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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
РОЗГЛЯДАЄ УРЯДОВІ ПРОЄКТИ 

Київ (УНІАР). - Тут у 
вівторок, 14-го грудня, піс-
ля двотижневої праці в ко-
місіях, розпочалася сесія 
Верховно! Ради України.' 
Депутати розглянули пакет 
урядових заходів боротьби 
з гіперінфляцією. 

Виконуючий обов'язки 
прем'єр-міністра України 
Юхим Звягільськнй, пред-
ставляючи догументн, зая-
внв, що холод в помешкан-
нях, школах та лікарнях, 
обмеження телевізійних пе-
редач та інші подібні явища 
— є наслідком мораторію 
на будівництво АЕС. З цієї 
причини Україні треба до-
датково купувати 7.5 міл. 
тонн мазуту, що коштує 450 
міл. дол. Четверте за рік 
рІЗКе ПІДВИЩеННЯ ЦІН ВИЌЛИ' 
кане підвищенням цін на 
нафту і газ. „Всі наші спро-
би регулювати економічні 
процеси без жорстких ан-
тншфляційннх заходів ефек 
ту не дали", — пояснив Звя-
гільськнй. Для покриття 
дефіциту бюджету „опера-
тивно вишукуються додат-` 
кові, неемісійні засоб$}", але 
для цього, на думку керів-
ника Уряду, треба якісно 
змінити всю фінансовс-бюд 
жетну систему: розділити 
фінансові ресурси центру та 
регіонів, надавши останнім 
більшу свободу бюджетних 
маневрів, максимально ско-
ротити дотації товарови-
робникам. 

В податковій політиці 
пропонується диференційо-
ванс зменшення- ставки на 
продовольчі товари з 1994 
року, оподаткування не до-
ходу, а прибутку до 90 від-
сотків з наддоходів. Конт-
р о ля за використанням кре 
днѓів, спільна з Націоиаль-
ним Банком України систе-
ма керівництва кредитними 
ресурсами комерційних бан 
ків, створених за рахунок 
грошей державного сектс-
ру. Регульований НБУ курс 
зберігається, а з початку 
1994 року скасуються усі 
полегші щодо обов'язково-
го продажу валюти та дії 
індивідуальних ліцензій на 
відкриття валютних рахун-
ків в чужоземних банках. 
Підприємства та організа-
ції валюту купуватимуть на 

тендерних торгах, з враху-
ванням напрямків її внкори-
стання, і під наглядом комі-
тету використання валют-
них надходжень (так званий 
тендерний комітет). 

Особливо незадоволенні) 
Зв'ягільськнй діяльністю 
комерційних банків та пре-
си. Комерційні банки він 
звинуватив у привласненні 
наддоходів, роздмухуванні 
ініфляції, підвищенні цін, 
пониженні курсу карбова-
нця, а пресу — в ѓістерії, на 
яку Уряд не звертатиме ува-
. н. Проте, Зв'ягільськнй 
сказав, що Уряд просить 
пробачення в пенсіонерів за 
затримку виплати пенсій. 

В наступному році Уряд 
України плянує провести 
приватизацію 20,000 малих 
підприємств (всього в Ўкраї 
ні їх зареєстровано 25,000). 
Щодо великих та середніх 
підприємств, то із 40,000 
буде акціоновано 8,000. До 
кінця наступного року рі-
вень недержавного сектора 
має сягнути 40 відсотків. 
Продуктами харчування Уќ 
раїна забезпечена завдяки 
доброму урожаєві, однак 
і тут є проблеми. „Через 
відсутність в Уряді необхід-
них кредитних ресурсів на 
закупівлю соняшника та 
цукрових буряків, забезпе-
чення олією і цукром є проб 
лематичним", — сказав Звя 
гільський. 

Із січня наступного року 
експортні мита лівідуєть-
ся, але тимчасово під конт-

.ролсю держава буде екс-
порт найбільш дохідних 
товарів. 

Обговорення пакету вн-
щезгаданих документів про 
довжиться в наступні дні, а 
14-го грудня сесію Верхов-
ної Ради України передава-
ли в радіо і телевізії лише до 
полудня. Відтак депутати 
ухвалили постанову про 
припинення прямих пере-
дач із залі парляменту. Пра-
ця Верховної Ради буде внс-
вітлюватнся у формі корот-
гих репортажів. Деякі депу-
татн голосували і за відсут-
ніх колег. Більшість спос-
терігачів оцінюють це рі-
шення, як черговий крок у 
загальному наступі на сво-
боду слова. 

ВІДНОВЛЕНО ДІЯЛЬНІСТЬ 
СХІДНЬО-ЕВРОПЕЙСЬКОЇ 

КОАЛІЦІЇ 

Світова преса занепокоєна 
виборами в Росії 

Концерт ансамблю і, Нова" 
отримав прихильну критику 

Джерзі Ситі, Н.Дж. — 
Щоденник „Стчр-Леджер" з 
14-го грудня помістив об-
ширну рецензію свого му-
знчного критика Пітера 
Спенсера на концерт камер-
ного ансамблю „Нова", що 
відбувся в церкві Успіння у 
Морріставні, Н.Дж., в неді-
лю, 12-го грудня. 

Вичерпна рецензія прик-
рашена світлиною Лариси 
Крупи, піяністкн та одної fa 
організаторок ансамблю, є 
прихильна та аналізує кож-
ну точку цікавої програми 
та її виконання. 

Критик підкреслює, що 
несподівано погана, зимова 

погода вимагала справж-
нього ентузіязму до камер-
ної музики слухачів і вико-
навців, які зуміли виклнка-
тн теплоту інтерпретацією 
своєї програми, в якій були 
твори модерністів, як Пієрн 
і Пуленк, але також і роман-
тнків, як Франк. Найбільш 
оригінальним уважає П. 
Спенсер „Вокс балянс" Джо 
рджа Крамба, виконаний 
при затемненому світлі і 
замаскованих музиках — 
усе разом з характером де-
що експериментальним. 
Але, на його думку, все це 
включно із піяном було від-
повідно подане та зробило 
враження на слухачах. 

Праця на захист українства 
Закарпаття 

Оттава (ОУПС). — Захо-
дами Товариства Плекання 
Рідної мови тут здано до 
друку працю проф. Яросла-
ва Рудницького про діялект 
південного Закарпаття. Во-
на — незміненнй передрук 
рідкісного її першого вн-
дання з 1944 ря"гу. Само в 
собі вона — продовження 
монографії автора й Г. На-
конечної про „Південно-
карпатські говори", ; що 
вийшла друком у Ляйпцігу 
у видавництві Ото Гаррас-
совща в 1940 році. 
‚-‚Крім науковогоў обидві 

праці мають ідейне значен-

ня: вони беззаперечно до-
казують, що південно-кар-
патські говори — органічна 
частина українського мов-
ного обширу, й усякі нама-
гання наукових фокусників 
творити якусь „русинську 
мову", а там і „русинський 
народ", не мають ніяких 
наукових основ. 

Ці намагання не переве-
лися й сьогодні, й тому пс-
редруіс цієї праці після 50 
років її першої появи не 
тільки науково-ѓрунтова-
ннй, але й ідейно оправда-
ЕНЙ. -

Ьашінгтон (Бюро УНС). 
— Східньо-европейська ко-
аліція, яку засновано перед 
двома роками, відновила 
тепер свою діяльність зуст-
річчю в Польсько-амери-
канському конгресі 6-го гру 
дня. В зустрічі взяли участь 
представники Вірменії, Бол 
ѓарії, Естонії, Мадярщнни, 
Латвії, Литви, Польщі, Ру-
мунії і української діяспо-
ри. 

Учасники зустрічі стверд 
дали спільно, що найбіль-
шою тепер небезпекою є 
зріст російського імперія-
лізму і підтримка його зі 
сторони американських по-
лѓгичинх кіл, що допомагає 
аґесії Росії у відношенні до 
її сусідів. Підкреслено, що 
появилися численні статті в 
американській пресі, які 
підтримують ідею „страте-
гічної співдіГ між Росією і 
ЗСА, яка нагадує тепер до-
говір у Ялті. 

Усі присутні погодилися 
у погляді, що Росія хоче 

відноьотн свою панівну ро-
лю на терені колишнього 
СССР і здобута вплизи в 
Східній та Центральній Ев-
ропі. Російська військова 
активність в Молдові, Гру-
зії і Таджнкістані, як також 
економічний і по'літичний 
натиск на Ўкраїну і балтій-
сьхі держави були темою 
широкої дискусії 

Учасники конференції є 
занепокоєні останніми реак 
ціями Уряду ЗСА на російсь 
ќу активність, а з тим відві-
динамн віцепрезндента Ела 
Ґора в Москві та пляно1 

ваною зустріччю президен-
та ЗСА Билла Клінтона з 
Борисом Єльцином, що має 
відбутися в січні. 

Члени коаліції рішили 
передати Урядові своє нев-
доволення щодо теперіш-
ньої політики америкаясь-
кого Уряду. Рішено тепер 
зустрічатися кожного тиж-
ня для обговорювання ак-
туальних подій та спільної 
на них реакції. 

У Чикаго відзначили 120-ліття НТШ 

Москва. — Світова преса 
активно обговорює висліди 
парламентарних виборів і 
референдуму з приводу но-
воі конституції в Росії. Спо-
стерігачі переважно годять-
ся в тім, що, не зважаючи на 
перемогу партії імперіяліс-
та і шовініста Владіміра 
Жіріновського, антиєльцин 
ські сили не зможуть об'ед-
натнся і зформувати єдину 
опозицію президентові, од-
нак якщо таке об'єднання 
таки відбудеться, то Боріс 
Єльцин натрапить на ще 
більший опір, ніж у попе-
редньому парляменті. 

Лондонська газета „Дей-
лі Телеграф" пише, що „заг-
роза з боку Жіріновського 
буде збалянсована ширши-
ми уповноваженнями, що їх 
дістав російський прези-
дент згідно з новою консти-
гуцією". 

„Особливістю майбут-
нього російського парля-
менту, — підкреслює ан-
глійська „Тайме", — буде 
те, що в його складі домі-
нуватимуть цілком невідо-
мі люди. З одного боку, в 
ньому буде представлений 

могутній бльок прихильни-
кіз Жіріновського, з друго-
го — незалежні кандидати, 
переважно провінційні чи-
новннки з числа комуніс-
тів". 

Кореспондент японської 
газети „Нігон Кейдзай" пи-
ше з Москви, що „антипре-
зидентські сили здобудуть 
понад половину депутат-
ських місць в нижній пала-
ті і президент Єльцин, оче-
видно, буде змушений дія-
ти щодо парляменту в над-
звичайно складних умо-
вах". 

Агентство Ассошієйтед 
Пресе інформує, що прези-
дент Ўєднаних Стейтів 
Билл Клінтон, ознайомив-
шись з першими висліда-
ми виборів у Росії, остеріг 
від занадто поспішних про-
гноз розвитку російських 
подій. „Однак я думаю, — 
заявив президент Б. Клін-
тон журналістам, — що ці 
вибори дали до зрозуміння, 
як тяжко переробити стару 
систему, особливо під час 
світової економічної реце-
сіГ. 

Чикаго (ЕУД). — Україн-
ська громада в Чикаго, як 
завжди активна і між пер-
шимн, розпочала ювілейні 
відзначення Наукового То-
вариства ім. Шевченка — 
120-ліття його засіѓўвання 
та сторіччя перетворення на 
наукове товариство — нео-
фіційну академію наук, 

З ініціятиви Осередку 
НТШ в Чикаго та редакції 
„Енциклопедії Української 
Діяспори" (ЕУД) створився 
тут Громадський комітет 
для вшанування цього юві-
лею та з метою зорганізу-
вання підтримки „Енцикло-
педії Української Діяспо-
ри". Комітет очолив д-р 
Павло ПундіЙ, а до нього 
входили представники ба-
гатьох громадських і куль-
турних організацій та уста-
нов. Запрошено Почесний 
комітет, що складався з 
церковних представників та 
чолових репрезентантів гро 
мадського і фінансового 
світу. 

Свято мало характер юві 
лейноїзустрічі-бенкету й 
відбулося в суботу, 20-го 
листопада в Українському 
Культурному Осередку. По 
над 130 осіб після коктейлю 
й оглядин виставки видань 
НТШ засіли за святкові сто-
ли. Владика Іннокентій Л6-
тоцький мовив духовне сло-
во і благословив трапезу. 

На музичну програму 
складалися виступи мнст-
ців, що недавно прибули з 
України: Дарії Чорної-Гс-
родиської (скрипка) та д-р 
Катерини Кішки (фортепія-
новий супровід). Мисткині 
віртуозно відіграли „Вальс" 
Крайслера, „Думу про Не-
чая" Січинського та „Ле-
бідь" Сен-Санса. 

Серію коротких промов 
розпочав сеньйор україн-
ського культурного життя в 
Чикаго, проф. Мирослав 
Семчншнн, довголітній го-
лова Осередку НТШ в Чн-
каго. Він ядерно представив 
розвиток НТШ, та його ро-
лю в першому періоді до 
совєтськоі окупації Львова 
в 1939 році та підкреслив 
значення НТШ в культурно-
духовному відродженні ук-
раїнської нації не лише в 
західній Україні, але А в 
пляні соборної України. 

З черги промовляли: проф. 
Дмитро Штогрнн від упра-
ви НТШ в Америці про між-
народні наукові зв'язки 
НТШ. Він також прочитав 
листа від голови НТШ в 
Америці та Головної Ради 
Федерації Товариств НТШ 
у світі проф. Леоніда Руд-
ницьхого. Про НТШуЛьво 
ві мав слово члсн-кореспон-
дгнт Академії Наук Ўкраї-
нн та голова НТШу Львові 

проф. Олег Романів. Про-
мовець поінформував про 
відновлення НТШ та його 
значну працю за чотири 
роки від його відновлення. 
Другий промовець з Києва, 
член-кореспондент АН Ук-
раїни проф. Володимир Єв-
тух відзначив, що українсь-
кі вчені й установи Киевп--
висохс оцінюють ролю 
НТШ, підкреслював потре-
бу інтегрування інтелекту-
альних зусиль діяспори й 
України у різних конкрет-
них проектах. Одним з них 
є видавання спільного жур-
налу Інститутом соціології 
АН та редакцією „Енцик-
лопедії Української Діяспс-
ри" прн НТШ з Америці 
‚‚Українська Діяспора", а 
зокрема тісне співробітниц-
тво цих установ у редагуван 
ні й видаванні самої енцик-
лопедіїв Києві. Книги знан-
ня про українців поза межа-
ми України потребує не 
лише діяспора, але й Украь 
на, до чого вона може пс-
мітно причинитися. Прак-
тичним виявом цієї спів-
праці є відкриття в Києві 
бюра „ЕУД". 

Про новий проект, зав-
дання та перспективи 
„ЕУД" говорив її редактор 
проф. Василь Марќусь, 
який також був господарем 

(Закінчення на crop. 5) 

ЯЛИНКА В УІА 

Ню Йорќ. — Українське 
Лікарське Товариство Пів-
нічноі Америки, Відділ Мет 
рополії Ню Йорќу та Ню 
Джерзі, та Товариство Ук-
раїнських Інженерів Аме-
рики влаштовують свято 
різдвяної ялинки, яке від-
будеться у суботу, 18-го 
грудня, о год. 7-ій вечора в 
Українському Інституті 
Америки, 2 Схід 79-та вул в 
Ню Йорќу. У програмі — 
дитячий вертеп і виступ 
співачки Олі Ходоби-Фриз 
та д-ра Лева і Марії Волян-
ських. Буфет та напої з від-
критої бари. Вступ — 20 
дол., для дітей до 16-ти 
років — безкоштовно. Тел. 
для інформацій — д-р А. 
Баранецький (212) 995-61 ІЗ 

ФІЛЬМ К. ГОРНОВОГО 
В НЮ ЙОРЌУ 

Ню Йорќ. — Тут у субо-
ту, 25-го грудня, в готелі 
Едісон, Тайме Сквер, відбу-
деться висвітлення фільму 
‚Два листи до Господа Бо-
гаи (режисер і сценарист — 
Константан Горновий). По 
чаток о год. 5-ifl по полудні-
Телефон для довідок (212) 
779-3792. 

У СВІТІ 
ПОЛЬСЬКА ВЛАДА звинуватила канадського адвоката 
Юджіна Новака в прямій причетності до міжнародної 
підпільної торгівлі дітьми. Польські матері діставали 1000 
дол. за дитину, тим часом нові батьки в Канаді платили 
посередникові 25,000 дол. за дитину. 

У ВІВТОРОК, 14-ГО ГРУДНЯ, в східньому районі 
єгипетської столиці впала гора, у висліді зруйновано понад 
70 будинків. Є десятки, а може й сотні людських жертв, 
оскільки біда прийшла вночі, коли люди ще спали.У 
кожному зі зруйнованих будинків мешкало щонайменше 
півсотні осіб. 

