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ПЕРЕГОВОРИ ДЕЛЕГАЦІЙ 
УКРАЇНИ І РОСІЇ НЕ 

ЗОВСІМ УСПІШНІ 
Київ(Р.Р.).— Тут 11 —12- пункт, що мешканці Украї-

го серпня відбулася зустріч ни і Росії мають право на 
експертів України з делега- подвійне громадянство. 
цісю Росії, очолюваною Російська сторона напо-
амбасадором особливих до лягала на внесенні у проект 
ручень Юрієм Дубініним. договору окремого поло-

Учасннки зустрічі нама- ження про військову спів-
галися узгодити проект уќ- працю, про спільну відсіч 
раінсько-російського між- збройній агресії. Проте цю 
державного договору. Над пропозицію відхилено, ос-
цим проектом урядові де- кільки воєнна доктрина Ук-
легації двох країн працюва- раїни не передбачає вклю-
ли уже цілий рік, особливо, чення України в будь-які 
багато протягом останньо- бльоки. З вини російської 
ѓо місяця, однак він ще не сторони у проекті договору 

недостатньо чітко визначс-
но поняття національних та 
етнічних меншин, що може 
привести до певних проб-
лем у майбутньому 

Ю. Дубінін від комента-
рів відмовився, а лише зау-
важив, що російська делега-

Л КРАВЧУК КАНДИДУВАТИМЕ і Президент Вірмени відвідав ЗСА 
ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

Тернопіль (P.P.) Тут 
12-го серпня секретар Ок 
ружної виборчої комісії 
Іван Наконечний повідо-
мив, що колишній прсзи-
дент Леонід Кравчук дав 
згоду кандндувати на депу-
тата Верховної Ради Украї-
ни від Теребовлянської ви-
борчої округи ч. 364. Дові-
рена особа Л. Кравчука Бо-

гдан Тернопільський подав 
необхідні документи для 
реєстрації кандидата. 

Кандидатуру Л. Кравчу-
ка висунула група виборців 
регіону. За нспідтверджени-
ми даними, виборці у зга-
даній окрузі спочатку мали 
намір висунути кандндату-
ру голови КУН Слави Сте-
цько 

готовий для підпису голо-
вами держав. 

Після переговорів росій-
ські засоби масової інфор-
мації повідомили, що Росія 
не мас нрміру до чогось 
примушувати Україну чи 
якось на неї тиснути. Од-
нак, кореспондент УН1АР ція приїхала в Україну з 
повідомив, що під час пере- найліпшими намірами 
говорів російська сторона 
відмовилася включити у 
текст договору недоторка-
ність кордонів Ураїни. Ок-
ремого положення про виз-
нання територіальної ціліс-
ности двох держав у проск-
ті немає, зате є окремий 

ликнмн надіями. Для оста-
точного узгіднення проекту 
делегації України і Росії 
мають зустрітися ще раз. 
але остаточне рішення що-
до СНД, за словами Дубі-
ніна. вирішуватиме народ. 

Україна забезпечить себе хлібом 
Київ (P.P.). - Тут у чст-

вер, 11-го серпня, заступ-
ннк міністра економіки Ва-
лентин Попов сказав учас-
ннкам ‚‚круглого стола", 
що є всі підстави вірити 
оптимістичним прогнозам 
Віталія Масола: Україна 
забезпечить себе хлібом. 

Як відомо, через великі 
морози минулої осені та 
посуху цього літа, збіжжя 
зібрано набагато менше, 
ніж сподівалися. Проте і 
цього, на думку прем'єр-
міністрас В. Масола, щл-
ком вистачить, щоб не купу-
вати зерно за кордоном. 
Кабінет Міністрів підви-
щив ціни на закупівлю зер-
на державою у селян, але не 
підвищуватиме ціни на хліб 
у крамницях. За словами В 
Попова, дотепер в Україні 
корисними для експортуван 
ня були зерно і спирт, а під 
час вивезення решти про-
дукції сільського господар-
ства держава звільнила під-
присмства від мита. 

Старший економіст Сві-
тового банку Андрес Зей-
льон, який теж взяв участь у 
„круглому столі", заува-
жив, що в Україні ціни на 

Критикують В. Чорновола 
Тернопіль (P.P.). Тут 

13-го серпня у тижневику 
обласної організації УРП 
„Тернистий шлях'` надру-
ковано статтю з критикою 
керівника Руху Вячеслава 
Чорновола. Як пишуть ав-
тори. почувши про намір 
об'єднати Українську Рсс-
публіканську з Демократич 
ною Партією, В. Чорновіл 
заявив, що Рух не присдна-
сться до цього альянсу, ос-
кільки є ‚‚могутньо та ідео-
логічно однорідною струк-
турою". 

Традиційно особливе ста-
новищс керівництва Руху 
виявилося і у відмові взяте 
участь у конференції полі-
тичних партій та рухів країн 
Міжмор'я 29 ЗО-го липня 
Чорновіл тоді образився. 

що для Руху на конференції 
було лише три мандати, а 
не. за його словами, „нас-
мішка наднайвпливовішою 
організацією" 

Не без скептицизму заре-
агував голова НРУ і на 
прогнози, що ставши депу-
татом України, колишній 
Президент Леонід Кравчук, 
міг би створити в парля-
менті центристсько-дсмок-
ратичну фракцію, пишуть 
автори статті 3 іншого бо-
ку, сказано у тижневику 
..Тернистий Шлях", деякі 
члени Руху, навпаки, вва-
жають. що об'єднання всіх 
демократичних сил у май-
бутньому цілком можливе і 
що В. Чорновіл не буде 
керівником Руху вічно" 

Вашінгтон — Протягом 
цілого минулого тижня у 
столиці З'єднаних Стейтів 

І, відбувалися переговори пре-
Г зндента Вірменії Левова Тер-
и Петросяна з представниками 

американських ділових кіл, 
зокрема з діячами федераль-
ної корпорації приватних ка-
піталовкладень за кордоном 

Л. Тер-Петросян запевнив, 
що Вірменія „поклала край 
економічному спадові", од-
нак для безперервного пос-
тупу їй „потрібний кисень '̀ у 
вигляді закордонних інвести 
шй та кредитів Міжнародне-
го валютного фонду і Світо-
вого банку. На думку прези-
дента, найбільшу потребу у 
капіталовкладеннях з-за 
кордону республіка відчуває 
у таких ділянках, як енерге-
тика, прничо-добувна, хар-
чова і легка промисловість, 
банківська справа і тўрюм. 

Під час зустрічі з амерн 
панськими би інесмснами Л 
Тер-Петросяна запитали, чи 
пообіцяв йому президент 
Билл Клінтон вчинити тиск 
на Азербайджан і Туреччину 
з тим. щоб вони прюшиили 
бльокаду Вірмени до почет -

I ќу зимових холодів. Вірмсн-
ська делегащя не дала чіткої 

Київ(Р.Р). 
консульського управління 
при Міністерстві Закордон-., 
них Справ України Віктор 
Кирик повідомив, що полі-
графічний комбінат „Ук-
раїна'` розпочав випуск за-
кордонних та внутрішні 
українських пашпортів Пе 

зерно були нижчі, як у сла-
борозвинених країнах.і вод 
ночас сільське гослодарст-
во фактично безплатно от-
римувало техніку, мінераль 
ні та органічні добрива то-

Професор Інституту між-
народних відносин при На-
ціональному Університеті 
ім. Т. Шевченка Веніямін 
Сікора у свою чергу заува-
жив, що поради Світового 
банку не були вірними і ' рсдбачагться. що до і 
розважними, вони негатив- і Р о кУ б У д с виготовлено 
но ВПЛИНУЛИ на економічні половиною мільйони внут-
зміни в Ўкраїні, особливо І рішніх та 500,000 закорлон-
через відмову від державно-
го регулювання цін Його 
підтримав В Попов, заува-
живши, що припинення до-
тацій на тваринництво при-
вело до різкого зменшення 
тваринницької продукції. В 
умовах різкого падіння ви-
робництва ціни на продук-
ти були такі високі, що лю-
ди не могли їх купувати, 
вони залежувалися і псува-
лися. Цим він пояснив той 
факт, що від 1-го липня 
держава знову почала під-
тримувати сільськогоспо-
дарське виробництво. 

Почали виготовляти 
українські пашпорти 

них пашпортів 
Заміна діючих пашпортів 

w 'нові- проводитиметься 
поступово через органи 
внутрішніх справ України. 
За словами В. Карнќа, виго-
товлення одного закордон-
ного пашпорта коштує дер-
жаві близько 30.000 карбо-
ваншв. а внутрішнього -
20.000 карбованців. Внут-
рішні пашпорти видавати-
муться безплатно. 

відповіді. У зв'язку з цим га-
зета „Волл-Стріт Джорнал" 
пише, що візита Л. Тер-Пет-
росяна дає Вашінгтонові 
можливість ‚.зосередити ува-
гу на дестабілізаційній ролі 
Росії в її околицях". Газета 
стверджує, що Адміністрація 
президента Б .Ошггона в ос-
танній час рухасться шляхом 
найменшого опору, дозволя-
ючи Росії на її розсуд р о 
в'язувати карабахський кон-
флікт 

„Волл-Стріт Джорнел" 
радить уважніше поставитн-
ся до проголошеного Мос-
квою „власного плану врегу 
лювання" який передбачає 
розміщення в зоні конфлікту 
російських військ на необме-
жений час і за рахунок Вір-
менії, Азербайджану та 
Нагірного Карабаху 

Тим часом президент Б 
Клінтон заявив, що З'єднані 
Стейти не заперечуватимуть 
проти введення російських 
військ у зону конфлікту, як-
що на це буде згода всіх сто-
рін. Азербайджанський ам-
басадор у Ваггпнгтоиі Гафіз 
Пашаєз тут же ясно дав до 
зрозуміння, що його уряд 
згоди на це не дасть 

В Україні 
(З інформації УНІЛР) 

У Львові відбудеться 
конференція, присвячена 

М. Грушевському 

Львів Ню Йорќ (ПС 
УІТ). - Заходами Україн-
ського Історичного Товари-
ства, Інституту історичних 
досліджень Львівського 
Університету, Інституту ар-
хеології. Львівський відділ. 
Інституту українознавства 
Національної Академії На-

На Союзівці відзначать третю річницю 
незалежности України 

Союзівка (Г. Колесса). — 
Українськими танцями, піс-
нями та вибором красуні — 
цьогорічної „Міс Союзів-
кн" увінчана програма осе-
лі УНСоюзу наступного 
кінця тижня, 20-21-го серп-
ня, лѓий присвячений все-
народному українському 
святові незалежности. До 
участи у концертах запро-
шено українсько-канадсь-
кий танцювальний ан-
самбль „Троянда", співачку 
Ото Ходобу-Фриз (партію 
фортепіяну виконає Андрій 
Стасів) та вокал ьно-інстру-
ментальний ансамбль 
„Львів'яни". Суботній кон-
церт у залі „Веселка" роз-
почнеться о год. 8:30 вечо-
ра; недільний, на відкритій 
терасі — о 2:15 по полудні. 
Програма суботнього вечо-
ра доповнена забавою (гра-
-гаме оркестра „Одночас-
ність") та особливою імп-

резою оселі — вибором но- вою майстерністю виконує 
воі „Міс", результати яко- танці різних регіонів Ук-
го будуть проголошені пе- ра'ши — Гуцульщнни, Во-
ред самою північчю —об 11 лині, Полтавщини, а також 
ГОд. 45 хв. вечора. — модерні., постановки. 

