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РОЗПОЧАВСЯ КОНСТИТУЦІЙНИЙ 
ПР(ЩЕС 

Київ (Р. Руяенко). — Тут 
у понсаілок, 28-го листопа-
да, відбулося організшійне 
іасідання Конститушйної ко-
іиісії т участю співголів — 
Президента України Леоніда 
Кучми та голови Верховної 
Ради Олександра Мороза. 

Як уже інформовано, до 
Конституційної комісії увій-
шло 15 осіб від Верховної Ра-
ди, 15 осіб від презндентсь-
ких органів, науковиі, фахів-
ці-економісти, юристи тощо 
— разом 41 особа. Вже пер-
ше засідання виявило, шо 
співголови по-різному ба-
чать шлях до стабілізації в 
суспільстві, економіці і спо-
соби створення нової кон-
ституції. 

Л. Кучма сказав, що за 
невтішною правною мозаї-
кою криється небезпека кон-
ституційного хаосу, якому 
треба залобіпи вже сьогоц-
ні, бо завтра буде пізно. Та-
ким правним запобіжником, 
на його думку, повинен стати 
закон про владу. З огляду на 
те, що створення нової кон-
ституції — процес тривалий і 
ніхто не знає, скільки це зай-
має часу. Президент вважає 
за необхідне все ж ухвалити 
так звану конституцію, тоб-
то закон про владу, що дало 
б змогу працювати вже сьо-
гоані. Водночас, сказав Пре-
зидент, треба прнспішити 
працю над новою конститу-
цією, бо вона Україні вкрай 
необхідна, як необхідно усу-
нути явно невідповідні сьо-
гоонішньому становищу кон-
ституційні перепони, що 
гальиують.. 
новних' формгТ^вВїстворя-
ти правпу основу для вирі-
щення найважливіших проб-
лем виробництва, власности 
та інших форм легальних 
відносин. Без цього реформи 
не мають шансів на успіх, 
вважає Президент Кучма. 
Він вважає, шо в конституції 
повинні бути включені не 
лише права і свобоон люаи-
ии. але й судовий захист цих 
пріав. Звертаючись до при-
сутніх. Президент закликав 
усвідомити колективну та 
персональну відповідаль-
иість за працю Конституцій-
иої комісії, а головне, за її 
результати. „Дальше затягу-
вання конституційної рефор-
ми і ухва.тення нової консти-
туції буде нічим не виправоа-
ною політичною помилкою, 
відповідальність за яку нес-
тиме і Верховна Рада, і пре-
зидент, і Конституційна ко-
місія", — сказав Л. Кучма. 

О. Мороз у своєму вис-
тупі зауважив, що серса ко-
лишніх республік Совсгсь-
кого Союзу тільки Україна 
ще й досі не має своєї кон-
ституції. Він погодився з 

Президентом, що працю над 
новою конституцією треба 
прнспішити. йдеться про ио-
ву конститушю. бо в Укрвїиі 
досі діє конституція УССР. 
до якої вже внесені деякі 
зміни. І хоч як стару кон-
ституцію не критикуйте, але 
„її треба поважати", сказав 
О. Мороз, бо иелошана до за-
кону не є корисною і для 
майбутньої нової конституції 
України. 

За словами О. Мороза. 
сьогодні в Украї'ні є досить 
розгалужена, але не узгод-
жена система законсшавства 
„і лише конституція спро-
можна її логічно завершити 
та впорядкувати". Тому О. 
Мороз вважає за недоцільне 
ухвалюватѓи закон про владу, 
натомість закликає прислі-
шитн ухвалення нової кон-
ституції. Запропоноваинй 
Президентом проєкт законх 
про владу, на думку Мороза. 
може увійти до конституції, 
але не може її замінити. От-
же єдино прийнятим шляхом 
конструктивного вирішення 
питань організації влади і 
суспільства в Україні Мороз 
вважає шлях завершення 
праці над проектом нової 
конституції. При цьому він 
зауважив, що перед тим тре-
ба визначитися, якою повин-
на бути нова конституція Ук-
раі'ни. „Слід чітко уявити, що 
констнтуція — це лише за-
гальний юридичний фунда-
мент правиої системи, на 
якому повинна бути побудо-
вана вся законоаавч4 систе-
ма держави". — сказав О. 
Морозіпрнгадав, що ПЄР?Х .̀ 

РУХ ПІДТРИМУЄ ПРЕЗИДЕНТА 
Київ (УНІЛР). — Згідно 

з повідомленням агентства 
Рух-прес, голова Народного 
Руху України Вячеслав Чор-
новіл під час зустрічі з гро-

I мадянами у Тернополі скри-
і тикував комуністичну біль-
ї шість у парляменті, 

„Комуністи, які. по суті, 
підтримали Леоніда Кучму 
перед виборами, сьогодні че-
резВерховну Раду чинять 
опір реформам, започат-
кованим групою Президен-
та... Якщо не вдасться зміни-
ти працю парляменту на кра-
щс, то він приречений", — 
сказав Чорновіл. Він розпо-
вів, що шість неокомуністич-
них груп і фракцій у Верхов-
ній Раді провели консультації 

з метою створення комунк-
тичної більшости в парля-
менті. 

Голова Народного Руху 
України відкинув закиди, ШО 
Рух. мовляв, 'липне' до Пре-
зидента. „Ми занадто cqb 
йозна організація, щоб до ко-
гось 'лнпнути', і наше став-
лення'до влади залежить від 
того, наскільки її дії від-
повідають нашій прогрямі. 
Сьогодні Л. Кучма вирнзио 
став на шлях реформ, його 
дії спрямовані не реформу-

ія економіки та у 
ня, співпадають з 
намірами і було б безвідпо-
відалним їх не підтримяпі", 
— сказав голова Руху. 

ДЕПУТАТИ ПЛАТИТИМУТЬ ПОДАТКИ 

"коибтиіуш, обговбрений'"у 
1991-93 роках, оіірилюане-
ний 28-го жовтня 1993 року. 
З того часу до Конституцій-
ної комісії' надійшло ще по-
над 10,000 зауважень і про-
позицій. На цьому конститу-
ційиий процес фактично зу-
пинився і тепер треба про-
довжити цю працю та довес-
ти її до кінця. Оскільки існу-
ють альтернативні проекти 
конституції. то о . Мороз ра-
дить всі 'їх вивчити і на цій 
основі підготувати єдиний 
проєкт нової конституції Ук-
раїнн. який і належить прсд-
ставити на розгляд українсь-
кого парляменту. 

О. Мороз під кінець вис-
ловив думку, що закон про 
владу, запропонованнй Пре-
зидентом, коментується в 
пресі таким чином, щоб ро-
зіграти протистояння між 
гілками влади. Верховну Ра-
ду звинувачують у тому, що 
вона бльокує реформи і то-
му подібне. Тому О. Мороз 
запевнив, що ніякого проти-
стояння покищо нема. 

(Закінчення на стор. 3) 

Кінометоіт)афісги боряться за існування 
Київ (Р. P.). - Тут 26-го 

листопада в газеті „Голос 
' Украї'ни" опубліковано звер-

нения кіноматографістів Ук-
раїни до голови Верховної 
Ради Олександра Мороза та 
генерального прокурора 
Владислава Дацюка. 

У зверненні йдеться про 
те, що у' кіноматографістів 
два роки відібрали примі-
щения — „Кіноцентр". тобто 
творчо-внробничу базу, 
створену Спілкою Кінома-
тографісгів України. В бе-
резні 1992 року, ні з ким не 
погодивши,, адміиістрааія 
„Кіноцентрў" акціонувала 
майно організації, прятлг-
нувши до справи третіх осіб, 
які не мають ніякого віояо-
шення до кіиометографу, зо-
крема „Лісбанк", „Ки'ЇВсь-
кнй торговий дім", державну 
адміністрацію Шевчеяківсь-
кого району ІСиева. Арбіт-
рааший суд вже двічі вязиав 
цю акшю незакояяою і доку-
иеятн про сгворення Акщо-
нерного товариства „Кіно-

шуть авторќ 

справоі ж мало що зміиило-
ся. „Ті, хто прнвласмив май-
но оргашзаціі', знову вийшли 
на шлях війни й атакують ви-
щі державні інстанції. На 
жаль, у нас є підстави дума-
тн, ию В нашому житті за-
кони підкупу і корупції ні 
трохи не слабші від держав-
иих законів", — сказано у 
зверненні. 

Автори звернення про-
сять забезпечити дотриман-
ня законів і захистити честь і 
гідність кіноматографістів 
Украіня, яких позбавляють 
змоги працювати. 

Заяву підписали: кікоре-
жесер, народний артист, лав-
реяг державної премії ім. Т. 
Шевченка Микола Мащенќо; 
иароона артистка Ptfca Не-
дашховська; кіноактриса і 
ківорежнсер, заслужена ар-
тмстка Світшиіа СергіЛчихо-
ва; нарсаннй арінст, лавреат 
Иквчеяківської премії Юрій 
Мяжуга; варошіа артистка 
Нугалія Наум; нароаиий 
артист Костявтян Степаяков 
і ще 19 оідпясів відомнх ді-
ячія м н с г а т а Ўкра№н. 

Київ (Р. P.). - У вівго-
рок, 29-го листопада, сесія 
Верховної Ради України за-
твердила зміни до постанови 
про діяльність депутатів Ук-
раїин, згідно з якими від 1-го 
грудня депутати, як і всі гро-
мадяни, будуть платити по-
датки зі своїх заробітків. За-
робітна платня депутата на 
сьогодні становить 9 міл. 
58,000 карбованців без від-
рахувань, але з 1-го грудня 
після заплати податків депу-
тати отримуватимуть 7 міл. 
200,000 карбованців. Голова 
Верховної Ради України з 1-
го грудня отримуватиме чис-
тими понад 8 міл., замість 
сьогоднішніх 12 міл. карбо-
ванців. 

Комісія перевірки діяль-
ности асоціяції „Земля і Лю-

використання Україною аие-
риканськнх кредитів. Під час 
обговорення виступив депу-
тат Лесь Ћшюк і сказав, що 
він належить до числа тих 
депутатів, які не підписали 
висновків комісії, очолюва-
ної Михайлом Чечетовим. 

Група депутатів від фракції 
„Реформи". ‚Державність", 
Міжрегіональна депутатська 
група та УНА-УНСО відмо-
вилися підпнсати висновки, 
бо уважають, що діяльність 
асоціяції „Земля і Люцн". 
очолюваної заступником го-
лови Верховної Ради Олек-
сандром Тканенком. нанесла 
Україні витрат на суму 320 

що ці дії підпадають під стнг-
тю 172 Карного ксоексу, де 
йдеться про службове шах-
райство. Працю комісії, очо-
люваної Чечетовим. Л. Та-
нюк запропонував визивпі 
незадовільною. Для неўпе-
рсаженої перевірки він рехо-
мендує створити незалежну 
групу і результати перевірки 

І ІСомісії боротьби зі 
кіШЂРторшльиу.-

прокуратуру. Під час голосу-
вання ці пропозшіії не діста-
лн належної підтримки і об-
говорення цього питання 
прнпинилося. 

о . Ткаченко виступ Л. 
І^нюка назвав „наклепом на 
професійних керівників". 

Незалежна Чечня 
героїчно обороняється 

ПАЛАТА РЕПРЕЗЕНТАНТІВ 

Грозний. Чечня (Кав-
каз). — Минулого тижня 
війська промосковської Тнм-
часової ради, опозиційної до 
законно обраного президента 
Джохара Дудасва, розпочали 
штурм Грозного, чеченської 
столиці, застосувавши тяж-
ку артилерію, танки , гелі-
коптери і бойові літаки. 
Представники президента Д. 
Дудаєва стверджують, що 
опозиція воює російською 
зброєю, за російські гроші і 
при допомозі переодягнутих 
російських вояків. 

Віцепрезидент Чечні Зе-
лімхан Яндарбієв, виступаю-
чи у програмі столичної те-
левізійиої станції, закликав 
весь чеченський народ стати 
на захист свободи і незалсж-
ности CBod землі. 

Минулої суботи і неділі з 
Грозного надходили дуже 
тривожні вістки. Російське 

інформаційне агентство 
ІТАР - ТАСС росповсюд-
жувало леіінформацію, ні-
бито Гроіний вже перейшов 
під контролю Тимчасової ра-
ди. Однак у понеділок, 28-го 
листопада, агентство Ассо-
шісйтсд Пресе повідомило, 
що війська іаконного уряду 
Чечні успішо відбили штурм, 
не зважакічн на тс, що в ньоп 
му брали участь два баталь-
йони російської Кантсміров-
ської дивізії. 

У жорстоких боях сво-
бодолюбні чеченці чнищили 
32 танки, п'ять броневиків, 
чотири гелікіоптери І один 
військовий літак Тимчасової 
ради. Серед 200 полонених є 
російські вояки і старшини, 
що стало ще одним докаюм 
безпосередньої участи Росії 
у спровокованому нею кав-
казькому конфлікті. 

Вашіигтон. — До кінця 
цього тижня долю Г А Т Т бу-
де повністю вирішено, а тим 
часом цей Міжнародний до-
говір про тарифи і торгівлю 
288 голосами проти 146 схва-
лила Палата Репрезентантів. 

