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УКРАЇНУ ВТЯГАЮТЬ 
У ЧЕЧЕНСЬКУ ВІЙНУ 

Київ (Р. P.). - Сюди 24
ГО січня з північного Кавка
зу повернулася делегація 
УНА-УНСО, очолювана 
Юрієм Тимою. Під час зуст
річі з журналістами Юрій 

ша та Дмитро Корчинсь-
ій розповіли, що з заводу 

J Iорта у Львові на Кавказ 
доставлені системи наведен
ня високоточної зброї, які 
активно використовує росій
ська армія проти Чечні. Ун-
совці також встановили, що 
з України до Росії відправле
ні боєголовки для звичай
них ракет, за які Україна от
римала паливо для атомо-
виx електростанцій, але це 
паливо виявилося непридат
ним для українських стан
цій. Вивчивши ситуацію у 
Чечні, делегація УНА-УНСО 
прийшла до виснов-ку, що 
Росія готується до війни з 
усіма кавказькими 
державами і, можливо готує 
агресію проти України. 

Трохи раніше Конґрес 
Українських Націоналістів 
оприлюднив заяву протесту 
проти дій російської армії, 
яка за допомогою українсь
ких військових комітетів 
вербує громадян України до 
російських загонів, що вою

ють проти Чечні. Українсь
ким найманцям відразу ви
дають 1,00О дол. авансу, 
Вже прибули в Україну пер
ші 1З цинкових трун з тіла
ми вбитиx українських гро
мадян з південних і східніx 
областей. Вони найнялися до 
російської армії й загину-ли 
у Чечні. 

Начальник штабу Пів-
нічнокавказької військової 
округи Росії Потапов прис
лав телеграму до Міністер
ства Оборони України з про
ханням „організувати похо
вання військовослужбовців, 
загиблих у Чечні". Але ук
раїнських військовослуж
бовців, там немає. Вільні 
найманці до російської армії 
не є військовослужбовцями 
України, і Росія зобов'язана 
сама оплатити їх похорон. Ці 
витрати взяла на себе Укра
їна. 

Росія намагалася також 
відрядити до Чечні моряків 
Чорноморської фльоти, од
нак Чорноморська фльота 
підкоряється командуванню 
двох держав і Україна на це 
не погодилася. Проте моря
ки інших російських фльот 
теж гинуть у Чечні, намага
ючись її покорити. 

Л. Кучма відвідає Японію 
Київ (Р. P.). - Сюди 24

ГО січня 0прибув з триден
ною візитою заступник мі
ністра закордонних справ 
Японії Гаку6 Янагісава. Ця 
візита розглядається Мініс
терством закордонних справ 
України як підготовка візити 
Президента України Леоніда 
Кучми до Японії у березні 
цього року. Анагісава зуст
рівся з Міністром закордон
них справ України Геннадієм 
Удовенком, а пізніше відбу
деться його зустріч з Л. 
Кучмою. 

Японія визнала неза
лежність України 28-ГО груд
ня 1991 року, встановила 
дипломатичні відносини 26
го січня 1992 року. 

Тим часом Президент 
України перебуває у Москві, 
де зустрівся з президентом 
Росії Борісом Єльцином. 

Розмова відбулася за зачи
неними дверима. 

Як відомо, в Україну 
мав прибути президент Росії 
Боріс Єльцин. Він обіцяв це 
після того, як Л. Кучма під 
час виборчої кампанії вияв
ляв велику прихильність до 
Росії. Тепер кремлівські ке
рівники не приховують свого 
розчарування діями Прези
дента України, і до Москви 
довелося їхати Л. Кучмі. 

Перед приїздом до 
Москви Л. Кучми, там уже 
побували президент Білорусі 
Олександер Лукашенко і 
президент Казахстану Нур-
султан Назарбаєв, які підпи
сали з Росією ряд угод, в то
му числі про безмитну тор
гівлю та військову співпра
цю аж до створення об'єдна
ного командування збройни
ми силами. 

Европейський банк допоможе Україні 
Київ (Р. P.). - Тут 18

20-го січня перебував з офі
ційною візитою президент 
Европейського банку ре
конструкції і розвитку Жак 
де Лярозіє. Очолювана ним 
організація прагне сприяти 
розвиткові фінансового сек
тора та інфраструктури, а 
також приватизації, розвит
кові сільського господарства 
тощо. 

Президент Европейсь
кого банку зустрівся з Пре
зидентом України Леонідом 
Кучмою, головою Верховної 
Ради Олександром Моро-

^м, Петром Сабчуком і 
ршим віцепрем'єрами Вік

тором Пинзенком, мініст
ром фінансів Петром Гер
манчуком, міністром еконо
міки Романом Шнеком та ін
шими офіційними особами. 
Жак де Лярозіє сказав, що 
на нього велике враження 
справили розпочаті в Україні 
реформи. Він зауважив, що 
хоч Україна все ще перебу
ває в кризі, вона незабаром 
вибереться з неї: так підка
зує йому великий досвід 
праці у фінансовій сфері. 
Його оптимізм щодо України 
базується на її могутньому 
економічному потенція лі. 
„в Европейському банку ми 
розглядаємо Україну як ду
же важливу для нас країну", 
— сказав гість. 

Переговори у столиці 
України закінчилися підпи
санням контракту на 200 
міл. дол. з Національним 
Банком України (НБУ), які 
фактично вкладаються в 
економіку України. Крім то
го, Европейський банк від

криває кредитну лінію на 10О 
міл. екю на конкретні 
проєкти. Ці гроші надxодИ" 
тимуть для малиx і середніx 
підприємств України як се-
редньотермінові кредити 
через комерційні банки. Вже 
раніше Европейський банк 
вкладав гроші у рекон
струкцію Бориспільського 
летовища під Києвом та в 
кора6лебудівельну галузь. 
Тепер спільно з групою ук
раїнських фармерів банк бе
реться за використання пев
ної частини землі, допомага
ючи елітним зерном, тех
нікою, пестицидами. Жак де 
Лярозіє наголосив, що Евро
пейський банк не надає допо
могу, а вкладає гроші в кон
кретні програми. Пеший ві
цепрем'єр-міністер Петро 
Сабчук запропонував кон
кретні проєкти, які необхід
но здійснити а аграрному 
секторі. 

Представники України в 
Европейському банку рекон
струкції і розвитку (ЕБРР) 
Олександер Савченко, те, що 
в Україні за такий короткий 
час інвестовано близько 200 
міл. дол. ЗСА, назвав абсо
лютним рекордом для ЕБРР 
у відносинах з післякомуніс-
тичними країнами. „Якщо 
реформи йтимуть такими ж 
темпами, буде скорочено де
фіцит бюджету й інфляція 
становитиме менше 10 від
сотків на місяць, то у 1995 
році ЕБРР зможе підписати 
проєкти на загальну суму 
400 міл. дол. і почати фінан
сувати їх в Україні", - ска
зав Савченко. 

На летовищі в Борисполі була стрілянина 
Київ (Р. P.). — Тут в су

боту, 21-го січня, на лето
вищі у Борисполі невідомі 
особи стріляли з пістолів в 
родину симферопільського 
комерсанта Олега Дзюби, 
який з дружиною і 13-річ
ною донькою приїхав із 
Франкфурту на Майні. їх 
зустрічав адміністратор од
ного з касин, а також шість 
охоронців. 

Дівчинка померла від 
поранень, а сам О. Дзюба та 
ті, xто його зустрічав пере
бувають у шпиталі. Дружи
на Дзюби не потерпіла. 

Пізніше злочинці стрі

ляли також у мілщіянта, 
який погнався за ними на 
міліційній автомашині. Два 
напасники зникли на авто
мобілі „Жигулі". Пізніше 
цей автомобіль знайшли у 
лісі спаленим. 

Директора корпорації 
„Каштан-сервіс" і його ро
дину зустрічали на двох ав-
таx - BMW і Honda. Двоє 
невідомих обстріляли обид
ва авта із вкрадених „Жигу
лів". Дзюбі куля влучила в 
шию і вийшла через щоку. 
Міліційний пес від спалених 
„Жигулів" пройшов 800 
метрів і слід зник. 

Укріплюють кордони України 
Київ (Р. P.). - Тут у 

вівторок, 24-ГО січня, Вер
ховна Рада України затверди
ла запропоновану Президен
том Леонідом Кучмою кан-
дидатуту генерала Віктора 
Банних на пості голови Дер
жавного комітету охорони 
кордону України. 3а нього 
віддали свої голоси 220 де
путатів, 58 голосували про
ти і 21 утрималися. 

Проти генерала Банних 
виступав голова комісії з 
питань організованої зло-
чинности Григорій Омель-
ченко, який зауважив, що В. 
Банних зловживав службо
вим становищем, перебува
ючи на становищі першого 
заступника голови Держав
ного комітету охорони кор
дону України. Омельченко 
назвав приклади, коли Бан
них за дуже низькими ціна
ми придбав будівельні мате-
ріяли для спорудження жит
лового будинку в Пущі-Во-

диці та видав вогнепальну 
зброю особам, які не мали 
права нею користуватися. 3а 
словами Омельченка, доку
менти з цих справ розглядає 
суд. Члени парляментарної 
комісії з питань оборони і 
безпеки відповіли, що в них 
немає ніяких документів про 
ці зловживання. 

Генерал В. Банних наро
дився 1949 року в Україні, 
закінчив війському акаде
мію у Москві, служив у 
Східній, Забайкальсьлій і 
Західних прикордонних вій
ськових округах колишнього 
СССР. Працював першим за
ступником голови Дер
жавного комітету охорони 
кордону України та першим 
заступником начальника 
Прикордонних військ Укра
їни. 3а фахом юрист. 

Як відомо, з огляду на 
події у Чечні, Президент Ук
раїни висловився за укріп
лення українських кордонів. 

Об'єднання „Україна" є проти договору 
Київ (Р. P.). - Демок

ратичне Об'днання „Укра
їна", висловлюючи волю ба
гатьох політичних партій та 
громадських організацій, 
закликає керівників України 
не підписувати договір з 
Росією, зокрема з тими її ке
рівниками, які ганьбили се
бе в очах людства, розтоп
тавши танками та 3бомбив
ши людські права чеченсь
кого народу, який виявив во
лю до незалежности. 

У заяві підкреслено, що 
подібний договір буде при
ниженням для українського 
народу і приведе Україну 

знову під диктаторську вла
ду Москви. Автори заяви ви
магають, щоб Президент, 
Кабінет Міністрів і Верховна 
Рада України дали чесну 
очінку подіям у Чечні. Якщо 
цього не зробити, то світ не 
прийде на допомогу й Ук
раїні, на випадок подібної аг
ресії з боку Росії. 

Підписання договору 
про дружбу і співпрацю з Ро
сією засвідчить, що Україна 
підтримує імперську політи
ку Москви, яка вбила тисячі 
мирних людей у Чечні, в 
тому числі жінок і дітей, 
вважають автори заяви. 

В Україну прибули нові добровольці із ЗСА 
Киїд (Р. P.). - В Укра

їну прибула четверта група 
добровольців Корпусу миру 
ЗСА — З1 особа. Впродовж 
27-оx місяців добровольці 
допомагатимуть у здійсненні 
економічних реформ. Перші 
три місяці вони вивчатимуть 
українську мову, культуру 
та знайомитися з життям в 
Україні. Пізніше розпочнуть 
працю в українських органі
заціяx. 

Сьогодні у 34-0х містаx 
України працюють близько 
10О добровольців американ
ського Корпусу миру. Це — 

радники з питань пщприєм-
ництва і викладачі англійсь
кої мови. Періша група доб
ровольців прибула в Україну 
у листопаді 1992 року. По
ловина її складу по закін
ченні терміну перебування 
вирішила залишитися в Ук
раїні на довший час. Наступ
ного року Корпус миру ЗСА 
плянує розпочати в Україні 
програму охорони здоров'я і 
захисту довкілля. Передба
чається, що число добро
вольців із Корпусу миру ЗСА 
в Україні зросте до 200 осіб. 