Танцювальний ансамбль Співачка Оля Ходоба-
„Троявда" був створений у фриз не тільки концертува- „Червона калина", а також 
місті Селкірк, Манітоба, у ла по ЗСА, Канаді та Пів- сольо, акомпанюючи собі 
1977 році. З того часу танцю- денній Америці, але й випус- на бандурі. Серед недавніх 
рисѓи виступили на бата- тяла два авдіо-альбоми. 
тьох імпрезах у Канаді, Підійшовши творчо до кон- (Закінчення на crop. 4) 

Танцювальний ансамбль з Канади ., Троянда" 

ЗСА, та побували у концер-
товому турне по далекій 
Австралії Під керівницт-
вом талановитих хореог-
рафів ансамбль з одинахо-

оепції української ліричної 
пісні, вона цими звукозалн-
сами передає слухачам своє 
особисте розуміння психо-
логії української лірики, 
сполучуючи його із оригі-
кальною манерою виконан-
ня. О. Ходоба-Фриз висту-
пала з ансамблями „Гомін 
степів", „Промінь", з ор-

„ВодограАГ та 

уќ України разом з Істо-
ричною комісією НГШ. у 
Львові, в днях 24-го до 25-го 
жовтня ц.р. відбудеться на-
укова конференція на тему 
„Михайло Грушсвський та 
історична наука у Львові" 

Головним організатором 
конференції є д-р Ярослав 
Дашкевич. керівник Львів-
ського відділу Інституту 
української археографії НА 

І НУ України і дійсний член 
Українського Історичного 
Товариства, НТШ і У ВАН у 
ЗСА. До організаційного 
комітету конференції вхо-
дять (в поазбучному поряд-
ку): д-р Любомир Винар, 
голова УІТ і голова Істо-
ричної секції У ВАН у ЗСА, 
д-р Михайло Брайчевський. 
голова Київського осерсл-
ку УІТ. дійсний член У ВАН 
у ЗСА, д-р Ярослав Грипах, 
директор Інституту історич 
них досліджень Львівсько-
го Університету (заступник 
голови Організаційного ко-
мітету), д-р Я Дашкевич. 
д-р Ярослав Ісаєвич, дирск 
тор Інституту українознав-
ства Національної Академії 
Наук України, проф Павло 
Сохань, директор Інститу-
ту української археографії 
НА НУ України і Ярослав 
Федоруќ, співробітник Ін-
ституту української архео-
графії. Львівський відділ 

Конференція присвячена 
ІОО-річчю переаду М. Гру-
шевського до Львова для 
очолений катедри історії 
Східньої Европи у Львівсь-
кому університеті і взагалі 
для розгорнення наукової 
праці в НТШ і інших нау-
кових і суспільних устано-
вах. Зокрема конференція 
розгляне діяльність львів-

(Закінчення нш crop. 4) 

ХАРКІВ. - Головний 
санітарний лікар области 
Іван Кратенко повідомив, 
що в Дагестані спалахнула 
епідемія холери і є загроза 
пошнрення П на Харківсьгу 
область, оскільки через Хар 
ків проходять магістральні 
шляхи з Кавказу на північ 
У Харкові санітарно-спіде-
мічна служба обстежує стан 
ції потяги і базари Медичні 
служби докладають всіх 
зусиль для бактерюлогічно-
го бадання і лікування. 

ОДЕСА - Українська 
урядова делегація, очолю-
вана головою Державного 
комітету з нафти і газу Ми-
колою Ќовалќом та його 
заступником Олегом Ох-
ріменком, виїхали до Одеси 
для продовження перегово-
рів з Одеською Обласною 
Радою про відновлення бу-
дівництва нафтового термі-
налу в Південному порті. 

Попередні переговори, що 
відбулися півмісяця тому, 
закінчилися безрезультатно 
для Кабінету Міністрів Ук-
раїни. Згідно з підписаною 

говорів можливе тільки піс-
ля виконання низки умов на 
вимогу Одеської Обласної 
Ради. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
Область. — В річках Тома-
ківщ поблизу Марганця і у 
Вовчій під Павлоградом 
знайдено бактерії холери. 
Такі бактерії виявлено ще в 
кількох областях України 
— Харківській, Полтавсь-
кій, Дніпропетровській, До-
нецькій, а також в Республі-
ці Крим Знайдено їх у при-
берсжних водах Азовсько-
го моря та в районі міста 
Маріюпіль. У селищі Гей-
ківка поблизу Кривого Ро-
га 22 особи захворіли на 
дизентерію 

ТАЇТЯНСЬКИЙ РЕЖИМ НІКОГО НЕ 
ВИПУСКАЄ З КРАЇНИ 

У СВІТІ 

У БРЮССЕЛІ, бельгійській СТОЛИЦІ, на 59-му році життя 
помер генеральний секретар НАТО Манфред Вернер Його 
великий вклад у діяльність Півяічноатлантійського оборон-
ного союзу підкреслили у своїх жалобних посланнях прези-
дент З'єднаних Стейтів Билл KL-днтон, державний секретар 
Воррен Кристофер і секретар департаменту оборони Віллі-
ям Перрі. Представники НАТО повідомили, що обов язкч ге-
нерального секретаря НАТО тимчасово покладено на Сер-
джіо Балянціно. першого заступника покійного М Вернера. 

ГРАК ЗАЯВИВ ПРО свою готіІЙість „відкрити мирну сто-
рінку" у стосунках з Ізраїлем. Єгипетська газета „Аль-
Вафд" повідомила про зміст послання іракського вщепре-
м'єра Таріќ а Азі за на адресу ізраїльського представника в 
ООН Гада Яакобі. В документі гіідкреслкхться, що після 
ггідписання у Вашінггоні палестинськх)-Ьраільської угоди про 
заснування палестинської автономії у смузі Гази і в районі 
Єрихону президент Іраку Саддам Гуссейн більше не трактує 
Ізраїль ворожою державою 

НА ПРЕСОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ в Москві колишній віце-
президент Росії Алежсандр Рутдкці звинуватив засоби масової 
інформації, а також президента Боріса Слинна і ѓтрем'єр-мі-
ністра Віктора Черномирдіна в тому, шо вони „не знають дій-
сноі ситуаціі в країні". А. Руцкой знову залевнив, що створе-
ний ним загалькоросійський громадсько-політичний рух 
Держава" має своєю метою „відновлення великої росій-
ськоі держави в межах колишнього Совстського Союзу" і 
„скгтаточне розв'язання національного п-ггаяня" А. Рупхой 
також повідомив, що мешканці 12 російських регіонів, з яхн-
мн він зустрічався протягом останніх трьох місяців, масово 
підтримують економічну і полѓѓичну програму руху ‚JHep-

ГРУПА БУДІВЕЛЬНИКІВ виявила на території москов-
ського зоопарку ще одне масове поховання жертв сталін-
ського режиму. Дотепер в російській столиці дослідники 
встановили таємні місця поховання майже 40,000 осіб. Га-
зега „Московскій Комсомолсц" висловлює припущення, пю 
тілами закатованих годували хижих звірів. Що це могло бу-
тм, стверджус відомий росіЯськнй історик С. Мігув.жякнйу 
своїй кннжші „Червоний терор в Рооі̀ " свідчить, що в 1919-20 

Вашінгтон. — Представ-
ники Державного департа-
менту З'єднаних Стейтів 
повідомили, що гаїтянсь-
кий військовий режим не 
випускає з країни тих гро-
мадян, котрі дістали в амер-
риканській амбасаді статус 
втікачів. Із зібралося що-
наймсншс 2,000 осіб і всі 
вони, скоріше за все, ста-
нуть жертвами гаїтянської 
хунти. 

Американський амбаса-

дор в Галѓі Вілліям Свінг 
вважає, що єдиний спосіб 
врятувати гаїтянських вті-
качів — цс спочатку пере-
везти їх у сусідню Доміні-
канську республіку, а вже 
звідти повітряним шляхом 
— у Тєднані Стейтн. Проб-
лема, однак, полягає в то-
му, шо нема кому забезпс-
чити охорону втікачів, бо 
на них постійно нападають 
прихильники хунти. 

Д. Табачник не передбачає ускладнень 
Київ (Р P.). — Тут у вів-

торок, 9-го серпня, у Пресо-
вому центрі Президента Ук-
раіни відбулася пресова кон-
фсрсншя голови адміністра-
щї Президента України Дмит-
ра Табачника, присвячена ос-
таннім указам Президента 
Л Кучми 

На думку Д. Табачника, 
нема ніяких підстав сподіва-
тися будь-яких ускладнень у 
зв'язку з частинним ітідпо-
рядкуванням рад Президен-
тові Згідно з президент-
ським указом, голови рад і їх 
виконкоми стають підзвітни-
мн та ітідконттхзльнимн не го-
лові Верховної Ради, а Прези-
дентові України, в питаннях 
делегованих ім уповнова-
жень виконавчої влади. Як 
сказав Д. Табачник, між ука-
зом і конституцією України 
немає суперечностей, крім 
того в підготові указу взяли 
участь юристи з адміністра-
ціі Президеяга, і 

конфронтації та згадав про 
заяву трьох керівників Украї-
нн. у якій Президент, прем`-
ср-міністер і голова Верхов-
ної Ради висловили готовісгь 
до тісної співпраці. Д. Табач-
ник звернув увагу також на 
те, шо Верховна Рада не ска-
сувала положення про мкце-
ву державну адміністрацію, 
що дало змогу Іірезндеятові 
України гюбудувати чітку вш-
конавчу структуру влади. 
Крім того, голови рад самі 
просили наділити їх упоию-
важеннями державних адмі-
ністрацій, особливо при вирі-
шенні невідкладних поточ-
ннх проблем области. 

Д. Табачник також поіи-
формував, шо при адмпв-
страції Президента створено 
окрему службу з питань гу-
манітарної: політикн 
но економічне та і 
управління, формується коя-
трольне управління Презн-
дента для нагляду над В 

До підписання указу його 
текст розглядали прем'єр-мі-
ністер та голова Верховної 
Ради України. 

Голова адмітстрації Пре-
зидента сказав, шо між Л. 
Кучмою і О. Морозом нема 

В АМЕРИЦІ 

й зоопарк, де їх з'їдали звірі. 

ЗНАВЦІ СТВЕРДЖУЮТЬ, що американські міста 
чимраз більше втрачають мешканців середньої класи Ь 
меншинних груп, які поселюються в позаміських грома-
дах. Вілліям Фрей, демографу Мишигенському універси-
теті, с пеціял ьшстю якого с расові поселення в ЗСА, сказав, 
що „вихід меншин з міст на поселення у позаміські 
громади розпочався у 1980-их роках, коли середня 
заробітна кляса негрів стала дійсністю, а разом з ними 
еспаномовні та азіатські громадяни країни, які почали 
також спинатися по соціяльно-економінчій драбині 
вгору" 
ЗАКІНЧИВСЯ У СОГЕРПС, Н. Й.. широко розрекля-
мований музичний концерт-фестиааль під відкритим небом 
з приводу відзначення 25-річчя такого ж концерту в 1969 
році у Вудстоку, Н. Й. Місцева влада зазначила, пю у 
цьогорічній зустрічі участь взяло між ЗОО.ООО—350,000осіб 
та додаткових 25,000 сентименталістів, які розтаборились 
на площі зустрічі з 1969 року, де також відбулися виступи 
поодиноких мистців сцени та музичних ансамблів. Серед 
всієї тієї маси народу не було жодних поважних проблем, 
крім поганих наслідків наркоманства, поламаних костей 
на ховзьких стежках після дощевоі бурі та кількох 
випадків перевтомленні і обезводнення. Все ж таќм 
загальне вражіння учасників було дуже позитивне, а 
вражіння місцевого населенняў найкращому випадку було 
різноманітним. 