Щодо Сенату, то спосте-
рігачі передбачали, ию там 
ГАТТ може зустрінути біль-
ші труднощі, оскільки в Па-
лагі Репрезентантів для ра-
тифікації вистачало простої 
більшости, а в Сенаті для по-
зитивного рішення треба що-
найменше 60 голосів. 

Як відомо, минулого 
тижня президент Билл Юіін-
тон прийняв умови, висунуті 

Відзначено 200-ліття Г. Сковороди 

в Украіні працює місія НЕСЕ 
Київ (УНІАР). - Тут у 

вівторок, 29-го листопада, 
відбулася пресова конфе-
ренція з участю керівника 
місії Наради з безпеки і спів-
робітиицтва в Европі Г. 
Кольшуттера. Він повідо-
мнв, що місії ціа міжнарод-
ної організації діють у вісь-
мох державах, в тому числі: 
в Україні, Македонії, Грузі'ї, 
Естонії та іишнх. Кольшут-
тер вважає, що конфліктові 
в Югославії можна було 6 
запобігти, якби там була мі-
сіяНБСЕ. 

В Україкі основним нап-
рямком праці місії є прнбор-
куваиня напруги між Киє-

донів України і дотриманні 
конституції України та норм 
НБСЕ. 

Для більш дієвої спів-
праці з Украї'ною Г-ада Евро-
пи плянує у 1995 році від-
крнти в Києві інформаційно-
документальннй центр. Чле-
ни делегації Ради Европи 
зустрілися із заступником 
міністра закордонних справ 
Борисом Тарасюком, віцс-
прем'єр-міністром Іваном 
Курасом, головою парля-
меитариої Комісії закордон-
них справ Борисом Олійни-
ком та іншими керівниками 
України, з якими обговорили 

вом та Симферополем. їхні основні напрямки співпраці 
поради і рекомендації базу- на 1995 рік та домовилися 
ватимуться виключно на за- про підбір приміщення для 
садах територіяльної ціліс- інформаційно-документаль-
ностн та непорушности кор- ного центру у Києві. 

Проф. 3. Мельник запрошений на 
економінну конференцію в Києві 

Джерзі Ситі. Н. Дж. — 
У перших днях грудня в ІСн-
гві буде відбуватися Міжна-
родна Конференція у справі 
переходу економіки України 
на ринкову систему. В кон-
ференціГ беруть участь про-
відні науковці і члени урядо-
внх установ з 11-ох країн сві-
ту в тому ЗСА. Англії, Фран-
Щ'ї, Дані'ї. Німеччини, Авст-
рії. Італі'ї, Польщі та інші. 
Заповів свою участь також 
голова економічного бюра 
О(Хі та високопоставлея)ій 
урядовець Світового банку. 

Конференцію організує 
голова Верховної Ради Укра-
їян, Олександер Мороз, який 
є головою комітету для під-
готови конференції. Ціла 
конференція та yd доповіш 
будуть відбуватнся аяглійсь-
КОЮМ(ЯОЮ. 

Як професор фінансів 
універсятету у Сінсіннжгі на 

конференцію запрошений с 
проф. Зенон Л. Мельник, 
єаиннй украї'нець із ЗСА. Він 
буде говорити в другому дні 
конференції на тему „Еконо-
міка Украі'ни в минулому й 
сьогодні з американської 
перспектнвн". 

ІСонференція є закритою 
для публіки. Після її закін-
чення, як інформує проф. 3. 
Мельннк, частина учасників 
запрошена з доповідями в 
Київському Універснтеті й 
інших установах, а відтак у 
Харкові і Одесі. До latS групи 
учасників є включений та-
кож проф. 3. Мельннк. 

У самій конференції 
візьь(уть участь, крім запро-
шеявх фахівців з різігах кра-
ів, голова ВРадн та деякі її 
члеян, члени Уряду, голова 
иіентральвого Банку України 

Оттава (ОУПС). — Цьо-
горічие 200-літгя з дня смер-
тн Григорія Сковороди від-
знтено тут окремими діями 
в рамках Міжнародного то-
варнства ім. Г. Сковороди, 
основаного в 1983 році. 

Спершу здійсиено плян 
видавання серії „Сковоро-
діяна" надрукованням двох 
перших випусків: праць 
проф. Ярослава І'удницького 
в англійській і Ю. Русова у 
французькій мові. Перші 
обов'язкові примірннки пе-
реоано до Національабї біб-
ліотеки Канади, а крім цього 
я окремій церемоИпІііиивіѓ-
саді України в Оггаві в день 
роковин доручено згадане 
видання для бібліотеки 
амбасади. а теж для перес-
лання дипломатичною пош-
тою Центральній Науковій 
Бібліотеці ім. В. Вернадсько-
го в Києві та Бібліотеці Хар-
ківського Університету. 

„Сковородинська" деле-
гація до посольства склада-
лася з проф. я . Рудницького, 
містоголови Т-ва ім. Г. Ско-
вородн, та іиж. Миколи Сві-
тухн від Анрхівного коміте-
ту УНР в Оттаві. Видавець 
серії подав до відома при-
сутнім інформацію, що з на-

годн 200-ліття переслано ио-
ве видання бібліотекам: Кон-
гресовій у Вашінгтоні і Брн-
танській у Лондоні. Роблять- . 
ся заходи, щоб відзначити ці 
роковини в украї'нських ра-
діопереснланнях у Канаді й 
іиших країнах. 

К О Н Ц Е Р Т ВІУЮРРІСТАБНІ 
Морріставн, Н. Дж.— 

Тут у неділю. 4-го грудня, в 
рамках Міжнародного фес- і 
тивалю мистецтв Морріс і 
відбудеться концерт під наз- і 
вою „Культура - політика -
СвобоаіГГіістСіІртітуііГ 
музиколог Роберт Шерман, 
диригент Максим Шостако-
внч, Мартіна Аройо, сопра-
но. Богдан Гілаш. клярне-
тист. Квартет ім. Леонтови-
ча. Колоніял Симфоні. У 
програмі — твори Баха, Д. 
Шостаковича. Л. Грабов-
ського, С. Барбера, Л. 
Лдамс, американські „спірі-
чуалс". Концерт відбудеться 
в Коммюніті театрі, ІОО 
Савт вул. Початок о год. 7-ій 
вечора. Квитки в ціні 60, 50, 
40, зо. 20 дол., студенти — ' 
25 дол., продаватимуться в 
касі театру. Телефон для 
інформаш'й (201) 993-1331. , 

В АМЕРИЦІ 
В НШІЦ1 ЦЬОГО т и ж н я стане відомо, хто замінить 
Джорджа Мічелла на пості лідера демократів у Сенаті. На це 
місце претендують сенаѓтор з Південної Дакоти Том Дешл і 
сенаѓтор з Кониектикат Кристофер Додд. Спостерігачі під-
креслюють ту обставину, що обидва вони є ідеологічними 
близнятами, обидвох підтримує ультраліберальна громад-
ська організація „Американці за демократичні дії`'. А тим 
часом з погляду Американського консервативного союзу ді-
яльність сенатора Т. Дешла заслуговує тільки 5 ступнів зі і 
ІОО можливих, а діяльність К. Додда взагалі вартує зера. 
ГАЗЕТА „ЛОС АНДЖЕЛЕС ТАЙМС" повідомила, що не- j 
залежний прокуратор Кеннет Стар. який тепер рєізстежує до- ; 
ќладні обставини „вайтвотсргейту". прийняв рішення пред- і 
ставити звинувачення на адресу губернатора стейту Аркенсо ' 
Ґі іаккера і колишнього дорадника секретаря департаменту І 
юстиції Вебстера Габбла, а також на адресу подружжя Мек- j 
Дугвл, Джеймса та Сузанн, які були рівноправними партие- j 
рами подружжя Билла і Гілларі Клінтонів в утриманні ком- j 
паиії „Вайттвотер", довкола банкрутства якої виник великий : 
скандал. Спостерігачі підкреслюють, що коли дійде до нових , 
п^)еслухувань у Конгресі, то на поверхню спливуть важливі ' 
поцробиці, що стосуються самогубства Вінсента Фостера, j 
одного з чільних чиновників юридичного бюра Білого Дому, ! 
ЗА ОСТАННІ вісім років чотнри демократи — депутати 
нижньої палати законодавчої асамблеї стейту Пенснльванія j 
перейшли в Республіканську партію, а цими днями 'їх при- ! 
клад шдхопив демократ Томас Сгіш. У недавніх проміжко- ! 
внх вяборах він переміг суперника-республіканця з мінімаль ` 
нею перевагою для своєї фракшї — в один голос. Після то- ! 
го. як Т. Спіш змінив партію, перевагу дістала фракція рес- j 
публіканшв. У відповідь на звинуванення у зраді новий і 
республіканець сказав: „Мені завжди були ідеологічно j 
блнжчнми республіканиі і тому я певен, що у цій партії' прн- j 
несу більше користі людям". j 
ТЮТЮИЮВА НСОМИАНІЯ „Рейнолдс" винайиьіа новий 
тип сипірет, які можна назватн бгшнминми. Від них майже І 
зовсім нема попелу, а димлять воня на 90 відсотків менше. І 
ніж звичайні сигарети. Зовні нова сигарета подібна до традн- j 
ційно'ї. але горить у ній тільки кусник дуже очищеного І 
вугілля і тепле повітря проходить через прошарок тютюну, І 
заіішаний з гліцеряною. Нові снгаретн ще не надійшли у 
масове внробннцтво, вони перебувають у стадії' випробуван-
ня, (жнак ишнаяіи зааеаняс, аю ці випробування досмть ус-

РАТИФІКУВАЛА ГАТТ 
лідером республіканиіи у Се-
наті РіЛертом Д(икні. який 
пропонував, щоб ЗСА іалн-
шили за собою прано тіДти 
іі складу учасннкін догожь 
ру. якшо виникне наймениш 
загрош суверенітетові Аме-
рики. 

Та все ж у Cewfri с не-
мало й протнвникін ГАТТ. й 
то як серед деміжрутів. так і 
серед республіканців. АСо-
лишній кандидат на пре-м-
дента Росе Перо проголосин. 
що коли Конгрес ритифікус 
договір, то він cTBoptrrb тре-
тю партію, не менш масову і 
впливову, ніж Респ)^лікан-
ська і Демократична. 

„Ню Йорќ Тайме'' дає приязну 
оцінку Л. Кучмі 

Джерзі Ситі, Н. Дж. — 
Відвідини Президента Укра-
їни Леоніда Кучми в ЗСА. 
які мали державний харак-
тер та позиачнлнся рядом 
поважних зустрічей так з 
президентом ЗСА Биллом 
К.1ІНТОНОМ. як також з керів-
ними особами економічного 
життя, отримали позитивний 
відгук в американській пре-
сі, хоча комерційні телевізій-
ні станції помннули ці відві-
днни майже повною мовчан-
кою та не дали ніякої полі-
тичиої оцінки. 

Слід відмітити пози-
тивиий відгук на полѓѓяку 
економічну Л. Іђгчми у иай-
(Яльше популярному і воли-

„Ню 

ною ОЦІНКОЮ економічних 
аналітиків, дня 29-го листо-
пада появилася стаптя пера 
кореспондента з Укряінн 
Джейн Перлсз п. 3. „УкраіМа 

тора". В стнггі-репортажі с 
опис, як стараються тепер 
розвивати приватні під-
присмства особи, які раніше 
працювали в колгоспах. АСои-
кретно спираючись на відаі-
дннах місцевости 60 миль на 
тцаень від Києва, Ммроиів-
ки. як доказ як на ділі поза-
тнвно ділас праця і гнучкість 
Президента Л. Кучми, який, 
на думку авторки стаггі. є 
першим екопомічиим рефор-
матором від часу, к а т Міра-

, __„ , їна здобула незалежність. Т-
Йорк І^ІІмс", який звнчайно перішиі потягмеяня Л. Кучмя 

місця на такі KD- не є надто п^аулярні з jwem 
'ТК?: H fcMii l l l j iJ iBJMHMifcuai 

В економічній часпмп 
газети 9 24-го листопада є 
оцінка Пітера Пассела під за-
головком „Укра)'нж має доб-
ру шансу виграти свою су-
тичку з капіталізмом". У 
статті журналіст на тлі ха-
рактернстики хаотичної і не-
безпечної скономічноіі кризи 
в Україні, яка погіршилася 
від останнього року, оцінює 
Л. Кучму, як реформаѓтора, 
що серйозно береться до ді-
ла та таки пробує перевести в 
Україні подібну терапію „ию-
ку", яка була в Польщі у 
1990 році в поєднанні із за-
провадженою в скорому 
темпі приватизашєю в Роаї. 
У висліді американський 
аналітик уважає, що інфля-
ція в Україні дійшла до при-
личного стану, а Л. Кучма 

MBedPjKHBMUtti i lAM 

оаннй валитшй Фашщ, ви-

:ких для и 
хшів, які оанак Л . Кучаа 
уваасає конечними. З иього 
зоас собі справу Л. Ађгчма. 
але ця ‚люкояа терапія'' 
цеєєдм 

майбутньому. В тому допо-

допомога міжнароамаго 
фонду, як і взагалі фіиамоо-
ва допомога Заходу, який 
свідомий того, що існування 
Украї'ни потрібне для втрм-
маиня миру. Тут також внж-
ливі є обіцянки Б. Клінтона. 
які він зложив публічно в чн-
сі відвідин Л. Кучми у Ва-
шінгтоні. 