В Україні виходить 
часопис „Друкарство' 

Київ. — Тут у вівторок, 
24-ГО січня, в газеті „Уря
довий Кур'єр" надруковано 
повідомлення про вихід но
вого часопису незалежної 
України — „Друкарство". Це 
— журнал, у якому видавці, 
поліграфісти, журналісти, 
книгарі та всі інші, причетні 
до сфери друку, будуть пи
сати про проблеми видавни
чих справ та якість видань. 

Головний редактор жур
налу „Друкарство" Олег Ро
зум у слові до читачів пише: 
„На сторінкаx часопису ми 
будемо вести мову про кло
поти преси, видавництва, 
технології, техніки, марке-

тінґу та економіки галузі. 
Ми приділимо увагу ди
зайнові і якості видань. Не 
залишимо без уваги і нега
разди машинобудування, 
електроніки, паперової, xе-
мічної, лякофарбової та ін
ших галузей промисловости, 
розвиток яких пов'язаний з 
перспективою видавничО" 
поліграфічного комплексу 
України". 

Засновник нового жур
налу - Міністерство Укра
їни у Справаx Преси та Ін
формації, Український на
уково-дослідний інститут із 
спеціяльниx видів друку та 
видавництво „Бліц-Iнформ". 

Почався суд над О. Джей Симпсоном 
Лос Анджелес. — У по

неділок, 23-ГО січня, почав
ся судовий процес у справі 
колишнього відомого спор~ 
товця і спортового телеко
ментатора, 47-річного О. 
Джей Симпсона, якого зви-
нувачуюєть у вбивстві своєї 
колишньої дружини Нікол і 
її товариша Роналда Ґолд~ 
мана. 

Від самого 12-го червня 
минулого року, тобто від 
дня злочину, ця справа пере
буває в центрі уваги амери
канських засобів масової ін
формації. Вся країна спосте
рігала через телевізію, як 
17-го червня поліційні авта 
наздоганяли „Форд" Симп
сона. 

Як відомо, прокуратори 
намагаються довести, що 

вивчені З1 застосуванням 
модерниx наукових методів 
докази —кров, волосся, одяг 
та ін. дозволяють зро-бити 
незаперечний висновок, що 
вбивцею є саме Симпсон. 
Тим часом адвокати під
судного стверджують, ніби
то вбивцею є хтось інший. 

у перший день процесу 
суддя Ленс Iто відхилив про
хання адвокатів не показу
вати присяжним фотогра
фії, зроблені на місці вбив
ства Нікол Бравн-Симпсон і 
Роналда Ґолдмана. 

В залі суду у перший 
день процесу були присутні 
мати і діти Симпсона від 
першого шлюбу, мати і сес
тра Нікол та батько Роналда 
Ґолдмана. 

к и ї в . — Голова адмі
ністрації Президента Дмитро 
Табачник спростував тверд
ження Віктора Лешика про 
те, що його проєкт про реор
ганізацію телебачення не 
розглядався. „В адміністра
ції Президента розглядалися 
п'ять проєктів про реоргані
зацію телебачення, в тому 
числі й В. Лешика. Кращим 
виявився проєкт Зиновія 
Кулика, тому він і очолив 
Комітет телебачення та ра
діомовлення України", — 
сказав Табачник. Віцепре
м'єр-міністер з гуманітар
них питань Іван Курас вва
жає, що „потреба в зміні 
структури телебачення на
зріла давно". Голова Руху 
Вячеслав Чорновіл проко
ментував утворення Держ-
телерадіокомітету сказав
ши, що „зарано говорити чи 
зміниться щось у праці ук
раїнського телебачення, але, 
безумовно, таке реформу
вання потрібно було провес
ти давно". 

ЛЬВІВ. — Українська 
0портова Асоціяція (УСА) 
закликала всіx працівників 
спорту збирати медикаменти 
та одяг і харчі для допомоги 
чеченському народові. 3а 
словами директора Львів
ського спортового училища 
Степана Родака, спортова 
громадськість Львівщини із 
здивуванням і обуренням 
сприймає останні повідом
лення з Чечні, „де російсь

кий ШОВ1НІ3М з шокуючим 
цинізмом демонструє світові 
звіряче обличчя". Натомість 
мужність і рішучість гро
мадян Iчкерії викликають 
подив і пошану: вони волі
ють полягти в нерівному 
бою, ніж залишатися в ро
сійській неволі. 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬ
КЕ. — Тут 10-го лютого 
відбудеться авкціон, на який 
плянується виставити сім 
об'єктів малої приватизації: 
шість крамниць і одне швей
не підприємство. Умови про
дажу передбачать збере
ження спеціялізації об'єктів 
протягом кількох років. 
Об'єкти мають площу від 56 
до 180 квадратних метрів і 
початкова ціна їх від 29 до 
393 міл. карбованців. 

НОВА ВИСТАВА "ЯРИ" 
З Н. МАТВIЄНКО 

Ню Йорк. — Тут в Екс
периментальному театрі 
"Ля Мама", 74 схід 4-та вул. 
(при 2-ій аве.) від 27-го січня 
до 12-го лютого проходити
ме вистава "Водоспад/від
блиски" у виконанні Мис
тецької групи "Яра" з учас
тю відомої співачки з Украї
ни Ніни Матвієнко. Режисер 
— Вірляна Ткач. Початок 
вистав: від четверга до неді
лі о год. 8-ій вечора, недільні 
матіне 5-го та 12-го лютого 
— о год. 3-ій дня. Телефон 
для інформацій (212) 475
771О. 

В АМЕРИЦІ 
КОМЕНТУЮЧИ НА ТЕМУ звітування Президента про 
стан Унії у вівторок, 24-го січня, республіканські керівники з 
деяким скептицизмом задивляються на, ним пропаговану 
зміну, від крайнього лібералізму до консерватизму. Вони в 
ньому радше вбачають непереконаного поворотця до кон-
серватизму,який будьтоби турбується проблемами середньої 
кляси американських громадян, і не передбачають будь-яких 
конкретних дій на підтримку його консервативних слів. 

ДОСЛIДЧИЙ ІНСТИТУТ користей робітників, приватна 
незаробіткова та позапартійна установа, провівши відповідні 
досліди, стверджує, що 4З відсотки жителів Америки з усіx 
14.5 міл. осіб, котрі не є громадянами, не мають будь-якого 
медичного забезпечення. Крім того, статистика вказує, що з 
усього населення країни, 41 міл., або 16.1 відсотка американ
ців, не мають будь-якого медичного забезпечення. Кількість 
незабезпечениx громадян ЗСА зростає з року на рік, бо не є 
спроможні такого забезпечення оплатити. 

ПРАЦІВНИКИ АМЕРИКАНСЬКОЇ лісничої служби у по
неділок, 23-ГО січня, під час звичайного обїзду своєї терито
рії в Арізоні, неподалік місцевости Ноґалес, припадково на-
рапили на чоловіка, з цілим ланцюгом нагружениx коней, 
котрий перепа4ковував 2,400 фунтів кокаїни з Мехіко до 
ЗСА. Iмени заарештованого пачкаря не виявлено, але дер
жавні власті здивовані таким способом пачкування наркоти
ків. 

ЩОБ ПІДКРЕСЛИТИ намагання ЗСА у боротьбі з теро
ризмом, президент Билл Клінтон у вівторок, 24-ГО січня, ви
дав президентський наказ, метою якого є стримати відплив 
грошей від американських громадян до організацій в Ізраїлі 
та інших країнаx, яких запідозрівають у підтримуванні теро
ризму. Цим наказом Президент звернувся до американських 
фінансових установ, щоб негайно переглянули і якщо в них 
знаходяться конта таких організацій як Гамас і „Iслямська 
свята війна" та ще інших 10 організацій та 18 їхніx керівників, 
ці конта негайно мають бути заморожені. 

У ВІВТОРОК, 24-ГО СІЧНЯ, недалеко місцевости Болу в 
північнозаxідній Туреччині місцеві селяни знайшли пропав
шого у сніговії 15-го січня американського летуна і його 10
річного сина Меттю.Підполковник летунства і працівник 
американської амбасади в Анкарі,столиці Туреччини, 37
річний Майкл Квіллард і його син Меттю впродовж дев'я
тьох днів ховалися від сніговії в печері, а їхньою поживою 
були чотири цукорки і довколишній сніг. Негайні пошуки піс
ля їх зникнення американськими і турецькими військовика
ми не мали успіхів, тому про них вже думали як не живиx. 

ПЕНТАҐОН ВВАЖАЄ СТАН 
ЗБРОЙНИХ СИЛ КРИТИЧНИМ 

Вашінґтон. — в середу, 
25-ГО січня, секретар Депар
таменту оборони Вілліям 
Перрі і голова об'єднаних 
штабів генерал Джан Шалі-
кашвілі виступили в підкомі
сії Палати Репрезентантів в 
питанняx оборонних асигну
вань. Обидва ствердили, що 
коли Конгрес негайно не на
дасть збройним силам допо
могу в сумі 2,6 біл. дол., то 
боєготовість армії, летун
ства і фльоти виявиться під 
загрозоєю. 

Агентство Ассошієйтед 
Пресе у зв'язку з цим під
креслює, що в. Перрі і Дж. 
Шалікашвілі вперше опри
люднили конкретну інфор
мацію, яка засвідчує критич
ний стан збройних сил краї
ни. Головною причиною бра
ку фондів на належне утри
мання військових формацій 
стали незапляновані закор
донні операції. 

Керівники Пентагону 

вважають, що коли до 31-го 
березня цього року не вдас
ться залатати діру у бюджеті 
Департаменту оборони, то 
всі 11О діючиx армійських 
дивізій змушені будуть пони
зити свою бойову готовість. 
Летунство військово-мор-
ськиx сил значно зменшить 
кількість летів і тим погір
шить якість вишколу лету-
нів. Це саме чекає військово~ 
повітряні сили і морських пі
хотинців. 

Агентство Асошієйтед 
Пресе повідомляє, що тепер 
за межами 3'єднаних Стей-
тів Америки розміщено до 
47,000 американських воя
ків і старшин, які виконують 
певні завдання в Боснії, Со
малі1, на Гаїті і в районі Пер
ської затоки. Крім того, 
З7,000 американських вояків 
служать у демілітаризованій 
зоні вздовж 38-ОЇ паралелі 
між двома корейськими дер
жавами. 

У СВІТI 
МIШСТЕР ОБОРОНИ Великобританії Малколм Рифкінд 
запевнив, що в найближчий час буде докладно перевірено 
повідомлення про те, нібито у бетонових саркофагаx на око
лицяx міста Лланеллі, Південна Валія, заховано дві атомові 
бомби. Вони лежать на глибині 10 метрів, саме під міським 
парком, який щороку відвідують щонайменше З00,000 осіб. 
Цю інформацію урядові передала Гетер Сідрек, одержавши 
її від свого батька. Гаррі Савтголла, який працював на сек
ретному військовому підптиємстві і ЛЛанеллі від 1946 до 
1965 року. Незадовго до своєї смерти Г. Савтголл розпов ів 
дочці, що він вxодив до складу спеціяльної групи, якій у 50
ті роки було доручено закопати ті атомові бомби. „Я вірю в 
те, що розповів мені батько. То була найбілкьш правдива лю
дина, яку я зустрічялша у своєму жиутті" , - сказала Г. Сід
рек у розмові з журналістами. 

ЕКСПЕРТИ ІТАЛІЙСЬКОГО соціологічного інституту 
Ченсіс підрахували, що так звана „неорганізована" злочин
ність заподіює шкод громадянам і державі на суму 5 біл. 
дол. річно, тобто не набагато менше, ніж мафія. Згідно зі 
статистикою, 40 відсотків злочинів, що їх в Італії здійсню
ють окремі кримінальні елементи, складають крадіжки. 
Найбільш небезпечними щодо цього є сицілійські міста Па-
лєрмо і Катанія, а за ними йде Неаполь, де панують най
більш безцеремонні в країні викрадачі авт. 