ВЖЕ ВІД ДОВШОГО часу справа медичного а 
ня є першочерговою у Вашінггоні, де різного роду 
аналітики намагаються передбачувати її майбутність. 
Одначе впродовж минулих десяти днів навіть аналітики ас 
можуть передбачити коли Сенат закінчить свої дебати над 
цісю справою та в якій формі це перейде до Палати 
Репрезентантів, щоб і там продовжувати дебати над В̀  
долею. А покищо виглядає, що ще цього тижня вирішить-
са питання чи котрийсь з планів загальної охорони 
здоров'а для громадян ЗСА ставе законопроектом ще 
цього року. 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ демократи гостро схритикувалн 
одного зі свого гурту — заступника секретарі Департа-
менту скарбу Роджера Олтмава за Вого надто щирі та 
безпосередні зізнанні перед Сенатською комісією для бая-
ковнх справ на початку липня. Згадані зізнання и 

тієї міри гострою, що почали публічно обговорювати його 
резиґнацію та підшукувати кандидата на Його місце. І аж 
поверхню, як кандидат на місце Р. Олтмава, у випадку 
його звільнення чи примусової резиґнації, випливає 
чимраз частіше підсекрстар Департаменту скарбу Фреик 
Вмиєм. 
ПРЕЗИДЕНТ БИЛЛ КЛІНТОН так подеиервувавсі 
своєю поразкою минулого тижня у Палаті Ршрсдемтам: -
тів з приводу законопроекту поборювання з нечиннѓу ги а 
края^пювпропоаіли"ьннміоявоіЬвнрвмматрід^і^ 
шінггону минулої неділі, 14-го серпня, звернўися до парі рий, 
а з тим і до американського народу, щоб разом з мам 
молилися за Вого та Конгресу успіх у цих намаганнях. 
Одначе перед своїм івгршимпем 
йдеться про злочинство, то ця с 
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Невідомо ще. мою буде 
політика нового парлямен-
ту і уряду відносно права 
західніх комерційних бан-
ків відкривати свої філії в 
Україні В березні цього 
року НБУ схвалив рсзолю-
шю. якою дозволяється чу-
жо}ємним банкам заснову-
вати власні підрозділи або 
створювати спільні банкові 
підприємства в Україні По-
ширсння такої сітки чужо-
зсмних банків стає пекучою 
потребою в міру того, як 
зростає засяі защкавлення 
інвестиціями в українську 
економік) Немаѓ ще зако-
нодавства. яке уточнювало 
б права таких філій чужо-
кмних банків подавати різ-
ні банкові ўслуги однаково 
підрозділам західніх ко-
мсрщйних підприємств як і 

Микола СвАтуха 

ЧУЖОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
В УКРАЇНІ 

11 

присій 
країнськи! 
фірмам 

поглядам І'#деќ ції Редакція застерігає собі пр в потре Ц е іавланни У велик ій 
виправляти і ^коронувати надіслані ма"еріали На амовл. мірі 11 ов'азане }вирішенням 

матеріали повер'всться тільки тоді коли ав o p Обі U . питан ня про розмір і мето-
виразно застеріг долучивши заадресовам, 

в.д-ювідною поштовою оплатою 
За )мк t оголошень Редакція не відпое ї д а 

" ріяль 
приватизаціі індуст-
их фірм і різного дер-
го майна в Україн і . 
но ) правом чужозем-

Р О Box 346 Jersey City N J 07 30 
НУ ро 

кашта.іу і раѓй актив-
ію у такій приватиза-

Розумне діло Л. Кучми 
Л е о н і д Кучма почав з д і й с н ю в а т и те. що 

заповів був у своїй інавгураційній промові та у 
розмовах з журналістами: старання здобути 
ширші президентські права, без яких неможливо 
переводити необх дні адмін істраційні й еко-
номічн і реформи . Він п р о г о л о с и в декрет (в 
Україні кажуть ‚‚указ"), в якому заторкнув три 
кардинальні справи 1) відносини між централь-
ними органами влади та областями, 2) відносини 
між Президентом і В е р х о в н о ю Радою та 3) 
проблема економічної реформи. Він заповів, що 
головуватиме на засіданнях окремих міністерсь-
ких коміс ій для різних важливих державних 
справ, що у практиці обмежує владу голови Кабі-
нету Міністрів, комуніста Віталія Масопа. В Ук-
раіні настав хронічний хаос в усіх тих трьох 
ділянках тому, що все ще нема там конституції. 
яка чітко розмежувала би права і компетенції 
керівних органів влади — Президента. Уряду і 
парпяменту 

j Доеіґдуваіося про той Декрет, чи лак ‚‚указ`'`' 
Леон іда Кучми з наших джерел , а також із 
„слеціяльноі кореспонденції" ‚‚Ню Иорк Тайм-
су" з 11-го липня ц. p., надісланої з Києва без 
названня прізвища даного кореспондента їм-
формація загальникова, без ближчих даних про 
кожну з трьох заторкнених там справ, але цікава 
своїм основним характером. Треба на сто від-
сотків погодитися з Кучмою, що Україні потрібна 
сильна, а не слаба державна влада, якою може 
бути тільки влада обраного народом президен-
та, а не парляменту (Верховної Ради) з депута-
тами, що репрезентують більше десятка полі-
тичних парт ій , як і п і д штудерними назвами 
окривають свої насправдні обличчя, в даному 
випадку — блідо-рожевих і яскраво червоних 
комуністів. Не виправдилося твердження різни-
ми нашими земляками з України, що ‚ ‚г іршої 
Верховної Ради не може бути", як була та, яка, 
записавшись в історії України світлими буквами 
своїх постанов про суверенітет, згодом неза-
лежн і с ть держави і про референдум з 1-го 
грудня 1991 року, бо демократичний табір в 
Україні показався н ікудишній і партійне розпо-
рошення, персональне амбіціонерство і жалюгід 
не нерозуміння, що таке демократичні вибори, 
довели до тотальної прогри демократів у ко-
ристь комуністів під різними фірмами. Ось так 
п р о в і д у Верховн ій Раді опинився в руках 
комун іст ів , як і всупереч словесним заявам є 
противниками приватизації зокрема противни-
ками скасування колгоспної системи та перехо-
ду на вільний ринок. 

Леонід Кучма перевірив у розмовах з різни-
ми авторитетними представниками Заходу, між 
ними з головою Міжнародного валютного фон-
ду та віцепрезидентом ЗСА Албертом Ґором, що 
Україна мусить вступити на шлях реформ, бо не 
отримає сотика з обіцяної поважної економіч-
ної допомоги від „великої с імки", і що без тієї 
допомоги грозить їй економічна катастрофа. 
Я к щ о у к р а ї н с ь к і к о м у н і с т и дал і т р и м а ю т ь с я 
марксо-лен інського принципу про державну 
контролю над усіма засобами продукції і розпо-
діпу. то вони ведуть державу до загину. Рятунок 
є в приміненні „сильної руки" Президента. Це 
н е в і д х и л ь н и й зудар з тепер ішн ім п р о в о д о м 
Верховної Ради, яка прагне якнайширших прав 
для себе і якнайслабших для Президента. Але 
ц ікаваў вищезгаданій кореспонденції „ Н ю йорќ 
Таймеў" з Києва є заввага, що Кучма стилізує 
сво ї д е к р е т и л а г і д н і ш е , н іж робив це Бор іс 
Єльцин, який у боротьбі за владу проти ворожо-
го йому парляменту не цурався викликати 
в ійсько я поважними кривавими жертвами . 

Увесь демократичний табір в Україні та вся 
українська д іаспора повинні підтримати Леоні-
да Кучму в й о г о ааходах припинити адміні-
страційний хаос і провести реформи, що вима-
г м широких прав. Досвід історії вчить, що 
д е м о к р а т і ю м о ж н а за гирити зловживанням 
демократичних прав і що демократію можна 
врятувати тимчасовою, достосованою до відно-
син, сильною владою ія в ідсуненням наб ік 
демагог ічного псевдодемократичного бала-2 

в роздрібної торпв-

вовибрана Вср.хов-
у хвалить законо-
потрібне ЯЛИ ши-

що право придбати УДІЛИ 
приватизованих підпри-
гмств буде забезпечене в 

микерів :а.ми і робіт 

ними колективами. Таким 
чином, чужоземні підпри-
ємства, які мають намір ін-
вестуватн в індустрію Ук-
раїни, зможуть розрахову-
вати лише на готовість уді-
ловців у майбутньому від-
продати свої уділи. 

Хоч відомо, що державна 
статистика ще не охоплює 
всього торговельного обо-
роту (проблема .‚прозорих 
кордонів"), вона вкасус, що 
в 1993 році із загального 
обороту закордонної тор-
пвлі України 46% всього 
імпорту і 51% експорту при-
падало на держави СНД, 
при чому частка самої Ро-
сії становила 34% імпорту і 
389ѓ експорту. Домінантну 
ролю в імпорті України 
грала сировина, при чому 
не менше 83% вартости при-
пало на рахунок імпорту 
нафти, енергопродуктів і 
природного газу Хоч тор-
і овельні зв'язки з держава-
ми СНД ще дуже важливі, 
все ж в 1993 році значно 
зросли торговельні оборо-
ти України із Західньою 
Европою (24% експорту, 
33% імпорту), країнами Азії 
(20% експорту, 8% імпор-
ту). при чому Північна Аме-
рика іалишилася далеко 
позаду (4% імпорту, 2% ек-
спорту) На увагу заслуго-
вус факт, що поза Росіѓю 
найважнішим покупцем ук-
раінських товарів став Ки-
тай. а найважнішим джсрс-
лом постачання була Ні-
мсччина На передові місця 

торговельних партнерів 
вийшли Туреччина, Болга-
рія, Р'умунія і ЗСА. 

