку-
льтурного спілкування. 

Університет підписав до-
говори про співпрацю з чі-
льними університетами сві-
ту, серед яких Гарвардсь-
кий. Оксфордський, Прінс-
тонський. Пенсильванійсь-
кий університети та інші. 

На першому курсі трьох 
факультетів УЌМА будуть 
навчатися 290 студентів, з 
них ІООнагуманітарому, 69 
— на природничому та 121 
на суспільному факульте-
тах. Разом з друг.окурсни-
ками в УЌМА навчається 
481 студент. Окрім грома-
дян України, відвідують 
лекції студенти з Італії 
ЗСА, Польщі. Студенти на-
вчаються за системою, шо 
увібрала досвід кращих уні-
верснтетів ЗСА та Европн 

Вибухнула піч 
Дніпродзержннське (ЎНІ 

АР) — Тут 7-го вересня 
стався вибух в доменній 
печі ч. 7 Дніпровсько-
го металюргійного комбі-
нату. Доменна піч перетоп-
люс сталь. В результаті 
вибуху три особи загинули, 
дві пропали безвісти і ще 29 
осіб отримали тяжкі пора-
нення. Піч була зупинена на 
дві доби через відсутність 
сировини. 

Коли о ѓод. 10-ій ранку '7-
го вересня П переводили на 
робочий режим, несподівач 
ний вибух потряс комбіиа-
том. Урядова комісія, очс-
лювана Василем Євтухс-
вим розслідує причини. 

У день ̀ похорону загяб-
лих, 10-го вересня, в Украї-
ні було проголошено День 
Жалоби. Президент Украк 
нн Леонід Кравчук внслс-
вив глибоке співчуття родн-
нам загнблнх робѓганків. 

Париж. — Досягнуті між 
Ізраїлем і Палестинською 
визвольною організацією 
домовлення про створення 
палестинської автономії в 
секторі Ґази і місті Єрнхо-
ні — це ‚‚тріюмф смілої 
політики" і „прекрасна нау^ 
ќа того, іцо в житті завжди є 
місце для надії". Про це 
заявив міністер бюджету і 
офіційний представник уря-
ду Франції Ніколя Саркозі, 
виступаючи на французькій 
телевізії. Разом з тим, під-
креслив Н. Саркозі. на шля-
ху комплексного близько-
східнього врегулювання 
..ще не досягнуто остаточ-
ного результату". 

Лондон. — Палестинсь-
ко-ізраїльська угода про 
введення автономії в секто-
рі Ґази і в районі міста 
Єрихону, на західньому бе-
резі ріки Йордан, за своїм 
значенням прирівнюється 
до падіння .‚берлінської сті-
ни". Таку думку висловив у 
Брюсселі англійський мініс-
тер закордонних справ Даг-
лас Гирд. Тепер, додав він. 
треба успішно реалізувати 
досягнуту угоду. За слова-
миг голови англійськоїдип-
ломатії, з точки зору забез-
псчсння більш широкого 
процесу мирного урегулю-
вання на Близькому Сході 
не менш важливі нові полі-
тичні домовленості між 1з-
раїлем й іншими арабськи-
ми державами. Раніше цю 
угоду вітав прем'ср-мініс-
тер Джан Мейджор^яки^у^ 
розмові з журналістами на-" 
звав документ про взаємне 
визнання Ізраїля і ПВО 
„знаменним проривом". 

Вашінгтон. — Всесвітній 
банк розповсюдив рапорт з 
оцінкою економічної ситуа-
ції арабських територій, які 
контролює Ізраїль, — за-
хіднього берега ріки Йор-

дан і сектора Ґази. У допо-
віді підкреслюється необ-
хідність сприяти їх населен-
ню в поліпшенні умов жнт-
тя і забезпеченні майбут-
нього економічного зрос-
тання і розвитку. 

Токіо. — Заступник пре-
м`єр-міністра і міністер за-
кордонних справ Японії Цу 
тому Гата на зустрічі з дер-
жавним секретарем ЗСА 
Ворреном Кристофером ви 
словив готовність надати 
фінансову допомогу проце-
сові примирення палестин-
ців з Ізраїлем, однак не 
назвав точну суму, яку мо-
же виділити на цс Токіо. 
Під час розмови Ц. Гата і В. 
Кристофер висловилися за 
надання координованої до-
помоги цій зоні, особливо в 
ділянці екології і освіти. На 
думку ЗСА і Японії, така 
угода повинна здійснюва-
тися переважно через Всес-
вітній банк. 

Каїр. — „Ліга арабських 
держав вітає палестинсько-
арабську угоду про запро-
вадження палестинської ав-
тономії в секторі Ґази і в 
районі міста Єрихону, роз-
глядаючи цей крок як пози-
тивне зрушення в напрямі 
врегулювання становища 
на Близькому Сході". — за-
явив журналістам генераль-
ний секретар ЛАД Ісмат 
Абдель Магід. „Наше зав-
дання. — підкреслив він, — 
уважно слідкувати за цим 
процесом і сприяти його 

^ОТЙЬВЇЮДІЙСЄНГІЮ "йа йсГас-
пекти арабсько-ізраїльсь-
ких переговорів з метою 
досягнення міцного миру 
в регіоні". Генеральний сек-
ретар ЛАД висловив надію, 
що найближчим часом буде 
досягнутий значний прог-
рес у справі близькосхід-
нього урегулювання. 

У СВІТІ 
ЦИМИ ДНЯМИ АВСТРІЙСЬКА поліція заарештувала 
20 контрабандистів, які допомагали проникати в країну 
нелегальним імігрантам, а також 50 їхніх найновіших 
клієнтів. У заяві міністерства внутрішніх справ контра-
бандисти названі .‚китайсько-в'етнамською групою". 
Підпільний дохід групи, за попередніми підрахунками, 
становив 2.2 міл. дол. 

В КЕЙПТАВНІ, ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКА Респуб-
ліка. розпочався суд над 21-річним Монгезі Манкіною і 22-
річним Мзігони Нофомелою, яких звинувачують у 
вбивстві американської вчительки Емі Білл 25-го серпня 
цього року. 

ФРАНЦУЗЬКА НАФТОВА компаніяо Тоталь припинила 
пошуки нафти в провінції Шабво в Ємені після того, як на 
об'єкти цієї компанії напали бойовики місцевих племен, на 
території яких якраз і шукають нафту. 

80 МІЛЬЙОНІВ АВТОМОБІЛІВ випустила за 58 років і 
один місяць найбільша в Японіїавтова компанія Тонота. 
У це число, як повідомляє агентство Кіодо Шусім, входять 
лише авта, зроблені на території країни. 

ІНДІЯ БУДЕ ВИГОТОВЛЯТИ власне ядерне пальне для 
атомової електростанції в Тарапурі, яка покищо дістає 
збагачений уран з Франції. Оскільки Індія не хоче 
підписувати міжнародного договору про нсрозповсюджсн 
ня ядерної зброї, а також відмовляється допустити 
експертів МАҐАТЕ на свої ядерні об'єкти, Франція 
вирішила не відновлювати контракту на доставў урану в 
Індію. Станція в Тарапурі — єдина, що працює на 
імпортованому урані, шість інших АЕС вже дістають 
пальне з індійських підприємств. Індійські офіційні 
чинники не приховують, що їхня країна розвиватиме 
власний ядерний потенціял. щоб не відстати у цій ділянці 
від Китаю і Пакістану. 

В НЕДІЛЮ, І2-ГО ВЕРЕСНЯ, у східньому передмісті 
Гази вбито трьох ізраїльських вояків. Відповідальність за 
цю терористичну акцію взяла на себе екстремістська група 
ІСЛАМСЬКИЙ джігадЛї представник заявив, що новий напад 
на ізраїльтян є „нашим подарунком Ясірові Арафатові, 
всім угодовцям і зрадникам". 

АЖ ТЕПЕР СПЕІЏЯЛЬНІЙ групі єгипетської поліції 
вдалося виявити вкрадену два роки тому зі старовинного 
палацу за 200 кілометрів на південний схід від Асвану 
статую знаменитого давньоєгипетського фараон а Рамзе-
са II, що є одним з мистецьких шедеврів світу. Під час 
облави на ІСЛАМСЬКИХ екстремістів у містечку Салбо 
поліція, крім зброї і набрів, знайшла статую Рамзеса II. 
Оскільки висотою вона досягає двох метрів, а вагою — 
майже тонну, то злодії її перерізали навпіл, а під час 
перевезення з місця на місце вішали на неї кошики з 
овочами — такого простого маскування було цілком 

Б. КЛІНТОН І ТРИ ЙОГО 
ПОПЕРЕДНИКИ 

Вашінгтон. — У вівто-
рок, 14-го вересня, презн-
дент Билл Клінтон і три 
його попередники — прсзи-
дентн Джералд Форд Джим-
мі Картер і Джордж Буш — 
виступили за договір про 
вільну торгівлю у Північній 
Америці. Рік тому керівнн-
ки урядів Канади. Мексіки і 
З'єднаних Стейтів Америки 
підписали договір, а тепер 
президент Б. Клінтон пос-
тавив під текстом угоди і 
свій підпис. 

Перш ніж набрати чинно-
стн закону, договір мас бу-
тн ратифікований парлямен 
тами трьох країн. Тим ча-
сом наставлення Конгресу 
ЗСА щодо цього питання 
ще не цілком прихильне. 
Саме щоб зміцнити віру в 
доцільність НАФТА, й від-
булася в Білому Домі цере-
монія повторногопідлисан-
ня договору, на цей раз вже 
Б. Клінтоном. ..Нам нале-
жить вжити усіх зусиль зад-
ля ного ратифікації. Треба 
пояснити, що більшість аме 
рикаішів виграють від НА-
ФТА". підкреслив Б. 
Клінтон. 

Не можна не завважити, 
що найбільше противників 
договір мас серед однопар-
тійців президента—демок-

ПІДТРИМУЮТЬ 
НАФТА 

ратів у Палаті Репрезен-
тантів. Дуже гостро крйтн-
кус договір відомий тск-
саськиіі бизнесмсн Росе Пе-
ро. Щойно вийшла його 
книжка, в якій він лякає 
американців наслідками до-
говору. Підтримуючи НА-
ФТА. колишній президент 
Дж. Картер сказав у своєму 
виступі в Білому Домі, що 
Р. Перо є ..демагогом і спо-
творювачем правди". ̀  ; 

„Якщо договір не буде 
ратифіковано, то найбіль-
ше від цього програють 
З'єднані Стейти". — вважає 
Дж. Буш. 

