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РУХ ПРОТЕлТГУЄ В УКРАЇНІ ПОЧАВСЯ ШКІЛЬНИЙ РІК НОРВЕПЯ ДОПОМАГАЄ УКРАЇНІ 
Київ (ЎШАР). — Народ- ванни ва створення атмосфе- Київ (ЎШАР). — На за- ного складу населення удо-

ннЯ Рух України оприлюднив ри конфліктів і коафроига- І сіданні Колегії Міністерства сконалюсгься шкільна мере-
звернення з 
моментів 
тнчної позиції Російської Фе-
дсращї, викладених презн-
дентом цю держави Борісом 
Єльцином у виступі на Гене-

щї, 0)0 несе загрозу всьому 
люаству. 

Вважасмо, що окресле-
а президентом Росії позиці я 

ускладнить схвалення між-
державного договору про 

Р ^ ь т й - с - " - ^ Організації ^ - . o y та сшврсоп-пщгво. 
ОбодшмхНидй. Зкртаємсся до Уряду Украї-

ни, його зовнішньо-політнч-
ннх відомст з пропозицією 
деѓн рішучу відсіч спробам 
обмеження суверинітету 
України. 

Звертаємо увагу країн 
розвинутої демократії на не-
си5хідність окреслення пози-
ції щодо підтрим к и України у 
справі збереження її держав-
ного суверинітету та терито-

Держав об'єктивно спрямо- ріяльної цілісиости". 

Праця над договором Уіфаіни з 
- Росією продовжується 

У заяві, підкреслено: 
„Позиція РФ, викладена її 
президентом, свідчить про 
намір проведення великодер-

.. жавної політики, спрямова-
ної з одного боку на розподіл 
світових сфер впливу, а з 
другого на відтворення ро-
сійської імперії у новій фор-
мі. Такий зовніщньо-полі-
тнчний напрям найбільшої 
країни Союзу Незалежних 

Київ (ЎШАР). — Керів-
ник пресової служби Прези-
дента, Михайло Дорошенко 
під час чергової інформа-
ційної зустрічі представників 
преси, повідомив: „Відвідини 
Боріса Єльцина до Кисва від-
кладається з тієї причини, 
що не всі точки проекту до-
говору між Україною та Ро-
сією остаточно узгоджені. З 
боку України є бажання під-
писати такий широкомаш-
табний договір, але він не по-
винен завдати шкоди її націо-
нальннм інтересам. Є потре-
ба подальших зустрічей екс-
пертів з обох боків`'. 

Аналізуючи остярш по-
дії у Криму. М. Доротшгп. 
сказав: „Якщо йдеться про 
заяву голови Верховної Ради 
Криму С. Цехова про те, що 
він готовий відійти у разі 
аналогічного кроку прези-
дента Ю. Мєшкова, то я ду-
маю це не Те, що вимагаєть 
ся у запропонованому Презн-
дентом України, нульовому 
варіянті. І це не є" виконання 
постанови ВР України з цього 
питання". 

Критикуючи ідею членів 
Соціалістичної Партїї Укра-
їни про створення при апараті 
ВР України установи, що кон-
тролювала б діяльністю міс-
цевих рад, М. Дорошенко за-
іначив. що розмежування 
функцій виконавчої та зако-

нодавчої влади в Україні ос-
таточно відбудеться, оче-
видно, після того, як Гірезн-
дент Л. Кучма викладе свою 
програму виходу України з 
кризи. 

„Створення вертикалі 
виконавчої влади започат-
ковано двома указами Пре-
зидекга. Той проект закону 
про місцеві ради, що його 
вже схвалено в першому чи-
танні ВР, не розв'яже про-
блеми, а тільки її загост-
рить. Президент тепер подає 
до ВР пропозиції щодо вне-
сення поправок до цього про-
єкту закону. Вони обговорю-
валися під час недавньої зус-

`трїчі Президента з головами 
обласних рад у Запоріжжі. 
За результатами зустрічі ух-
валеие їхнє звернення до ВР 
на підтримку пропозицій 
Президента. Йдеться Про те, 
що в області єдиним пред-
ставиком, наділеним уповяо-
важеннями державної влади, 
має бути голова обласної ра-
ди. Ради повинні виконувати 
функції органів місцевого 

Чи відкриється 1-го 
жовтня валютна біржа? На 
це питання М. Дорошенко 
відповів: „Під час зустрічі з 
шахтарями Президент ска-
зав, що валютна біржа пра-

Освіти України стверджено, 
що із заплямованих 301 шко-
ли введена в дію лише 61 із 
170 дошкільних закладів 29, 
дуже повільно здійснюється 
будівництво шкіл. Через 
брак фондів на енерго та теп-
лопостачання існує загроза 
закриття багатьох закладів 
освіти вже в листопаді-груд-
ні цього року. 

Але, не зважаючи на 
кризову ситуацію в економіці 
країни і вийнятково складні 
умови в освіті, -ту—й снту-
зіязмові педагогічних груп і 
зусиллям органів освіти но-
вий навчальний рік розпо-
чався організовано майже 
всюди. Першого вересня роз-
почали навчання 6.9 міл. уч-
нів у 21,000 загальноосвітніх 
школах,. 870,000 студентів у 
358 вищих навчальних уста-
новах і понад 600,000 учнів'ў 
1,117 професійних училищах. 
Майже 2 міл. дітей відвідў-
ють дошкільні заклади, 
кількість яких становить 
23,000. 

Відповідно до національ-

Xta. На сьогодні в Україні 3.9 j 
міл. учнів (37 відсотків) нав-
часться українською мовою. 
2.9 міл. (42 відсотки) росій-
ською мовою, а 5.3 тисяч 
(0.8 відсотків) мовами інших 
національностей. Розвива-
сгься 'мережа навчально-ви-
ховких закладів нового типу. 
Навчальний рік розпочали 
понад 200 гімназій та ліцеїв, 
70 вищих професійних учи-
лищ, шість училищ-агро-
фірм і п'ять художніх про-
фесійних училищ. 

Значних втрат освіті зав-
дас масова плинність учи-
тельських кадрів, в першу 
чергу найбільш кваліфікова-
ннх і досвідчених. У вищих 
навчальних установах забез-
печення викладачами в дея-
ких спеціяльностях стано-
вить лише 60 відсотків. 

Колегія Міністерстава 
Освіти взяла за основу при-
нимання студентів до вищих 
навчальних установ і на на-
ступинй рік систему іспиту-

Київ (ЃШАР). - Уряд 
Норвегії вирішив надати 
Україні фінансову допомогу 
в сумі 500,000 дол. Ці фонди 
будуть використані на при-
дбання ліків та медичного 
устаткування для вояків, які 
бепосєреднво братимуть 
участь у процесі демонтажу 
ядерної' зброї. 

Про це заявила заступ-
ннк міністра закордонних 
справ Норвегії Сірі Берке на 
пресовій конференції, яку 
провела спільно із заступни-
ком міністра закордонних 
справ України Борисом Тара-
сюком. Пресова конференція 
була присвячена підсумкам 
відвідин в Україну делегації 
міністерства закордонних 
справ Норвегії, де наголошу-
валося, що обидві країни го-
тові до поширення контактів. 
.‚Адже ми, — підкреслила С. 
Б'ерке, — ПІСЛЯ розподілу 
Европи знаходимося в одно-
му човні. І перед нами усіма 
стоять одні проблеми — 
забезпечення гарантій націо-
нальної безпеки". 

писано документи: угоду про 

Прийнято плян відзначення 50-річчя 
смерти Митрополита Андрея 

У перебігу 
бувся обмін думками, щодо 
політики України в галузі 
ядерного роззброєння. Під-

катастроф та обмін шфор-
маціями про ядерні устатку-
вання, яку з українського бо-
ку підписав перший заступ-
ннк голови Державного ко-
мітету з ядерної та радія-
ційної безпеки Смишляєв, як 
і угоду між МЗС України та 
Норвегії. 

Під час відвідин були 
підтверджені запрошення мі-
ністрам закордонних справ 
відвідаѓѓй Україну та Норве-
гію. 

ВИСТАВКА КАРТИН 

Філадельфія. — Знаго-
ди тижня Українського Му-
зею 67-ий Відділ Союзу 
Українок у Філадельфії 
влаштовує збірну виставку 
картин і скульптур, відкрнт-
тя якої відбудеться у п'ятни-
цю, 7-го жовтня, о ѓод. 8-ій 
вечора в УОКЦентрі, 700 Сі-
дар ровд. Додаткові інфор-
мацІЇ стосовно мнстшв, тво 
рм яких будуть представлені, 
та годин, коли виставка буде 
відкрита, моќва одержати із 
„Сш)боди-. ч. 185 з 29-го ве-
ресня цр 

У четвер, 15-го вересня 
ц. р. в Ню Норку, відбулася 
зустріч Ділового громадсь-
кого комітету для відзначен-
ня 50-річчя з дав смерти 
Слуги Божого Митрополита 
Андрея з представниками 
‚українських установ й орга-

особистістю так на церков-
ному, як і національному, 
відтинках життя, яких не бу-
ло багато не тільки в україн-
ській історії', але і у всесвіт 
ній. ТоМу постараймось, 
у 50-річчя смерти зѓі 
його світлу пам'ять. Може а4 

к:есвіт-ДО 
сь, хочн 
ц-ада-Ц 

якій взяло Уча^.^^уКВС№ому: будуть 
ВЕляЗСГоаіУР 

Вітаючи присутніх пред-
ставників організацій та ус-
танов, голова Ділового комі-
тету Микола Галів відмітив, 
що ця зустріч відбувається 
згідно з постановою, яку бу-
ло намічено на основуючій 
зустрічі, що відбулась 7-го 
червня ц. p., щоби відбути у 
повакаірйному часі і при цій 
нагоді подати випрацьований 
план відзначень і дати мож-
лќвість усім представникам 
установ й організацій вќлю-
читись у широкий Громад-
ський комітет для від вначен-
ня цієї вийнятково! дати. 
Слуга Божий Митрополит 
Андрей був такою великою 

УКРАЇНЦІ НЮ ЙОРЌУ ПРИВІТАЛИ 
ШШСТРА Г. УДОВЕНКА 

Ню Йорќ (О. Кузьмо-
вич). — .ПрИЇЗД української 
делегації під проводом ново-
імеяованого міністра закор-
донних справ Геннадія Удо-
венха ва відкриття 49-ої сесії 
ООН в Ню Йорќу, україн-
ська громада прийшла з теп-
лою сердечністю, знаючи 
добре Г. Удовенка з недавніх 
ще часів його постшвого тут 
перебування, як постійного 
представника України в 
ООН. 

В суботу, 24-го вересня. 

Міністѓр Г. Удовенко 
промовляє до української 

громади. 