ХОЧ НОВА КРИВАВА акція палестинських бойовиків-са-
мовбивців викликала в Ізраїлі загальне обурення, прем'єр
міністер їцак Рабін запевнив, що його уряд продовжуватиме 
мирні переговори з Палестинською визвольною організаці
єю, „оскільки ця політична лінія не має альтернативи". Тим 
часом до припинення переговорів з палестинцями заклика
ють не лише лідери правих партій, але навіть президент Iзра-
їля Езер Вайцман. У зв'язку з цим ї. Рабін потрапив у ситуа
цію, в якій продовжувати переговори майже неможливо, а не 
продовжувати — небезпечно. Як компромісовий варіянт, 
прем'єр прийняв рішення посилити боротьбу з іслямськими 
фанатиками. Відтепер ізраїльські вояки і поліціянти мати
муть право стріляти в терористів негайно, без жодних попе
реджувальних знаків. 

ПІСЛЯ НЕДІЛЬНОЇ терористичної акції у передмісті Тель
Авіву ізраїльські вояки у висліді облав заарештували 60 ак
тивістів радикальних палестинських організацій. Ізраїльсь
кий уряд активно обговорює питання щодо спорудження дро
тяної загорожі довжиною 140 кілометрів, яка відгородить 
райони палестинської автономії від Iзраїля. Будівництво 
загорожі займе до року часу і обійдеться в 230 міл дол. У 
відповідь на ці пляни мешканець заxіднього берега Йордану, 
мусулманин Бассам Джарар сказав у розмові з кореспон
дентом агентства Ассошієйтед Пресе, що „ізраїльтяни лише 
підливають оливи у вогонь, запроваджуючи загальну кару 
за злочини окремих терористів". 

ДО ВЗАЄМНОГО прощення і остаточного замирення зак
ликали населення Олстеру провідники католицької і про
тестантської Церков ПІВНІЧНОЇ Iрляндії — кардинал Кагал 
Дейлі і Арxиєпископ Робін Еймс. Відслуживши у Кантербе-
рійському соборі спільну Службу Божу, вони засудили „грі
ховне протистояння" двох релігійних громад Олстеру і за
пропонували розділеним 15 роками насильства віруючим 
продемонструвати „гідне християн єднання". „Мир у Північ
ній Iрляндії дуже непевний, це навіть не мир, а прелюдія до 
нього",— сказав кардинал К. Дейлі. Він висловив сподіван
ня, що офіційний Лондон справедливо оцінить ролю в'язнів 
— членів Iрляндської республіканської армії і протестантсь
ких збройних формацій, які прискорили замирення в Ол-
стері, з-за тюремних ґратів закликаючи своїx товаришів на 
волі скласти зброю. 

ЦИМИ ДНЯМИ в Пекіні, під час засідання Центральної ко
місії в питанняx партійної дисципліни, генеральний секретар 
ЦК Комуністичної партії Китаю Цзян Дземінь сказав, що 
„занепадництво і корупція загрожують покищо лише частині 
китайських комуністів", однак якщо цій тенденції дати волю, 
то „корозія революційного духу охопить нашу 50-мільйо-
нову, найбільшу на плянеті, компартію". Закликаючи до 
„хрестового походу" проти політичного декадентства і 
хабарництва серед партійної номенклятури, генеральний 
секретар підкреслив, що „в умовинаx реформ є /Шше один, 
зате випробуваний історією засіб — посилення ідеологічної 
діяльности".Він також висунув вимогу, щоб партійні коміте
ти „вели безперервне спостереження за керівними особами, 
фіксуючи кожен випадок порушення закону чи партійної дис
ципліни". 
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Про стан Унії 
До традиції американського парляментаризму 

належить, що6 у січні, після минулорічних листо
падових виборів, на початку сесії Президент виго
лошував до з'єднаних палат Конгресу промову 
про стан Унії, з насвітленням головних подій внут
рішнього американського і міжнародного життя 
та подав програму Уряду на найближчий час. Коли 
службовик проголосить „Пане Голово (спікер) -
!1резидент 3'єднаних Стейтів", члени обох палат 
Конгресу, члени Уряду, голови штабів окремих ро
дів збройних сил, члени Верховного Суду і запро
шені гості схоплюються З місць і вітають Прези
дента оплесками. 

Вітали й Билла Клінтона увечері о 9-ій годині 
24-го січня ц.р. 

Його промова була б реторично бездоганна, бо 
Клінтон уміє промовляти, як6и була коротша: про
мовляв одну годину і 21 хвилину та робив вражен
ня, що не знає, коли і як скінчити. Йому раз-у-раз, 
чи не за кожним реченням, робили овацію. Прига
далася історична промова Джорджа Буша до 
з'єднаних палат Конгресу, в якій сповіщав закін
чення переможної війни проти Іраку в обороні ма
ленької арабської країни Кувайту, на яку напав і 
анексував Ірак. Тодішні слухачі Буша шаліли від 
радости і це був вершок його політичної кар'єри. 

У своїй довжелезній промові Клінтон затор" 
кнув десятки подій і проблем. Найбільш оплеску-
вали його, коли говорив про потребу освіти для ді
тей і молоді, коли говорив про конечність редукції 
бюрократичної державної верхівки, про „мир і до
бробут" для громадян Америки. Раз-у-раз про
славляв демократію. Перебільшив, коли сказав, 
що Америка ніколи не була така могутня, як те
пер. Насправді, Америка за дворічного урядуван
ня Б. Клінтона втратила свій колишній великодер
жавний престиж і втратила ролю лідера всього 
вільного світу. 

Близько пі втори годин на промова Клінтона про 
стан Унії не побила рекорду красномовности, бо 
Фідель Кастро промовляв на одній Генеральній 
асамблеї Об'єднаних Націй сім годин. 

3а згаданою традицією американського пар
ляментаризму, після виголошення своєї промови 
Президентом, відповідає йому речник опозицій
ної партії. Цим разом уперше в історії Америки не 
відповідав речник Республіканських законодав
ців, а губернатор стейту Ню Джерзі Крістін Тодд-
Вітман, як республіканка, яка кандидувала і ви
грала під гаслом скорочення податків. У проти
венстві до Клінтона вона промовляла 12 хвилин. 
Нав'язуючи до визвольної революції Америки, як 
колонії Великобританії, Вітман ствердила, що те
пер Америка переживає „революцію ідей". Iз сар
казмом привітала президента Билла Клінтона, що 
той тепер перейняв від Республіканської партії 
програму зменшення податків, пригадавши, що 
це за Клінтона в першому році його урядування 
підвищено податки до небувалих висот. 3рештою, 
не вдавалася в розгляд всіx тверджень Президен
та. 

Вибір Крістін Вітман, як речника Республікан
ської партії, що відповідає демократичному пре
зидентові, вказує, що провід Республіканської 
партії підготовляє Крістін Вітман до її дальшої 
кар'єри: на телевізійних показах вже кількакратно 
згадувано, що у президентських виборах 1996 року 
Крістін Вітман кандидуватиме на пост віцепрези-
дента. Дуже розумна жінка з прикметами лідера. 
Якщо дійсно Крістін Вітман стала би віцепрези-
дентом та склала іспит впродовж двох каденцій, 
могла би кандидувати і виграти пост президента 
- це була би дійсно мирна революційна подія, -
добра і корисна Америці і всьому вільному світо
ві. 

Автори книжок і видавництва, які бажають, щоб про їхні 
книжкові видання були в щоденнику поміщені бібліогра
фічні нотатки, вістки й огляди, повинні прислати до редакції 
„Свободи"разом з двома примірниками даного твору також 
і адресу, де таку публікацію можна набути, та її ціну. 

Дописи з життя громад, установ, організацій, інституцій чи 
осіб, включно з посмертними згадками-некрологами, мають 
бути не довші за три сторінки машинопису, писані через два ін
тервали на друкарській машинці і лише на одному 6оці листка 
паперу. Якщо допис писаний рукою, слід також дотримуватися 
великих відступів поміж рядками і писати розбірливо (дехто ро
зуміє цю вимогу як писання великими літерами, насправді лі
тери мають бути малі, але великі проміжки поміж рядками, 
що6 було де поправити речення, якщо зайде потреба). Дописи 
слід надсилати до редакції до десяти днів після описаної події. 
Редакція застерігає за собою право скорочувати дописи і пра
вити мову. Просимо дописувачів подавати повні імена і прізви
ща у своїx матеріялаx, не скорочуючи їх. У випадку англійських 
назв чи прізвищ слід подати їх і по-англійському і по-україн
ському. - Редакція. 

Останніми часами Уряд 
драстично зменшує дотації і 
це є дійсно дуже добре. Та 
цього далеко недосить. Вар
то б зменшити СОЦІЯЛЬНО" 
економічні зобов'язання су
проти населення, хоч в тій 
ділянці багато зробити не 
можна. Гостріші скорочення, 
мабуть, викликали б рево
люцію. Отже, який вихід зі 
ситуації? 

Критики Уряду повинні б 
звернути увагу на те, як 
давали собі раду в подібній 
ситуації колишні „братні на
роди" імперії. Вихід зі ситу
ації — це якнайшвидша і як
найбільша приватизація дер
жавних підприємств. Тільки 
того роду приватизація може 
підняти продуктивність еко
номіки, майже елімінувати 
потребу дотацій, з часом 
зменшити видатки на безро
бітних та бідних і збільшити 
бюджетні доходи з податків. 

Друга лихоманка в Ук
раїні — це ідея контрольо
ваної економіки. Експоненти 
ідей давноминулих часів 
вмовляють в себе і в насе
лення, що українські „демо
крати", американці, Міжна
родний Валютний Фонд та їм 
подібні хочуть віддати на
селення країни на поталу 
людожерному капіталізмо
ві. Деякі з них уже остаточ
но погодилися з приходом 
того „капіталізму", та вони 
хочуть принаймні трохи зла-
гіднити його антисоціяльні і 

М. Мельник 
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антинародні вибрики. Отже, 
давайте, контролюймо ціни 
на харчові продукти, на то
вари, на паливо, на енергію, 
на транспортацію, на банкові 
відсотки, на валюту, на ек
спорт, на імпорт і т.д. На
сичені колишніми методами 
партії, вони не можуть зро
зуміти, що в демократії дер
жава — скажімо це ще раз 
— не має змоги і сили на 
широкомаштабну контролю 
в будь-якій ділянці. Крім 
цього — і це є набагато важ
ніше — широкомаштабна 
контроля цін створює хаос 
на ринках і знижує продук
тивність у заторкнениx га
лузях економіки і тому ро
бить людей не багатшими, а 
біднішими. 

Недавно американський 
науково-дослідний інститут 
„Герітідж Фаундейшен" під
готовив так званий „Індекс 
економічної свободи". Еко
номісти інституту просту
діювали 1О1 країну, в тому 
числі й Україну. Вони взяли 
до уваги такі ділянки: закор
донну торгівлю, податки, 
частину національного дохо
ду, що її зуживає Уряд, мо
нетарну політику, оборот 
капіталу та закордонних ін
вестицій, банкову політику, 

контролю платень і цш, роз
мір приватної власности і 
чорний ринок. Економісти ті 
дійшли до висновку, що іс
нує пряме і близьке відно
шення (кореляція) між роз
міром державної контролі і 
багатством країни в тому 
сенсі, що країни з наймен
шою контролею є відносно 
найбагатші. В категорію та
ких відносно найбагатшиx 
країн з вільною економікою 
дослідники поставили такі 
країни: Гонґ Конґ, Синґапур, 
Багрейн, Америку, Японію, 
Тайван та Англію. Україна 
стоїть на 92-му місці. Поряд
кові числа для деяких інших 
країн є: Естонія — 17, Сло
ваччина — З0, Мадярщина 
— З2, Польща — 62, Росія — 
7З, Нижче України є тільки 
Сієрра Леоне, Молдова, 
Гаїті, Судан, Анґоля, Ма-
замбік, В'єтнам, Куба і Пів
нічна Корея. Добре товарис
тво! 

Президент Кучма зробив 
декілька дуже позитивних 
зрушень в напрямі правди
вих економічних реформ. 
Перш за все він зробив В. 
Пинзеника відповідальним 
за економічні реформи і тим 
разом Пинзеник має у Пре
зидента рішучу підтримку. 

