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НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК АМЕРИКИ 
ОГОЛОСИВ БОЙКОТ 

Київ (УНІАР). — Тут в 
суботу, 4-го грудня, праців-
никн амбасади ЗСА у Києві 
повідомили що від півночі з 
4-го на 5-те грудня Націо-
нальний Банк ЗСА відмо-
вився приймати платіжні до-
кументи від банків країн 
СНД. 

Експерти Міжнародного 
валютного фонду прийшли 
до висновку, що значний 
гальмуючий вплив на свѓго-
ву економіку мають держа 
ви, що постали після розва-
лу СССР. За темпами інф-
ляції ці країни досягли сві-
тових ‚‚рекордів". Якщо 
споживчі ціни у західніх 
державах цього року збіль-
шилнся на 3 відсотки, то в 
країнах СНД — на 940 від-
сотків. Тут слід чекати силь-
ного падіння виробництва і 
стрімкого зростання безро-
біття. Більшість країн СНД 
вийшли з рубльової зони і 
намагаються запровадити 
свою валюту, але їхній дос-
від, особливо України, по-
казуе, що фінансова неза-
лежність не гарантує від 
швидкого зросту цін. 

Голова представництва 
Міжнародного банку рекон 
струкції і розвитку в Укра-
їні Даніел Кауфман пояс-
нив: „Наша допомога по-
вннна потрапляти в 'добрі' 
руки, які зможуть ефектив-
но її використовувати. Сьо-
годні, беручи до уваги фі-
нансову нестабільність, гі-
перінфляцію, неспрнятлн-
вий режим зовнішньої тор-

гівлі, в Україні нема умов 
для отримання значної фі-
нансової допомоги. Насьо-
годні банк надав Україні 
тільки один технічний кре-
днт на суму 27 міл. дол. та 
ще IS міл. зараховано від 
інших організацій-донорів. 
Коли б Уряд України зро-
бив послідовні кроки в бік 
ринкової економіки, ми мо-
глн б дати на підтримку 
реформ у 20 разів більше. 
Крім того, існують інші 
міжнародні фінансові орга-
нізації". 

Д. Кауфман вважає, що в 
Україні потрібна прнвати-
зація, розвиток ринків, лібе-
ралізація цін і ліквідація 
всіх перепон на шляхуукра-
їнського експорту. Однак, 
зауважує він, Уряд вдаеть-
ся до адміністративних ме-
тод боротьби з гіперінфля-
ціею, замість контролі за 
бюджетом і емісією гро 
ша. В цьому, на його 
думку, головне джерело 
проблем, бо економіка зму-
шсна буде перейти у нсле-
гальннй стан. На думку Д . 
Кауфмана, є два варіянти 
виходу з гіперінфляції: дик-
таторський режим чи гро-
мадянська війна і другий 
варіянт — Уряд бореться з 
гіперінфляцією. Є приклади 
успішного виходу з подіб-
ної ситуації в Аргентині, 
Ізраїлі і Мехіко. Тож Між-
народннй банк реконструк-
ції і розвитку сподівається, 
що Україна піде по другому 
шляху. 

ВІДБУВСЯ' чшшгтўь З'ЇЗД 
„ПРОСВІТИ' 

Київ (УНІАР). - Тут в 
суботу, 4-го грудня, відбув-
ся 4-ий З'їзд Всеукраїнсько-
го Товариства „Просвіта" 
ім. Т. Шевченка, у якому 
взяли участь понад 400 де-
легатів — представників 
різних партій, організацій, 
об'єднань України та схід-
ньої і західньої діяспор. 
Серед них відомі державні, 
громадські і політичні діячі 
Микола Жулинський, Іван 
Драч, Роман Іваничук, Дми 
тро Павличко, Михайло 
Горинь, Тарас Гунчак, Лев-
ко Лук'яненко та багато 

інших. Делегати з'їзду прн-
вѓгали народного депутата 
України, письменника Ро-
мана Іваничука з прнсво-
єнням йому почесного зван-
ня „заслужений діяч куль-
тури" 

Голоза Товариства „Про 
світа" Павло Мовчан у 
вступноќѓў слові сказав, що 
„воля і традиції — основна 
складова діяльність просві-
тян". Завданням товариства 
є, було і буде всебічне внв-
чення української мови. Од-

(Закінчвння на crop. 4) 

ЗВЕРНЕННЯ 
До української громади у ЗСА 

Ще з початком жовтня цр. Координаційний Комітет 
Допомоги України (ККДУ), у підготові допомоги Ўкраї-
ні у передвиборчий час, звернувся до всіх співпрацюючих 
комітетів, товариств та установ у ЗСА із закликом 
розпочати збіркові акції серед свого членства та ширшої 
громади. Українська громада в ЗСА, яка чіткоІстоггБ`ва 
самостійницьких позиціях щодо побудови демократичної 
України, уважає, що цей передвиборчий час є найкраща 
нагода допомогти організаціям, які обстоюють самостій-
ність, демократизацію суспільства та вільну економічну 
розбудову України. 

ККДУ, який з великим успіхом співпрацював та 
координував допомогу Україні у критичний період перед 
референдумом 1-го грудня 1991 року, бажає використати 
свій досвід для успішного переведення нових акцій. 

Відрадним явищем є позитивний відгук громад та 
організацій на наш заклик. ККДУ уже нав'язало контакти 
із демократичними провідниками при новоутвореному 
центрі у Києві, який займатиметься сприянням демократії 
та державності України. При цьому комітеті будуть діяти 
представники ККДУ, щоб запевнити найбільш ефективну 
допомогу Україні у цей вирішальний час, яка не нехтує 
законами України і ЗСА. 

Екзекутива ККДУ заохочує усіх в українській грома-
ді ЗСА щедро підтримати збір.ки комітетів у своїх 
громадах. ККДУ надалі співпрацюватиме та допоможе 
координувати усі дії, які скеровані на утвердження 
самостійної демократичної України. 

Для тих, які далеко віддалені від метрополітальних 
осередків і бажають безпосередньо `переслати пожертву, 
подаємо адресу ККДУ: Coordinating Committee to 
Ukraine, 71 Collingwood Rd., Maplewood, N.J. 07040. 

Екзекутива ККДУ 

В Україні 
КИЇВ. — У Міністерстві 

Юстиції України зареєстро-
вано нову громадську орга-
нізацію — Спілку Творчої 
Молоді України „Ліга Ар-
кіш". Діяльність нової ор-
ганізації спрямована на 
створення зќ6в-зші4сзпо-
сереньої участи таланови-
тої творчої молоді у від-
родженні та розвитку духо-
вних і культурних ціннос-
тей українського народу. У 
плянах „'ЛІГИ Аркіш" — 
популяризація високого ми 
стецтва в традиціях націо-
нальної української школи, 
забезпечення умов для твор 
чого розвитку особистос-
ти, організація постійно 
діючих фотовиставок, мнс-
тецьких молодечих виста-
вок. Президентом СТМУ 
обрано Ганну Клименко. 

ОДЕСА. — У приміщенні 
Літературного Музею роз-
почала працю виставка 

Відкривається мистецька ґалерія „Хризанта' 

Джерзі Ситі, Н.Дж. (О. 
К.). — Не багато вже із нас 
мешканців Ню Йорќу та 
околиці пригадує ті роки, 
коли в приміщенні'Товари-
ства „Самопоміч" при Дру-
гій авеню св. о. Ольга Соне-
вицька провадила, свою 
скромну, але постійну, гале-
рію мистецьких картин на-
ших мистців. Скільки разів 
ми ходили поглянути там 
на нові скарби та й покупці 
заходили радо в пошуках за 
добрими картинами. 

Тому з приємністю вітає-
мо тепер ідею продовжен-
ня цієї ґалерії, за яке взялася 
молода, зацікавлена україн-
ським мистецтвом людина, 
Хризанта Камінська-Ген-
тиш, що вже від деякого 
часу займається невдячним, 
але зажлнвим, завданням 
шнрення українського мис-
тецтва серед своїх та чужих. 

У відвідинах о редакції 
при нагоді повідомлення 
про відкриття ґалерії в прн-
міщеннях Товариства „Са-
мопоміч", 98 Друга авеню, 
X. Камінська-Гентиш пред-
ставила нам свої пляни та 
подала довгий список ху-
дожників, твори яких вона 
матиме у галери. 

Перш усього довідуємо-
ся, що постійна ії ґалерія, 
якої відкриття відбудеться в 
неділю, 12-го грудня, о ѓод. 
1:30 по полудні, буде доступ 
на для всіх, а тепер холи ця 
дільниця „долішнього" Ню 
йорќу стає щораз більше 
престнжевою і популяр-

X. Камінська-Гентиш 
в редакції „ Свободи" 

ною, вона рахує на те, що 
відповідно влаштована вис-
тавка з мистецькими твора-
ми не лише картин, але й 
кераміки, нашийників та 
іншим добром притягне 
око неукраїнських шукачів 
мистецьких речей і спопу-
ляризує українську твор-
чість серед чужинців. 

Знаємо із минулого, що 
X. Камінська-Гентиш вже 
від довшого часу займаеть-
ся популяризацією наших 
художників із ЗСАта Украї-
нн на різних фестивалях, 
ярмарках та інших імпре-
зах, де виставляють ваше 
.мистецтво. Постійна гале-
рія — це вже дальший крок 
у напрямі ії зацікавлень та 

бажання вивести на постій-
ний ринок українські мисте-
цькі одиниці. 

Вже при відкритті ґалерії 
на ії стінах побачимо карти-
ни таких мистців, що пра-
цюють тут або тут жили, як 
Б. Божемського, В. Васічко, 
Я. Вижницького, Я. Гніз-
довського, X. Головчак-Де-
баррі, Л. Гуцалюка, С. Ґе-
руляк Е.Ю. і Я. Козаків, А. 
Оленської-Петрншин, І. Co 
чинської, Я. Сурмач, Б. і Г. 
Титлів і постійно перебува-
ючого вже тут мистця з 
України І. Марчука. 

Коли йдеться про мист-
ців з України то в ґалерії 
появляться X. Абрагамов-
ська, М. Андрущенко, М. 
Барабаш, А. і П. Гуменюки, 
С. Костнрко, М. Красник, 
Я. Крук, В. Магінський, Н 
Паўк і Д. Наумко. 

Багато з праць наших 
мистців з України, як також 
кераміку, X. Камінська-Ген 
типі привезла сама з остан-
ніх відвідин України і вона 
вже заповідає крім галери 
ще також підготування ін-
дивідуальннх виставок пс-
одиноких мистців. 

Тепер однак вона в пов-
ному розгарі приготувань 
до відкриття ґалерії Саме 
перед святами, це добрий 
час зацікавити покупців, 
тому планується мати ії 
відкриту в суботи і неділі до 
6-ої вечора, а в інші дні в цей 
час, коли відкриті двері до 
Товариства „Самопоміч", 
за виїмком понеділка. 

„Американський захід: мі-
ти та реальність". Виставка 
організована амбасадою 
ЗСА з участю Управління 
Культури України та днрек-
ції Літературного Музею. 
На відкритті виставки пер-
іШгй"сехретар амбасади' 
ЗСА в Україні у справах 
друку, преси та культури 
Джан Бравн назвав це „пер-
шим кроком у дальшому 
співробітництві між Оде-
сою та амбасадою ЗСА". 

СУМИ. — На засіданні 
обласної організації Партії 
Зелених України вирішено 
провести власне розсліду-
вання „у справі викрадення 
державою грошових зао-
щаджень мешканців облас-
ти". Керівники ПЗУ заяви-
ли про початок зі свого боку 
активної боротьби за по-
вернення громадянам об-
ластн заощаджень, що ціл-
ком знецінилися внаслідок 
інфляції Працівники міліції 
області' виявили шахраїв 
серед працівників Тростя-
нецьќого відділу банку „Ук-
раїна" на Сумщині. Вони 
займалися махінаціями під 
час обміну валют. Розпо-
чато слідство. 

КИЇВ. — Вільні профспіл 
ки України оприлюднили 
заяву, де сказано: „Презн-
дент України виявився нез-
датним розпочати рефор-
ми, коли народ не довіряє 
партіям та рухам. Саме 
вільні профспілки є тою 
демократичною установою 
в Україні, яка не словами, а 
діями доводить, що на пер-
шому місці у них стоїть 
захист інтересів людини 
праці, пенсіонерів та сту-
дентів. Вільні профспілки 
заявляють про свою участь 
у передвиборчій кампанії 
1994 року". 