Крім мита на всі важніші 
імпортовані продукти обо-
в'язують також обкладання 
податком у висоті, визначе 
ній декретами Уряду. Від 
лютого 1994 року оподат-
кування на алькогольні на-
питки досягають 300% дек-
лярованої вартости, на ци-
гарети 150%, на авта 35%. 
шкіряні вироби 35%, кольо-
рові телевізори 20%. Хоч 
були спроби завести ім-
портні квоти на деякі харчо-
ві продукти, електричні ви-
роби тошо, як засіб охоро-
ни українського ринку пе-
рсд закордонною конкурсн-
цісю, всякі кількісні обмс-
жсння суперечать прийня-
гим на Заході принципам 
міжнародної торгівлі На-
магаючись регулювати ім-
порт продуктів у персходо-
вому етапі, Уряд України 
буде змушений зосередити 

ках і оподаткуванні на дек-
іяровану вартість, а не на 

Комерційна рекляма в 

жить підприємствам з чу-
жо земним капіталом або 
тим. які займаються псре-
продажсю імпортованих 
продуктів Незважаючи на 
проблеми з постачанням 
паперу, регулярно вихо-
дить ряд журналів або часо-
писів комерційного типу, 
хоч більшість з них ще об-

межоним тиражем, що по-
кищо практично виключає 
можливість поширювання 
рскля.ми по різних областях 
України. З найбільш попу-
лярних, на жаль, російсько-
мовних, часописів слід зга-
дати ‚‚Кисвские Всдомос-
ти" (тираж 500,000), „Голос 
України" (обома мовами 
тираж 850,000), „Посред-
ник" (90,000), „Деловис Но-
вості" (65,000), і українсь-
кою мовою ‚‚Діло" (50,000), 
„Галицькі Контракти" 
(65.000), „Своє Діло" (40, 
ООО), ‚‚Комерсант України" 
(обома мовами 13,500). Ко-
мерційні реклями регуляр-
но появляються також на 
загальноукраїнській і на 
регіональних телевізійних 
передачах у Харкові, Одесі, 
Львові 

Як відомо, в березні був 
підписаний договір про тор-
гіалю і співпрацю між Ук-
раіною і Европейським со-
ююм, в рамках якого бу-
ду гь анульовані будь-які 
квоти на українські продук-
ти Початкова реакція про-
відних держав Заходу (ЗС`А, 
Канади, Японіі і Европей-
ськнй союз) щодо прохання 
Ўкраїн про Н ня їй с 

нера 
вір про юрм 
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рифиі б 
формального рішення 
ба сподіватися вже в 
році Хоч такий статус ви 
маіагиме швидшої лібера 
.П}ащі режиму міжнарод 
мої горгівлі, він запевниті 
українським підприємства v 
рівний доступ до світовил 
ринків і служитиме заохо 
тоќї ;іля зросту закордон 

України 

Останні події в Україні у 
}в'язку з перемогою у ви-
борах Леоніда Кучми та вс-
ликоі кількости членів Вер-
ховної Ради із симпатіями 

Росі оліти 
них напрямків, викликали 
неспокій серед польських 
політиків та журналістів, 
який виявляѓться у статтях 
польської преси та цю тему, 
а в них аналізи польсько-
українських стосунків. 

Цікавою с. зокрема, стат 
тя відомого політичної о 
активіста в Польщі Здзісла-
ва Найдера, яка надруко-
вана у тижневику ‚‚Солі-
дарносць" з 22-го липня 
С`таття мас промовистий 
заголовок .‚Прощай, Ук-
реіно"` і в ній автор дослів-
но ставить питання: „Що 
може означати для Поль-
щі перейняття президент-
ського управління у Києві 
людиною, яка с відвертим 
прихильником тісних зв'яз-
ків України з Росією? До-
даймо, що воно збіглося в 
часі із підтвердженням тен-
денції до тісніших зв'язків з 
Росією також і на БілорусЃ 
І тут 3. Найдер стверджуѓ, 
що вислід виборів означає 
кінець короткого періоду, 
коли влада Росії вперше за 
200 років від поділу По-
льщі відсунулася від схід-
ніх наших кордонів. Два з 
половиною роки існувала 
справжня можливість утво-
рити на території між По-
льщею і Росією дві справді 
незалежні держави — Біпо-
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ПОЛЯКИ СТУРБОВАНІ 
ПОЛІТИЧНИМИ ЗМІНАМИ 

В УКРАЇНІ 

русь й Україну (друга з ува-
ги на розмір і розташува-
ння відіграє ключову ролю і 
Тобто таких держав, які в 
майбутньому були б. з од-
ного боку, сусідами Поль 
щі, включеної до Европсй-
ського Союзу і до Північ-
но-Атлантичного пакту, а з 
другого сусідами Росії, 
зосередженої на своїх внут-
рішніх проблемах і на ви-
користвнні своїх величез-
них природних багатств 
Тому Росія не була б ізо-
льована від Европи, була 
П сусідом, а властиво су-
сідом держав, які були б 
перехідною зоною. Украі-
на могла б стати співучас-
ником Европи настільки,, 
наскільки сама б цього за-
хотіла. На жаль, ані ЗСА — 
зачаровані стосунками з 
Кремлем, ні держави Евро-
псйсьхого Союзу, зайняті 
своїми власними пробле-
мами, не спромоглися на-
будь-які кроќн, щоб вико-
ристатн історичну можли-
вість. Навпаки, пише 3 Най 
дер, проводячи короткозо-' 
ру політику, пішли з допо-
могою Росії у відродженні її 
імперської ролі, хоча така-
роля суперечить вимогам 
демократичної держави. 

Тепер Польща стає бсз-
посереднім сусідом тсре-
нів, язѓі знаходяться під по-
літичною доменою Моск-
ви Росія мў'атиме мате-
ріільно доплачувати, аби 
ще більше узалежнити від 
себе республіки, натомість 
Захід, допомагаючи Росії, 
буде фінансувати відбудову 
її імперії 

Закінчується період, коли 
поляки самі могли впли-
вати на розвиток подій за 
східнім кордоном Автор 
цитус Ричарда Малика, 
який писав „Суверенна Ук-
раїна с гарантом нашої не-
залежности ми чули це 
вже багато разів у Варша-
ві. Але це лише слова. За 
ними немає вчинків. По.ть-
ща хоче, але боїться Моск-
ви!" Це підтверджує 3. Най 
дер, але уважає, що це були 
лише деклярації, як вигра-
ти змагання, але так, щоб не 
образити конкурента і щоб 
не подряпатися і не одер-
жати травми, не говорячи 
вже про набиту ґулю. Така 
політика не забезпечувала 
інтересів Річпосполитої 
Прем'єр Ян БєлецькиЙ ви-
рішив, щоб Польща пер-
шою визнала незалежну Уќ 
раїну. Але потім, коли Ук-

раїна нг міжнародній аре-
ні опинилася в ізоляції, в 
результаті спільного росій-
сько-американського натис 
ќу поляки не спромоглися 
на її захист Винятком бу-
ла промова прем'єра Яна 
Ольшевського у Еіашінґто-
ні. ‚"Чле хоча важливим було 
цс. та все цс „лише слова" 
Все таки поляки могли до-
помогти українським при-
хильникам незалежности і 
зближення з Европою у різ-
ний спосіб: ви підтримки 
України на міжнародних 
форумах, до створення осе-
рсдків польської культури, 
що відкривали б вікна на 
Захід. 

Найцікавіший, однак, с 
третій висновок автора стат 
ті у ‚‚Солідарносш", де він 
уважає, що результати ви-
борів означають поразку 
прозахідніх ўгрупувань, а 
також кіл, що ставлять на 
зближення з Польщею „Іс-
торичним парадоксом, 
пише він, є факт, що ті 
середовища і кола в Україні 
зосереджувалися на захід-
ній Україні, тобто у колиш-
ній Східній Галичині на 
терені найгостріших і ча-
сом кривавих польсько-ук-
раїнських конфліктів, у 
Львові, Луцьку, Станисла-
вові, Тернополі. Це може 
бути для нас предметом 
болісної гордостн: там, де 
польські й українські пат-
ріотизми зіткнулися най-

ЖИТТЯ І ЗНАННЯ 

Редагує Лея і 

Гортаючи статистичні дані 
У демографічних річни-

ках Організації Об'єднаних 
Націй зібрано велику кіль-
кість статистичних даних 
про рух населення, трива-
лість його життя та еконо-
мічні обставини окремих 
держав земної кулі. 

Згідно з даними цих об'с-
мистих річників, найбіль-
шим містом світу в 1975 
році був Шанхай з 10.8 мі-
льйона населенням, що зали-
шив позаду колишніх чем-
піонів, таких як Токіо та 
Ню Йорќ. Ця статистична 
сенсація була спричинена 

браком демографічних да-
них з червоного Китаю 
впродовж 20-ти років. На 
жаль, не багато змінила цю 
ситуацію участь комуніс-
тичного Китаю в Органі-
зації Об'єднаних Націй від 
1971 року, від якого досі 
правління ООН не одержа-
ло офіційно жодних статис-
тичних даних Привезли їх 
щойно неофіційно прсд-
ставники ООН з Китаю, які 
їх частково включили до 
найновіших демографічних 
збірників. Якщо б, проте, 
включити до Ню Йорќу всі 
його розлогі передмістя, то 
він становив би найбільшу 
міську агльомерашю світу з 
населенням понад 12 міль-
йонів мешканців 

Хоч, з другої сторони, за 
найбільшого столичного 
чемпіона вважають тепер 
місто Мехіко , звичайно, 
неофіційно, що його насе-
лення росте кожного дня і 
тепер, як вважають, дохо-
дить до 20 мільйонів. Але 
незалежно від цих нсофі-
ційних даних, Ню Йорќ 
становить сьогодні, а його 
дільниця Мангеттен веде 
перед, якщо не в кількості, 
то в густоті своїх жителів, 
що дорівнює понад 75,000 
мешканцям на одну квад-

ки переживають чоловіків 
приблизно на 5—10 років 
Вийнятоќ становлять чоло-
віки, що жиють довше за 
своїх жінок у таких кра-
їнах як Пакістан, Йорданія, 
Камбоджія, Індія, Цейлон, 
Горішня Вольта та Нігерія. 
В Індії середній вік життя за 
останні 25 років збільшив-
ся з 28 до 42 років. Цей 
збільшений вік життя світ 
завдячуѓ небувалому пос-
тупові медичних наук та 
винаходам нових чудотвор-
них ліків, між якими ведуть 
перед антибіотики. 

Найвищий вік життя для 
чоловіків 71.9 року, а для 
жінок 76.5 с сьогодні у Шве-
ції, Норвегії, Ісляндії, Да-
нії та Голляндії Це висо-
коцивілізовані країни, з ви-
соким життєвим стандар-

там та сє)Щялізованою ме-
дициною. 

В половині 1970-их років 
населення нашої плянетн 
становило 3.8 більйона. Як-
що дотеперішній природ-
ний приріст населення у 
висоті двох відсотків на рік 
не зміниться, населення х м 
ної кулі подвоїться у 2007 
році та буде дорівнювати 
100 більйонам у 2137 році. 
Як бачимо, -апелям третьої 
генерації землі стане неза-
баром доволі тісно жити. 

Але найбільш песимісти-
чно виглядають статистич-
ні дані щодо майбупіости 
білої раси, присмерк якої 
(а може й загин) є неми-
нучим. Причину цього ста-
ну слід шукати в її повіль-
ному вимиранні на користь 
чорної ѓа жовтої рас. Нап-
риклад, скандинавські кра-
їни, Німеччина, Австрія та 
Мадярщина не мають май-
же жодного приросту насе-
лення Те саме можна ска-
зати про Англію та Фран-
цію, природний приріст 
яких ‚‚рятують" поселені 
там араби, мурини, індій-
ці та пакнстанш. До речі, 
природний приріст в Англії 
та Франції меншає поміт-
но кожного року. Не краще 
виглядають справи „попу-
ляшГ 6LTHX В ЗСА, в порів-
нянні з приростом інших 
рас із приростом кольоро-
вого населення. Згідно із 
статистикою, приріст „бі-
лих" подруж в Північній 
Америці удвічі менший, ніж 
їх кольорових співжителів 

Останні світові конфсрен-
ції Організації Об'єднаних 
Націй в Букарсшті та в Римі 
виявили, наприклад, що 
Китай. Індія, Бразилія та 
Альжир не хочуть навіть 
чути про якенебудь обмс-
жсння приросту народ-
жсння, а навпаки. Альжир 
проголосив нещодавно дер-
жавну допомогу родинам, 
що мають більше, ніж п'я-
теро дітей, щоб в той спо-
сіб збільшити кількість сво-
го населення до ЗО мільйо-
нів. 