Голова Національного Банку 
Ющенко є теж дуже добрий 
економіст і ентузіяст прав
дивих реформ. Наскільки 
мені відомо, міністер еконо
міки IIIпек є близько до тієї 
категорії людей. Отже є в 
Уряді люди, які сильно заці
кавлені в тому, щоб зруши
ти справу з місця і це напев
но не є маловажна річ. На
слідки їхньої діяльности мо
жна вже зауважити. Пере
борюючи великий спротив зі 
сторони червониx іхтіозав
рів, вони звільнили валюту 
з-під контролі і раптом ста
лося те, що можна було пе
редбачити: відношення між 
карбованцем і доляром до 
значної міри устабілізувало-
ся і маса спекулянтів валю
тою втратила працю. Прово
диться теж значне скорочен
ня дотацій, а разом з тим 
зменшення емісії карбован
ців Національним Банком. 
Валовий національний про
дукт дальше знижується, 
але ріст цін зменшився. Від 
мунулого до поточного груд
ня ціни 3росли: майже в 1З 
разів у 1992 році, коло 48 ра
зів у 1993 році (не дивно, що 
Президент Кравчук програв 
вибори) і тільки трохи понад 
9 разів у 1994 році. Отже є 
значний поступ і тому еко
номічну політику Кучми 
треба за всяку ціну підтри
мати. 

(Закінчення буде) 

З нагоди 45-річчя існу
вання і діяльности Об'єднан
ня бувшиx Вояків Українців 
в Америці (ОбВУА) варто да
ти оцінку й зробити виснов
ки проробленої праці протя
гом цього періоду часу і 
ствердили, що намічені зав
дання на перших консоліда-
ційниx Загальних зборах в 
більшості зреалізовані. І са
ме тут у сконденсованій 
формі постараємося насвіт-
лити висліди цієї праці з пер
спективи 45 років. 

ОбВУА було засноване 9-
го жовтня 1949 року, щоб, 
згідно з бажанням 1З7-оx де
легатів, які взяли участь у 
цьому з'їзді, об'єднати ново
прибулих з переселен4их та
борів Німеччини і тиx ко
лишніx вояків Української 
Галицької Армії, які від 1925 
року були зорганізовані в 
Стрілецькій громаді, голо
вою якої був nop. УГА Дми
тро Галичий, пізніше перший 
голова ОбВУА. Члени УСГ 
виявили велике зрозуміння 
для потреби єдности всіx ве
теранських організацій і воя
ків українських збройних 
сил на принципі позапартій-
ности та на традиції визволь
ної боротьби за самостійну 
соборну українську держа
ву. Це був початок консолі-
даційного процесу, який за
кінчився частинно успіхом, 
бо під прапор ОбВУА увій
шли Об'єднання кол. Вояків 

Осип Труш 
45-РІЧЧЯ ДІЯЛЬНОСТИ ОбВУА 

УПА в ЗСА і Братство Ук-
^раїнськиx Січових Стріль
ців, як правні члени ОбВУА 
на автономних принципах. 
Довготривалі переговори 
приєднати три комбатантські 
організації, які не увійшли в 
ряди наміченої з'їздом кон
солідації, були безуспішними 
і такий стан триває по сьо
годнішній день. Крім вели
кого вкладу зусиль і праці зі 
сторони ред. Івана Кедрина, 
д-ра Володимира Галана и 
Івана Поритка, щоб привести 
комбатантські організації в 
одну об'єднану організацію, 
залишилися тільки мрією, а 
не доконаним фактом. 

Та ці невдачі в одній ді
лянці не стримували ОбВУА 
від того, щоб реалізувати 
свої намічені цілі. Протягом 
пройденого шляху ОбВУА 
стояло на сторожі важливих 
атрибутів, які має плекати і 
продовжувати кожний ук
раїнський вояк. А тими ат
рибутами є: бути захисником 
державних інтересів цілого 
народу, а не партії, заховува
ти лицарські традиції ук
раїнських збройних сил, збе
рігати всі історичні цінності 
визвольної боротьби й нести 
моральну і фінансову допо
могу тим, які в результаті 
визвольної боротьби стали 

швалідами, та їх родинам, 
що такої помочі потребу
ють. Цю xаритативну ділян
ку виконувала й далі вико
нує Суспільна Служба Ком
батанта, членами якої є 
ОбВУА, 1 УД УНА, Об'єд
нання УПА і Т-во УПА ім. 
Чупринки-Шуxевича. 

Коли мова йде про член
ство ОбВУА, то воно склада
лося з усіx прошарків ко
лишніx вояків українського 
ггоxаджеяяя'. Еулк це стріль-
ці, підстаршини, старшини і 
генералітет українських ар
мій 1917-1920 років. Варто 
згадати, що активними чле^ 
нами ОбВУА були генерали 
Петро Самутин і Аркадій Ва-
лійський. Статут ОбВУА 
дозволяє бути його членами 
і тиx вояків українців, які 
с л у ж и л и в польськ ій , СОВЄТ-
ській, американській та ін
ших арміяx, якщо вони сто
ять на становищі соборности 
й суверенности української 
держави. 

Беручи до уваги дуже 
важливу ділянку, яку віді
грає друковане слово, а тим 
більше тому, що в орбіті 
ОбВУА були організації 
міжкрайового характеру, то 
потреба організаційного ор
гану була конечною. Спо
чатку ОбВУА видавало свій 

„Бюлетень ОбВУА", пізніше 
„Голос Комбатанта", але це 
не було задовільним. Оста
точно по довших перегово
рах з дивізійниками, які та
кож видавали свій окремий 
орган, завдяки переконли
вим аргументам ред. І. Кед
рина, 13-го травня 1961 року 
прийшло до узгіднення з ди
візійниками, щоб видавати 
престижевий журнал „Вісті 
Комбатанта", який появля
ється постійно від тієї дати. 
Співвидавцями цього журна
лу стали також Об'єднання 
кол. Вояків УІІА і Братство 
УСС. І хоч заходи ред. І. 
Кедрина принесли бажані ус
піхи, бо маєм6 один комба-
тантський журнал в діяспо~ 
рі, то вже від появи першого 
числа на нього впала відпо
відальність бути його редак
тором. Останніми роками 
редагують його д-р Миро
слав Малецький з Канади і 
ред. І. Кедрин зі ЗСА. 

В 1981 році почалася но
ва фаза діяльности ГУ ОбВ
УА, коли одержано прохання 
від чотирьох УСС-ів в Ні
меччині, щоб ОбВУА захис
тило архів Бойової Управи 
Легіону УСС, який перед 
зайняттям Відня совєтською 
армією перевезено в поспіху 
до Мюнхену, щоб не попав у 
большевицькі руки. Цей ар-

(Закінчення на стор. З) 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 
Яр. Климовський 
В Україні вшановано мистця М. Мороза 
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у цій частині дещо про т. 
3В. кооперативний календар 
на 1995 рік, у якому перед 
кожним місяцем красу
ються копії картин М. Моро
за. 

Обкладинку прикрашу
ють доспілі соняшники, що 
виражають радісний настрій. 

Перед січнем - засні
жена церква св. Івана Хре
стителя в Гантері. Площа 
перед цією церквою теж 
вкрита снігом. 

Перед лютим — засні
жена околиця у підніжжі 
Торрінґтону в стейті Кон-
нектикат. 

Перед березнем — роз-
топ над рікою Скагері в Кет-
скильськиx гораx. 

Перед квітнем — квіту
чі сади, серединою яких пли
ве річка. 

Перед травнем — св. 
Юр у Львові, оточений дере
вами на весні. 

Перед червнем - озеро 
Альбано, а над ним захма
рений небозвід. 

Перед липнем — дві дів
чини плетуть вінок на Івана 
Купала. Обі у вишиваних со
рочкаx і червониx запаскаx. 
Сидять на узліссі. На друго
му пляні ще три дівчини, що 
також плетуть вінок. Одна 
дівчина на передньому пляні 
має на голові червону хусти
ну, кінці якої спадають униз. 
Друга в косаx, що спадають 
їй на груди. 

Перед серпнем — мор
ське узбережжя, вкрите 
квіттям. Уздовж морського 
берега - кущі. Небозвід 
легко захмарений. 

Перед вереснем — гле
чик, а в ньому розквітла ка
лина. 

Перед жовтнем - осін
ня пора в Кетскильськиx го
раx. 

Перед листопадом — 
Карпати - Говерла й Чорна 
Гора. 

Перед груднем — роз
бурхана широка ріка, що ви
пливає з гірського підніж
жя. Обабіч — береги, вкриті 
снігом. 

*** 
Михайло Мороз наро

дився 7-го липня 1904 року в 
Пліx0ві на Тернопільщині. 
Від 1923 до 1926 року студі
ював у Мистецькій Школі 
Олекси Новаківського у 
Львові. 

В 1927 році, одержавши 
стипендію Митрополита Ан-
дрея Шептицького, виїхав до 
Парижу, де студіював ув 
Академії Жульєна та Ака
демії прикладного мистец
тва. 

Обидві ці високі мисте
цькі школи (широковідомі в 
світі) завершив 1930 р. 

Наступного року подо

рожував по Італії, звидівши 
багато музеїв і малярських 
виставок. Від 1937 до 1939 р. 
проживав у Львові, у Свято~ 
юрській Палаті поблизу Ми
трополита Андрея Шептиць
кого, його патрона. В поло
вині 1939 р. Митрополит Ан-
дрей Шептицький іменував 
Мороза професором мистец
тва Богословської Академії. 
Вибух Другої світової війни 
цю номінацію знівечив, на 
превеликий жаль. Роки 
1944—1949 пройшли на емі
грації в Німеччині, в Реґенс-
бурзі, в околиці якого нама
лював багато картин. У 19̂  
р. Михайло Мороз із друл^ 
Н0Ю та сином причалив на 
гостинну американську зем
лю. 

Період творчости Ми
хайла Мороза в ЗСА відзна
чений невтомною працею, 
численними виставками й 
нагородами. Життєвий 
шлях незрівняного мистця 
Михайла Мороза закінчився 
27-ГО вересня 1992 року. 

*** 
У Мороза був ще один 

від Бога даний талант — та
лант до співу. В нього був 
дуже приємного звучання 
тенор. У Реґенсбурзі Мороз 
співав у чоловічому хорі під 
дириґентурою Омеляна 
Плешкевича. У ЗСА, малю
ючи Кетскильські гори по
близу Гантеру, в неділю спі
вав у церковному хорі цер
кви св. Івана Хрестителя, 
яким диригував Любомир 
Лампіка, колишній член Ка
пелі Бандуристів. В обох 
згаданих хорах Мороз був 
солістом. 

До талантів Мороза до
дамо ще журналістичний. В 
альманаху ч. 2. „Українське 
мистецтво" за 1947 рік, у 
шестисторінковій статті 
„Мистці про мистецтво" по
міщено думки про мистец
тво таких вісьмох визначних 
мистців-мал ярів: Миколи 
Анастазієвського, Северина 
Борачка, Святослава Гор-
динського, Михайла Дмит-
ренка, Едварда Козака, Сте
пана Луцика, Михайла Мо
роза й Богдана Стебельсь-
кого. 

У писанні Михайла Мо
роза є провідна думка та 
найважливіще — логіка, що 
ціxує кожне літературне пи
сання. 

Мороз був погідної вдачі 
й умів розказувати веселі 
пригоди — свої та своїx зна
йомих. Його розповіді мали 
акторський характер під по
глядом дикції, не згадуючи 
подачі слова, за що його всі 
любили. 