„Я рішуче підтримую до-
говір". — заявив також Дж. 
Форд. 

Хоч на церемонії в Біло-
му Домі не було колиш-
нього президента Роналда 
Регана. день перед тим. у 
понеділок, він вмістив у 
газеті ..Волл-стріт джор-
нел" статтю, у якій беззас-
тережно підтримує договір 
про вільну торгівлю в Пів-
нічній Америці. 

Спостерігачі годяться в 
тім, що ратифікація незуст-
ріне перешкоду Сенаті, од-
нак у Палаті Репрезентан-
тів противників НАФТА 
покищо більше, ніж при` 
хильннків. 

В АМЕРИЦІ 

ГАЗЕТА „НЮ ЙОРЌ ТАЙМС подала до відома, що 
почавши від 26-го вересня їхнє виданняя недільної газети в 
околицях Ню Йорќу коштуватиме 2 дОд„ досі во'но 
коштувало 1,50. Піднесення цінна недільне виданая 
видавці мотивують зростом цщ всіх потрібних засобів Ддаї' 
доброго видання газети. 

ЗАОХОЧЕНІ ПІДТРИМКОЮ Росса Перо і консерватив-
НИМИ диктаторами радіопередач по цілій країні, ресігуб-
ліканці здобувають чим раз більше прихильників у своїх 
намаганнях виелімінувати давне таємне правило yJQanari 
Репрезентантів, що дозволяло`члснам таємно ЗлмкуваР 
ти законопроекти, а публічно виявляти для них свою 
підтримку. Досі цю справу було майже неможливо 
зрушити з місця, бо такий спосіб полѓѓиќўвання був для 
багатьох дуже вигідним. 

- , , 
У ВАШШГТОНІ В ПОНЕДОЛОК 13-го вересня, колиш-
ній президент ЗСА Джнммі Картер сказав, що сомалій-
ський ватажок генерал Мохаммед Фараѓ Айдід заявив, що 
погодиться з рішенням, після розсліджувань окремої 
комісії Організації Об'єднаних Націй, яку він запропону-
вав. навіть якщо б йому згадана комісія наказала покинути 
Сомалію. Згадана комісія, яку призначить Рада безпеки 
ООН, перевірить обвинувачення, що закладають ген. Ай-
дідові вбивство вояків ООН та інші злочини. Дж. 
Картер сказав кореспондентам, що листа з такою.пропо-
зиціею отримав минулого тижня і відразу передав 
генеральному секретареві ООН Бутросові Бутрос-Ґалі. 

УРЯД ПРЕЗИДЕНТА Билла Клінтона знову пішов на ус-
тупки стосовно економічного ембарго супроти В'єтнаму, 
бо В'єтнам старається допомогти розв'язати' долю 2,200, . 
американських вояків пропавших без вістки у В'єтнамсь-
кій війні. Цим разом дозволено американським фірмам 
брати участь у пропонуванні цін на будову проектів у В'єт-
намі, що їх фінансує Світовий банк та інші міжнародні по-
зичкові інституції. Проголошуючи це наступне полегшен-
ня, пресовий секретар Білого Дому Ді Ді Меєрс підхреслн-
ла, що в основному економічне ембарго проти В'єтнаму за 
лишається як досі, „щоб ясно було В'єтнамові, щощебага-
то більше треба зробити" для вияснення справи пропас-
щих без вістки американських вояків. 

МАТИ ПРЕЗИДЕНТА Билла Клінтона осінню розпочц-
нас свої поїздки з доповідями по цілій країні. За один із 
перших її виступів їй запропонували 6,500 дол. Темою її 
доповідей буде: її важке життя, її родина, її син, боротьба із 
пістряком грудей та її закоханість у співака Елвиса Преслі. 
Частину своїх зароблених на доповідях грошей Вірдисінія 
Ксллі віддасть на досліди хвороби пістряка грудей. Хоча її 
промови ѓгід час кампанії у 1992 році мусиш наперед бути 
узгіднені із співробітниками Б. Клінтона, тепер її допові-
дей ніхто не буде перевіряти заздалегідь — навіть її син. 

БУДУЧИ ТІЛЬКИ ОДИН тиждень на посаді директора 
ФБІ, Луїс Фрі ̂ побачив, що бюджет агенції знаходиться в 
„критичному" стані. У результаті, відповідальні чинтпги 
застановляються над зменшенням загального числа 
працівників ФБІ, до речі першого в історії існування цієї 
агенції. Цьогорічний бюджет ФБІ становить 237біл. дол,, 
а на наступний рік запропоновано тільки 2 біл. дол. 

У НЕДІЛЮ, 12-ГО ВЕРЕСНЯ на своєму хуторі поблизу 
місцевости Плдсбургу в Каліфорнії помер на пістряка 
печінки видатний актор американської сцени та телевізії 
Реймонд Бнрр, проживши 76 років. Р. Бирр—уродженець 
Канади, де й розпочав свою акторську кар'єру на сцені 
Ванкуверського театру, маючи всього 12 років. Його 
бродвейський дебют був 1941 року, а свою фільмову -
кар'єру розпочав 1946 року у фільмі „Без застереженьи з 
такими світочами як Кловдетт Колберт і` Джан ВеЙн. 
Одначе правдоподібно він найкраще запам'ятався всім, як 
актор цілої серії телевізійних епізодів у ролі славнозвіс-
ного адвоката Перрі Мейсона та шефа детективів у Сан 
Франсиско „AftpoHcaua''. 

-
-
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Криза Уряду в Україні 

У минулому тижні прем'єр України Леонід 
Кучма зголосив на зас іданні Ради Мін істрів 
резиґнацію, мотивуючи Ѓі такою економічною 
кризою, яка ‚‚вихопилася з-під контролі" , та 
необх ідн істю забезпечити Україну довозом 
нафти і ґазу з Росії, що пов'язане з різними 
труднощами. Після довшої заяви Кучми — вся 
решта членів Уряду солідаризувалася з Кучмою і 
теж зголосила свою резиґнацію. Президент 
Леонід Кравчук просив Кучму й інших членів 
Уряду продовжувати пра'цю, поки Верховна 
Рада розгляне справу і вона зійдеться на нову 
сесію 21-го цього місяця. Так виглядає справа 
формально. По суті вона складніша і сумніша, 
пов'язана з хронічним партійництвом, з партій-
ною та персональною демагогією амбіціонерів 
та з величезним боргом, що його Україна завини-
ла Росії за отримані транспорти нафти і ґазу. 

Леонід Кучма став другим з черги прем'єром 
України після Вітольда Фокіна, який урядував 
один рік. Президент обороняв Фокіна арґумен-
том, що Фокін — росіянин з добрим знанням 
уќраТн`ськбТ'мови — є для західнього світу 
живим доказом національної топеранції і рівно-
правности, без дискримінації ‚ ‚національних 
меншин". Насправді — рік урядування Фокіна 
був змарнований для будівництва держави. З 
одного боку евфорією словесним захопленням 
„Маємо державу! — маніфестаціями, демонстра 
ціями, захопленням етносом, всіма тими позна-
ками національного відродження, яке по.винно 
було завершитися ще перед 1991 рском. 
По другому боці народилися злочинні мафії, 
масове хабарництво, розбазарювання держав-
ного майна, економічний та політично-організа-
ційний хаос. 

Прихід до влади Леоніда Кучми був наче 
припливом св іжого повітря. Прагматист — 
натаврував зараз у своїй першій промові злочин-
ні мафії і запов'ів боротьбу з ними. Але техно-
крат, вчорашній директор могутнього комплек-
су фабрик, працюючих для війська, він був 
неконтрольованим зверхником. Ставши прем'є-
ром — опинився наче у млині. Він мусив рахува-
тися з Верховною Радою, від якої залежало 
затверджування або відкидання його рішень, і 
він мав рацію, нарікаючи на двоєвладу — бо 
Нема розмежування функцій Президента і пре-
Ьі'єра. Вчорашні колеґи Кучми —директори 
фабрик і підприємств — саботували його нама-
гання переводити приватизацію промислу, — 
коли ж він заявився за створення Економічно-
ГО Союзу чРосії, України й Білорусі — партійні 
гўрра-патр`ѓоти, не перевіривши деталів того 
запропонованого Союзу, проголосили його 
‚ ‚ зрадником" . Можна зрозум іти , що людина 

..формату Кучми не має бажання довше працюва-
-ти в таких умовинах. 

Зміна прем'єра та зміна цілого Уряду не була 
;;б грізною справою, адже у Польщі є вже п'ятий з 
"'черги уряд від часу її визволення від комуністи ч-
`нрго зверхництва. Біда є у тому партійно-полі-
}тйчному й політично-адміністраційному розґар-
ѓд іяші і найбільше лихо, що нема тепер у 
^Верховній Раді і керівництві найбільших партій 
іівїдваги приймати непопулярні р ішення, як і 
`ррзв'язували б проблему пост ійної достави 
:-'нвфти і ґазу. Сліпе задивлення в престиж 
^України, як не тільки сухопутньої, але й морської 
`.держави, спричинило бурю на саму згадку про 
-можливість продажу української частини війсь-

їгковоі фльоти на покриття кількабільйонового 
І;заборгування і запевнення Україні дальших 
'достав пального. 

Цього року Україна мала дуже гарний уро-
`"жай. Виринає небезпека, що Україна, не маючи 

^інших засобів, буде присилувана платити за 
інафту і ґаз — збіжжям, зерном, хлібом. Що 
-ѓвартий буде пре'стиж України, як морської 
ѓ.`держави, коли в Україні настане півголод з 
^`конечністю отримувати харч за раціоналізова-
^ними картками. Це величезний комплекс питань, 
$що їх конструктивно вирішувати можуть 
Ѓтільки реалісти державницького формату. На 
‡адресу Кравчука і Кучми вже почали кричати 
:-:„зрадник". Алепоручати щось, що не є популяр-
;іне,затез уваги на обставини конечне, — можуть 
'"тільки люди "державницькогоформатў. 