них українського консулату 
мали нагоду запрошені гене-
ральним консулом Віктором 
Крнжанівським представнн-
КХ українських організацій 
міста Ню Йорќу вперше при-
вѓгали Г. Удовенка як міяіст-
ра заграничних справ Ўкраї- дент УкраЃли Леонід Кучм а 
ни і керівника делегаші Укра- зробив влучний вибір, по-
їяидоООН. клнкаючн на цей відпові-

В неділю, 25-го вересня, дальній пост людину з та-
широка українська громада ким політичним та міжна-
на чолі із своїми духовннмн родним досвідом. Він сердеч-
провідниками і представнн- но привітав Г. Удовенка з йо-
камн обндвох українських го поверненням до Ню Йор- люючи при тому, що Прези-
цеитрів. а це УКАРади і ќу, в якому так довго ўкраїн- дент Л. Кучма підбирає собі 
УККА привітали міністра Г. ська громада мала можли-
Удовенка та' його найближ- вість з ним втримувати 

і святоч- дружні зв'язки, а рівночасно 

Від ЎАКР 
Г. Удовенка, Євгец^Свехів, 
який згадав коли в цій все 
самій залі прощала наша 
громада Г. Удовенка із його 
відкликом з посту керівника 
місії України в ООН у 1992 
році Тоді це було сумне про-
щання. получене зі здиву-
вуванням громади, що так 
досвідченого дипломаѓта від-
кликають із ЗСА. Тепер усі 
радіќўть його новим завдан-
ням та тим, що Верховна Ра-
да України затвердила його, 
на пост міністра закордонних 
сг іав. Є. Стахів висловив на-
дію, що мівістер вияснить 
становище України до зов-
шшніх зв'язків і політику 
Уряду на майбутнє. 

Після „многолітствія" 
для гостя, він забрав слово, 
заявляючи, що йому приєм-
но зустрітися з вашою так 
йому добре знаною грома-
дою у саому новому харак-
тері. Він предс-авив своїх 
членів делегації Д. Табачнн-
ка та Б. Олійника, підкрес-

до співпраці молодих осіб, 
як ось Б. Табачника, якому 
щойно сповнилося 30 років. 
Г. Удовенко з приємністю 

Українського Народного До- делегації міністра, що прибу- гтідкреслив рсгзсудливість ка-
му. лм разові з ним ва зустріч з 

Святочну гостину від- нашою громадою — Дмитра 
крав президент УККА д-р Табюгиика, керівника адміяі-
Асяольд Лозвнський. аітвкь стрІцВ Црезндвмта України і потрібне співпрацюввти та 
чм достойного гостя від імені Бориса бліиви- є, голену для стомім плече об плече, ЯК 
усіх цаесупгіх. Він підарес- закг--тгяишт справ пря Вер-
- ^ , ду. f-.niy-.l--,^ Пр̂ ‡-и к—ііГяді І н ' ім ів І І ПІД (Зшкіичвнияншстор.З) 

Божого Андрея 
монументальні твори. З 
дальшої перспективи часу 
Митрополит стане виразні-
шим, коли зникнуть всякі 
шовіністично-неприродні 
анімозії серед наших сусудів. 
Слуга Божий Андрей заслу-
говує на наше гідне і достой-
нс відзначення. Він повинен 
стати нашим світильником 
не тільки для українців-ка 
толихів, але для всіх ўкраїн 
щв. Слуга Божий Андрей був 
справжнім неперевершеннм 
практикуючим християни-
ном, великим українським 
патріотом і гуманістом, який 
для всіх мав добре слово, 
допоміжну руку і любов. М. 
Галів нагадав, що припадко-
во. Синод українських вла-
дик ЎЌЦеркви, що відбувся 
у лютому 1994 року у Львові 
прийняв постанову, щоби гід-
но і достойно відзначити 50-

^річчя смерти Слуги Божого 
Андрея. 

Про постання нашого 
комітету, який без сумніву 
має ширше значення аќ тіль-
ки льокально, повідомлено 
Владику Василя Лостена та 
накреслено загальні рамки 
святкування Владика по-
благословив накреслений 
плян. 

Продовжуючи шформа-
цію, М. Галів сказав, шо 5-го 
листопада ц. р. має відбутись 
наукова конференція в Ніш 
з участю чужинецьких і уќ 
раїнських доповідачів, про 
Що вже згадувалось. Свя-
очну академію на пошану 
Слуги Божого Андрея запля-
новано на неділю, 4-го груд-
ня ц. р. в залі Фешин Інстн-
туту, 27-ма вулиця, з участю 
хору „Думка" з Ню Йорќу, 
хору „Прометей" з Філя-
дельфїї. вокалістів і рецита-
ціі у мистецькому виконанні 
На виголошення святочної 
промови запрошено о. пароха 
Патрикія Пащака. ЧСВВ. 

М. Галів піддав під роз-
вагу справу фінансів. Комі-
теѓ не диспонує жодними фі-
нансамн, а для здійснення на-
кресленого шіяиу це конечно 
потрібна Після обміну дум-
камн на цю тему запропоно-

іаннажик установ й органі за-
цій з прахаиням, пюби вони 
склали свої ииаиврівн. які 

До рйчі 

ншстор.З) 

У СВІТІ 
ТИСЯЧА МЕХ1 КАНЏІВ прийшли до головної квартири Іи-
етитуційно-революційної партії, щоб попрощатися з її гене-
ральиим секретарем Хозе Франгіско Руїза Масію. якого вбн-
ли у середу, 28-го вересня. Серед присутніх, які прЉаля по-

займав другий за важливістю 
президент Мехіко Карльос Са-

првзядеита 1-го грудня 48-річннй X. Масію був вбнгай у се-
реду при виході з готелю, де відбулися збори членів Інстн-
туційно-революційної партії, вибраних недавно в парлямент. 
Вбивство Масію — друге вбивство відомого мехіканського 
політика в цьому році. 

„РОСІЯ НЕ ПІДЕ 3 міжнародного ринку торгівлі золотом, 
— сказав заступник голови російського комітету у справах 
дорогоцінних металів Юрій Котляр, — і помилково думати, 
що послаблення у сфері внутрішньої торгівлі золотом мати-
муть серйозний вплив на експорт золота''. Ю. Котляр ска-
зав, що недавній указ президента Боріса Єльцина відкриває 
можливість для торгівлі золотом всередині країни і кладе 
кінець державній монополії. За його даними, вже 25 банків 
дістали ліцензії' на торгівлю золотом. 

ЛІДЕР Л1БЕ РАЛЬНО-демократичної партії Росії Владімір 
Жириновський повідомив журналістів, що 26-го жовтня від-
літає в Ірак, де, за його словами, при сприянні ЛДПР повинна 
відбутися міжнародна конференція на підтримку Іраку. „Ми 
— за скасування всіх санкцій проти Іраку, всієї бльокади, 
щоб Ірак міг спокійно функціонувати як будь-яка інша дер-
жава на землі`', — сказав вія. За словами лідера ЛДПР. під 
час перебування в ђмису вів, можливо, зустрінеться з Садда-
мом Гуссейном, однак уточнив, що .‚наперед ніхто ніяких зо-
бов'язань ні з нашого, ні з їхнього боку не дає. Там ми, мож-
ливо, зустрінемося зі вами, хто захоче з нами зустрітися". 
— сказав він. Відповідаючи на запитання про своє особисте 
ставлення до Гуссейиа, Жириновський сказав, що воно „нор-
мальне" і схарактеризував іракського̂  лідера як „мужнього 
президента". Г^` 

ПРЕЗИДЕНТ ЧЕЧНІ ДЖОГАР Дудаєв. як повідомили в 
керівництві опозиційної Тимчасової ради, „залишив межі 
республіки і вилетів, як здогадуються, в Йорданію або Лі-
бію". Якіѓм способом в умовах повітряної бльокади Чечні 
Дудаєву вдалося вилетіти 9 республіки, покищо невідомо. 
Хоч місцева телевізія і радіо передають виступи Дудасва. в 
Грозному, столиці Чечні, циркулюють чутки про його втечу. 
У відповідь на запитання кореспондентів амбасадор Лівії в 
Росії Госні Шаабан сказав, що у Тріполі „нема підстав пряй-
маггн президента Чечні". За його словами, „Дудаєв може пої-
хатн, куди хоче, але питання в тому, чи буде вів там пркй-
нятий". "Я не б#ѓў підстав приймати йогоа, — сказав амбоса-
дор. 

'ДВОЄ ОЗБРОЄНИХ осіб захопили чотирьох закладників 
на летовнші норвезького міста Санненфьорд, вимагаючи вн-
купу в сумі 10 міл. дол. і надання можливости без перешкод 
вилетіти з країни. Після короткочасної стрілянини поліція 
знешкодила злочинців Як вияснилося, це були чех і хорват. 
Під час поліцейськоѓ операції чех був убитий, а хорват заа-

АДМІНІСТРАІДЯ СЕЛА Буѓки Свердлове ької об ласти на 
Уралі, де наргущвся нинішній президент Росії, 
єкт створення в селі музею Боріса Єльцина. Повідомляючи 
про це, „Комсомольская Правда" пише, то „проект -же під-
трималн 4,000 місцевих мешканців". „Екоюзнція, — додас 
газета. — повинна включагш докумвнп і фотографії, які 
відбивають різні етапн ядмчжяоіаляху-мд-тногодержав-
вого діяча і колишнього ленінця. її плянусться розмістити в 
бхяиику тѓпќи Єльшни — Аявм ВасмліваОГ Голова місоемоі 
адміяістрациі Галина Філімова заувнжнла: "Переважно музеѓї 
присвячукт. мертвям. Але ми вирів-нли не чекати цього 

Узітднили права шграції і поселення 
Київ (ЎШАР). — Між-

народна конференція з пи-
тань міграції та репатрія ції у 
державах Прибалтики та Со-
юзу Незалежних Держав, що' 
відбулася в Юрмалі, завер-
шилась прийняттям резолю-
ції, яка підтверджує неаід'-
ємне право лкдини на віль-
кий вибір місця проживання. 

Учасники конференції 
визнали потребу більш ши-
рокого політичного розуміи-
ня проблем добровільного 
переселення з боку міжна-
родної громадськостн, атив-

ного організованого та фі-
нансового сприяння цьому 
процесі, вважаючи це важ-
ливим фактором стабіль-
ности в країнах СНД і Пря-
балгики. 

З метою практичного 

ня представники шести дер-
жав — Латвії. Литви. Есто-
ніі. України, Росії та Білорусі 
погодилися утворити коор-
динаційну раду з участю 
Міжнародної організації з 
питань міграції. 

Помер д-р В. Ѓординський 
Нюарк, Н. Дж. — В су-

боту, 1-го жовтня, тут помер 
після довгої недуги д-р Во-
лодимнр Ѓординський на 79-
му році життя. 

Як спеція ліст у клінічній 
біахемії працював довгі ро-
ки, як науковий керівник ля-
борагорій пшиталя св. Марії 
в Орендж, Н. Дж., аќ також 

Часто 
ИМ)РГ-

лів міста Орецдж. Н. Дж. 
Член ряду наукових това-
рнств, він отримав численні 
відзначення, в тому був про-
голошений хеміком року, а 
останньо в 1992 році дістав 
меморіяльну нагороду ім. 
Бернарда Герулята Амерн-
канської соціяцй для клініч-
ної хемІЇ за свою довголітню 
успішну працю на полі біохе-
мІЇ і вклад у допомогу дослі-
дів вад хворобами дітей у 
наслідок радіяцІЇ з атомної тецтва 
катастрофи у Чорнобилі. 