ЧЕРНІВЦІ. — Тутзмен-
шено апарат обласної дер-
жавної адміністрації майже 
на третину, у зв'язку з чим 
звільнено переважно при-
хильників Руху та інших 
демократичних об'єднань. 
Обласна організація Руху 
скерувала заяву до Прези-
дента України з вимогою 
поновити посаду зас-
тупннка представника Пре-
зидента з гуманітарних пи-
тань. 

АНАНЬЇВ, Одеська об-
ласть. — На спільній нара-
ді козацької палатѓи, орга-
нізації НРУ та товариства 
„Пpocвiтa,, вирішено ство-
ритн єдиний бльок, мета 
якого — об'єднання демок-
ратнчвнх сил району напе-
редодні виборів до Верхов-
иої Ради України. 

Республіканці критикують 
реформу Б. Клінтона 

Вашінгтон. — Минулого 
вікенду республіканці-зако-
нодавці обидвох палат Кон 
гресу зустрілися з виборця-
ми у 24 різних стейтах, щоб 
поділитися думками про 
реформу системи охорони 
здоров'я, яку запропонував 
президент Билл Клінтон. 
„Ми хотіли б, щоб всі зна-
ли, поперше, про наше став-
лсння до пляну Президен-
та, а подруге, про тс, що 
крім його пляну існують й 
інші", — сказав голова Кра 
йового комітету Республі-
канської партії Гейлі Бар-
бур, один з ініціяторів зуст-
річів республіканців з вибор 
цями. „Американці повин-
ні знати, — продовжував Г. 
Барбур, — що різниця між 
нашими поглядами і погля-
дами Клінтона не в дета-
лях, а в принципЃ. 

На зустрічах з виборцями 
республіканці звертали ува-
гу на те, що плян Клінтона 
передбачає вмішування 
Уряду у справи приватних 
компаній і в справи лікарів. 
А, як зауважив на зборах у 
Вілмінгтоні, Делавер, кон-
гресмсн Майкл Кесл, „все, 
до чого доторкнеться федс-
ральний Уряд перестає фун 
кціонувати". 

Виступаючи у Синсинна-
ті, Огайо, конгресмен-рес-
публіканець Роб Портмен 
попередив слухачів: „Вті-
лення в життя пляну Клін-
тона приведе до звільнень з 
праці. Я вважаю, що його 
плян — чергова програма 
СОЦІАЛЬНОЇ допомоги, яка 
буде функціонувати за раху-
нок платників податків". 

У кількох місцях, де вис-
тупали законодавці-респуб-
ліканці, прихильники пляну 
Клінтона хотіли перешко-
дити їм і не допустити до 
виступу. У Піттсбурзі, Па., 
тих, хто йшов на зустріч з 
конгресменом-ресггублікан-
цем Ріком Санторамом, 
зустрічали демонстранти з 
плякатами: „Є лише один 
плян — плян Клінтона!" 

Білий Дім вів себе дип-
ломатичніше. Джефф Ел-
лер, один із пресових сек-
ретарів Президента, заявив 
журналістам, що його шеф 
„вітає будь-які дебати". 

У вівторок, 7-го грудня. 
Перша лейді прибула у Бос-
тон, де сенатор Едвард Кен-
нсді, демократ з Массачу-
сетс, та інші законодавці-
демократи зустрілися з ви-
борцями, щоб обговорити 
плян Клінтона. 

У Гонолюлю відбулася 25-та 
Конвенція Славістів 

Гонолюлю, Гаваї (Л. Руд 
ннцькнй). — Гавайські ост-
рови — одне з найкращих 
місць у світі, але на науко-

' вий конгрес воно надасться 
мало. Забагато там спокус: 
важко людині зосередити-
ся на наукових проблемах, 
коли манить її лагідне га-
вайське сонце, білий, м'я-
кнй пісок, пляжі, на якій в 
лагідному вітрі колихають-
ся пальми, і блакитно-зеле-
на глибина Тихого океану. 
Це й, мабуть, причина, чо-
му ломимо рекордового 
числа учасників — згідно з 
програмою було їх понад 
1,150, — що брали участь у 
352-ох сесіях чи засіданнях, 
деякі зустрічі відбувалися 
перед порожніми авдиторі-
ями. 

Як і в минулих конвен-
ціях, цього року українська 
наука була відносно добре 
заступлена. Зі згаданих 352 
сесій і засідань, 11 були в 
цілості присвячені українсь-
кій проблематиці. Крім то-
го українські науковці бра-
ли теж участь у поодиноких 
сесіях із більш загальною 
тематикою. Всіх україністів 
на конвенції було понад 30. 
Конвенція тривала від 19-го 
до 22-го листопада ц.р. Тут 
слід завважити, що україн-
ські науковці мають добре 
розвинутий espirit de corps 
— вони ходять, часто прос 
то із почуття обов'язку, на 
виступи своїх колег. Трап-
лялося, що під час однієї 
загальної слов'янознавчої 
сесії заля опорожніла зразу 
після виступу ученого-ук-
раїніста — слухачі подали-
ся до іншої секції слухати 
доповідь на іншу україно-
знавчу тему. 

Українознавчі сесії вклю-
чали дві конференції, що їх 
зорганізувало НТШ у ЗСА. 
Перша з них була присвяче-
на полярності думки в мо-
дерній українській літера-
турі. У цій конференції взя-
ли участь Богдан Ќлід (Аль 
бертійський університет, 
Канада) з доповіддю про 
Грінченка й Драгоманова, 
Лариса Онишкевнч (Прін-
стонськнй дослідчий центр, 
ЗСА) з короткою аналізою 
п'єс Валерія Шевчука, а То-
ма Бнрд (Квінс коледж) 
відчитав доповідь Івана Фі-
зера (Ратґерський універ-
ситет) про нові напрями в 
українській критиці; сесією 
проводив Леонід Рудниць-
кнй (Ля Салл університет, 
ЗСА). Друга сесія НТШ про 

ходила у вигляді круглого 
стола; її темою була важлн-
ва проблема сучасної укра-
їнської культури^ а саме: 
україЛь"кнЙТ)равбггис 1 пр'іь 
блемн перекладу, транслі-
терації та вироблення тех-
нічної термінології україн-
ською мовою. При помочі 
висвітлених матеріялів, об-
ширну аналізу цієї пробле-
ми зробив Олекса Біланюк 
(Свартмор коледж), а Л. 
Рудницький і Л. Онншке-
вич доповнили і прокомен-
тували його виступ. У дис-
кусії, яка розгорнулася піс-
ля виступів панелістів, бра-
ло участь чимало осіб, між 
ними Данило Гузар-Струк 
(Торонтонський універси-
тет), який висловив чимало 
цікавих спостережень на 
підставі свого досвіду реда-
гування англомовної енцик-
лопедіїукраїнознавства, що 
недавно побачила світ. 

Українознавчі сесії на іс-
торично-політичні теми 
включали: „Політична куль 
тура й ідентичність в ранній 
модерній Україні й Росії", 
що нею провадив Ганс Йо-
ахім Торќе (Вільний універ-
ситет, Берлін), і в якій брали 
участь Франко Сисин, Зе-
нон Когут (оба з Альбер-
тійського університету) і 
Дейвид Фріќ (Каліфорній-
ський університет, Берклі), 
а дискўѓантом був Генрі Е. 
Брейді (Каліфорнійський 
університет, Санта Барбар-
ра), і сесію присвячену поді-
ям в Україні й Росії після ро 
звалу совєтської імперії, 
якою проводив 3. Когут; 
учасниками сесії були: 
Мар'яна Рубчак (Валпа-
райзо університет) і Дейвид 
Марплс (Альбертійський 
університет), а дискутан-
том служила Ольга Андрі-
євська (Третонсьий уні-
веоситет, Канада). 

До цієї категорії слід за-
рахувати теж сесії під наз-
вою „Харков; Харків: Грані 
російської й української ку-
льтур", що нею проводив 
В. Дмитришнн (Портленд, 
Стейтовий університет), а 
коментатором служила Зе 
ня Сохор (Кларк уні-
верситет). Ця сесія відрізня-
лася тим, що її два головні 
прелеґенти, Алан Кімбалл 
(Орегонський університет) і 
Рекс А. Вейд (Джон Мей-
сон університет), були неук-
раїнського походження. Ві-
талій Тімофеїв з Харківсь-

(Закінчвння зі crop. 1) 

КРАЇНИ АЗІЇ ВИСТУПАЮТЬ ПРОТИ 
ТОРГОВЕЛЬНОГО ДОГОВОРУ 

Сеул. — Як інформує 
агентство Ассошієйтед 
Пресе, тисячі південноко-
рейських селян, представ-
ників опозиції і студентів 
зібралися в столиці країни, 
щоб висловити протест про 
ти підписання урядом між-
дсржавного договору щодо 
митних тарифів і торгівлі. В 
кінці минулого тижня деле-
гація Південної Кореї на пе-
реговорах в Женеві підтис-
ком Заходу погодилася на 
невигідну для країни сіль-
сько-господарську угоду в 
рамках міждержавного до-
говору. Згідно з угодою, 
збільшиться імпорт рижу 
на корейський ринок. 

В демонстрації взяли 
участь понад 40,000 селян з 
усієї крани, уряд змушений 
був викликати додаткові 
сили правопорядку з про-
вінцій, проте 14,000 поліці-
янтів не змогли перешкоди-
ти антиамернканським ак-
ціям, що їх організували 
сеульські студенти.Між 
іншим, вони привезли на 
площу солому з рижу, нак-
рили її американським пра-
пором і підпалили, сканду-
ючи: „Янкі, забирайтеся 
геть!" 

Того ж дня, у вівторок, 
7-го грудня, на пресовій 
конференції представники 
опозиції трактували дії вла-
ди як зраду інтересів наро-
ду. Спостерігачі годяться в 

тім, що селянські протести 
можуть стати найбільшою 
проблемою для президента 
Кім Ен Сама. Причина по-
лягас в тому, що рнж є голо 
вним харчем для 44 мільйо-
нів південних корейців і 
першим джерелом прибут-
ку для шести мільйонів ви-
робників цієї культури. Од-
нак ціна на корейський риж 
в чотири-п'ять разів переви-
щує ціну на світовому рин-
ку, тому імпорт рижового 
зерна спричинить розорен-
ня більшості! селянських 
господарств. 

Тим часом і Японія, яка 
мала намір підписати сіль-
сько-господарську угоду в 
рамках міждержавного тор 
говельного договору і та-
кож .відкрити свій ринок для 
імпортного рижу, заявила, 
що може переглянути це 
рішення. Уряд Мірігіро Го-
сокави, використавши мо-
мент, коли японські фарме-
рн одержали дуже низький 
врожай рижу, пообіцяв зід-
крити ринок в найближчі 
тижні. Проте несподівано 
це рішення збальохували 
партнери з числа урядової 
коаліції — соціалісти. Ге-
неральннй секретар партії 
Морігурі Токіїта вимагає 
від уряду відмовитися від 
попередніх обіцянок, інак-
ше соціялісти вийдуть з 
коаліції 

Сирія відмовляється іти на поступки 
Дамаск^. Снрія, — М ш г ^ . ^уЩи-ГП}рдовжх^вона^ 

торок, 7-го грудня, сирій- покищо його переговори з 
ський уряд заявив, що візн-
та державного секретаря 
ЗСА Воррена Кристофера 
нічого не змінить в позиції 
Дамаску щодо мирного до-
говору з Ізраїлем. Поки 
ЗСА не підтримають сирій-
ських вимог про негайне 
повернення Голянських ви-
сот, уряд країни не має на-
міру підписувати мирний 
договір з Ізраїлем. 

„Сирія, — пише газета 
'Тайме оф Сирія', — зали-
шиться бар'єром на шляху 
близькосхіднього урегулю-
ваиня, поки американська 
Адміністрація не гарантує 
певних поступок зі сторони 
Тель Авіву". Газета вказує, 
що у переговорах з В. Ќрис-
тофером президент Гафез 
Ассад відкинув компромі-
совий варіянт їцака Рабіна, 
що його передав американ-
ський державний секретар. 
Ізраїль запропонував внвес-
ти своє військо і віддати 
Сирії Голянські висоти за 
чотири етапи. В обмін за це 
ї. Рабін зажадав негайно 
укласти мирний договір. 