Спробую пояснити, що з 
нами діється. Ми шукаємо 
винних, але чомусь забу-
васмо, що минулий рік був 
дуже несприятливий для 
сільського господарства. 
Хліба нам вистачило, але не 
більше того. Сплачувати 
вартість газу й ђафти ми не 
мали змоги. ї це відбува-
лося на тлі економічної кри-
зи, без якої перейти від од-
нісї економічної системи до 
цілком протилежної взагалі 
неможливо. Так створився 
великий борг Росії — понад 
два мільярди долярів. За-
мість того, щоб подякувати 
сусідам за тс, що виручи-
лн нас у скрутну годину, ми 
озвучуємо їх докорами та 
лайкою При цьому не бере-
мо до уваги, що сьогодні 
Росія така ж сама нова дср-
жава. як і Україна - уже не 
царська і не совстська імпе-
рін А платити все одно 
треба як бн ми не лая-
лись. Цього вимагають за-
кони ринку, що в свою чер-
іу і законами самої Приро-
ди. І якщо ми не знайдемо 
чогось іншого, платити до-
ведеться пшеницею, м'я-
сом, олією, цукром тощо. 
Тим часом борг набігає, це 
вже буде три мільярди до-
лярів. Якщо ж ми й далі 
підемо цим шляхом — шля-
хом розрахунку за борг 
продуктами нового вро-
жаю - то це й буде наша 
загибель. І ми вже ніколи 
(повторюю: ніколи!) біль-
ше не підіймемося. Голод-
ні, доведені до відчаю лю-
ди остаточно втратять ві-

Мнкола Руденко 

ВІДКРИТИЙ л и с т 
ДЕПУТАТАМ УКРАЇНСЬКОГО 

ПАРЛЯМЕНТУ 
и 

ру в самостійну Україну. 
Та якщо ми відшукаємо 

для розрахунків з північ-
ним сусідом інші джерела, 
то багатий цьогорічний уро 
жай стане доброю підва-
линою для стабілізації на-
шої хворої економіки. 

Розвинені країни купу-
ють нафту, широко прода-
ючи вироби своєї промис-
ловости. Вони заради бен-
зини й солярки не позбав-
ѓіяють свій народ хліба з 
маслом. Наша промисло-
вість, можна сказати, ле-
жить у руїнах — із війсь-
кової поволі, дужо поволі 
переобладнується на циві-
льну. Потрібні роки й вели-
кі зусилля, доки ми отри-
маємо від неї щось придат-
не для поважного експор-
ту. А покищо маємо самі 
лише видатки. 

Отож, правду кажучи, я 
зрадів, коли почув,що Ро-
сія готова купити нашу по-
ловину Чорноморської 
фльоти. За моїми відомос-
тями, половина — цеблизь-
ко 15 мільярдів долярів. Вис 
тачить і на покриття боргу, і 
на підтримку конверсії. А 
кораблі для нашої фльоти 
можна побудувати тоді, ко-
ли трохи зміцніємо еконо-

мічно. І то будуть сучас-
ні кораблі, а не застарілі 
посудини. 

Якщо мислити стратегіч-
но, Чорноморська фльота і 
для нас, і для Росії є спра-
вою престижу, не більше. 
Ніхто нам не загрожує з 
півдня, ніхто не пройде Бос-
фор непоміченим, але для 
престижу, шановні панове, 
значно вигідніше матидоб-
ру футбольну дружину. При 
наймні вона не пожирає 
стільки пального, як сучас-
ні корабельні двигуни. Для 
Росії пальне — не пробле-
ма, нехай собі розорюють 
атлантійські й тихоокеансь-
кі води. А нам це навіщо? 
Може, це колись і-стане 
актуальним, але ж не сьо-
г одні, коли для нашої дер-
жави не прояснилося жор-
стоке питання: жити чи 
вмерти?.. Я передбачав 
серед наших партій невдо-
волення готовністю Уряду 
й Президента прийняти про 
позицію Єльцина, але той 
шквал гніву й обурення, 
який покотився по наших 
чільних містах, мене при-
голомшчв. Зате моя поша-
на до Президента незмір-
но виросла. Впродовж ос-
ганніх місяців він здавав-

ся мені кволим,. неспро.мож-
ним на рішучі державні кро-
ки. Та сьогодні, приймаю-
чи вкрай непопулярні рі-
шення, він виявив себе муж-
нім державним діячем. Бо 
великий не той, хто нама-
гаеться .плавати на солод-
ких хвилях популярносте 
— великий є той, хто вис-
траждавши єдино можли-
ве рішення, приймає його, 
не боячись тимчасової нес-
лави. Його слава попере-
ду, бо попереду перемога. 
Згадайте Ќўтузова, який 
здав французам Москву — 
хіба його не називали зрад-
ннком? Важливо бути, а не 
здаватися великим. 

Розумною мені здасть-
ся також пропозиція зда-
ти севастопільську морсь-
ку базу в тривалу оренду, 
але не більше, ніж на 50 
років, так, здати за нафту. 
Проте я уникаю конкрет-
них деталей — цс справа 
відповідних комісій. До то-
г,о ж існують добре розроб-
лсні міжнародні права сто-
совно таких прецедентів. 
Не ми перші, не ми остан-
ні. Для мене важливо інше: 
я уявляю Кримський пів-
острів через кілька років 
після підписання угоди про 
оренду. Назавжди зникла 
суперечка, чий Крим — наш 
чи російський? Назавжди 
тому, що договір про орен-
ду найпереконливіше б зас-
відчнв: український! Бсзу-
мовно, російський парля-
мент не підтримає Єльцина 

(Закінчення на стор. 4) 

Оксана Мостовим 

Пливе Дністер... 

Богдан Нестор Лепкий 
(1872- 1941). „корифей ук-
раїнської новітньої літера-
гури" (за`вірним визначен-
ням проф. Костянтина Бі-
ди). автор тетралогії ‚‚Ма-
зепа", провідний пост-естет 
Захїдньої України першої 
половини XX сторіччя літе-
ратурознавсць та історик 
української літератури, про 
фссор Краківського універ-
ситсту, перекладач із чужих 
літератур, суспільний діяч, 
дійсний член НТШ — справ-
жня людина ренесансу на-
шоі доби, широковідомий 
нашому народові на захід 
від Збруча. Один його твір, 
..Мазепа", насправді твір 
його життя, бо й опрацьо-
вував Лепкий свою шести-
то.мну монументальну по-
вість упродовж двадцяти 
років трудолюбного жит-
тя це малощо не настіль-
на книга в кожному укра-
їнському домі в Галичині 
тридцятих років. 

На жаль, так- не було в 
усій соборній Україні. Над 
Дніпром кинули анатему не 
тільки на гетьмана Івану 
Мазепу, але й на Богдана 
Лепкого, звеличника нашо-
го володаря в XVIIу'XV111 
сторіччях самостійника й 
державника, рішучого суп-
ротивника рабовласниць-
коі Москви Петра Крива-
вого. Совстсько-промосков 
ський режимний критик, В. 
Державіќ` тіак і прозивав 
Богдана Леіікого „фашис-
том", „клясовим ворогом", 
„брехуном'` і „зрадником" 
у своєму памфлеті „Істо-

Роман Кухар 

УСІЙ УКРАЇНІ НАГОДА 
ПОЗНАЙОМИТИСЬ З Б. ЛЕПКИМ 

Микола Сивіцький, ‚‚Богдан .'Іепкий — життя і твор-
чість". передмова (3—10ст.), бібліографія (255- -373 cm.), 
ілюстрації (321 —336 cm.), довідка про автора. Київ, В-во 

..Дніпро", 19V3J76 cm. 

рнчна белетристика Б. Лсп-
кого", Харків, 1930, чим 
припечатав заборону творів 
Лепкого в підсовстській Ук-
раїні. Так діялось аж по 
переломовий 1991 рік зло-
пам`ятиої совстсько-москов 
ської займанщини. З відрод 
жснням української держав-
ної незалежносте в 1991 
році повалилась тоталітар-
на система насилля, персс-
тала діяти клятва режим-
них заборон,розкрилися 
навстіж вікна неволеної кра 
їни в Европу, батьківщи-
ну почали провідуват`и її 
розгублені у світах діти, 
разом з їхніми творчими 
здобутками. 

Щойно тепер, уперше, 
матиме нагоду загал укра-
їнського народу знайоми-
тися з літературною твор-
чістю незнаного йому досі, 
дарма що стільки всесто-
ронньо заслуженого, сина 
України, Богдана Лепкого. 
Цю подію прискорив автор 
монографії про нашого пое-
та й письменника, д-р Ми-
кола Сивіцький, колишній 
в'язень советських концта-
борів, згодом співорганіза-
тор Українського Суспіль-

но-Культурного Товарист-
ва в Польщі та редактор 
„Нашого Слова" в Варша-
ві. Праця Сивіцького вирос-
ла з його дисертації дов-
кола життя і творчосте Бог-
дана Лепкого, що завершн-
лась докторатом українсь-
кої філології, відділу Ягай-
лонського університету у 
Кракові в 1983 році. Дослід-
на робота Сивіцького над 
Лепкіяною тривала десяти-
річчя і проходила майже 
паралельно із процесом на-
укової праці проф. Василя 
Льва над його тотожною 
темою монографії „Богдан 
Лепкий", яка появилась у 
СХС11І томі „Записок На-
укового T-ва ім. Шевчсн-
ка" в 1976 році. 

В обшнрній зібраній біб-
ліографії покористувався 
Сивіцький бібліографічни-
ми списками В. Льва й ра-
ніших дослідників творчос-
ти Лепкого — Василя Сімо-
вича, Зенона Кузслі, Євгена 
Пеленського й інших. На 
основну частину моногра-
фії Сивіцького складають-
ся розділи присвячені біо-
графії Богдана Лепкого, 
його становленню поета й 

письменника, а згодом і 
представника української 
науки й культури в польсь-
ких академічних колах. У 
розгляді літературної твор-
чостн Лепкого — постич-
ної, прозової, перекладної й 
публіцистичної, вбачаємо 
найориґінальніший внесок 
Сивіцького в̀ Лепкіяну. В 
монографії виведено пос-
тать нашого передового 
поета і прозаїка в усю ши-
рінь його творчого обдару-
вання, вказано на його мис-
тецький потенціял і підкрес-
лено його ролю „амбаса-
дора української культури" 
на становищі лектора, над-
звнчайного професора Я гай 
донського університету, а з 
1938 р. і сенатора Річпос-
политової польської. Свої-
ми особистими зв'язками з 
польськими провідними ді-
ячами літератури — Ста-
ниславом Висп'янським, 
Владнславом Орканом, Ка-
зимиром Тетмасром, Леп-
кий промощував шлях ук-
раїнській літературі в осві-
чені прошарки й загал по-
льськнх читачів, у чому до-
помагали йому й наші чіль-
ні діячі — Кирило Студин-
ський, Олександер Барвін-
ський, Василь Стефаник, і т. 
д. З монографії довідуємось 
і про менше відому мистець 
ќу творчість Лепкого, де він 
виявився здібним пейзажис-
том. 