Д-р В. Ѓординський ніс- мистецьких картин. Часто 
лн відтяту на еинрм!уі^-в-^мвашвіівщ^4аа 
1990 році посвятився всеціло иалін, але також до зягаяь-
пращ для заснування і налад- в-0-. в тому і ДО -Свобояв". 
нання лябораторй' у львів- Д"Р в- Ѓординський залявшв 
ському шгаггалі для дітей із У сасутку велику роднну. 
проблемами в наслідок ката- "вхмо дўав дорожив, а це 
строфи у Чорнобилі. Пряй- ДЃУ-оиу Тамару три дочки 
нявшн пост віцепрезндента — Оленќу, Ксеию і Хрнстмму 
Фонду Допомоги Дѓіям Чор- з ьтужамн і восьмеро анўќіж 
нобиля, вія чотири рази від- Перед роком дўвоє важко 
вѓдував Україну, даючи лек- пережив смерть незвичайно 
ції та вивчаючи молоді ме- близького іому брага, мнстя 
дичні сили v л ябораторійних і поета Святослава. 
дослідах. У роках 1991— 92 у Похорон і відправи від-
співпраці із Соккюм Ўкраї- будуться у вівторок з украЬ-
нок Америки постарався про ської кяголацькоі перем сн. 
доставў до Львівсько{ спеці- Івана Хрестителя в Нюарку 
ялізованої дитячої лікарні на український правослааввиі 
відповідного няладнання для цвин†ар св Андрія Перно-
ляборягорійвоі діягяос-мкн. -нашого у Сват Бавнд Бру-
Там теж зорганізував перші ну. 
курси навчання, а відтак дав Про д-р В, Ѓординського 
можливість вивчати ведення появилася в американському 
такої лабораторії молодам пюаеяннку „Стар-Леджер" 

лі-
гівЗСА. 

В АМЕРИЦІ 
ДЕМОКРАТИЧНІ сенатори шіянують гкхггавити під голо-
сування питання договору у справі світової торгівлі в тижні 
після Дня Подяки у листопаді. Провідиики обндвох полпмч-
них партій ЗСА запевняють, що всі є згідні такий договір під-
писати однак ні коли не можна знати, як рішить Сенат, в яко-
му є специфічні приписи щодо узгіднення іт-кхюзицій. які ту-
ди надхоаять. Президент Балл Клінтон обіцяв предстааннь 
кам інших держав, що пропозиція такого світового 
договору буде вирішена в ЗСА до кінця 1994 року. 

НА ПІДСТАВІ ШВЕСГИҐАЦІЙ аме{жкавсисого ІЦЦЦІИИИ 
ќа „Сіспт Тайме", які цей щоденннк провадив впродовж 20 
років, найбільш понуяярні американські літаќв Боінг 737 лі-
тають маючи одну, частийў, яка може протікати і тни спря-
мовуватн керму літака в іншому як треба напрямі. ІЦодея-

також подає інші частини того типу літаків, які внмн-
ть понравя. На підставі дослідів nr.ru миива. 24 разів лі-

таки Боінг 737 м усі лн несподівано зл іт-ти на землю або по-
вернутися із розпочатого вже лету, через недоліки у його 
частинах Припускаќѓть, що саме це протікання у керм літа-
ка могло бути причиною нещастя 8-го вересня біля Піттс-
бургу. в якому згинуло 132 особи. 

П А ЛАТА РЕПРЕЗЕНТАНТІВ і Сенат а 
шінити закон у справі копалень, якм кягус те від ХГХ 

сторіччя. Це сталося тому, що власники -ряаигм. не пого-
днлнся платити податків від металю, що його дќѓѓаќѓть у 
землі, яка є публічною власністю. Таке рішеяш с ще одною 
невдачею Президента Бнлла Клінтояа і тих. що дбають яро 
чистоту довкілля. Вони обіцяють в нвступиому році зном 
відновќѓи старання про зміну закону. 

РАФАІЛЬ ІВАРРА, мехсікаяець з 
років проживає нелегально в ЗСА та s 
школу в КлліфоршЛ, як майкряввийне)п 
во персбувнния в ЗСА від ііііП'-ИИМіі n ypwy і і івви туѓ ям-

мтмся. Іміграційиай уряд рімгв що Р. Івявмм). м ааф-

студй. не є тягарем для держми тим б і )ме . нв. вім 
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Він, власне, шойно ск ін-
чився — місяць вересень. — 
а мені вже той день, коли 
після літніх вакацій дітваки 
побігли до школи, видасться 
таким далеким, мовби цілий 
рік проминув Чому б ис з`я-
вилася отака часова анома-
ЛІЯ? Яка м справжня при-
рода' Взагалі кажучи, час 
був і іалншився явищем за-
гадконнм — ми й досі не зна-
смо його об'єктивної еўтнос-
ти Одне достеменно відомо: 
коли мало подій іа вражень, 
довжина час) іменшусться 

принаймні 

Second Class Postage paid at Jersey City. NJ 

Б. Клінтон і Б. Єльцин 
в Об'єднаних Націях 

26-го вересня ц. р. президент Ьилл Клінтон ви-
голосив на сесії Генеральної асамблеї Об'єднаних 
Націй промову, в якій заторкнув три головні спра 
ви потребу роззброєння у світі, ситуацію в Гаїті та 
дальший неспокій в Боснії з погіршенням ситуації 
в Сараєво 

Здаючи собі справу, ідо збройна інтервенція 
Америки в Гаїті, критикована в Америці та непопу-
лярна в широкому світі. Президент намагався 
представити її як добро для гаїтянського народу і 
конечність зберегти правопорядок у міжнародно-
му житті Підкреслював, що це не була акція Аме-
рики, а Об'єднаних Націй і промовчав існування в 
світі численних інших диктатур, якими Об'єднані 
Нації і Америка не цікавляться. Закликав Об'єд-
нані Нації відкликати існуючі економічні санкції в 
Гаїті та заповів, що Америка відновлює летунську 
комунікацію з Гаїті і дає дозвіл висилати туди гро-
шові допомоги. Інформував, що в натупному році 
в Гаїті відбудуться нові президентські вибори і що 
роля Америки в Гаїті скінчиться, коли в половині 
жовтня цього року переїде туди демократичний 
президент Жан Ьертран Арістід. Закликав Об'єд-
нані Нації до дальшої дії в користь замирення в 
Боснії, звернувши увагу, що ситуація в столиці 
Боснії Сараєво знову погіршилася. 

Промову Билла Клінтона; характеризував прик-
метний йому пропагандивний стиль. Він кілька-
кратно згадував конечність свободи людських 
прав, добробуту для всіх людей і т п. фрази. 
Можна грубо сумніватися, чи виступ президента 
Б. Клінтона в палаці Об'єднаних Націй і при тій 
нагоді його відвідини чорної дільниці Ню Йорќу 
Гарлему та пропаганда у користь перевибору ню-
йоркського губернатора Маріо Квомо збільшать 
послаблену популярність теперішнього Прези-
дента. 

Того самого дня промовляв на пленарному за-
сіданні Асамблеї Об'єднаних Націй президент Ро-
сії Ьоріс Єльцин. Говорив по-російськи з парале-
льним англомовним перекладачем. Б. Єльцин ви-
ступав у ролі миротворця. Конкретно пропонував, 
щоб головні західньоевропейські держави, Аме-
рика і Росія провели конференцію про можли-
вості дальшого роззброєння у широкому світі. Ви-
минав усе, що могло б звучати, як великодержав-
ний імперіялізм, зберігаючи одночасно тон реч-
ника великої імперії. Як і президент Клінтон, його 
виступ на срорумі Об'єднаних Націй був продик-
тований його, Єльцина, важкою ситуацією, яка 
створилася після останніх виборів до російського 
парляменту. Та фактичний союз скрайніх росій-
ських реакціонерів із комуністами диктує Єльци-
нові тактику речника великодер'жавної імперії з 
одночасним підкреслюванням миролюбности тієї 
імперії. Непритомні голосні виступи „російського 
Гітлера" В. Жириноеського з погрозами третьої 
світової війни зробили погану прислугу Росії, і 
Єльцин рахується з цим. 

Взагалі сесії Генеральної асамблеї Об'єдна-
них Націй не викликають великого зацікавлення. 
Створена після Першої світової війни Ліга Націй з 
осідком у Женеві збанкрутувала, бо не була в силі 
перешкодити вибухові Другої світової війни. Ство-
рені Об'єднані Нації як міжнародний апарат миру 
теж до тієї ролі не доросли. Вибухові третьої світо-
вої війни перешкодили не Об'єднані Нації, а за-
снований в 1949 році бльок Північно-атлантійсь-
кого оборонного пакту (НАТО). Насправді Об'єд-
нані Нації з їхньою Радою безпеки перетворилися 
на практиці в допоміжний чинник Америки. Май-
стром у використовуванні резолюцій Ради безпе-
ки був колишній президент Джордж Буш. 

Самі мешканці Ню Йорќу і широкі кола амери-
канського суспільства не цікавляться скляним па-
лацом ОН на Першій авеню, діяльністю і церемо-
нійними нарадами в ньому. Це потоки слів, які не 
мають значення. Нікіта Хрущов гатив черевиком 
по столі на Генеральній асамблеї, а кубинський лі-
дер Фідель Кастро виголосив раз на Генеральній 
асамблеї дев'ятигодинну промову. 

Микола Руденко 

ЦЕЙ ДОВГИЙ МІСЯЦЬ ВЕРЕСЕНЬ 
І 

іайм .1.1.14 Ко-
жен окремий день тягнеться 
нудно й довго, а всі твої дні 
вкупі буцім ѓо перестають іс-
нуваги Так. скажімо, одно-
манітністі. тюремного життя 
навіть цілі роки ‚водить на-
нівець всі вони сплющують-
ся в один сірий доижелс ший 
день Зате наповнений подін-
ми місяць ро ідимаг.ться в 
обсязі, мов дирижаблі, су-
проти дитячої кульки — стаѓ. 

дарі не вмішаѓться 
Отаким для мене став 

вересень IW4 року Заиото-
ваннх подій так багато, шо не 
відомо, і чого починати їхній 
опис та аналізу Доводиться 
просто відкинути геть роі-
пухлий нотатник і поклада-

1 ять 

на поверхню передовсім тра-
пчні події: там. куди я бігав 
босоногим хлоп'ям, у шах-
тарському містечку Слав`я-
носербське. Луганської об-
ласти. підземна глибочінь 
знову проковтнула понад 
тридцять мшних. повних сил 
і волі до життя чоловікін-
годувальннків Коли солдати 
гинуть на війні — це страш-
но. але ж не так: всі вони і 
різних міст і сіл. матері десь 
оплачуть їх поодинці, не 
спілкуючись м іж собою. 
Але ж коли село або невсли-
кс містечко, як оте крем'я-
нисте Слав'нноеербське. 
втрачаг. відра зў понад три 
десятки батьків, братів і 
синів, хати яких туляться од-
на до одної — т чим це лихо 
можна порівняти'.' Відразу ж 
з'являються Ц ІЛІ вулиці вдів, 
вулиці сирќт Я починав своє 
життя з такої трагедії, мій 
батько також не повернувся 
додому І війни не було, а 
всіх ідорових, сильних чоло-
вікін пожерла спільна моги-

Нс встигли поховати 
шахтарів під Луганським, як 
п'ятеро загинуло під Донець-
кнж. І причини, по суті , одна-
кові: вибухнув метан Це те-
пср траплясться так часто. 