Іван Головінський 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ в 

ДIЯСПОРI: ІДЕАЛ І ДІЙСНІСТЬ 
Доповідь виголошена 11-го грудня 1994 року на науковій 
конференції для відзначення Української Родини в ЗСА 

IІ 
Однак за даними перепису населення в ЗСА в 1970 році 

тільки 249,351 громадян подали українську мову як свою 
рідну. З цих даних бачимо, що тільки приблизно 12 відс. гро
мадян ЗСА українського походження подали українську мо
ву як свою рідну. В Канаді занепад української розмовної 
мови був відзначений у працяx Теслі (1968), Боцюрківа (1971) 
і Андерсона (1976). У своїй праці Боцюрків звернув увагу на 
велику різницю у вияві національно-етнічної свідомости се
ред українців, народжених чи ненароджених в Канаді. Подіб
ний вислід я одержав у своєму дослідженні високошкільної 
молоді в ЗСА. Відповідь на питання національно-етнічної 
ідентичности в порівнянні з розмовною мовою дає такий вис
лід: 42 відс. запитаних назвали себе українцями, 49 відс. заз
начили, що вони американські українці, а 9 відс. зазначили, 
що вони почуваються американцями українського похо
дження. 3-поміж тиx, які назвали себе українцями, 6З відс. 
назвали українську мову як розмовну, а З7 відс. — англій
ську. Пропорційно співвідношення є відворотне поміж укра
їнською і англійською мовою серед тиx, котрі почуваються 
американськими українцями. Серед них 66 відс. воліє ан
глійську, тільки З4 відс. — українську мову. Врешті ті, що 
вважають себе за американців українського походження, 72 
відс. віддають перевагу англійській, а тільки 28 відс. — ук
раїнській. З наведених даних бачимо, що в міру того, як змі
нюється чіткість національно-етнічного самовизначення, 
зменшується вживання української мови з 6З відс. на З4 відс. 
на 28 відс. 

Слід, однак, підкреслити, що хоч у минулому ми завва
жували процес занепаду розмовної української мови, цей 
процес не обов'язково буде продовжуватися в майбутньому. 
Сьогодні ми є свідками процесу державотворення незалеж
ної України. Реальна дійсність сильної української держави 
буде також мати позитивний вплив на діяспору та спричини
ться до відродження української мови і дуxовности. 

Однак збереження української мови і національно-ет

нічної свідомости в діяспорі само по собі ще не дає повного 
образу психологічного стану українських родин. Основним 
питанням з психологічної точки погляду є, до якої міри існує 
співмірність поміж станом українських родин, якими ми ба
жали б їх бачити, а якими вони є в дійсності в реальному що
денному житті. На тему, якими повинні б бути українські ро
дини, вже було багато сказано і написано. Якими є в дійснос
ті наші родини ми не маємо точних соціологічних студій, кот
рі б аналізували сучасний стан на підставі об'єктивних ста
тистичних даних. Все ж таки на підставі поверхової інфор
мації можемо зробити припущення, що в порівнянні до родин 
в нашому оточенні, українські родини в більшості зберіга
ють традиційні духові вартості, хоч також є правдою, що ті 
самі проблеми, які мають неукраїнці, знаходимо і серед ук
раїнців. 

На закінчення звернім увагу на деякі психологічні атри
бути, котрі допоможуть українським родинам виконати свої 
завдання в діяспорі. Тут згадаю тільки деякі головніші з 
них. Згадані атрибути можна поділити на дві групи, на ті, які 
мають основну загальну вартість в подружньому житті, та 
ті, які є особливо важливими для українських родин в діяс
порі. 3верну увагу кількома реченнями на більш основні із 
них. До тиx, які мають універсальну, загальну вартість, 
можна зачислити християнську любов, пошанування гіднос-
ти людини, вирозумілість, прощення. 

Християнська любов — це чеснота, про яку мало гово
риться сьогодні в нашому оточенні, пересяклому ідеями ре
лятивізму і прагматизму. На жаль, ще менше є християнсь
ка любов, практикована в щоденному житті. Суттю христи
янської любови є самопожертва в ім'я вищої мети,себто 
родини, суспільства чи нації. Подружжя і родини, котрі 
розв'язують проблеми життя з перспективи християнської 
любови, швидше знайдуть розв'язку в складних питанняx. 
Християнська любов впливає також у напрямі закріплення 
пошанування гідности людини. Багато проблем у сьогодніш
ньому зматеріялізованому світі випливає з того, що людину 
оцінюють в контексті її вартости, а не гідности. Відбираючи 
гідність в людини, ми знижуємо її до рівня об'єкту, з яким 
можна робити все, що xто забажає. Це у підсумку доводить 
до закону джунглів, насильства та інших злочинів, котрі в 
нашому оточенні є на денному порядку. Важливими прикме
тами в родинному співжитті є вирозуміння та вміння проща
ти, коли цього вимагають обставини. Це є складне психоло
гічне питання, на яке тяжко дати загальну відповідь, коли 
можна, а коли не можна бути вирозумілим. Знаємо, що лю

ди різняться не тільки вмінням об'єктивно оцінювати ситуа
цію, але також, що на їхню оцінку впливають суб'єктивні 
психологічні чинники. Селіґман у своїй теорії причин і Елліс 
в теорії раціональних емоцій вказують, що люди різняться 
рівнем оцінки зовнішніx явищ у тому сенсі, чи вони дума
ють, що згадані явища залежні від їхнього впливу, чи ні. 

Крім згаданих прикмет, котрі є важливими для кожної 
людини в її особистому житті, звернім коротку увагу на ті 
атрибути, які можуть допомогти українській родині сповни
ти свою місію в діяспорі. Тут можемо згадати: любов і поша
нівок до духової спадщини предків, ідеалізм, жертвенність, 
самодисципліну, толерантність і витривалість. Пошанівку до 
духової спадщини набуває людина в дитинстві в родинному 
середовищі, коли батьки не тільки на словаx, але і на ділаx 
виявляють позитивне наставлення до рідної мови, культури 
і традицій. Основне місце у цьому процесі займає освіта. ^ 
вічена людина не буде захоплюватися приманливими клй 
ми чужого оточення. Вона буде розуміти, любити і шанувати 
непроминаючі вартості тисячолітньої української культури. 
Дією людини керують дві світоглядові сили, ідеалізм і праг
матизм. Різниця поміж цими світоглядами полягає у тому, 
що ідеалісти інтерпретують дійсність такою, якою вони ба
жали б її бачити, в той час як прагматисти інтерпретують 
дійсність такою, якою вони її бачать в даний момент. Само
зрозуміло, що в тієї самої людини, в залежності від обставин 
і мети, може переважати ідеалізм або прагматизм. В зага
льному, однак, батьки з ідеалістичним світоглядом краще 
зберігають національно-етнічні вартості, бо їхні зусилля і 
праця не є самоціллю, але засобом для досягнення вищої 
мети. 

Ідеалістичний спосіб життя вимагає багато жертвеннос-
ти, витривалости і самодисципліни. Суть у тому, що ідеаліс
ти завжди працюють для майбутнього, бо бажають його ба
чити кращим, ніж сучасність. Це в свою чергу вимагає жерт-
венного способу життя. Один відомий англійський історик 
висловив думку, що мрія стає дійсністю, коли витримає про
бу часу. Наша нація протягом своєї історії, а особливо за ми
нулого півстоліття, дала багато доказів жертвенности, ви
тривалости та героїчного способу життя. Тут маю на думці 
героїзм щоденного життя, такий притаманну українським 
родинам. 

Сьогодні, коли відзначаємо рік Української Родини, з оп
тимізмом можемо глядіти в майбутнє, що наші свідомі ро
дини в діяспорі допоможуть Україні успішно завершити но
вий етап державного будівництва. 
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Відзначення 50-ліття смерти 
Митрополита Шептицького 

в Гартфорді 
Українська громада Гарт-

форду та околиць 13-го лис
топада 1^4 року відзначи
ла 50-ті роковини смерти 
Слуги Божого Митрополи
та Андрея Шептицького. 

Святкування розпочало
ся зранку о год. 8:30,КОЛИ в 
українській католицькій 
ц е р к в і св . А р x и с т р а т и г а 
Миxаїла декан Стефан Чо-
мко відслужив Божественну 
Літурґію в наміренні покій
ного Митрополита Андрея 
і виголосив прекрасну про
повідь в ознаменування 50
их роковин смерти велико
го князя нашої Української 
Католицької Церкви. Від
так о 3-ій год. по полудні 
Відділ Патріярxального 
Товариства в Гартфорді під 
патронатом Гартфордсько-
го деканату влаштував свя
точну академію. 

П е р ш и м и д о ш к і л ь н о ї 
двдиторії, дбайливо приб
раної Михайлом Шевчу
ком, прийшли діти. Вони 
беруть участь в новостворе-
ному дитячому шкільному 
хорі під диригуванням вчи
тельки музики Лариси Гут-
никевич. в їхньому викона
нні по-дитячому щиро про
звучала молитва „Отче наш". 
Святкову академію від
крив о. Павло Волянський. І 
знову в авдиторії зазвучали 
дитяч і голоси : ш к і л ь н и й 
хор виконав пісню „Митро
полите наш, Андрею". При
сутні теплими оплесками 
нагородили надxненний ви
ступ дітей. 

Далі голова Крайової 
у п р а в и П а т р і я р x а л ь н о г о 
Товариства в ЗСА інж. Оле-
ксандер Пришляк виголо
сив святкову доповідь. 

У своєму виступі допові
дач згадав про славний рід 
Шептицькиx, що походив із 
старого боярського роду, 
який видав визначних вла
дик. 

Прелеґент присвятив на
лежну увагу велик ій візії 
Митрополита Андрея про 
єдність xристййнськиx цер
ков Сходу і Заходу: „Щоб 
усі були одно". Святоюрсь-
кий Митрополит Андрей 
дав почин до Велиградсь-
киx міжнародних унійниx 

конгресів і був головним 
надxненником тиx унійниx 
з'їздів, які під його впливом 
відкинули нездорову кон
цепцію облатинщення на
шої Сxідньої Церкви, щ о 
стала в злуці з Апостольсь
ким престолом. 

З певною дозою докору 
доповідач висловив жаль, 
що процес беатифікації Ми
трополита Андрея Шепти
цького проходить з велики
ми перешкодами, вказав на 
причини і п р о т и в н и к і в 
цього процесу. Кілька разів 
у своїй доповіді прелеґент 
порівнював діяльність Анд
рея Ш е п т и ц ь к о г о з й о г о 
наступником Патріярxом 
Йосифом Сліпим. 

Промову уважно вислуxа 
ли не тільки дорослі, але й 
діти. Після чого з декляма-
ціями виступили учні 7, 8, 9 
та 10 -ої кляс Школи Украї
н о з н а в с т в а в Г а р т ф о р д і . 
Вони зачитали вірші Рома
на З а в а д о в и ч а , , Запов іт 
В л а д и к и " та , , М о л и т в у " 
Митрополита Iларіона. Ве
лику ролю у підготові шкі
льної молоді відіграли ди
ректор школи Марта Кузь
мович, вчителі Володимир 
Теслюк, Марія Богневич і. 
Стефанія Мельник. 

Дійсною окрасою мисте
цької частини академії був 
м и с т е ц ь к и й в и с т у п х о р у 
„Діброва" під довголітнім 
к е р і в н и ц т в о м д и р и ґ е н т а -
інженера О. Пришляка. Во
ни виконали: „Блажен муж" 
(псалом — Київський роз
спів), „Через поле широкеє" 
( м у з и к а Д м и т р а К о т к а ) , 
, ,Ой з і й ш л а з о р я " ( Д у м а 
про Почаївську Божу матір, 
музика Миколи Леонтови-
ча) і , , К а н т а т у " ( М у з и к а 
Бориса КУДрика ). Виступ 
хору прикрасили своїм спі
вом солісти Ігор Стасюк, 
Борис Крупа, Катруся Зас-
тавська та Ярослав Застав~ 
ський. Могутньою молит
вою „Боже, вислухай бла
гання", яку відспівав хор і 

' чйелаші їірйсутні, закінче-
Hd ц ю святкову академію, 
присвячену пам'яті велико
го князя Святоюрської го
ри. 