Цінним матеріялом для 
читачів і дослідників твор-
чостн Лепкого буде теж 

(Закінчення на crop. 3) 

Отець д-р Йосиф Кладочний 

„БЕРЕЗА-КАРТУЗЬКА" 
МОЇХ ЧАСІВ 

XII. 
Один молодий адвокат зі Стрия, чи то він був з 

Долини, знав жидівський жаргон, через двері почав 
говорити з міліціянтом, який стояв за дверима. Він сказав 
йому, що ми йдемо з Берези з лягру до Львова, нехай він 
нас випустить, а ми йому продамо дешево золото, яке 
деякі з нас мають заховане в скритці. „Якій?" — запитав 
міліціянт. — „В обцасах черевиків". — Міліціянт сказав, 
що закличе свого товариша здолини, і як той погодиться, 
то зробимо „ґешефт". 

Коли прийшов міліціянт здолини під наші двері, після 
наради сказав; щоб два або три з тих, що мають в обцасах 
золото, вийшли на-коридор для перевірки, чи дійсно вони 
таке золото мають. Як тільки міліціянт відчинив двері, 
кілька сильних рук втягнуло його до середини, з другим 
зроблено те саме. Все зроблено дужа скоро. Тепер вже не 
було мови про продаж золота, тільки жиди просилися, 
щоб їх не вбивати. 

Ми їх запевнили, що нікого з них вбивати не будемо, 
тільки відібрали 'Від них ключі. Мілшдявтів зв'язано, з 
рушниць витягнено замки та замкнено на ключ двері 
кімнати. Перед тим зав'язано їм уста, щоб не могли 
кричати. Зв'язаних ми умістили в протилежних кутах 
кімнати, щоб вони не так скоро могли звільнитися і за яких 
15—20 хвилин ми були вже за Холмом. На Грубсшів пішли 
ми пільнимн дорогами, меншими групами, щоб уникнути 
евентуальної погоні 

До Грубешова прийшли ми над вечір. По дорозі від 
людей ми довідалися, що в Грубешові є якийсь збірний 
пункт, де можна зупинитися і переночувати. Тим, що 
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переходять через Грубешів до свого місця замешкання. 
Збірний пункт містився в колишній школі. Було там досить 
чисто, було багато людей, переважно поляків, які втікали 
перед німцями, однак знайшлося там місце і для нас. За 
нами ввійшов до кімнати якийсь мужчина, підніс праву 
руку з затисненими в кулак пальцями та привітався по-
комуністичному голосно: „Wolnosc Towarzysze" „Това-
рнші — свобода..")- Ніхто не відізвався на те ані словом. 
Він кинув недобрим оком по присутніх і вийшов з кімнати, 
тріснувши дверима. 

Долівка в кімнатах була вистелена соломою; на ній 
лежали люди і дрімали, а інші щось півголосом говорили 
між собою. Тому що ми були голодні, рішили, що треба 
постаратися про якусь вечерю. Наш колега — адвокат, 
взявши зі собою одного з нашої групи, пішов у місто. 
Дізнавшись, що в Грубешеві стоїть якась військова 
частика, пішов туди просити, щоб нам військова кухня 
щось уділила. Виправа була вдалою. Один офіцер, якому 
вони висловили свою просьбу, запевняючи-Його, що наша 
група — „це комуністи", які повертаються з Берези до 
Львова і є голодні, прнказав кухареві дати половину відра 
каші з великими шматками солонини та три буханці хліба. 
Він запитав також.де наша група зупинилася, і сказав, щоб 
відро віддати військовій кухні за півгодини. Добре 
підкріпившись та вимивши відро, занесли його з подякою 
кухареві. Коли той, що відносив відро, повертався, 
побачив, що коло дверей школи вже стоїть озброєний 
міліціонер у цивільному убранні, але з червоною опаскою 
на рукаві. Спочатку ми мали намір тут переночувати, але 
зорієнтувалися, що лишатися тут під охороною новоспе-
чених загорілих поліціянтів було б небезпечно. 

Ми почали непомітно обсервувати. міліціонера, і 
коли той пізнім вечором пішов за якоюсь потребою до 

І сусідньої хати, ми опустили збірний пункт і пішли в 
напрямі села Крилова. Відійшовши кілька кілометрів, ми 
побачили якусь стару скирту посеред поля, і, забезпечнв-
ши себе соломою від дощу, переночували там, а-рано 

Пливе спокійно, шнро-
ким плесом, глибоким яром 
— землею покутською. В 
чистих його водах, мов у 
дзеркалі, мерехтить соняш-
не сяйво, а високі береги, в 
зелені гущавин та лісів, бе-
режуть незайманих тайн 
його. 

До Дністра веде зі села 
польова дорога. Весело 
мчать коні, котиться з гур-
котом драбинястий віз, 
сміх дітвори зливається зі 
щебетом пташні в один су-
цільний концерт. Але Дару-
син дідо держить цупко віж-
кн у своїх мозолистих кріп-
ких руках, бо ще горбок — 
два, а там стрімка круча, 
може бути лихо. На мить 
усе затихає. Дід знімає з 
довгої своєї сивини соло-
м'яний капелюх, витирає 
рукавом піт з чола й стя-
гас щосили віжки. Коні нап-
ружують свої потужні м'язи 
і ми з'їжджаємо, ба — зі-
суваемось — повільно й 
обережно зі зловіщого про-
валля. Матері шепочуть 
молитви, а дітки прилипа-
ють до них, мов вистра-
шені курчата. Але дідові 
коні добрі й мудрі, мина-
ють щасливо урвище, і вже 
в розгоні, серед радісної 
метушні дітвори, в'їжджа-
ють побідно на берег ріки. 
Дідо розпрягає їх з гордіс-
тю, погладжуючи пестли-
во карі гриви. Мами роз-
кладають полуденок, а діт-
вора вже хлюпочеться, жар-
тує в кришталевих водах 
любої ріки. 

Дністер, який же він у нас 
широкий! Недаром нам, ді-
тям, здається безмежним 
морем. Другий його берег 
сіріс здалеку, мов якась 
могутня зелена стіна. Ми 
гукаємо одне за одним і 
вслухуємося у відгомін, що 
несеться так таємничо й 
чарівно з його висот. Щи-
рокий наш Дністер, ѓмаўто 
сміливців, що хотіли б йо-
го переплисти. Ще й ка-
жуть, що вири в його гли-
бинах. От схопить вас, зак-
рутнть-завертить вами, як 
стебелиною, і понесе у без-
вість, ніхто й не знайде. 

Даруся сидить замисле-
на на березі ріки. Очі — два 
спілі каштани, з темних 
кучерів скапують краплини 
Дністрової води: ‚‚...А я 
перепливу, як виросту, на-
певно перепливу. Чого боя-
тися? З вирами треба побо-
ротнся". 

Пливе Дністер тихо, дос-
тойно. Пливуть літа бур-
хливими хуртовинами, грю 
котом війни, бурунами до-
лі. Шумить ліс Чагор, бро-
днть полями в темну ніч са-
мітна постать, похилена, 
обвантажена клунками, тор 
бами. Це Марія, несе в ліси 
їжу упівцям. 

„Дарусю, так не можна 
довше, це ж уже роки, як 
породиш тут дитину, куди її 
дінеш, воно не виживе. Зби-
райся, ходіть обидвое, 
якось доберемося до хати, 
заховаєтесь у клуні, а далі 
— побачимо". Але в Дару-
сі вже нема сил ні часу. Ще 
цієї ночі приводить в бунке-
рі сина на світ. Завиває в 
мамину хустину, цілує, мс-
лнться і тулить —тулить до 
серця, мов у передчутті 40-
гось тривожного й грізно-

го. „Беріть його, мамо, до 
себе, а я дозавтра наберу 
сил і ми якось пробсремо-
ся додому". 

Вже зоріє. Марія, з не-
мовлям на руці, добігає до 
села. Ще перебристи потік, 
а там уже близько. Але в ту 
мить чує за собою лихо-
вісні кроки. „А звідки це ви, 
Маріє, так рано, і що це у 
вас на руках..." 

Марію катують, бо мов-
чить, дитину виривають, 
забирають. Починається 
облава лісів. Даруся лежить 
знекровлена, але безстраш-
на. „Втікайте, побратими, я 
не в силі. Поки вони зі мною 
впораються, врятуєте своє 
життя". Пішли. Благає й чо-
ловіка. „Біжи, спасайся, до-
рогий, там дитина, лишай 
мене... Чуєш голоси, вони 
вже близько, я їм живою 
не дамся, іди, молю!!" Але 
любов перемагає. Падуть 
два стріли, болючим зой-
ком гуде їх скорбна луна з 
висот Дністрового берега. 
Зоріє дорога в далеку спра-
ведливу вічність. Скаженіє 
ворог-поганець, що не зас-
тав живими, що не буде 
тортур, переслухань, тю-
рем, Сибіру, що не буде 
брудного його тріюмфу. 

Пливе Дністер і несе з со-
бою долю покутської зем-
лі, а з нею й Дарусині на-
дії та печальну її жертву". А 
я таки перепливу...", — го-
рять очі, спілі каштани. 

Коли б так ще хоч разо-
чок сісти з нею над вода-
ми вірної ріки й послуха-
ти шепоту хвиль. Як дуже 
прагнеться сказати їй, що 
вона переплила сміливо й 
бадьоро крізь всі` оті зрад-
ливі вири, що гідно й чесно 
доплила до далекого кру-
того берега, що її жертва не 
пішла намарно, що на та-
ких жертвах простелився 
нам шлях в обітовану зем-

' лїо визволення. 
Хай же ж замовкнуть сќен 

тики й критики, філософи 
логіки й доцільности, жерці 
самозбереження, апологети 
ницосте й животіння, мов-
ляв, чи справді треба було 
цих одержимих жертв та 
втрат життя. Якщо не треба 
було їх, то не треба було й 
Термопілів, Ќрут, Базару 
та всіх отих шляхетних по-
рнвів гордого людського 
духу, не треба посвяти, пат-
ріотизму, мужносте, відва-
ги, опору, не треба світ-
лих, геройських легенд без-
смертя. Хай біліють пуст-
кою та соромом несписані 
картки історії. 