ОЧОЛЮВАНИЙ ГЕНЕРАЛОМ Мохаммедом Айдідом 
Сомалійський національний альянс остеріг, що спроба 
деяких сомалійських військово-політичних груп зформу-
вати тимчасовий уряд приведе до нової хвилі громадяксь-
коі війни в країні. Зусилля посередників, які хотіли 
організувати діялоѓ між М. Айдідом і його головним 
суперником, тимчасовим президентом Алі Магді Мохам-
медом, виявилися безуспішними. Після того, як сторони 
відмовилися від переговорів, прихильники А. М. Мохам-
мсда заявили, що до 15-го січня 1994 року хочуть закінчити 
формування перехідної Національної ради — згідно з 
березневою угодою між усіма сомалійськими політични-
ми силами прн посередництві ООН. 

КОЛИШНІЙ ПРЕЗИДЕНТ Венесуелі Карльос Андрес 
Перез, позбавлений влади декілька місяців тому у зв'язку і 
причетністю до фінансових зловживань, сів на лаву 
підсудних. Після десятигодинного допитування голова 
Верховного суду Ґонзальо Родрігез і генеральний проку-
ратор Рамон Ескобар підтвердили, що всі попередні 
звинувачення на адресу К.А. Переза мають під собою 
підстави. Колишній президент вибрав з державної каси 
для своїх особистих потреб багатомільйонові суми 
грошей. 

РІШЕННЯ УРЯДУ МОРЇГІРО Госокави скасувати 
заборону на імпорт рижу викликало хвилю протестів з 
боь.у японських селян і опозиційної Ліберально-демокра-
тичної партії. Однак останні соціологічні опитування 
свідчать, що країна все ж готова до цієї небуденної акції. 
Наприклад, її прихильно прийняла Асоціяція японських 
працедавців, яка об'єднує десятки тисяч власників невели-
ких компаній. Голова Асоціяції Такесі Нагано сказав 
журналістам, що рішення уряду посилить активність 
азіятських селян, котрі вирощують рнж, і пожвавить 
сільське господарство Японії. Згідно з пляном уряду, 
спочатку Японія дозволить імпортувати тільки 4 відсотки 
рижу, необхідного країні, і хоч це далеко від ідеі 
справжньої вільної торгівлі, спостерігачі трактують цей 
крок як прогресивний — у порівнянні з цілковитою 
забороною імпорту. 

В ПОНЕДІЛОК, 13-ГО ГРУДНЯ зрезигнувала з посту 
голови Консерватнвно-прогресивноі партії Канади, 
недавній прем'єр-міністер країни Кім Кемпбелл. її відхід з 
політичного життя є пов'язаний з тяжкою поразкою партії 
в останніх парляментарних виборах, коли канадські 
консерватисти позбулися навіть можливосте зформувати 
партійну фракцію. К. Кемпбелл, яка все ж не втратила в 
народі особистої популярносте, заявила, що має намір 
вернутися до викладацької діяльносте. Від запропонова-
ного теперішнім прем'єром Жаном Кретісном місця 
амбасадора в одній з країн Східньої Европн К. Кемпбелл 
відмовилася. 

КЕРІВНИК ЛІВІЇ ПОЛКОВНИК Муаммар Каддафі 
скасував суспільну власність на овець і верблюдів. До 
цього кроку його змусили міжнародні санкції проти Лібії, 
які дуже послабили її економічно. Міністерство сільсько-
го господарства країни майже за безцінь продало 6,000 
овець і верблюдів бідним лівійським родинам. Економіч-
на скрута більше не дозволяє М. Каддафі дотримуватися 
„соціалістичних принципів",`він уже декілька разів 
вксл ошіювався за розвиток чужинецького туризму в Л і бію 
і за перетворення лівійських динарів у вільно конверто-

Л. ЕСПИН ЗРЕЗИҐНУВАВ 

Вашінгтон. — Тут в сере-
ду, 15-го грудня, секретар 
оборони ЗСА Лес Еспин 
несподівано зрезигнував, не 
подаючи жодних конкрет-
них причин. Його резнгна-
ція входить в життя 20-го 
січня 1994 року. 

Президент Билл Клінтон, 
прийнявши резиґнацію Л. 
Еспина з подякою за його 
служіння, найменував на 
його місце колишнього ад-
мірала Боббі Інмана, який 
має великий досвід у праці 
Сі-Ей-Ей і Крайовій агенції 
безпеки. 

На бурхливий період уря-
дування Л. Еспина склались 
такі проблеми, як Сомалія, 
Боснія і Герцеговина, пи-
тання гомосексуалістів у 
збройних силах ЗСА і бюд-
жстні комплікації. ̂ Крім то-
го, стан здоров'я Еспина не 
дуже задовільний, його сер-
це працює на „пейсмейкс-
рі" і надщерблена нервова 
система. Кінцевою причи-
ною, яка могла заважити на 

Л. Еспин 

його резиґнації, було непо-
розуміння з директором 
бюджету Леоном Панет-
тою в справі недобору в 
бюджеті Пентагону на суму 
50 біл. дол. 

вану валюту. 
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ЗСА зможуть відстояти напад 
Північної Кореї 

Вашінгтон. — На своїй 
першій конференції з пред-
ставниками засобів масової 
інформації новозаприсяже-
ннй начальник Об'єднаних 
керівників штабів амери-
канських збройних сил ге-
нерал Джан Шалікашвілі 
намагався запевнити союз-
ників і громадськість, що 
ЗСА схцроможнимдлІдбНе 
ти напад Північної.Кореїна 
Південну Корею. Одначе 
він намагався з цього пи-
тання не робити головної 
точки своєї зустрічі з пре-
сою, заявляючи, що круж-
ляючі чутки про підготовў 
нападу Північною Кореєю 
не мають жодних конкрет-
них підтверджень. У даль-
шому ході пресової конфе-
ренціі він дуже вміло відпо-
відав на питання кореспон-
дентів про Сомалію, Бос-
нію та скомплікований бюд 
жет Пентагону. 

У своїй 25-хвнлннній прс-
совій конференції ген.Дж. 
Шалікашвілі намагався бу-
ти увічливим до кореспон-
дентів. але в той самий час 
вдало зумів оминати відпо-
віді на скомпліковані пи-
тання, чим доказав своє 
політичне вироблення. Йо-
го щире відношення до ко-
респондентів здобуло йому 
загальне признання. Він 

сказав, що вже в юнці цього 
тижня поїде до Сомалії, 
щоб домовитися про відтяг 
нення американського вій-
ськового контингенту в чис-
лі 8,200 осіб до 31-го берез-
ня 1994. При тому підкрес-
лив, що тільки біля трьох 
сотень американських вій-
ськовикіа' залишиться для 
підтримки мпроносних 
військ Організації Об'сд-
наннх Націй в тій країні. Він 
сумнівається у скоре зами-
рення воюючих фракцій у 
Боснії, але підкреслив, `що 
збільшаться додаткові дос-
тави конечної допомоги ци-
вільному населенню зі сто-
ронн ЗСА вже в найближчо-
му часі. 

Але Північна Корея була 
таки домінуючою темою 
конференції Ген. Шалікаш-
вілі сказав, що війська Пів-
денної Кореї та ЗСА єспро-
можні відбити напад Пів-
нічної Кореї, але старався 
не входити у подробиці. 

Сьогодні в Південній Ко-
реї є понад 36,000 американ-
ських вояків. Південна Ко-
рея має 650,000 власного 
війська. Північна Корея на-
раховус один міл. вояків і 
більшість з них розташова-
ні поблизу демілітаризова-
ної зони. 
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Б АМЕРИЦІ 
НАЙНОВІША УРЯДОВА статистика виказує, що кіль-
кість американських громадян, які не мають медичного 
забезпечення досягла 39.9 міл. осіб, на 2.3 міл. осіб більше, 
як рік тому. Дослідники цього явища кажуть, що мабуть 
причиною такого зросту є те, що малі підприємства 
перестали забезпечувати своїх робітників через несамови-
ту дорожнечу будь-яких програм охорони здоров'я. Саме 
ці та їм подібні статистичні дані є причиною теперішнього 
політичного заколоту, коли йдеться про переорганізуван-
ня існуючої системи охорони здоров'я. 

БЕРУЧИ ПІД УВАГУ ЗРІСТ випадків у потоптанні 
людських прав, а з там і кількість втікачів з Гаѓті, зростає 
натиск на Уряд ЗСА, щоб він змінна свою існуючу 
політику насильного повороту тих гаїтянціз, як і нарізного 
роду човнах і поромах припливають до берегів ЗСА. 
Зокрема тепер, коли після 24-годинних відвідин до Гаїті 
повернувся заступник секретаря Державного дспартамен-
ту відповідальний за людські права та гуманітарні справи 
Джан Шаттук, який у вівторок, 14-го грудня, заявив, що 
буде рекомендувати перегляд існуючої політики відносно 
Гаѓті. 

У СХІДНЬО-НІМЕЦЬКОМУ містечку Майнінген суддя 
Гайн-Юрґен Небель повідомив, що до судової відповідаль 
нести притягнено двох членів нео-нацистсьхої групи за 
напад на американських спортовціа з олімпійської 
дружини санкування, які тренувалися в околиці. Двох 
молодиків віком 17 і-21 літ оскаржено за нанесення 
тілесних пошкоджень під час нападу на американського. 
спортовця Данкена Кеннеді. 

АНАЛІЗУЮЧИ ЦЬОГОРІЧНИЙ різдвяний сезон із 
сухої точки наукової економіки, професор Єйлського 
університету Джоел Валдфогел твердить, що з усіх 40 міл. 
дол., виданих на подарунки, 4 міл. буде видано на 
непотрібні та небажані подарунки. : Свої підрахунки проф. 
Валдфогел опублікував у грудневому числі журналу 
„Амерікан Економік Рівю". 
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Демонстрація ЗСА проти України 
Кілька тижнів тому ми чули, що Президент 

Билл Клінтон відвідає у січні 1994 року Москву і 
відтіль — Київ. Але тепер Київ відпав. Промощу-
вати дорогу спершу поїхав Ал Ґор, який був в 
Казахстані, Москві і Мінську. У січні до Москви 
поїде Президент Клінтон, а відмову відві-
дати Київ слід потрактувати, як демонстра-
цію американського У`ряду проти України, за те, 
що Україна не ^оче без ніяких застережень 
позбутися ядерних ракет. Усі кількакратні заяви 
Президента Леоніда Кравчука, генерала Костян-
тина Морозова, Анатолія Зленќа і голови Вер-
ховної Ради Івана Плюща, що Україна не хоче 
бути ядерною державою, але із розрядженням 
тих ракет пов'язана проблема безпеки України, 
та проблема грошей і технічних засобів, що їх 
Україна не має, — всі ті аргументи відбилися об 
глухі русофільські вуха теперішніх лідерів у 
Вашінґтоні, як горох об стіну. 

Таке образливе відношення американсько-
го Уряду проявляється саме-тепер'ГкоЛИ виб`ори 
до росій 'ського пар"ляменту виявили сильну 
течію російських комуністів і чорносотенних 
неділимців, які одверто пропаґують відбудову 
Совєтського Союзу в його давніх кордонах, 
себто з Україною і Прибалтикою, ба навіть із 
приверненням Росії Аляски , що її Америка 
купила від царату. Просто трудно повірити, як 
люди з високою освітою на найбільш відпові-
дальних становищах американської великодер-
жави не здають собі справи з існуючої загрози: 
це не тільки загроза загирення нинішнього миру 
на Сході Европи, але й відбудова імперії, що 
автоматично потягає за собою віднову холодної 
війни з усіма послідовними наслідками. 

Ми не віримо у перемогу російських лівих і 
правих екстреміст ів , бо п ід к інець другого 
тисячоліття екстремісти не мають поля до 
попису. Але були у Москв і вже дві спроби 
перевороту, організовані сталіністами. Може 
бути і третій — може бути новий пролив ќрови, 
бо російський президент Боріс Єльцин запевнив 
собі у новій конституції майже диктаторські 
права. Проявлювання Ва^інгтоном ворожости 
супроти України — це чудовий дарунок російсь-
ким фашистам і комуністам, це скріплювання 
їхніх надій, що Захід з Америкою у проводі і 
пальцем не порушить, якщо б провалився у 
Москві Єльцин і провалилася тамошня демокра-
тизація і в ідродилася рос ійська імперія від 
Білого по Чорне море і від Балтійського моря по 
Тихий океан. Тоді пропали б всі розмови про 
нову конфігурацію міжнародних сил і про те, що 
саме Україна в її геопол ітичному положенн і 
може відіграти першорядну ролю у стабілізації 
миру і ладу в Европі. 

Існує надія, що може, західні європейські 
держави — Великобританія, Франція, Німеччина 
й Італія включно із Секретаріятом НАТО у 
Брюсселі вдарять у дзвін тривоги і напоумлять 
теперішніх володарів у Вашінґтоні. Історія не 
повторяється, але має свої паралелі. Сучасну 
с и т у а ц і ю із с у ч а с н и м л і д е р с т в о м Америки 
можна прирівняти до ери Ф. Д. Рузвелта, велико-
го реформатора на внутрішньому терені Амери-
ки і і траг ічного невдачника на Ялтинськ ій 
конференціїў 1945 році, де він усе'діяв наче під 
диктатом Йосифа Сталіна і свого найближчого 
дорадника, Альжира Гісса, якого згодом зде-
масковано, як совєтського аґента. 

Чи не було би добре, коли б від української 
громади в Америці пішли листи до Білого Дому й 
Державного департаменту з пригадкою, що не 
лицює „не бачити" України в часі, коли в Росії 
існує все ще сильна течія за відбудову совєтсь-
кої імпері ї . Може дехто сказати — Україна 
переживе образу, що американський віцепрези-
дент поїхав до Москви і Мінська та поминув Київ. 
Можна пригадати собі мудрість галицьких 
селян, які на вістку про проголошення консти-
туції в Австрії 184̂ 8 року казаг}и: „Пережили ми 
панщину — пер'еживемо й конституцію''. Австрія 
провалилася, а село українське залишилося. 

.: Але; кожна акція породжує реакцію: чи не варто 
нам; українцям, громаденам.АмерикЙ, куііьтур-

ќно реагувати? 

; Ш L ЇШЖ 

Кучма заявив, що він зно-
ву збирається бальотува-
тись до Верховної Ради. З 
іншого інтерв'ю мені відо-
мо, що Кучма не проти то-
го. аби стати Президентом 
України. 

Ні, я не вірю, що Кучма 
чорним вороном кряче над 
нашими головами лише від 
розгублсности — це снль-
ний, вольовий характер. Та-
кий вольовий, що цілком 
здатний стати диктатором. 
Та н господарської грамот-
ностн йому не бракує. Чому 
ж він вирішив запевнити 
нас. що ми не здатні подо-
латн енергетичну кризу? Ми 
просто мусимо з газу пере-
оріснтуватнся на вугілля. 
Треба будувати нові шахти, 
бо старі вже вироблені. Не-
погано було б повчитися у 
німців, як п вугілля отрн-
мувати бензину — адже ж 
вони це вміли робити понад 
50 років тому. 

До того ж, Л. Кучмі доб-
ре відомо, що органічне 
паливо (вугілля, газ, наф-
та) закінчиться всюди десь 
через півстоліття, не піз-
нш)е. А в Росії, мабуть, ра-
ніше, В той же час Росія 
зруйнувала свої грунти, а це 
багатство відновити майже 
неможливо. Отож якщо ек-
страполювати наші проб-
леми на майбутнє, то відра-
зу ж стане зрозуміло: ціною 
тимчасової вигоди (до речі, 
вельми сумнівної) нас знову 
хочуть заманити в колоні-
яльний капкан. То невже ж 
ми так легко поступимося 
тисячолітньою свободою? 

Відклав рукописа статті, 
аби перепочити, й почав 
перечитувати вістки з Ук-
раїни. І ось бачу таке: в 
Донбасі вже розроблено 
установку, яка мас перероб-
ляти вугілля на бензину. 
Покищо вона внготовляти-
ме 100,000 тонн бензини 
на рік, але це, тільки по-
чаток — вслід за цією по-
точною лінією в дію вступ-
лять інші. Ось де наш по-
рятунок, пане Кучмо!.. 