„Поїздка Кристофера на 
Близький Схід провалила-
ся", — твердить газета 
„Тайме оф Сирія". В усяко-

арабськими лідерами не 
принесли бажаних резуль-
татів. Кристофер так і'не 
добився поступок о боку 
Сирії і незрозуміло, до яких 
результатів приведуть його 
переговори з керівниками 
Палестинської визвольної 
організації. Єдине, що вда-
лося добитися Кристоферо-
ві, це обіцянка сирійсько-
го уряду допомогти виясни-
ти долю ізраїльських вій-
ськовослужбовців, які про-
пали безвісти під час лнван-
ської кампанії 1982 року. 
Крім того Кристофер до-
бився обіцянки сирійського 
президента випустити з кра-
їни ще 1,200 жидів. 

Коментатори підкрес-
люють що ізраїльсьхо-па-
лестинські переговори, не-
зважаючи на запевнення 
обох сторін, покищо стоять 
на місці. Причиною, як вва-
жають, є рЬке загострення 
становища на контрольова-
них територіях. Однак пре-
м'єр-міністер Ізраїля їцдк 
Рабін заявив, що перегово-
ри з ПВО будуть продовже-
ні і ніякі акції поселенців і 
палестинці не перешкодять 
прагненню Ізраїля до миру 
на Близькому Сході. 

В АМЕРИЦІ 
ОДНА З АМЕРИКАНСЬКИХ летунських компаній 
„Трансворлд Ейрлайнс" починає продавати квитки за 
знижкою. Як повідомили газети, квитки за зниженими 
цінами зможуть купити пасажири на всіх головних 
внутрішніх лініях в період від 6-го січня до кінця березня 
наступного року. За прикладом „Трансворлд Ейрлайнс" 
пішли інші лінії — „Америкен Ейрлайнс" і „Юнайтед 
Ейрлайнс". Максимальна знижка, з якою будуть продава-
тися квитки, становить 23 відсотків, а на окремих 
маршрутах може досягати 3S відсотків. Але для того, 
щоб скористатися нею, пасажири повинні виконати ряд 
умов, зокрема, викупити квитки до вівтірка, 7-го грудня. 
Ще одна умова, щоб уникнути великих втрат, в тому, що 
куплені за зниженими цінами квитки не можна повертати. 

-
11-ГО ГРУДНЯ НА АВКЦЮНІв Ню Йорќу, в мангеттев-
ському відділі відомої фірми „Сотої", будуть виставлені 
рідкісні предмети, зв'язані з космічною тематикою, що 
прибули з колишнього Совітського Союзу. Крім скпфанд-
рів совєтськнх космонавтів або такої рідкості!, як капсуля 
космічного корабля „СоюзТМ-ІО", будуть представлені на 
продаж цінні документи, що кидають світло на події, 
зв'язані з програмою освоєння космосу совєтськнмн 
вченими. До найбільш цікавих — не так для колекціонерів, 
як для дослідників історії науки — відносяться щоденники 
Василя Мішана, який довгий` час очолював созєтську 
програму освоєння космосу. 

`Ф І 
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Конечність економічної 
співпраці 

Ми є свідками цікавого явища ніби на пер-
ший поггіяд суто економічного , а насправді 
цілого комплексу складного життя сучасних 
країн і народів у зв'язку із зростом населення, із 
розвитком промислу та загостренням супер-
ництва високоупромисловлених країн у ділянці 
міжнародної торгівлі. Всі ті нові чинники просто 
силують великі і малі держави організуватися у 
бльоки із сп ільними інтересами розвитку й 
оборони своїх економічних інтересів. Це не 
випадково відбулася у минулому тижні вже 
друга з черги триденна конференція Чорномор-
ської Асамблеї — 9-ти країн чорноморського 
обширу, з яких не було на тій конференції тіпьки 
Росії. 

Має вже свою історію Европейська еконо-
мічна спільнота, яка охоплює 18 країн і пірнулаў 
поважні внутрішні суперечки на тлі амбіцій так 
тісно пов'язати ті країни економічно, що воно 
загрозило політичній суверенності— не тільки 
скасувати пашпортові візи для громадян членсь-
ких країн та скасувати митні бар'єри, але й 
завести одну валюту з одним центральним 
банком. У минулому тижні закінчилася затяжна 
кампанія довкола підписаного ще президентом 
Д ж о р д ж о м Бушем договору про скасування 
митних бар'єр у торгівлі ЗСА, Канади і Мехіко. 
Президент Билл Клінтон захопився тією ідеєю і 
прийняв ратифікацію цього договору Конґре-
сом як велику особисту перемогу. Безпосеред-
ньо після того пробував поширити таку концеп-
цію безмитної торгівлі і на азійські країни — 
покищо ті заходи тільки у підготовчій стадії, але 
вони зразу зустріли поважну перешкоду у дуже 
різному розумінні комуністичного Китаю — що 
таке людські і громадські свободи, без яких 
важко уявити собі таку свобідну міжнародну 
співпрацю у ділянці торгівлі. 

Ясно, що Україна особливо зацікавлена у 
співпраці з усіма країнами Чорноморської зони, 
бо її економіка, поруйнована комуністичною 
системою і комуністичними; партократами, які 
під перемальованими виг.їрками залишилися на 
керівних становищах всього``фабричного вироб-
ництва. Поруч із Україною такі країни, колишні 
членські краіни-JCCCP, як Азербайджан, Вірме-
нія, Груз ія і Молдова — також б ідн і . Б ідн і 
колишні совєтські сателіти Болгарія 1 Румунія. 
Греція і Туреччина пов'язані із західньою еконо-
мікою, але вони економічно послабли з утратою 
колишнього свого політичного престижу. І тому 
всі вони линуть до такої співпраці. У такому 
складі цієї Асамблеї Росія найсильніша своїми 
природними багатствами, своїм промислом і 
давнім апаратом. А втім, Росія — як це Україна 
найкраще знає — зацікавлена в тому, щоб 
почерез економіку осягнути й політичні користі, 
що мусить зустрічати спротив інших країн. 

Пригадуємо один із проектів Економічного 
союзу Росії, України і Білорусі, в якому — за 
російською концепцією —мала би існувати у тих 
трьох державах спільна валюта із Центральним 
банком у Москв і , мала би існувати сп ільна 
закордонно-торговельна політика, — що оче-
видно, було несприйнятливим ПЛАНОМ, який 
вдаряв в основи політичної незалежности. Нам 
невідомі причини, чому на тій минулотижневій 
сесії у Києві не було репрезентантів Росії, але 
можна здогадатися, що воно пов'язане із загост-
реною ситуацією між Києвом і Москвою у зв'язку 
зі застереженням Верховної Ради України щодо 
ратифікації договору СТАРТ-1 про обмеження 
ядерної зброї. Коли ця ж справа виринула на цій 
економічній нараді у Києві — мудро спрецизував 
її голова Верховної Ради Іван Плющ: ядерні 
ракети в Україні це для України не зброя, а 
маєток. 

У народних школах вчать дітей, чому треба 
гуртуватися: один прутик можна легко зламати 
— в'язанку пругів неможливо. Як конкретно та 
Чорноморська Асамблея може помогти уздоро-
аити економіку України — це діло економістів і 
всіх людей доброї ВОЛІ. 

-

На терені Тихого оке-
ану постала зразу під 
проводом Австралії органі-
зація економічної співпра-
ці шести держав (Австралії, 
Нової Зенляндії, Маляйзії, 
Індонезії, Філіппін і Нової 
Гінеї) відомої під акрони-
ном „ASEAN" — „Associa-
tion of South-East Asion 
Nations". Потрусила еконо-
мікою цього теренў поява 
на ньому маленьких, але 
важненьких економічних 
потентатів, відомих як ‚‚тиѓ 
ри" — ГонгКонг, Сінгапур, 
Тайван і Південна Корея. 
Що Японія стала після вій-
ни економічною могут-
ньою державою, з тим світ, 
а в тому і ЗСА, вже були 
змирились. Заскочив той 
світ ще сильніше несподіза-
ний економічний ріст Ки-
таю. Очевидно нині ще не 
порівнювати Китай із ЗСА. 
Ате істотне у тому — нап-
рям. Похилі ЗСА і Китаю 
не в одному напрямі. Еко-
номіка Китаю росте, коли із 
ЗСА не надто корисно. А 
економічні інтереси Амерн-
кн на Далекому Сході пре-
важливі. Про те й писати не 
треба, таке воно яскраве. 
Принаймні 33 відс. амерн-
канської торгівлі нині в ра-
йоні Тихого океану. Для її ж 
охорони стаціовано у тому 

Микола Бараболяќ 

ПРО ҐАТТИ, ОПЕКИ, НАФТИ Й 
ІНШІ ЕКОНОМІЧНІ ЗАТІЇ 

п 
районі понад 100,000 амсри-
канських вояків. 

Зразу азіятські економіч-
ні сили того цілого теренў 
не були скоординовані. 
Щойно чотири роки тому 
виринула нова ширшого 
маштабу асоціяція для бо-
ротьби за світові ринки — 
АРЕС, про віщо тільки нині 
розголосу у засобах масо-
воі інформації. (Не змішу-
вати з OPEC, організацію 
продуцентів газоліни!). Чле 
нами в OPEC є —ЗСА, Япо-
нія, Китай, Австралія, Но-
ва Зеляндія, Південна Ко-
рея, Канада, Тайван, Гонґ-
Конґ, та решта членів ASE-
AN, які ми назвали вище. 
Разом 17 учасників АРЕС 
не мас наразі постійних 
координуючих органів як 
ҐАТТ. Чергова конферен-
ція відбулася саме в Сієтл. 
Говориться, що завданням 
тої організації створити 
зону вільної торгівлі Тихо-
го океану, чого бояться го-
ловно ЗСА і Австралія. То-
му воно було так вагомим 

для Клінтона — не явитись 
на сієтелському форумі, як 
побита Конгресом собака. 

Як зачуваємо з виступів 
Клінтона на цьому сієтельсь-
кому зборі головачів 17-ти 
держав, Клінтон побивався 
там дуже за привілеї в мн-
тах для ЗСА головно від 
Японії, відгрожувався теж 
Китаєві відібрати від ньо-
го митні привілеї, коли Ки-
тай не змінить своєї політи-
кн і не забезпечить міні-
мальні громадські права 
своїм громадянам, як теж 
не приверне Тибетові са-
мостійности. Присутні там 
президент Китаю, Зімен, не 
приобіцяв й багато, бо ува-
жасться, що саме перебудо-
ва без гласности творить в 
Китаї підґрунтя для лере-
творення китайської ринхо-
вої системи на вільну. Здій-
снювати нараз одне і друге, 
довело не тільки до хаосу 
серед 1,200 мільйонів зубо-
жілого населення, але прос-
то до катастрофи. Так твер-
дить Китай. 

Виступ АРЕС на форумі 
міжнародної торгівлі — 
свідчить про дві справи: 
перше — що на світовому 
форумі твориться щораз 
більше ўгрупувань для за-
безпечення спільних еконо-
мічннх інтересів держав. Пе 
релічу їх ще р'аз сукупно для 
перегляду: ЕЕУ, GATT, 
ASEAN, ОЕСО, NAFTA, 
АРЕС. Світ обмотаний ти-
мн економічними асоціяці-
ямн, наче павутинням, і 
ніяка держава не може всто-
ятись поза їхніх засягом. 
Друге — принцип гльобаль-
ної економіки залляв цілий 
світ. Нині кожна держава, 
багатіша, чи бідніша, му-
сить укластись у цю систе-
му економічного ґльоба-
лізму; часи, коли можна 
було себе відгороджувати 
економічно митними пло-
тами, минули безповорот-
но. , 

Не відречі буде натякну-
тн при цій нагоді на вагу 
ратифікації і ролю Клінто-
на у цій грі. Він тиснув на 
Конгрес усією парою і вся-
кимн засобами, бо мусів. 
ЗСА не можуть наладнува-
ти торговельні стосунки з 
далекими державами, а за-
недбати Мехіко, якщо не 

'Закінчення на стор. 3) 

Минуле сторіччя бачило 
у ЗСА чималий економіч-
ний успіх. Сповнювалась, 
бо американська мрія жити 
у добробуті, біля варстату 
праці бути ..своїм босом". 
Годі відомими стали такі 
імена як Вандербілт — за-
лізниця, Рокефеллер — наф-
та. МорЃен - фінанси, Кар-
неґі — сталь і багато інших. 
Всі вони були магнатами 
індустрії, бо виявили ініція-
гиву, намір та бажання 
ради зиску рискувати 
бизнесом, що зробило їх 
антрепренерами. Багато 
осіб у тому часі пробувало 
теж щастя, одна-х, мало з 
них його здобуло. Тяжко 
було втриматися у вирі без-
оглядної спекуляції, яку ха-
рактеризувала індустрія. 
Усе ж таки остаточна оцін-
ка вважає, що антрспренер-
ський дух часу був теж кон-
структнвним явищем, бо 
розвину`в систему амери-
канської бизнесовоі струк-
тури і підніс життєвий стан-
дарт. 