Коли блукатимеш, ман-
дрівниче, покутською зем-
лею і знайдеш у прндні-
стровських гущавинах біля 
села Поточиська забуту мо-
гилку з похиленим хрестом, 
а на ньому почорнілий, до-
щами розмитий, напис — 
Дарія Миленька, — вкляк-
ни та помолися, бо немає 
більшої любови, як та, коли 
хтось душу віддає за дру-
зів своїх. 

Поетові рядки втишують 
думи й несуть тугу в далекі 
дні, до рідних, любих бере-
гів: 

Пливе Дністер — 
Спокійний, як наш нарід. 
Широкий, як його думка, 
Глибокий, як його рани... 

пішли далі. По дорозі ми минули фіру, запряжену парою 
коней, а на фірі вісім чи дев'ять в'язнів. Коні були так 
змучені, і напевно голодні і спрагнені, що ледве тягнули віз 
з людьми. Не`помагали ні крики, ні батіг. Аж жаль було 
дивитися на нещасних коней, що попали в руки недобрим 
людям. Ми їх минули, і вже десь по полудні були в 
Крилові. ` У ` 

Ціле населення саме святкувало новопринесену волю 
та підливало її самогоном. По всіх хатах, а навіть деяких 
подвір'ях, їли, пили самогон, співали та танцювали прн 
музиці „гармошок", скрипок і бубнів. Так вони обходили 
празник „визволення". Надворі знову була погода, тепло і 
ясно. Нас прийняли дуже добре, годували, і якщо хто 
хотів, міг напитися самогону досхочу, але серед нас не 
було багато аматорів того напою, зате всі їли, скільки 
могли. Гостинні господарі просили нас, щоб ми в них 
лишилися ще хоча б день, два. Вони, мабуть, уважали нас 
за комуністів. Але ми спішилидо Львова. Подякувавши за 
гостину, пішли далі дорогою на Львів. . 

Вересень скінчився, і ми вже ма`йже два тижні були в 
дорозі. Увечері ми перейшли т. зв. Сохальсьхий кордон, і 
ввійшли вперше вже галицьке село. На жаль, я забув його-
назву. Радість наша була велика. Місцевий вчитель та його 
дружина прийняли нас як рідних (його дружина також, 
місцева вчителька). Вечеря була надзвичайно добра: 
бараболя, полита смаковитим сосом, шницлі, солодкий 
чай та хліб. Старалися пригадати, коли то митахў добру 
ВечерЮ ЇЛИ. '-Х`: '-"- ѓ'а; ; ^ ' ` ї ; 

Закінчення буде. 



Ч. 176. СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 16-го ВЕРЕСНЯ 1993. 

Усій Україні... 
(Закінчення зі стор. 2) 

розділ монографії про до-
лю літературної спадщи-
нн поета. Завдяки важким 
зусиллям його дітей, Рос-
тислава, Наталки, Софії, і 
брата Льва, збережено у 
критичний воєнний час жит-
тєвий дорібок Лепкого — 
книжки, рукописи, листу-
вання, малюнки, й усе оте в 
14-ти скриньках перевсзе-
но в 1949 році до ЗСА. Даль-
шим призначенням творчої 
спадщини Б. Лепкого зай-
нявся його племінник, д-р 
Роман Смик, який передав 
архів поета на постійне збе-
реження у книгозбірні НТШ 
в Ню Йорќу. Разом зі своєю 
дружиною, св. п. Лідою 
з Кожушків, д-р Смик улаш 
товував оригінальну пере-
сувну виставку Лепкіяни в 
1СА й Канаді, `що знайомн-

ла нашу суспільність із різ-
ними аспектами особистос-
ти Лепкого й його літера-
тўрної й суспільної діяль-
ности. Романові Смикові 
завдячуємо теж появу мо-
нографії Сивіцького, що 
відкриває `очі нашим зем-
лякам-придніпрянцям на 
невідому їм досі рідну куль-
турну велич. Із сумом, до-
водиться ствердити, що сла 
вний автор безсмертних 
„Журавлів", повістей „Ма-
зепа", „Сотниківна", „Кру-
тіж", „Під тихий вечір", 
популярної збірки „Під яли 
нку", „Казки мого життя" 
— все ще не вдостоївся влас 
ного місця вічного супочин-
ку, яке розділќи: з поііьсь-
кою родиною на чужині. 
Наші громадяни по цей і 
той бік Збруча справді за-
борговані супроти їхньо-
го геніяльного речника в 
літературі. 

ШАНОВНІ БАТЬКИ! ДБАЙТЕ, ЩОБ ВАШІ ДІТИ 
НЕ ЗАБУЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ! ПЕРЕД-

' ПЛАНУЙТЕ ДИТЯЧИЙ ЖУРНАЛ „ВЕСЕЛКА", 
ВІН ДОПОМОЖЕ ВАМ! 
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Український Музичний 
Інститут Америки 
Відділ Ню Йорќ 

ШКІЛЬНИЙ РІК 1993794 
Початок навчання: субота, 25-го вересня 1993 р. 

ПРЕДМЕТИ НАВЧАННЯ І ВЧИТЕЛІ: 
Фортепіян: 
Тома Гринькіз „ _._ 
Галина МІрошниченко-Кузьма , 
Соня Шероґ 
Роберт Дурсо 
Скрипка: Рафаіл Вонќо ..'Si-,.. 
Віолончеля: Нестор Цибріасі.::чй .^.. 
Сольо-спів: у 
Андрій Добрянський ? Uh 
Лорейн Фултон-Корсон _ .. 
Оксана Хоруќ _ : 

(212) 724-0102 
(212) 254-6943 

..... (201) 778-3527 
(215) 893-0542 

_.. (201) 782-0756 
..... (212) 595-6074 

, (212) 595г3429 
_... (201) 635-9404 

(201) 833-1058 

РІЧНИЙ 
І УКРАЇНСЬКИЙ 
:-хі:Г.: 

ФЕСТИВАЛЬ 
і̀ ?і 

Неділя, 3-го жовтня 1993 року 
Від 12-ої опівдні до 5-ої веч. 

Менор Джуніор коледж 
Факс Чейс і Форрест авеню 

Дженкінтавн, Па. 

о Покази майстрів мистецтва 
0 Традиційна народна ноша 

— Виставка мистецьких виробів 
' Програми народних танців, музики І пісень 
0 „Ярмарок" — продаж народних виробів 
о Смачні страви; голубці, вареники, ковбаса 

По інформації просимо телефонувати на число 
(215) 884-2215 

Вступ: для дорослих $4.00, для дітей до 12 років $1.00 

Від 25-го липня до 7-го 
серпня цього року на Волн-
ні, біля села Кутянки, в 
Шумському районі Тер-
нопільської областн, від-
булнся три із чотирьох пла-
стових вишкільних табо-
рів: „Школа Булавних" та 
„Золота Булава"—для юна 
ків і юначок. („Лісова Шко-
ла" відбулася в Карпатах). 
На Волині таборували ми в 
чудовому старому дубово-
му та смерековому лісі, біля 
бази (відпочинкової оселі), 
куди колись партійна номен 
клятура Приїжджала на від-
починок. З початком літа 
там відбувався табір для 
групи молоді з центральної 
частини України. Під час 
нашого перебування будин-
кн були до наших послуг, 
хоч ми їх мінімально вжн-
вали. 

Плямування таборів роз-
почалося ще на ЮМПЗ-92 в 
ЗСА з домовленням між 
Оксаною Куриш (станич-
ною в Тернополі) та На-
талкою Лѓѓќовець з Рівно-
го. Більш детальні пляни 
створилися восени, коли я і 
Орест Джилинський були в 
Україні. Тернопільська ста-
ниця зайнялася організував 
ням бази, харчів, аиряду, 
автобусів, бензини, авта з 
водієм (позичене від Руху в 
Тернополі до нашого вжит-
.ку під час таборів), інтен-
дан'та, лікаря, рятівника, 
трьох інструкторів-мандрів 
ників, які рівночасно допо-
магали сторожити, коли 
було потібно. Треба завва-
жити.що Тернопіль вив'я-
зався дуже добре із свого 
завдання, тим більше, що в 
Україні є проблеми з пош-
тою, телефонами, бензи-
ною, вирядом і достаною 
харчів. Також треба було 
роздобути фонди, бо опла-
та від батьків (10,000 купо-
нів і то не від всіх) покри-
ла лише малу частину видат 
ків. Учасники часто завва-
жували, що харч був здоро-
вий, смачний і його не бра-
кувало. Організатори та-
кож подбали про додатком 
вий виряд для тих, що'йбго 
не мали. На загал молодь 
мала внряд, але дуже „соро-
катий" і на сльоту (а ми її 
трохи мали) не відповід-
ний. Дещо з виряду ми прн-
везли з Канади, наприклад, 
компаси, ліхтарки, рольќў 
пластику (придалася накри-
вати " промакальні шатра), 
папери, олівці, фарби тощо. 
Приємно було побачити, як 
молодь оцінювала кожний 
аркуш паперу і кожну руч-
ку. Ніколи ніхто не забув 
щось віддати. 

Ўчастиків і провід з Уќ-

ЗВЕРНЕННЯ 
ПІД ПАТРОНАТОМ СВІТОВОГО 
КОНГРЕСУ ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ 

І завдяки щедрій фінансовій допомозі 
українських патріотів і організацій на чопі 

із ШЕВЧЕНКІВСЬКОЮ ФУНДАЦІЄЮ 
з Вінніпегу в Канаді 

ПРОДОВЖУЄМО 
S^ N. 