Д-р Iриней Гутникевич 

Комітет Допомоги Україні 
ЦЕНТРАЛЬНОГО НЮ ДЖЕРЗІ 

При співпраці з 

Українською Спортовою Централею 
Америки і Канади ( УСЦАК ) 
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ЯКА ВІДБУДЕТЬСЯ В СУБОТУ 
25-ГО лютого , 1995 РОКУ 

В ЦЕНТРI УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
в САВТ БАВНД БРУК, НЮ ДЖЕРЗІ 
ПОЧАТОК ЗАБАВИ О ГОД. б:30 ВЕЧОРА 
ПРИ ЗВУКАX ПОПУЛЯРНОЇ ОРКЕСТРИ—-

" 4^ДТЛ МОРҐДНЛ " 
КОКТЕЙЯ, ВЕЧЕРЯ З ОБСЙVГОЮ, БЛРЛ, 

ПIЗНД XОЯОДНД ПЕРЕКVСКД, ЯЬОТЕРIЯ ПА ВИГРДШ 

ВЕСЬ ДОХІД ПРИЗНАЧЕНИЙ 
НА ФІНАНСОВУ ПІДДЕРЖКУ УКРАЇНСЬКИХ СПОРТОВЦШ 

" 0,1ПМПЯДИ-АТЛАНТА 1996 " 
ДОПОМОЖІМО УКРАЇНСЬКИМ ОЛІМПІЙЦЯМ І ШНО 

РЕПРЕЗЕНТУВАТИ УКРАЇНУ 

КВИТКИ в ЦІНI S З5.00 ВІД ОСОБИ, для СТУДЕНТІВ S 25.00, 
ЗАМОВЛЯТИ з ПЕРЕДПЛАТОЮ 

ПРИ КАС1 : КВИТКИ В IПНІ $ 40.00 ВІД ОСОБИ. /IЛЯ СТУДЕНТІВ $ З0.00 

КРЕДИТI ВКА СВ. АНДРІЯ тсл. ( 908 ) 469-9085 
ДАМ'ЯН ҐЕЧА тел. ( 908 ) 755-8156 
ОТЕЦЬ І. ЛИШУК 1XУI. ( 908 ) 356-5706 
ОЛЕСЬ НАПОРА тел.(201)761-7174 
ЮРКО МIЩЕНКО тел. ( 908) 671 -1914 

В Україні 
(З інформацій У НІ АР) 

КИЇВ. — Оголошено ре
зультати конкурсу Спілки 
Журналістів України та ви
робничого об'єднання „Чор
нобильська АЕС" під деві
зою „Чорнобильська АЕС 
вчора, сьогодні... А завтра?" 
Переможцями стали редак
ції газет „Київський Вісник" 
та „Київська Правда". Вони 
отримали по 1,20О дол. на
городи. Інформаційне агент
ство У Н I А Н д і с т а л о 850 
дол. Заохочувальною премі
єю в сумі 350 дол. відзначе
но працю газети „Ділова Ук
раїна". Усього на конкурс бу
ло представлено понад 450 
м а т е р і я л і в р і зноманітних 
жанрів. У 1995 році конкурс 
буде продовжено з наданням 
йому статусу міжнародного, 
оскільки він привернув ува
гу засобів масової інформа
ції до проблем 4АЕС і допо
міг багатьом читачам зміни
ти своє ставлення до атом
ної енергетики. 

ТЕРНОПІЛЬ. - Голову 
правління агрофірми „Про
скурів" Івана Рудика, який 
видавав себе за дипломата 
Міністерства Зовнішніx Еко
номічних Зв ' я зк ів (M3E3), 
засуджено за контрабанду. 
Заліщицький районний суд 
засудив його до двох років 
позбавлення волі за те, що 
віз незадекляровану валюту 
через кордон і пашпорт Во
лодимира Бортника. Під час 
затримання він назвав себе 
дипломатом M 3 E 3 і радни

ком амбасади України в Бу-
карещті. Його звинувачено 
за статтею 70 Карного ко
дексу України і засуджено до 
двох років таборів суворого 
режиму. 

Л У Г А Н С Ь К Е . - Тут 
с т в о р и л о с я г р о м а д с ь к е 
О б ' є д н а н н я „Родіна" , яке 
розпочало кампанію за від
новлення Союзу. Нове утво
рення виникло з ініціятиви 
місцевих рад та депутатів, 
які взяли участь у другому 
конгресі народів СССР. 

СИМФЕРОПIЛЬ. - За
ступник голови Верховної 
Ради Криму Віктор Межак 
сказав, що на порядку ден
нім стало питання про на
дання кримчанам російсько
го г р о м а д я н с т в а . П а р л я -
мент а в т о н о м і ї у x в а л и в 
звернення до президента Ро
сії Боріса Єльцина з прохан
ням відкрити у Севастополі, 
Симферополі та інших міс
таx Криму російські консу~ 
ляти д л я о ф о р м л е н н я ро
сійського громадянства усім 
бажаючим. Президент авто
номії Юрій Мєшков заявив 
на телевізії, що всім, xто от
римає російське громадян
ство, будуть виплачувати ро
сійські пенсії. Мєшков також 
сказав, що настав час ско-
ристати з порад робітника 
симферопільського елект
ромашинобудівного заводу, 
який сказав" „Пора, това
ришу п р е з и д е н т е , одягти 
шкіряну куртку, взяти му-
зер і навести порядок". Піс
ля цього Ю. Мєшков виїхав 
з офіційною візитою до Ки
таю. 

45'річчя... 
(Закінчення зі стор. 2) 

xів складався майже з 500 
р ізних експонат ів і понад 
1,50О скляних кліш, які від
д з е р к а л ю в а л и всі аспекти 
г е р о ї ч н о ї і с тор і ї Л е г і о н у 
УСС. ГУ ОбВУА рівночасно 
на прохання ще живучиx то
ді членів Управи Братства 
УСС в ЗСА постановила на 
швидку руку зібрати потріб
ні фонди і в червні 1982 ро
ку перевезено архів до ЗСА. 
Від цієї дати перевозу вся 
наша енергія і увага абсор
бувала нас на те, щоб якнай
швидше зберегти скляні КЛІ-
ші, бо понад 70 років зроби
ли свою нищівну роботу. Всі 
кліші і експонати перевірено 
і ті, які потребували негай
ної віднови, взято до уваги. 
Ми були щасливі , що цією 
в і д п о в і д а л ь н о ю р о б о т о ю 
зайнявся інж. Лев Колен-
ський , я к и й с п е ц і я л ь н о ю 
ф о т о г р а ф і ч н о ю техн ікою 
зберіг більшість ушкодже
них кліш і перевів їх на про-
зірки, з яких роблено знім
ки. Тепер відновлено і збере
жено дещо більше, ніж по
ловину архіву. Процес збере
ження і відновлення продов
ж у є т ь с я . В е л и к и й в к л а д 
енергії і праці вложив у про
цес з б е р е ж е н н я ч л е н ГУ 
ОбВУ\ Кость Гречак, бо він 
привів архів до п о р я д к у і 
зорганізував його так , що 
він може бути мандрівним. 
Це д а л о нам нагоду м а т и 
вперше в історії архіву УСС 
публічні виставки, де грома
да, а особливо молодь, мала 
рідкісну нагоду побачити іс
торію УСС. Таких публічних 
виставок в ідбулося понад 
десять і на них було показа

но понад 1,50О знімків і ек
спонатів. 

З нагоди такої виставки 
архіву 25-ГО вересня 1986 ро
ку у Філядельфії , члени Уп
рави Братства в ЗСА зустрі
лися з Екзекутивою ОбВУ\, 
щоб передати нам уповнова-
жнення продовжувати і збе
рігати стрілецьку ідею і тра
дицію, подвижником якої 
було Братство УСС у ЗСА. 
Ті, які тоді були з нами, ві
дійшли від нас на вічну вар
ту, однак ОбВУ\ прийняло 
від о. митрата Василя Голо-
вінського, Івана Данківсько-
го , Степана Конрадаг д-ра 
Сенківа і Василишина їх ос
танній салют. Перебираючи 
естафету Братства, ОбВУА 
з о б о в ' я з а л о с я робити всі 
можлив і заходи, щоб істо
рію Легіону УСС захистити і 
передати її майбутнім поко
лінням. 

Немає у нас сумніву, що 
т і , як і є в т е п е р і ш н ь о м у 
с к л а д і ГУ ОбВУА, а с а м е 
Осип Труш — голова, Мико
ла Турецький — перший за
ступник, Орест Городиський 
— другий заступник, Олек-
сандер Білевич — секретар, 
Кость Гречак — скарбник і 
в ільні члени: Орест Лиси-
нецький, Володимир Шпир-
ка , Я р о с л а в Ш м о т о л о x а , 
Ефрозина Дітель і Осип Ле-
вицький виконають свої зав
дання, так як це вони робили 
протягом 12 років безкорис
ною працею у всіx аспектах 
процесу збереження архіву 
Легіону УСС і своєю жер-
твенною відданістю цим зав
данням допомогли виконати 
намічені цілі ОбВУ\ і зали
шилися вірні нашому кличе
ві „Захищаючи минуле Укра
їни — з б е р і г а є м о її май
бутнє". 

N M L 
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У цьому 1994 році спов
нилося 70 років від часу за
снування української правос
лавної парафії св. Володи
мира. Від довшого часу ця 
річниця виринала на різних 
засіданняx Управи парафії і 
після різних обговорень рі
шено відзначити цю велича
ву дату відповідною святоч
ною програмою. 

Iз створенням Святочно
го комітету цього відзначен
ня, головою комітету вибраг 
но Аллу Ґрайф, яка разом із 
членами комітету розробила 
плян праці. Незадовго до ко
мітету увійшли члени моло
дечих прицерковниx органі
зацій, які своїми суґестіями, 
порадами, пропозиціями ви
повнили точки програми. І 
хоч програма мала вид за
округлення, все одно в ній 
виднілися деякі важні неза-
певнені, чи радше не охопле
ні важні справи. Бо це ж від
значення праці відданих лю
дей, які від 1924 року на про
тязі 70-оx років тут жили, 
тут вкладали свою працю на 
розбудову, розвиток й покра
щання парафії й оминули 
мовчанкою їх самих і їх му-
равлину працю означало б 
оминання не лише кількох 
сторінок історії парафії, а й 
оминення кількох її важних 
частин-розді л ів. 

Маючи це на увазі, поча
лися інтенсивні розшуки в 
застарілиx парафіяльних 
книгаx-річникаx від 1924 ро
ку, вишукуючи рік за роком 
відповідні інформації: про
токоли зборів, часописні до
писи, світлини, летючки-афі-
ші, жертводавці та все інше, 
що відносилося до повної 
згадки записаною історією 
діяльности парафії. 

Накопичення цього ма-
теріялу показало, що не 
ввесь цей матеріял-докумен~ 
тацію можна оформити на 
час і представити його навіть 
у сконденсованій формі. Тре
ба було шукати якоїсь аль
тернативи. Затяжні обгово
рення, кінцево, привели до 
рішення: коротку згадку про 
існування й розвиток діяль
ности парафії видати двог,я: 
мовно н е в е л й ч ^ ю брошур^ І 
рою, щось у формі довідни
ка під назвою „Наше життя, 
наша громада"; присвятити 
більше часу на детальніші 
розшуки документації пара
фії і приготувати матеріял 
до оформлення книжки „Іс
торія парафії" та згодом ви
дати; у призначені дні — су
боту, 29-ГО і неділю, 30-го 
жовтня 1994 року, уложити 
програму святкувань: суботу 
відзначити концертом, неді
л ю відзначити бенкетом. 

Програму святкувань та 
участь у них Митрополита 
Константина та Арxиєписко-
па Антонія оголошено в ук
раїнській пресі та в радіо. 

В суботу, о 5-ій вечора 
відбулася Свята Сповідь, до 
якої масово приступила мо
лодь парафії та парафіяни. О 
год. 6-ій вечора відслужено 
Вечірню та поминальну від
праву за всіx священослужи-
телів й парафіян собору св. 
Володимира. У цих відпра
ваx брали участь: Митропо
лит Константин, Арxиєпис-
коп Антоній, Єпископ Всево
лод з УПЦ в Америці Все
ленського Патріярxа, о. 
Кристоф — настоятель па
рафії св. Миколи в Лейквуді, 
о. Юрій Сівко — настоятель 
Свято-Троїцької церкви в 
Норт Роялтон, та наші катед-
ральні отці — о. Іван Нако
нечний — настоятель собору 
св. Володимира й о. прото
пресвітер Степан Ганкевич — 
настоятель емерітус. Вели
чаво співав церковний хор 
під дириґентурою Маркіяна 
Комічака. 

Після відправ о год. 7:З0 
вечора у просторій залі пара-

Відзначення 70-ої річниці 
заснування парафії св. 