чк ніколи раніше. Шахтне ус-
таткування іастарілс. іноше-
не. а вугільні родовища вн-
роблсні — треба іакладати 
ноні шахти Та шо ж робити і 
добре обжитими шахтар-
ськими селишами — куди ді-
нати людей' І це тоді, коли 
!`країна іадихається віденер 
ѓстичної кризи. Уряд не зна-
ходнть іншого виходу, окрім 
иіднишсння іаробітної платні 
амхтарям — її ібільшсно До 
І (і мільйонів купоно-карбо-
наншн на місяць, k i i .uu це 
чи мало' В американській 
налиѓті це тільки 200 .доля-
рів Та нкшч згадати, шо л і-
кар столичної лікарні отри-
мут. 7 S доля рів на місяць 
.400 і н і . 

гарський іаробіток може нн-
латися величезним. Яка ж ти 
убога сьогодні, Україно рід-
на' Як і і чого живуть твої 
люди, котрі, по суті , позбав-
.існі іаробітків? 

А таки ж якось живуть 
І навіть непогано зодягнені й 
бушмто не голодні. Не беї 
нийнятків, звичайно, але ж 
сумних внйнятків не бракує 
ніде, навіть у багатій Амери-
ці Навчився український на-
род переживати всілякі кри-
іи 'Звик годуватися з-під н іг 

тобто і маленьких клин-

чнк ів землі, де викорнстову-
ється передлотопна „техні-
ка": лопата, граблі, сапка. 
Так він. наш народ горопаш-
ниіі. жиме майже впродовж 
усього XX століття. Отож 
помиляѓться то... хто проро-
кує Україні загибель — Ста-
лін своїм геноцидом навчив 
українців такої нездоланної 
живучости. якою не волозіѓ, 
жоден інший народ у світі. 

Тим часом наш безнадііі-
ниіі к у ѓюно-карбованець, що 
простояв десять місяців на 
одному рівні ІІ дозволив по-
ніритн. буцімто ми подолали 
інфляцію — той самий на-
люто-хзидень. зневажений і 
упосліджений, помчав дони-
зў. мов на ґринджолах з го-
ри-ковзанки. Пре шдент. прс-
м'єр, голова парляменту пе-
ремонляютьс'н з цього при-
воду пташиною мовою, щоб 
їх не можна було зрозуміти, 
та люди вже зрозуміли: нові 
урядові особи на держав;.о-
му ол імп і не принесли наро-
дові обіцяного полегшення. 
Якщо два місяці тому амери-
канський доляр коштував 
35-37,000 купоно-карбован-
ців. то сьогодні вдвоє біль-
шс. І не виключено, що в 
жовтні він досягне сотні ти-
ђяч або й перевершить цю 
суму. Оцінка Л . Кучми від-
разу ж пішла вниз — тільки 
й того, що незграбною укра-
їнською мовою він почав 
кликати в обійми Москви. 
Т ільки й того. 

(Продовження буде) 

З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ 

ЛИСТ ДО ПРЕЗИДЕНТА Л. КУЧМИ 
Достойний Пан Леонід Кучма 
Президент України 
вул. Грушевського, 7 
Київ. Україна 

Достойний Пане Президенте! 

Союз Українських Ф іла-
телістін і Нуммматик ін 
(СУФН) нітаг. Вас із вибором 
на Президента вільно$ 
України. СУФН г. міжнаро-
днпм фі.зателістичним това-
риством. метого якого г. о б -
сднувати усіх збпричін укра-
їнських матеріялів та стиму-
лювати дальші дослідження 
української філателії. 

СУФН — це органі шиї я 
аполітична, яка вітаѓ, усіх 
колекціонерів, що посннти-
лн себе справі сприяння ук-
раїнській філателії і нуміз-
матиці. Члени нашого това-
риства користуються багать-
ма вигодами: добре ілюстро-
ваннм журналом („Україн-
ський Ф ілател іст"), цікавим 
бюлетенем, авкціонами. 
з"ѓщами, експертизою світо-

ноі слави знавців української 
філателії, а також контакта-
МІ! з головними світовими 
фі.Тателістичннми товарист-
нами. 

Будемо дуже радо спін-
працюнатн і українським 
Урядом у спранах випуску 
майбутніх українських дер-
жанних марок. Пр%ќимо Вас 
скерувати нас до осіб, як і 
відповідають за цю нажну 
ділянку у Вашому Уряді. На 
нашу думку, випуск марок 
не іалсжної України буде ма-
тн велику пропаганднниу ва-
гу і велике зацікавлення у 
міжнародній філателії. 

Бажаємо Вам успіхін у 
Вашій важкій, але корисній 
праці для вільної України і 
сподіваємося, шо українська 
мова буде затверджена як 
єдина офіційна мона Украі-
ии. 

З повагоќ .̀ 
Д-р Богдан Боднарук. 

екзекутивний віиепре іидент 

ЯК РОЗУМІТИ ВИСЛІВ 
. .ОФІЦІЙНА" РОСІЙСЬКА МОВА В У К Р А Ї Н І ' 

На чергову перемогу лі-
внх у парлямснгарннх та Й 
президентських виборах в 
Україні нашонально-патріо 
тична еліта відгукнулася та-
кою кінецьсвітньою жур-
бою. шо людям зі слабими 
нервами краше тих ОПІНІЙ не 

Отже , колишня диси-
дентка. три чутливі письмен-
ницькі натури і вчений-еко-
номіст 

Ірина Калинець: „Ми по-
лишені Богом, ми пскміхо-
висько для світу, ми вічні ра-
би своїх амбіцій й своєї ма-
лоаушнш.ти Боїмікя назва-
ти фарисеїв фарисеями, пус-
тодзвонних в^застолюбшв — 
сповпами побіленими, героїв 
— героями, а ворогів — во-
рогами Ми не достойні своєї 
історії, свого великого про-
минулого. невинних жертв, 
шо впали і волі катів нації, 
бо й найбільші нині — мало-
духи, не спроможні йти Гол-
готою своїх переконань..." 

Євген Гуцало: „Україн-
ський народ — рідкісний на-
род Переживши свою велич 
у період Київської Русі, він 
— велика нація! — перебу-
ван і перебуває у стані хро-
нічної стагнації, спромагаю-
чись лише на окремі спалахи 
національного самоусвідом-
лення і державотворення... 
Український народ — рідкіс-
ний народ Власне — який 
вимирає (півмільйона тільки 
цього року), який не має дос-

Петро Часто 
СОЛОДКА ОТРУТА ЛІВИЗНИ 

І 
тойних керівників, котрі 
могли б вивести і кризи, аби 
ми сягнули бодай рівня жит-
ти однієї і eiflcrajiHX афри-
канських країн Тому я ви-
ступаю з такою пропозицією. 
Адже є так звані Червоні 
книги, куди вносяться рід-
кісні представники фльори 
чи фавни з метою їхнього 
збереження. То нехай би Ор-
ганізашя Об'єднаних Націй, 
враховуючи унікальність до-
л і й унікальність нпшоіЧ)-ка-
ціонального характеру, запо-
чаткувала Червону Книгу 
Народів, куди першим запи-
сала б саме український, з 
метою його збереження." 

Володимир Базилев-
ський „Може, ми на порозі 
тотального мазохізму як 
втрати свого „я'"' Спазма-
тнчні зусилля окремих лю-
дей губляться у морі пле 
бейства..." 

Леонід Горлач: „Ловлю 
себе на думці: ніби якісь вс-
легенські сатанинські сили 
розігрують шабаш, рвуться 
споконвічні усталені людські 
зв'язки зі землею і небом 
люди розучили( 
кійно говорити про свої бў 
денні справи, ткацькі фабри 
ки не встигають наткати 
лотна різних кольорів для 
виготовлення 

штандартів. усі щось обіця-
ють іахриплими голосами 

а людське н людині ката-
строфічно тане, а матері вже 
не хочуть народжувати ді-
тей, боячись їх пускати у зав-
грашній день. " 

Павло Жовніренм,:„ Чо-
му все більше тих. хто зов-
сім недавно пропагував неза-
лежність, агітував за демо-

‚кратичних кандидатів, отри-
мував прокльони від uioui-
ністів і поламаиі^ ребра від 
ОМОН-у , тепер, оглядаю-
чись навкруги і не бачачи 
змін, все частіше задають 
собі запитання: невже цс та 
Україна, ta яку ми бороли-
ся?!" 

Не штрикаймо у незаго-
єні рани на нашій нашональ-
ній душі. Україну підняв з ко-
л ін Бог, вона стоїть, похиту-
ючись у чотири боки, на са-
мому початку незалежного 
існування, у подвійному об-
ручі несприятливих внутріш-
ніх і зовнішніх обставин, під 
ногами в неї тяжк і колоди, 
що годі не спіткнутися, не 
зранити колін, не зневірити-
ся, тому за три самостійні — 
нібито самостійні! — роки 
вона не спромоглася на вирі-
шальннй крок, якого так че-
кали від неї не забарвлені ні 
в праві, ні в ліві кольори ма-

си народу — на крок еконо-
мічний. 

Сьогодні ми жахаємося 
перспективи повернення _хи-
мери соціялізму". Тим ча-
сом не в тому річ, що „вони" 
повернулися, а в тому, що ми 
впевнили себе, нібито вони 
вже пішли, що вони попада-
ли. як переспілі грушки з 
груші. А суспільне дерево — 
то не тільки крона і плоди на 
ній, солодкі там чи г іркі, це 
ще й невидима, але розгалу-
жена. потужна коренева сис-
тема. Можуть осягти наш 
небосхил дисиденти, носії 
чистого сумління, може вн-
і У і у и праведний бунт, вд-
нак не можна швидко персо-
ріснтувати суспільну снідо-
мість. До того ж , виявля-
ється, вона здатна закоріню-
ватися й у злий, отруйний 
грунт 

— А все ж дивно: після 
того, як соціялізм до самі-
сінького дна виявив свою 
економічну неспроможність 
і гріх, що ту неспроможність 
постійно супроводив — при-
душення особистої ініціяти-
ви, політичне насильство, 
для значної частини східньо-
европейськнх і азіятських 
спільнот ця омана досі не 
втратила саого чару. як це 
бачимо на прикладі Польщі, 
Мадярщини, Литви, всієї Се-
редньої Азії, Росі"ї та й Укра-
їни також. Чому? 

(Продовження буде) 

Досі багато писалося 
про значення вислову й 
окреслення Президентом 
Леон ідом Кучмою росій-
ської мови, як „офіційноЃ в 
Україні. Одначе н іхто, 
включно з Президентом, не 
дав ясного, вичерпного по-
яснення цієї мовної функції. 

Насувається таке припу-
щення найближче правди. 
Цілий евроазійський простір 
поділено на дві зони впливів 
— захід, що включає Поль-
щу і є під впливом Америки, 
та схід під впливом Росії. То-

I му що на всіх зібраннях, 
з і'здах, конференціях захід-
ньо'ї зони „офіційною" мо-
вою є англійська, Москва 
домоглася з престнжевих 
причин, щоб „не пасти'зад-
ніх", щоб „офіційною" мо-
вою у зустрічах держав схід-
ньої зони була російська мо-
ва. 

Якщо у західній зоні 
представники якоїсь держа-

ви не роіуміють англійської 
мови, то фахівці переклала 
ють їм сказане на рідну мо-
ву. але „офіційно" наради 
проходять англійською мо-
вою. Таких самих прав до-
моглася Росія і під її тиском 
Америка заставила Україну 
прийняти за „офіційну" мо-
ву — російську на всіх про-
сторах впливів Москви. 