будову комплзксу-пам'ятника ТАРАСОВІ 
ШЕВЧЕНКОВІ у Львові. На постаменті па-
м'ятника біля``статуі поета, ІнавґурованоІ 
24-го серпня 1992 р. стоятиме монумен-
тальна ХВИЛЯ1 НАЦІОНАЛЬНОГО ВІД-
РОДЖЕННЯ. заввишки 15 і завширшки 8 
метрів. Ha-ff обох-сторонах будутьзобра-
жені в рельєфі найважливіші постаті і по-' 
дії із національного і культурного відро-
дження нашого народу.! Завершуватиме 
цю ХВИЛЮ образ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРО-
ДИЦІ, патронќи України. ХВИЛЯ відлита 

в бронзі, важитиме коло 20.000 кг. 
ЦЕ БУДЕ ВЕЛИЧАВИЙ І ТРИВАЛИЙ ДАР 
УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ДЛЯ ЛЬВОВАІ 
ТОМУ, ЩО НАШІ ФОНДИ ВИЧЕРПУЮТЬ-
СЯ, ЗВЕРТАЄМОСЯ ДО ВАС, А ГОЛОВ-
НО ДО ВСІХ. ЩО ЩЕ НЕ ВКЛЮЧИЛИСЯ ' 
СВОЄЮ ПОЖЕРТВОЮ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЦЬОГО ПРОЄКТУ. З ГАРЯЧИМ ПРОХАН-
НЯМ: ДОПОМОЖІТЬ НАМ ВАШИМИ 
ЩЕДРИМИ ДАТКАМИ докінчити цю мо-
нументальну будову, щоб недалеко від 
пам'ятника польському поетові А. Міцке-
вичеві, стояв в центрі міста Львова не 

менш величавий пам'ятник 
КОБЗАРЕВІ УКРАЇНИ. 

Імена і п'різвища всіх жертводавців та організацій будуть поміщені на ПРОПАМ'ЯТНИХ 
ТАБЛИЦЯХ біля статуї поета в такому порядку: ПОЧЕИСНІ ФУНДАТОРИ — $2.000, МЕЦЕ-
НАТИ — $1.000, ПАТРОНИ — $500, ДОБРОДІЇ — $250, СПОНЗОРИ — $100. Всі жертводавці 
від $25 і більше одержать посвітќи для податкових цілей, а жертводавці $1.000 і більше 
одержать також даром відлиту в бронзі мініятюру статуї поета Досьогочасні жертводав-
ці можуть своєю додатковою пожертвою підвищити свою категорію на ПРОПАМ'ЯТНІЙ 
ТАБЛИЦІ.'Всі ПРОПАМ'ЯТНІ ТАБЛИЦІ будуть відкриті під час інавгурації комплексу па-
м'ятника. 

Листи з пожертвами просимо присилати на : 
UKRAINIAN COMMITTEE 

For Tares Shevcnenko Monument in Lviv 
2150 Bloor Street W. West Suite 9Є-А, Toronto, Ont, Canada M6S 1M8 

Чеки просимо виписувати на: T. Shevcnenko. Monument in Lviv 
ВСІМ ШАНОВНИМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ НАША ЩИРА ДЯКА. 

Торонто - Ню Йорќ, вересень 1993 
ЗА УКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ БУДОВИ ПАМ'ЯТНИКА 

ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ У ЛЬВОВІ 
ПІД ПАТРОНАТОМ СВІТОВОГО КОНГРЕСУ ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ: 

Д-р Василь Івеницький, голоза Роман Ѓрицина, скарбник 
Теіи (416) 239-4407 Тел.: (416) 766-1117 

о. ВАСИЛЬ ЦимбалІстий, ЧСВВ , секретар Валентино Родах, секретар 
Twu (416) 742-1632 Тељ: (416) 255-6604 

Пластові вишкільні табори в Україні 

Учасники табору „Золота Булава" в Україні. 
-; ^ . . . 

Учасниці табору „Золота Булава" в Україні. 

Члени ..Золотої Булави" в Україні в часі гутірки. 

раїни організували Оксана 
Куриш і Св'ятослав Сурма 
на „Золоту Булаву", а На-
талка Літовицька — на 
„Школу Булавних". Прог-
рами трьох вишколів були 
такими як їх випрацьовано 
продовж років в діаспорі. 

„ШКОЛА БУЛАВНИХ" 

На вишколі „Школа Бу-
лавних" було 12 учасниць зі 
Львова, Тернополя, Івано-
Франківського і Польщі, у 
віці 18 до 23 років. Всі во-
ни провадять виховну пра-
цю по своїх станицях. Члс-
нів проводу було сім: На-
талка Літковець з Рівно-
го, комендант, Оксана Ла-
бунська, Марта Маднч і 
Віра Лацінник зі Львова. 
Ірина Зузук з Івано-Фран-
ківського, Катруся Гарас і 
Канади і Мотря Кузич і 
ЗСА. Допомагали з прог-
рамою Орест Гарас з Ка-
нади і я. Всі члени прово-
ду були абсольвенткамн 
„Школи Булавних". 

Табір перейшов успішно. 
Учасники бралися з енту-
зіязмом до праці і внслов-
лювали вдоволення, що ба-
гато скористали. Иайбіль-
ший вклад подруг з діяспо-
ри, в опінії комендантќи -
це впровадження товарнсь-
кого способу передання 

знання. Всі верталися домів 
з ентузіязмом до праці. 

„ЗОЛОТА БУЛАВА" 

На вишкільних таборах 
„Золота Булава" було 25 
юначок (3 з Польщі) і 31 
юнаків (3 з Польщі і 3 з 
Канади) у віці від 14 до 17 
років. З України молодь 
приїхала з 18 міст, включа-
ючи Кривий Ріг, Донецьк та 
Симферопіль. Членів про-
воду було 6 з Канади (Та-
ня і Орест Джулинські, ко-
менданти, Ганя Шиптур, 
Влодко Дашко, Ксеня Ма-
рнняк, Данило Даревич) і 8 
з України (Оксана Куриш з 
Тернополя і Св'ятослав Сур 
ма з Дрогобича, заступники 
комендантів, Рома Найден-
ко зі Стрия, Оля Капись з 
Рівного, Оля Білінська з 

Товстого, Олесь Рокіцький 
з Тернополя, Андрій Колос 
зі Житомира, Богдан Мі-
сюга з Івано-Франківсь-
кого). 

Ціль табору — псрскона-
ти молодь у високій вартос-
ті пластового світогляду та 
підходу до життя, поглиби-
ти зрозуміння самовихован 
ня і принцип провідництва, 
та дати малоді нагоду роз-
внвати свої провідницькі 
ціхи. Це юнацтво мало на-
году робити, плянуючи і 
виконуючи велику частину 
пластових зайнять після 
вказівок виховників і інс-
трукторів. 

Особливо цікаво вийшли 
гутіркн з молоддю. Знан-
ня мови та вміння вислови-
тися робить велику різни-
цю, коли порівняти з дія-
спорою. Але зацікавлення 

УКРАЇНСЬКА 
СВІТЛИЧКА 

ДОПОМАГАЄ БАТЬКАМ 
ВИХОВУВАТИ 

ДИТИНУ! 

У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ ВІДХОДУ у ВІЧНІСТЬ 

бл. п. 

Остапа Савчинського 
- „Медведя" 

ПЛ. СЕНІОРА ЧЛЕНА ЗАГОНУ „ЧЕРВОНА КАЛИНА" 

будуть оідлраалені 

ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ 
в суботу, 25-го вересня 1993 р. 

а церквах: 
Чесного Хреста очЛсторії, Н. Й., о ѓод. 9-ій ранку; 
у Львові В церкві св. Юра; 
в Чикаго, ІЛЛ. в церкві саа. Володимира І Ольги. 
Про молитви, за спокій душі покійного, а цей день просіѓљ 

РОДИНА 
І ; , І . -

молоді також маркантне. 
Молодь із захопленням дис 
кутувала про обов'язки су-
проти Бога, України, інших 
чи себе, або про поняття 
самовиховання, самодис-
цнпліни чи демократично-
го провідництва. Цікавий 
був дебат на тему „Україні 
потрібна революція". Та-
кож помітна спонтанність 
на ватрах — головно у дів-
чат. 

Не можна забути і про 
довкілля. Ми таборували 
на землі, де творила Леся 
Українка. Молодь радо чи-
тала та співала її поезію. А 
на прогульці до Музею 
„Штаб ЎПА Північ", мо-
лодь сама створила молит-
ви і вірші, які ми святочно 
виголосили на могилах ге-
роїв. На ватрі відіграли 
свою драму з нагоди дру-
гої річниці незалежності!. 
Незабутніми також були 
гості—дві членќи У ПА, які 
виступили зі своїми споми-
нами. 

Варто згадати і про ів-
шнх гостей. Нас відвідува-
ли представники льокаль-
ноі і районної влади і мі-
ліції, лісничі, і навіть рблас-
ний представник президен-
та Л. Кравчука. 

На кінець табору комен-
данти з Канади символіч-
но передали булави своїм 
заступникам з України. Піс-
ля табору ми всі переїхали 
до Львова і взяли участь в 
одноденних святкуваннях з 
нагоди 80-річчя Пласту. Ви-
ховники з Канади вертали-
ся додому з почуттям успі-
ху — ми мали нагоду спіл-
куватися з групою цікавої 
молоді і відданою групою 
виховників. Очевидно, це 
була вибрана група і напев-
но не віддзеркалювала за-
галу, але як існують такі 
позитивні члени, як ті. що 
ми з ними таборували. 
Пласт в Україні, без сумні-
ву, буде розвиватися. 

Таня Джулинська 

Щасливої плавби ‚‚Одесо' 

Минуло шестимісячне пе-
ребування вітрильника 
„Одеса" в пристані Гарбор 
Айленд, Тампа, Фльорида. 
Капітан Анатолій Верба зі 
залогою при допомозі аме-
риканських приятелів нев-
пинно працювали при будс-
ві вітрильника. Прийшов 
день 1-го вересня, день про-
щання і відпливу в напрямі 
Маямі, де нетерпеливо че-
кала група українців, і даль-
ше до Англії, щоб взяти 
участь в морських перего-
нах Вітбреда. Прощати 
„Одесу" прийшли приятелі-
ентузіясти спорту з Там-
пи та передали для залоги 
харчі і медикаменти. Ми-
ррн Заліпський — член Ко-
мітету Допомоги Україні з 
Ст. Пітерсбурзі, Фльори-
да, передав капітанові і мо-
рякам від громади рахун-
к ц і решту зібраних гро^ 
шей (разом 4,147 дол) на 
покриття коштів. 

Під звуки гимнів амери-
канського і українського 
„Одеса" напняла вітрила. 