В Україні все частіше 
можна почути, що наше 
головне лихо — це розпад 
грошової системи. У нас 
навіть менший спад вироб-
ництва, ніж у Росії, а грошо-
ва система в набагато гір-
шому стані. Спостерігаєть-
ся відплив дефіцитних то-
варів і кваліфікованої робо-
чоі сили до північного сусі-
да. Купоно-карбованець 
сьогодні втратив не лише 
фізичну, але й психологічну 
вартість — він сам із себе 
почав продукувати інфля-
цію. Зрозуміти це неважко: 
цю квазівалюту ніхто не 

Микола Руденхо 

ЧИ ВИСТОЇТЬ УКРАЇНА? 
Н 

затримує в кишені, не кажу-
чн вже про сейфи, або інші 
схованки — її негайно спус-
кають з рук цілими мільйо-
нами. Серед величезної ма-
си грошей дуже багато 
фальшивих. То тут, то там 
виловлюють фальшивомо-
нетників, а в Польщі нсщо-
давнс викрили цілу фабри-
ку, де успішно виготовляли 
більйони фальшивих купоно 
карбованців. Настав час 
вводмти гривню — на псев-
довалюті не випливти із 
каламутного, KpiJ3oao.ro ви-
рування. Для такого акту є 
об'єктивні показники. На-
ша криза, як я вже згадував 
— це по суті криза енерге-
тнчна. Коли ка'рколомно 
дорожчають енергоносії, 
їхня вартість автоматично 
розкладається на всі інші 
товари. Сьогодні ми набли-
зилися до світової ціни на 
нафту (близько 100 дол. за 
тонну) — отже надалі гіпе-
рѓнфляція мас наростати 
лише через недосконалість 
фінансових механізмів. Це 
не лише розуміють наші 
урядовці, а й часто про 
це говорять. Сподіваюся, 
що вони від слів перейдуть 
до справ — тобто введуть 
нову валюту, що давно вже 
чекає свого часу в банківсь-
ких склепах. 

`Не можна сподіватися, 
що після введення гривні 
інфляція припиниться пов-
ністю, але її високий про-
цент (70% за місяць) одразу 
ж упаде. І сподіваюсь, що 
далі не ростиме, а навпаки, 
падатиме. В Росії інфляція 
не досягнула нашого рівня 
лише тому, що рубель є 
справжньою валютою, не 
підробкою під неї. А проте 
купон героїчно виконав свої 
амортизаційні функції — 
він має `право спокійно по-
мерти. 

Почали з'являтися озна-
ки справжньої, а не лише 
декларативної' приватиза-
ції, якою вона була бухваль-
но до останніх днів. Тепер 
майже щодня приходять 
вістки з України, що в об-
ласних містах і районних 
центрах продають на авк-
ціонах крамниці, рестора-
ни, готелі. Це — так звана 
мала приватизація. Але ми 
покищо не чуємо про прива-
тизацію шахт і великих під-
приемств. І через тс шахта-
рі, котрі вельми винні за те, 
що спиняються електро-
станції (навіть вугільні, а не 
лише газові), знову погро-

жують страйком. Чи пого-
дилися б вони страйкувати, 
якби шахти стали їхньою 
власністю? І так всюди — 
на фабриках і заводах, на 
транспорті. Вельми повіль-
но посувається вперед прн-
ватизація. І це ще одна на-
ша небезпека, мабуть, го-
ловна. І причина цієї мля-
вости та ж сама — нікчемна, 
фантикова грошова система. 

Слід визнати, що на дер-
жавних посадах є чимало 
людей, для яких державна 
власність вигідніша, ніж 
приватна — її набагато лег-
ше розкрадати. Про машта-
би розкрадання державної 
власности в Україні на'род 
лише догадується, а вищі 
посадові особи добре зна-
ють. Так, скажімо, І. Плющ 
і навіть сам Президент час-
тенько про це згадують, та 
що вони роблять конкрет-
но, аби зупинити розкра-
дання? Ми не знаємо жод-
ного випадку, коли б якась 
висока посадова особа була 
засуджена за казнокрад-
ство чи хабарництво. Ну 
ось, наприклад,офіцери 
Українсько військової фльо 
ти розікрали зі своїх кораб-
лів стільки палива, що його 
вистачило б для всієї фльо-
тн на цілий рік. Паливо 
продане в далекий закордон, 
а гроші, звичайно, поділені. 
Якась невідома кількість 
старших офіцерів (не нази-
ваючи прізвищ) заарешто-
вана, а командуючий фльо-
тою адмірал Кожнн надій-
шов у розпорядження мі-
ністра оборони. І це все. 
Українська військова фльо-
та покищо не така велика, 
`щоб командуючий не знав, 
чим займаються старші 
офіцери. Та й не могли вони 
розпродати паливо без ўчас 
ти адмірала. Де ж він тепер? 
Чому ми про це нічого не 
знаємо? Чому в такому разі 
не спрацьовує гласність?.. 

Подібні приклади, на 
жаль, 'можна наводити де-

1 сятками. Нерідко я чую від 
державних мужів: нашому 
Президентові бонапартист-
ські нахили абсолютно чу-
жи А ЧИ завжди це влучний" 
комплімент? Може, трохи 
бонапартизму йому б не 
завадило -г- Бонапарт умів 
керувати державою. Та й 
що це за держава, якщо 
вона дозволяє себе безкар-
но розкрадати? Це всього 
лишень конґльомерат осіб, 
пов'язаних колективною 
безвідповідальністю. 

Ось іще приклад: 100 млн. 

американських долярів, що 
належать Кременчуцькому 
нафтопереробному заводо-
ві, осіли десь за кордоном. 
Чому, за яким правом? На 
чиєму рахунку? Все це зали-
шається й досі таємницею. 1 
таких таємниць набереться 
на 10 більйонів долярів, без 
яких сьогодні так важко 
нашій державі. 

Кажуть, Президент галь-
мував приватизацію лише 
тому, що боявся великого 
безробіття. Та чого ж він 
досяі` такою політикою? 
Тільки одного: тепер слід 
запроваджувати обвальну 
приватизацію, бо уповіль-
нена приватизація нас уже 
не врятує. Зрозуміла річ: 
обвальна приватизація по-
родить обвальне бсзробіт-
тя. Це неминуче бодай то-
му, що на підприємствах 
України надзвичайно бага-
то прихованого безробіття. 
І якщо й надалі Уряд в та-
кий спосіб його приховува-
тиме, ми не лише не виЙде-
мо з кризи — ми захлинемо-
ся в ній, мов у болотяній 
рідині; Отже пора припини-
ти субсидії нерентабельним 
підприємствам — нехай во-
ни банкрутують. А збанкру-
тувавши, нехай потрапля-
ють до розумніших та енер-
гічніших господарів. Саме 
в цьому й полягає головний 
сенс банкрутств. Та я чув, 
що Верховна Рада й досі не 
розробила правового меха-
нізму цивілізованого збанк-
рутування. 

А ось іще лихо: не можна 
продавати забудови разом 
з землею — стіни можна 
продавати, а землю, на якій 
вони стоять, мусиш оренду-
вати в держави. Держава 
колись може й припинити 
оренду — це її право. Куди 
ж ти подінеш заводські, або 
фабричні стіни? Адже ж їх 
до кишені не сховати, бо не 
можна перетворити в доля-
ри — ніхто не купить. І ось 
вам державний факт: У краї-
на має на 15 більйонів дол. 
підприємств, які недобудо-
вані до 50 відсотків. їх тре-
ба продавати. Західні під-
приємці їх би купили швид-
ше, ніж добудовані, але хто 
ж купить без землі?.. 

Прикладів економічного 
безладдя так багато, що 
можна списати цілі томи. 
Єдине, що нас певною мі-
рою виправдовує, це така 
правда: ми не були держа-
вою, отже нам тепер важче 
її зформувати, ніж полякам 
або прибалтійцям. Але ми 
маємо надзвичайно живу-
чий народ — і саме цс є 
гарантом того, що самос-
тійна Україна виживе. 

Степан Яворськнй 

Юліян Мовчан 

100-РІЧЧЯ НАРОДЖЕННЯ 
м. ХВИЛЬОВОГО 

(Спогади учасника його похорону) 

І 
14-го грудня ц. р. сповнюється 100 років від дня 

народження Миколи Хвильового — видатного пнсьмен-
ника і публіциста, теоретика і речника українського 
відродження 1920 років. І хоч подібно до багатьох інших 
наших „заблуканих овець", він став членом КП(б)У та 
вірив у „загірну комуну", яка мала б принести всебічне 
визволення для українського народу, проте така віра в 
його довго не тривала. Вже на початку 20-их років 
Хвильовий висловив свою власну концепцію про шляхи 
відродження України, викликаного революцією 1917 року. 
На його думку, аби вийти з провінційної відсталости й 
наздогнати передові народи світу, можна й треба це 
здійснити тільки шляхом беззастережного здійснення 
зформульованих ним гасел — „геть від Москви! Дайош 
Европу". 

Коротко кажучи, історіософічна візія Хвильового 
ввійшла в історію під назвою хвильовизму. Його послі-
довники, названі хвильовистами, пізніше були або 
жорстоко ліквідовані, або під тиском терору „перебудува-
лися" на „соцреалістів", тобто, таких, які почали вислугс-
ваватися перед окупантом. А тому, що Хвильовий до 
таких не хотів належати, його вся творча спадщина, як 
пише Григорія Ќостюк в своШ статті „Пізнаймо його 
глибинно" („Нові Дні" за вересень ц. p.), понад півсторіччя 
була заборонена. Всі опубліковані книжки були вилучені з 
книгарень, з шкільних та міських бібліотек... Недруковану 
рукописну і заборонену ще за життя машинописну 
спадщину (листування, памфлети, роман „Іраїда", друга 
частина роману „Вальшнепи"' тощо) було вивезено 
органами НКВД відразу після самогубства письменникаў 
невідоме й очевидно знищено. Ім'я його не можна було 
згадувати, а якщо й згадувалося, то тільки з негативними й 
лайливими епітетами — зрадник, фашист, націоналіст"... 

До речі, під загальною редакцією проф. Григорія 
Ќостюка, мешканця Америки, який недавно відзначав 91 
рік свого трудолюбивого життя, з рамен Об'єднання 
Українських Письменників „Слово" в українському 
видавництві „Смолоскип" ім. В.Симоненка на еміграції 
вийшли в п'ятьох томах твори Миколи Хвильового. Але в 
даному випадку не.моїм завданням було б розповісти пѓ̀ о 
творчість цього визначного, письменника як такокдіро 
ного біографію.`Як до'речно заўважав.Гр. Ќостюќ, не 
тільки літературна творчі-ть, але насамперед біографія 
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Хвильового потребує нового і об'єктивного наукового 
перегляду. В даному випадку мені хотілося б поділитися з 
читачами спогадами про останній етап його бурхливого 
життєвого шляху про його похорон, свідком чи очевидцем 
якого я був. 

Отже, побачивши (а хто цього тоді не міг бачити?), що 
Москва розпочала в Україні генеральний наступ на все, що 
було дійсно українським — включно із запровадженням 
зловмисного голоду з метою знищення українського 
народу, Хвильовий, видно, не хотів чекати аж поки агенти 
ГПУ ( „государствснноє полѓгіческоє управлєніє") прий-
дуть, заарештують його і десь в підвалах тюрми пустять 
йому кулю у лоб подібно, як вони це вже зробили з 
багатьма іншими особами, яких вони вважали за своїх 
ворогів. Він зробив це саме з собою 13-го травня 1933 року 
в свосму мешканні в будинку письменників „Слово" в 
Харкові при вул. Червоних письменників. 

Вістка про самогубство Миколи Хвильового блис-
кавкою рознеслася по Харкову — тодішній столиці УССР. 
На другий день — 14-го травня в газеті „Комуніст", який був 
головним пресовим органом московського окупанта в 
Україні, на четвертій сторінці вгорі праворуч появилася 
невелика нотатка- некролог^^„М. Г. Хвильовий". 
Коротко згадавши, що письменник у своїй ранній творчос-
ті відбив героїку і ромаятикуреволюції та громадянської 
війни на Україні, газета писала, що Хвильовий під кінець 
життя „заплутався в націоналістичних помилках" і тому, 
мовляв, не знайшовши сил „виплутатися'' з них, вирішив 
самовільно піти з життя. 

Характерним булр те, що в тій газетній нотатці також 
повідомлялося, що похорони письменника мають відбу-
тися вжитого ж самого дня, 14-го травня, тобто, на другий 
день після самогубства. Припускають, що ҐПУ поспішало 
з похоронами тому, що боялося, що чим довший час 
залишатиметься до похоронів, тим більше людей з усіх-
усюдів буде прибувати до Харкова, що могло б перетврри-
ти похорони в могутню демонстрацію українства проти 
мосховсько-большевицької окупації України. 

Був чудовий травневий день... На дворі—тихо-тихо... 
На блакитному слобожанському небі лише зрідка пробіга-
ли хмарки. Хоч до похорону було ще добрих па'ру годин, 
проте` біля Будинку літератури вже стояло чимало людей, 
які так само, ящ і я, прибули віддати останню шану свосму 
улюбленому письменникові. 

Десь біля першої години по полудні в головній залі 
будинку розпо`чалася громадська Панахида псі пнсьменнн-
кові. Очевидно, з браку місця, вхід туди був обмежений. На 
п ^ т и д і гарну промову виголосив ВІДОМИЙ письменник 
Іван Кнрнленко — автор талановито написаної повісти 
„Кучеряві' дні" та багатьох інших творів (пізніше був 
такоил нищений, окупантом). ` л 
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Вісті з Оттави 
Канадський урядспонзо-

рує вийняткову програму 
для службовців найвищого 
рівня Уряду України. Про-
грамою завідує канадський 
центр розвитку менеджмен-
ту та канадське бюро між-
народноі освіти. Більшість 
цих службовців — це перші 
заступники міністрів, шефи 
дспартаментіз, обласні пред 
ставниќй Президента та ін-
ші важливі урядовці. Група 
з 20-ти осіб, в супроводі 
д-ра Богдана Кравченка, 
директора Інституту Дер-
жавної Адміністрації в Киє-
ві, та урядових переклада-
чів, прибула до Канади 4-го 
грудня ц. р. їх перебування 
у Канаді (головним чином в 
Оттаві, Торонто і Монтре-
алі) триватиме два тижні. В 
той час українські службов-
ці зустрічатимуть найви-
щнх канадських бюрокра-
тів і проходитимуть корот-
кі семінари на теми, пов'я-
зані з їхньою працею. 

У неділю 5-го грудня, 
члени цієї групи були гість-
ми української амбасади в 
Оттаві. їх привітав радник-
посланник амбасади, Анд-
рій Весоловський, який од-
ночасно виконає обов'язки 
амбасадора. В привітально-
му слові він підкреслив важ-
ливість використовування 
дипломатичних осередків у 
цій програмі. Під час корот-
ких розмов з деякими чле-
нами цієї групи можна було 
запримітити, що ті урядов-
ці, які стоять близько до 
кабінету прем'єра Уряду 
України, повністю підтри-
мують його політику. Вони 
досить негативно коменту-
вали про працю колишньо-
го міністра оборони, гене-
рала Костянтина Морозо-
ва, і хвалили його наслідни-
ка, генерала Радецького. Ті 
самі урядовці також сильно 
критикували недавно усуне-
ного генерала Мулявў, 
який, за їх твердженнями, 
розпалював міжнаціональ-
ні конфлікти в рядах зброй-
них сил України. 

Цікаві спостереження 
висловив перший заступник 
міністра сільського госпо-
дарства України, Анатолій 
Засуха. Він сказав, що при 
відповідних умовинах укра-
їнське сільське господар-
ство могло б постачати чо-
тири рази стільки продук-
тів, скільки воно постачає 
тепер. Одначе, Москва всі-
ми силами гальмує зусилля 
українського сільського 
господарства. Ось, наприк-
лад, недавно російські влас-
ті забльокували постачання 
фосфорних добрив, які для 
українського сільського 
господарства є необхідні. 
Коли українські власті про-
бували отримати ці удоб-
рювання через Білорусь, то 
Москва загрозила Білорусі, 
що вона забльокує поста-
чання цього добрива і для 
неї. Це, безумовно, шантаж^ 
мотивований політичними 
міркуваннями. 

Майже одночасно з гру-
пою вищих урядовців до 
Оттави прибула група нау-
ковців та спеціялістів з Ук-
раїни, які брали участь у 
проекті промислового спів-
робітництва між Канадою і 
Україною. Ця група склада-
лася з 16-ти кваліфікованих 
спеціялістів, які прибули до 
Канади приблизно три мі-
сяці тому та які відбували 
професійну практику в різ-
ннх підприємствах, науко-
вих інституціях та універ-

ситетах. У відміну до ко-
лишніх номенклятурних 
бюрократів ці молоді спе-
ціялісти є наставлені більш 
позитивно до демократнч-
них процесів в Україні. Хоч 
вони з песимізмом став-
ляться до вислідів виборів, 
до Верховної Ради України 
в березні наступного року, 
вони вважають, що Презн-
дент Кравчук веде правиль-
ну політику та що йому 
треба завдячувати те, що 
повільний процес демокра-
тизації в Україні проходить 
мирно. Деякі з інженерів та 
науковців є високої думки 
про голову Верховної Ради 
Івана Плюща. Хоч він, як 
зрештою і Президент Крав-
чук, часто мусить лявірува-
ти і йти на компроміс з 
консервативними членами 
Верховної Ради, його полі-
тика дотепер уважається 
позитивною і, на думку мо-
лодих спеціялістів, він ві-
діграватиме важливу ролю 
у майбутньому. 