Володимира в Пармі 

Митрополит Константин, Арxиєпископ Антоній, духовенство й вівтарні прислужники 
після Літургії в соборі св. Володимира в Пармі. 

фіяльного центру відбувся 
величавий концерт. Точки 
програми концерту були ви
повнені парафіяльною мо
лоддю — членами прицер-
ковниx організацій. Концерт 
відкрила привітальним сло
вом Алла Ґрайф — голова 
Святкового Комітету, пред
ставивши Люсю Норку-Ко-
мічак, яка провадила про
грамою вечора. Програма 
була уложена у своєрідний 
спосіб, де перед кожним вис
тупом даної групи-виконав-
ців точки було вплетене ко
ротке пояснення-представ-
лення виконавців із згадкою 
про їхню діяльність. 

Першою точкою був 
виступ членів Школи Україн
ського Танку „Каштан" під 
назвою „Привіт". Прекрасне 
виконання танку з українсь
ким традиційним привітом 

''^ хлібом і сіллю на одно-
йайно вишитиx рушникаx та 
грація самого виконання по
лонило переповнену залю 
присутніx, які обдарували 
виконавців бурxливими оп
лесками. Наступною точкою 
був виступ учнів недільної 
школи. Під проводом Ірини 
Маxлай учні відспівали ко
роткі пісні в англійській мо
ві. Молоді бандуристи-по-
чатківці на спеціяльниx ма
лого розміру бандураx мали 
можливість показати свої 
здібності. Вони виконали ме
лодію пісні „Брате Іване". 

Початківці танцюваль
ної групи (третьої), які кож
ної середи мають лекції тан
ців, можливо перший раз на 
сцені, під проводом свого 
вчителя Давида Возняка, 
продемонстрували кілька не
складних танків. Група чле
нів молодшого відділу Укра
їнської Православної Ліги 
відчитала у двох моваx ко
ротку історію парафії. Учні 
суботньої Школи Україно
знавства під акомпаньямент 
піяно пані-матки Оксани Бод-
нарчук відпівали пісню 
„Явір" (слова Т. Шевченка) 
та продеклямували вірші 
приготовані спеціяльно до 
70-річчя постання парафії. 

Молодий початківець-піяніст 
Михась Сівко, учень другої 
кляси, виконав на піяно 
„їхав козак за Дунай". Тан
цювальна група Школи Ук
раїнського Танку „Каштан", 
яка побувала на сценаx не 
лише в містаx Америки, але 
й поза нею (також в Україні), 
продемонструвала серію тан
ців у повноті їх краси, еле
гантності та в ритміці їх ви

конання, збираючи довгі оп
лески присутніx, як дійсно 
заслужену нагороду. Остан
ньою точкою програми був 
виступ членів Школи Банду
ри із своїми інструкторами 
Надією Тарнавською, Лю
бою Завадівською та Андрі
єм Бебко, під керівництвом 
д-ра Ігоря Маxлая, де в поєд
нанні з вокальною групою, 
під акомпаньямент бандур, 
очарували присутніx своїми 
мелодійними голосами у 
виконанні трьох пісень.Ціла 
програма була виконана на 
високому рівні і вияв задово
лення присутніx був надзви
чайний. 

Недаром у своїм слові о. 
І. Наконечний, настоятель 
парафії, насвітлюючи точки 
з життя парафії, підкреслив 
ентузіязм молодиx талантів. 
Словами, що молодь парафії 
існує, активізується в пара
фіяльному житті та діяль
ності, і коли така молодь є, 
то майбутність парафії за
певнена. 

Після концерту присутні 
мали нагоду і приємність 
гоститися кавою та солод
ким, приготованим Сестриц-
твом св. Ольги й членами 
Української Православної 
Ліги. 

Продовження святку
вань відбулося наступного 
дня в неділю, о . год. 9:З0 
ранку величавою процесією 
духовенства, 19 вівтарних 
прислужників, дітей, пара
фіян, під спів хору та майо
ріння хоругов і прапорів, від 
парафіяльного дому під зву
ки дзвонів процесія наблизи
лась до xраму. Перед входом 
до xраму Митрополита Кон
стантина й Арxиєпископа Ан
тонія китицями червониx 
рож привітали члени УП Л-
ґи Меланія Наконечна й Ан-
на Клепач. Хлібом і сіллю та 
щирими словами привітала 
Владик голова Управи пара
фії Марія Сулим-Турчин, а в 
притворі церкви привітав 
Владик настоятель парафії 
о. І. Наконечний та впрова
див процесію у xрам. 

Арxирейська Свята Лі
тургія відбулася при участі 
всіx священосл у жителів під 
спів українського хору М. 
Комічака. Проповідь Митро
полита Константина на єван
гельську тему, пов'язану з 
життям парафії, зворушила 
переповнений xрам вірних і 
залишила в пам'яті великий 
духовний скарб в тутеш
ньому житті. Святе Причас
тя довгим рядам вірних уді-
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Адріян Кащенко: 

ОПОВІДАННЯ ПРО СЛАВНЕ 
ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ НИЗОВЕ 

Коротка історія Війська Запорозького з малюнками, 
картами і плянами. 

Оповідання для середнього та старшого шкільного віку. 
Видає Редколегія 
Мистецьке Оформлення Юхима Кудя 
Упйрядкування С. П. Пінчука 
Переднє слово Олеся Гончара 

Київ, видавництво мВеселка", стор. 266. 
Тверда оправа, ціна 20.00 дол. 

Незаслужено вилучений з української літератури в часи ре
жиму, автор відтворив життя запорозьких козаків, їхню бо
ротьбу з ворогами за незалежність. 3і сторінок його опо

відань постає славна історія Запорозької Січі. 
Можна набувати у книгарні Свободи, 

Мешканці стейту Ню Джерзі зобов'язані долучити до ціни 
б% продажного податку. 
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ляли два Владики. Після 
Святої Літургії всі вірні й 
гості перейшли до великої 
залі парафіяльного центру 
на бенкет. 

З а ля бенкету була від
повідно приготовлена. Понад 
З0 круглих столів по 10 крі
сел біля кожного стола, нак
риті білими обрусами з жи
вими квітами на кожному, 
головний стіл для достойних 
гостей обрамований букета
ми квітів, запалені свічки, 
надавали тон величавости 
святочної події. 

До заповненої людьми 
залі під спів „Iспола еті дес
пота" ввійшли Владики, ду
ховенство, парафіяльні дос
тойники, їхній вxід на залю 
привітала теплими словами 
yxjЄ,4V\1\я тттпг.тпV кпяг.V\ укря~ 
їнської школи Лія Бечко Й 
подарувала Владикам букет 
синь6-жовтйx квітівГ IУ бла
гословенням Владики о. І. 
Наконечний молитвою „От
че наш" започаткував бен
кет. 

Д-р І. Маxлай, як госпо
дар бенкету, представив кон-
ґресмена Гока, що як і інші 
кандидати в передвиборчій 
кампанії „не забули" про на
род, та запропонував тост в 
пам'ять фундаторів парафії, 
священослужителів та пара
фіян, які своєю працею при
чинилися до сьогоднішніx 
святкувань. 

Після святочної вечері 
представлено достойників 
головного стола, відчитано 
привіти та покликано до сло
ва промовців. Голова Управи 
привітала усіx присутніx, по
дякувала комітетам, що при
чинилися до влаштування 
цього свята, торкнулася ко
ротко 70-літньої історії жит
тя парафії та закликала до 
дальшої праці в майбутньо
му. 

Арxиєпископ Антоній зо
середився на поученні й ро
зумінні науки Xриста у при-
міненні її до християнського 
життя. 

Настоятель емерітус о. 
С. Ганкевич, із свого 34-річ
ного служіння парафії, під
креслив овочі 70-літньої ді
яльности парафії, подякував 
усім тим, які побудували й 
розбудували парафію та* її 
життя у великих досягнен
няx для майбутніx поколінь. 

На закінчення бенкету 
настоятель Свято-Троїцької 
парафії о. Ю. Сівко молит
вою закінчив святкування. 

В. Iванчук 

В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ 
нашої найдорожчої 

СЕСТРИ і ТЕТИ 
6л.п. 

ОЛЕНИ ҐIБИ 
зродуБРИТТАН 

ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ 
будуть відправлені в 

суботу 28-ГО січня 1995 р. в церкві св. Юра в Ню 
Йорку о год. 9-ій ранку; 

в катедрі Непорочного Зачаття у Філядельфії о 
год. 8-ій ранку; ^ 

в катедрі св. Юра у Львові та 
в церкві св. Юра в Яворові, Україна. 

Про молитви за душу покійної Олени просять: 
брат -- РОМАН з ріднею 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 27-го СІЧНЯ 1995 р. 
Ч. 17. 

Різдвяний концерт і зустріч 
св. Миколая в Рочестері 

Св. п. д-р В. Кіналь - вийняткова добра людина 

Св. Миколай серед дітей 

Кожного року учні 
„Рідної Школи" в Рочестері, 
Н.Й., влаштовують різд
вяний концерт і зустрічають 
св. Миколая. Цього року 
імпреза відбулася 17-го 
грудня 1994 року в авдиторії 
школи св. Йосафата, на яку 
прийшли батьки, рідня, свя
щеники від трьох церков і 
особи, які цікавляться пра
цею молоді. 

Мистецьким керівником 
у нашій школі є енергійна 
вчителька Натал1я Дуда, аб-
сольвентка Львівської кон
серваторії. Під її фаховим 
диригуванням і при помочі 
всіx учителів діти гарно 
вивчили слова і техніку 
виконання. 

Головна частина прог
рами — це різдвяна сценка, 
де показано наші різдвяні 
звичаї на Свят-вечір. Прог
рама почалася вступним 
словом директора школи 
П.Лещишина, в якому він 
привітав всіx присутніx і 
передав святочні побажання 
з нагоди Різдва й Нового 
Року від учителів та від себе. 
При цьому також подав до 
відома, що заходами Плас
тового Відділу Українського 
Народного Союзу ч.66, учні 
дістануть від УНС журнал 
„Веселка", олівці й пера. 
Кошти за перекуску й на-
питки для учнів покриє 

УНСоюз. При цій нагоді 
багато було сказано про 
різноманітну фінансову й 
видавничу працю УНСоюзу 
та про його заслуги для 
української громади в діяс-
порі й в Україні, тому всі ук
раїнці повинні стати членами 
цієї заслуженої забеспече-
невої установи. УНСоюз 
видає великі суми на 
стипендії для українських 
студентів і на поміч школам 
та різним установам в 
Україні. Присутні мали 
нагоду взяти летючки про 
різнородну діяльність 
100-літньго УНСоюзу. 

У сцені взяли участь (як 
дієві особи) 0 л я Косцюк, 
Мирося Борис, Xристя 
Петрашко й Юрій Перташко. 
їм належиться подяка за їх 
труд і милозвучний спів. При 
кінці сценки під звуки пісні 
„Xто Миколая любить", у 
супроводі агентів на залю 
увійшов св. Миколай. Він 
після привіту й відповідного 
слова, почав роздавати дітям 
даруночки. Коли св. Ми
колай відійшов, діти вго
щалися „піццою" і напит~ 
ками. 

Загальне вражіння з 
концерту було дуже пози
тивне, бо виконавці були 
3дисципліновані і знали свої 
ролі. 

П. Лещишин 
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ПАЧКИ I ХАРЧI ДО УКРАЇНИ 
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Закінчилися глибокі пе
реживання, терпіння рідниx і 
приятелів, багатьох людей, 
що переживають відхід з жит
тя лікаря Василя Кіналя. 

Його життя таке багате 
успіхами, вкладом його до
помоги хворим, громаді, зо
крема ближнім, його пос
тійним збагачуванням знан
ня лікаря. Як тішився Ва
силь Кіналь своєю успішніс
тю в лікуванні. Але був він 
успішним не тільки як лікар, 
але й як активний працівник 
в громаді. Його відома дбай
ливість про церкву, допома
гав при її будові в місті 
Йонкерсі, велика активність 
у житті парафії — завжди на 
відправаx читав Апостола, до
кладно знав потреби церкви, 
їх заспокоював постійно. Йо
го відношення до церкви бу
ло прикладом - виявляв жерт-
венність часу, фондів, пос
тійна участь, спів, полагод-
жування різних потреб при 
будові церкви. Неможливо 
було уявити те, як буде да
вати собі раду парафія без уча
сти в її житті д-ра В. Кіналя. 