Частина американського 
населення, себто около 76 
мільйонів душ, це поколін-
ня тих, що народилися у 
1946--1964 роках. Між ни-
мн с багато таких, що за-
хоплюються ідеєю антре-
пренерства, бо знаходять 
тут це за чим шукали а саме 
фінансову незалежність і 
особисту свободу у бнзнесі. 
Ці особи виростали у пере-
конанні, що великі підпри-
смства — це частина „страш 
ного естаблішменту", себ-
то неймовірної установи. 
Тому і більшість з них уяв-
ляє собі, що саме мале під-
присмство, це, мабуть, для 
людини „найліпша дорога 

Юрій Р. Рибак 

АМЕРИКАНСЬКІ АНТРЕПРЕНЕРИ 
У МАЙБУТНЬОМУ 

на якій можна змінити на 
краще себе, свою країну і 
суспільність". 

Цей погляд постав не з 
найстирливої ідеї теоретич-
них міркувань, а прямо з 
практичного розвою еконо-
міки. Ось навіть політичні 
провідники повністю згідні 
з тим, що малі підприем-
ства створюють у державі 
більшість нових можливос-
тей праці. Настав жорсто-
кий час у якому доба корпо-
ративної „батьківської опі-
ки" і довгого забезпечення 
праці зникають як „як роса 
на сонці". Зникають праців-
ники як фізичні особи, од-
нак не зовсім зникає постій-
на конечність виконування 
завдання, яке переживають 
ті самі люди, що колись. 
Різниця буває тільки в то-
му, що корпорація не є їх-
нім працедавцем, а... клієн-
том. 

А гляньмо, що діється на 
ринку. Тут покупці цікав-
ляться дисконтовими крам-
ницями. Це шкодить існую-
чим крамницям, але теж дає 
унікальну можливість ново-
му роздрібному бизнесові 
розвинути активність. Як-
раз мала крамниця з особ-
ливо спеціяльним товаром 
мас спроможність конкуру-
вати і пропонувати покуп-
цям це чого бракує у дис-
контових крамницях: осо-
бисту послугу і різноманіт-
кість у виборі товару. 

Знавці діла вважають, що 
у наступних 20-ти роках 
прийде до відродження аме-

риканських антрепренерів. 
Навіть передбачають, що у 
тому часі почне свою діяль-
ність далеко більше число 
малих підприємств, ніж це 
сталось досі впродовж цілої 
історії ЗСА... Це буде дійс-
но „золота доба" антрепре-
нерів. Але ще заки до цього 
прийде виглядає, що шанси 
успіху ще далі діють у неко-
ристь їхню і тому нема ве-
ликої надії, що майбутність 
полегшить значно їхні над-
людські зусилля на шляху 
до здійснення задумів... На-
далі годинам праці не буде 
кінця, незважаючи на допо-

і могу комп'ютерськоі систе-
ми і нової технології спс-
лучення. Заробіток хоч за-
довільний не дорівняє плат-
ні, яку колись давали корпо-
рації... Є погляди, що почи-
нати бизнес нині і надія-
тись на здійснення плянів 
завтра не може спиратись 
виключно на фінансовій 
розв'язці особистого жит-
тя. Тому і приходиться 
антрепренерові зосередити 
увагу на поєднанні свого 
фінансового аспекту з ду-
ховним. І тут прекрасна 
нагода для нього проаналі-
зувати можливості свого 
прагнення, так щоб псрес-
тати думати категорією 
тільки збагачення, а шука-
ти за іншими способами як 
осягнути дійсне вдоволен-
ня в житті... Ідучи шляхом 

‚цього міркування,у Його 
уяві може теж виринути 
образ найближчої родини, 
яка знайшлась у тіні про-

жектора, що досі кидав яс-
не проміння світла лише на 
світ бизнесу... Це може 
вплинути на його світовід-
чування, що для повного 
існування на землі треба 
теж присвятити час і енер-
гію для серйозного завсден-
ня і здійснення „невлови-
мих", себто духових вар-
тостей, а не оцінювати вдо-
волення у житті виключно 
матеріяльними категорія-
ми! 

Антрепренер, приготов-
ляючися до майбутнього не 
забуває, що деякі досі вже 
випробувані вказівки і пра-
вила ведення підприємства 
надалі затримали свою вар-
тість. Настанова і реакція 
покупців незалежно від пос-
тупу технології вирішува-
тимедолюі-кедолювласни-
ка малого підприємства. У 
наступному сторіччі рішаль 
ним чинником на ринку пе-
рсстанс бути льояльність до 
„марки" фірми, а буде льо-
яльність до продавця, що є 
антрепренером. І тому вва-
жаємо його унікальною лю-
диною, яка у відношенні до 
покупця не є „числом", як це 
буває у великій фірмі, рад-
ше „живим єством" мало-
го підприємства. Він же 
керований повною вірою, 
щоб осягнути успіх спертий 
на таланті, буде у майбут-
ньому одним із коліс у ди-
наміці американського биз-
несу. 

Дозвольте завершити 
рядки цитатою невідомого 
автора: „Якщо життя є ко-
медією для того, хто так 
думає... а трагедією для 
того, хто так відчуває... то 
перемога є для того, хто так 
вірить". 

Володимир Баран 

Ювілейний Концерт Капелі 
Бандуристів у Дітройті 

Поселення та довголітнє 
перебування Капелі Банду-
ристів ім. Тараса Шевченка 
в Дѓгройті виростило снль-
ночуттєвйй зв'язок дітройт-
ської громади з тим мисте-
цьким з'єднанням, що вкри-
лося славою 75-літньої пат-
ріотичної діяльности, вірно 
служивши своїй батьківщи-
ні не тільки в її межах, але 
також по широкому світі, де 
його заганяла доля. 

Впродовж довгих літ, 
Капеля усе ставала нашій 
громаді в пригоді, прикра-
шуючи виступами відзна-
чення історичних подій, зба 
ѓа чуючи їх почуванням ши-
рокого патріотизму та гор-
дости з краси нашої пісні, 
що не дозволяла нам забу-
ти, в якій країні нас родила 
мати і яких пісень вона нам 
співала. 

Чарувала Капеля своїми 
піснями відроджену бать-
ківщину і прицьому пізна-
ла, що животворні їхні 
первні понести ще раз тре-
ба в народ, що міг їх приза-
бути або не міг їх почути з 
наказу жорстокої влади. 
Збираючись отже вдруге в 
той далекий „похід" по ши-
роких степах України та 
широких краях п о̀за нею, 
Капеля рішила` дати ряд 
концертів в Америці та Ка-
наді, щоб здобути фінансо-
ву базу для цього задуму. 

Концерт в Дітройті від-
бувся у неділю 28-го листо-
пада 1993 року. Яким гли-
боким переживанням по-
чуттів є кожночасний кон-
церт Капелі. З глибоким 
молитовним настроєм про-
звучала „Херувимська" Д. 
Бортнянського, із сольоспі-
вом Р. Касараби, Б. Кекіша 
і М. Ќостюка. „Заповіт" Т. 
Шевченка, нам так добре 
відомий, у обробці Г. Хот-
кевича, збагачений інстру-
ментальними сполучення-
ми окремих стрічок поеми, 
цќі відповідали їхньому 
змістові, викликав вражен-
ня потрясаючої спаяносте. 
Із захопленням почула гро-
мада шедеври репертуару 
Капелі, що їх рідко або 
взагалі не виконували інші 
колективи, такі як„Тютюн-
ник", героїчну поему „Бай-
да" , „Невільничий ринок у 
Кафі" та могутню „Бурю на 
Чорному морі". 

Широчінь образу цієї ду-
ми прямо не можна схопн-
ти. Поворотними перелива-
ми пасажів гри бандур, вір-
но віддано звуки розбурха-
них хвиль та загрозу ,зни-
щення козацьких бай'даків. 
Слова отамана в обличчі 
смерті виявляють віру в 
справедливість Бога, який 
за зло карає, а небезпека ця 
в козаків викликає раз геро-
їчну поставу, то знову ніжні 
спогади про рідний край та 
родину. Ця дума дала Капе-
лі нагоду виявити солістів 

Я. Цісарука та Т. Пришля-
ка, які в похвальний спосіб 
вив'язалися із свого завдан-
ня. В особі Я. Цісарука Ка-
пеля має знаменитого соліс-
та, який в інших обстави-
нах міг здобути багато 
ширше коло признання. У 
дальших точках програми 
солістами були М. Фаріон, 
П. Писаренко, І. Кушнір, А. 
Сорока і Е. Тила; всг на 
висоті свого завдання. Та-
кож знаменною частиною 
програми концерту були 
композиції Гр. Китастого. 
Його твір „Тютюнник" дав 
нагоду пописатися солістам 
Р. Касарабі та Т. Пришля-
кові. Мажорними акордами 
закінчення та стверджен-
ням, що „Тютюнник з Си-
біру прийде" вона спонтан-
но піднесла настрій слуха-
чів до великого напружен-
ня. Обробки Китастого на-
родних пісень виявляють 
його як чутливого компози-
тора, що знає українську 
душу і українську пісню. 

Капеля Бандуристів вже 
75 літ збирає заслужені трі-
юмфи по всьому світі. Спі-
вові притаманна динамічна 
грайливість, переливна 
настроєвість, то залежно від 
тексту зміцнення трнально-
го насилення окремих голо-
сів, то знову спаяння їх в 
один могутній тріюмфаль-
ний унісон. У сполученні з 
бандурою спів Капелі вит-
ворює тільки її характсрис-
тичний настрій (чи ліпше 
„ембієнс"?), який становить 
підставу її успіху. Це рівно-
часно вияв любови вико-
навців рідної пісні. Бо наша 
пісня — це невичерпаний 
скарб перлин, який своїм 
сяйвом огрівав, огріває і 
далі огріватиме наші душі, 
та своєю силою не дозво-
лить нам забути хто ми, та 
світові дасть нагоду нас 
пізнати. Під темперамент-
ним диригуванням Володн-
мира Кол'есника, Капеля 
продовжує свій високий, 
творчий рівень виконання. 

Громада Дітройту дові о-
літньою моральною; мате-
ріяльною підтримкою дала 
вияв своєї високої оцінки 
праці Капелі. Подібний ви-
яв признання висловила 
вільна батьківщина, приз-
наючи Капелі з 1991 році 
Шевченківську премію, а 
цього року надаючи знам'я 
„Заслуженого артиста Ук-
раїни" найстаршому ста-
жем бандуристові Петрові 
Китастому та довголітньо-
му голові і адміністраторо-
ві Петрові Гончаренкові, 
який був також конструкто-
ром оригінального типу 
бандури. 

Для відзначення цього 
75-літнього ювілею зорга-
нізовано громадський Ко-
мітет, що його очолив Ярос 

(Закінчення на crop. 3) 

Любов Коленська 

ПИСЬМЕННИЦЯ, ЩО 
ПЛАКАЛА ПОЕЗІЯМИ В ПРОЗІ... 

Ні 
Володимир Ќосик, Париж, у статті „Елементи 

національного буття в творах Ольги Кобилянськоі" 
підкреслює такі її твори, де є національні елементи, як ось у 
повістях „Царівна", „Через кладку", „Апостол черні", чи 
оповідання „Думи старика". В. Ќосик зауважує, що і в 
інших творах „у якійсь мірі помітний відгомін часу в 
якому кожний із цих творів написаний. Іншими словами, 
всі вони відносяться до періоду зростання національної 
свідомосте, усвідомлення потреби освіти, знання, органі-
зування українського національного життя і розгорнення 
дискусії про нарід, його соціальні потреби і національну 
майбутність". Автор статті у підсумку пише, що „постаті 
творів Ольги Кобилянськоі висловлюються до всіх 
проблем тодішньої епохи (кінець XIX — початок XX ст. 
ст.). їх турбує особливо доля українського народу, його 
соціяльне, культурне і національне положення, його 
майбутність". Проте, постаті в творчості О. Кобилянськоі 
те'ж „звертають увагу на негативні риси українського 
народу, на його несвідомість, некультурність, як також на 
байдужість української інтелігенції, яка шукає кращого 
приватного життя навіть шляхом переходу 'в табір 
ворогів' (тобто поляків і росіян). Однак, як висловлюється 
одна з героїнь, коли навіть „лише сота частина народу 
думає про крашу долю і національну свободу, то цей нарід 
не згине". 