Навіть, коли б зустрічі 
міжнародного характеру 
відбувалися на терені Укра-
їни, то вони велися б по-ро-
сійськи з тим. що окремі фа-
хові перекладачі передавали 
б присутнім чужинцям хід 
розмов англійською або ін-
шою мовою. 

Мабуть Президентові" 
"КучмТТлуло ніяково, що му-
сів піддатися тискові зовніш-
ніх чинників і погодитися на 
„офіцій-ну" російську мову. 
Тому його відповіді на це 

.я були неясні, або 

Володимир Барагура 
Вудгейвен. Н . Й. 

ж і гЗажають, щоб про їхні 
бібліогра-

прислати до редакції 
даного твору також 

тав ціну. 

Яр. Клнмовський 

BOrOrVf ОБДАРОВАНИЙ 
МИСТЕЦЬ 

(У другу річницю смертн М. Мор.ми і 

Михайла Мороза, одного з н^йвидатніших українських 
мистців-малярів, я мав нагоду й велику шану особисто піз-
нати в Регенсбурзі у воєнні роки. У тому таборі для перемі-
щених осіб жило декілька визначних мистців-малярів — Лу-
цик. Борачок. скульптор Капшученко й інші, але найбільшу 
увагу я звернув саме на Михайла Мороза. З ним приємно бу-
ло перекинутись словом не лише на мистецьку тему, він 
умів захопити собою співрозмовця і міг говорити на кожну 
тему. З Морозом час від часу я зустрічався в домівці Літе-
ратурно-Мистецького ІСлюбу. В цеаілі. в яких хор „Сурма" 
не виїздив концертувати, приємно було під час Служби Бо-
жої послухати Мороза, як він читав „Апостола". Коли хор 
„Сурма" виступав у Регенсбурзі, авдиторія бурхливими оп-
лескамн нагороджувала Мороза як соліста. Як таборяни ми 
зблизились у Регенсбурзі, коли я подарував мистцеві велику 
книгу-альбом зі світової слави мистцями-малярамн. В ре-
ванші я одержав картину-краєвид, який прикрашує мою ха-
ту. 

Моя розповідь про майстра пензля Мороза спирається на 
частих розмовах з ним самим і текстах Іллі Городецького та 
проф. Володимира Овсійчука. 

Михайло Мороз, син Іллі ля Параскевії, народився 7-го 
липня 1904 року В ослі Пліхів иа Тернопільщині у свідомій 
селянській родині. Був добровольцем-юнаком у Визвольних 
Змаганнях 1919 року. Пройшов тиф. був ранений. Середню 
освіту завершив у Львові. Вступив до Мистецької Школи 
Олекси Новаківського в 1923 р. У цій школі вивчали рису-
нок-малюнок, живопис, композицію, техніку, архітектуру. 
Читалися лекції з анатомії, хемії, історії мистецтва та літера-
турн. Викладачами були Митрополит Андрей Шептицький. 
д-р І. Раковськнй, В. Залозецький, М. Вороний та інші. 

У Морозе був витончений мистецький смак і-творче го-
ріння. Його талант могутнів з дня иа день. Оволодів світлом 

лінню. У школі під поглядом кольору не було йому 
Стримів до оригінальности й неповторности. Кольо-

хяст Мороза Новаківськяй дуже цінив. Мороз за-

вершив малярську школу 1927 р. В 1928-1930 роках був сти-
пендіятом Митрополита Андрея Шептнцького. Був студен-
том Мистецької Академії в Парижі Михайло Мороз пройшов 
повний курс теоретичних і практичних студій монумеиталь-
ного та фрескового малярства. В академі'ї залишилася його 
„Гуцульщина" як зразок. 

У Парижі у вільні хвилини, мистфЄзалюбки перебував 
у товаристві М. Ѓлущенќа. В. Хмслюка, С. Ѓординського, В. 
Перебийноса. Жив у добрих відносинах з відомим у світі ми-
стцем А. Матіссом. Між іншим, Матісс називав Мороза пое-
том води. В той час Мороз із Ѓординським об'їхали Францію 
й оглянули багато музеїв. До вподоби Морозові припало ма-
лярство Сезанна. 1931 р. зі і?воїм професором Олексою Но-
ваківським відвідали Італію. 1932 р. Михайло Мороз працю-
вав асистентом професора О. Новаківського. 

В останні роки перед вибухом Другої світової шини Мо-
роз проживав у Львові на Святоюрській Горі, малював порт-
рети свого великого мецената. Мав розпочати виклади мис-
тецтва, головним чином про церковне малярство, в Богос-
ловській Академії з оссни 1939 року. Влітку був у Карпатах, 
малював „Празник у Прокураві". карпатські пейзажі, гуцу-
лів і гуцулок. Там захопила його Друга світова війна. 

1941 р. у Космачі Мороз одружився з Іриною Гаврищук. 
Два роки пізніше народився в них син Ігор. 

1942 р. у Львові на мистецькій виставці відзначено кар-
тину Мороза „Сўтінќи". 

Мистець дуже любив природу, особливо наші Карпати, 
гірське населення та гуцульський побут, ню відбилося в його 
численних картинах — „Гуцульське весілля", -Ік̂ олндиики", 
.Водохреща" та інших. 

Малюючи Китскільські гори, ринув думкою у Карпати, 
головним чином у Космач. Малював переважно мастихіном, 
вживав багато вохри, особливо восени. Об'єктом його ма-
лярського зацікавлення була дерев'яна церква св. Володн-
мира в Глей Спей на "Верховині", а в Гантері — дерев'яна 
церква св. Івана Хрестителя. 

З великою приємністю під час літніх вакацій я зустрі-
чався з мисгаем у Гантері, не так у пленері, як у неділю в 
гантерській церкві на хорах, де він радував мій слух, коли 
співав .Апостола", як „во время оно" в Регенсбурзі. Після 
Служби Божої, заїдаючи смачну перекуску в „Ґражді", ми 
згадували „діпівські" часи. 

Михайло Мороз, якщо йдеться про малярські жанри, 
був всестороннім, намалював -

Наталія Кібець 
Осінь 

Хитаються верби мов п'яні 
І листя навкруг уапоте, 
Це .х і̀мь, друзі кохані. 
Зиму нам на крилах несе. 

У серці пісень ще багато. 
Неначе квіток у гаю... 
Та осінь, моя ти багряна, 
Чом швидко прийшла ти 

на землю А 

ретах мазком добував не лише саму подібність, але також 
характер портретованої особи. З його портретів згадаємо 
Митрополита Андрея Щептииького. о. ігумена Клнментія 
Шептнцького, патріярха Йосифа І. єпископів Коциловського 
й Ніяраді, отамана Українських Січових Стрільців Никнфора 
Гірняка, президента УНР Степана Витвнцького, своєї̀  дружи-
нн Ірини (кільканадцять портретів), енна Ігоря. Крім цього 
намалював чимало письменників, своїх п'риятелів, журна-
лістів, акторів і співаків. Залюбки малював і дітей — „Дві 
сестгжчки", сина Ігоря, Мартусі Остапович. Згадасмо ще 
портрети Наталії Макаревнч. Лесі Храштивої-ІДур і Ганни 
Дмитерко-Ратич. що була в рядах УСС-ів. Між іншим, буду-
чи з театром у Рогатині, я був гостем-нічліжаном у меш-
канні подружжя Ратичів. Господар дому, директор гімназії, 
був братом о. пароха в моєму рідному Тернополі. 

Мороз теж був неабияким гумористом з невичерпним 
репертуаром жартів, дотепів, з незвичайною акторською по-
дачею. У нього були дуже добрі задатки на актора, тим біль-
ше, шо мав ше дуже добрий, приємного звучання голос: 

Видатний мистець був у безпосередньому контакті з та-
кими мисгаями як Іван Труш, Петро Холодний. Олекса Гри-
ідеико, Олександер Архипенко, а коли був у Франції — Анрі 
Матісс. 

Під час Другої' світової війни картини Мороза виставля-
лися у Києві. Харкові та Москві. На еміграції — в Регенсбур-
зі на виставці був вирізнений між усі ми українськими мисѓ-
ця ми, що тоді виставлялися. Його картини експонувалися на 
виставках у Парижі й Амстердамі, у ЗСА — в Ню Йорќу, 
Дітройті, Сиракюзах, Маямі, у Канаді — в Торонто, Монт-
реалі. 

Коли говоримо про міста, в яких були виставлені кар-
тинк Мороза, варто згадати його відзначення-нагороди — в 
Ню Йорќу 1938 p., вдруге в Парижі 1962 р. (вперше в Парижі 
1929 р.). 

У з'язку з тим, що Мороз не тільки виставляв свої кар- . 
тини на українських виставках, його картини дивним-дивом 
були на міжнародних висѓтавках у Південній Америці. 

Престижеві нагороди Мороз одержав у 19S1. 1958, 1961 і 
1965 роках. Недаром М. Осінчук констатував: „Мороз вивів 
український колоритно-симфонізований пейзаж на світову 

буде) 



СВОБОДА, ВІВТОРОК. 4-го жовтня 1994. 

Д-Р ЄВГЕН ОЛЕНЌО 
приймає у Квінсі І аиіжджас на виклики домів 

Двнтист ОЛЬГА ОЛЕНЌО 
ПрофШигт - . . жеорів той, і 

"OCKEFEUERCtNTee 
630 5№ km.. Room ПОЗ 

New York. N V. 10020 

105-37 Mih А 
киї HMt, NY 11375 

(718)459 0111 

Д-р АРТУР Г Р И Г О Р О В И Ч 
спеціяліст фізичної медицини і регабілітаціі 

повідомляє про перенесення своєї 
практики на нове приміщення при: 

67 Irving Place, New York. NY 10003 
(між 18-ою і 19-ою вулицями) 

Тел.`(212) 673-7500 

ПРЕЗИДІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОНГРЕСОВОГО 
КОМІТЕТУ 

і 
УКРАЇНСЬКОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ 

КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ 
запрошують на 

зустріч громадянства з` членами президії 
Світового Конгресу Українців 

яка відбудеться 
в Ню йорќу — в суботу 8-го жовтня 1994 р. о год. 

5-ій по поп. в Домі Визвольного Фронту при 
136 2-га Аве. 

Проситься громадянство про численну участь. 

Семінар, що прокладає шлях перший викладав шформа-
щю. а другий мав доповню-

маиоутнім лідерам України вати те. що було пропущено 
В результаті цього, студенти 

галізації. Для цього влітку отримали повну та об'єктив-
1993 року асоціація провела ну інформацію з таких тем 
„Шкільний магнет-проект', "- -Як написати найкраще 
який включав налагодження есей", „Як найкраще підготу-
зв'язків з найкращими серед- ватись до складання іспитів", 
німи школами шістьох міст Кожний координатор також 
України, що мали „притягну- був ще й академічним дорад 

і, працюючи з декілько-

Я ніколи не забуду годин 
моєї праці з моїми сту-
дентами. інтелектуальний 
потенціял та бажання вчити-

мене не-

Окружний комітет ВІДДІЛІВ 
Українського Народного Союзу 

в місті БОСТОНІ 
запрошує 

всіх членів Союзу а родинами 

на Ювілейне Відзначення 

100-лІття 
Українського Народного Союзу 

в неділю, 16-го жовтня, 1994 p., о ѓод. 12:90 по поп. в 
анлі українсько! православної парафії св. Андрія Пер-
воаввнного, 24 Орчардгіл рд,, Джаиейка Плейн, Ма. 