Обидві групи в Україні 
відвідали канадський пар-
лямент, у якому перша гру-
па вищих урядовців мала 
нагоду зустрітись з сснатор-
кою Рейнел Андрейчук, яка 
привітала їх українською 
мовою і побажала їм успі-
хів під час їх перебування у 
Канаді. Група інженерів та 
спеціялістів, після оглядин 
парляменту, відвідала дер-
жавний музей цивілізації, а 
наступного дня зустрілася з 
урядовцями канадського 
міністерства закордонних 
справ та державної дослід-
чої ради. Цією групою спе-
ціялістів опікувався в Кана-
ді проф. Василь Янішевсь-
кий з торонтонського уні-
верситету. 

Український науковець з 
Криму, д-р Володимир Лу-
щак, вже від червня ц. р. 
перебуває у Карлтонському 
університеті в Оттаві, пра-
цюючи, спільно з каяадсь-
кими науковцями; над про-
єктом з ділянки біохемії. 
Д-р Лущак є завідуючим 
наукової лябораторіі у міс-
цевості Карадах в Криму. 
Ця лябораторія є частиною 
філії Інституту'Біології пів-
денних морів Академії На-
ук України. 

У четвер, 2-го грудня ц. 
p., д-р Лущак зустрівся з 
членами місцевої українсь-
кої громади і розповів їм 
дещо про життя українців у 
Криму, як також і поза ме-
жами України в державах 
колишнього Совєтського 
Союзу. 

У доповіді д-р Лущак 
користувався прозірками, 
що їх вік поробив під час 
своїх подорожей по просто-
рах так званої східньої дія-
спори. За його словами, 
існує три українські діяспо-
ри, а саме: діяспора захід-
нього світу, східня діяспора 
та внутрішня діяспора в 
Україні; де, оточені росій-
ськомовним населенням, 
українці почуваються так 
само відокремленими, як і 
ті, що проживають в Сибірі, 
або в Казахстані. 

Доповідач зауважив, що 
положення українців в Кри-
му є вийнятково тяжким 
тому, що більшість насе-
лення кримської области це 
росіяни, які ставляться в 
основному ворожо до са-
мостійної України. 

Після цікавої та інформа-
тивної доповіді д-р Лущак 
відповідав на запити при-
сутніх. 

Василь Стус 

.. . 

Закінчення буде. 

Мені зоря сіяла нині вранці, 
устромлена в вікно. І благодать — 
така ясна лягла мені на душу 
сумирену, що я збагнув нарешті: 
ота зоря — то тільки скалок болю, 
що вічністю протятий, мов огнем. 
Ота зоря — вістунка твого шляху, 
хреста і долі, ніби війна мати, 
вивищена до неба (од землі 
на відстань справедливости), прощає 
тобі хвилину розпачу, дає 
наснагу віри, що далекий всесвіт 
почув твій тьмяний клич, але озвався 
прихованим бажанням співчуття 
та іскрою високої незгоди: 
бо жити -:—. то не є, долання меж, 
а навикання і самособою-
наповнення. Лиш` мати — вміє жити, к 
аби світитися, немов зоря. 

` s `̀  v . -, - - . . . . . 

(Із збірки поезій „Палімпсестн", 1986). 
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Пригадуються святкуван 
ня 50-ліття створення чи 
радше, як загально було 
приняте — Внмаршу Укра-
івськнх Січових Стрільців, 
що його наша громада в 
Чикаго відзначала в 1964 
році. Участь у святкуваннях 
брало кільканадцять ще жн- . 
внх тоді в нашому місті 
усусусів. На тих воїнів-ге-
роїв гляділи ми з великою 
пошаною і гордістю. Тоді, 
може, не один із нас думав, 
чи ми, наймолодші на той 
час ветерани, дочекаємося 
свого 50-літнього ювілею? І 
багато з нас таки діжда-
лись! 

Минулого року українсь-
кі громади вшановували 50-
ліття створення Українсь-
кої Повстанської Армії, а 
цього року дивізійниќй від-
значують свій ювілей — 50-
ліття створення Дивізії „Га-
личина". 

Ювілей Українських Сі-
чових Стрільців святковано 
в усіх місцевостях вільних 
країн світу, де живуть ук-
раїнці, лише Україна мов-
чала... Інакше й не могло 
бути в ті грізні часи неволі. 

Ювілей ЎПА і Дивізії 
‚‚Галичина" відзначали і 
тут, і там, у столиці самос-
тійної України — Києві, у 
Львові та інших містах. 

З багатьох країн світу 
зіхалися дивізійниќй „під 
Броди", на гору Жбир — 
місце боїв Дивізії півстоліт-
тя тому, на місце пам'ятни-
ка-кургану, висипаного цьо-
го року на честь полеглих у 
боях дивізійників. 

На горі Жбир, біля села 
Ясенова, останній ворожий 
знаряд, спрямований проти 
Дивізії, розірвався не в лнп-
ні 1944 року, а недавно, 
перед двома роками, в черв-
ні 1991 року, руйнуючи па-
м'ятник, здвигнений студен 
тським Братством зі Льво-
ва. 

Для тих, що поклали свої 
молодечі голови на полях 
боїв за кращу долю Украї-
ни, „чи ж можуть бути кра-
щі сни", як сповнення тих 
снів? — Воля здобута! Ук-
раїнська держава є собор-
ною і самостійною! 

Для ще живих колишніх 
вояків українських військо-
вих формацій найбільшою 
ласкою від Бога й найбіль-
шою сатисфакцією був 
факт, що вони могли ќа 
рідній землі у вільній Ук-

Святкування 50-ліття створення 
Дивізії „Галичина' 

раїнській державі відзначу-
вати свої ювілейні дати. 

Українська громада міс-
та Чикаго й околиць, оці-
нюючи вклад колишніх во-
яків Дивізії у всесторонню 
розбудову життя нашої спі-
льноти, зорганізувала Грс-
мадськнй комітет для вша-
нування 50-ліття створення 
Дивізії „Галичина" 1-оїУД-
УНА. Громадський комітет 
очолив ініціятор його, го-
лова Міжкомбатантського 
Комітету інж. Степан Ґо-
ляш. До Комітету ввійшли 
представники 17 місцевих 
організацій. $о головних 
завдань комітету належало 
збирання фондів і матерія-
лів на видання одноднівки, 
зорганізування бенкету й 
мистецької програми. 

У неділю, 24-го жовтня 
1993 року, святкування по-
чалося Молебнем у катедрі 
св. Миколая, що його від-
правив Епнсоп Епархії Ук-
раїнської Католицької Цер 
ќви Владика Михаїл Вівчар. 

До апелю стали з прапс-
рами делегації молодечих 
організацій СУМ і Пласту, 
делегації ветеранів Т-ва 
ЎПА, ОбВУА і Вільного 
Козацтва та ряд дивізійни-
ків на чолі з головою Ста-
ниці Братства проф. Степа-
ном Стрільчуком. 

Бенкет відбувся у великій 
залі Культурного Осередку, 
гарно прибраній національ-
ними й дивізійними ембле-
мами. З боку залі на столах 
розставлено музейно-архів-
ні експонати історії Дивізії, 
від початку її створення по 
сьогоднішній день. Ефектнв 
ність і різноманітність вис-
тавки завдячуємо побрати-
мові мгр-ові Орестові Го-
родиському. 

При вході на залю фінан-
совий референт комітету 
мгр Роман Припхай вручав 
прибулим гостям гарно 
оформлену й багату зміс-
том одноднівку. Наша юві-
лейна, документальної вар-
тості одноднівка — це вис-
лід тяжкої праці у гарячі 
місяці літа редакторки Іван-
ни Ґорчинської, представ-
ниці Пласту. 

На залі засіло до ювілей-
ного бенкету понад 250 осіб. 

Це дивізійниќй, їхні роди-
ни, симпатиќн, духовні осо-
би й представники організа-
цій. Відкриття свята попс-
редило урочисте внесення 
прапорів комбатантських і 
громадських організацій та 
уставлення їх на підвищен-
ні. 

Свято відкрив привітан-
ням гостей і вступним слс-
вом про наше 50-ліття голо-
ва Громадського комітету і 
представник T-ва ЎПА, нев 
томний громадський діяч 
інж. Степан Ґоляш. Одно-
.івилинною мовчанкою вша 
новано пам'ять полеглих та 
померлих побратимів. 

Дальше програмою свя-
та провадив майстерно, пс-
важно, а де випадало — й 
весело д-р Юліян Куляс. Він 
заявив, що йому нсзвичай-
но приємно бути господа-
рем свята на ювілеї диві-
зійників, бо він також є 
вояком, полковником аме-
риканської армії, і завжди 
високо цінить колишніх уќ-
раїнських вояків. 

По представленні гостей 
господар свята попросив 
Владику Михаїла поблагос-
ловити святкову трапезу. 
По закінченні обіду відчи-
тано письмові привіти, а 
згодом були виступи пред-
ставників організацій з ус-
ними привітами. 

Від Українського Конгре 
сового Комітету виступив з 
привітом інж. Орест Бара-
ник, від Української Коор-
динаційної Ради — Андрій 
Скиба, від Вільного Козац-
тва — Микола Матвійко. 
Зворушливим привітом був 
виступ представника СУВ, 
95-літнього майора Армії 
У HP Миколи Лнчика. Цей 
найстарший віком ветеран 
своєю стрункою поставою і 
сильним голосом приємно 
підбадьорив присутніх. 

Кульмінаційною точкою 
бенкету було святочне слс-
во поручника ДивізіГз м'іста` 
Баффало Ігоря Чмоли. Йо-
го промова, лагідна стилем, 
переплітана цитатами пое-
зій, представила історію, 
бої і жертви Дивізії для 
здійснення лише одної цілі 
— здобуття незалежности 
Україні. Святочне слово 

було опрацьоване під кож-
ним оглядом знаменнЃо, при 
сутні вислухали його з оду-
шевленням. 

У мистецькій частині свя-
та виступив юнак Боѓдай 
Василнк з декламацією аір-
ша дивізійного поета Бог-
дана Бори — „Броди". Зго-
дом був виступ бандурист-
ки Оксани Родах-Луценко. 
Молода бандурнстка, член 
ОДУМ, виконала „Запорізь-
кий танець", вінок ухраїнсь-
ких народних пісень і „Ге-
тьманський" танець. Гарне 
виконання усіх точок було 
нагороджене признанням-
о плесками. 

Під кінець свята відбуло-
ся вручення ювілейних від-
знак і стяжок усім присут-
нілм членам Станиці Брат-
стви Дивізійників, як рів-
нож і родинам, померлих 
дивізійників. Церемонію 
вручення відзнак перевели 
два найстарші ветерани — 
майор Армії У HP Микола 
Личик і хорунжий Україн-
ської Галицької Армії Сте-
пан Куропась. 

Було радісно дивитися, 
що нас ще так багато підхс-
дило по відзнаки до заслу-
женнх старшин, учасників 
визвольних змагань. Було 

. також і сумно глядіти, коли 
замість відчитаного попе-, 
редньо прізвища побрати-
ма відзнаку приймала вдо-
ва-жінка чи сирота-дочка 
або син. 

У заключному слові д-р 
Юліян Куляс подякувв 
усім присутнім за участь, а 
виконавцям за розвагу. 
Отець Боднарчук з парафії 
св. Андрія молитвою подя-
кував Всевишньому, а всі 
присутні радісним відспі-
ванням державного гимну 
закінчили святкову програ-
му 50-літнього Ювілею Ди-
візії. 

Управа Станиці Братства 
колишніх Вояків 1УД-УНА 
в Чикаго складає щиру по-` 
дяку Громадському коміте-
тові, його Управі на чолі з 
головою інж. Степаном Ґо-
ляшем, усім організацій-
зм та` цілому українському, 
громадянству за належне 
відзначення 50-ліття ство-
ренкя Дивізії „Галичина", 
Першої Української Дивізії 
— Української Національ-
ної Армії. 

Юліян Чорній 

В рамках проекту ‚‚Укра-
їна" і заходами місцевого 
Американсько- жидівсько-
го комітету на чолі з д-ром 
Марті Пляксом та при спів-
праці з місцевим ЎЗО на 
чолі з головою мгром Ва-
силсм Ліщинецьким, у чет-
вер вечір, 2-го грудня ц. p., в 
залі ім. Митр. Шсптицько-
го у Пармі відбулася зуст-
річ головного рабина в Ук-
раїні Якова Бляйха з гро-
мадянством Клівленду — 
Парми. Рабин Бляйх при-
був на цей вечір в товарист-
ві регіонального директора 
Жидівсько- українського 
комітету в Огайо д-ра Мар-
ті Плякса. На вечорі були 
присутні також всі три свя-
щеники катедри св. Йосгфа-
та в ролі господаря. 

Вечір відкрив о. митрат 
Михайло Ревтюк, парох 
катедри св. Йосафата. Він 
тепло привітав гостя раби-
на Бляйха, д-ра Плякса та 
присутніх і підкреслив, що 
ця імпреза відбувається в 
залі ім. Митр. Шсптицько-
го, праведника і рятівника 
жидівських рабинів з родн-
нами в підземеллях катсд-
рн св. Юра у Львові, по 
монастирях та приватних 
домах українських родин 
під час жорстокої ліквідації 
жидів в часі гітлерівської 
окупації України в 40-их 
роках. Відтак мгр В. Ліщи-
нецький привітав прелеґен-
та Бляйха, д-ра Плякса та 
гостей. У своєму короткому 
виступі він згадав про Ук-
раїнсько-Жидівськс Това-
рнство на терені Клівленду 
— Парми, яке існує вже 
понад 12 років, а його зав-
даннями є старатися втри-

Зустріч головного рабина Києва 
Я. Бляйха з громадянством 

Клівленду 

мувати дружні відносини 
цих двох народів та стриму-
вати і гальмувати прист-
расті деяких фанатиків. Ра-
ціональний і здоровий ггід-
хід до деяких котроверсій-
ннх справ є ціллю і моттом 
товариства. 

Рабин Бляйх у своїй до-
повіді зазначив, що він вже 
с на пості головного рабина 
на Україну чотири роки, 
тобто тільки два роки в 
незалежній українській дер-
жаві. Він недвозначно під-
креслив виразну поправу в 
релігійно-культурному роз-
витку жидівської меншини 
в Україні в порівнянні з 
негативним станом існуван-
ня, а радше вегетації в ко-
лишньому СССР. Позитив-
ні зрушення у відношенні до 
жидів в Україні вже далися 
відчути з проголошенням 
реформ Горбачова. За часів 
советського панування єди-
на відкрита синагога в Кнє-
ві була переважно зачинена 
та недільна з причин різних 
утисків з боку комуністич-
ного режиму. Кількість си-
нагог у вільній Україні те-
пер зросла з 12 до 52. Укра-
їна піклується етнічними 
меншинами і проявляє плю-
ралізм. Рабин Бляйх — мо-
лода людина і ще не дуже 
ознайомлений з проблема-
тикою та об'єктивним іс-
торичним ходом подій на 
сході Европи, а особливо в 
Україні. В його доповіді і 
пізніше в дискусії можна 

Зеновія Терлецька 

УКРАЇНСЬКІ СТРАВИ 
Союз Українок Америки, Ню Йорќ. 1990. друге я 

пипПииа гтоо 201. Тверда обкладинка, ціна 16. 
доповнене 

00 дол. видання, стор. 201. Тверда 
Можна набувати в книгарні Свободи. 

Мешканці ствйгу Ню Джерзі зобов'язані долучити до ціни 
7% продажного податку. 

було запримітити і відчути 
залишки тенденційних ще й 
тепер антиукраїнських впли-
вів преси, радіо і телевізії 
ЗСА. Сам він народився у 
Брухлині, Н. Й., і хоч розу-
міс українську мову, все ж 
таки важко йому нею послу-
говуватнся і говорити. Він 
знає російську мову, але 
слухачі погодилися на ан-
глійську. Його предки при-
були до ЗСА з України — 
Чершвець і Коломиї. Він 
признався, що чотири роки 
тому хотів вивчати україн-
ську мову. 