Василь Лев, Ню Йорќ, ўстатті „Емансипація в творах 
Ольги КобилянськоГ перш ўсього натякає на еманснпа-
ційннн рух у XIX сторіччі, що, як відомо, сильним 
відгомоном відбився в європейській літературі, а в тому— 
і в українській. З-поміж письменників підхопила цю течію 
Ольга Кобилянська, — пише автор, — впроваджуючи 
проблему емансипації в таких повістях, як „Людина'' і 
„Царівна". В.„Царшні" героїня Наталка заявляє: „Я чую в 

собі проблиск якоїсь сили... та зацитькує її та груба сила, 
що панує довкола всевладно". Порушує цю проблему О. 
Кобилянська і в інших повістях — ‚‚Ніоба", „Через 
кладку", „За ситуаціями", як і в оповіданнях — „Мелянхо-
лійний вальс" та „Некультурна". „Питання поглядів О. 
Кобилянськоі, віддзеркалене в постатях, що змагалися за 
індивідуальність жіноцтва та емансипаційні проблеми, 
вимагає окремих дослідів, спертих головно на її корсспон-
денцїї з І. Франком, О. Маховеєм, Лесею Українкою, М. 
Коцюбинським та іншими, на працях дослідників. її 
творчосте". А в дальшому В. Лев підсумовує: „В основно-
му Кобилянська займає передове місце серед пнсьменни-
ків, що зверталися до проблем емансипації, суспільного 
визволення жіноцтва.. Вона перша, впровадила в україн-
ську літературу постаті жінок-емансипанток, які борються 
за рівноправність жінки з мужчиною, намагаються 
вирватись із кайданів буденщини і духової вбогосте". 

Стаття Анни Самофал, Коннектикат, „Українська 
родина в творах КобилянськоГ ділиться на підрозділи, що 
говорять самі за себе: Важливість любови для`української 
родини; Ідеал подружньої гармонїї; Труднощі подружньо-
го життя; Релігійність і непорушні закони морального 
життя; Взаємовідносини між батьками і дітьми; Хата в 
житті украшської родини і бажання приватної власносте. 
Заки встановити цей поділ у своїй статті, А. Самофал 
синтезує її на самому початку, пишучи: „Читаючи її (Кобн-
лянської) твори, можна легко знайти матеріали, що 
характеризують українську родину, а разом з-цим — і 
українське суспільство. Від способу життя і добробуту 
родини залежить і стан суспільства. Так, як і інші 
письменники, вона виявляє важливість любови в українсь-
кій родиш". 

За кожною із статѓей слідує резюме іншими мовами. 
Як теж —навпаки—тут є праця д-р Іваннн Мірчух-Ратич і 
німецькою мовою, а резюме — англійськоюў-— „The 
Dichotomy Structure in О. Kobyljan'skas novel's", ‚Дихото-
мія як структурна засада в новелях Ольги КобилянськоГ, і 
резюме українською мовою. Стаття гшоаціщує „функцію. 
численних прикладів літературно! дихотомії, що П 
вживала О. Кобилянська у трьохноЕелях—'Природа', — 
'Некультурна' і 'Битва', що вийшли разом по-німецькн під 

спільним заголовком: Kleinrussische ftoyellen. 
На думку Кобилянської, — пише в резюме І. Мірчук-Ра-

тич, що людина, яка є складовою частиною природи — 
„може осягнути свій потенціял тільки через життя в 
гармонії з фізичним всесвітом. Конфлікт між людиною і 
природою за зверхність вкінці спричинить загибіль 
обидвох. Антропоморфні представлення природних 
явищ, що віддзеркалюють людські прикмети, посилюють 
ефект новель". 

Своєрідним доповненням цього збірника є саме 
обговорювані три новелі О. Кобилянської — „Природа", 
„Некультурна" і „Битва", що вийшли в перекладі на 
німецьку мову самою Кобилянською в 1901 році в 
Міндені, Вестфалія, з передмовою Ґеорґа Адама. У 
збірнику теж поміщено титульну сторінку цього видання, 
що, як уже згадано, вийшло від заголовком: Kleinrussische 
Novellen". 

Цікаво, що коли переглянути назви місцевостей, де 
живуть автори есеїв цього збірника, — завважите їхню 
різноманітність; і Америка, і Німеччина, і Франція... 
Проте автори знайшли спільне зацікавлення і виявили 
глибоке зрозуміння творчосте Кобилянської, її життя та й 
тодішнього картатого і стрімголовного часу, в якому 
творилися нові ідеології, змінявся державний лад, розго-
рялися мега-конфлікти. 

Збірник, що його дбайливо зредагувала Олександра 
Кнсілевська-Ткач, цікавий, добре опрацьований, матерія-
ли зібрано, дотримуючись клясичного порядку, статті 
обґрунтовані, гармонізують зі собою, одна одну доповню-
ють, завершуються одним акордом признання для 
творчосте Кобилянської — видатної письменниці. 

Один лише виникає запит: як зацікавити збірником 
молодь? Мені здасться, розв'язка тут проста: читати учням 
і студентам під час лекцій, скільки ж бо тут прецікавих 
фрагментів із особистого життя письменниці, скільки 
добрих і глибоких аналіз. Тим вони будуть, цікаві і для 
молодої людини, адже вони, справжні, і справжня 
Кобилянської — героїня цієї Доби. 

Збірник цей,.. у сущі 16 дол. з пересилкою можна 
набути, звертаючись на адресу: Alexandra Tkacz, 84 
Midland Blvd Maplewood, N. J. 07040 

. 
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Формою відзначення за-
служоної установи СФУ-
ЖО, її Фінансової комісії на 
Америку був святковий по-
луденоќ із змістовною про-
грамою, що відбувся 14-го 
листопада 1993 року впри-
міщенні УОКЦентру в Фі-
лядельфії. 

В програму ювілею, у цім 
випадку срібного, бо 25-літ-
нього, входить насвітлення 
діяльносте установи, що й у 
цьому святкуванні мало міс-
це, та про її багатогранну 
діяльність читачі „Свобо-
ди" могли довідатись уже із 
спеціяльної сторінки, якою 
редакція „Свободи" приді-
лила увагу цій установі у 
числі 196 з 15-го жовтня 
1993 року. 

Тож перейдім до святко-
вого полуденку. Звичайно 
не згадуємо про вступи, але 
тут треба відмітити, що 
вступ-даток на певний обід 
з коктейлем та вишуканою 
мистецькою програмою, — 
був 15 дол., що свідчить про 
увагу організаційного комі-
тету даної імпрези до учас-
ників святкування. 

Приємне естетичне вра-
жоння робило саме оформ-
лення залі — дібрані квіти, 
побільшена емблема СФУ-
ЖО декорували сцену. А на 
прибраному буфетовому 
столі — апетитні закуснич-
ки і свіжі овочі. Все це — 
діло рук двох жінок молод-
шого покоління: членќи Фі-
нансовоі комісії Христини 
Харини-Сеник і її сестри 
Звенислави Кульчицької. 

СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 9 г̂о ГРУДНЯ 1993. 
= 

ВІДЗНАЧЕННЯ 25-ЛПТЯ 
ФІНАНСОВОЇ КОМІСІЇ СФУЖО 

ВЗСА 

`Відкрила святковий юві-
лейний полуденок голова 
Фінансової комісії СФУЖО 
Америки Марія Харина щн-
рим привітальним словом 
та проханням вшанувати 
пам'ять покійних членок 
комісії, які вклали багато 
праці попередніми роками, 
а це: Ольга Фацієвнч, Воло-
димира Ценко, Ірина Пс-
ленська і Марія Татарська, 
їх вшанували присутні вста-
ванням і хвилинною молн-
товною мовчанкою. М. Ха-
рина передала ведення прог-
рами в руки досвідченої 
діячки, зв'язкової комісії 
Мирослави Гіл, яка попро-
сила о. митрата Зенона Зло-
човського відкрити полуде-
нок молитвою. Після мо-
литви учасники споживали 
страви, а у відповідний мо-
мент піднесено тост за успі-
хи членства Фінансової ко-
місіі 

Під час полуденку ведуча 
М. Гіл прочитала ряд при-
вітів, вирізняючи привіталь 
ні листи від Митрополита 
Стсфана Сулика, Владик 
Роберта Москаля та Василя 
Лостена. Прочитано привіт 
від ЗУАДК. 

М. Гіл представила гос-
тей, які репрезентували гро-
мадські централі та органі-
зації: Український Народ-
ний Союз, Український 

Пластова Станиця в Ню Йорќу 
ПОВІДОМЛЯЄ, що 

СВ. МИКОЛАЙ 
завітає до пластової 

і не-пластової дітвори 
в суботу, 18-го грудня 1993 р. о год. 2-ій по пол. 

Відповідну сценку виконає новацтво 
Пластової Станиці. 

Двері .‚небесної канцеляріГ будуть відкриті 
від ѓод. 11-ої ранку 

у Пластовому Домі при Другій авеню ч. 142 

Організація Американці в Обороні 
Людських Прав в Україні — АЃРУ 

повідомляє, що 
в понеділок, 13-го грудня 1993 року 

о год. 2-ій по пол. 
відбудеться церемоніяльна 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗОЛЮЦІЙ 
СТЕЙТОВОГО СЕНАТУ і СТЕЙТОВОЇ 

АСАМБЛЕЇ НЮ ДЖЕРЗІ 
з нагоди 

60-ЛІТТЯ ВЕЛИКОГО ГОЛОДУ 
В УКРАЇНІ 

у залі Стейтового Сенату, Стейтовий Дім 
Трентон, Н. Дж. 

Спонзори резолюцій: 
Сенатор РОНАЛД РАЙС 
Есемблімен ЃЕРІ МакЕИРО 
Есемблімен ДЖЕЙМС ІАНҐАРІ 

ґ А МС 
Учасників просиио прибути навалю о ѓод. 1:45 по пол. 

За Інформаціями прошу твлвфонумпгм до АЃРУ 
(201)373-9729 J 

Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 
КЛІВЛЕНД, Огайо 

повідомляє, що 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАРАДИ 
ОКРУГИ 

відбудуться 
в суботу, 18-го грудня 1993 р. о год. 10-ій ранку 

в залі їм. Митрополита Андрея Шептицького 
ST JOSAPHAT UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 

5720 State Road, PARMA, Ohio 
В нарадах зобов'язані взяти участь члени Управи Окружного 
Комітету, відділові урядовці, організатори та делегати 32-ої 

Конвенції наступних Відділів: 

18, 50, 102, 108, 112, 115, 166, 180, 222, 233, 240, 
291. 295, 328, 334, 358. 364 

Гостей, членів Украінського Народного Союзу радо вітаємо. 

Осінні наради призначається організаційний спрсзам, 
Конвенції УНС у 1994 р. та опікуванням 

100-пггтя Існучання нашої Установи. 

В нарадах візьмуть участь: 

У Л Я Н а Д Я Ч У К , головний предсіедмик УНС 

Тарас Шмаг'ала, головний контролер ўне 
В а С И Л Ь Л І Щ И Н Є Ц Ь К И Й , ГОЛОВНМЙ радний УНС 

За УПРАВУ ОКРУГИ: 
Василь Ліщииоцький, голова 

Марія Б обечко, секретар Богдан Сомків, касир 

Братський Союз та „Про-
зидіння", а також складо-
внх організацій СФУЖО: 
СУ А (Наталія Даннленко), 
УЗХрсст (Володимира Кав-
ка) ОЖОЧСУ (Люба Сілс-
цька). 