Мистецька програма та перекуска. 

Вступ аїльний. 

ЗІна Кондратюк —голова окружного комітету 
їм — рекордова секретарка 

ось саме тепер, де УККА і 
ЎАКР спільно і логічно ді-
кггь на користь української 
держави. Він запевнив що 
Президент Л. Кучма робить 
все в тій цілі, щоб Україна 

Ѓрозвивалася як незалежна 
державі і переходила посте-

Український Інститут Америки 
в Ню Йорќу 

запрошує 

своїх членів та українське громадянство 
на 

обід-бемкет а нагоди вручення 

ГРАМОТИ ПРИЗНАННЯ 

всесвітиьовідомомў фіпянтропові 
та фінансистові 

ДЖОРДЖОВІ СОРОСОВІ 
за його визначний вклад у формуванні нового 

духовного клімату шляхом підтримки 
і розгортання наукових, освітних. культурних 

і благодійних програм та інституцій в ім'я 
прискорення демократизаційних процесів у 

незалежній Україні. 

Бенкет відбудеться в наділю,' 6-го листопада 
1994 р. о ѓод. 12:30 по пол. в PLAZA HOTEL, 5-те 

Авеню і 59-та вулиця а Ню йорќу. 
Даток: $100 від особи. 

дирекція УІА )) 

ЛЕСЯ УКРАЇНКА 
і 

ПІСНЯХ І ТВОРЧОСТІ 

Виконують: 

драматична актриса — гран в театрі та ані-
мається у фільмах. Родом з Івано-Фрянків-
щини. Під сучасну пору гряс провідні ролі в 
Київському Молодіжному Театрі. 

співачка (сопрано) заслужена артистка Уќ-
Іни. Родом Із Львова. Нині солістка Телера-
діокомпанП ..УКРАЇНА" (м. Київ). 

концертмейстер, заслужена артистка Уќ-
Іни, доцент Київської консерваторії Родом 
з Чернігова. 

Нюааж^Н.Дж. 

Тремтои, Нфк. 
Яруи,НЛж. 

Відомий факт, що в на- мені. Але я також безмежно 
шому буденному житті існує вдячний і Українській Сгу-
нсіабутній день, який за ва- дентській Асоціації в ЗСА за 
жлнвістю дорівнює дню на- надану можливість вступу до 
родження. Для мене таким коледжів ЗСА. 
днем було 3-тс травня 1994 ІДього літа я мав нагоду 
року, коли я отримав пові- підтвердити свою відданість 
домлення про прийняття до цій організації, коли запро- п" д о с е о с найбільш талано-
Міддлбирі коледжу у Вер- понував допомогу у прове- „ - - „ --удеятів в результаті м а -ЧЯМИввш. 
монті. Моя радість не знала денні літнього семінару 1994 ц ь о г о д о першої тури іспитів 
меж! Я дійсно багато працю- року Української Студент- було вибрано 500 високоосві-
вав, готуючись до вступу в ської Асоиіяції, мета якого чеиих уЧщВ‡ 3 яких координа-
американські коледжі, і по- ознайомити студентів Ўкраї- ^^ семінару м а л и вибрати 
вна стипендія в одному з них ни з процесом вступу до на- 200 найкращих. Координато 
була великою нагородою за вчальних закладів ЗСА. Вкл- ри зробили дуже багато для ся я к и х с п Р а в и л о 

мої зусилля. Моя праця не ючити якомога більше сѓу- у ^ у семща-у Вони явля- і а б У т н с враження 
була єдиним фактором, що дентів до ісшггів, з меѓтоќѓви- кхгься студентами, що були Після лекцій та співпраці 
сприяв моєму успіху. Я щиро брання найкращих для ўчас- з а р а х о в а н і д0 -рестижевих it с в о ї м и а к а д е м і ч н н м и до_ 
вдячний моїм батькам, які ти у семінарі, завжди було н а в ч а л ь н и х .—ц . - - З С А та радниками, студенти працю-
вірили в мене та допомагали основною метою нашої ор- мають добрий Д0Свід у про- вали з підручниками. Під час 

_ . u e d вступу до них. останнього дня семінару, ми 
Наступна рунда іспитів провели невеличкий іспит, 

включала такі елементи, як щ о б перевірити рівень знань 
тест ТОЕП. (англійської мо- одержаний студентами і були 
ви, як іноземної) та інтерв'ю дуЖС задоволені результата-
Щоб задовольнити наші ви- ми нашої праці, 
моги, студенти повинні були 
мати відмінні знання англій- Від імени студентів та 
ської мови, найкращі акаде- координаторів літнього се-
мічні оцінки та величезну мінару-1994 Української Сѓу-
мотивацію. АСОЦІАЦІЯ вва- дентської Асоціації, я хочу 
жае, шо тільки такі студенти висловити щиру подяку пре-
мають шанси на отримування зидентові асоціації д-рові 
фінансової допомоги колед- Орішкевичеві за його допо-
жів. Ми, координатори, мали м о гУ та підтримку Я також 
бути дуже об'єктивними, ко- -очу подякувати Українсько-
ли вибирали 34 студентів для му Народному Союзові та 
безпосередньої участи у семі- його преасідникові Улані Дя 
нарі, і були дуже задоволені чук за допомогу у проведенні 
ними. Студенти мали різно- семінару, 
манѓѓні академічні та поза-

О тександер Дубок 
Знаменќа, Україна 

Українці... 
(Закінчення зі crop. 1) 

І ' . 

Мистець з України в Мишиґені 
Володимир Майорчак 

народився 18-го жовтня I960 
року у Львові. Малювати 
почав Володимир з раннього 
дитинства, вступив до духом-
ної школи, опісля, до вищого 
Львівського Ліцею ім. L 
Труша, який закінчив в 1979 
році з від шаченням Опісля 
поступив до Львівського По-
ліграфічного Інституту ім. 
Г Федорова, який закінчив 
1989 року. Починаючи з 1987 
року. Володимир працює у 
церковно-монументальному 
живописі та іконостасі, ре-
ставруючи занедбані і зруй-
новані владою церкви. 

Починаючи від 1989 ро-
ку. виїжджає за кордон на 
мистецьку працю, де виконав 
розписи хрещення України у 
церквах. Також виконує ре-
ставрації іконостасів. Бував з 
виставкою в Німеччині, 
Франції, Бельгії і інших дер-
жавах, де його твори втіша-

лися великою популярністю. 
Тепер живе в Дірбори 

Гайте. Миш., де планує свою 

Прийнято.. 

При святочному столі сидять (зліва) В. Олійник, Г. Ўдо-
венќо і Д. Табачник. 

(Світлив рсд. Р. Воронович) 

ст%Иіутн`Лк головні точки 
майбутньої політики, промо-
вець поставив українізацію 
промисловости, прийняття 
нової конституції, перебу-
дову економічну і підготовў 
нових кадрів для політично-
го і економічного розвитку 
держави. Маючи багатий 
досвід на зовнішньому полі-
тичному полі Г. Удовенко 
уважає, що треба брати дос-
від інших держав, але не без-
застережно на ньому взору-
ватнся, а творити власні 
шляхи. 

У відношенні до Росії, 
Україна повинна бути рівно-
правннм партнером і тут не 
може бути ніхто старшим чи 
молодшим. Це треба "під-
креслити у близьких вже 
дальших переговорах із 
представниками Росії. На 
думку міністра відносини із 
ЗСА тепер є кращі, як були 
досі, на що вказус_лгкож 
привітання Президента Бил-
ла Клінтона з приводу тре-
тьої річниці незалежности 
України. Він апелював до 
української' громади, щоб до-
помагала у зміцнені контак-
тів з політичними колами 
ЗСА, які конечні саме тепер 
перед відвідинами в ЗСА 
Президента України, як та-
кож просив представників збором 49-ої асамблеї ООН 

слова Л. Кучми, який сказав: 
„Не на те беруся за владу, 
щоб наді мною був ще хтось 
гнший!". Це хіба розв'язує усі 
сумніви., що відчувається в 
народі, якому Президент у 
виборчій кампанії ніколи не 
обідав, що буде відразу, 
краще. . .......А.і. . U V M 

Президент УККА д-р Ах 
Лозинськнй, закінчуючи цю. 
частину зустрічі, підкреслив 
молодий вік В. Табачник а. 
його знання як історика та 
наукові праці, які він вже має 
опубліковані. Також предста-
вив Б. Олійника, яЌ голову 
комісії для закордонних 
справ і проголосив його до-
повідь у вівторок в примі -
щениях УНДому, як також 
доповідь у суботу 1-го жовт-
ня голови Верховної Ради 
Олександра Мороза. Веду-
чнй представив також про 
сутніх у залі генерального 
консула Віктора Крижанів-
ського з дружиною, консула 
Миколу Кравченка з дружи-
ною, представника Авіялінїі 
Україна Леоніда Погребняка 
і директора бюра Авіялініі 
Україна в ЗСА Миколу Крав-
4я. v 

Святочний обід поблаго-' 
сповив парох св. Юра в Ню 
йорќу о. Патрикій Пащаќ. 
ЧСВВ, зворушливою, відпо-
відною до настрою, молит-
вою, а після закінчення обі-
ду присутні мали ще нагоду 
ставити гостям питання, на 
які вони відповідали. 

В середу. 28-го вересня 
Г. Удовенко виголосив перед 

нашої громади достойно 
прийняти тут Президента 
держави в часі його перших 
відвідин, на які увесь нарід 
покладає великі надії. Вкінці 
міністер подякував сердечно 
українській спільноті в ЗСА 
за підтримку із заввагою, що 
хоча Україна переживає те-
пер труднощі, але з таким 
прагматичним Президентом 
є надія на краще. 

Д. Табачник, який на 
прохання Г. Удовенко забрав 
після нього слово, подякував 
від адміністрації Президента 
українській громаді тут за. 
допомогу, яку вона дає Укра -
їж і просив 1 
них застережень до особи 
Президента. Розважні та ви-
школені люди, що тепер пе-
ребрали пости біля прези-
дента і він сам працюють над 

блемамн, а це економічною 
і 

носѓи. Це найбільша загроза 
для України, але Президент з 
допомогою усіх зможе їх пе-
реборотн. В. Табачник цитує 

своє слово, у якому наголо-
сив передусім рішення Украї-
ии іти надалі шляхом розбу-
дови незалежної держави і 
ствердив, що повернення 
України до снгуащї, яка існу-
вала в колишньому СССР є 
неможливе. Він також вима-
гав від інших держав, шо ма-
ють нуклеарну зброю, запев-
нення безпеки і адекватну 
економічну та технічну допо-
могу, тоді коли Україна з 
власної иепримушеної волі 
позбудеться нуклеарної 
зброї. 

Того самого дня ўвечорі 
в приміщенні представництва 
України до ООН міністер Г. 
Удовенко приймав гостей із 
міжнародних кіл членів 
ООН та уќраїнської громади 
Господарем зустрічі був Ва-
дим Гудима в. о. постійного 
представника України при 
ООН. 