Завдяки свободі слова, 
преси і релігії сьогодні у 
вільній Україні юдаїзм роз-
вивасться і має найкращі 
умови зі всіх східньоевро-
пейськнх країн та країн ко-
лишнього Советського Со-
юзу. Він сказав, що еконо-
міка та культурно-політич-
не життя в Україні є нині в 
занепаді. Зі створенням ук-
раїнської держави панував 
оптимізм і загальна евфо-
рія, а тепер є песимізм та 
депресія. Немає в Україні 
дисципліни і твердої руки, 
аби стримати розкрадання 
державного майна та спеку-
ляцію. На його думку, жиди 
в Україні с льояльними 
громадянима і журяться 
неполадками України. Там 
проживає коло 500,000 жн-
дів. Рабин Бляйх планує 
відвідати більші осередки 
нашого скупчення, зустрі-
тися з українцями і обміня-
тися з ними думками і спбс-
тережоннями. З Клівленду 
— Парми він іде до Торон-
то, а потім до Ню Йорќу, 
Філядельфія, Чикаго, іт. д. 

До згаданого просѓту 
„Україна" належать такі 
визначні особистості укра-
їнського і жидівського пй-
ходженкя як українці Бура-

ковський І. Дзюба, М. Жу-
линський та жиди Фіяберґ, 
Бляйх й інші, всього коло 
15 осіб. Після доповіді вн-
в'язалася дужі; жвава і ціка-
ва дискусія. Дискутантн ста 
ралися в культурний спосіб 
скорегувати деякі помилко-
ві і необгрунтовані мірку-
вання рабина Бляйха та ряд 
дужо актуальних і пзісучих 
справ: про невинно засуд-
жсиого І. Дем'янюка, про 
те, що українська Дивізія 
ЎНА зовсім не була анти-
семітською, про перешкоди 
до вшанування Великого 
Праведника та рятівника 
жидів Митр. ШепТицького, 
які чинять жидівські урядо-
ві чинники в Єрусалимі, 
вимушена співпраця „юден-
ратів" з гітлерівцями та 
активна роля жидів під час 
комуністичної революції 
20-их років і роля Каганові-
ча в голоді 1922—33 років. 
Рабин Бляйх не заперечу-
вав історичних фактів. Він 
відповів, що за часів кому-
ністичного панування ухра-
їнська мова була дуже диск-
римінована і що навіть те-
пср у вільній Україні, а особ 
ливо в Києві, розмовною 
переважно є російська. 1 
навіть на Заході ще далі 
покутує помилкове понят-
тя про Україну, що це, мов-
ляв, частина Росії. Тому 
жиди, які приїжджають з 
України до ЗСА, вважають 
себе росіянами. 

Були побажання, щоб т-а-
кими дискусіями не обме-
жуватнся тільки між лсида-
мн і українцями, але подз-
вати їх на сторінках англо-
мовної преси до відома шн-
рокого загалу. Я думаю, що 
такі зустрічі жидів з укра-
їнцямн є конструктизними і 
дужо на часі. Вони набли-
жають нас до взаємрпоша-
нн, взаємного респехту та 
знаходять` якийсь вихід, 
„модус вівснді" для тих 
обох народів. 

Д-р Володкмяр Бодвар 

12-ИЙ З'ЇЗД ДРОГОБИЧЧАН . 
. ' 

-

Старанням Управи зем-
ляцького об'єднання дрого-
бичан західньої діяспори — 
центрального Комітету 
Дрогобиччнни — 18-го і 19-
го вересня ц р. в гостинній 
оселі Українського Народ-
ного Союзу Союзівці про-
ходив ужо 12-ий з'їзд ко-
лишніх жителів Дрогобич-
чинн й їхніх родин. Правда, 
багато було таких, що чс-
рез хворобу або велике від-
далення, а то й через збай-
дужіння, не приїхали на 
з'їзд. Все таки було на ньо-
му біля 60 осіб. 

ЗТзд відкрив голова Цент 
рального Комітету Дрого-
бнччини Степан Гавриш. 
Він представив і привітав 
двох гостей з Дрогобича — 
молодого священика о. 
Ярослава Приріса й голову 
Дрогобицької філії това-
рнства „Україна" Тнмосро-

риства Україна" Тимофія 
Бордуляка, а також голову 
Товариства „Бойківщина" в 
діяспорі Теодора Царика. 

Отець Я. Приріс палко 
вітав з'їзд від воекреслої 
Церкви й України, і зокрема 
від дрогобицької землі. Він 
дякував діяспорі за П працю 
для України. З глибокою 
пошаною згадав героїв, які 
відійшли, залишивши нам 
заповіт: „Пам'ятай, Украї-
на — твоя мати! Не забудь її!" 

З'їзд вибрав Президію й 
дві комісії — номінаційну й 
резолюційну. Президія пра-
цювала з такому складі: 
голова — Адольф Гладило-
вич, заступник голови — 
Володимир Тустанівський, 
секретарі — Ніна Куйднч, і 
студентка Наталя Гріга. 
Першу комісію очолив Тео-
філь Дякуй, другу — Іван 
Куйдич. 

Про пророблену за чоти-
ри останні роки працю зві-
тував голова Центрального 
Комітету Дрогобиччнни С. 
Гавриш, скарбник Роман 
Микита і голова Контроль-

, ної Комісії Володимир. 
, Яців. 

„За мого головування, — 
сказав С. Гавриш, — пер-
щою ластівкою з Дрогоби-
ча був член організаційно-
го комітету побудови па-
м'ятника Тарасові Шевчен-
кові в цьому місті Микола 
Куйдич. В 1989 і 1990 роках 
він двічі приїздив до Амери-
кц й при цій нагоді збирав 
пожертви на будову пам'ят-
нюса. В 1990 році у Філя-
дельфії відбулася зустріч 
дрогобиччан, мешканців 
цього міста й ближчих око-
лиць, з М. Куйдичем. На ній 
вирішено старатися персвн-
датн у Дрогобичі всі три 
томи збірника „Дрогобич-
чина — земля Івана Фран-
ка" і видати його четвертий 
том. Редактором цього то-
му згодився бути професор 
Дрогобицького педагогіч-
ного інституту Михайло 
Шалата. Він був запроше-
ннй на 11-ий зТзд дрогобич-
чан, але з технічних причин 
приїхав запізно й на ньому 
не був. Після з'їзду Управа 
Комітету Дрогобиччнни 
мала з ним зустріч, а її 
члени — С Гавриш, д-р І. 
Куйдич і Р. Микита гости-
лн його в себе". 

У вересні 1991 року Упра-
ва організувала поїздку де-
леґації Комітету Дрогобич-
чнни до Дрогобича на свят-
кування 900-ліття`цього міс-
та й відкриття пам'ятника 
Шевченкові. Тоді поїхало 
туди коло 40 осіб, У 1992 
році С. Гавриш уперше від-
відав Дрогобич і при цій 
нагоді наладнав там кон-
такт з провідними діячами 
Дрогобиччнни. 

В 1993 році у Дрогобичі 
вийшов восьмитисячним 
тиражем передрук першого 
видання „Дрогобиччнни — 
землі Івана Франка". Того 
ж уроку С. Гавриш знову 
відвідав Дрогобич. Він мав 
там розмову з посадником 
міста Мирославом Глубі-
шем і той погодився пере-
видатн у співпраці з М. Ша-
латою другий і третій томи 
цього збірника в одній кни-
зі. 

В звітному часі було 14 
засідань Управи, не рахую-
чн'її неформальних нарад і 
зустрічей з М. ІПалатрю. 

Виготовленні! на письмі 

касовий звіт, до якого скарб 
ник Р. Микита дав усні 
пояснення, показав, що зав-
дяки жертвенності дрого-
биччан у діяспорі Управа 
подала значну допомогу 
рідному місту пожертвами 
на будову пам'ятників Та-
расові Шевченкові й Юріє-
ві Дрогобичеві, на видання 
четвертого тому збірника й 
на потреби Добровільного 
товариства захисту дітей-
інвалідів „Надія", „Рідної 
Школи" й Союзу Українок. 

Після дискусії над звіта-
ми промовляв Т. Бордуляк. 
Про те, що він їде на з'їзд, 
щоб на ньому представля-
ти Дрогобиччину, писала 
дрогобицька газета „Га-
лицька зоря'` 26 серпня 1993 
р. в новинці „Чи прислуха-
ються до голосу з Дрого-
бичаТ` Вона інформувала 
читачів, що метою його 
поїздки с запропонувати 
відбути 13-ий з'їзд дрого-
биччан у Дрогобичі 

„Привіз я вам, — сказав 
він, — тепло зелених Кар-
пат, землі Івана Франка, що 
так обильно полита потом, 
сльозами й кров'ю". 

Промовець розповів про 
релігійне й національне від-
роджоння Дрогобиччнни й 
про її сучасний стан. Дрого-
бич зі Стебником має понад 
100,000 мешканців. Він 
один з важливих промисло-
вих центрів України. Про-
мисловим містом є також 
Борислав. Гарно розвнва-
сться всеукраїнський ку-
рорт Трускавець. У Дрого-
бичі багато шкіл і училищ, 
нафтовий і механічний тех-
нікуми, педагогічний інсти-
тут, який мас добру славу в 
усій Україні. Вже другий рік 
працює тут українська гім-
назія. 14 березня 1993 року в 
Дрогобичі засновано філію 
Товариства зв'язків з укра-
їнцями за межами України 
„Україна", завданням яко-
го є підтримувати прямий 
зв'язок з діяспорою. Заступ-
цикамн голови філії є про-
фесорн Михайло Шалата, 
Михайло Богаченко і Ярос-
лав Радсвич-Винницький. 
Філія хоче підписати з Ко-
мітетом Дрогобиччнни до-
говір про співпрацю й про-
понує провести наступний 
з'їзд дрогобиччан у Дрого-
бичі. 

До складу Управи, що її 
вибрав з'їзд, увійшли такі 
особи: Степан Гавриш — 
голова, д-р Іван Куйдич й 
інж. Володимир Тустанів-
ський — заступники голови, 
Петро Тарнавський — сек-
ретар, Роман Микита — 
касир, Іван Васюрко, мгр 
Адольф Гладилович, Тео-
філь Дякун, мгр Атанас 
Кобрин, Микола Курчаќ, 
Марійка Мацксвич, Мико-
ла Меґец, Леся Стасюк. 
Андрій Стахів і Віра Шуль 
— члени. 

До Контрольної комісії 
вибрано мґра Володимира 
Яріва, мґра Максима Гла-
диловича й Івана Бундзяка. 

Учасники з'їзду обгово-
рили пропозицію Філії „Ук-
раїни" з Дрогобичі провсс-
ти в тому місті 13-ий з'їзд 
дрогобиччан. Вони зверну-
лн увагу на факт, що через 
великі кошти поїздки в Ук-
раїну небагато було б та-
ких, що могли б поїхати на 
з'їзд до Дрогобича. Тому 
вирішено з'їзди дрогобнч-
чан далі проводити в Аме-
риці, а в Дрогобичі влашто-
вувати тільки їхні товарнсь-
кі зустрічі. Прийнято також 
рішення вибирати провід 
Комітету Дрогобиччнни 
щодва роки, а не щочотнри, 
як було досі. 

Беручи до уваги прикрий 
факт, що старше покоління 
дрогобиччан відходить у 
вічність, а їхні нащадки не 
дужо цікавляться землею 
своїх батьків і дідів, упо-
важнено Івана Куйднча ор-
ганізувати народжене в ді-
яспОрі перше покоління 
дрогобиччан. 

Закриваючи суботню на-
раду з'їзду, новообраний 
голова С Гавриш повідо-
мив, що цей з'їзд присвяче-
ний другій рЬниці проголо-
шення незалеаия)Сти"Ухрй-''' 
нн і померлим нашим су-
часннкам — заслуженим 
дрогобнччавам, які багато 
років працювали для того, 

щоб Україна стала віль-
ною, самостійною держа-
вою, і з яких багато віддало 
за неї своє життя. Ними 
були президент Українсь-
кої Народної Республіки в 
екзилі д-р Степан Внтвнць-
кий, уроджонець Волі Яку-
бової Провідник ОУН пол-
ковник Андрій Мельник, 
полковник Гриць Коссак, 
Зенон Коссак, Зеня Левиць-
ка, Зеня Гутовнч, генерал-
хорунжий Роман Дашхе-
вич, Богдан П'юрко, Ми-
хайло Смола, Володимир 
Кобільннк, Михайло Мат-
чак, о. Северин Сапрун, о. 
Михайло Городнський, о. 
Григорій Канда, о. Михай-
ло Баранецький, Мирослав 
Тураш, Іван Чмола, Воло-
димир Сольчаник, д-р Вік-
тор Пацлавськнй, Степан 
Спринський, д-р Іван Блаж-г 
кевич, Володимир Кузьмо-
внч, Макар Каплистнй, 
Дмитро Данилишин, Ва-
силь Білас, засуджені в про-
цесі 62-ох Петро Данили-
шин, Михайло Білий, Дмит 
ро Білий, Василь Хован, 
Микола Гук, Іван Сов'як, 
Григорій Скоропад, Іван 
Гарасим'як, Микола Гра-
бар, Теофіля Мацюрак, 
Іван Киселнчник і Петро 
Киссличник та багато-бага-
то інших славних уроджен-
ців і жителів дрогобицької 
землі. їхню світлу пам'ять 
присутні вшанували хвнлн-
ною мовчання. Вони мали 
нагоду також ділом вшану-
вати одного з них, відгуку-
ючися на заклик уродженця 
Волі Якубової А. Кобрина 
складати пожертви на будо-
ву Музею-пам'ятника і шко-
лн імені полк. Андрія Мель 
ника в цьому селі. 

Як звичайно, з'їзд мав 
також розважальну програ-
му — святкову вечерю-бен-
кет, музично-вокальний вис 
туп і забаву при звуках ор-
кестри Союзівки. Ведучим 
цього приємного вечора 
був С. Гавриш. 

Після вечері, яку яобла-
гословив о. Іван Шак, С. 
Гавриш подав зміст приві-
тів, що їх прислали або 
кимось передали — Комі-
тет Рогатинщини з д-ром 
Олегом Кудриком на чолі, 
Роман Саснк з Аргентини, 
Люба Шсвчик-Штендера з 
Канади та Галина Волянсь-
ка, Константин Дндинсь-
кий, Роман Іваницькнй, 
Степан Кікта і Микола Курт 
чак з різних міст Америки. 

Сердечно вітав з'їзд Ти-
мофій Бордуляк, передаючи 
одночасно Комітетові Дро-
гобиччини дарунки з Дро-
гобича: гаптосаянй синьо-
жовтими барвами рушник 
від Союзу Українок, а учас-
никам з'їзду — кілька при-
мірннків кннжхн „Мова і 
нація" від її авторів Василя 
Іванишина і Ярослава Раде-
вича-Радецького й рЬні ін-
ші видання та сувеніри. Він 
прочитав вірш Михайла 
Шалати „Учасникам 12-го 
з'їзду дрогобиччан на Сою-
зівці" з доданим до нього 
вітанням: „Низький уклін 
Вам, дорогі земляки, від 
отчих порогів, рідних крн-
ннць, від неповторних нив, 
гаїв і лугів найдорожчої 
Вашому і нашому серю Дро 
гобиччини — землі Івана 
Франка. Бажаю щастя! Хай 
береже Вас Бог!", а крім 
того листа від Дрогобнць-
кої філії „України" з приві-
том і пропозицією „наступ-
ний 13-ий з'ад дрогобиччан 
провести тахи у Дрогобичі". 

Від імені товариства 
„Бойгівщини" з'їзд вітав Т. 
Царик, пропонуючи зорга-
нізувати товариську зустріч 
дрогобиччан у Дрогобичі 
стально з товариством, яке 
він очолює. 

Вечірню програму з'їзду 
збагатив сольоспіо гостя з 
України Ярослава Гватюка 
при акомпДньяменті піяшс-
тхи Світлани, його дружи-
вн. Обоє знкоиали п'ять 
милозвучних пќень: „Рідна 
мати моя", „Ой ти, дівчино, 
з горіха зерня"; „Два кольо-
рн", „Моя стежина" і „Моя 
Україно". 

На цьому ж вечорі С, Гав-
'^Е?Щ^ТљТЕЬзітайуспра 

вў, якою займеться нова 
Управа Комітету Дрогобич 
чнвв — організування до-
помопі в лдбудові храму 

Воскресіння Христового З 
Дрогобичі; осідку єлнскопД 
новоствотеної Самбірсько-. 
Дрогобицької єпархії Прс-
єкт храму виготовив без-
хоштовно як даруно`к цьому 
містові визначний архітехт 
Ярослав Кореўйський, а 
допомагає здійснити цей 
проєхт молодий інженер 
Микола Меґец Обидва жн-
вуть у Міннеаполісі і були 
запрошені на з'їзд, щоб да-
ти Йому учасникам доклад-
ніпл` інформації в цій спра-
ві. 