До слова попрошено го-
лову СФУЖО Оксану Бриз-
гун-Соколнк, що вшанува-
ла своєю присутністю цю 
ювілейну імпрезу, прибув-
ши з Торонто із своїм му-
жем інжу Ярославом Соко-
ликом та з Володимирою 
Лучків, фінансовою сскре-
таркою СФУЖО. О. Соко-
лнк виголосила глибоко-
змістовне слово признання 
для діяльностн Фінансової 
комісії СФУЖО Америки 
та для її незмінної голови і 
надхненниці М. Харини. 
Вперше на філадельфійськім 
терені була тут В. Лучків. 
Як кооптована до Екзеку-
тиви СФУЖО шість місяців 
тому в ролі фінансової сек-
рстаркн СФУЖО, В. Лучків 
виявила повну обізнаність з 
фінансовою діяльністю фс-
дерації, зокрема Фінансової 
комісії Америки, що її вона 
високо оцінила. У своїм 
виступі В. Лучків продемон-
струвала мистецькі марки, 
видані старанням СФУЖО. 
Марка носить відображен-
ня скульптури роботи Віта-
лія Шишова „Марія з Ісу-
сом", приміщеної перед ста-
ринною церквою св. Онуф-
рія (XV століття) у Львові. 
Спонзором цієї скульптури 
стала 1992 року СФУЖО, 
там же` надруковано афішу 
та марки із цим відображон-
ням. Духом своїм мистець-
ке відображення відповідає 
гаслові СФУЖО на Рік Ро-
дини ООН: „Бережімо ді-
тей! Діти — найцінніший 
скарб!" Саме марка була 
видана цього року для від-
значсння 45-річчя дДяльнос-

ФІЗІО-
ТЕРАПВВТИЧНА; 
РЕЃАБІЛІТАЦІЯ 

Лікуємо хворих з недугами м'я-
зів, нервів та суглобів. 

Застосовуємо огрівання, 
ультразвук, елетричну сти-

муляцію, масажі, руханќу, 
застрики й лікареѓва. 

Приймаємо всі асекураціі 
та „Модікор". 

Д-р А. Григорович 
І 

д-р А. Підгородецька 
44 Salt Mark's Place 

New York, N.Y. 10003 
(212) 529-5966 

ти федерації її напевно на-
буватимуть прихильники 
СФУЖО. 

Урочистою точкою було 
вручення усім членќам Фі-
нансової комісії Америки 
грамот, доконала цього від-
значення О. Соколик спіЛь-
но з В. Лучків. 

Діяльна довголітня член-
ка Фінансово! комісії Люд-
мила Чайківська дала сис-
тсматично опрацьовану до-
повідь про працю комісії. 
Слухаючи її, можна було 
відновити в пам'яті — рік за 
роком — всі оригінальні 
почини цієї установи. 

Небагато залишилось 
нас, давніх „сфужівок", що 
ствдіялн мало не у кожно-
му почині федерацій Тож 
варто, може, пригадати ге-
незу самих балів преси з 
1971 року. Фінансова комі-
сія, що діяла на терені ЗСА 
від 1968 року, шукала все 
нових форм діяльностн. Ад-
жо треба було фондів для 
праці СФУЖО, зокрема 
для видавання квартальни-
ка „Українка в Світі". Дум-
ку про Балі преси Еидвигну-
ла М. Харина, обговорю-
ючи з редакторкою квар-
тальника св. п. Іриною Пе^ 
ленською можливості фі-
нансувати її „чадо" — „Ук-
раїнку в Світі". Для здій-
снення ініціятиви довелося 
„постукати" до журналістів 
і представити їм цю оригі-
нальну думку. Редактором 
щоденника „Америка" був 
тоді Мстислав Дольниць-
кий, покійний тепер, відо-
мий журналіст, а тоді голо-
ва СУЖА. Саме до нього 
звернулися наші невтомні 
діячки (може із трепетом). 
На щастя їх ініціятива при-
пала редакторові до вподо-
би, і він звернувся до д-р 
Романа Криштальського, 
секретаря СУЖА. Видно 
день був погідний, бо д-р 
Криштальський погодився 
представити ідею з Філя-
дельфії на нарадах СУЖА. 
її прийнято. Отож влашто-
вувано усі 15 балів преси у 
дружній співпраці обох ус-
танов. Характерною для 
балів була постанова: жю-
pJijSepe до ўваги не лише 
гарну поставу представнн-

— NOW IN ENGLISH — 
Dmytro Yavornytsky's 

KOZAKS of UKRAINE 
For information send a sell-
addressed stamped envelope 

to: 
BEACH PEBBLES PRESS 

1187 Coast Village Rd. 
Suite 1-275 

Santa Barbara, CA 93108 
U.S.A. 

У СВІТЛУ ПАМ'ЯТЬ 
У світлу пам'ять померлих дорогих осіб на українські 

студії в Гарвардському університеті пожертвували: 
Петро Новак — $1,000 в пам'ять дружини бл. п. Софії Нс-

век. 
Роман і Міра Грабці з родиною — $1,000 у світлу пам'ять 

та в першу річницю смерти бл. п. о. Володимира Грабцл. 
Марія Марусяќ з родиною — $1,000 у пам'ять чоловіка, 

батька і дідуся бл. п. Осипа Марусяка в десяту річницю смер-
ти. 

Рома М. Гайда — $1;000' в пам'ять батьків бл. п. о. Ярс-
слааа І Любови Княгиницьких. 

Д-р Теодор Ѓ̀ Міра Залуцькі — $1.000 в пам'ять бл. п. Лю-
би Драґанчук. 

Галина Михайлів і родина Пончич — $1,000 в пам'ять бл. 
п.: о. Яком, ЕастахП, Ольги, Богдана, Евстахія, Ярослава, 
Мирослава І Володимира Яхніа; о. Макара Михайлом та 
д-ра Романа Голічока. 

Інж. Ярослав Цюк — $250' в пам'ять се. п. Остапа Саа-
чинського. 

У пам'яте бл. п. д-ра Володимира Когутяка: Марія Глад-
ка, Михайло Шипула.І Стефанія Шипула — по $200; Рома і 
д-р Марко Ґудзяки, Ярослава І д-р Олександер Ґудзяки, 
Ярослава і Омелян Томичі — по $100; Корнелій Когутяк з 
дружиною — $50; Василь Рабарський з дружиною, Теодор 
Семенаќ з дружиною — по $10. 

Ірена і Андрій Даріян Сольчаники — $200 в пам'ять мами 
бл. л. Марії Сольчаник. 

Герта Соколик — $100 в пам'ять чоловіка бл. п. д-ра Ва-
силя Соколика. 

Лідія Одежинська з донями — $100 в пам'ять мужа і бать-
ка св. п. Івана Одежинського в дев'яту річницю смерти. 

Ярослава Слиж-Панчук — $100 в пам'ять брата св. п. д-ра 
філ. Антона Слижа в десяту річницю смерти. 

Ніна І проф. Омелян Пріцаки — $100 в пам'ять св. п.Люд-
г.'.илн ДрвгомановоІ Демиденко. 

Зоновій Стельмах — $100 замість квітів на могилу бл.. 
Романа Данилюка. 

Марія Каплиста — $100 в пам'ять мужа бл. л. проф. Інж. 
Макара Калпистого о 14-ту річницю смерти. 

Інж. Ярослав І Ольга Дужі — $10 в пам'ять бл. п.: Катру-
сі Сливки, Ольги Михвлосмч, Віри Савчук. Олянтас І Рома-
на Данилюка. 

Галина з Годованських Сиротюк — $50 в пам'ять бл. п. 
родини Годоеанськнх. 

Лідія І АдрІя.н Стецики — $25 в пам'ять бл. п. Володими-
ра Ткача. 

' Складаємо подяку всім жертводавцям, що никориста-
ли дорівнювальні фонди їхніх працедавців. л 

Дякуючи жертводавцям за пожертви линемо до Госпо-
да з молитовним проханням, щоб дарив Померших вічним 
спокоєм І радістю. 

ГОЛОВНА ЕКЗЕКУТИВА 
ФОНДУ КАТЕДР УКРАЇНОЗНАВСТВА 

'-" 

ці пресового органу, але, в 
першу чергу, її інтелскту-
альну й духову підготовў: 
обізнаність з органом пре-
си, який представляє, укра-
їнознавчу підгЬтову, участь 
у студентських та молоде-
чнх органЬаціях. Незабут-
німи для учасників балів 
преси були появи двох осіб 
із „світу" СУЖА: це д-р Р. 
Криштальський, арбітр еле-
ганції в світі мужчин, і ре-
дактор і письменниця Оль-
га Кузьмович, що зберігала 
чар світовбї дами. Часто 
з'являлися вони в товарнс-
тві найдавнішого журналіс-
та („з ќрови і кости" — на 
жаль, це польська калька) 
Івана Кедрина-Рудницько-
го. Нехай цей спогад давньої 
‚‚сфужівки" буде тихою 
згадкою над могилами св. 
п. д-р Р. Криштальського і 
св. п. ред. М. Дольницького 
та незабутньої „сфужівки" 
св. п. Ірини Пеленської. 

Після наведеного тут „ін-
термеццо" перейдім до мис-
тецької програми ювілей-
ної імпрези. Слово поезії і 
звуку надано двом музи-
кам: вокалістці Калині Чов-
ган, меццо-сопрано, і пія-
ністці-акомпаніяторові Рок 
соляні Гарасимович. З щи-
рим признанням і наявним 
зворушенням сприйняли 
присутні виконання цих мис 
тців: два перші твори — лі-
рика Лесі Українки, музика 

Ювілейний... 
(Закінчення зістор. 2) 

лав Дужий. Він свідомий 
цього, яку велику працю 
виконав громадський комі-
тет в організування цілого 
ряду концертів та підгото-
ви для заплянованої другої 
поїздки в Україну, подав 
його склад, а це: заступник 
голови: Стефан Когут, Оль-
га Дужий, д-р Павло Джуль, 
Адріян Блюй, Зенон Василь 
кевич, Борис Потапенко, 
Петро Гончаренко; секрета-
рі: Наталія Яцків, Ліда 
Врублсвський; Пресова ко-
місія: Володимир Баран, 
Цасиль. .Колрдчцн, МчррР-
лав Ласовськнй-Крук, Ро-
ман Лазарчук; скарбники: 
Володимир Мурѓа, Воло-
димир Гупалівський; Фінан 
сова комісія: Рома Когут, 
Зеня Юрків, Ірина Маріт-
чак, Люба Жура, Анна Гна-
тюк, Юрій Король; Мнс-
тецька комісія: Юрій Брез-
день, Марта Савчук, Воло-
димир Грушкевич, Ярко 
Козак, Юрій Крохмалюќ, 
Діяна Курило, Андрій Ля-
тишевський; члени: Ярема 
Щсарук, Ґена Скипакевич, 

д-р Марко Фаріон. Голова 
комітету подякував усім за 
гарну і успішну співпрацю. 

Із словами подяки висту-
пив також теперішній голо-
ва Капелі Стефан Когут. 75 
літ тому натхнені Прови-
діння.м кобзарі заснували 
Капелю, яка крізь заслання, 
розстріли, тортури, табори 
як мітичний Фенікс,все від-
живала і свою місію все 
гідно виконувала і далі ви-
конуватиме. Він висловив 
подяку присутнім за участь 
в концерті і на руки Я. Ду-
жого за працю Комітету. 

Кирила Стецснка — „Стоя-
ла я і слухала весну", „Хо-
тіла б я піснею стати". Із 
ќляснќи Калина Човган ви-
конала „Габанеру" з опери 
Бізе „Кармен", а закінчила 
лірично-грайливою піснею 
на слова Т. Шевченка, музи-
ка Я. Степового: ‚‚Утопта-
ла стежечку через яр". У час-
ники свята мали враження, 
що співала нам молода май 
бутня зірка, із чарівною 
появою. 

Молитвою закінчено цей 
знаменний полуденок. 

Наталія Пазуняк 

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

поставити Мехіко еконо-
мічно дещо на ноги, то це 
виставить ЗСА на ще гріз-
нішу інвазію Америки з 
півдня, довести Каліфор-
нію й інші південні стейти (і 
не тільки їх!), до ще прик-
рішої господарської кризи, 
з якої не вибрести. Житте-
вий інтерес ЗСА наказўе йо-
го Урядові зменшити еко-
номічний контраст з тим 
сусідом. Мехіко мусить бу-
ти втягнене у русло гльо-
бальної економіки, а здійс-
нити це нікому іншому, як 
Америці. Робітництво ЗСА 
пострадає. Воно і праве, 
коли так завзято боролось 
проти тої НАФТИ. Але, хоч 
як болюча ця операція на 
тілі американського робіт-
ника.вона невідкладна. Мо-
же колись насправді все 
вирівняється, і навіть поши-
риться завдяки співпраці з 
Мехіко число „джзбів" у нас. 
Та на це ж не дуже можна 
надіятися, бо часи розквіту 
економіки ЗСА завдяки 
продукції зброї, та безкон-
куренційності іншої амери-
канської продукції і попиту 
у світі, на неї, безповоротно 
проминули... Це стосується 
не тільки ЗСА. Воно справд-
жусться і в Англії, і Німеч-
чині і всюди, відколи і я, 
смиренний раб Божий, став 
їздити Ніссаном і носити на 
хребті сорочку з ГонґКон-
гу. Це докази ґльобалізму 
економіки. 