У дальших планах деле-
гації з Украйм на сесію ООН 
ще стоять ЧгТ-'"Г1-- столиці 
країни та розмови з V найви-

зацікавлення, уні-
кальні особистості. Але ри-
сою, що іх об'єднувала, булс 
їхнє бажання отримати аме-
риканську освіту. 

Семінар розпочався 5-го 
липня, в середній школі ч. 57 
Києва та мав тривати 12 днів. 
Програма семінару включа-
ла в себе лекції` та зустрічі 
студентів з їхніми дорадни-
камн. Лекції' були прсдстав-
лені дуже унікально. На них 
відбувався диспут між лек-
тором й опонентом, коли 

ДОПОВНЕННЯ 
„Відкритий лист до Пре 

зидента України Леоніда 
Кучми'`, надрукований у 
„Свободі" (ч. 183 з 27-го ве-
ресня ц. p.), підписала також 
Анна Процнк, науковий сек-
ретар УВАН. На жаль, через 
комп'ютерний „чортик", 'й 
прізвище не потрапило в га-
зету. — Ред. ч 

)ДЕДУГИ рака поданій до відома Сенату і 
Палати Репрезентантів, що коли не буде драстичних змін у 

-полі'тиці поборювання цієї недуги і загальної можливості її 
лікування, до п'яти років рак буде найбільшим вбивцем в цій 
країні. Минулого року законодавці ЗСА доручили розгляну-
тн окремій комісії чому після того, як на ракові досліди 
видано від часу президента Ричарда Ніксока 23 біл. дол., ра-
кові недуги зростають, а не маліють. 

БІЛЬШІСТЬ СТАНЦІЙ ІЗ пальним в Ню Йорќу та околиці 
піднесла свої ціни на 5 центів за гальон. Однак споаіються. 
що ціяи ще піднесуться на 25 центів в найближчих трьох мі-
сяцях. Це тому, що 1-го жовтня увійшли в життя закони про 
очищення пального у зимові місяці від шкідливих газів. 

а Волі Всевишнього відійшов у вічність після довгої 
вверти 

наш найдорожчий МУЖ. БАТЬКО, ДІДО І БРАТ 

бл. п.`^ 
Д-Р 

ВОЛОДИМИР 
ЃОРДИНСЬКИЙ 

.8-го березня 1915-го року 

ПАНАХИДА — а похоронному заваденк І Литаии І Лит.мн. 
В Юніон, Н, Дж . В ПОИ.ДІ-0К 3-ГО жоѓми 1994 р о год 

'ДО вечере. 
ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ - у вівторок 4-го жоа-ия о гак 

9:30 райку в українській католицькій церкві св. І.анаІ 

ираеосмеиому цвяитарі ЄЄ. Андрія ПВВВВВВВИНВЄВ у Саат 

доньки - ОЛЕНЌА а мужем ІРИНЕЄМ ЮРЧУКОМ 
- ЌСЕНИ а мужем ІГОРЕМ ГАГОСМ 
- ХРИСТИНА а-ужем д р МИКОЛОЮ 

ЬАЙАНЕЦЬКИМ 
.нуки - ДОРІЯН, ЛАДА, ДАОКА АДАМ 

МИКОЛАЯ, ДОРА. ДІЯНА. ЛАРИСА 

- д-р БОГДАН ЃОРДИНСЬКИЙ а 
дружиною ІРИНОЮ дітьми та .нўќами) 

Замість ю-гтіа родима просіть складати іііимріаі 
авитак ВЯборегерЛ у Львівському шпнтвяі для ДНейЩ 

CCHF{Dr. W, Hortfynaky Lab. Fund ) 171 Orchard Hill 

ІЗакінчення зі crop. 1) 

чистий прихід 
на беатифікаційний сронд 
Слуги Божожго Андрея. 1н-
тенція благородна і потріб-
на М Галів запропонував, 
щоби Фінансову комісію по-
ширити. крім Петра Теребе-
цького включити Юрія 
Штогрина і Василя Сосяка, 
шо й прийнято. 

Чеки слід виставляти на: 
U.P.S. — Sheptycky і пересла-
ти па ьлрсги: G. Shiohryn, 92 
Second Ave. Apt 5. New York. 
N Y Ю003 або іюкласти в 
Українській Кредитовій Ко-
оперативі „Самопоміч" на 
число конта 19964-000, 
U P.S.-Spehtycky. 

В пляні відзначення 50-
річчя смерти Слуги Божого 
Андрея є також влаштуван-
ня виставки портретів, свѓг-
лнн. документів і відповід-
ннх експонатів, яка повинна 
вілбутисі- у галери О^УА 
В6 ДwгaJшclIю.Tc-nяЛ;!^a. 
буде поданіѓй в окрІТИбму 
повідомленні. Залропонова-
ний рамовий плян був прия-
нятий учасниками зустрічі 
Тепер завданням Ділового 
комітету випрацювати всі 
подробиці намічених проєк-
тів і їх завершити. 

Подаємо список осіб, по-
азбучно, присутних на зуст-
річі: сестра Бернарда. ЧСВВ. 
Марія Василик — ОЖ ОЧ-
СУ. Теодор Валяних — Фун-
дашя ЎЂУ, Іван Вѓпок, — 
34-ий Відділ ООЧСУ. Петро 
Гарайда — Організація Обо-

рони Лемківщини, Андрій 

Закревський — Товариство 
„Бродн-Лев" Роман Комар-
ницький — ЎќраЌйський 
Спортовнй Ќлюб, Володе 
мир Корнага — Пласт, Ста-
ниця Ню Йорќ. Стефаяія Ко-
сович — Окружна управа 
СУА. Оксана Луцька. Ок-
ружна рада „Провидіння", 
Юрій Малаховський — 
Українське Патріярхальие Т-
во, Лідія Магун — 1-ий 
Відділ СУА. Тетяна Рабій — 
Марійська Дружина. Василь 
Сосяк — хор .дДумка". Во-
лодимир Сохан — Українсь-
кий Народний Союз. Галина 
Цігаш — 64-ий Відділ СУА, 
Микола Чорний — Об'єднан-
ня колишніх бандуристів, 
Марія Штогрии — Ќлюб 
Сеньйорів при , 
чі"; члени Ділового в 
ту: М. Галів. Ярослава Геру-
ляк, Марія Клячко. Василь 
Никифорук. Зеновія Ники-
срорук. Єва Піддубчишии, 
Іван Ссрант. Юрій ІПтогрни. 
Неприсутні оправдані Еагеи 
Гаяовський — Головна у 
ва ОСПСТ.'і 
ѓель—'Об% 
в Ню Йорќу. Наталія Дума 
— Товариство „Самопоміч", 
о. парох П. Пащаќ. Адріяи 
Британ. Ольга Кузьмоаяч, 
Марія Решітник . Петро Те-
ребецький. 

Організації, які не є 
включені до широкого Гро-
мадського комітету для від-
значення SO-річча смерти 
Слуги Божого Андрея. а ба-
жали б бути виключені про-
симо зголоситись на адресу 
секретаря Василя Никвсро-
рука: 3543, 72 St. Jackson 
Hights, N. Y.s. 11372 

ДАРІЇ 
з БАХТАЛОВСЬКИХ ДУДРИ 

ааулокійиі Ьогос-у-сані відпрввл-ться 
в церкві се. Йосафгпі у Ворреи, Миш — 6-го я 
ѓод ю-їй рамку; 
в церкві Иввор очного Зачаї і я в Гвмтреаигу, МЯМІ 
жовтня О ЃОД. 8:30 р 

В катвдрI с . Мико-ая а 
в катвдрі се. Воеодмммре в СтемфпрдІ. Кон . 
в Рий І та Україні -

BUMA. ВАВУСИІ ГИМВУСИ 

бл.п. 
СТЕФАНІЯ ЧОРНА 



СВОБОДА, ВІВТОРОК. 4-го ЖОВТНЯ 1994. 1 - - і 
Управі відбудуться вибори 
нової Управи ва чергових два 
ділові роки. У вечорі в часі 
спільної святкової вечері-
бенкету, яким буде відзначе-
но 40-річчя УСЦАК, відбу-
деться відзначення заслуже-
них діячів Централі. В неді-

Маємо ще ма складі малий м 

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА 
РОМАН У ВІРШАХ 

Накладом автора, Тороито-Чикаґо, 1980. і друкарні 
„Київ", crop. 251 Тирла оправа, ціна 8 00 дол 

КВІТИ ДОБРА І ЗЛА 
поезії 

Об'єднання Українських Письменників ..Слово 1991. 
накладом автора, друком Компютопріит Корпорейшеи. 
Кліфтон. стор 238 Тверда оправа, ціна 10 00 дол 

І ЇДЬМО ЗІ МНОЮ ЗНОВ!!! 
ЗВІРКА ТРАВЕЛ ОГІВ 

Об'єднання Українських Письменників ..Слово 1990. 
накладом автора, стор 353 Тверд оправа, ціна 20 00 дол 

Можна набувати у книгарні Свободи 
Мешканці стенѓу Ню Джерзі зобов'язані долучити до ціни 

в% продажного податку. 

УСВТ „Чорноморська 
; с`іч" в новому спиртовому 

сезоні 
Першою ланкою, що 

і розпочала НОВИЙ спорѓовий 
І сезон в цьому ювілейному 
і для Т-ва році, с ланка кола-
ного м'яча Приємно, що 
провід ланки збагатив її 
новою дружиною, якою є жі-
ноча-вперше в історіі-поруч 
першої чоловічої дружини 
УСВТ „Ч Січ" буде репре-
зентована теж в найвищій 
клясі жіночого футболу в 
стейті Ню Джерзі 

Перша чоловіча дружи-
на вже закінчила шдготов-
чий цикль до нового сезону, 
в якому на закінчення від-
була дві товариські зустрічі і 
обидві виграла високими ви-
слідами В цьому сезоні про-
від Ґарден Стейт Љги значно 
збільшив свою швпрофесій-
ну дивізію, прийнявши до неї 

чотири сильні ќлюби: Ќлюб 
Інтернашенел, польський 
„Фальконс", Валлінгтон 
СК. іБейонСК В зв'язку з 
цим дружини тієї дивізії є по-
ділені на дві рівнорядні гру-
пн: „ІІіндень" і „Північ", оби-
дві по сім клюбів На по-
чатку змагання проходити-
муть в обидвох групах і по 
-одній зустрічі між групами. 
На закінчення дружини, що 
займуть 1-2 місця в обидвох 
групах, відбудуть фінальну 
серію за звання чемпіона ди-
візії 

Згідно з календарем ди-
ВГЗП...Ч Січ" має визначені 
на першу половину сезону зу-
стрічі: 

25-го вересня — на пло-
щі Фарчерс Ґров в Юніон з 
кликнім „Мілян" 

9-го жовтня — в Перт 
Амбой 
клювок' З.П.А. 

16-го жовтня 
клюбом „Інтернашенел" 

23-го жовтня — на пло-
щ і Фарчерс Ґров в Юніон з 
клюбом „Рсд Овк Девилс" 

ЗО-го жотвня — на плс-

щі Фарчерс Ґров в Юніон з 
клюбом „Воллінгтон". 

6-го листопада — на ви-
їзді з польським клюбом 
„Фальконс". 

13-го листопада — на ви-
ізді в Трентоні з місцевим ні-
мецьким клюбом JGKepc". 