представник Торговельної 
палати побажав капітанові і 
залозі вітрильника щасли-
вої плавби і вручив від міс-
та Тампи плякету. Капітан 
А. Верба подякував амери-
канським і українським дру-
зям за велику поміч, гос-
тинність та опіку. Він сам 
перед двома днями мав не-
щасннн випадок при праці, 
кусок металю попав йому в 
око, але негайна лікарська 
поміч, завдяки Марійці Ді-
душок— Менсндез, охоро-
нила око. Останні прощаль-
ні слова, обійми і стискання 
рук при звуках україцсь-
кої пісні, що лунала через 
голосники в присутності 
чисельних репортерів і те-
левізійних камер вітриль-
ник „Одеса" під амсрнкан-
ським і українським пра^ 
порами поволі відпливав.. 
Залишені в njiHgraHî pHaTe;;. 
лі зі сльозами в очах, але з 
гордістю, прощали украін-
ський вітрильник в далеку 
дорогу. 

О. Ф. 

„Одеса" відпливає . - - ... 
-

v. '-^ . 

ВПЕРШЎ 
БЕЗМЕЖНО 

БОЛЮЧУ 
РІЧНИЦЮ 
ВІДХОДУ 

У-81ЧНІСТЬ 

СВ П. МИСТЦЯ 

МИХАЙЛА 
МОРОЗ А 

27-го вересня 1993 року 
будуть відправлені 

ЗАУПОКІЙНІ СВЯТІ ЛІТУРГІЇ 

й.; 

ѓод. 10-ій ранку в церкві св. Трійці, 
Статей Айленд, Н. Й.;' 

церкві св. Юра, Ню йорќ;. 
манастирі св. Йосафата, Ґлей Ков, Н. 
катедрі св. Юра, Львів; 
церкві св. Софії, Рим; 
церкві св. Володимира, Париж; 
родинному селі Пліхів, Бережани; 
Космачі, Гуцульщнна. 
Про иопнтои за душу нашого найдорожчого просять:, 

дружина— ІРИНА`. 
СИН — ІГОР.-:---; 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР. 16-го ВЕРЕСНЯ 1993. Ч. 176. 

Відкритий.. 
(Закінчення зі crop. 2) 

— навіщо орендувати тс, 
що за рішенням Верховної 
Ради Російської федерації 
належить Росії? І вже бо-
дай задля цього маємо під-
тримати пропозицію сто-
совно оренди: що не вигід-
но Хасбулатову, тс внгід-
но нам. Цс відразу б зас-
покоїло кримчан - пред-
мет самої суперечки перес-
тав існувати. Та й що пога-
ного в оренді? Розмови про 
чужі кораблі в нашій га-
вані в и г л я д а ю т ь вельми 
наївно. Адже ж ми знаємо, 
що вони все одно там стоя-
тимуть , скільки б ми не 
протестували. Чи, може, 
розпочнемо війну і Росією 
за Севастоиіль? Коли вини-
кають такі конфлікти, хтось 
повинен бути розумніший. 

^ Якщо ми 'приймемо ви-
щсзгадані рішення, еконо-

мічний союз перестане бути 
д і я нас актуальним: Укра-
їна отримає змогу самос-
тійно вирішити свої еконо-
мічш проблеми. Але це не 
означає, що я закликаю до 
самоізоляції — нам потрі-
бен буде не союз, а щось 
схоже на спільний ринок. 
Наші товари ще довго бу-
дуть конкурентноспромож-
ні лише в межах СНД. Ко-
рисно також домагатися 
асоційованого членства І 
зовсім інакше усе це виг-
лядатимс. якщо весь ком-
плекс севастопільськнх про 
б лем (фльота і база) Вер-
ховна Рада України заб-
льокує: тоді нам залишить-
ся єдина дорога — в коло-
ніяльне ярмо. Бо ми вміємо 
тільки міняти Уряд, але не 
вміємо тверезо мислити. 
Ми вимагаємо від Уряду 
того, чого й сам Господь не 
здатний нам дати: скасу-
ватн закон збереження н 
перетворення енергії. 

25 LB FOOD PARCEL ТО UKRAINE 
$19.95 

Українсько-американське підприємство 
^САК ЛТД.=-

Власний ѓрик тор це необхідна 
техніка для господаря а Україні ! 

ЗамовляйтЬ американські 
мініетракторн та 
сільськогосподарське 
знаряддя на негайну 
- доставў до Ваших 

`і рідних в 
Україні 

За ближчими 
Іиформаціями І формами замовлення слід Ь-
звертатися на число 

1-800-354-3136 безкоштовно, лйо (914)226-8596 

SEPCORP International, tnc 
Й Uow4vn Put ROM. И С } Г И І Jv^nsn. НУ I J M J USA 

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 
ЧУЖОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

ВІДВІДУЮЧИХ ЗСА 

ЧИ ВАС відвідують приятелі або родичі з поза ЗСА? 
ЩО, ЯК хтось з них захворіє або зазнає покалічення? 
ХТО платитиме медичні рахунки, які можуть повста-

ти в наслідок хвороби чи покалічення? 
ЧИ ВИ готові і фінансово спроможні платити за них 

ці медичні рахунки? 

І С Н У Є К Р А Щ И Й С П О С І Б 
Український Народний Союз продає коротко-термі-
нове медичне забезпечення для чужоземних громадян 

а час їх відвідин у ЗСА. 

в шпитальні оплати, коли особа є пацієнтом, або по-
требує тільки медичних послуг шпитальної клініки" 

" зворот коштів за ліки приписані лікарем' 
" оплати за послуги лікаря, хірурга або радіолога' 
о не вимагається запитів про стан здоров'я для отри-

мання забезпечення" 
' покриває видатки, пов'язані із наглою потребою 

приїзду родини чи повороту додому 
" включає забезпечення від наглого вепадку і каліц-

тва 
' забезпечення видається на термін 15 днів до 12 мі-

сяців `̀ — 

' забезпечення підлягає правилам відрахування (deduc-
iible). спів-забезпечення та максимальних обмежень гра-

моти. 
" раніше існуючі медичні пробпеми не покривається 

Для дальших інформація про забезпечення та його 
кошти, телефонуйте до УНСоюзу, Відділу Фінансо-
вих Ўслуг на безплатне число (800) 253-9862. або у 

Східній Пенсильванії на (215) 821-5800. 

У понеділок, 9-го ссрп-
ня, українську д ільницю 
Чикаго відвідав касир стсй-
ту Іллиной Патрик Ќвін у 
супроводі спеціяльного аси-
стента Клавдія Вокера і 
радника д-ра Миколи До-
машевського; а такожпред-
ставників Етнічного Комі-
тету Приятелів Патрика 
Квіна - голови Майкла 
Войціка та заступника міра 
Василя Домашевського. 

Спершу вони зайшли до 
домівки Т-ва „Самопоміч", 
до залі, де щодня сеньйо-
рн користають з обідів про-
грамн Ґолден Дайнерс 
Клаб Гостей привітала за-
відуюча Оля Бережан, а 
касир П. Ќвін цікавився 
функціонуванням згаданої 
програми, ставив питання { 
старшим людям і з увагою 
прислухався до їх проблем. 
Він сказав, що йому „ле-
жить на серці" справа допо-
моги сеньйорам, зокрема, 
щоб і далі добре функціо-
нувала достава обідів у цій 
програмі. 

Потім гості перейшли до 
будинку побіч, де містить-
ся осідок Української Фе-
деральної Каси „Самопо-
міч", діяльність якої висо-
ко ціниться у стейті Ілли-
ной. Тут відбулася корот-
ка спільна конференція — 
виміна думок і поглядів. Це 
була ще і зустріч, бо прийш-
лн і деякі представники гро-
мади, настоятелі і отці ук-
раїнських церков: з правос-
лавного собору св. Володи-
мира -- о. Павло Кравчук і 
о. Микола Червятюк, а від 
церкви свв. Володимира і 
Ольги — о. настоятель Іван 
Кротець. Касу репрезенту-
вали президент Роман Ми-
цнк,екзекутивний дирек-
тор і касир Богдан Ватраль, 
керівник бюра Уляна Гри-
невнч і організаційний ре-
фсрент Павло Олеќсюќ. Піс 
ля привітань президента Р. 
Мицика і екзекутивного ди-
ректора Б. Ватраля висту-
пив гість П Ќвін. Він наз-
вав українську кооператив-
ну фінансову установу „од-
нісю з найкращих фінан-
совнх установ у стейті Іл-
линой". „Ми ставимо її за 
приклад, — сказав П. Ќвін, 
- і сьогодні я вкладаю до 

так добре веденої інститу-
ції, доповнюючи існуючий 
вже наш депозит, суму З 
мільйони долярів". 

Фінансові контакти з ка-
сою „Самопоміч" розпо-
чалися кілька років тому, 
ще за попереднього касира 
стейту Джеррі Косентіно. З 
того часу розпочалося заці-
кавлсння нашою фінансо-
вою установою і складен-
ня депозиту в цьому ж ‚‚коо-
перативному банку", як наз-
вано у діловій кореспонден 
ції зі стейту. З цього прос-
тий висновок: якби україн-
ська фінансова інституція 
не була сильною, добре ве-
деною, не показувала б пос-
лідовного росту, не було б і 
цих депоглтів. Це головна і 
перша передумова взасм-
них контактів. Напевно, та-
кож велике значення мас 
факт, що в стейтовому уря-
ді працюють українці, зга-
дані тут Домашевські, які 
вміло спрямовують увагу 
високих представників стей 
ту на справи української 
етнічної групи. Це гарний 
приклад правильного під-
ходу і розуміння, як допо-
магати своїй громаді. 

Ірина Камінська 

РЕААГОПИС 
ПЕРША КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА — ПОВНІСТЮ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

Родагопис — це — Ідеальна комп'ютерна програма для написання книг, статей, підручни-
ків, таблиць, діаграм, рздіосхом, хамічмих І математичних формул, макетування газет І 
журналів, накопичення обробки і систематизації самої різноманітнќо! Інформації, усліш-
ного ведення бизиесу. Родагопис має понад 20 різних шрифтів, може використовуватися 
в різних ділянках наўќм І економіки та на виробництві. Написаний дуже простою доступ-
ною мовою, розрахований на людей, що ніколи не працювали з комп'ютерами. Можна пи-

сати усіма мовами, котрі використовують кирилицю, латинську або грецьку азбуку. 

ПОСТАЧАЄМО ПОВНУ УКРАЇНСЬКУ КОМП'ЮТЕРНУ СИСТЕМУ ТУТ І НА УКРАЇНІ. 

B.S.E. INC. 
8418 Vista Lane, Cleveland, OH. 44130, U.S.A. 