Але Дж. Перлез іифор-

важкий шлях до рсфораі 
для Л. Кучми. З другоГ сто-
рони однак кажуть, що уќ-
раїнці є відомі зі свогї тер-
ПЄ.1НВ0СТИ і тому слокіймо 
чекають, шо буде та не нм-
ходять на страйки. До статті 

ядерної Дж. Перлез долучені свімні-
західній ни. карта України і графічна 

поставив собі здорові еконо- мус також читапів „Ню Йорќ 
мічні завдання, які він може Іїіймс". що крім тих добрнх 
виконати. О. Пассел поќли- прогноз на близьке майбуг-
кається на економічних сле- не, опозиція проти Л. Кучмн 
ціялістів ЗСА. які уважають в Україні зростає і її проаід-
тепер, що здоровий глузд Л. ником. на її думку, є Олек-
Кучми і коло компетеитних сандер Мороз, який не вііяггь 
технократів-дорадииків мо- в скору фінансову допомогу 
жуть довести до того. ию. як Заходу. Тому аналітяки см-
сказав директор Інститут туації. на яких покликасться 
для студій Сходу і Заходу репортерка. 
Джаи Мроз. „ўкраїна може 
бути успішним явищем у 
1995 році". 

Автор статті підкрес-
люс, що прнчиною успішної 
візити Л. Кучми треба ува-
жати підписання акту про не-
розповсюдження 
зброї, який настаі 
світ відразу купи більше при- картина економічного стану 
хильно до політики УкраЬіи. Украіни з передбвяенням і о -

Вслід за цею прихнль- го поправи. 

У СВІТІ 
МШІСТЕР закорооюшх справ Росії Андрєй Кознрсн веімп 
від'їзаом до Німеччини, де він зустрічався з німеиькніг мі-
ністром закордонних справ К.зявсом Кінкелем. презядемтоа( 
Югославії Слободаном Мілошевічем і лідерами босяіісинх 
сербів, сказав, що „З'єднані Сгейти Америки, відмовявашск 
аотрямувяпі ембарго на доставў зброї в Боснію, спрніпота 
гагапямї віісьхоннх дій і демонструють правннй HtrLmaM". 
Вошючас Дѓржаняа дума Pod) остерегла, ию російсккі ВІВ' 
ська внйдуп зі складу мнроносяого коніннгеніу ООН, якяіо 
НАТО не иряішннть боаібнтн віЯськові укріплення ЯіігяНН 
сьсях сербів. 

ВСТАНОВЛЕІПІЯМ пам'ятника 
Дубчека Брстіслава. столяця 

бнгька .ПрнзьявГ 
Словаіпшш 1967-бв рокіа. На 
Л.Дувчвна:Ле 
меться caoiW розумом 
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Російський генерал у ролі 
спекулянта 

До президента Росії Ьоріса Єльцина зголосив 
CR один журналіст та поінформував його, що МІ 
ністер оборони Росії генерал Павел Ґрачов загиі 
шаний у продажі зброї й аќмуніції в Ніклеччині 
віслючно з гарматаіуіи і панцерниѓки возами, і 
римані гроші записав на власний рахунок у захід-
ніх банках Але Єльцин журналістові не повірив 
бо. мовляв, він знає Грачова як чесну людину Од 
наќ Єльцин змінив свою думку, коли йому донес 
ли, що того недискретного журналіста вбили 
Справа стала голосною, і російський парлямент 
розпочав слідство. Але не можна було переслуха 
ТИ генерала Грачова, бо він „захворів" і тільки йо 
го секретарка повідомила, що генерал може яви-
тися в парлямент, як видужає, а покищо він запе 
речує образливі для нього поголоски, бо ВІН нічого 
злого не вдіяв. 

ІДе не перший В історії Росії випадок, що ді-
ється чудо з тамошньою зброєю й амуніцією Ро-
сійський письменник І лікар Вересаєв, який брав 
участь у війні проти Японії у 1905 році, оповідає у 
своїх „Записках лікаря", що один довгий поїзд, на-
вантажвний різнородною зброєю і амуніцією, 
„пропав" десь на залізничному шляху від Челя-
бінська до Владивостоку Можна здогадатися, що 
згодом знайшли загублений вантажний пАїзд на 
якихось бічних рейках — без сліду зброї і^амуніції, 
проданої мешканцям обабіч тієї довжвлезмОЇ си-
бірської залізничної лінії. ', . 

Від одного гостя з України почули ми, що таких 
людців, ЯКІ продають державне майно і кладуть 
гроші до своєї кишені, називають в Україні спеку-
лянтами. Теперішній Президент України Леонід 
Кучма, ставши головою Ради міністрів після Ві-
тольда Фокіна, назвав публічно таких спекулянтів 
„мафіозами" і заповів був боротьбу проти них То-
ді не ВСТИГ зробити це, але існують всі познаки, 
що, поставивши собі за найпершу ціль оздоров-
лення економіки, він. Кучма, мусить викорінити ту 
злочинну спекуляцію, яка є розкраданням дер-
жавного майна Чули ми, що десятки мільйонів 
твердої валюти опинилися в західньоввропей-
ських банках на приватних рахунках українських 
мафіозів. 

Тому неправильно говорити, що все лихе є 
тільки 8 Росії і все добре в Україні. На минулотиж-
невій пресовій конференціїў Вашінгтоні запитали 
Леоніда Кучму про продаж Україною зброї краї-
нам Близького Сходу Кучма спокійно відповів, що 
Америка продає ісуди більше різної зброї 

Такий продаж не є спекуляцією і не має нічого 
спільного з мафією, бо гроші з продажу йдуть до 
державної казни 

Історія з генералом Ґрачовим буде ще довго 
тягнутися, бо як виходить з обширного комунікату 
авторитетної апвнції Ассошієйтед Пресе, заміша-
ний у тій справі ще інший генерал. Не є виклю-
ченв. що остаточно пустять кінці у воду. Але не в 
тому річ, а річ у факті, що в усіх колишніх кому-
ністичних країнах діються речі, які й філософам 
не снилися. Звихнулася психіка людей, затерлася 
свідомість, що таке мораль і етика, в адміністра 
ційному хаосі та у відсутності апарату справед-
ливости настала добра коньюнктура для спвкуля 
ції, для мафіозів і просто для розкрадання дер-
жавного майна задля збагачування себе за раху-
нон держави, у Росії тепер кращі економічні від-
носини. Але вона куди більша територією і насе-
ленням, і в неї існує не тільки велика література, 
музейництво, музика і балет, але й традиція таких 
фактів, ЯК оте таємниче щезнення цілого довгого 
поїзду з вантажем гармат, скорострілів та скринь 
з амуніцією, треба нових поколінь і нової атмос-
фери, щоби розвіявся без решти трійливий чад 
70-лІтнього комуністичного експерименту. 
шшшяяттштштшшяявшштвятшшшяітшттштт 

Орпжм з життя громад, уствмов, оргаиізацій, Інституцій чи 
осЮ. включно з посмвртниіми згашсами-нвкрологаіиіи, мають 
Оути tie ДОВШІ за три сторінки маіии(юпису. писані через два ін-
термім на друкарсмій мншиііиі і лише на одному боці листка 
паперу. Яшю оолис писайий ру)юю. слід також дотримуватмся, 
великих відступів поміж рйдками і писати розОірливо (двдоо ро-
вуміс цю вимогу як писання великими лНереми. насправді лі-
тври мають бутм малі, але велякі проміжки поміж рядками, 
іцоб буію д е попраяитм ренення, якщо зв(уіе потреба). Дописи^ 
сяій иавсилати до реоакцІТ до десяти днів після описаиоТ подІТ.' 
!рвйВкиІй анстнріпм еа собою прнео сюрочувати оолиси і пра-
аитм мояў. Лросмме аопиеуяачія поаааатм повні імена і прОви-
щя у caoh маторіяяах, не сюрочуючм їх. У випадку англійськихТ 
нам чи прізнищ слід подвтм їх і по-англійському і поткраІиД-

23-го жовтня телеком-
панія Сі-Бі-Ес у популярній 
недільній програіиі „60 хви-
лин" лала нарешті „внчсрп-
ну" відповідь, чому саіис Ук-
раіиу слід вважати ..колис-
кою антисеміти їмў", оповів-
шн своїм глядачам (а це шо-
наймснше 17 міл. осіб), шо 
антисемітиі.м у СЬОГОДНІШНІЙ 
Україні „настільки сильний, 
як у часи Гітлерівського Чк-
таточного вирішення' жидів-
ські)го питання" Передача 
ПІД промовистою на(вок) 
..Огидне лице свободи" (ДИК 
тор Морлі Ссйфср, продю-
сср Джефрі Фейгер) викли-
кала справедливе обурення 
української, а почасти й жн-
дівсьікоі. громадськости, 
спричинивши тливу протес-
тів. у тому ЧИСЛІ й офіційну 
іаяну української амбасади у 
Вашінгтоні. 

Me ндак)чись тут ані в 
аналі іу наклепницького ан-
гнукраінського фільму, ані в 
полеміку 1 його авторами 
(цс вже діктатньо іроблсно, 
на МІЙ моглнд, фахівцямн-іс-

й пуСлшистами). 
глянути на цей ін-
якомога ширшої 

ін, І тим, щоб іро-
иога іагальніші. 
з важливі виснов-

Микола Рябчук 
Київ 

КОМУ ЦЕ ПОТРІБНО? 

спробуйі 
іпідснт 
псрспекі 

t-тратепч 

Ў к р а ї н :ько-жидівські 
це. бетумовно, 

иладна, далеко нсодношач-

на проблема, яка спраааі по-
трсбуг. ндумливого й рот-
важливого дослідження. 
Очевидно, шо ставлення ук-
раїнцін до жидів упродовж 
історії не нід інача.'іось особ-
литію симпатісю. Не мож-
на. однак, ска іати, що й жи-
ди ставилися до українців 
прихильніше та добротичли-
нішс Обидва народи були 
бе иержавними. обидва жи-
лн в чужих імперіях, де на 
рі іні .тали уткліджувались і 
гнобилися І на річні лади 
мусіли до існуючих умов 
прист(ковуватися. а подеко-
ли Л проти тих умов повста-
вати Зро іуміло. шо — і іс-
торичних причин, у які нема 
(моги тут нходити. — при-
стосовуваиня краше вдава-
лікь жидам. ТИМ часом як 
повставати исбільшого до-
водилікь українцям У цих 
повстаннях діставалося не 
лише, скажімо, полякам як 
головним гнобителям, со-
ціяльним І націона.іьним; ді-
ставалося й жидам як по-
мічникам гнобителів. їхнім 
компаньйонам і пік`ерсанн-
кам. — ) погляду україн-

Ми не можемо іасуджу-
ватн жидів и те, що в істо-
ричному протистоянні ук-
раїнської. переважно селян-
ської нації і польськими, а 
ігсшом російськими колоні-
шторами жиди ізебільшого 
опинялись по боці колоні-
іаторів. ідентифікуючи себе 
t панівною культурною, мо-
иою і. наскільки це було 
можливо, владою. Будучи 
бечдержавною і, фактично, 
теж підневільною нацією, 
жиди пристосовувались до 
несприятливих обставин як 
могли, дбаючи персаусім про 
свої інтереси, своє вижи-
вання. 

Ми не повинні тасуджу-
вати й українців (прос`тих ук-
раінських селян), котрі, пов-
стаючи проти колоніяльної 
н.тади, проти соціяльного й 
націона^іьного гноблення, 
били не лише „ляхів" (всрх-
ні кляси суспільства), а й 
..жидів" (ссреяню клясу — 
гобто „нижню" щодо панів-
них „ляхів", але все таки 
„верхню" щодо уярмлених 
селян-українців). Вони теж 
(ахищалися як могли — в 
епоху, коли не було ані віль-

ної преси, ані конституціі)-
ного суду, і коли головним 
аргументом у такого роду 
конфліктах були сила та 
спритність. 