Уряд Бразилії також не 
залишився позаду і робить 
усі заходи, щоб збільши-
ти удвічі кількість свого 
населення та наздігнати Пів 
нічну Америку 

Абстрагуючи від досто-
вірности статистичних да-
них та віри у 100-відсот-
кове здійснення усіх про-
роцтв та прогноз, базова-
них на тих даних, нам слід 
згодитися, що в обличчі 
щораз більшого харчово-
го та енергетичного голо-
дів. демографічна ситуація 
у світі не представляється 
надто рожево. 

(Зактч( а crop 3) 
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ЃЌМ'ИЛІ -ВЕСЕЛКА". ВІН ЗАТРИМАЄ ВАШИХ 
МАЛЯТ БІЛЯ УКРАЇНСЬКО! МОВИ: 

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ "ВЕСЕЛКУ"! 

Марта 

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС 
„БАБУНЯ НАШОГО ЧАСУ" 

п 
Жюрі приймало своє рішення на основі текстів, 

підписаних псевдонімами. Одна тільки Люда Чайківсь-
ка знала справжні прізвища і адреси авторів. І тільки після 
того як були розділені нагороди і відзначення, виявилося, 
що серед відзначених є і відомі емігрантські пясьменни-
ки: Ігор Качуровський, Любов Коленська, Любов Дмит-
ришин-Часто, і деякі члени Спілки Письменників У країни: 
Ігор Січовик, Євгенія Божик, і менш відомі нам, бо не 
охоплені письменницькими біографічними довідниками 
автори з України: Наталя Билень, Тетяна Михасюќ, 
Павло Гвоздецькнй, Іван Малќѓѓа, Раіса Олійник, Андрій 
Титов і Тетяна Титова. 

Жюрі не знало і не могло знати, що серед нагородже-
ннх творів є два твори одного автора. В комунікатах ніде. 
не було застереження щодо кількости надсиланих творів, а 
жюрі, в свою чергу, розглядало творн анонімно, не 
знаючи, хто їх автор. І так дні найвищі грошові премії 
отримали повість „Тут на Україні", що їй приділено 300 
долярів, і оповідання „її любов", що його нагороджено 
150-ма долярами. Після розкриття конвертів виявилося, 
що автором і одного і другого твору с Надія Ковалих зі 
Львова. Автори, надсилаючи свої твори, звичайно не` 
подавали про себе нічого, крім сггравжнього прізвища і 
адреси. Але ми перевірили в письменницьких довідниках і 
маємо деякі інформації про Надію Ковалик, бо нова є 
членом Спілки Письменників України. Народитися Надія 
Ковалик 1959 року. Вчилася в Дрогобичі, закінчила 

філологічний факультет, якийсь час вчителювала, в тепер 
є „на творчій роботі", тобто працює як письменник. Вона є 
автором двох книжок оповідань „Листопадовий сніг" 
(1980) та „Зими не буде" (1983). Можливо, що пізніше були 
і якісь інші книжки, але я про них не знаю. Надія Ковалик 
звернула на себе увагу як прозаїк, доказом чого є факт, що 
ій приділено літературну премію ім. Павла Ўсенќа. 
Повість „Тут на Україні" — дуже актуальна. Дія відбува-
ється в сьогоднішній післячорнобильській Україні і темою 
її є трагічні переживання родини, в центрі якої бабуся, що 
виховує внука. Повість має добре розвинутий сюжет, 
вправну композицію, поступове наростання напруження, 
цікаво змальовані реалії сучасного життя в Україні. 
Написана вона живо, характери і події змальовані за 
допомогою не описів, а діалогів. 

Друга річ цієї ж самої авторки, це оповідання „її 
любов". В ньому дуже цікаве зображення сучасного 
побуту, вправна зарисовка характерів, живі, переконливі 
діалоги. Добре, психологічно оправдано і без надмірної 
сентиментальности показано сімейні конфлікти в тісній 
квартирі, де живуть разом жінка з чоловіком і дитиною та 
0 батьки. 

Другим нагородженим автором, що на нашому 
конкурсі оримав 125 дол. за поему „Надія, віря і любов", 
виявилась Людмила Осока з Києва. Про неї ми не знаємо 
нічого, бо ім'я іі в доступних нам довідниках не зареєстро-
ване. Але твір її — це лірична поема досвідченого поета, 
написана гарною українською мовою, з оригінальними 
римами і глибшою філософською думкою. 

Автором оповідання „Моя бабуня Юльця", що також 
отримав вягороду 125 дол., виявилась Зірка Мензатюк з 
ЌЌна. І також не знаємо нічого більше про неї, хто нова? 
Мабуть, ве початківець, бо оповідання написане а не 
абияким хистом. Оповідання це — про незвану виучці 

і загинула в коцтаборі, написане а 

гумором і добрим розумінням дитячої психології. 
Автором нарису „П'ять колосків" (нагорода 100 дол.) 

виявився Володимир Романюк із села Цвітова Івано-
Франківської области. Володимир Романюк — журналіст, 
лавреат премії ‚Золоте перо" Спілки Журналістів України. 
Час від часу його статті появляються також у нашому 
американському щоденнику „Свобода". „П'ять колосків" 
— це нарис, написаний Стефаниківською манерою. 
Композиція складена з невеликих драматичних образќів із 
життя, змальованих лаконічними фразами. 

Оповідання „Серед мільйонів слів" (нагорода 100 
дол.) написала Євгенія Божик зі Львова. Про Євгенію 
Божик маємо коротку біобібліографічну довідку. Вона є 
членом Спілки Письменників України. Народилася 1936 
року в селянській сім'ї. Закінчила факультет журналістики 
Львівського університету. Деякий час працювала корес-
пондентом газети „Вільна Україна". Від 1978 року — на 
творчій роботі. Вона є автором цілого ряду книг: повістей, 
нарисів, оповідань. Назви її книжок: „Пташине молоко", 
‚‚Мій день", „Йду поміж людей", „Перший сніп", 
„Передмістя", „Весни прекрасне вороття". Героїнею 

оповідання „Серед мільйона слів" с прибрана бабуся — 
„цьоця Рузя", що, як пише авторка у супровідному листі, 
„переймається болями всього світу". 

І в кінці — останній з нагороджених творів — нарис 
„Чекання". Автором його є Вадим Кощій, що про нього 
також не знаємо багато. Вів з Яготнна Київської области. 
Нарис цей про самотню немічну жінку, що чекає свого 
часу, доживаючи віку. Написаний вів з хистом, рукою 
доброго письменника. Лаконічний стиль, скупими натя-
ками без зайвого багатослів'я зображева біографія й 
побут. Із глибоким розумінням людської психології 
змальована атмосфера старости і самотностн. 

(Зшнінчьння на crop. 3) 
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Поляки... 
і Закінчення зі стор 2) 

запекліше, там також були 
найпотужніші прагнення 
українців до незалежностн 
(згідно з інтересами Поль-
щі), як і схильність до по-
штично-культурного збли-
ження з Польщею" 3 су-
мом автор згадус лідерів 
Руху, які два роки тому 
казали: „Вибираємо не Ро-
схю, а Польщу!" 3. Най-
дер закінчує свою статтю 
питанням: „Чи українські 
незалежники погодяться з 
відновленням процесу пог-
линення їх батьківщини Ро-
сією? Чи маємо попроща-
гнся із самостійною Укра-

Про зміну в економічних 
стосунках, що може прнй-
ти тепер між Польщею 1 
Україною, пишуть польсь-
кі аналітики торгівлі в часс-
писах ‚‚Ринки Заграничні" і 
„Експрес Вечірній". Дові-
дусмося про піонерів ТОр-
гівлі між Польщею і Ук-
раїною, конкретно про дію 

фірми „Інтер Рес" н Ряше-
ві, що мас „невдячне і небез-
печне завдання в умовах 
економічного розвалу Ук-
раїнн", як пише Мсчнслав 
Столярські, який однак у ва-
жас, що фірма ці небезпеки 
„мужньо вистояла". 

Казімсж Подляський у 
своїй постійній рубриці в 
„Експресі Вечірнім" ломить 
руки над польською інерт-
ністю на Сході і уважає, 
що конкретні дії принесуть 
більше корнети, ніж під-
иисування чергових міжна-
родних договорів. Він пе-
рестерігас перед загрозою 
чергових подібних дій і пи-
ше, що йому терпне шкіра 
на вістку, що коордннато-
ром економічних і культур-
них програм мас бути пок-
ликана урядом Рада схід-
ньоі політики. 

Про всі ці статті у поль-
ській пресі, що появилися 
останніми тижнями, звітує 
український тижневик, що 
виходить у Польщі, „Наше 
Слово", подаючи майже 
повний переклад вищсзга-
даних дописів у числі з 7-го 
серпня. 

Літературний конкурс... 
(Закінчення зі crop 2) 

Варто пригадати всім, що мета нашого конкурсу 
стимулювати письменників до творчости, підтримувати їх 
і нагороджувати за їхню працю. Це, зокрема, важливе і 
потрібне у наш складний час, коли література в Україні і 
всі працівники літератури переживають важку економіч-
ну кризу Донедавна ще письменники на сході Европи 
вважалися .‚інженерами людських душ" і мали таку 
фінансову підтримку від держави, про яку навіть мріяти не 
могли письменники вільного світу Але держава цією 
великою фінансовою підтримкою купувала собі льояль-
ність письменників і вимагала за ці гроші вірної служби. 
Сьогодні письменники здобули свободу слова і незалеж-
ність від держави. Але свободу цю здобули високою 
ціною Жити з літератури нині навряд чи зможе велика 
кількість письменників України. Бути, як кажуть в Україні, 
„на творчій роботі" це вже, мабуть, великий люксўе. 
Доведеться багатьом заробляти на життя іншими спосо-
бами І тому літературні конкурси, підтримані фондами 
американських українців, можуть зробити велику і 
корисну роботу для підтримки, справжньої і розумної 
підтримки, творчого процесу уграїнської літератури. 

Ми бачили на прикладі д-ра Ценка, яким невеликим 
капіталом одна людина при добрій волі може вплинути на 
корисне пожвавлення громадської дії. Таких громадян, як 
Д-D Ценко, повинно бути серед нас більше Та й українські 
установи й організації — такі як кредитівки, і пал нищ, 
братські союзи, товариства професіоналістів — повинні 
брати собі добрий приклад Одна тисяча долярів на 
нагороди плюс сто-двісп долярів на поштові видатки, 
телефони і рекляму — це не гака вже велика сума. На неї 
може здобутися майже кожна організація і чимало 
приватних меценатів Треба тільки доброї волі і зрозумін-
ня справи Але треба також до цього діла Людмили 
Чайківської, або такої як вона Якщо буде меценат і 
організатор конкурс буде Маю надію, що закінчення 
нашого конкурсу це насправді тільки початок нової 
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ФІЛЬМ „УКРА ЇНА в ОГНІ ' 

Від 16-го до 24-го липня 
ц. р. високі старшини укра-
їнської армії гостювали в 
ЗСА. Вони приїхали до Ва-
шінгтону, а дальше відаіда-
ли військові об'єкти в Сейнт 
Лўісі, Форт МекКой у Вис-
кансині та вкінці Атланту, 
Джа. ІіДллю цієї подорожі 
було запізнатися із струхту-
рою, системою та дією аме-
риканської ві'йськової ре-
зерви. Тому, що Збройні 
Сили України мають посту-
пово зменшуватися, гості 
хотіли знати, як відвести 
частину вояцтва до резерви 
і намітити для неї пляни дії. 