Першим, що їм тут дав ці 
інформації, був М. Меґеп, 
Він сказав, що коли він 
від'їжджав з Дрогобича до 
Америки, о. декан Мирон 
Бендик просив його органі-
зуватн в діяспорі допомогу 
Дрогобичеві в побудові 
цього п`ершого в цьому 

місті післявоєнного храму. 
М. Меґец уважає, що дро-
гобиччанн, які в діяспорі 
видали незвичайної ваги 
твір — три томи збірника, 
повинні зробити ще одне 
велике діло — залишити в 
Дрогобичі по собі велича-
вий пам'ятннх-храм. Закін-
чуючн свій виступ, він пере-
дав вітання від дрогобич-
чан, які живуть у Міннеспо-
лісі і, на жаль, не могли 
приїхати на з'їзд. 

„Я є киянин, — заявив Я. 
Кореўйський, — але, яксха-
зав президент Хеннеді, коли 
приїхав до Берліна: „іх бій 
айв Берлінер". Побувавши 
тепер у Дрогобичі, я можу 
сказати: „Я є дрогобнчча-
нюі". Згадавши, що він радо 
подарував свій проєхт дро-
гобиччанам, які його в себе 
так тепло приймали, Я. Кор 
еўнський сказав, що вів і 
далі буде їм допомагати. 
„Але і ви їм допоможіть! — 
закликав він учасників зТз-
ду. — Допоможіть, чим мо-
жете! Хтось більше моќдѓ 
допомогти, хтось менше. 
Ці люди варті цього. Ці 
люди за вас будуть дякува-
тн БогуЃ- . .. _ „ , . . 

Святкову вечерю заків-
чив о. диякон Михайло До-
бош зворушливою пОдяч-
ною молитвою, яку вів 
склав з нагоди з'їзду. 

Другого дня Союзівка 
відзначала 60-ліття Голоду 
в Україні. Дрогобиччани 
разом з тутешніми житеяя-
ми і численними гістьми 
були на Служ'бі Божі; що її 
разом з парохом Союзівки 
о. Василем Гренем відправ-
ляли о. Іван Мак, о. Стефан 
Кузьма й о. диякон Михай-
ло Добош. 

У своїй проповіді о. І. 
Мах схвильовано вітав зем-
ляків-дрогобнччан у тій са-
мій церкві, яку збудували, 
коли він був сім років тут 
парохом (тепер він живе в 
Канаді). Радість з приводу 
з'їзду о. І. Мах висловив 
словами св. Петра, що їх вів 
сказав до преображоного на 
горі Ісуса Хрнста: „Госпй-
ди, нам добре тут бути". 

Після Панахиди за жорт-
вн Голоду дрогобиччани 
взяли участь у Панахиді за 
їхніх визначних земляків — 
діячів і героїв. 

Кінцева нарада з'їзду, яку 
проводив голова С. Гав-
рнш, була присвячена двом 
справам: обговоренню ігро-
позиції Дрогобицької філії 
„Ухраїни" підписати дого-
вір з нею про співпрацю, і 
схваленню резолюцій. Оз-
найомнвшнся зі змістом 
договору, учаснихн з'їзду 
висловили думку, що Комі-
тет Дрогобиччнни не був би 
в силі виконувати покладг-
ні на нього цим договором 
обов'язки і тому краще бу-
де, коли він продовжуватн-
ме співпрацю з Дрогобнч-
чиною на добровільній ос-
нові. Цю справу передано 
Управі до остаточного вн-
рішеввя. 

Одва з резолюцій, що їх 
ухвалив з'їзд, говорить про 
потребу звернутися до дрс-
гобиччан у діяспорі склплд-
тн пОжортви на будову со-
бору Воскресіння Христо-
вого в Дрогобичі. Своїми 
щедрими пожертвами на 
цей храм докажуть, що БО-
ни і далі пам'ятають про 
свою рідну дрогобицьку 
землю, яка їх сердечно віти' 
ла з нагоди 12-го з`Ьду. 

Адольф Глядвловач 

- . . - . - .: 



ЩЕ БЛИЖЧІ! 



Ч. 240. СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 17-го ГРУДНЯ 1993. 

ЧИСЛО АФРИКАНЦІВ, готрі є носіями вірусу АІДС, 
збільшилося за цей рік на 1.5 міл. і дійшло до 10 міл. осіб. 
Ці дані оприлюднено на 8-ій міжнародній конференції в 
питаннях АІДС, яка відкрилася у марокканському місті 
Марракеші. 60 відсотків заражених африканців складають 
люди віком від 15 до 24 років. На думку представника 
Світової організації охорони здоров'я Майкла Мерсона, 
до 2000 року'Носіями смертельної хвороби стануть ще 7.5 
міл. мешканців Африки. -

НАЙНОВІШЕ ВИДАННЯ 

ПРОЛОГ ВІДЕО 
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ 
Нове видання включає 5 відеокасет з записами ві-
домих і улюблених українських народних казок, та-
ких як: "Рукавичка", "Золота гора", 'Пан Коцький" та 
багато інших (всього 25 казок).Прекрасне зображення, 
чудова музика і профехійні дикторські голоси 
допоможуть дітям краще зрозуміти і полюбити 

рідну культуру і мову. Видання 
розраховане на дітей віком від 
двох до дванадцяти років. 

Вартість одного тому 
$12.00 

Кошт пересилки $4.95 
(Ціни в долярах ЗСА) 

Телефонуйте безюштовно з ЗСА ті Канади 

1-800-458-0288 
Prolog VMeo, ЕО. Box 10М Soath Orange, N107079 УША 

За всі 5 касет 
$50.00 
Плюс $5.95 кошт 

пересилки 

У неділю, 28-го листопа-
да 1993 року, Владика Мн-
хайло Вівчар, ЧНІ, відбув з 
черги свою другу канонічну 
візитацію церков у своїй 
єпархії, тим разом у пара-
фії св. Архнстратига Ми-
хаїла. 
О годині 10-ій рано вийшла 
процесія і хрест з резиден-
ції до церкви св. Мнхаїла, 
на чолі з Владикою М. Вів-
чарем та ггарохом крнлоша-
ннном Іваном Ќмечем. У 
церкві вітали Владику малі 
діти квітами, а п. Шабат та 
Михайло Воробель традн-
ційннм українським звн-
чаєм хлібом і сіллю. Цср-
ковннй хор співав „Вітай 
між нами, Юристе, вітай". 

Відтак почалася Архиє-

Величаве святкування парохії 
св. Лрхистратига Михаїла в 

Чикаго, Вест Пулман 

-рсйська Свята Літургія, що 
її відслужили Владика Вів-
чар та отець парох Іван 
Ќмеч, а хор і ціла церква 
співали в українській мові 
-Святу Службу Божу під 
проводом парафіян В. За-
окопного та О. Зради. 

Пісдя св. Євангелії о. па-
рох привітав Владику та з 
нагоди іменин Владики, що 
були, 21-го листопада ц. p., 
побажав многих літ. Хор та 
всі присутні в церкві засггі` 
валн „Многая літа". 

НОВА РАДІСТЬ СТАЛА 
колядки та щедрівки 

Для дошкільного та молодшого шкільного віку 
Упорядкування їдена Малковича 

Художник Вікторія Ковальчук 
Редактор А. С. Лўќ'ѓжонќо 

Київ, видавництво дитячої літератури „Веселка". 1991, з 
Львівської книжкової фабрики „Атлас", crop. 31 Ціна 2 дол. 

Можна набувати у книгарні „Свободи". 
Мешканці стойту Ню Джерзі зобов'язані додати до ціни 

6% продажного податку. 

МЕТРОПОЛІТАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ФОНДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛАТУ 
в Ню Йорќу 

Щиро дякуємо нижче названим організаціям І особам за грошові пожертви 
на Фонд Генерального Консулѓіѓў в Ню 'йорќу. 

СПИСОК ч. 4 
25.000 — Об'єднання Українців в Америці „Самопоміч" відділ 

в Ню Йорќу. 
2.000 — Об'єднання Українців в Америці „Самопоміч" відділ 

в Нюарку. Н.Дж. 
2.000 — Український Народний Дім, Бруклин, Н.й. 
2.000 — Українське Лікарське T-во Північної Америки, від-

діл в Ню Джерзі. 
По 1.000 — Володимир і Дзойс С. Базюк, Володимир І Хрис-

тина Баранецький, Володимир Білиќ, Оксана Ванчиць-
ка. Стефан Ворох в пам'ять дружини СтефанП-НаталІІ, 
М і В Закатурт. Комѓѓет Допомоги Україні (Д. Ґеча), Пе-
тро Ковац. Сильвестер І Катерина Костиќ, Аскольд С. 
Лозинський. Мирослав І Марта Ломаґа, йосиф І Пелагія 
Марќўш, Вікторія Навотна. Мирон I Меріон Павліз, Воло-
димир і Аркадія Петришин, Стефан І Гелена Семчишин, 
Володимир і Ольга Скоцень, Марта Солонинка. Павлина 
Фодусь, Меланія Чолій. 

По 650 дол — Андрій і Дозія Ластовецький (разом на конті 
консуляту 1.000 дол.). Богдан 1 Марія Робак., 

По 500 — Петро Войновський, А. Гаврський, Богдан Дома` -
рацький. Евѓені Евгенія Івашків (разом на конті консуля-
ту 1.500 дол) , Іван Коеальчин. С. Макар-ЛаудІ. 

375 — Богдан і Надія Савчук 
По 200 — Ірена Гладка, Богдан І Надія Желехівський, М. І. 

Коць (Добродійне T-во), Р. Стефакюк, МиколаЧишкало, 
Т-оо „Чорноморська Січ" Нюарк. Н.Дж.. Я. І С. Яворсь-
кий 

125 — Ярослав Качай 
По 120 — Ольга Стефанюк-Войцюк. Володимир Войцюк 

(жертводавці живуть в Україні). 
По 100 — Петро Андрійко, Богдан Артимишин, Евгенія Бо-

бенко. Ярослав Бобинський. Володимир Баршигшлець, 
Володимир і Катерина Вальчук, Іван Васько, Н. Мандру-
сяк і М Величковська, Віталій ВІзір, А. Ворґуль, йосиф 
Вибочиноький. йосиф і Ярослава Галій. Б. і Н. Гірняк, П-
лярій Гопіят, Катерина Гончарін, Еаген і АнісІя Ґіль, Ярс-
слав і Люба Дармограй, Катерина Денисенко, Іван І Яни-
на Дмитрам. Зенон і Ярослава Дмитерко (в пам'ять мужа 
Марії Смочило). Зенон Зевадович, Сальвіна Іваницька, 
Данило і Романа Кабана. Константин Калиновсьхий, Ми-
кола і Розалія Квітка, Теодор Кишеня, Михайло І Ірена-
Ковальчин, Стефан І Валентина Когут, Валентина Кра-
вець, Франко Кутний, Осип Лееицький, Володимир А. Лі. 
Михайло Мартиненко. Юрій І Зорія Молоховський, Тео-
дор Олійник. В. І А. Пищимука. Теодор Рак, Олег I Іванна 
Ратич, Стефан Романко, Василь Сагасайло. Лена Само-
тюк. Володимир Симків, Марія Силенко, Іван СкІра, Р.В. 
і Марія І Словолинський. Тороса Сулиќ, Теодор I Осипа 
Трг ‚чзелюк. УАКРада відділ в Нюарку, Н Д ж . Михайло 
Фодіа.` О. і Л. Шевченко, Євген Шкільних, Марія Юдол, 
Ольга Яворська, Валентина Якимчук. Микола Таратунь. 

150 — Василь Ќостюк 
По 50 — Аг.оксандер і Марія Іващишин, В. Лочка, 1.1 А. Сара-

неза, Юрій Чижик. 
По 25 — Надія Кузома. Н. ІС Чорний, Василь І ТеодораШере-

мета 
По 10 — Гелен Касприк. А. І Л. Крумшин 

ЗВІТ 
із листи осіб, які замість квітів на свіжу могилу бл.п. д-ра Ро-
иана Кравчука, поручника І УД ЎНА, склали свої пожертви на 
Фонд Генерального Консупяту в Ню йорќу. Збірку перевела 
станиця І УД ЎНА в Нюарку, Н.Дж. Разом зібрано 3,310 дол. 
500 — Наталія Кравчук 
250 — Ярема і Наталія Дубиќ. 
По 100 — Дарія Будна, Марко Будний, Роберт І Анна Будний-

Аллара, Александер І Тереса Бураќ, Борис І Валерія Бу-
рак, Мирон І Зеновія Бурах. Роман I Рута Бураќ, Ольга 
Дубиќ. Омелян, Марійка, Адд І Зеня Гсльбіґ, Тоодосій і 
Люба Крупа, Любомир І Оксана Кузьма, Юрій І ЛюбаСте 
фанівський, Антін І Уляна Тимкевич. 

По 50 — Андрій і Ірена Бойко, Ярослав І Ярослава Букачевсь-
кий. Володимир І Володимира Васічко, Слава Гнатів ВІ-
ра Бойко-Ґеннаро, Ема І Линда Ґллдіс (офіс колс-кшон), 
Михайло І Юлія ҐОІН, Андрій і Ірена Дзедзик, Стефан І 
Марія Коханівський, Іван І Ольга Островќа, Олег І Іванна 
Ратич, Ольга Смаль. Богдан і Софія Шебунчак, Богдан 
і Богдани а Худ^о. 

По 40 — Давид І Мотря Ватпере. Ярослав I Лідія Ляшевич. 
30 — Евген і Наталія Змій. 
По 25 — Роман I Христина Гентиш, Володимир І Наталія Кла-

пішдк, Володимир І Марта Лиско, Євстахій І Софія Мас-
ник, Есфроїина Мартинець, Володимир і Свггляна Не-
дільський, Ярослав 1 A.M. Ткач. 

По 20 — Володимир Боярський, Володимир і ЛІда Величков-
ський, Стефан Івасбчко, Ольга І Роман Кобрин, Володи-
мир Кульматицький, Андрій І Ірена Лащух, Александер І 
Аміна Лісевич, Зенон І Мирослава Мандруслк, Дмитро І 
Ляриса Пенцах, Богдан і Ярослава Жеребецькмй. 

По 10 — Ќость Гречак, Володимир Гузар, Осип Ляцко, Іван 
Нагорниќ, Василь Пелехатий, Андрій Рогальський, Тео-
дор-Цар. 

5 — Іриней Будний. 
ЗВІТ 

Із листи осіб, які замість квітів на свіжу могилу бл. п. Романа 
Данилюка склали свої пожертви на Фонд Генерального Кон-

суляту України в Ню йорќу. 
270 — Робітники КонсумерсьхоІ Унії — Co-workers of Consu-

mer Union 
250 — P. І А. Байляк. 

``'По 260 — Юрій Дянилюк І родина.'С ЃВ. Сливоцькі. 
150 — В. I Я. Трембіцький. 
По 100 — Я. Балабан, 0.11. Білевич, Б. І О. Бодкар, Р. ІМ.Глу-

шко, Р. І О. Гуглевич, Є. І Е. Івашків, Е Камінський, 3.1. Д. 
Каратницький, Александер Крумшин, Дарія Кузих, Е. Ло-
Гуш, О. I С. Менцінський, І. І О. Микитин, В. і О. Роговсь-
кий, Н. І Н. СендзІк, Т. і В. Сендзік, Ю. і О. Стеранка. Ю. І 
М. Штогрин. А. І В. Шумейко. 

75 — Б. І В. Фостяк 
По 50 — ‚Адасько", В. і X. Баранецький, Я. І В. Бачинський, 

А. І Г. Білан, А. і X. ВІлсон, Р. І О. Гаецький, Ю. і Я. Гельбіг. 
О. I І. Голинський, I. і І. Дорожинський, Ольга Дубиќ, 
Б. І Л . Андрусишин-Котис, С. ІД. Кравченюк, Л. Крушель-
ницька. Я. І І. Куроаицький. Я. Лабка. М. Лозинський, І. 
І Я. Лучочко, Ю. І О. Мельниковим, Ю. і М. Менцінський, 
П. і Л. МІхалевич, Ростиќ І Дакіна Микитин, Р. і Л. Мицик, 
Т. Мицик, М. Нечай, Олександер і Анна Пришляк, М. і Л. 
Прокоп, Р. І О. Прус. М. I I . Романів. 3.1 В. Салевич, В. ІЛ . 
Саленќо, Д. 11. Сениќ, Е. І О. Тиханський. Я. ІМ. Томоруг 
М. І Н. Цьолко. 

По 30— М. І 3. Галів, О. ІЛ.Ґлют, Люба Крумшин, А. ІД. Лесь-
ків Б. і Я. Жеребецьхий. 