В'іагалі, ми не повннні 
переносити модерних по-
нять. оцінок і категорій на 
сереаньовіччя. яке жи.то іа 
своїми критеріями і яке ма-
ло чим відрі інял(кя в Украї-
ні від середньовіччя евро-
пейського та світового. (Ви-
кривачам українського ..ге-
нетичного антисеміти їмў" 
можна було б нагадати, шо 
перші жидівські погроми 
відбулися в середньовічній 
Еспанії. котра, власне, й 
могла б вважатися „колис-
кою" вишеігаданого явища; 
тгодом. однак, жидів було 
офіційно вигнано і Англії, 
Фраиції і — так само офі-
ційно — не впушено до Росії; 
саме славетна „межа осіл(к-
ти" й іумовила коицентра-
цію жидів переважно в Ук-
раїні. Литві, Білорусії. Поль-
ші. черсі що саме на цих і 
лише на цих )емлях росій-
ські чорносотенці могли 
шійснювати свої погроми, 
які й досі охоче припнсун)ть-
ся українцям, дарма шо ті 
склада^ти у Кисві на початку 
століття лише 20% населен-
ня. в Одесі — 5%. у Киши-
неві. Варшаві. Вітебську, 
Вільнюсі — блтько нуля) 

(Закінчення буде) 

}2 сторінки друку в твердій 
обкладинці і юлотим ВІД-

Іван Овечко 
МАЛА КНИЖКА ВЕЛИКОГО 

ЗНАЧЕННЯ 
Але Іхп; 

Місту L книжки pt)6HTb п 
грібною якраі те-

пер. на четвертому рот бут-
гя вільної України. Ідеться 
бо про потребу підручникін 
правдивої історії України, а 
не таких, що ми їх мали Д(хгі 
І все ще маємо. Ідеться про 
правдиве походження україн-
ського народу 

Уже на початку книжки 
д р Б Ф Корчмарик наво-
дить цитату и статті журна-
ліста Михайла Добрянсько-

.(O.P,J, ,„MH народ ,) Цй,ти̂ і919 
Щ9ріао. алр..." тад)г(д,зі4ічі-
ту: „Ми народ, що мас вели-
ку історію, але не мас істо-
рнків Не маємо щастя до 
істориків Одні відходили 
чавчасно і цього світу, дру-
гнх фі 1ИЧН0 винищував ста-
лінський терор, іншим, що 
тепер н Україні, ценчура шт-
кала уста і винищує їх мо-

н Ф К(ірчмарик. ..Конціпція М Грушеаського і наші 
41 пі()ручники и торії Ук^ніши". У ВАН у Канаді. Вінні-

пег. ІЯ94 
І 

ральмо Ще ж 
цьому боці, не 
ної підтримки 
не дають тою 
далі". 

А далі протягом усіх 
сторінок книжки д-р Корч-
марик ілюструє яскравими 
прикладами отого браку іс-
ториків України Яких же. 
власне, істориків мас на ува-
іі автор? А ось яких: „Це 
найбільша вина виіначніших 
прсаставників нашої сучас-
ної науки в діяспорі. які ще й 
донині не спромоглися 
об'єктивно і науково докаш-
ти. шо наше історичне мину-
ле має свої власні джерельні 
та неіаперсчні іх:нови і що 
Київська Русь-Україна не бў 

ла І не г. колискою трьох 
братніх народів', як це тен-
деншйно пропагувала і даль-
ше пропагує московська та 
промосковська історіогра-
фія". 

Напрошується питання: 
„А як же 1 нашим Україн-
ським Гарвардом?" І на це 
питання д-р Корчмарик від-
повідас так: Украї̀ нський 
Гарвард уже ч початком 70-
их років цього сторіччя рот-
почав широкороігорнену иа-
укову і дуже конечну бо-
ротьбу 'та Київську Е^ь' 
Одначе ця широкорочгорнс-
на боротьба ча нашу іеторич-
ну правду, на превеликий 
жаль і на диво, не принесла 
сподіваних, позитивних на-

слідків. Тим більше, що най-
вичначніший представник Ук-
раїнського Г`арварду, чамість 
вирічнити нашу власну істо-
ричну самобутність і пов'я-
чати походження Київської 
Руси виключно ч чемлями 
сучасної України, пон ячав її 
теидеиційно І мсрянським 
Ростовом та вифа 
ною ним самим 
Волчьких Рус Каганів' і то 

аж у X ст " Автор рсцен ю-
ваної тут книжки нарікає, шо 
..хоч деякі вичначніші 
представники нашої історич-
ної науки й нап'ятнували цю 
непомірковану і дуже дале-
ку від історичної правди. 
нову' теорію походження 

Руси. одначе чначна біль-
шість офіційних прсдставни-
ків нашої науки в діяспорі не 
лише чбула ці великі до-
сягнения' найвичначнішого 
представника Українського 
Гарварду майже повною 
мовчанкою, але ще й наділи-
ла його досить чамітнокі 
грошевою винагородою" 

(Закінчення Пуде) 

Мирослав Семчніиин 

„ТАЛАНТ І СЕРЦЕ — ЎКРАЇНЃ' 
До ІОО-річчя з дня народжеяня Олександра Довженка 

ІА 
1 ця ідея боротьби ча суть і вияв усіх видів української 

духовости. не кажучи вже про літературний потік, шо ляві-
ною вибухнув у 1920-ЗО-их роках, оживотворилась у Дов-
женкових ідейних чамислах. Він не стояв скторонь ті)гочас-
ного літературного процесу, не брався ча перо літератора, 
проте у нього жевріла ідея показати у фільмі окремі кадри ч 
життя революційної України влибоко обдуманій, нешсідсиній 
мистецькій формі. 

В наступному фільмі „Арсенал" (1928), темою якого с 
чбройний бій ча київський арсенал у 1918 році, він відважився 
покачати не тільки комуністів, але й національну Україну, 
яка чмагалася ча незалежність. У глядачів фільму більше 
симпатії до вояків української національної армії, ніж до 
червоних горлорізів „Арсенал" став подією на початках ук-
раїнського фільмотворення. а наступний фільм після „Зве-
нигори", „Земля", став справжнім шедевром не тільки ук-
раїнського, але й світового кіномистецтва. Фахова критика 
прніна..та його одним з наі)кращих фільмів усіх часів і всіх 
народів. Це був фільм великої любови до рідної чемлі, до 
рідного краю, рідної природи. Автор ставить перед нами вс-
лич землі і на її тлі з великим захопленням креслить перед 
нами нерозлучного владаря тієї землі — українську людину 
з такою мистецькою силою, яку ми чнаходимо у творах та-
ких майстрів цьог`^ жанру як Кобнлянська чи Стсфаник 1 
усіх українських фільмів Довженкова „Земля" удостоїлась 
найвищої оцінки. 

З випуском „Звенигорн" і зокрема „Землі" починається 
у житті мистця новий і ТЯЖКИЙ етап його дальшого життя і 
творчости. Офіційна критика накинулась на нього, звннува-
чуючи в пантеїзмі, біологізмі, націоналізмі та в інших „із-
мах". Це був великий і грізний удар по мистиеві. який щойно 
почав розгортати свої творчі крила. Його позбавлено права 
вчити і виховувати в кіностуді`ї' молош кадри і залучено до 
табору безплідно'ї буржуазі`ї. ..Я мучився. — пише він у свос-
му „Запнсянку". — я буквально посивів і постарів за кілька 
днів"... З відходом Довженка керівництво київської кіно-
фабрикн перейш^ю у комуністичні руки, а він сам з наказу 
Сталіна був вимушеинй виготовляти дальші фільми на прос-
лаву парті'ї („Щорс", „Мічурін" й інші). Були це т.зв. агітки, 
позбавлеиі всякої мистецької вартости. А на черговому етапі 
Довженкового тернисгого шляху мистця покарано своєрід-
ним засланням: від початків 30-их аж до ЗО-нх років Дов-
жо№О був вимушений постійно прскиввп) у Москві та ввесь 
час бути під чуЯним оком партії. В цих роках він властиво не 
творив, а фактичио мучився, гірсаукуючи з наказу партії ма-
ловартісні речі. 

Війна покликала Довженка-мистця на фронт в ролі вій-
ськового кореслондеита і цей факт викликав у нього новий 
злам, почався знову новий етап: він усвідомив велику нашо-
нальну трегешю. якою була війна, шо обізвалась у його душі 
гострям болем. Вона прискорила псяії у пошуках свого літе-
pBiypfBoro Л". досі аряглушуяамоіч) ринимн заборонами і 

переслідуваннями... Будучи людиною великої мужности. він 
намагався виступити проти усталених догм і чаконів і вир-
ватись з ТІЄЇ принизливої ролі, яку досі мусів грати в літера-
турі. в прокрустовому ложі комунізму і його бсчжалісних 
практик. Забуваючи про свою особисту небечпеку. у своїх 
зверненнях, адресованих письменникам України, писав: „Ми 
недостатньо виховуємо у всіх почуття національної гідности, 
національної гордости... Захоплені ідеєю інтернаціоналічму, 
ми забули про те. що глибока повага до національного роч-
витку, до національної культури, науки і національної гід-
ности, а не ігнорування їх допоможе нам будувати новий лад. 
Здійснити це є завданням літераторів". 

Це була програма і для письменників України, і для себе 
самого. Програма в роки війни і по війні. Головне місце в цій 
програмі мав зайняти образ жінки-страдниці, якої ще не чро-
зумілн „визволителі". 

Т^і і пооібні ідеї` втілює Довженко у свої писання воєн-
ного часу, зокрема ж у своєму великої мемуарної вартости 
..Щоденнику". Реальним результатом його глибокопережн-
тих моментів під час війни, його обсервацій, що діється поза 
фронтом, яку розправу чинять над народом таки ..своГ'. оту 
всю безжалісність життя в підвоєиній Україні описав він у 
сво'Л кіноповісті „Україна в огні". Спершу в рукописному вн-
ді (1942-43) вона набрала великої популярностн, дістала ви-
соку оцінку навіть серед партійних вельмож. Окремі уривки 
з кіноііовістн друкувалися у газетній періодиці. Але прийшов 
лютий 1944 року. На засіданні ПолітСюра Сталін псрсо-
нальио виступив з нечувано гострою критикою сценарія як 
наскрізь шкідливого, антисовстського. Довженкові було за-
кинено тяжкі звниувачения: безіаейність, ненависть і оббрі-

' хування партії, буржуазний націоналізм і т.п. А через кілька 
днів Довженка звільнили з редакції журналу „Украі'на" і ке-
рівництва київської кіностудії та позбавили всіх додаткових 
становиш, які він займав. Довкола нього зформувалася гус-
та чорна хмара ворожостя, яка стала наче б присудом смер-
ти. Заборону „Україна в огні" Довженко пережив дуже тяж-
ко, морально і фізично. До кінця свого страдного жнття він 
не міг позбутися постійної контролі та нагляду за ним — 
„буржуазним нашоналістом", а що було найбільш болюче 
.— це те, що не дозволено йому повернутись В Украі'ну. Дов-
гяй час духово скалічений Довженко мовчав, неначе погас. В 
тій болючій кризі, в якій опинився, нічого не написав. Він 
важко переживав кару за те, що наважився висловити прав-
диву думку про жнття „великого соціялістичного суспіль-
ства", викрити державну таємниию його нсзосконалости, сі-
рости, безкультурности та моральної деградації. 

- Смерть Сівліна не принесла полегші Довженкові. Ком-
партія змусила його продовжувати працювати журналістом 

,у Москві. Не маючи можливости працювати на кіностудії, 
вія розпачливо починає працюваги над новим твором і вже 
ніхто не може йому цього заборонити. Він пише, тобто дяк-
тує своП друяиші (коляшяій віпомій артистці Солнцевій), бо 
ж ааяисо хморнН на туберкульозу лежнті у ліаску. Він над-
хмемяо творнть, iHiwwHiae навомо саос дніяиство і так по-
с п е нона Донжипгінська кіноаоніть-шсаеар нЗнчарована 
Дват" — ифамжніі мѓѓ про укреіиську лкерту і велику 
красу укреДМсьаОІнряроян. А закімчввшн його, не внстушк з 

‚ЯМ. збсріга( іого а таевммаіі і тнАр л с к н п кілька равів не-

ЖИТГЯІ ЗНАННЯ 
Редагус Лев Яцневнч 

На терезах освоєння 
соняшної енергії 

Ентуііясти соняшної 
енергії передбачають, шо у 
2050 ptmi 2fi нідсч)тків сиер-
гетичної потреби в ЗСА буде 
покривати соняшна енергія, u 
ентучіясти „чистого" дон-
кілля передбичанггь при кін-
щ XXI сторіччя енергетичну 
„утопію". в якій Сі)нце ста-
новнтиме єдине джерело 
енергії на нашій плянеті. 

По г(ктрих морочах, 
криіі прнр^ідного гачу і по-
стійн() ір(хтаючих цінах на 
нафту та електричну енср-
гію. можливість корнетуван-
ня „чистою" та практично 
невичерпною тепловою 
енергією Сонця становить 
дуже примаиливу перспск-
тиву д ія людства у наступ-
ному сторіччі. При тому 
прихильники соняшної енср-
гії вірять, шо вона не тільки 
ліквідує енергетичну кричу, 
але й причиниться ло підне-
сення рівня чдоров'я та чбе-
рсження чалишќ і в копалин-
ної енергії, яку можна буде 
використати для продукції 
ліКів. комаховбивчих часо-
бів. добрив, фарб тощо. 

Статистики обчисляќўть, 
що гльобальні чапаси при-
ролного гачу будуть вичер-
пані у 2220 році, а вугілля — 
у 2400 Хоч наше Сонце 
становить середньої величи-
ни чорю. її горнило спалює 
ча одну секунду більйон бі-
льйонів тонн водню та ви-
творює гігантську енергію, 
що дорівнює потужності мі-
льйон мільйонів мегатонн 
(І.ООО тонн атомних бомб). 
На жаль, ч цієї фантастично 
великої енергії доходить до 
нас. ч відстані 93 мільйонів 
миль, тільки дуже маленька 
частка у виді теплових та 
світлових променів Сонця. 
Але навіть ця малесенька 
частина теплової енергії на-
багато рачів більша, ніж 
енергія, яку зуживає наша 
технологія та все людство 
для всіх своїх щоденних по-
треб. 

Для прикладу можна 
чгадати. що соняшної енер-
гії. яка доходить до нас у по-
гідний соняшний день, пов-
ністю вистарчає на енергс-
тичні потреби цілої нашої 
плянети впродовж року. А 
соняшна енергія, в якій до-
отівно „купається" Аравій-
ський півострів упродовж 
одного року, становить удві-
чі більше за копалиниў енер-
гію усіх нафтових чапасів 
чемної кулі. 