З України приїхали: ген-
полк. Іван Біжан — заступ-
ник міністра оборони, ген-
майор Микола Пальчук — 
начальник команди сухо-
путніх військ, полк. Микс-
ла Нищадім — начальник 
головного управління вій-
ськової освіти і під полк 
Андрій Козачок — асистент 
ген.-полк. І. Біжана. 

В американській групі, 
яка їздила через дев'ять днів 
із гостями з України, були: 
підполк. Дженет Голмс з 
Вашінгтону з головного 
штабу резерви, підполк. Іня 
Пкава-Євич з Вашінгтону, 
лікар та головний лерскла-
джач, иідпол. Мирослав 
Маланяк з Баффало, війсь-
кова поліція і перекладач. 
капітан Дені Скалф, війсь-
ковий аташе при київській 
амбасаді, та капітан Роман 
Ґоляш з Чикаго, мікробіо-
лог і перекладач. 

У Вашінгтоні ціла група 
І відвідала українську гмба-
I саду, національний цвинтар 

Арлшгтон і пам'ятник поляѓ-
лим у В'єтнамі. Другого 
дня відбулася на лстовищі 
зустріч і дискусія із брнґа-
дир-генералом Кілмартн-
ном, заступником команди-
ра американської військової 
резерви. Дальша дорога до 
Сейнт Лўісу. Там відвідали 
керівництво військового 
складу. Цей центр відпові-
дас за мобілізацію та виш-
кіл резерви. Там ггідполк І 

і Пкава-Євич викладала в 
українській мові, як внгля-
дас мобілізація військ. Ка-

I пітан Р. Ґоляш викладав 
про адміністрацію керівний 
тва офіцерів і підстаршин та 
як головний центр допома-
гає зорганізованим групам 
резерви. 

Всі прозірки та матеріали 
для гостей були виготовле-
ні українською мовою. Ця 
праця тривала два тижні 
перед приїздом гостей. Воя-

Високі українські старшини відвідали ЗСА 

На фото (зліва): ген.-майор М. Пальчук, підполк. Дж. Голмс. підполк. А. Козачок, ген-
полк. І. Біжан, підполк. М. Маланяк, підполк. І. Гікава Свич, полк. М. Иещадім. 

капітан Р. Ґоляш і капітан Д. Скалф. 

. , 

ќа ми, які перекладали ін-
формації та приготовляли 
прозірки через комп'Ютер-
ську систему, були: капітан 
Богдан Цісик із Філядель-
фії, капітан Орест Логуш з 
Ню Йорќу, лейтенант Ми-
кола Тимченко із Лонѓ Біч, 
Каліф , та сержант Роман 
Зелес із Кензас Ситі. 

Після військових викла-
дів ген. Кілмартин просив 
ген. Біжана висловити його 
думки. Ген. Біжан в першій 
мірі висловив щиру подяку 
за велику гостинність аме-
риканського війська та за 
точні й детальні інформа-
ції та вичерпні відповіді на 
поставлені питання. Ген 
Біжан згадав, що 10 років 
тому така зустріч була б 
неможливою. Та тепер Ук-
раїна є вільною і самостій-
ною державою. Такі двос-
торонні зустрічі між війсь-
ками обох держав є дуже 
корисними. Тепер Україна 
мас фінансові та економічні 
труднощі, але він вірить, 
що все з часом поправиться. 
Ген. Біжан також підкрес-
лнв, що військовий контакт 
з Америкою є дуже бажа-
ним. Такі контакти допома-
гають повній стабілізації 
Східньої Европи. Україні 
треба сьогодні моральної 
підтримки, навіть більше 
ніж матеріальної. Америка 
повинна взяти провідну ро-
лю у Східній Европі, щоб 
вдержати мир на довшу 
мету. Було приємно для 
ген. Біжана бачити кваліфі-
кованих та услужмих перек-

ладачів, які знають украш-
ську мову. Всі інформації 
про структуру і функції ре-
зерви були дуже корисни-
ми. 

У Форт МекКой гості з 
України зустрілися із пра-
порщиком Павлом Пите-
лем з Чикаго. П. Питель 
перекладав інформації та 
питання під час псреведено-
го інтерв'ю. У Форт Мек-
Кой ѓость побачили танк 
типу ‚.Айбрамс" та були 
присутніми під час військо-
вих вправ у стрілянні з гар-
мат типу Ґовіцер 105. Тоді 
ген Пальчук згадав, що 
артилерію називають „Бо-
гом вогню" 

Під час полуденку відбу-
лася зустріч із сумівською 
молоддю та членами укра-
їнської громади з Вискан-
син Деллс і Чикаго Гостей 
привітав від всіх сумівців 
таборовиків із оселі СУМ в 
Барабу виховник Борис Юр 
ків Присутнім був також 
виховник Читербок та 10 
юнаків і юначок. Гостям 
передано сумівські відзна-
"И. Серед старших грома-
дян були: Д. Гайдук, Т. 
Ґоляш і С. Ґоляш. Від гро-
мади вітав С. Ґоляш, який 
передав для української ар-
мії велику збірку марок Під-
пільної Пошти України 

Ген. Біжан привітався з 
усіма присутніми, розмов-
ляв з молоддю та передав 
на пам'ятку книжку про Ки-
їв. 

В Атланті привітав нашу 
делегацію генерал-брига-

дир Гарді, голова штабу 
військової команди. Вече-
ряли в ресторані „Дантел", 
власниками якого є украін-
ська родина. 

Наступного дня зустрів 
нас генерал-майор Барац. 
провідник військової ќоман 
ди в ЗСА. Підполк. І. Пка-
ва-Євич перекладала два 
виклади про мобілізацію, а 
по обіді капітан Р. Ґоляш 
перекладав два виклади про 
вишкіл війська та про зако-
ни. які боронять вояків під 
час мобілізації. 

Ген. Біжан мав нагоду 
запізнати ген. Раймера, ко-
мандира всіх збройних сил 
в Америці, та перевести з 
ним окрему розмову. Ген. 
Раймер заявив, що є важ-
ним для Америки мати 
дружні відносини з Украї-
ною. Під час розмов виявн-
лося, що генерали ЗСА Ба-
рац і Раймер с українського 
походження. 

Під час прощальної зуст-
річі ділилися подарунками 
та щирими побажаннями 

- дальше працювати для доб-
ра і безпеки обох країн. Ген. 
Біжан просив відвідати Ук-
раїну. 

Підполк. Маланяк отри-
мав медаліон для всіх вете-
ранів Америки украінсько-
го походження. Підполк. 
Маланяк є головою Україн-
ськнх Американських Вете-
ранів 

Роман Ґоляш 

Батько просить допомоги 

Ш на книжковому ринку чергова книжка i U 
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иствцькв оформлення ПЮБОСЛАВА ГУЦАЛЮКА Ц 
івництво і орухарнв Свободи Ню Йорќ — Джерзі Си- JMj 
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Оскільки недільна школа 
й „Рідна Школа" ім. Тараса 
Шевченка є частинами ук-
раїнського парафіяльного 
життя в суботи й неділі, 
життя у Свято-Володнмир-
ській парафії українського 
православного собору в 
Пармі, Огайо, нуртус також 
і кожної середи. Вечір кож-
ної середи в парафіяльному 
центрі заповнений актив-
ною молоддю — членами 
української громади метро-
політального Клівленду. 

У ці вечори під час шкіль-
ного року двері гшрафіяль-
ної бібліотеки відкриті для 
членів української громади. 

Віќола бандури ім. Гри-
горія Китастого, що нара-
ховус 25 членів-учнів, під 
керівництвом д-ра Ігоря 
Махлая, провадить курси 
індивідуального навчання 
гри на бандурі від 3-ої по 
полудні до 9-ої год. вечора. 

Від год. 5:30 до 8:00 год. 
вечора українська школа 
танців із своїми учнями в 
числі 65 осіб зустрічається 
кожної середи в гшрафіяль-
ному центрі Св. Володимн-
ра. Школа танців поділена 
за вікомў учнів на 3 кляси, 
якими провадить Давид 
Возняк. Досягнення школи 
віддзеркалені в тому, що 
після успішного закінчення 
навчання учні поступають 
до ансамблю ‚‚Каштан", 
який репрезентував україн-
ську громаду в Україні та в 

Змалку причетні до української культури 

ЬіННфЏіи.УіЏ 

Діти Свято`Володимирської школи танців у Пармі, Огайо, після виступу 18-го 
травня ц. р. 

більших центрах Америки, 
включно з виступом у Біло-
му Домі в часи президента 
Р. Реґена. 

На закінчення шкільного 
року, 18-го травня 1994 ро-
ку, учні школи успішно вис-
туггилн перед своїми бать-
ками та приятелями, демон-
струючи свої досягнення, 
здобуті протягом цілого 
року навчання. Програму 
виступу відкрила Люся Ко-
мічак — адміністратор шко 
ли танців, подякувавши 
батькам за їхнє свідоме 

наставлення до української 
культури і бажання бачити 
своїх дітей причетними до 
неї. Окремо подякувала Да-
видові Вознякові — учите-
лсві танців. 

Д Возняк, як конферен-
сьс програми виступу, по-
яснив присутнім методи 
навчання танців та мистец-
тво українського танку. 

На закінчення вечора та-
кого юнацького попису о. 
Іван Наконечний, настоя-
тель Свято- Володимирсь-
кого собору, у теплих сло-
вах висловив подяку вчите-

лям і помічникам учителів 
танців, як рівно ж батькам. 
Пам'ятний вечір показу тан-

лим прнй-

Батмсів, зацікавлених у 
навчанні своїх дітей укра-
їнських танців, проситься 
зареєструвати їх до кляс 
першої середи жовтня, коли 
школа розпочне свій новий 
шкільний рік. 

Місце реєстрації — Пара-
фіяльний Центр при соборі 
св. Володимира, 3425 Магі-
ог.с)іГГ Drive, Parma, Ohio. 

вус сам батько. Якщо с в 
кого вживаний непотріГ " 
адяг, взуття та інші речі 

Дорогі наші братќ і сест- дуже прошу внслат-і ва ад-
ри украшщ, а також на, Україна, Львівська 
кому не байдуж. доля ѓѓа- ^ Пустоа.шііасаааД р-н, 
т ь о х д і т е і с Солонќа, нул. і" " 

сака — 5 Бучах 
В одному з сіл Львівщи- л о 

ни проживає багатодітна 
сім'я, яка потребує вашої Ду— -д Я Ч н і нам четверо 
допомоги. П'ятеро дітей, дівчаток і один хлопчик ві-
якнх залишила мати, вихо- К О м від 15 до 9 років. 