Ten. І Факс: (216) 884-6716 Власник В. ХМІЛЯК 

Перспективні двосторонні контакти 
-

- І ; ' -. s № 

-

Гості в залі зі сеньйорами На першому пляні зліва: d-р М. Домашевський, касир 
стейту П. Ќвін, мгр В. Домашевський. на другому пляні асистент К. Вокер. збоку О. 

Бережан і деякі сеньйори. 

_ _ 

В конференціший залі каси „Самопоміч" (зліва): касир П. Ќвін, Б. Ватраль, П. 
Олеќсюќ, М. Домашевський, К. Вокер. 

Пам'ятник жертвам голоду 
1933 року коло Чикаго 

Шістдесят років тому в 
Україні лютував страшний 
голод, штучно створений. 
московсько-комуністичним' 
режимом, від якого вмерло 
понад сім мільйонів україн-
ських селян. 

Десять років тому приѓ 
українській православній 
парафії св. Андрія, яка спо-
рудила нову церкву в Блу-
мінгделі коло Чикаго, ви-
никла ідея побудувати 
пам'ятник жертвам голоду. 
Почали збирати гроші, вн-` 
ділнлн місце коло церкви^ 
поставили дерев'яний хрест.. 
В цьому році створили 
громадський комітет, щоб 
закінчити розпочату спра-
ву. Комітет, який очолює 
Іван Деркач, звернувся до 
ряду скульпторів. У кон-
курсі побудови пам`ятнн-

ка взяли участь Микола 
Голодик, Іван Яців, Кате-
рина Нимирів , Анатолій 
Кущ, Орест Яворський та 
Юрій Заяць. Громадський 
комітет вибрав проект 
скульптора Анатолія Куша 
з України, який тепер псре-
бувае в Чикаго. Пам'ятник 
складатиметься з хреста з 
терновим вінком на ньому, 
в підніжжі якого буде брон-
зова п о с т а т ь засмучено ї 
матері з дитиною на колі-
нах. Висота пам'ятника — 
коло 15 футів. Побудова 
його коштуватиме коло 50 
тисяч доляр ів . До цього 
часу зібрано половину по-
трібних фондів. 

Комітет звертається до 
українського громадянства 
з просьбою допомогти по-
ставйти ще в цьому році 

пам'ятник. Відкрито конто 
в касі „Самопоміч" та бан-
ку „ П е в н і с т ь " у Чикаго . 
Також можна скласти по-
жертву членам комітету, 
якими є Іван Деркач, Іван 
Козацький, Іван Тригубчук, 
Микола Міщенќо, Олексій 
Коновал, Орест Бараниќ, 
Володимир Братків та інші. 
Щоб пожертви були звіль-
нені від податку, чеки тре-
ба виписувати на: St. Ап-
drew's Church, і висилати 
поштою на адресу: Commit-
tee for Commemoration, 
10561 Palos West Dr., Palos 
Park, 111. 60464. 

H.H. 

В ПОНЕДІЛОК, 13-ГО В Е Р Е С Н Я , хорватські серби 
розпочали збройний наступ на місто Карловац. обстрі-
лявшн його ракетами і мінами. Ці дії сербів с відповіддю 
на захоплення хорватами двох сіл в районі м іста Госпіча. 
Спостерігачі остерігають, що мова йде не про льокальну 
сутичку, а про відновлення війни: конфронтація має місце 
вздовж усього кордону між сербами і хорватами. 

ПОШУКУЄМО ЧОЛОВІКА: 
ДО П Р А Ц І І В БУДИНКУ 

Робота включає чищення будинку 
і легка направа. 

Помешкання на' місці (Ню Йорќ) 

Тељ: 1 (718)459-1651 

Народна книжка 
НАЙКРАЩІ ПІСНІ УКРАЇНИ 

Упорядник М. Шевченко 
Редактор В. Коваль 
Художник Г. Лўќіва 

Українське бюро пропаганди художньої літератури СПУ 
„Майдан", Київ, 1992, з Київської книжкової фабрики, 

стор. 263. Тверда оправа, ціна 6.00 дол. Ч̂  
У виданні зібрані найпопупярніші нині українські пісні, що 

творипися впродовж усШ історії нашого народу. 
Можна набути у книгарні Свободи. 

Мешканці стейту Ню Джерзі зобов'язані долучити 
до ціни 6% продажного податку. 

З Б О Р И 
В ІДДІЛ ІВ У Н С 

NOTICE OF SEMI-ANNUAL UNA 
BRANCH 325 MEETING. 

To be held Thursday. September 
30. 1993. 5 P.M. at the office of 
Branch Secretary, 240 East 6th 
Street.'New York. N.Y. 10003. — 

Barbara Chupo, Secretary 

Чи eu вже спробували 
,4 no 

пити ,, Столову ? {Закінчення зі crop. 1) 

крсслюємо на кожному кро 
ці, є краща та дешевша як 
„Столічная". 

— Чи ви впевнені в тому? 
Тут оба підприємці від-

разу запевняють, що вони 
незвичайно вдоволені з то-
го, що мали нагоду бачити у 
фабриці у Львові, що там 
обладнання якого не посо-
ромилнся б на Заході , а 
робітники працюють дуже 
фахово. Вони мають постій 
ний безпосередній зв'язок із 
заводом, а його директор 
Іван Бойко приїжджає те-
пер тут до ЗСА, щоб все 
побачити на місці. Наші 
молоді підприємці мають, 
як довідуємося, договір на 
виключний продаж „Сто-
ловоГ у північній гемісфс-
рі та будуть поширювати 
свій засяг реклями і про-
дажу. 

Нас цікавить практична 
сторона поширення горіл-
ки, бо знаємо як в Україні 
тепер важко із усіми засс-
бами. 

Показується, що „Столо-
ву" перевозять через Ри-
ґу до Ню Йорќу у великих 
дерев'яних барилках по 40 
футів і вже шість таких при-
їхало безпечно на місце роз-
поділу в Байон для Ню Дже 
рзі і в Бруклин для Ню Йор-
ку. Пляшки, які приходять у 
трьох вимірах, дістаюгь-

ся до Львова зі Словаччини 
і Росії, наліпки англійсь-
кою мовою друкуються в 
ЗСА. Все це безперечно 
складне, але члени корпо-
рації „Ukrainian Internati-
onal Spiri ts CoV платять 
заводові відповідно до пра-
ці та в добрій валюті, а 
тому, що завод досі є дер-
жавним і не має наміру пе-
рейти на приватний, частн-
ну із заплати дістає дер-
жава. Все це дає запоруку, 
що д о с т а в ц і с т а р а ю т ь с я ` 
виконати замовлення, а тут 
на місці є відповідні фір-
мн зацікавлені у розпов-
сюджуванні української го-
рілки. Це все доводить до 
того, що за горілкою пита-
ють і зараз годі нашим під-
приємцям, як нам розка-
зують, задоволити усіх по-
купців. Тому важко її ще 
знайти на поличках крам-
ниць з алькогольними на-
питками. 

Але треба їх про цю 
українську горілку питати, 
хоча може у декого насу-
васться сумнів чи це пот-
рібне. Наші гості, що взя-
лнся за таке ризковне діло, 
інформують, що мають для 
продавців відповідне відео 
про„Столову", а хто хоче 
знати, де можна її купити, 
хай телефонує на число 
(201) 784—8919. 

ВИСТАВКА БУЛА 
ВІДКРИТА 

У дописі про виставку 
Трипільської культури, 
який появився в ч. 174 в 
першому реченні треба чи-
тати: ..була відкрита для 
чужинецьких і українських 
глядачів". 

МІС І К А Р П А ГИ 
120 Runnymedo Rd., Toronto, Ont, 
IKS 2Y3, Can.Jel.: (416)761-9105 
П о с и л а й т е через нас: 

- речові 1 харчові пачки: 
- гроші листи, телеграѓўм 
- трактори, автомооілі 
- товари для дому та інша 
По каталог іелефон`уйіе їй иомеа 
l -HOO-y^VIHV 

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

Аатор спачЬюьмего ѓмісту А.СіСвлткогський 
- Редехтор t.C. Рудоико 

Художмс оформлення CO. Шкільного 

^Н 
З друкарні „Поліграфкнига", „Мала ЛТД", 1932 р. 

Ціна 1.35 дол. з пересилкою 
ЛичакІЕСЬкий 'некрополь — перлина Львова, цінна пам'ятка 
природи, Історії та культури, пантеон видатних діячів Історії 
та культури; від 1990 року — Історико-культурнии заловід-
НИК ' 

Можна придбати а книгарні 
„СВОБОДА" 

Мешканці стейту Ню Джергі гобоо'падні долучити 6% 
продюеного податку- . 

^l^ll.lM^MMMMMaM)ifMMKN^MMMMbiMi^AdMbdNrfMMMMMM^^^A^^^^d 

УВАГА! 
-

УВАГА! 
Пригадується, що 

Посмертні повідомлення 
до поміщення ш шодзи'нмку.„СВ0Б0ДА" 

приймаються тільки 
до години 8:30 райку, 
мацо родина бвкм Ь мати 

надрукованими того самого дня. 
ВІДДІЛ ОГОЛОШЕНЬ '`і 

к ^"ОіЛїтМі5г і т#ЧІ 
26 First Avenue1 

New York. N.Y. 10009 
Tel.: (212) 473-3550 

СВЕТРИ. ВОВНЯНІ ХУСТКИ, виши-
оані жіночі бпюзочкн, виш. оорусм, 
подушхм, І т. п., кераміка, рііьба ш 

Арці — ДЕШЕВО. 

9 НА ПРОДАЖ а 

НА ПРОДАЖ 

ПОМЕШКАННЯ 
з одною спальнею на партері, 

в Українському Селі. 
Бавнд Брук, Н. Дж. 
Ten. (908) 885-5740 
або (913) 381-2345 

П Р А Ц Я 

Пошукуємо жінку 
до опіки над малою дитиною 
і до домашньої роботи. Праця 

в Ню Джерзі. Нічліг і харчі 
включені. 

(212) 673-0991 

jjj ДО ВИНАИМУ Џ " 

FOR RENT 
5 LARGE ROOMS 

2nd floor. $500 plus utilities 

Call (201) 399-8670 
After 6 p.m. 

#FUNERAL IHRECTORSei 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ' 
ЛЎІС НАЙҐРО — директор 

Родина ДМИТРИЌ 

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

(212)6742568 