Наше Сонце відносно 
молоде , бо йому ТІЛЬКИ 
п'ять більйонів років. Хоч є 
багато познак на те, що про-
цес „спалювання" на Сонці 
проходить тепер повільніше, 
ніж давніми роками, на дум-
ку деяких вчених, це може 
зумовити нову льодовикову 
епоху на землі. 

Вчені вважали досі, що 
соняшна енергія — це про-
дукт атомних реакцій, в яких 
водень перетворюсться у 
гелій. Але ця теорія стала 
останнім часом предметом 
багатьох контроверсій з при-
воду відсутности в соняшно-
му випромінюванні атомних 
частинок невтріно, що стано-
вить побічний продукт кож-
ної термоядерної реакції. 

Поряд із відсутністю не-
втріно, англійські та совсг-
ські астрономи запримітили 
теж характеристичну пуль-
сацію цю 160 хвилин, шо, до 
речі, дуже нагадує биття на-
шого серця. 

Це останнє відкриття 

ставить під чнак чапііту наше 
теперішнє рочуміння струк-
тури счжяшного стрііжни та 
протікання атомних реакцій 
у Ного нутрі. В той же час 
частина вчених сперечиється 
щодо стк'обу ЖИН.1ЄННМ со-
нишного ногню. а друга nptb 
думує над практичжж) мето-
дон) (К'ноєннн соняшної 
енергії хтя щоденних потреб 
людстна. 

Легенда говорить, шо 
першою людиною, яка прак-
тично никоріісти.іа тспл.іну 
енергію Сонця, був грецькиП 
фічик. астрі)ном та (І)ілосчмІ) 
Архімед. якіій тишив грець-
ку фльоту піл Сіірикуіими. 
спрямувавши на неї сонишні 
пр()мені. відбиті віл гладко 
ниполірувинііх нійськовііх 
шолом і н. 

Сьогодні можна купити 
на американському ринку 
готове і)бладнання для пере-
тнорення счжяшного промін-
ня у теплову енергію, що 
нею можна огрівати житлоні 
приміщення чи імиу. ча ціну 
від 5.000 до І5.(КЮ дол. 
плкк- амортичацім нпріиіонж 
15 — 20 років, якшо ваш дім 
старий. Високий КОШТ тієї 
соняшної інвестиції та ао-
датковий КОШТ переробки 
даху не вор^)жать тому об-
ладнанню масового ібуту. 
Тому дослідники працюють 
над дешевшою та пр(ктіш(Ж) 
методою користування со-
няшиою енергією. Ця МЄТХ)-
да. до речі, існує вже .Ю ро-
ків і основується на перетно-
реииі проміння Сонця бЄЧП()-
середньо в електричний 
струм при допомочі соняш-
них батсрій. якими вже де-
сятки років користуються 
штучні сателіти та дослідні 
ракети-'юнди для живлення 
своїх електричних батерій. 

Соняшна батерія в (к:но-
ві складається ч цілого ряду 
кремнієвих фотіуелементін. 
Коли на них впаде струмінь 
соняшццх фотонів, вони пе-
ретворюіот^^Іоѓо в слек-
трнчинй струм. На жаль, со-
няшні батерії тепер дорогі й 
мало продуктивні. їх ціна 
дорівнює 25 дол. ча один ваг 
перетвореної електричної 
енергії. Знавці передбача-
ють. шо нашій технології 
вдасться до кінця цього ти-
сячоліття іничити цю ціну 
вдесятеро. Але й при ТІЙ ціні 
КОШТ перетворення соняшної 
енергії в електричну буде 
дорівнювати 25 дол. за ос-

ія ІОО-ватової жаріи-

Історія цивілізації вИя-
внла, що розум людини зав-
жди знаходив розв'язку 
кожної, навіть дуже склад-
ної проблеми. Тому слід 
слооіватися. що приблизно в 
половині наступного тисячо-
річчя наша цивілізація буде 
в майбутньому користувати-
ся повністю соняшною енер-
гією, а перехід лкшства ч 
конвенційного виду елек-
тричної енергії на соняшний 
створить у світі економічний 
бум, більший за індустріяль-
иу революцію чи автомати-
зацію. 

Задум, який маємо на 
думці, основується на запус-
ку в навколоземні орбіти 
фльотилії штучних сатслі-
тів, устаггкованих поверхне-
вими колекторами, що ними 
вони збирали б соняшну теп-
лову енергію, перетворюва-
ли 'її в електричну та у виді 
електромагнетних коротких 
хвиль спрямовували на ло-
верхню землі. 

друкованим. 
Споруда Кахівського моря дає Довженкові ідею нового 

сценарія „Поема про море". Одним з діючих осіб є генерал-
герой Другої світової війни, і ВІЙСЬКОВІ кола прихильно по-
ставнлись до сценарія. Щоб закінчити Його остаточно і до-
повнити новими деталями, Довженко їде на Україну, допов-
нює сценарій новими деталями, дає характеристику праців-
ників нового штучного українського моря. Вернувшись у 
Москву, закінчує свою поему і разом з тим сценарієм захін-
чусться життя великого мистця. Режисуру фільму зоійсинть 
його дружина. 

Кремль не простив Довженкові його великої любови до 
'своєї чарівної України і не дозволив поховсія його над його 
казковою Десною. Поховано його на Ннжнємосковському 
цвинтарі Новшівичого монастиря. 

Довженкові присвячено багато дослішитьких та загаль-
ноінформатявинх статѓей. Його прізвише `зиахопимо вже у 
1928 році у французьвтеу кагалозі-альбомі славних мист-
ців, а для пооупярнзаші його імеям дуже багато зробив його 
друг, що прошснвав у Парахі . Євгоі Деслав (прашшве прізви-
ще Слабчеахо) — офіігійянй прадьіаанна УкреПюького фо-
токіяо управліяня (ще з 20-нх рогіа). У 1973 році пояянлася 
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В Ќнені була вже спрнвж-
ня осінь, а Одеся зустріла 
Зірку Воронќу і мене теп-
лим літнім днем, його ням 
замовив зустрічаючий нас 
голова Одеської „Просві-
ти" Володимир Гарбарчук. 

Одеса виявилась цікавим 
з архітектурного боку і̂ ііс-
том: надзвичайно гарний 
оперний театр, архітегти 
якого будували театри у 
Відні. Буддпеіші, Дрездені, 
Загребі; фільгармонія. вн-
конана у формах флорен-
тійського відродження; pi^ 
номанітні церкви, старови-
ниі церѓви, старовинні бу-
диики у різноманітних сти-
лях — барокко, клясиі(изм, 
гЬтика, ренесанс — на всі 
смаки. 

З сучасних будівель гор-
дістю одесистів с Морська 
станція з церквою поруч. В. 
Гарбарчук. коли зустрічав, 
обіцяв показати нам ‚.вось-
ме чудо світу" і був дуже 
розчарований, коли дізнав-
ся, що ми побачили цю ста-
нцію самі. 

Є ще дві цікаві речі в 
Одесі, які відрізняють її від описати: треба Іх бачити або 
усіх міст світу — величез- розпитати 3. Воронќу (ми з 
ний базар .‚Привоз". на нею обійшли з п'ятнадцять, 
якому вже 200 років прода- шукаючи той, в якому по-
сться те, що вирощено, ви- над 20 років тому я провела 
ловлено, виготовлено свої- літо). 

Навчання англійської мови в Одесі 

Проф. 1 Воронќа (посередині) з групою діячів Одеси. 

ми руками, вкрадено або 
дешево куплено, та одеські 
неповторні двори, які важко 

Ќа жаль, населення майже ного міста. Вони розповіда-
все російськомовне, праада, ють про свою працю у спра-
з явним украінським акцен- ві відродження украінської 
том. Коли ми щось купува- мови та культури, а також 
ли і звертались українською звернулись до українсько! 
мовою, нас не розуміли. І західньоі діяспори зі слова-

Д-р ЄВГЕН ОЛЕНЌО 

Дентист ОЛЬГА ОЛЕНЌО 
Проф4лшггмііа і е о р И іюмі і і ув і . . Л І У І , М . И І . І npoT . t i r .Mm . . К 
ѓ т и . CToaMTonofla. Прийммтьсі . тільіт u полорміиім домоші 

Аорвса у Майѓ . 

105-37 M t h A t 

А - Р В І Р А о . К О В А Л ь ( v спиці з ліирями офтальмо-
логами САЯМІСЇІАЇІ. COIVNOR. idssflRlNq. SCIWARTZ. NowlNsk.1. 

OiRisTtAN. I CoRo) відкриває практику як лікар офтальмо-
Aor. спеціяліст рог івкової оболонки , зовн ішн іх оч-
них хвор іб і хірург. Розмовляє українською мовою . 

Приі)^має лише за попередн ім домовленням 

VERA о . KOWAL, M.D. 
. і' ^ephthaimicAss6i5iifttea"-- " 

1000 N . Broad S t 
I .aiudale, PA 19446 
(21В) 368-1646 

478 Main St. 
CoUegeviUe, PA 19426 
(610) 464-9400 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО їм. Ш Е В Ч Е Н К А 
н АМЕРИІД І 

запрошує 
членів й українське гроуаАянсіво 

на 

конференцію 
З нагоди появи 

ЗБІРНИКА в ПАМ'ЯТЬ проф. 

ІВАНА ЗІЛИНСЬКОГО 71897-19527 
У програмі участь беруть: 

А-р Вотлн Зілмиськмй — з Праги , внук науковця 
проф. Юрій ШФШЛЛЬОШ — головний редактор Збірника 
проф. Тоиас Вирл — Кв інс Коледж , Н ю Йорќ 

К о н ф е р е н ц і я в ідбудеться : 

в суботу 10-го грудня 1994 р. о гад. 5-ій вечора. 
в домі НТШ . при 63 Четверта авеню 

між 9 і 10 вулицями в Ню Йорку-

київський ТЕАТР ^u. ІВАНА ФРАНКА 
ставить 

ЗАПИСКИ 
БОЖЕВІЛЬНОГО 

Миколи Гоголя 
Виконавці: 

Попришин- БОГДАН СТУПКА 
Наглядач - ОСТАП СТУПКА 

ВЧИКАҐО - 9чо грудня о ѓод. 7:Ю іа Ю-го грудня о ѓод 7-ій 
В Лраінському (нсїигуті ілодврного мисгецтва 
2320WHelCMcaooAve. 

В ДІТРОЙТІ - в неділю П-ГО грудня о Ѓод. 4-ІЙ по ПОА. 
в ШКОЛІ Непорочного Звчапя 

ВІСЛВЛВ1Д І - в середу И-го грудня о ѓод. 7 їй веч. 
в залі ПарвфП св. Покрови 
6810 Bradviow Rd. Раппв, ОН 

у Ф І Л І І Д І Е Л Ь Ф І - 8 суботу І7чо грудня о ѓод 7-ІЙ веч. 
в УкрвТнсьіюму кульгурно-осШтньому центрі 

700CHdarRdJHnAdnl(Nim.PA 

У В А І І Ш И О Н І - в недию 18-го грудня о ѓод. 2-ІЙ по пол. 
В )І(рвІнськІЙ прввославній катедрі са Андрія 
15100 Щт HampHhAra AvH. Savar Spring, Ю 

тому з особливою приємиі-
стю ми зустрілись з украін-
ською громадою Одеси. 
Цю зустріч иам організува-

місцева ‚‚Просвіта" 

ми: „Львівська, Тсрнопіль-
ська області завжди були і 
будуть Україною; нато-
іність, щоб Одеська стала 
справжньою Україною, ще 

відбуласьі вона на чудово- треба боротись. Ми проси-
му Центрі Культури „Укра- мо, щоб західні діяспора 
іна". В цьоі^ старовинному допомогла нам в цьому", 
будинку з мармуровими Одеська „Просвіта" дяку-
стіиами та сходами закінчу- вала Українському Народ-' 
сться ремонт і вже тепер у йому Союзові за першу лас-
просторих залях можуть тівку допомоги — літні кур-
відбуватись імистецькі, тех-
нічні. наукові виставки та 
конференції. Саме з цими та 
іншими пропозиціямн звер-
нулись представники до Зір-
ки Воронќи. Українська 
громада в Одесі — П пред-

ставники: Володимир Гар-

си англійської мови, які 
мали великий успіх в Одесі, 
Іллічівському, Білгород-
Дністровському, Наприќ-, 
лад, в Одесі викладав Д к̂ан 
Вірджинт, якого так полю-
били, що на залізничу стан-
цію прийшло проводити пів 

барчу к — професор, доктор Одеси: студенти його курсу, 
технічних наук, голова їх родичі, друзі. Було бага-
„ Просвіти", Володимир то квітів, сміху і сліз, і иа-
Хижняк — директор фірми віть сам Джан, спокійний і 
„Енергетик", Наталія Круг- серйозний американещі (він 
лікова — директор Центру навіть німецького, а не ук-
Культури „Україна", Ро- раїнського походження), 
май Кракалія — Kopecqoij- ,,пустив скупу чоловічу сльо-
дент сдиної ‚українокцр і̂?оі зў. Мені він в Кисні розпові-
газети „Чорноморські Но- дав, що це була одна з най-

Валерій Швець 
професор, доктор фізично-
математичннх наук, голова 
Руху, Ірина Хижняк — пред-
ставник Союзу Українок, 
Анатолій Вдовиченко — 
член правління „Просвіти" 
та інші — дійсно пережива-
ють як за долю незалежної 
України так і за долю рід-

цікавіших подорожей в йо-
го житті й питав, чи можна 
на наступний рік приїхати в 
Україну з дружиною та доч-
кою. 