А що Україна? Вона була 
в КОМЕКОНІ, економічній 
прибудівці Варшавського 
Пакту разом із Росією, чи 
пак її курателею. Наразі 
вона ні в ЕЕУ, ні в ҐАТТ. 
Москва тим часом засотує 
щораз тісніші вузли над 
Україною, приманюючи її 
до тіснішого економічного 
„союзу" з нею. А Україна 
ізольована економічно в 
нинішній економічній кон-
стеляції гльобальноі еконо-
міки, існувати не може. То по 
радьте Президентові Кравчу 
кові, що йому робити. А РІД 
стану економіки залежить не 
залежне буття держави, усе. 
Пов'язаність у сфері сконо-
міки з іншими державами 
без сумніву незалежність 
вкорочує. Це в порядку, ко-
ли одна держава не зазіхає 
на те ж політичне підкорен-
ня іншої. У всіх цих ЕЕУ. 
ҐАТТ-ах і АРЕ-ах таких 
імперіялістичних затій не-
ма. А у всякому слнанні з 
Росією воно наявне. То де ж 
вихід? І 

Ділимося сумною 
вісткою з родиною 

та українською громадою, 
ідо несподівано 
відійшов від нас 

на вічний спочинок, 
на 70-му році свого 

трудолюбивого життя 
наш дорогий 

МУЖ. БАТЬКО, ДІДО 

СЛ. П. 

ПЕТРО БЕРЕЗА 
Похований а мавзолею на цвинтарі в Ню Орлес. 

Залишив у глибокому горю та смутку: 
дружину — РАЇСУ 
доньки — 

ТАНК) з мужам БИЛ 
ЖАКЛІН з мужам АНДРУ 

внука — ЕНТОМ 
брата, братову в Чикаго 
светру в Україні 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

` 
РОДИНА 

В ПОНЕДІЛОК, 6-ГО ГРУДНЯ, група пџлеспашів на 
західньому березі Йордану обстріляла авто з ізраїльтяна-
мн-поселенцямн, двоє з них убито, троє ранено. Від 13-го 
вересня цього року, тобто від дня підписання у Вашінгтоні 
договору між Ізраїлем і Палестинською визвольною 
організацією, палестннці вбили 14 ізраїльських посеаен-
ців. Після останньої терористичної акції вже й прем'ер-
міністер їцак Рабін висловив сумнів у тому, що ізраїльські 
війська відійдуть з територій, відведених для палестннсь-
кої автономії, до 13-го грудня, як передбачав згаданий 
договір. 

-

У ПЕРШУ СУМНУ І БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
(14-го грудня 1993 р.) 
нашого найдорожчого ^ 
ТАТА, ДІДА І ПРАДІДА 

бл. п. 
КАРОЛЯ ОЛІВИ 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
буде відправлена N 

у вівторок, 14-го грудня 1993 р. о год. 8-ій ранку 
в католицькій церкві св. Юра в Ню Йорќу 

Про молитви за спокій душі покійного в цей день просять: 
донька — ЄВГЕНІЯ ЧУМА 
внучки — НАТАЛІЯ і ВІРА з родинами 

В ПЕРШУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
нашого дорогого 

МУЖА, БАТЬКА І ДІДА 

бл. П. 
ТОМ АСА КОСТІ ВА 

буде відправлена 

СЛУЖБА БОЖА 
в неділю, 12-го грудня 1993 р. о год. 8-ій ранку 
в церкві свв. Петра і Павла в Джерзі Ситі, Н. Дж. 

Родина просить про молитви за спокій душі покійного. 

Після Служби Божої родина запрошує на 
ТРИЗНУ 

яка відбудеться 
а церковній залі, Джерзі Ситі, Н. Дж. 

Родина КОСТІВИХ 

Ділимося сумною вісткою, що 31-го жовтня 1993 р. 
після недуги на 93-му році життя відійшла у вічність 

бл. п. 
Я ПАВЛІВНА 

КИЧКО-ЗЕМСЬКА 
Покійна народилася 20-го березня 1901 р. в селі Мриў 

на Чернігівщині. Закінчивши педагогічний технікум у.МринІ 
в 1924 р. вчителювала у Калениках І Ќу ќшині. У 1930 р. за-
кінчила Ніжинський Інститут народної освіти й викладала 
фізику І математику в десятилітці у м. Козельці на Чернігіа-
щині. 

При вимушених обставинах у 1S33 р. з чоловіком Дмит-
ром Олексієвичем І двома дочками виїхала на Кольський 
півострів, де пробувана І вчителювала 5 років. 
Повернувшися в Україну в 1938 р. вчителювала у с. Мостм-
щах. У 1942 р. з чоловіком І трьома дочками опинилася в Ні-' 
меччині, І в 1950 р. родина виїхала в Америку. 

Покійна залишила в смутку' дочок: Нонну, Раю І Валю, 
зятів Вадима I Рокальда, семеро внуків І трьох правнуків. 

Нехай американська земля буде їй легкою. 
Похоронено покійну 3-го листопада на українському 

православному кладбТжді в Баанд Бруку, Н. Дж. Панахиду 
в похоронному заведенні, Літургію і заупокійну Службу 
Божу відправив о. Євген Богуслааський у церкві са. Возне-
сіння у МейлелвудІ, Н. Дж. 

Хорові церкви Вознесіння, зокрема Раї ДІДОВІЙ І Варварі 
Тиховській за зорганізування хору, відвідування хворої в лі-
карні та велику допомогу в сумний нам час; друзям, особ-
лиао Наталі і Петров Буйнякам, Галині І Левкові Майстрен-
кам, які присвятили багато часу, щоб допомогти нам у наш 
тяжкий час; усім учасникам на Панахиді, похороні й тризні, 
і тим, що не змогли прибути, але були думками й душею з 
нами; за велику кількість квітів, які покійна дуже любила, за 
пожертви на добродійні цілі, складає щире спасибі — 

РОДИНА 

:'--. 

-

ill 

-

' 

ії_`̀ - . 

Ділимося сумною вісткою 
з родиною, приятелями й знайомими, 
що у вівторок, 23-го листопада 1993 р. 
на 56-му році життя відійшов у вічність 

після тяжкої недуги, 
заосмотрений НайсвятІшими Тайнами 

наш найдорожчий 
МУЖ, БАТЬКО, СИН I БРАТ 

бл. п. д-р 

ОРЕСТ МАРІЯН 
КРАВС 

під-попковник (Lt. Colonel) американської Армії, 
учитель І пластовий вихоаник. 

У глибокому смутку залишилися: 

. 
дружина — ОКСАНА 
доньки — ТАНЯ 

АНІЗА 
мама - АНАСТАСІЯ 
брат — ЮРІЙ з дружиною НЕОНІЛЕЮ 

та дітьми РОМАНОМ й АДРІЯНОМ 
тесть - СИЛЬВЕСТЕР ПІГУЛЯК 
братове — МАРТА 
шевѓрова — ОЛЕНЌА ТОПОРОВИЧ з дітьми 

ТАРАСОМ, МАРКІЯНОМ, 
РОКСОЛЯНОЮй ДАНИЛОМ 

та ближча й дальша родина в Америці, 
л ` Канаді, Аргентині, Польщі й Україні . 

Замість ксітіз, проситься складати на Т-во „Броди-Пев", 
українську католицьку семінарію та Muscular Dystrophy 

. . ' .-АізоаУ 

- -



4. СВОБОДА, ЧЕТВЕР. 9-го ГРУДНЯ 1993. Ч. 234. 

27 LB 
НАМ 
MACARONI 
OIL 
FLOUR 
RICE 
SUGAR 
MARGARINE 
COFFEE 

j CHOCOLATE 

FOOD 
8S0g 
M2K1LO 
1 
5 
2 
2 
1У2 " 

250 g 
100 g 

! BAKING POWDER 100 g 
I TEA 100 g 

PARCEL TO UKRAINE 
S 25.50 

Over 12 Klos Of 27 Pounds' 
Free delivery in I. Frantovsk.. Lvrv. 
Ternopll. Can tor other areas.. 
Order by mailing your address and 
that ol your relatives along with 
checW Money Order to: 
UKRAINE MARKETING CO. 
poBoxosa 
YORKTOWN HTS, NY 105964)553 
Tel: (914)552-6843 

П POLISH AGENCY WAWEL 
161 Market Street 
Passaic. N J. 07055 
Tel. 12011 778-7535 

WAWEL TRAVEL II 
743 Edgar Road 
Elizabeth. N.J 07202 
Tel (9081 355-2373 

MAZOfl POLISH AGENCY 
110S. Main SL 
Manville. N.J. 08835 
Tel 19081 6850730 

ПАЧКИ в УКРАЇНУ 
З ДОСТАВОЮ 6-9 тижнів, ' 
ДО ДОМУ мін. 15 фунтів 

по $0.99 за фунт 
Відбираємо пачки з дому $1 39 за фунт 

Висилайте пачки U P S — $0 95 за фунт 

УВАГА ! 
Релігійні товариства та організаці`ї, які висилають в Україну 

більшу КІЛЬКІСТЬ товарів дасмо по знижених цінах. 

Туризм у східню Україну 
(не в Центральну, Надцніп-
рянську) обмежений через 
далеку віддаль від Києва. 
Найдальша ціль Полтава, 
Харків і в поворотній доро-
зі Запоріжжя, Київ та око-
лнці. або ж мета — західні 
області — Львівщина. Моя 
друга поїздка в травні і черв-
ні 1993 року відбулась у 
Донецьку область , місто 
Слав'янське. Швидкий по-
тяг Київ — Луганське про-
тягом ночі завіз мене до 
Слав'янська. до мого райо-
нового міста. Донецька об-
ласть мас лісостеп, з балка-
ми, чорнозем з мінсральни-
ми покладами, як крейда, 
пісок, глина та інші, на кот-
рих я не визнаюся. Слав'ян-
ське мас хемічний завод і 
лікувальні заклади — „гря-
зі"; мас фабрику для елек-
тричних провідників. 

На південь в сусідстві 
лежить Краматорське з тяж 
кою індустрією; Дружківка, 
Константннівка і Донець-
кий кряж з вугіллям. В Мос 
кві добре знають, чому во-

Відвідини сходу Ўк$аїни 

Співас схід України — хор міста Слав'янське 

ни хочуть, щоб Донбас від-
коловся від України... 

В щоденнику „Свобода'` 
дехто у своїх статтях пише 
про брак патріотизму в схід 
ніх і південних областях і 
про не вживання українсь-
кої мови. В дійсності так 
воно не с. Говорити україн-
ськоьо літературною мо-
вою не багато хто з нас 
уміє, але, відвідуючи родн-
ни. я говорив — своєю ук-
раїнською мовою, а вони до 
мене і не ‚‚чтокали" і не 
„дакали". З цим дописом 
пересилаю фото місцевого 
хору: фото я зробив у парку 

літнього театру міста Сла-
в`янське. Як бачите, удеко-
рована сцена на-зелено, тоб 
то клсченням, як у нас нази-
вали. 

Перед концертом висту 
пила доповідачка і в своїй 
15-хвилннній промові роз-
казала українською мовою 
про свято Тройці і чому 
удекоровують на-зелено 
храми, будинки, хижі та 
інше. 

Відспівали хористи чоти-
рн — п'ять народних по-
важних пісень, а потім — 
жартівливі українські пісні. 
1 лише віддали данину пів-

I. С. Коропецький 

УКРАЇНСЬКІ ЕКОНОМІСТИ XIX 
СТОЛІТТЯ ТА ЗАХІДНА УКРАЇНА 

КИЇВ: Либідь, 1993. — 192 сюр. 
Ціна 6.00 дол. + 2.00 дол. за пересилку 

Автор — професор економіки в Темплському 
університеті, ЗСА. 