По 25 — Д. Ґенза, Т. і О. Зазуля. М. Звлик, Р. І О. Кобрин Соня 
Крумшин, Ю. І X. Кушнір, Б. 11. Левицький, В. і О. Миськів, 
Я. І Г. Оберишин, О. і О. Пастернак, Г. і Р. Полчі. Р. І Л. 
Раковський, Я. Рубель, Б. І Н. Савчук. Анатолій Фалько. 
Я. і К. Червоняк. М. І Н. Шмігель. 

По 20 - 3. Дкгдало, М. Книш, О. І О. Лопатинський, Ю. Над-
рага, Володимир Процик, М. Шуст. 1.1 В. Яскір. 

15 — М. і О. Томашевський. 
ПОПРАВКИ І ДОДАТКИ ДО СПИСКІВ 

У списку ч. 2 було подано Михайло Книш має бути Михайли-
на Книш. . ' 
У списку ч. 2 було подано Організація Оборони Лемківщини 
1.000 дол. — мав бути Організація Оборони Лемківщини аід-
діп ч'. 1 в Ню йорќу. 
Петро і Леся Ґой — перенесено 1,000 дол. з конта амбасади 
на конто консупяту. 
Юрій і Валентина Кузишин — перенесено 1,000 дол. з конта 
амбасади на конто консуляту. 

Збіркова акція продовжується. 
Чеки просимо виписувати на: 

UKRAINIAN CONSULATE FUND І пересилати на нижче подані 
адреси крвдитівок, які діють в даній місцосости. 
UKRAINIAN ORTHODOX FEDERAL C.U., P.O.Box 160 Cooper 
Station, New Yoric. NY 10270. Acct #5224 
SELF RELIANCE FEDERAL C.U.. 108 Second Avenue, New York. 
NY 10003. Acct #18656.00 
SELF RELIANCE FEDERAL C.U.. Sanford Ave.. Newark. NJ 07016. 
Acct #6830.00 
SELF RELIANCE FEDERAL C.U.. 1729 Cottman Ave.. Philadelphia, 
PA 19111. Acct #6783 

F O U N D A T I O N IN S U P P O R T 
O F D IPLOMATIC M I S S I O N S O F UKRAINE , Inc. 

209 Grand Ave., Apt B. Rutherford, NJ 07070 
Tel.: (201)939-6305 Fax:(201)939-6305 

Управа Метрополітального Відділу 

Дуясв змістовну проао-
відь виголосив Владика Віз-
чар у двох мовах, закликав 
до єдности та любови, а 
дальше просив молитися за 
покликання молоді до свя-
щеничого стану, сестер мо-
нахинь та монаших чинів. 

Після Богослужсння всі 
присутні ішли до цілуван-
ня Христа, що його довер-
шнв Владика Вівчар та роз-
давав світлн із Архиєрей-
ськоі хіротонії. 

У церковній залі відбувся 
святочний бенкет. На залі 
всі присутні, стоячи, вітали 
рясними оплесками свого 
нового Владику. 

Бенгст підќрив і ним про-
воднв Володимир Заоісоп-
нмй в українській і англійсь-
ІСІЙ мовах, привітавши Вла-
днгу, отця пароха, всіх прн-
сутніх, парафіян і провів 
молитву та попросив Вла-
днку поблагословити Божі 
дари. 

Після цього В. Заохопний 
побажав Владиці з нагоди 
іменин „Многнх літ". Всі 
присутні заспівали і ще раз 
„Многая літа". Відтак весе-

-лимн дотепами забавляв 
всіх присутніх на залі свої-
ми жартами та попросив О. 
Зраду до слова привіту. 

О. Зрада привітав Влади-
ку від парафіян обох сален-
дарів, старого і нового сти-
лю, бо наша парафія свят-
кує подвійні свята цього 
року. Парафіяни взірцево 
разом співпрацюють, а це 
завдяки нашому отцеві па-
рохові І. Ќмечі та колиш-
ньому Владиці Інокентіє-
ві Лотоцькому, ЧСВВ, що 
улучилися дві парафії св. 
Василія зі св. Архангслем 
Михаілом. 

Під час бенкету попросив 
до слова В. Заокопний Вла-
дику, який почав веселим 
жартом про працю свяще-
ннків, а дальше просив, що-
би молитися за покликання 
молоді до священства. Пла-
дика розказав як його роди-
чі виховували своїх дітей, 
разом кожного дня всі 
спільно відмовляли ранні 
молитви, ці молитви вивча-

ли на пам'ять і в тій. хвнлн-
ні не один із нас пригадав 
собі як то колись вдома всі 
разом молилися. Владнќа 
Вівчар у дальшому своєму 
слові просив всіх до згоди, 
любови і єдности, бо у сд-
носгі є сила так, як у пісні 
співаємо „Боже, нам єд-
ність подай". 

На закінчення бенкету о. І. 
Ќмеч зложив щиру подяку 
Владиці за участь, всім тим 
хто чим-иебудь причинився 
та всім парафіянам за при-
готовлення смачного обіду. 
Молитвою закінчено цесвя-
то. Після цього Владика М. 
Вівчар, як добрий пастир 

У Чикаго... 
І Закінчення зі crop. 1) 

вечора. Відчитано низку 
привітів від установ й осіб, 
що не могли взяти участи 
в бенкеті, або представни-
ки яких, хоч були присутні-
ми, привѓѓали НТШ й редак 
цію „ЕУД" письмово. 

Зі словом привітання вис-
тупив генеральний консул 
України Анатолій Олійник, 
який підкреслив видатне 
місце діяспорної науково-
культурної діяльностн в 
процесі державного відрод-
ження України, а зокрема 
наголосив позитивний вклад 
який матиме редагована в 
Чикаго „Енциклопедія Ук-
раїнської Діяспори". 
. З усними привітами вис-

тупили ще Роман Мицик 
від Кредитової каси „Само-
ооміч", адвокат Юліян Ку-
ляс від Першого Уісраїн-
ського Банку „Певність". 
Обидва промовці склали 
поважну пожертву на 
„ЕУД" та обіцяли далі лід-
тримувати цю установу, 
оплачуючи винаймлення 
приміщень в Чикаго. В іме-
ні неприсутнього пастора 
Ярослава Шепелявця (пере-
буває в Києві) виступив йо-
го батько Петро, передаю-
чи від американського лю-
теранського товариства 
„Думки про віру" 5,000 дол. 
на потреби енциклопедії. З 
короткими словами звер-
нулися до присутніх ще ін-
ші представники: інж.Орест 
Бараниќ (від УККА)тасень 
йор громадського життя в 

ВИПРАВЛЕННЯ 
ПОМИЛКИ 

У „Свободі" ч. 236 з субо-
ти, 11-го грудня, у статті 
„Дівчинка, що хоче чути" 
помилково підписано Ірина 
Грицей з мамою. Має бути 
Ірина Грицей і одна з персо-
налу Медичного центру 
Дж. Ф. Кеннеді в Едісон, 
Н.Дж. - Ред 

Чикаго інж. Степан Куро -
пась. 

Прочитано список жсрт-
водавців на „ЕУД" з наго-
ди цієї зустрічі, що його 
дехто з присутніх допов-
нив. Пастор Олекса Гарбу-
зюк закінчив вечір подяч-
ним словом-молитвою. 

З нагоди свята-ювілею 
редакція „ЕУД" видала свій 
перший ‚‚Інформаційний 
Листок", в якому, крім ін-
шого матеріялу, поміщено 
список жертводавців від 
інавгурації редакції в лис-
топаді 1988 року до 20-го 
листопада 1993 року. Про-
довж п'ятьох років рсдак-
ція отримала 28,345 дол., 
крім асигнувань від своїх 
головних спонзорів — НТШ 
в Америці та Фундації При-
ятелів Енциклопедії Украї-
ни. З приводу цього ювілею 
зібрано в окремих пожерт-
ваіцга^і чистого прибутку з^ 
бенкету 18,000 дол. Наступ-
ннй „Інформаційний Лис-
ток" подасть список нових 
жертводавців. Цей прибу-
ток призначено на розбудо-
ву та утримування редак-
ційного бюра в Києві. 

Гості з України мали ще 
академічні виступи, що їх 
спонзорували редакція 
„ЕУД", Осередок НТШ та 
Товариство Сприяння На-
родному Рухові України. В. 
Євтух доповідав 18-го лис-
топада на тему ‚.Етно-полі-
тичний ренесанс в Україні: 
проблеми і перспективи", а 
О. Романів 21-'̀ о листопада 
— ‚.Україна сьогодні: час 
гірких реалій та нових спо-
дівань". 

ВИПРАВЛЕННЯ 
ПОМИЛКИ 

У дописі просв п. С. Кос-
тика („Свобода" з 3-го груд 
ня ц р . ) у переліку осіб, які 
займалися зустрічами ма-
турантів, слід виправити: 

Р о м а н о ю С к р и п і й - П н н -
дус". — Ред. 

У СЬОМУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ в і д х о д у У ВІЧНІСТЬ 
о донь 22-го грудня 1986 р. 

нашої найдорожчої І ніколи незабутньої 
ДОНІ І СЕСТРИ 

бл. п. 

ОКСАНИ Б. ПАВЛІВ 
будуть відслужені 

ЗАУПОКІЙНІ СВЯТІ ЛІТУРГІЇ 
22-го груднѓі в церкві свв. Петра І Павла 

в Коговз, Н. Й. 
І 21-го грудня в церкві Пресвято! Богородиці в 
Тернополі, св. Миколая ш Денисові, в ЗарваницІ, 
в Березовиці і в ДемнІ коло Миколаіва в Україні. 
Родина просить ласкаво згадати покійну а саоіх молитвах. 

Родичі — МИКОЛА І ОЛЬГА ПАВЛІВ 
Сестра — НУСЯ J чоловіком РАЛФОМ 

МАРІЯНІ 

залишився на залі і люди 
приступали до нього та роз-
моиляли про різні справа, а 
Владика їх вислухував із 
лагідною своєю усмішкою 
відповідав та маленьких 
діточок до себе пригортав. 

Це була велика радість 
усіх присутніх, ще Владика 
Вівчар іде тою самою доро-
гою, що й колишній Влади-
ка Лотоцький, що любив 
все зустрічатися зі своїми 
вірними. Люди розхс-днли-
ся з добрим настроєм та 
згадували свою зустріч з 
Владикою. 

З.О. 

У ПЕРШУ СУМНУ РІЧНИЦЮ ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 
нашої незабутньої І дорогої 

ДРУЖИНИ, МАМИ, СЕСТРИ, ТЕЩІ, БАБЦІ, ШВАҐЕРКИ 
та СВАХИ 

св. п. мґра біології 

Клавдії Григорович 
з дому Клімовська 

буде відправлена 

ЗАУПОКІЙНА СВЯТА ЛІТУРГІЯ 
з ПАНАХИДОЮ 

в неділю, 26-го грудня 1993 р. о ѓод. 10-ій ранку 
в українській православній церкві св. Михаїла 

в Балтоморі, Мериленд. 

ПОМИНАЛЬНА ТРАПЕЗА 
відбудеться в парафіяльній залі, після Панахиди 

Також будуть відправлені а цю саму неділю по Службі Божій 

ПАНАХИДИ 
в українській православній катедрі св. Андрія Первозванного 

в Сілвер СпрІнГ, Мериленд - замовлена родиною, 
та 

в українській православній церкві Всіх Святих 
в Ню Йорќу, Н. й. — замовлена кузинќою Галиною Ярош. 

Про молитви за душу покійної просить 

РОДИНА 

Фундація Українського 
Вільного Університету 

ділиться сумною вісткою з членами 
Фундації УВУ, професорами І студентами 

та українською громадою, 
що 19-го листопада 1993 р. упокоїлася в БозІ, 

фундаторка Фундації Українського Вільного Університету 

- J 8 

бл. п. ІНЖ. 

СОФІЯ ГАЄВСЬКА 
на 98-му році свого трудолюбивого життя. 

ПОХОРОННІ ОБРЯДИ відбулися в Дснсор, Кольорадо з 
української православної церкви 28-го листопада 1933 p., 
там І похоронено св. п. громадську діячку, педагога, учи-
тельку І любительку МОЛОДІ. 

Покійна осиротила доньку д-р Оксану Бозручко-Рос, 
внука мґра Віктора Шавес з родиною. 

Опечаленій родині покійної складає найглибші вислови 
співчуття 

ЎПрава Фундаці ї У В У 

Ділимося сумною аісткою, 
що в неділю, 21-го листопада 1993 року 
відійшла у вічність на 107-му році життя, 

чи не найстарша українка в Америці, 
а наша дорога 

МАМА. БАБУСЯ, ПРАБАБУСЯ I ПРА-ПРАБАБУСЯ 
У 

бл. П. 

ОЛЕНА ОВЕЧКО 
з дому НАЗАРЕНКО 

народж. 9-го травня 1887 р. в с, Длвидівка, на Мелгтополь-
щинЦ Україна. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися в середу, 24-го лис-
топада 1993 р. в українській православній церкві са. Андрія 
Первозванного а Лос Анджелесі, Каліфорнія I похоронена 
на сербському цвинтарі в Лос Анджелесі. 

У глибокому смутку залишилися: 

сини — 
ІВАН з дружиною ЛІДІЄЮ 
СЕМЕН з дружиною МАРІЄЮ 

внуки — 
ІНҐЕ з мужем АНТОНОМ 
ЮРІЙ з дружиною СУ 
ГАЛЯ з мужем СТІВОМ 
ПЕТРО 

правнуки — 
МАРЛЕНА з мужем ДЕЗ 
СОНЯ, СТЕФАН, ЛАРИСА 

пра-правнучка — ЕЛІСА 
та ближча І дальша рідня а Україні 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 17-го ГРУДНЯ 1993.. 

-
4.240. 

"SGividPriss- Digest Слдвія-Лрес Дайджест 
Незалежний дайджест ифоригцй про бізнес, лолпмсу і життя в Укрій. Східній EsponJ 

і колишньому Радкнсьхоиу Сот і англійської) та ухраінсьсоо йорами. 
Доставлятиметься вам два рази на тюлень через факс, комп'ютерні мережі, поштао 

Підписуйтеся. Підключайтеся до нашої бізнесової мережі. 
Довідайтеся про каймовій закони, укази, ціни, лропозицй щодо ородажу-купіалі, 
бізнесові можливості, та багато більше. Щоб одержати зразок і більше к‡юриацп 
телефонуйте к? 1-800-SUV1A 1 або Тел. (201)608-1970 Факс (201) 808-1981 

Отець Василь Кулинич 
народився в селянській сім'ї 
19-го березня 1893 рогу в 
Кам'янці Лісовій на присіл-
гу Милява, повіт Рава Русь-
ка Львівської области. Він 
був найстаршим сином у 
родині Семена Кулинича і 
Анастасії Луцан. Молод-
шими від нього були: Іван, 
Варвара, Степан, Анна, Ми 
кола і Марія. 

Малий Василько почав 
ходити до школи у Кам'ян-
ці-Пиратині , сусідньому 
присілку коло Миляви. 1904 
року продовжував науку в 
Головній Українській Ака-
дсмічній Гімназії у Львові. 
Іспит зрілости склав 1912 р. 
Маь знаменитий голос 
(альт) і був визьачним спі-
ваком в учнівському хорі, 
вчився гратн на скрипці. У 
зищих ќлясах співав на Бо-
гослужсннях у Святоюрсь-
кому архикатедральному 
хорі, спочатку в баритонах, 
опісля в басах. Сягав до 
низького Ц. Голос був цс-
цохарактсрннй, тобто се-
редній щодо твердостн. Зра 
зў ж по матурі вступив на 
богословські студії у Льво-
ві. 

1914 р. Україна урочисто 
обходила соті роковини на-
родження свого генія Тара-
са Шевченка. Голова львів-
ського хору „Боян" звср-
нувся до о. ректора Духов-
ної семінарії д-ра Иосифа 
Боцяна, що його згодом 

О. декан В. Кулинич 
(У 100-річчя з дня народив) 

О. декан Василь Кулинич 
висвятив у поїзді Митропо-
лит Андрей Шсптицький на 
Луцького єпископа, щоб 
дозволив вісьмом питом-
цям співати у „Бояні" —для 
його зміцнення на концерті. 
Отець ректор погодився. 
Між цими питомцями був 
Василь Кулинич. 

1914 р. почалася Перша 
світова війна. В. Кулинич 
перервав студії. Перебував 
дома. Коли росіяни відсту-
пали. брали зі собою хлоп-
ці, щоб Австрія не забрала 
їх до війська. Між ними був 
і В. Кулинич. Опинився він 
на Київщині. Перехворів 
тифом, відморозив руки і 
ноги. 

1920 р. була можливість 
вернутися додому. Він прий 
шов до урядовця, щоб діс-
тати відпустку. Розмова зра-
джувала високу культуру, а 
таким не давали ще віцпус-
ток. Коли В. Кулинич очнс-
тив собі ніс примітивним 
способом, урядовець вмить 
підписав відпустку. 