Так що протягніть руку 
до східньої України — не 
пожалуєте. 

Оляіі і, Київ 

УКРАЇНА: ПУТІВНИК 
YlgflTHQM^gW M 9 B W 

КмГв: Смояосют, 1993. 
Ц іна 27.75 дол. включно з пересилкою . 

Подано всі необхідні для тдраста Інформаці`ї. 
'Також масмо цей самий путівник англійською мовою. 

Замовляти: 
SVOBODA B O O K S T O R E 

ЗО Montgomery Street, Jersey City, NJ 07302 
МмшшнцІ отайту Ню Дямрві підтгшоть в%-му податкові 

„Протягом трьох 
днів ми відчуші себе королс-
вами в стрийській царині 
знань і добрих людей", — 
сказали Раєна і Джіна Мро-
хек — донечки викладачів 
Дека і Шеллі Мрожеків з 
Норфоку, Вірджінія. 

Делегацію гостей 
для участи в мовно-красноз-
навчому семінарі розмовної 
практики вчителів англійсь-
кої мови Стрия 
проф. Маргарита Дворжець-
ка, проректор Київського 
Лінгвістичного Університе-
ту, знаний в Україні, країнах 
СНД та за кордоном фахі-
вець з питань фонетики ан-
глійської мови та сучасної 
методики ї'ї викладання. 
Нсдввно вона повернулась з 
Японії, де англійською мо-
вою виголошувала лекції 
перед 30-тисячною авдито-
рією студентів і викладачів, 
за що одержала особливу 
нагорооу японського уряду. 

Проф. Зірка Ворон-
ка, віоома авторка підручни-
ків англійської мови для 
найменших учнів, американ-
ка українського похоахення, 
вже рік разом з Мрожеками 
викладає в Київському Уні-
верситеті курс сучасної аи-
глійської мови. 

Талантом співу а-ка-
псла духовних і дитячих пі-
сень вразила всіх студентка 
із зел і оюючасно вчитель-
ка Ва.'̀ грія Свансон. У скла-
ді делегації був також Борис 
— учень третьої кляси од-
нієї з київських шкіл, зна-
вець англійської мови, слу-
хач підготовчого відділу 
університету. 

Щомісяця вже 14-ий 
рік прохооять семінари роз-
мовної практики для вчи-
тслів англійської мови нашо-
го міста. їх мета — англо-
мовне спілкування, обмін 
думками з питань сучасних 
підходів до викладання ан-
глійської мови, внесення на-
ціонального краєнознавчогс 
компоненту в зміст вив-
чення англійської мови (по-
рівняння традицій, культур, 
мнстсцгв англомовних країн 
і України). 

Після офіційного 
прийняття у завідувача місь-
кнм відділом освіти Воло-
димира Романишина гості 

Американці в Сгрпю 

В Україні 
(З інформацій ЎШАР) 

ЛУГАНСЬКЕ. - Заклик 
розпочіггн страйк 21-го лис-
топада луганські шахтарі не 
піягримали. Жоона з шахт 
Луганщини не сграйкує. Як 
сказав голова бюра незалеж-
ннх профспілок гірників До-
нецького Микола Волинко, 
„це цілком правильне рішен-
ня, треба удосконалювати 
свою працю, перебудовувати 
шахти та активніше включа-
тися у проведення реформ". 
Він вважає, що шахтарі не 
вийшли на страйк тому, що 
немає фонду підтрнмки для 
учасників страйку. 

КРАЙОВИЙ КОМІТЕТ 
ВІДЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ В СІІІА 

запрошує громадянство 

НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ 
ДЃІЯ 

ВІДЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
РОДИНИ В C1UA 

в ЯКІЙ беруть участь: 

Академік ЛЕОНІД РУДНИЦьКИі^ 
о. проф. ПЕТРО ГАЛАДЗА 

А-р проф. МАРТА БОГАЧЕВСьКА-ХОМ ЯК 
д -р проф. ІВАН ГОЛОВіНСьКИЙ 

Конференція відбудеться 

В НЕДІЛЮ П ѓ о ГРУДНЯ 1994 р. о ѓод 1:50 п о ПСА. 

ІИА: 
61 ЧЕТВЕРТА АВЕИЮ, Ию Йоро^ И. Й. 

Вступ - Ю.00 ДОА. 
(включ ас перекуску) 

Комітвтдіє за Ініціяпюою 

УКРАЇНСЬКОГО КОНГРЕСОВОГО КОМЃЃЕТУ АМЕРИКИ 
ге 

УКРАІНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОІ КООРДИНАЦІЙНОІ Л^ДИ 

зібрались з учнтелями ан-
глійської мови в гімназії ім. 
Митрополита Андрея Шеп-
тицького. Як завжди, кжтеа-
ра англійськоТ мови гімназії 
на чолі з її завідувачкою, 
вчителем-метсаистом, авто-
ром власної концепції і прог-

курсу ви-
кладання англійської мовя 
Орисею Цнбран знаннями, 
діями учнів продемонстру-
вала справжні результати 
CBOd' праці. 

Учні гімназії вільно 
розмовляли з гостями ан-
глійською мовою, розказу-
вали про своє житгя, багжго 
співали під акомпаньямент 
талановитого музиканта, 
викладача гімназії Зсиовія 
Івашківа, жартували. 

Всі вчителі англій-
ської мови шкіл Стрия та 
Моршина брали участь у 
святі англомовного спілку-
вання, у дискусійних групах, 
які працювали над пробле-
матикою, запропонованою і 
стриянами, і гостями. 

Учасники семінару 
поряд з психологічяо-педа-
гогічними, обговорювали і 
нетрадиційні питання: 

— як відбувається 
градація і оцінюваяяя знань 
учнів в американських, ка-
надськнх, японських школах 
за рівнем розвитку днпши: 

— чи є програмова 
різноманітність викладання 
чужих мов за кордоном і в 
чому `й суть; 

— як професори 
ставляться до проведення 
лекцій-концертів, лекцій-
роздумів, лекцій-ігор і вза-
галі чи потрібні лекції в 
стандартному їх зннемні і т. 
п.. 

За словами дирек-
тора гімназії Ярослава Ту-
рянського, гімназія на день 
перетворилась у суцільний 
англомовний ќлюб. Профе-
сори провели лекції, розмо-
ви, виступи і дискусії з учи-
тельством Сгряя. А в серед-
НіЯ `шнолі ч. 4, першій в 
СфкЮ'Ьшхлі з погаиблсяим 
вивченням ангшйськ(й' моям, 
лекцію у п'ятій клясі прове-

Розпочався... 
{Закінчення зі стор. 1) 

Л. Кучмаў 
гадав, як голова Верковноі' 
Ради з трибуни заявив, що в 
указі про прискорення зе-
мельної реформи „Прези-
денг порушив вісім заковів 
yKpalHH". Іђ)езцдевт Кучма 
сказав, що ніяких порушень 
там немає, бо він добре про-
консультувався з юрнстамя з 
Верховної Ради і з інших 
служб. А коли є, то треба їх 
виносити на розгляд Ђерхов-
ної Ради, а не отак голослів-
но заявляти про „вісім 
порушень". 

На засіданні створено 
сім секцій, які гогуватнмуть 
окремі розшли проєхту кон-
ституції. За словами секре-
таря Конспгтуційної коміаї 
Альберта Карнеєва, текст 
проєхту мас бути підготон-
лений до березня 1995 року, 
після чого його розгляне 
Верховна Рада. 

По закінченні загілання 
Волооимнр Гриньов сказав 
кореспондентам, що для під-
готови і ухвалення нової кон-
ституца потрібно не менше 
двох років. 

(На украінсмій І англійській 
WOUX) 

Пврнклад а антійсько і 
Ганни-МарВ Балтайтис м 

Леся Гернсимчука 
Малюнки СофП Скачко 
Радактор Натапя Салом 

Кміш, шмдашнмитшо .‚Куттш", 
1003. укрлГмськмй гроа#аяск-
кмй впшгодійний Фонд iMtq-
тџцп „ЮмІ тшішмгт', а дру-

чтрні ПолУгряфкомбАнмг 
- „Украіт'', crop. їв. 

ЦАм 2 дол. 

; Можна мавуяати у кимгмрнА 

іТша-
ра Хрус, і госгі. 

У розмові з дирек-
тором школи Миколою 
Мазуром, до речі, фахівоем 
з німецьк(Я монн, під час за-
очного спілкування з вчяте-
лями англійсьхо{ монн шко-
ли ч. 4 (завідуючий катсд-
рою — вчнтель-методнст, 
голова методоб'єднання 
вчителів англійської мови 
міста Ніна Староцубова) гос-
ті висловлювали думки ию-
до перспсктмв співараці. 

У рамках культур-
н(м програми для учасників 
семінару незабутньою була 
екскурсія у виставову залю, 
де Дарія Мнхаць разом з ху-
дожником Ігорем Завозіним 
допомогли увійгги в чарівний 
світ мистеігтва жнвопясу. А 
Орися Цнбран, як активвтй 
член „Просвіти", отримала 
нагорооу — оригінальне ви-
даиия „Кобзаря" Т. 
Шевченка. 

Проблеми управ-
ницької діяльности керівни-

ків ь 
ректора Ореста Гурія та Ш^ 
го заступників Марії Боѓн-
сць, Ірини Музички, Марв 
Кукуль внхликалн особлмае 
защкавлення в хдаі ггмінв 
ру. Знайомлятќь з доробса-
ми гуртивцівБ)ООмву учіім-
ської творчостн (днреатор 
— Марія Жомта), особлвяо 
гуртків балевях танців (ке-
рівнакн — сестря Любов та 
Лариса Куланківські), ляль-
кового гуртка (керівннх — 
Раїса Іванова), гості з ЗСА 
висловили спільну думку: в 
Україні таланти дітеЯ роіни 
ваються багкгограшю і знме-
но краще, ніж в AMqHHM. 

Мабуть не вотрібіио 
зайвий раз говорнтн іфо те. 
що кожне свято допомага-
ють готувати люди, які оо-
тім не претендують на осоВ-
ливе відзначення. Але мя at 

допомоги дврехт(Чіів сгрШІ 
ськях ліцеїв ч. 8 та ч. 34 М. 
Скобка та І. Пнлшііва. орн-
ціввиків місцевої телевізії 
(головний редактор — Н. 
Ю. Курялишян). 

НнтшИя 

обоаГяіун е% npQpaamoro 

Талант.. 
(Закшченмя зі стор. 2) 

об'ємиста книга про Довженка поета-фільиогворця гакзаЛ-
ською мовою пера Марка Царинника, видана у престнхда-
вому вндавннцтві у Кеймбриджі. У 1980 році вийшла праця 
І. Кошслівця „Спроба творчої' біографії О. Довжеякя". Щц 
час київськнх святкувань з нагсои ІОО-річчя з дня варсае-
ження О. ДовжЕкка з особливою доповіадю ввстушш Любо-
мир Госейко (Парнж) — ^^овжеяко у вимірі фраяцузьаоі 
культури". Всебічна і доволі багата аваліза таорчостж До№-
жеика стала темою великих дослідницькнх сіамсй вілпапя 
літераторів на сторінках персоових органів української прм-
си. 

З глубоко продуманою оцінкою виступив пнсьмеямк-
мислитель Євген Сверстюк. За його словами. Довжеякя 
довгий час заховано і замовчано. Він мав днвоважнні дар 
правонвости в епоку брехні. Був ясновндом у царстні мерѓѓ-
вих, що дивляться і не бачать, слухають і не чують. Був він 
націоналістом Шевченківського стилю. 

Непрощеним „злочняом" в очах його гнобителів і пере-
слідувнів було те, що він мав глубоко вроожеііе, оргаав̀ нвв 
почуття люоської і національної гідности. відсував посгіінмі 
біль і тривогу за долю України. Він бачив усіх і усе яагкрізь 
і розумів до кінця, але мусів маскуватись, не зпшаючвсь, 

- З ^ л і і люііства полуи`№яй т`'-Ш`ЙШІШШ^ 
ком киівське видавництво „УкраІНськнй пнсьмеявас^ вміЖЛО 
у 1994 році з нагоои Довжеяківськнх святкувань лігерагур-
ний збірних, де є вірш Андрія Малишка, що дружив з янм і 
„вчився у нього життєвої муарости". Там, між іншнм, чмтаів-

Прогримів золотим салютом, 
молодим П09ЄСНМШМ громам, 
наче виклик скупим і лютим, ' 
наче промінь над отчим домом. -' 

У збірнику вірші десятка поетів різяого часу і сучвеммх 
поетів, які склали віжж шанн і любови сшюві свого віку і 
свого нароцу. 

t 
и^отсготалш9МрокгттШГЖ. 

влгько. дідо. втт і аѓйко 

бл. П. 