в С О Р О К О В И Й Д Е Н Ь С П Е Р Т И 
иаимЯ найдорожчої ДРУЖИНИ , СЕСТРИ А 

ТЃЃИ 

бл. п. 
ГАЛІ БОЛОННОЇ 

в сарану 31-го сврінні 19Є4 року, буяўть вІдпвіявивіЯ 
СЛУЖБИ БОЖА 

в слідуючих церианк: 

в церкві св . П о к р о в и , Br idgeport, C o n n , о ѓ о д . 
вОО-Ій ранку; 

в ц#ркві св. й о с а ф а т а , Warren. M ich , о гад. 
9:00-ій ранку ; 

в семінар іЃ св. Василія , Stamfoda. C o n n , о ѓ о д . 
90О- ІЙ ранку; 

в С о б о р і св. Ю р а у Львові , Україна. 
За ваш і молитви, і а ўпоќ№ душі покМноІ 

н ах ай Господь благословить вас 

мѓуж - П Ѓ Ѓ Р О 

ЗАУПОКІЙНА 
СВЯТА 

ЛІТУРГІЯ 
† 

Влреп. о. декан Петро О гір-о відслужіть Зауѓм 
ПітургЬо у четяе-ч 1-го аереемв 1W4 р-

Д А Р І Ю В И Т А Н О В И Ч 
Я Р О С Л А В А Г У Р У 
Д-ра В О Л О Д И М И Р А 1 Є В Г Е Н І Ю Д 
І В А Н О В И Ч 
Інж. Р О М А Н А І О Л Е Н У К О С 
д-ра М И Р О С Л А В А О Р Л О В С Ь К О Г О 
В О Л О Д И М И Р А П А В Л И Ш И Н А 
О М Е Л Я Н А С А Л А М О Н А 
д-ра О Л Е Г А С Л Ю З А Р А 
З Е Н О Н А Ш В Е Д А К А 
Т Е О Д О Р А Ю Р Е В И Ч А 

М а й Павґять № М И Н И ДовраяЬив # Ќ Я 
І Г О Л О В Н А Е К З Е ЮТЃИ ВА 
і ФОНДУ КАТЕДР УКРАІНО3HАВСТВА 

(#ЌУ) 

имабупм СЕСТРА, ТЃЃА КУЗИНЌА 

бл. п. 
ОЛЬГА ОСТАПЧУК-

-РІСДОРФЕР 

инрВввввввввиаріО 

21 -го серпня 1994 ровсу 
ПОСІЛІСТЬ УСОсередку 

„Т Р И З У Б" 
при д о р о г а х : К а н т і Лайн І Л о в е р С т е й т Ровд 

ГОРШАМ. Па. 

Окружний Комітет УНСоюзу ФілядельфійськоІ Округи ` - ^̂  Q 
— влаштовує — 

СОЮЗОВИЙ ДЕНЬ — для 
ВШАНУВАННЯ 100-рІЧіШ БАТЬКА СОЮЗУ 

Початок о год. 1:30 по полудні 
Д о участи з а п р о ш у є м о все українське громадянство , членів С о ю з у міста Філадельф і ї 

т а всіх д о в к о л и ш н і х місцевостей сус ідн іх стейт ів . 

П Р О Г Р А М А Д Н Я : 
є Піднесення прапорів 
є В і д к р и т т я 
^ М И С Т Е Ц Ь К А П Р О Г Р А М А 
є Відзначення з а с л у ж е н о г о С О Ю З О В Ц Я 
є З А Б А В А п р и звуках о р к е с т р и „ К А Р П А Т И " 
є Цінні виграші для гостей 

Весь час б у д е чинний б у ф е т а добірними 
укра їнсь кими стравами та х о л о д н и м и 

жжжжжжжжжжжжжжю 
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На Союзівці... 
(Закінчення зі стор 1) 

найважлив іших її виступ ів 
— участь у Т о р о н т о н с ь к о -
му фестивал і в Онтар і о 
Плейс, в Ґарден Стейт Артс 
Центр і , на е д м о н т о н с ь к о м у 
фестивалі п ід н а з в о ю „Ра -
зом" , та на С о ю з і в щ , де Оля 
вже не п е р ш и й раз с веду -
чою концертових програм 
л ітнього сезону У с у б о т -
ньому концерт і у виконанн і 
О. Х о д о б и - Ф р и з прозву-
чать ліричні та народні пісні. 
а також твори К С`теценка, 
В .Івасюка . і композиц і ї з її 
першої касети 

А к о м п а н ю в а т и м е сшвач-
ці піаніст Андрій Стасів , з 
яким Оля виступає ўтѓе три 
роки, включаючи спільний 
звуко іаиис в и і ц - з і а д а н о г о 
а л ь б о м у під н а і в о ю „Зга -
дай" У творчому д о р о б к у 
А Стас іва висѓўпи з дуе-
т о м . .Дарка і ( `лавко" та із 

ю о р к е с т р о ю 

Співачка Оля Ходоба-Фрш 

3666 а б о ( 2 0 0 798-0132 -
звертатися с и л до Анаста-
сії Сиб і 

Суботній концерт прова-
д и т и м е Мар'янќа Гаври-
л ю к , керівник вибору . .Міс 
Союзівки" н о в о о б р а н а 
головна радна У Н С о ю з у 
Стефан ія Гаврил`аќ , кон-
ферансь( імпрези п р о г о л о -
шення конкурсу . .Міс" 
Оля Х о д о б а - Ф р и з 

Пов ідомляє`мо іашкавле -
них в участі у виборі . ‚Міс 
СоюзІВКИ-95", що к а н д и д у -
в а г и м о ж у т ь н е о д р у ж е н і 
д івчата в іком від 17 рок ів , 
які є членами У'країнського 
Н а р о д н о г о Союзу Ѓі. х т о 
к а н д и д у в а в п о п е р е д н і м и 
р о к а м и і ідобув пѓѓул ..Міс" 
чи друге а б о третє місце, 
п о в т о р н о к а н д и д у в а г и не 

Кам нярі 
л ь н о - і н с т р у м е н т а л ь 

а й ѓ , . У к р а ї і 
. ‚Львів янн (колишня назва 

. .Веселий Льв ів") прик-
р а ш а с і м п р е з и С о ю з і в к и 
ц ілого цьогорічного л ітньо -
госсзону крім концертів, він 
виступас на . ‚гуцульських" 
і т їв прив італьних вечо-
рах. а також гра( в барі 
., Гремб іта" А н с а м б л ь вже 
в т р е т е п е р е б у в а є в З С А . 

нову програму . .Льв ів 'яни" 
давали концерти майже по 
всіх стейтах ЗСА. випусти-

три і ові а 
репертуарі групи украін-
с ь к і н а р о д н і п і сн і , т в о р и 
сучасних укра їнських ком-
п о і и т о р і в , арії і укра їнсь-
ких та іахІДНІХ опер Особ -
л и в е місце в творчост і 
.‚Льв ів 'ян" займає в іднай-
дення і а б у т и х п ісень, вико-
нання яких б у л о забороне-
но к о м у н і с т и ч н о ю в л а д о ю 
Д о к о ж н о г о с в о г о концерту 

Иокально-шстр† яенті 

група о б о в ' я з к о в о в ключа{ 
твори В. Івасюка та пісні на 
слова Тараса Шевченка У 
склад і . .Льв ів 'ян" Во.іо-
димир Цімура (со .пст-сіп-
вак) . Ігор Ќ'остів (бас-гіта-
рист та співак ) . Тарас Гри-

А н т о н ю 
і Юрій 

ВИННИХІНСТруМ 

Чи Ви знаєте, що УНСоюз 
уділяє своїм членам 

. Перші ѓіпотечні позички (мортгеджп 
на купно власного дому 

. На 1-3 родинні доми, де живе власник 
. По доступних відсотках 

Або, може Ви думаєте перефінансувати 
існуючу позичку 

Щоб довідатись більше про ѓіпотечні позич 
ки просимо Вас телефонувати на число 

(201) 451-2200 або 
1 (800) 253-9862 (поза Н. Д ж . ) 

ІГРИ ДОБРОЇ ВОЛІ 

В останньому тижні лип-
ня і першому тижні серпня 
ц. р в місті Сангт Петер-
бурзі в Росії проходили вжо 
треті з ряду ‚,1грн Доброї 
Волі", що їх, як відомо, 
створив і щедро фінансує 
добрий „дядечко" із ЗСА 
ТедТирнер, президент теле-
візійноі мережі Ті-Бі-Ес. В 
короткій історії цих ігор 
вже вписано, що Т. Тирнед 
доклав до перших двох, в 
Москві і Сіетлі, ЗСА, до 60 
міл. дол. Цим разом, взяв-
шн під увагу, що деякі зма-
гання проходять при май-
жс порожніх трибунах, не-
добір буде ще вищий. 

За ці величезні витрати 
Тирнсра хвалили вожді за 
часів СССР, адже завдяки 
йому вони прославляли 
хпортову міць і „вищість" 
червоної Росії Тепер, май-
же ні самі чиновники, змі-
нивши прапор, підступно 
чарують світ, хоч у глибині 
Російської Федерації трі-
іднть і змагають до незалеж 
ности Татарія, Чечня, Інгу-
шетія, Осетія, Башкірія, 
Калмикія і інші „республі-
ки" Російської Федерації. В 
той час, як у цих іграх бе-
руть самостійну участь та-
кі ‚‚держави", як Пўорто 
Ріко, Ямайка і їм подібні, 
спортовці Татарії, Чечні, 
Калмикії змушені прослав-
ляти .‚слов'янсько-правос-
лавну" Росію, а вони ж у 
більшостн мусулмани. 

Саме завдяки спортов-
цям цих поневолених наро-
дів, як і перетягнених за 
.‚срібняки" бездушевних 
осіб з України, Білорусі. 
Грузії, Таджикістану, .‚збір-
на РосіЃ чарус світ яскрави-
ми перемогами, виперед-
жус ЗСА і інші спортові 
потуги світу Одначе колесо 
історії котиться вперед. 

У Львові.. 

..-їй м гр; 

української наукової, пацю 
кальної історіографії в Уќ 
раіні і поіа її межами 
У'часть в конференції бе 
руіь історики, дос 
допоміжних ісгори 
пнплін та працівники акі 
ЛЄЧ11ЧНИХ установ і ушвс) 
ситетів ЎІ Т у співпраці 
іншими установами лляну 
вилаѓй )бірник доповідей 
конференції 

Як відомо, ще в 196(і ром 
Українське Історичне Тов; 

гедвгус имеля 
Важко „поранений" імпер-
ський тигр цим разом а 
Іграх Доброї Волі побачив 
свої колишні жертви в ролі 
вільних „овечок", хоч поки-
що в скромних складах, але 
самостійних дружинах, які 
вперше в історії приїхали до 
одного з більших центрів 
імперії під своїми рідними 
прапорами, в тому числі 
репрезентація України — 
під синьо-жовтими прапо-
ром і тризубами на грудях. 
На відміну від тих бездуш-
них слуг, що запродалися за 
..гнилу ковбасу", ці справж-
ні репрезентанти спортової 
України гордо прославля-
ють свою самостійну Бать-
ківщину 

Коли пишемо ці рядки, в 
показнику табелі ігор між 
майже 60-ма репрезснтація-
ми різних держав світу, які 
досі здобули щонайменше 
по одній медалі, Україна 
займає високу позицію на 
четвертому місці після різ-
нонаціональноі збірної Ро-
сії. ЗСА і Куби. Позаду 
України спортовці таких 
великих народів, як Німеч-
чини. Китаю, Франції, Іта-
діі, Еспаніі і ряду інших. 