В книжці зібрано ґрунтовні студії про життя та 
наукову діяльність українських економістів XIX ст., 
серед яких були такі визначні постаті, як Вернадський, 
М. Туган-Бараиовський, К. Гаттенбергер, К. Воблий, T. 
Войнаровський та ін. Досліджувані ними аспекти 
економічної науки, які довгий час замовчувалися або 
спотворювалися в Україні, розглядаються у тісному 
зв'язку з розвитком економічної думки в Західній 
Европі. 

Замовити можна в: SVOBODA BOOKSTORE 
ЗО Montgomery Street, Jersey City, N.J. 07302 
Мешканці стейту Ню Джерзі підлягають 6%-му податкові. 

ПАПА ІВАН ПАВЛО II в оприлюдненій у Ватикані заяві 
запевнив віруючих, що почуває себе дуже добре. Він 
сказав, що змушений говорити про свос здоров'я публіч- І 
но, бо в останні дні в Римі розповсюджуються чутки про 
його хворобу. Одна з італійських телевізійних станцій 
повідомила, що Папа Іван Павло і І заражений вірусом, 
який викликає хворобу, подібну до АІДС. 

АГЕНТСТВО РОЙТЕР інформує з Бейруту, що ливансь-
кий міністер туризму порушив кримінальну справу проти 
.‚Міс Ливан" — 22-річної красуні Гади Турќ. Як тільки 
вона повернеться на батьківщину, її відразу заарештують. 
Річ у тому, що Гада під час конкурсу ‚‚Міс Всесвіт" в 
Йоганнесбургу сфотографувалася разом з „Міс Ізраїль" 
Тамарою Порат. а Ливан, як відомо, перебуває у стані 
війни з Ізраїлем. Цілком ймовірно, що Гаду судитимуть 
, за співпрацю з ворогом". 

нічному сусідові — закінчи-
ли спів однією жартівлн-
вою піснею російською мо-
вою. 

Я пішов до парку з пле-
мінннком. хоч не знав про 
концерт. Як завжди, в нас 
брак рсклями. Також не 
було згадки про концерт в 
українській газеті, що вихо-
дить в Слав'янському. Є тут 
український часопис, —зна-
чить. українці, що читають 
його. 

Був заклик із Слав'янсь-
ка, щоб помогти сиротам, і 
знову без адрес:). Я залн-
шив пожертву в кузина, 
щоб він передав, і одержав 
поквитування з чотирма 
підписами до Америки. Ста 
рий формуляр російською 
мовою, але печатка з тризу-
бом — українською мовою. 

На всіх урядових будин-
ках в моєму місті синьо-
жовті прапори, навіть у най-
меншому поштовому відді-
лі. Пам'ятник, поставлений 
тим. що принесли сюди ко-
муністичну владу в 19І7 
році, достатньо звандалізо-
ваний. Пам'ятника про пе-
ремогу над німецькими на-
цистами — в пошані. Два 
тижні я там був. Це мало 
часу, щоб усе побачити, 
відчути і обороняти віднео-
правданих закидів. 

їздити треба, не ховав-
шнсь. Поїздка відбулась 
щасливо. 

Михайло Мартиненко, 
секретар 245 Відділу УНС 

ВИПРАВЛЕННЯ 
П О М И Л К И 

У „ С в о б о д і " ч. 233 на 
першій стор інц і у вістці 
„ЗСА сприятимуть перего-
ворам України і РосіЃ і0-ий 
рядок згори треба читати: 
„з метою уможливити лік-
відацію ядерної зброГ`. — 
Ред. 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

П'ЯТНИЦЯ, 
17-го ГРУДНЯ 1993 р. 

Пассейк, Н. Дж. Місячні збори 
Т-ва їм. Т. Шевченка 42-го Відд. 
о ѓод. 7-ій вам. в УНДомІ при 237 
Hope Avenue. Є важні справи. 
Просимо взяти участь. Перед 
закінченням року просимо чпе-
нів вирівняти свої вкладки по 
зборах. Приєднуйте нових чле-
нів до УНСокззу. — В. Марущак, 
рекорд, секр. 

У Гонолюлю... 
(Закінчення зі стор. 1) 

кого університету, який під 
цю пору є професором-гос-
тем в університеті Вискон-
син, не міг прибути на кон-
венщю, а його доповідь п.з. 
„Харків після перестройкн 
— деякі напрями", зрефе-
рував предсідник сесії В. 
Дмнтришин. 

Проблеми сучасної укра-
їнської культури обговоре-
но на сесії, що у ній взяли 
участь редактор журналів 
„Сучасніть" і „Всесвіт" Ми-
кола Ркбчук з Києва, Окса-
на Грабович (Гарвардський 
інститут), Наталія Пили-
п'юк (Албгртійський уні-
верситет) і Галина Ѓринь 
(Торонтонський унівсрси-
тет) як дискутант. В додат-
ку до згаданої сесії НТШ, 
українській літературі були 
присвячені ще три окремі 
конференції: „Література в 
сучасній Україні: деякі нові 
перспективи", в якій взяли 
участь Ася Гумецька й Нуся 
Мільман (обі з Мишиґснсь-
кого університету) і М. Руб-
чак; Джеймс Мейс, який 
мав служити предсідником 
цієї сесії, не міг приїхати з 
України, де він тепер пра-
цює; круглий стіл на тему 
‚‚Український авангард і 
1990-ті роки" та сесія „Мо-
дернізм в українсь`кій літе-
ратурі", яка кожного року 
відбувається з тими самими 
учасниками: Максим Тар-
навський (Торонтонський 
університет), Д. Гузар-
Струк І Олег Ільницький 
(Альбертійський універси-
тет) , Григорій Грабович 
(Гарвардський університет) 
був дискўѓантом. Всі вони 
враз із М. Рябчуком брали 
участь теж у згаданому ли-
шс круглому столі , який 
викликав цікаву дискусію 
про значіння авангарду і 
модернізму. 

Слід згадати теж круглий 
стіл присвячений темі пере-
кладів „монументальних 
праць", що його спонзору-
вала Американська Асоці-
яція Україністів, яка, до 
речі, відбула свої засідання 
на форумі цієї конвенції. 
Дискусією круглого стола 
проводив Майкл Фласр 
(Гарвардський інститут), а 
учасниками були: Роман 
Коропецький (Каліфорній-
ський університет, Лос Анд-
желес), Уляна Пасічняк 
(Центр ім. Яцика), Дейвид 
Фріќ і Ф. Сисин. 

Не менш важливим ніж 
сесії були панелі на загальні 
теми, які включали одну 
українознавчу доповідь.'На 
приклад, сесія п.з. „Східньо 
-слов'янські письменники", 
що нею проводила Н. Пи-
лип'юк, включала доповідь 
В. Смирнова (МекМастер 
університет) про творчість 
Ліни Костенко; сесія „Уні-
ятський ренесанс в Східній 
Европі" мала у програмі 
доповідь А. Сороківського 
(Гарвардський університет) 
про УГКЦ, а сесія „Фол-
кльор у слов'янському сві-
ті" включала цікаву допо-
відь Наталії Кононенко 
(Вірджінський університет) 
про життя і звичаї українсь-
ких кобзарів і лірників. 

На підставі програми кон 
венції у Гонолюлю можна 
сміливо ствердити, що заці-
кавлення україністикою у 

ВАЖНА ІНФОРМАЦІЯ 
про оголошення у „Свободі" 
й „Українському Тижневику" 

(The Ukrainian Weekly) 
З огляду на це, що деякі установи, підприємства чи 
приватні особи присилають оголошення на невідпо-
відну адресу, буває спізнене поміщення тексту, що 

спричинює нарікання. 
Пригадуємо, що оголошення приймає шиключно АДМІ-
НІСТРАЦІЯ ВИДАВНИЦТВА. Всю кореспонденцію 
І прохання про інформації просимо скеровувати до 
МАРІЇ ШЕГЇАРОВИЧ, керівника Відділу оголошень. 

Адміністрація „Свободи" 
tfae^0^r^MMW^M^MM)rMMMW^0M^rVWr^^^MMW04rMMMN^M^rWr^0WN^^MMMMVVWr'N0N^N^ 

УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

So. Bound Brook Monument Co. 
45 Mountain Avenue. Warren. H.J. 07059 

PATCA ХЕЙЛИК, власник 
(908)647-7221 ' (908)647-3492 
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СТАВИМО ПАМ'ЯТНИКИ, МАВЗОЛЕЇ, СТАТЎІ З 
РІЗНИХ ГРАНІТІВ, БРОНЗИ НА ПРАВОСЛАВНОМУ 
ЦВИНТАРІ СВ. АНДРІЯ В С БАВНД БРУКУ, 
CD. ДУХА, ГАМЛТОНБУРҐУ ТА ІНШИХ 

світовій науці зростає. Не 
тільки є чимало конферен-
цін і поодиноких виступів 
на українські теми, але біль-
ще і більше науковців неуіс-
раїнського походження по-
чинають цікавитися україн-
ськимн проблемами. І ще 
одне позитивне явище: на-
уковці неукраїнської націо-
нальности, які приїжджа-
ють з України, щоб взяти 
участь у цій конвенції, внс-
тупають явно як громадя-
ни української держави й 
представники української 
науки. 

Наступного року КОНЕЄН-
ція відбудеться у Філядель-
фії де є велика українська 
громада . Слід подбати, 
щоб учасники конвенції, які 
приїжджають на цю подію 
не тільки зі ЗСА і Канади, 
але з цілого світу, мали 
нагоду запізнатися з укра-
їнською громадою і тим 
самим пізнати краще укра-
їнську культуру. На форумі 
цієї конвенції годилося б 
зорганізувати товариську 
зустріч для україністів і 
взагалі для тих науковців, 
які позитивно ставляться до 
української проблематики, 
а, що найважливіше, треба 
забезпечити приїзд тим вче-
ним з України, які не мають 
фінансових засобів, щоб 
приїхати до ЗСА. 

Відкривається... 
(Закінчення зі crop. 1) 

наќ „Просвіта" не замика-
тиметься на просвітянській 
діяльності , а видаватиме 
книги та організовуватиме 
кредитові спілки, підприєм-
чі просвітянські структури 
тощо. Сьогодні ж перед 
просвітянами стоїть основ-
не завдання: активна праця 
у передвиборчій кампанії. 

Почесний президент 
„Просвіти" Дмитро Пав-
личко підкреслив, що„Про-
світа" є чи не найбільшою 
політичною силою, тож він 
проситиме її підтримки в 
його боротьбі за мандат до 
нового парляменту Украї-
ни. За словами Павличка, 
теперішня виборча бороть-
6а повинна провадитись 
більш делікатно і стримано. 

У театрі Національної 
Опери України відзначено 
125-річний ювілей Товар'неѓ 
ва „Просвіта". Перед прн-
сутніми виступили : голова 
Верховної Ради України 
Іван Плющ, віцепрем'єр-
міністер М. Жулинський, 
П. Мовчан та голова Това-
риства „Україна" Іван Драч 

М. Жулинський зачитав 
привітання Президента Ук-
раїни та вручив групі прос-
вітян дипломи про присво-
ення почесних звань. Для 
учасників та гостей відбувся 
концерт майстрів мистецтв 
та мистецьких колективів. 

COQjP 

(ТТЇтмікг t TVII 
26 Firsl Avenue 

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

НА РІЗДВЯНІ СВЯТА: КУТЯ, 
МАК. ГРИБИ, СВЯТОЧНІ КАР-
ТОЧКИ, КОЛЯДИ (касетќи -

платііки). ВИСИЛАЄМО 
ПОШТОЮ. 

ПРАЦЯ 

Пошукуємо чоловіка 
до праці при багато-родинному 
домі в Queens, N.Y. Помешкан-
ня на місці. Телефонувати на 

(718) 784-7268 
по 5-ІЙ ѓод. воч. — 
питати — Кароліна 

Пошукується жінку 
до чищення дому І бюра. 

Платня від 300 до 370 дол. му-
сить мешкати а передмісті Чи-

каґо. Мешкання запевнене. 
Тол.: 1-708-393-3999 
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ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРНВНИК 

Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN! 

NEW YORK І.ОКОГГИЦЯХ 
ЛЎІС НАЙҐРО — директор 

Родина ДМИТРИЌ 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK. N.Y. Ї0009 

(212)674-2568 