МИРОНАЛЕКСАНДЕРІ 
ПИЛИПЕЦЬ 

ПОКОРОНМІ віаіірма аідвуііися в сувоїў, 
В, в анмг Sprtno, Marytand. віЬмі о 

УВАГАІ УВАГАІ 
Прмгшвушться, що 

Посмертні ОГОІЮІІІ0Н№ 



СВОБОДА. П'ЯТНИЦЯ. 2-го ГРУДНЯ 1984 р. 

Подяка за турботи 
я, Ігор Дорош, який 

приїхав з Украінм на лікуван-
ня з НАДІЄЮ х(шити на своїх 
ногах. Вже дев'ять років ми-
нуло, як я в інвалідному 
кріслі При допомозі роаини. 
М Вачка, а також вуйка М. 
Сќірки, я в.іаштувався. Щн-
ра псаяка українській грома-
ді, що зібрали гроші на Ук-
раінських днях в Чикаго А 
також З Маринцеві і О Бе-
рсзюкові за зібрання фондів 
Рівнож дякую М БучкоЕн-
чсві 1 його лрузям. що без-
коштх)вно провели музичний 
вечір н (ксрсдку СУМА і 
приділили лля мене (‡Х)НДИ 
А також організації CaMoatv 
помоговогч Союзу в Пелл 
Лейку. Виск . за підтримку в 
сумі 5(Х) аол Подяка голові 
організаші .М Петронякові. а 
також М Ьііун та В Крав-

щастк) Також подяка осо-
бам. що н першу чергу під-
трнмали мене М Рудни-
цькому іа питримку гріш-
ми. ptuMHi Юрісві та Олі 
Сќірка . Іісірені та Оксані 
Лісній ta матсріч.іьну та гро-
luony пілтримку 

З допомогою фондів я 
потрапив на лікування до лі-
карні у Мшісоні, Виск. 

Перебував там чотири 
тижні, лікарі з допомогою 
аналізів виявили у мене 
хворобу в обох нирках, а та-
кож безнадійність вже ходи-
ти на своїх ногах, через за-
давнення недуги Також по-
дяка професорові Борисоні 
Вернові за його турбсгги npti 
мене та американським лі 
карям у Мсдісоні Лікарі за-
пропонували мені хемо-тс 
рапію ДУЗЯ лікування нирок, 
але через недостачу фондів я 
не погодився тут в ‚Лмсріші. 
а тільки вдома в Україні, де 
ця процедура значно дешев-

іО-го лис`топада я повер-
таќќя додому з щирою подя-
кою украінськнм людям за 
те, що відчули мос нещастя 
Хоч 1 мрія не здійснилась, 
що я буду ходити, але тепер 

так хсл і̀ли мені лопомогтн 
Низький уклін вам в и мене і 
моѓл родини з України 

її ор Дорош 

Фотокартини Я. Коваля в ЗСА 

CURRENCY EXPRESS 8 

2236 West Chicago Амшіие ф 
CMcafO. VL 60B22 ^ 
dm (312)489-0582 V 
an ortierl 800 727-2351 ф 

Ф І ^ Ж С А Order by Phone ф 

2 United States Dollars 2 
V ІМИ ДОРУЧАЄМО гиоіі і і д о Щ 
Д 41 КРАЇНИ У СМАТІ ф 
а В.ЛО.О.О ^ 

^ У м р а ї н а , Росім , Б і л о р у с ь , Б а л т и к о , ф 
А М о п д о в а , К а з а х с т а н , В і р м е н і я . А 

ПРОДУКТОВІ ПАЧКИ В УКРАЇНУ 

П О Р О Ш Ќ З У П А 2 5 0 Г 
ІИЕЛЕНА КАВА 2 5 0 Г 
Ш И Н К А 
ІМКАРОНИ 
Ш О К О Л Я Д А 
ШПАГЕТТ І 
О Л И В А 

МУКА 
Ц У К О Р 
Р И С 

2 7 . 5 0 
11 КГ . 24 Ф У Н Т И 

500 г ВІЛЬНА A O C T A H A В 
200 Г''^ЬВІВ, їв,-ФРАНКІВ, 
500 гТЕРНОПІЛЬСКУ ОБЛ, 

1 ЛІТР ЗАМОВЛЯЙТЕ , 
З Уѓѓ В И С И Л А Ю Ч И ВАШУ 
2ІСГ А Д Р Е С У Й АДРЕСУ 
2 , ,р ВАШИХ Р І Д Н И Х І 

CYXF м о л о к о 200 Г ЗНАЙОМИХ РАЗОМ З СУХЕ МОЛОКО 200 Г ^^^^^ ^^ МОНІОРДЕР 

UKFIAINE MARKETING CO. 
P.O.BOX 0553 
YORKTOWN HTS, N.Y. 10598-0553 
TEL: (914)962-6843 
WE HAVE INDIVIDUAL ITEMS ALSO. 
CALL FOR INFORMATION 

Ярослав Коваль наро-
днвся 16-го грудня 1908 року 
в рооині коваля села ЦІНСВА, 
Долннського повіту. Дволіт-
ній Славко пам'ятає, як ма-
іиа тримала його на руках і 
показувала нове явище: ‚‚ко-
мету Галлея" (1910 p.), яка 
для нього була наче внфлс-
смською зорею! 

В 1918 році, коли Авст-
рія .‚розпалася" і „вибуќла" 
Україна. Славко був учнем 
першої клясн украінськоі' 
приватної клясичної гімназії 
їм Маркіяна Шашкевича в 
Долині 

В 1924 p., коли поляки 
закрили пмназію в Долині. 
Ярослав Коваль переїхав до 
великої гімназії в Рогатині. 
Там директорами, за його ча-
сів, були; Антін Крушель-
ницький (який потім з роди-
ною переїхав до Харкова), а 
потім д-р Микола Чайковсь-

мснннка Андрія Чайковсь-
кого Матуру Коваль здав у 
1928 році 

В 1930 році Я Коваль 
став с-тудентом Львівського 
Університету їм. Яна Ка:іи-
мнра (тепер їм. Івана Фран-
ка) Вчився на філософсько-
му факультеті, а також був 
записаний на лекторат фото-
графії) де викладачем був 
знаменитий майстер фото-
графії Юзеф Світковський 
Того ж року Коваль був од-
ннм 13 трьох засновників Т-
ва ЎФОТО (Українського 
Фотографічного Товарист-
ва), яке згодом видавало 
журнал „Світло і тінь" 
(I9.VV39) 

В 1932 році Я. Коваль 
приготовив „Першу україн-
ську мандрівну протналькіь 

примішенні НТШ, в музеї їм 
Шевченка Цю виставку від-
крив л-р Іван Раковський. А 
директор Нащонального Му-
зсю у Львові д-р Іларіон 
Свснціцькнй віддав примі-
щення для організації проти-
алькогатьного музею 

В 1934 році Ярослав Ко-
валь перебрався аю Рожяітог 
ва, де відкрив свою фото-
майстерню Літом часто до-
іздив до Підлютого, до слав-
ної місцевости над річкою 
Лімницею, де здавна була 
літня резиденція галицьких 
греко-католицьких митропо-
литів З тих часів Коваль 
мас різні цінні (‡хутографії 
Митрополита Андрея Шеп-
тицького (до 20 на цій вис-
таві), його брата, ігумена 
с-тудипв Климента Шептиць 
кого, як також інших духов-
них осіб, представників укра 
їнської інтелігенції, художни 

хорів, які 

^ F P A C K A G E and F O O D Раѓєв і Serv ice ^ ^ 

ПАЧКИ I ХАРЧІ ДО УКРАЇНИ 
Закарпатська, Івано-Франківська, .Пьвівська, 

Чернівецька і Тернопільська області. 

MILLER Baby Furniture RAHWAY Travel 
Вгсх)кіуп, NY Rahway, NJ 
718 438-3290 908 381-8800 

Steven MUSEY 
Millville. NJ 

609 825-7665 

EL INCA I P S 
Union City, NJ 
201 974-2538 

Пошукуєм агентів 

джалися до Підлютого. Фо-
товистава віддзеркалює ях-
раз ці часи й територію пере-
гінської Пущі й Ѓорганів біля 
Підлютого, й тому назива-
Еться просто „ПІДЛЮТЕ". 
Вона присвячена 50-літтю 
смерти св. п. Митрополита 
Андрея Ше(ггицького. 

Ярослав Коваль за часів 
німецької окупації працював 
в аптеці у Рожнітові. У 1944 
році був арештований й за-
судхений на кару смерти. 
Після 39 днів цей вирок 
змінено на 20 років капорѓи. 
Коваль з того відбув 11 років 
на Воркуті. Відтак пош рнув-
ся до Львова, де й сьогоцні 
проживає. 

Недавно у львівському 
часописі „Вірую" (ч. 12, чер-
вень; 1994) появилася стаття 
Петра Дідули про Коваля п. 
3. „йому добре серед лкадеЛ, 
бо людям добре біля нього". 
Там А. Дідула, між іншим, 
пише „Сьогодні пану Кова-
лю вже 86 Пора б відпочи-
ти. над вічним задуматись. 
Так ні „Незробленого це 
скільки. Мені ішс архіви 
впорядкувати . Статтю он 
пишу про свого вчителя 
Юліана Панькевича, і ще . " 
— „Ще б так літ сто", — 
кажу Всміхається Це була 
усмішка з домішкою фета-
лізму — мовляв, хто ж би 

цінувати життя тут, на землі. 
Хоч 1 нелегке воно йому впа-
ло Чим більше випробувань 
він зазнавав, тим лагіднішим 
та добрішим ставав, тим 
більше цінував своє життя та 
життя оточуючих Пан Ко-
валь натерпівся і від поля-
ків. і від совітів, зазнав і до-
лю, 1 недолю Терпіння — су-
путник його життя" 

В цій і‡ютовис-таві мож-
на було побачитити таких j 
духовних осіб, як Єпископ j 
Діонісій Наряді, сп Іван Бу-
чок о мітр Базюк, о декан ' 
Паѓрило, духовийќ митропо-
лита о Рудя, о Стернюќ, о. 
Руденський, о. Шанковський. 
о. каицлер Галякт і ін. Поба-
чите історичних I культурних 
постатей, як ген М Тарнав-
ський. О Лотоцький, І 
Свснціцький. художників О. 
Новак івського і М Мороза, 
композитора А Рудницького 
1 співачку-дружину М. Сокіл 
та ін Тут і церкви, каплиці, 
пластуни, молодь і населен-
ня. До ЮО фікавих фотогра-
фій! 

Ці фотографії, може 
вже сдині, що залишилися з 
тих часів Бо чудові церкви й 
будинки биіьшовики знищи-
ли, а більшість історичних 
постатей вже повмирали 
Виставка пройш.а з великим 
успіхом в приміщеннях УКЦ 
св. Тройш у Сілвер Спріиг. 
Мд. від 29-го вересня до 23-
го жовтня, а підготовили її 
Христина Шиприкевич і д-р 
Андрій та Юнія Ковалі В 
дальшому ці цікаві 100 кар-
тин будуть показані в інших 
скупченнях українців в ЗСА. 
завдяки Х. Шиприкевич, яка 
привезла їх зі Львова та ста-
расгься допомогти фінансо-
во і морально вќинятковому 
фотографові, що зараз, на 
схилку життя, живе у Льво-
ві зі своєю дружиною 

Д - р А . Ч и р о в с ь к и й ОЧОЛИВ і н с т и т у т 

о. Тарас Лончнва 

ВСІ УКРАЇНСЬКІ 
ДІТИ ДО 

УКРЛЇНСЬКИХ 
ШКІЛ! 