Досі на конті України 
усіх 22 медалів, що їх здо-
були; Катерина Серебрян-
ська, Григорій Місютин, 
Лілія Підкопасва, Сергій 
Ьубка, Сергій Нагірний, 
Іетяна Біласва, Андрій Бар 
іуков, Андрій Петров та 
інші Та суть не в самих 
медалях, важливо те, що 
спортовці України можуть 
вільно виступати на міжна-
родній арені і до цього по-
волі мусять звикати наші 
‚.приятелі" на північному 
кордоні 

О. Твардовськнй 

100 РОКІВ ТОМУ 

14-го лнпиі 1894 року 
відбувся перший футболь-
ннй матч на теренах Львів-
щини між господарями та 
гравцями Кракова. Він вхо-
див до програми показових 
змагань другого злету Т-ва 
„Сокіл". 

На відзначення ІОО-річ-
ного ювілею львівського 
футболу 12-го липня ц. p., 
на стадіоні „Україна" сила-
ми зйому помірялися львів-
ські та краківські футболіс-
ти. їх представляли „Кар-
пати" та „Краковія", дру-
жина другої польської ліги. 
Рахунок на 16-ій хвилині 
відкрив львів'янин Леськів. 
Однак невдовзі напасник 
гостей Вжозник з карного 
вирівняв вислід. Проте ггіс-
ля перерви Гамалій та Ва-
ленко закріпили перемогу 
господарів ЗЛ. „Карпати" 
виступали у такому складі: 
Стронціцький, Євтушок, 
Петриќ, Доценко, Фсдю-
ков, Засць, Різник, Гамалій, 
Марич, Гнатів, Маковей, 
Леськів, Амілехів, Валенќо, 
Зуб, Покладок, Шумський. 

Перед початком матчу 
учасників привітав народ-
ний депутат України Ярос-
лав Кендзьор. Він, між ін-
шим. висловив жаль, що 
чиновники з Федерації Фут-
болу України. Міністерство 
Молоді і Спорту нашої дер-
жави не схвалили ініщятивн 
ФК ‚‚Карпати", аби з отого 
пам'ятного посдинку 100-
річної давности почався від-
лік українського футболу. 

Василь Мнхайлов 
„Спортивна Газета", 

ч. 57, 1994 р. 

JuM БУЛО ЗА ЩО 
БОРОТИСЯ.МИМАСМО 

ЩО З А X ИЩАТИГ 

28—29-го червня 1914 ро-
ку на честь сотих роковин 
від дня народження Т. Шев-
чснка вперше аулнцямн 
Львова вишколеними коло-
намн пройшло понад 12,000 
представників сокільськнх, 
пластових і спортових то-
вариств та перші сотні ук-
раїнських січових стріль-
ців, демонструючи ўкраїн-
ську єдність та організова-
ність. На чолі походу поруч 
кінної чотн „Сокола-Бать-
ка" йшли ініціятори і про-
відннкн здвнгу — професор 
Іван Боберськнй, керівник 
„Сокола-Батька", та голо-
ва „Січей" адвокат Кирило 
Трильовський. Тисячі укра-
їнського громадянства 
Львова та львівських око-
лиць з ентузіазмом вітали 
учасників здвигу. Нечуване 
піднесення публіки викли-
кало новітнє українське вій-
сько — Січові Стрільці зі 
зброєю в руках. Похід ру-
хався вулицями Львова до 
майдану „Сокола-Батька" 
на Стрнйській вулиці, де 
відбулося велике сокільсь-
ко-січове свято. 

Під час Шевченківського 
походу прийшла вістка, що 
в Сараєві вбито спадхосм-
ця австрійського престолу, 
Почалася світова війна... 
Лідери Ювілейного здвигу 
очолили Українську бойо-
ву управу, а учасники похо-
ду стали основою легіону 
українського січового стрі-
лецтва. 

І от минулого четверга, 
14-го липня 1994 року, від-
значаючи 80-ті роковини 
Шевченківського здвигу, 
вулицями Львова знову 
пройшли святкові колони, в 
яких ми побачили Націо-
нальну Гвардію України, 
загони „Беркут", муніціпа-
лів, пластунів, спортовців... 

ЗМІНА АДРЕСИ 
До Адміністрації .Свободи ` 

30 M o n t g o m e r y Street, Jersey City, NJ 07302 

Прошу змінити мою адресу 
J „Свободи" 
J T h e Ukrainian Weekly 
J „Веселки" 

М о я СТАРА А Д Р Е С А була 

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

М о я Н О В А А Д Р Е С А така 

їм я і прізвище 
Адреса 

На зм іну адреси проситься 
ОБОВ ЛЗКОВО ДОЛУЧИТИ $1 оо 

ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗМІНИ АДРЕСИ ТРИВАЄ 12 ТИЖНІ 

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ УКРАЇНИ 
за рвдакці-ю ВОЛОДИМИРА КУБІЙОВИЧА. 

діючий редактор ДАНИЛО ГУЗАР-СТРУК 
1-ий і 2-ий 9 циклів п'ятьох томів, які мають вийти по 1002 р 

A-F — 119.50 дол. — 968 стор. 
G-K — 125.00 дол. — 737 стор. 

Альфабетичка Енциклопедія України, базована на 25 
роках праці, комппвтне зревщоване І доповнене видання 

'Енциклопедії Українознавства, вловні ілюстроване кольо-
ровими І чорно-білими фотографіями І численними калами, 
першорядний покажчик життя і культури ўкра{нців в Україні 
і діяслорі 

Видання University of Toronto Press, накладом Кьиад-
ськогсцінституту Українських Студій, Наукового Товариства 
їм Шевченка і Канадської Фундації Українських Студій 

Набувати можна у книгарні Свободи 
SVOBOOA BOOK STORE 

ЗО Montgomery Street, Jersey City. N J 07302 
Мешканців ствйту Не Джерзі оОо.'яіу( ооовти по ціни 

StP 
.scope tHooeL Тізс 

У К Р А Ї Н С Ь К Е Б Ю Р О П О Д О Р О Ж Е Й 
Марійки Гельбіг 

1605 Springfield Ave Maplewood NJ 07040 
For Information 201 378-8998 

Reservations ONL Y 800 242-7267 
Travel Data Tour Same Days Itinerary 

Air Ukraine 
AlrUkraine 
AirUkratne 
Air Ukraine 
AirUkratne 
AirUkratne 
Air Ukraine 

АщЗІ Sep 16 U HUTSULHCA VII 
Sep 07 Sep 14 BUDGET TOUR 
Sep 07 Sep 21 BUDGET TOUR 
Sop 07 Sep 20 m ZOZULIA V 
Sep 21 Oct 07 В HUTSULKA VIII 
Oct 05 Oct 19 BUDGET TOUR 
Ott 12 Ort 26 Ш L V I V P O L Y T E C K I N I C 
Oct 12 Oct 23 И CUroSUZIE-Q. 

17 Lviv. IvFrenluv-k. Kyyiv 
8 IvFr-nkivsk 

15 IvFra-kiv-k. Lviv 
14 Lviv, Kyyiv 
17 Ivfnuikivik. Lviv. Kyyiv 
15 Lwa)IvFrMkJvmkf7) 
15 Lviv(l4).^lvFrB-kiv-k(3)Lviv(ll) 
12 IvFr-nkiv-k. Lviv. Kyyiv 

PRICE BUSTER TOURS BOOK TWO - GET $100 OFF 
ON 2ND PERSON (о№ѓ expire. A_g 1.1994) 

БІЛЯ пам'ятника Т. 0 
ќа відбулося віче — прнсут-
віх вітали Іван Гель, В. 
Шпіцер, М. Герциќ, В. Мо-
роз. Вони відзнвчали: 
„Учасникам того здвигу 
було за що боротися, ми 
маємо що захищати"... Зго-
дом святкова колона руши-
ла на стадіон Інституту фіз-
культури, де грала оркест-
рв, співав хор, свою май-
стерність демонстрували 
змопівці, спортовці, пожож-
ники, гвардійці, козаки. 

Оќсака Вацебн 
Ярослав Пастервак 

26 First Avenue 
New York. NY Ю009 
Tel : (212) 473-3560 

всі НАЙНОВІШІ КНИЖКОВІ 
ВИДАННЯ одержите т АРЦІ 

# Р О З Ш У К И # 

ПОШУКУЮ мого друга, 
ВОЛОДИМИРА ОСТРЕРОВА 
з Одеси, наршженого 9лкггого 
39 p., виїхав до Лос Анджелес 

1991 р. і мого друга 
ОЛЕКСАНДРА ҐОЛЕНКОВА 
з Києва, нар 26 червня 1962 р 
виїхав до ЗСА в грудні 1992р 

Адреси невідомі. 
ПИСАТИ ДО: УКРАЇНА 314021, 
ПОЛТАВА 21, К-йас-се Шоссе 
607329, ПІпенкор Воло-нмнр. 

ПОШУКУЮ 
Жінку, дітей, або внуків: 

КУЗЬМИ СЕВЕРИИА із Кру 
тих Горбів, Тарашанського р-н. 
Київської обл. нар. у 1900-х р 

Виїхав до Америки в 1930-их р. 
Пасатќ УКРАЇНА, ТервогДль-

cuta обл., Теребовляасьжвй р-в., 
с.Мнкулннці, Севернн Петро. 

ПОШУКУЮ 
МИХАЙЛА КРУВІЦЬКОГО 

— мого дядю, МАТіЧЛДУ 
ІС?УВЩЬКУ МАКАР. двоюрід-
ну сестру, із Дрогобича, і їх ро-

дину. Виїхали до Америки в 
1930-39 pp. Останні адреси : 
3327 Grovrwood Ave., Parma 34. 
ОН. або Stanislaus Miller. 23 W 

6ih.St.. aeveland, 130. OH 
П-сата до: УКРАЇНА, Львів 20, 

вул.Торфяна 35756, 
Рафа.тьськвВ Еагея 

# ПРАЦЯ # 

ПОШУКУЮ 
жінку 

для домашньої праці т 
(610) 377-5824 

# Н А ПРОДАЖ# 

П Р О Д А С Т Ь С Я 
-х к імнатна квартира в 
і. Жовкві під Львовом$ І І.ООО 

(516) 669-7265 

на продаж, найкраща дільниця 
у Львові. 6 кімнат. 2 лазнички. 
балькон. гараж, та інші виго-

ди, 92 ќв. метрів. Тел.: 
(201)432-1117 

після 6-ої ѓод . веч. 

a FUNERAL DIRECTORS# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 
Займясться похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

ЛЎІС НАЙҐРО - дареатор 
Родина Д М И Т Р И Ќ 

Peter Jarerna 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y.10O09 

(212)674-2568 

LYTWYN ft LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 

AIR CONDITIONED 
Обслуга ЩИРА І ЧЕСНА 
Oar Serricca Are Available 
Anywhere to New Jeney. 

UNION FUNERAL HOME 
MMSte-Tcaant А-епи 
(comer SUnley Terr.) 

UNION, NJ. отоаз 
(MI)M4-m2 
(201)375-5555 