Якщо йдеться про склад 
дружини „Ч. Січі", то в ньо-
му. як і минулих роках, пе-
реважатимуть футболісти 
українського походження, в 
більшості — власні виховай-
ці Провідник ланки Михайло 
Паливода заповнив окремі 
позиції в дружині новими 
Футболістами, між якими 
досі добре себе показали во-
ротар М Капель, напасник 
— О Єменез і помічник X. 
Рід Крім них в складі дру-

започаткують 
Науменко. Р Кохановський, 
II Паливода, П. Борецький, 
Я Твардовський, Г. Сергіїв, 
Й Ярошевнч, М. Варянка, 
М Десросір, Е. Рамірез, І. 
Паливода 

Жіноча дружина, що де-
П дотувала вже на Українсь-
кому фестивалі, де виграла 

Statement of Ownership. 
Management and 
Circulation 

KYYIV 
FROM $868 

Rnnair offers excellent ссчзпесЬогв through the Heteinla 
Gateway to Kyyrv And connecting in Helsinki is quick and 
easy thanks to the compact, глг-ивпіегті Helsinki airport. 
Plus, we offer the highest standard of service, featuring 
award-winning cuisine, excellent wines, 
and personal attention that makes 
every flight a rnernorable experience. 

перше місце, відбуватиме 
свої домашні ігри на площі в 
Гілсайді. В проводі тієї дру-
жини працюватимуть Б. 
Дорч — провідниця, С. Ґолд-
ман — тренерќа і Михайло 
Паливода — головний тре-
нер. При цій нагоді провід 
футбольної ланки „Ч. Січі" 
закликає усіх українських 
футболістів і футболісток в 
північному Ню Джерзі, що 
виступають в чужих клюбах, 
перейти до наших дружин. 
Зголошуватись можна до 
провідника ланки на телефо-
ни: (908) 353-2169 (вечора-
ми). або (908) 355-4356 (в 
день). 

Юнацькі дружини „Ч 
Січі" — чемпіони і віце-чем-
піонн своїх дивізій, розпоч-
нуть свої літові ігри пізно во-
сени і кінчатимуть на весні. В 
зимових місяцях вони висту-
патимуть у турнірах в за-
критих залях. Провід юиаць-
кої футбольної ланки „Ч. Сі-
чі" і її тренер Ігор Чупенко 
закликаќўть тих українських 
юнаків, що опинилися в чу-
жих клюбах. перейти до 
складів наших юнацьких дру-
жин. Кандидати можуть зго-
лошуватися до провідника 
Олега Колодій, число теле-
фону: (201) 763-1797 

О.Т. 

Н)вілеїн і снитку ванни 
УСВТ „Чорноморська С іч" 

Закінчення ювілейних 
святкувань 70-річчя УСВТ 
„Чорноморська Січ" відбу-
деться в суботу, 22-го жовт-
НЯ 1994 року, в залях Голідей 
Інн в Бридж вотер. Н.Дж. 
Святкування розпочнутся 
товариським коктейлем в 
ѓод 6-ій вечора, після якого 
в ѓод. 7-ій буде ювілейний 
бенкет В часі бенкету, згідно 
з пляном Комісії Відзначень, 
будуть вручені заслуженим 
діячам Т-ва ювілейні пля-
кети Усім аткивним спор-
товцям „Ч. Січі" ланок: фут-
болу, відбиванќі, тенісу, 

т 

Stopover к 
П9ІЖшшЦ ІОі — — Д гоѓлая 
ИШФмт$40ртгпІаМ. 
Before continuing on to Kyytv, tafca 
time to explore Helsinki, do some last 
minute tax-free shopping and relax at the Hotel 
iriter-Contlnental for aa little as $40 per night 
Including a buffet breakfast 

For informatJon and reservations, 
call your travel agent or Flnnair. In New York, 
саИ 212-49М02в. Той free, call 800450-6000. 

ЗМІНА АДРЕСИ 
До Адміністрації „Свободи" 

ЗО Montgomery Street, Jersey City, NJ 07302 

Прошу змінити мою адресу 
-і Свободи' 
Q "The Ukrainian Weekly" 
J ..Веселки" 

Моя СТАРА АДРЕСА була: 
Число Відділу (якщо член УНС) 
Ім'я і прізвище 
Адреса 

fe; ' 
Моя НОВА АДРЕСА така: 

Ім'я І г 

ОЬОВ'Я 
ПЕРЕВЕДЕННЯ З 

ахів — будуть 
вручені ювілейні медалі і 
грамоти. Такими ж нагоро-
дамн будуть вшановані ко-
лншні змаѓўнќи й змаѓўни 
згаданих ланок. 

Після бенкету відбу-
деться для усіх гостей таи-
цювальна забава під звуки 
популярної оркестри „Тем-
по". 

Ювілейний комітет УС-
ВТ „Чорноморська Січ" щи-
ро запрошує на ш' святку-
вания усіх прихильників цьо-
го заслуженого для ўкраїн -
ського спорту і нашої грома 
ди Т-ва, представників брат 
ніх спортовнх осерецків, сус-
пільно-громадських органі-
зацій. УСВТ „Ч. а ч " , як ві-
домо, віддано працює з на-
шою молоддю на спортово-
виховній ниві і, крім цього, 
вагомо співпрацює в проце-
сах відродження спорту в Ук-
раїні. Воно вповні заслуговує 
на підтримку всього україн-
ського громадянства. Зголо-
шення на ці ювілейні святќ у-
вання можна висилати на ад-
ресу: UAEA „Chornomorska 
Sitch". 680 Sanford Ave.. Ne-
wark. N.J. 07I06. 

В суботу, 8-го жовтня, 
відбудуться Звѓальні збори 

УСЦАК 

Чергові Звичайні загаль-
ні збори Української Спор-
тової Централі Америки і Ка-
нади відбудуться в суботу, 8-
го жовтня ц.р., в приміщен-
нях оселі УБСоюзу „Верхо-
вина" в Ґлен Спей, Н.Й. Згід-
но з програмою Зборів, в су-
боту у полудневих годинах 
відбудеться реєстрація деле-
гатів (по три від кожного 
спортового осередку і моло-
дечих організацій), після чо-
го розпочнуться ділові нара-
ди, звітування уступаючих 
членів Управи, ланкових і 
Контрольної комісії. Після 
дискусії над звітами і уділен-
ня абсолюторії уступаючій 

С О Ю З І В К А о S O Y U Z I V K A 2 

Uk-c..n,_n NetionaJ A " ' " - EtU,Lo f 

Poc-Jmor , R o - J 

Kerrvonkron. N Y №4б 
5 0 4 1 

S P R I N G 1995 
Available dates in April May and June 
for special events at Soyuzivka Resort 

"Spring Wedding" 
"Anniversary Celebration" 

"Reunion" 
Make reservations early to guarantee space 

for your special function. 

УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

So. Bound Brook Monument Co. 
45 Mountain Avenue. Wirren. NJ. 07069 

РАЇСА ХЕЙЛИК, власник 
(908) M7 7221 . (908)647-3492 

СТАВИМО ПАМ'ЯТНИКИ, МАВЗОЛЕЇ, СТАТУЇ а 
РІЗНИХ ГРАНІТІВ, БРОНЗИ НА ПРАВОСЛАВНОМУ 
ЦВИНТАРІ CB. АНДРІЯ В С ВАВНД БРУКУ, 
се. ДУХА, ГАМПТОНБУРҐУ ТА ІНШИХ 

ВђІДІЙШЛИ ВІД НАС 
МИХАЙЛО ГУМКА WMM УНС ЕМІЛІЯН КІНДЗЕЛЬСЬКИЙ 
Шм .221тоТ-аа ім .са .Стефе- чл^УНСВ ідя 37і-гоТ- .а„3--

вСй-вНві^су.Н .Дж . 

і ВАН ШАЛ РАН чнаи УНС Мяд. 
зве-го Т-мЛмІв-аКіИнтеМ. 
Огайо шммр 2_-го і 

УНС став .МОряку. Пояорои 
віявуася ІГтв грами ТОМ рсегу 
на цвіииврі се. Андрія а Савт 

Д Бруку, Н Д -
ВНиайоацгП 

ѓо варамя ТОМ роцг иа 77-му 
рс^яштт- .НаВ ,В - -оаЖ -—ам 
іеіе рому в Умрями. Чиаивм 

сніданку, учасники зборів 
роз'їдуться домів. Провід 
Управи УСЦАК закликає усі 
українські спортові осередки 
вислати на ці Загальні збори 
своїх репрезентантів. 

УСО „Тризуб" починає 

Футбольні дружини, 
перша і резервова, УСО 
„Тризуб" у Філядельфії. 
знову будуть виступати цього 
сезону в Юнайтад Сакер Ліг 
Пенсильвенії. Перша дружи-
на. чемпіон — в 1993-1994 
рр , відіграє 21 ліговнх зма-
і ані. Два змагуни-студенти, 
яких „Тризуб" спровадив ми-
нулого року з України, а саме 
Андрій Салўѓа і Сергій Дашв. 
будуть знову грати в біжу-
чому сезоні. Менеджером 
першої команди і резреви є 
Михайло Юрчак, тренером 
Юрій Монтаг. З дружинами 
молоді „Тризуб" виступить зі 
шістьма командами у віках: 
8, 9, 10, 14 і 19 років і юначки 
до 16-ти років. Відповідалью 
за молодечі дружини є Сге-
сран Кундаревич і Іван Нім-
чук. 

Тенісова ланка спонзорус 
свій традіційниА турнір, який 
відбудеться 1-2-го жовтня 
ц.р. на „Тризубівці" 

Календар змагань 1-ої 
дружини і резерви на „Тризу-
бівці" при Кавнті Лайн ровд, 
Ловер Стейт ровд, Горшам, 
Па. 

11-го вересня — з клю-
бом „Америка" 25-го верес-
ня — з клюбом „У Ґ.Г." 

16-го жовтня — з клю-
бом „В.Е.". 6-го листсяіада 
— з клюбом „О^енікс". 

20-го листопада — з 
клюбом „Данубія". Початок 
змагань 1-ої дружини ѓод о 
2:30 по полудні, резерва — 
ѓод. 12:30 по полудні. 

Адріян Гаврилів 

26 First Avenue 
New York. NY 10009 
Tel: (212) 473-3550 

ПО ГУРТОВИХ ЦІНАХ ттш ДМЦ 

-:?:- ПРАЦЯ -:?:-

ПОТРІБНА 
ж інке 25-50 років ДО ОПІКИ 

$-15 

Тол. ВІД 10-ої ранку до 5-ої 

Питати: Ms. Rita (РІта) 
1 (212) 533-27М 

-:v ДОВИНАЙМУ: - : 

від 1-го жовтня. 
Irvington, N.J. 

Ten. (201) 912-0340 

чарвиа ТОМ року HHNBW Cathe-
draJCemeleiyer'-

ВЬнаІЯ 

УНС Відд. 217-го Т-аа Иа. ом. 
мар 7-ю яияив ТОМ року иа аТ-

оцІ-огття.Нар.а^трва.и 
р в у в ЯСА. Чивием УНС 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬІ-ИЙ 

ЛУІСНАЙҐРО-двр-жтор 
Род-ша ДМИТРИЌ 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK.N.Y. 10009 
(1П) 674-2568 

ИАИЙ иИГИ чі 

ИИЧАИІ иоиомси(мй 
яиитио ГАМгиик 