ХЛРЧ()ВІ ПАКУНКИ 
Муо 25 Lb 
Цукор 23 Lb 

20 Lb 
ІМакіраю. SLb 

" U 2Lb 
ІЛріжджі 2 U 

и.шп 79Lb 

$ 111.00 
Bd харчі з яиермкавсмсжх крамжяць Зкг.ап 
в ціпзг оакумка вряхоммі кошт жарчЬ, 
чресмдки. достажя та забюімчиша. $218.00 

UMOKSANA Ш 
IbfrERNATIONAL TRADE, ІПС^ І ̂  
{І 111 East ElizabeUi Avenue І заѓ. вага 105 ьь 

NJ 07036 І тиѓ. $ 240J0O 

Оттава.— У четвер 22-го 
вересня, тут у вщерть внпов-
неному амфітеатрі універси-
тету св. Павла в Оттаві по-
над 200 лкюей взяли участь 
в офіційному введенні о. д-ра 
Андрія Чировського на ка-
тедру східньо-християиської 
богословії і духовости ім. 
Петра і Дорис І^лів в Інс-
ттпуті Митр. Андрея Шеп-
тицького того ж універси-
тету. Минулого року под-
ружжя Кулі, які живуть в 
Едмонтоні, пожертвували 1 
міл дол. на створення каггед-
ри. Університет св. Павла ви-
брав о д-ра Чировського на 
завідуючого катедрою з-по-

північиоамери-
науковців, які по-

далися на це становище. 
Перед офіційним введен-

ням о. Чировського, ректор 
Університету о. д-р Дейл 
Шлітт представив подружжя 
Кулів ОПІСЛЯ члени Фун-
дації Інституту Шептицько-
го, голова Євген Черевик з 
Вінніпегу, та Ігор Бардин і Лю-
ба Зараска з Торонто, і Марія 
Чарнецька з Саскатуну від-
слонили портрет подружжя 
Кулів, який висітиме в при-
міщснні інституту. Згодом 
предс`тавлено понад ЗО дос-
тойників, які прибули на ін-
с-галящю, як також і родину 
0 Андрія, проф. Миколу Чи-
ровського з дружиною Іван-
ною. та іірггів д-ра Лева, д-ра 
Юрія та о Івана Чировсько-
го Таля Кутна, студентка інсти-
туту з далекої Австралії, 
прочіггала список цих гостей 
1 привіти від Патріярха Ми-
рослава Івана Любачівського 
та православних і римо-ка-
толицьких достойників. Інс-
титут Шсптицького є скла-
довою частиною богослов-
ського факультету універси-
тету св. Павла. Тому декан 
цього факультету о. д-р 
Ўбер Дусс, представив о 
Чировського 1 його дружину 
Га^тину, при цьому підкрес-
люючи великі заслуги заві-
дуючого для науки та зас-
луги цього подружжя для 
цілої української громади. 
Сам акт введення доконав 
канцлер університету, римо-
католнцький Архнєпнскоп От-
тави Марсель Жерве 

Вершком вечірнього свят-
кування була інавгураційна 
доповідь о Чировського. У со-
рокхвилинному рефераті, ви 
голошеному по-англійськи і 
по-французьки — офіційни-
ми мовами університету, та 
ще й українською, третьою 
офіційною мовою Інституту 
Шептицького. нововведеннй 
завідуючий проаналізував зма-
гання українських християн 
в Канаді зберегти скарби 
свосі східньо-християнської 
спадщини при творчому дія-
лозі з найкращими течіями 
культури і філософії свого 
західнього оточення О д-р 
Чировський це зробив в над-
звичайно оригінальний спо-
сіб, коментуючи популярну 
канадську народну пісну 
„Nortliwest Passage" як але-
горію цих змагань. Після до-
повіді не один із присутніх 
професорів університету зга-
дав, що доповідь відкрила їм 
очі на надзвичайну силу та 
потенціял східньо-християн-
ського мислення. 

о. д-р А. Чировський 

Так як інсталяцію від-
крнто молитвою проведеною 
Митрополитом Мнхаїлом 
Бзделем, ЧНІ, так і завер-
шено її молитвою та зак-
лючним словом по-фран-
цузьки Митрополита Макси-
ма Германюка, який доклав 
сгільки зусиль при перене-
сенні Інституту Шептицького 
до Оттави в 1990 році. Цілою 
програмою провадив трьома 
мовами надзвичайно вміло 
о. проф. Петро Ґаладза, вик-
ладач літургічних наук в Ін-
ституті Шептицького. 

Після церемоній відбу-
лося прийняття в залі перед 
амфітеатром, де виступив 
хор українського католиць-
кого собору св Івана Хре-
ститсля в Оттаві під орудою 
Слави Шевців. Хор прекрас-
но виконав „Блажен муж", 
обр Гнатишина, та Сьому 
Херувимську Бортнянсько-
го 

Інститут східньо-христи-
янськнх наук ім. Митр. А 
Шептицького створено в Чи-
каго в 1986 році і згодом пе-
ренесено до університету св 
Павла. G пов'язаний з Оттав-
ським державним універси-
тетом Від вересня 1994 року 
Інститут провадить вповні 
акредитованою програмою 
бакалявреаггу. Під теперіш-
гао пору стоять перед сена-
тами Університету св Павла 
та Оттавського університету 
пропозиції для створення ма-
гістерських та докторських 
програм зі східньо-христнян-
ської теології Остаточно пе-
редбачусться створення чоти-
рьох катедр в інституті 

Отець д-р Чировський 
народився в Орандж. Ню 
Джерзі 1956 року Студії за-
вершив в Римі, Торонто, 
Савт Бонд і Чикаго. Недавно 
появилася друком його док-
торська праця про софіоло-
гію Митрополита Андрея 
Отця Чировського висвятив 
на священика Патріярх По-
сиф Сліпий в 1980 році. 

Під сучасну пору о Ан-
дрій с директором Інституту 
Шептицького і завідуючим ре-
дактором відновленого богос-
ловського журналу „Логос", 
що його видас інсТіггут при 
допомозі оо Редемпторис-
тів. Минулого червня у Кал-
гарах під час річного крайо-
вого конгресу канадських 
наукових товариств обрано о. 
Чировського головою ново-
створеної Канадської асоці-
яції східньо-християнських 
наук. 

ДОРОГІ УКРАЇНСЬКА БАТЬКИ! ЧИ ВИ ВЖЕ 
ПЕРЕДПЛАТИЛИ ДЛЯ СВОЇХ ДАТЕЙ ДИТЯ-
ЧИЙ ЖУРНАЛ ‚ЗЕСЕЛНСА", ЩО ВИХОДИТЬ 
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ? 

^НАЙКРАЩИЙ ДАРУНОК З КОЖНОЇ НАГОДИ^ 

НОВЕ ВИДАННЯ 

к(ДВЛДЦЯТЬ КІП ПИСАНОК)) 
ВЕЛИКИЙ АЛЬБОМ УКРАЇНСЬКИХ ПИСАНОК 

1200 ілюстрацій писанок на 75 таблицях ̂  
в повних кольорах 

І Люксусове видання на архівному папері ^ 

) Вступ до книжки і пояснення до таблиць (, 
в українській і англійській мовах. 

мнаеяші з чоюм, або rpoteoHM переаазом вясяяатн в 
ясг 

Zenon Elyjiw 
374 Dorciiester IW. 
Rochester, NY 14610-1330 

, Ціна книжки 539.00 ам. Пq)ecилxa $2J0 ам. ̀  
Пересилка до Кавадн $3.50 2М. 

ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 

Огайо ікммрпа 2а-го ссргом 
1094 року на Вінау році жмття. 
Нар. 1914 року а Завмдчах, Ра-
д.хіащииа, Україна. Чпаном 
У не стала 1950 року. Зммшила 
у смутку мужа Ммісолу, дочку 
Орасту Зайойиу а мужам Ммро-
ном І діткам; смиа д-ра Богдама 
1 дружні їмо Христімммо І діть-
ми. Покорон відбуася 30-го сар-
пня 1994 року на цвинтарі саа. 
П.тра І Паала . Пармі, Огайо. 

Вічна йому Пам'ять) 

Богдан Самкіа, самр. 

ЯРОСЛАВА ПІХУРКО члам УНС 
Відд. 334-го Т-аа їм. Івана Фра-
ика а Кліаламді, Огайо помариа 
гаго сарпмі 1994 року на вОниу 
pot4l жнггя. Нар. 1914 року в 
Україні. Чланом УНС стала 1950 
року. Залмшила у смутку мужа 
Миколу, дочку Орасту, сина 
Богдана, srn. Мироиа Задойно-
го, иаа)стку Хрнстииу Єамуиів. 
Похорон аідбуася ЗО-го сарпня 
1994 року на цвннтарі саа. Пат-
ра I Павла а ПармІ. Огайо. 

Вічна їй Пам'ятьІ 

АПЕКСАНДЕР ШЕСТОВСЬКИЙ 
ЧЛЖ1 УНС виш- 401-го Т-аа їм. 
Богдана Хмапьницисого в То-
роито. Онт., Канада помар Є-го 
травня 1994 року на 7в-му pot4l 
життя. Нар. 19-го сарпня 1917 
року а МІонтраалн), Канада. 
Чланом УНС став 1960 року. 
Запишив у смутку дружину Су-
ївн, сина Джаррі Алакса, саст#р 
ЗІну Шорідан. Олму Сарновсь-
ку I АйрІс Гамілтон. Похорон 
відбувся 9-го травня 1994 року 
на цвинтарі сав. Воподимнра I 
Ольги а Куртіс, Онт. Канада. 

Вічна йому Пам'яткі 

Стмран Чорній, сакр. 

26 First Avenue 
New York, NY 10009 
Tel ; (212) 473-3550 

HA СВЯТА В Е Л И К И Й ВИЬІР 
ДАРУНКІВ — караміка. рііьба. 

^НА ПРОДАЖ:f: 

ГТРОДАЄТЬСЯ 

- К В А Р Т И Р А -
на .Українському Селі' в 
Сомврсвт, Ню Джерзі (від-
повідна пансіонерам) на 
нижньому поверсі з однісю 
спальнею 

^ Тел.: (908) 879-74в5^ 

НА ПРОДАЖ 
Двородинний дііи в Квін-
сі. МІдел Вилеож Н.І^ 4-ри 
кімнати на 3-ри, викінчена 
пивниця, гараж на два авта. 
гарна околиця, парк, транс-
портація, крамниці 

Ціна $280,000 оо 
Твл : (718)894-1679 

ВІД 5—9-ої веч. 

^ Р О З Ш У К И ^ 

ПОШУКУЮ 

родин% ФРЛННУМВ I ІИМНИ-
ШИНІВ коірі виїхали з Уира-
іни Хмельницької обласіі 
до ЗСА в І9И 1915 рр або Тх 
дііей ІВАНА ІЗ ІААЮ. коі-
рі до I960 р проживали у 
ФІлядельфП. Па 

Т м . : (904) 432-9984 
Роксояяня Гнрбнраць 

ІВАН КОТЛЯРЧИК член УНС 
ВІДД. 2в2 -го т-аа їм. „HanopoN-
ного Зачаття" у Вілмо ВаррІ. Па. 
помар 11-го вараснй іеае рому 
на 79-му povli життя. Нар. IS^o 
липня 1915 року в Вілкс Баррі. 
Па. Чланом УНС став 1933 року. 
Залміиив у смутку састру Галан 
Поіда а мужам йосмфом. бра-
тМ Воподашіуа І Амдрів. ппааН-
нинкіа І плаиінииць. Поаорои 
аідбуася 15-го аарасня 1994 
року на укр. цвмитарі саа. Патра 
І Паала в Плайнс, П а 

Вічна йому Пам'ятьі 

Марія Болоська, сакр. 

ЮРІЙ ЮРЧИШИН чпан УНС 
ВІДД. 307-го т-аа їм. Митр. А 
Шалтицм(ого в Бостоні, Масс. 
помар а-го липня 1994 року на 
54-му році життя. Нар. 1940 
року а Калуші, УкраЬм. Чланом 
УНС став 1966 року. Залишив у 
смутку маму Іртіу, дружину 
Аніту, ДВІ дочки — Алаксандру І 
Аию, сктру Пану та родину а 
Україні. Похорон відбувся 14-го 
липня 1994 року її чврквн Хрнс-
та Царя в Бостоні на і#интар а 
ҐластонбнрІ, Сонн. 

Вічна Йому Пам'ятьі 

Дмитро Ґалонжка, сакр. 

йосифниа (Осипа) ҐЕРҐЕЛИЙ 
члан УНС ВІДД. 399-го Т-ва .J^^. 
ви" в Чикаго, Ілл. ломорла ЗО-го 
липня 1994 року на ЄЗ-му році 
життя. Нар. 1911 року в Чикагр, 
Ілл. Чланом УНС стала 1931 
року. Залмшила у смутку дочку 
Джойс Енн Ранбрук І Сина йо-
сифа. Похорон відбувся 2-го 
сарпня 1994 року на цаинт^і 
Мт. Гоап а Чикаго, Ілл. 

Вічна їй Пам'атьІ 

Роман Б. Прнпхан. смф. 

#FUNERAL DIRECTORS# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УШ'АІНСЬІШЙ 

ПОГТЕБННК 
ЗаАмасться похоронамн 
в BRONX, BROOKLYN. 

NEW YORK і о к о л и ц я х 
ЛУІС НАЙҐРО - диревтор 

Родвші ДМИТРИЌ 

Peter Jarema 
129 EAST 7tAi STREET 

NEW YORK, N.Y.ieeS9 
(212) 674-2568 

LYTWYN 8i LYTWYN 

AIR CONDITIONED 

::?ss?sLi 
UNION FUNERAL HOME 

ІбООвІаутмааі Атаян 
(евпмг S U B H T - T . ) 

HURYN MEMORIALS 
вш'ОБЛяємо HA ЗЛМОВ-
лЕння тл ВМОНТОВУЄМО 

НАЙКРАЩОЇ якости 

ПАМ'ЯТНИКИ 
а околвіі Ню Йораў, ввлмчвіо 

`аірштрііс%Духаа І 

' Буш в К.И'вќжЯ таГлм ОвіЄ. 

HURYNMEMOKIALS 
Р.аВакШ 

НашІаоЬапІк. N. Y. 109М 
†И.і (П4)4Г-2ЄМ 

ЗМІНА АДРЕСИ 
До АдміністраціТ .Свободи" 

зо Montgomery Street, Jersey City. NJ 07302 

Прошу змінити мою адресу 
Q „Свободи" 
Q "ТІів и і (га іп іап Week ly" 
G „Веселки" 

Моя СТАРД АДРЕСА буяи: 
Число Відділу (якщо член УНС) 
Ім'я і прізвище 

МОЯ НОВА АДРЕСАТ 
Іім'я І прізвище 
Адреса 

На аміну ндресм проситься 
овьов'язково долу`мтм $1 оо 

ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗМІНИ АДРЕСИ ТРИВАЄ 1-2 ТИЖНІ 