Після шістьох змарнова-
них років, 1920 року Василь 
Кулинич появився в Духов-
ній семінарії в Перемишлі 
для закінчення богословсь-
ких студій. Тут довелося 
йому впродовж двох років 
диригувати хором питом-
ців. Цей хор у тому часі 
(1921 — 1925) переживав свій 
золотий період. 

Василь Кулинич одружив 
ся 31 травня 1933 року в 
Скваряві з Дарісю Утриско, 
дочкою о. Володимира Ут-
риска, пароха Скваряви і 
Жовківського декана. Под-
ружжя Кулиничів Господь 
поблагословив сімома діть-
мн. 

1923 року Єпископ-Іспо-
відник Иосафат Коциловсь-
кий, ЧСВВ. висвятна В. Ку-
линича на священика в Пс-

ремиському катедральному 
соборі св. Івана Хрестите-
ля. 

Першою його посадою 
від 1923 року було сотруд-
ництво в Ўѓнові, де паро-
хом був о.Олександер ґов -
да. Отець Кулинич обслуго-
вував у заступстві парафію 
Піддубці . 1927 року був 
перенесений на засідателя 
Скваряви по тестеві о. Во-
лоднмирові Утриску. 1928 
р. став парохом Кам'янки 
Нової. Тут доводилось йо-
му боротися з комуною. На 
Великдень 1932 року кому-
ністи повалили всі фігури у 
селі. Під час проповіді в 
церкві о. парох сказав: „Що 
ви хочете від Ісуса Хрнста, 
що повалили Його фігури? 
Він був пролетарем. Коли б 
цс попало на мене, буржуя 
(цс було одна з найбідніших 
парафій в єпархії), то я не 
дивувався б". У протидіянні 
рухові комуністів о. Василь 
старався якнайліпше поста-
вити душпастирство . На 
храмовий празник св. Тес-
досія Печерського 16-го тра 
вня 1932 року, який тоді 
випав на неділю Мироно-
сиць, о. Кулинич запросив 
о. крил. Теодора Банаха, 
о.Григорія і о. Стефана Ку-
линичів. Перед відправою 
приїхав о. Лев Соломон, 
настоятель рідної парафії 
отців Кулиничів — Кам'ян-
ки Лісової, колишній їх па-
рох. Він привіз дияконські 
стихарі, які на цілий Рава-
Руській деканата були тіль-
ки у двох п а р а ф і я х . Він 
запропонував, щоб отці Ку-
линичі, будучи добрими спі-
ваками, всі три стали до 
відправи. Вони так і зроби-
ли. Пресвітсром-служите-
лем був о. Григорій. Дия-
конували отці Василь і Сте-
фан. Проповідь віголосив о. 
крил. Михайло Дороцький, 
рава-руський декан, парох 
княжого Потелича, знаме-
нитий проповідник. 

Злобна рука підпалила 
восени 1933 року стодолу, в 
якій згорів увесь цілоріч-
ний урожай. На щастя дуже 
коротко перед підпалом о. 
Василь встиг зебезпечитись 
у ‚‚Дністрі". Взяв асекура-
цію і справив собі хутро, на 
яке без неї не міг здобутись. 
Взимку він взував шкіряні 
чоботи, а по них сніговці, 
що їх зробив швець в Угно-
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ПАКУНКИ в УКРАЇНУ 
і КОЛИШНІХ РЕСПУБЛІК СССР 

$1.00 за фунт з доставою до дому 
Квитки " Запрошення 

ПАКУНКИ В УКРАЇНУ, БІЛОРУСІЮ, 
ПРИБАЛТИКУ... 

Авта, трактори, електротбвар), долари на руки 
та багато іншого; найшвидше, по дешевих 

цінах полагодите через 

фірму „КАРПАТИ" при 
2020 W Chicago Ave., Chicago, II. 60622 

Телефонуйте на безплатне число: 1 -800 -КАРПАТИ 
або головне число 312-278-7353, Fax 312-278-4234 

Просимо пам'ятати як посилати — то через 
..Карпати"І 

П О В І Д О М ' Л Е Н н Я 
Членам і Відділам 

УНСоюзу 
Повідомляємо членів і Відділи УНСоюзу. що з уваги 
на закінчення року Головна Канцелярія УНСоюзу 
мусить замкнути рахунки та здвпонувати у банках 

гроші одержані Від відділів 

НЕ ПІЗНІШЕ, ЯК ВПОЛУДНЕ 
23-го ГРУДНЯ 1993 року 

Гроші, прислані пізніше вже не з и о ж у т ь бути 
зачислені на 1993 рік. З уваги на це. закликаємо всіх 
Членів УНСоюзу заплатити вкладки, платні а цьому 

місяці, якнайскоріше, а всіВІДДІли У Н С о ю з у вислати 
розчислення і гроші так скоро, щоб еони наспіли до 
Головної Канцелярії не пізніше як у ЧЕТВЕР, 23-го 
Г Р У Д Н Я 1993 року до полудня. 

Звертається увагу на те. ЩО Відділи, які спізнять-
ся з присипкою вкладок, будуть подані як доежнкхи в 
річному звіті. 

Головна Канцелярія У Н С 

ві, де були добрі шевці. Ці 
сніговці були з фільцу, вни-
зу обшиті шкірою. Підепіт-
рахнль отець вкладав нару-
казннк, в якому огрівав свої 
відморожені руки. Так за-
безпечував своє здоров'я. 
Любив займатися пасікою. 

В Кам'янці Новій о. Ку-
линич мав доброго іспнто-
ваного дяка Павла Мельни-
ка, що походив зі села Тене-
тиська у Равщині. Будучи у 
війську, грав у оркестрі . 
Мав- доброго меццо-харак-
терного тенора і був доб-
рнм диригентом. Як дири-
гував на Богослуженнях, ѓо 
ніколи не вживав камерѓо-' 
ну, бо камертоном був свя-
щеннк. 

В Кам'янці Новій о. Кули-
нич не хотів закладати чн-
тальні „Просвіти", бо знав, 
що її опанували б комуніс-
ти. 

11 грудня 1939 року по-
мерла дружина о. Василя 
Кулинича паніматка Дарія. 
Отець зістав вдівцем з сімо-
ма дітьми від 4 до 15 років. 
На заламався, ревно душ-
пастирював і дбайливо ви-
хозував дѓгей. Бувало взим-
ку позапалював у печах і 
йшов у церкву служити. 

1937 р. о. Кулинич став 
містодеканом Рава-Русько-
го деканату, а в 1941 році — 
деканом. 

20 липня 1945 р. був за-
арештований і сидів у Льво-
ві на Лонцького. В грудні-
його судила трійка, без свід-
ків, за „зраду батьківщи-
нн" і співпрацю з німцями. 
Слідчий Сидоров ще перед 
судом сказав: „Не хочеш 
подписатися на православ-
не - не нада. За релігію не 
будем судіть, дадім так, что 
з а п о м н і ш н а с " . Д а л и 10 
років тюрми і 5 років поз-
бавлення волі. Відправили в 
табір спочатку в м. Котлас 
Архангельської области, 
потім був у м. БольшоС 
Устсог Вологодської облас-
ти. П р а ц ю в а в на р ізних 
роботах: кочегаром у лазні, 
різав хліб, продавав у кіос-
ку, працював у городній 
бригаді . Повернувся до 
Жовкви 31 грудня 1954 ро-
ку, а там його не пропису-
вали і в грудні 1956 року 
казали вибратися із Захід-
ньої України. Спочатку був 
у Львові у брата Миколи, 
потім пожив трохи у Ско-
лівському районі, але і там 
не прописали. Поїхав у Ми-
колаївську область до зна-
йомих. Відтак подався у 
Запорізьку, у Великий Ток-
мак і жив у Петра і Дмитра 
Артемишиних — свояків. У 
серпні 1958 року переїхав у 
Ярмолинку Хмельницької 
области, де жив у дочки 
Лідії. 1960 року приїхав до 
Жовкви і з допомогою зна-
йомого жида М. Шульги 
прописався в Жовкві. Ос-
танні роки жив у дочки Лі-
ДІІ. 

Підготовляв підпільно 
до священства о. Юрія, 
який нелегально висвятнв-
ся і як ієромонах о. Воло-
димир, ЧСВВ, живе у мс-
настирі в Жовкві. О. Кули-
нич був підпільним свяще-
ником, виконував усі душ-
пастнрські обов 'язки. Не 
раз викликали його, грози-
ли. Отець декан Василь Ку-
линич помер 26 січня 1981 
року у Жовкві і там його 
поховали о. Юрій Янтух і о. 
Володимир, ЧСВВ. 

Отець Зенон Злочовськнй 

АННА КРАВЕЦЬ член УНС ВІдд. 
274-го Т-ва їм . свв. Петра І 
Паяла вЯні"ставнІ, Огайо поме-
рла 28-го березня 1093 року на 
73-му році життя. Нар. 24-го 
березня 1922 року в ЯнѓстазкІ, 
Огайо. Членом УНС стала 1940 
року' Залишила у смутку Ґло-
рію Смол(нську — дочку І синів 
— Івана І Роберта. Похорон 
відбувся 31-го березня 1993 
року на цвинтарі свв. Петра І 
Павла а ЯнґставнІ, Огайо. 

Вічна Ти Пам'ять!. 

Олена Свнедяк, секр. 

ГАЛИНА КРАВЧУК член УНС 
ВІдд. 422-го Т-ва їм. С. Петлю-
ри у ФІллдельфП, Па. померла 
10-го червня 1993 року на 81-му 
році життя. Нар. 1912 року в 
Україні. Членом УНС стапа 1972 
року. Залишила у смутку Ірану 
Кравчук. Похорон відбувся 12-
го червня 1993 року на цвинтарі 
св. Андрія в С. Бавнд Бруку, 
Н.Дж. 

Вічка їй Пам'ять! 

Василь Євтушенко, секр. 

АННА САТУРСЬКА член'УНС 
ВІдд. 328-го Т-ва „Просвіта" в 
Клівленді, Огайо померла 10-го 
липня 1993 року на 78-му році 
життя. Нар. 1915 року в Україні. 
Членом УНС стала 1957 року. 
Залишила у смутку сестор І 
братів і родинами. Похорон 
відбувся 1в-го липня 1993 року 
в Українському Мавзолею у 
ВашІнгтонІ, Д.К. 

Вічна їй Пам'ять! 

Богдан Ковч, секр. 

БЕРНАРД й. РІЧАРДС член 
УНС ВІдд, 83-го Т-ва „Січ" у 
Форд Ситі, Па. помер 18-го лип-
ня 1993 року на 77-му році жит-
тп. Нар. 17-го травня 1918року в 
Арнолд, Па. Членом УНС став 
1980 року. Залишив у смутку 
дружину Стеѓшу Ідочку Шорил. 
Похорон відбувся 20-го липня 
1993 року на цвинтарі Лоан 
Г е м и в ПенсильваніІ. 

Вічна йому Пам'ять! 

Михайло Турќо, секр. 

ЯКІВ КРАСІЦЬКИЙ член УНС 
ВІдд, 20-го Т-ва „Згода" у Вор-
рен, Миш. помер 28-го червня 
1993 року на 92-му роїв життя. 
Нар. 1901 року а Бродах, УкраІ-
на. Членом УНС став 1980 року. 
Залишив у смутку дружину Ма-
рію, дочок — Ірану ВІгар І Роз-
uapbo Пек, сина Ярослава БІлс-
уса І вісім внуків. Похорон від-
Зувся 1-го липня 1993 року на 
цвинтарі Мт. Олісот ш ДітройтІ, 
Миш. 

Вічна йому Пам'ятьІ 

Р. Куропась, секр. 

РОМАН ВОЗНЯК член УНС Від-
ділу 358-го Т-ва „Льзіз" в ПармІ, 
Огайо помер 14-го березня 1993 
року на 87-му році життя. Нар. 
1926 року а Україні. Членом УНС 
став 1972 року. Залишив у смут-
ќу дочку Любу Мойсеенко І 
сина Андрія. Похорон відбувся 
17-го березня 1993 року на цаи-
нтарі со. Анд рея Первозданного 
а Пермі, Огайо. 

Вічна йому Пам'ятьІ 

3. Голубець, секр. 

МАРІЯ ВОРОБІЙ член УНС 
ВІдд. 53-го Т-ва їй. св. Ми-
колал в ПІтсбургу, Па. по-
мврла 31-го травня 1993 ро-
ку на 69-му році життя. Нар. 
3-го лютого 1924 року в Га-
личині. Членом УНС стала 
1975 року. Залишила у смут-
ку мужа Василя, дѓгей — 
Надю, Аину Риік, Івана Б. 
(Риік). Похорон відбувся 4-
го червня 1993 року на цвин-
тарі св. Тройці в Карнеѓ І, Па. 

Вічна Ти Пам'ятьІ 

Іван М. Головатий, секр. 

ТЕКЛЯ ТЕЛЕЖИН член УНС 
ВІдд. 457-го в Ню йоряу помвр-
ла 27-го червня 1993 року на 72-
му році життя. Нар. 15-го грудня 
1920 року в Україні . Членом 
УНС стала 1949 року. Залишила 
у смутку сина Миколу І шість 
внуків: михайла,`Бвт, Лору, Се-
ру, АймІ І Христофора. Похорон 
відбувся 30-го червня 1993 року 
на цвинтарі Кальварія в Теѓѓє 
Haute. Ind. 

Вічна їй Пам'ятьІ 

Секретар 

МАРТА НЕДОЖИТКО член УНС 
ВІдд. 401-го а Торонто, Онт. 
померла 20-го травня 1993 року 
на 87-му році життя. Нар. 1905 
року в Тернополі, Україна. Чле-
ном УНС стала 1969 року. Зали-
шила у смутку дочок Евгенію 
Повел і Віру Д'Алессандро. По-
хорон відбувся 25-го травня 
1993 року на цвинтарі Юн)он в 
Ошаві, Онт. Канада. 

Вічна Ти Пам'ять! 

Стсфан Чорній, секр. 

КАТЕРИНА М. КУЛАНДА член 
УНС ВІдд, 1-го їм. св. Андрія в 
ШамокІнІ, Па. померла 15-го 
червня 1993 року на 67-му році 
життя. Нар. 8-го лютого 1928 
року в Гаррісбургу, Па. Членом 
УНС стала 1947 року. Залишила 
у смутку мужа Филипа. Похо-
рон відбувся 18-го червня 1993 
року на цвинтарі Святого Хрсс-
та в Гаррісбургу, Па. 

Вічна ї'й Пам'ятьІ 

Юрій Поликяк, секр. 

І№ 
' ^ - О І Ѓ А І Т М Ї И Г І Т # И 

26 First Avenue 
New York. N Y 10009-

Tel (212) 473-3550 
НА РІЗДВЯНІ СВЯТА: КУТЯ. 
МАК. ГРИБИ, СВЯТОЧНІ КАР-
ТОЧКИ, КОЛЯДИ (касетќи -

платііхи). ВИСИЛАЄМО 
ПОШТОЮ. 

ПРАЦЯ 

Пошукую працю 
доглядати старших людей та 

до домашньої праці. 

Ten.: 1 (215) 324-4856 
від 7-ої до 12-ої ночі 

ф НА П Р О Д А Ж Є) 

В місті Києві 
продається дяа авта, два гара-
жі, дача, дві квартири. Телефо-

нувати до Києва: 

0117 044 220-0049 
Питати Асю 

DFUNERAI. DIRECTORSB) 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Зайиається похоронами 
в BRONX. BflOOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

ЛЎІС НАЙҐРО - директор 
Родина ДМИТРИЌ 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW Y0RK.'N.Y. 10009 

(212)674-2568 

LYTWYN a LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА І ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
Також займаємося лохоро-
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Тліи-
них Останків з різних країн 

світу. 
UNION FUNERAL HOME 
1600 Sluyvotant Avonuo 

(comer Stanley Terr.) 
UNION, N.J. 07003 
(908)944^233 

ІИТ1 r^n 
HURYN MEMORIALS 
ВИРОБЛЯЄМО НА ЗАМОВЛЕН-
НЯ ТА ВМОНТОВУЄМО НАЙ-

КРАЩОІЯКОСТИ 

ПАМ'ЯТНИКИ 
џ околиці Ню йорќу, мспючаю-
чм цаиитарі: с і . Духа а Гамлтом-
бургу. Н. й., сз. Аддріл і Боеид 
бруку, Н. Дж.. Лайи буш а Кер-

гокксоиі та Глей Слей, Н. Я. 
Мм пропонуємо особисті послу-

ги та поради у Вашочу aoui. 
За двоиоаним представником 

слід телефонувати: 

HUXYNMEMOR1A1S 
(Main О№се) 

Hamptaoburgh, N.Y. 10916 
Tel.: (914) 427-2М4 
fax (914) 437^44Д 
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