Його життєпис невідо
мий в громадянстві. Йому не 
треба було виявів признання. 
А можливо варто було б, 
щоб теперішнє покоління бу
ло поінформоване про його 
вклад у життя як лікаря, гро
мадянина, господаря, зокре
ма дбайливого відданого то
вариша життя дружині, бать
ка дітям. Дружині він багато 
завдячує, вона ж мала вели
кий вклад у культуру грома
дянства, як малярка. Вона ви
готовила дуже багато картин 
і пожертвувала їх повністю 
на допомогу потребуючим. 
Картини були виставлені в 
мистецькій ґалерії Михайла і 
Ярослави Шафранюків у То
ронто. Це була вийняткова 
виставка картин, бо Василь 
Кіналь оплатив їх оформ
лення. 

Як лікар В. Кіналь здо
був був стільки лікарських 
фахових спеціяльностей, стіль
ки признань від врятованих 
від смерти й недуг людей. 
Але багатьом людям відо
мий вклад родини Кіналів у 
збагачення культурного вне
ску її також і в мистецьке 
життя. Ярослава була автор-

V П А , 194З-49. Д О В І Д Н И К 
Ню Йорк: Пролог, 1994. 
Ціна до 12-го лютого: 

12 доляр ів (US Funds) : 
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NEW YORK, NY 10003-8364 
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ЗВ'ЯЗОК з УКРАЇНОЮ ВІД 1988 P. 
1З0,000 ПАЧОК ДОСТАВЛЕНО 

* достава товару з України до ЗСА і Канади 
# пересилка пачок # передача грошей * достава контейнерів в Україну 

ХАРЧОВІ ПАЧКИ 
(ціна включає 

доставу в Україні) 
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Олія 
Маргарина 
М'ясні вироби 
Кава розчинна 
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10кг 
10кг 
10кг 
Зл 
2кг 
2кг 

20Or 
50Or 
77Or 
80Or 
1 1 3 ф 
0CDN 

ДРУКАРНЯ 

З власної 
друкарні в 

Україні 
пропонуємо: 

KOBZA Inc. 

С. Караванський - Практичний словник синонімів уфаїнської мови 
- Секрети української мови 

Василь Барка - Кавказ 2т. 
Дмитро Чужевський - Нариси з Історії Філософії на Україні 
Іван Коxан - Імунологія 
Форрест - Основи Хірургії 2т. 
Бушер - Основи медичних знань за Давідсоном 2т. 
Сергій Єфремов - 3 а рік 1912-ий. Більшовики в Києві 
Понад 60 книжок надруковано. 3а каталогом звертайтеся до КОБЗИ 

10О The East Mal l , # 1 0 , Toronto, Ont. Canada, M8Z 5X2 
Tel . : 4 1 6 - 2 5 3 - 1 8 7 1 , Fax: 416 -253 -9515 

кою згаданих картин у мис
тецькій ґалерії Шафранюків 
у Торонто, а родина Кіналів 
оплатила не тільки оформ
лення картин, але повну об
слугу виставки членами ро
дини. 

Пожертва родини Кіна
лів була маловідома зага
лові громадянства. На вис
тавці картин працювали не 
тільки Ярослава, Василь, але 
й їхні сини. Пожертва була у 
висоті 10,000 дол., картини 
були розпродані повністю. 
„Малярка Ярослава Дарія 
Островська-Кіналь" - стаття, 
що була в журналі Союзу 
Українок Канади „Промінь" 
у лютому 1986 року, інфор
мувала про велику актив
ність Ярослави в мистець
кому житті ЗСА та поза ни
м и — в Канаді, в Парижі (се
ред 1,З00 малярів - учас
ників виставки були й дві 
картини Ярослави Кіналь). 
Була Ярослава часто суддею 
у ЗСА, а сама за свої картини 
вона дістала понад 10 наго
род. 

Кіналі у моєму житті 
здобули особливе моє відно
шення, вони стали мені бли
зькими, як рідня. Під час вій
ни я залишилася зовсім неза-
безпечена. Моїx батьків ви
везено в Казахстан, частина 
— були арештовані, брат 
один був в полоні в Німеч
чині. Коли я зустрілася з 
Ярославою, а згодом з Васи
лем, їхня родина заопіку
валася мною. Я не мала кон
такту з ніким з родини, довго 
нічого не було мені відомо 
про життя вивезених у жовт
ні 1939 року. А коли мені 
стало відомо про перебуван
ня моєї родини в Казахстані, 
тоді велику допомогу їм я 
могла дати завдяки родині 
Кіналів, навіть їхньої тітки, 
яка жила з нами. 

Шляхетність родини Кі
налів я відчувала весь час — 
з їхнього родинного відно
шення до мене, теплої опіки, 
любови. А це походило та
кож і від вкладу нашого Ва
силька, як ми його називали. 
Він діставав від своїx па
цієнтів багато харчів, а крім 
того приносив галузки ялин
ки з лікарні, а на них висіли 
золоті монети. Але не тільки 
така допомога була від на
шого Василька. Він обмежу
вав своє харчування, казав 
приготовити мішанину, зви
чайно різного роду ярини. 
Дбав про особливий оригі
нальний бюджет домашньо
го прожитку. 

Зазнавали ми в родині 
Кіналів багато доброти, поша

ни, приязні 1 тому я почу
валася в їхній родині як її 
член. 

Мені Василько виявляв 
багато уваги, опіки, турбот 
про мої шкільні потреби, 
уважав мене членом родини. 

І тому на саму згадку 
про його недугу переживала 
я болісні спомини. Останні 
мої відвідини хворого були в 
1991 році. Були ми на проході 
в лісі поблизу помешкання. 
Повертаючись іншими доро
гами до помешкання, я не 
могла помиритись з тим, ку
ди провадить Василько, про
сила, переконувала, але без 
висліду. Василько усміхався, 
мовчав. Поворот був скоро
чений, ми повернулись під 
проводом Василька. 

Великий вклад опіки, 
посвяти виявила Ярослава, 
доглядаючи понад три роки 
хворого в помешканні. Тіль
ки кілька останніx тижнів пе
ребув у лікарні під відданою 
опікою дружини. 

Вірю, що буде Василько 
жити в нашій пам'яті, хоч кі
нець його життя був вийнят
ково болісний. Але яким не
забутнім великим був вклад 
його в усе пережите, успішне, 
як вийняткової людини, про 
це було багато щирих про
мов, споминів про його гу
манність, чесноти на похо
роні. Ж и в е Василь Кіналь у 
пам'яті не тільки родини і 
приятелів, але великої кіль-
кости хворих, якими він опі
кувався. Буде жити в пам'яті 
народу, якому служив. Віри
мо, Бог уведе його душу в 
щасливе життя царства 
вічного. 

Тоня Гороxович 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

НЕДІЛЯ 
12-го л ю т о г о 1995 р. 

Рочестер, Н.Й. Річні загаль
ні збори Братства св. Йоса
фата 217-го Відд. відбу
дуться о год. 1-ій по пол. в 
школі св. I/Iосафата. На поряд
ку нарад звіти за минулий 
рік та вибір урядовців на 
1995 р. Проситься членів при
бути на збори і вирівняти 
свої залеглі вкладки По 
зборах буде смачна пере
куска. - С. Приймак - фін. 
секретар. 

10 % OFF НОВОРІЧНА ЗНИЖКА 
НА ХАРЧОВІ ПАКУНКИ дійсна по З1 січня 1995 

Мука 25Lb 
Цукор 25 Lb 
Риж 20 Lb 
Макарони 5 Lb 
Шинка 2 Lb 
Дріжджі 2 Lb 
3аг. вага 79 Lb 
sTp^ 

S99.0O 

Майонез 
Олія 

8Lb1 
8Lb 

М'ясо сніданкове 5 Lb| 
Воловина 
Шинка 

5Lb 
5Lb 

Гуляш 3 воловини 6 Lb 
Сардини 
3аг. вага 

\si^)o 

5Lb 
42 Lb 

S 1І2.5() 
Всі харчі з американських крамниць 
В .діну пакунка враховані коніт харчів, 
пересилки, достави та забезпечення. 

\^OKSANA 
INTERNATIONAL TRADE, ІПС.^ 
11ll East Elizabeth Avenue 
Linden, NJ 07036 
Ш: (9OH) 925-0717 

Цукор 50 Lb 
Мука 50Lb 
Гречка 10Lb 
Манка 10 Lb 
Вівсяні платки 10 Lb 
Олія 8Lb 
Майонез 8Lb 
Гулііш з воловини 6 Lb 
Макарони 5Lb 
Сухі дріжджі 2 Lb 
Зьг.вага 159Lb 

S2fp4fp S196.0O 

Цукор 25 Lb 
Мука 25Lb 
Гречка 10Lb 
Манка 10Lb 
Вівсяні платки 10Lb 
Олія 
Маііонез 
Макарони 
Шинка 
Сардини 
Сухі дріжджі 
3й', вага 

\SI Тр^ S 

8Lb 
8Lb 
5Lb 
1Lb 
1Lb 
2Lb 

118Lb 
15L0(A 

Гречка 
Вівсяні платки 
Манка 
Олія 

10Lb 
10Lb 
10Lb 
8Lb 

М'ясо сніданкове 7.5 Lb 
Гуляш з воловини 6Lb 
Шинка 3Lb 
Воловина 3Lb 
Сардини З Lb 
3 ^ . вага 61Lb 

sh^o S127.(Й) 

Напій "Tang" 
Тістечка 
Горіхове масло 
Чорнослив 
Цукор-пудра 
Суха сметана 
Рудзинки 
Кава 
Чай 
Шоколад-сироп 
Жувальні гумки 
3аг. вага 
Й ^ ^ S79. 

5Lb 
3Lb 

2,5Lb 
2,5Lb 

2Lb 
2Lb 
2Lb 
2Lb 
1Lb 

1,5Lb 
1Lb 

29Lb 
00 

і п л т 
3an вага 105Lb 
ціна S 24ОМ 

Шинкі 
Салямі 
Воловина 
Парівки 
Сардини 
Курячізупки 
Макарони 
Олія 
Риж 

6Lb 
3Lb 
3Lb 
1Lb 
3Lb 

12/24р 
5Lb 
1Gal 
20Lb 

KpiCEO 
Чорний перець 
Муштарда 
Оливки 
Кетчуп 
Курячі бульйони 
Сухе молоко 
Горошок 
Рудзинки 

6Lb 
1Lb 

1,5Lb 
1Lb 
2Lb 

13 Oz 
2Lb 

1,5Lb 
2Lb 

Шоколад-сироп 
Кава 
Какао 
Чай 
Цукор-пудра 
Тістечка 
Горіхове масло 
Жувальні гумки 

1,5Lb 
2,5Lb 

1Lb 
1Lb 
2Lb 
3Lb 

2,5Lb 
1Lb 

Традиційна різдвяна зустріч 33-го 
Відділу СУА у Пармі 

Рік-річно в різдвяному 
часі СУА, Відділ 33-ій в 
Клівленді-Пармі, Огайо, 
влаштовує у власному заря
ді Різдвяну Зустріч для СО-
юзянок з їх родинами, гос
тей і спонзорів. Ця трапеза 
відбулася в неділю, 15-го 
січня 1995 року о год I-ій по 
полудні, в залі будинку Ас-
тродому при катедрі Св. Йо
сафата в Пармі. 

Голова Відділу Міля Ру
син сердечно привітала Сес
тер Iринею і Ґерарду, прези-
діяльний стіл, представле
ний Марією Грушкевич — 
почесною членкою Округи, 
Іриною Кашубинською — 
почесною членкою СУА, 
Юлією Тарнавською і Сте-
фою Городиською — почес
ними членками Відділу, мґр 
Василем Ліщинським — го
ловою У30, Iванкою Шка 
рупою — головою Округи д-
ром Степаном Воляником — 
інспектором Школи Україно
знавства, а також союзянок 
з родинами та всіx гостей. 
Між присутніми були також 
гості з України, яких ціла за-
ля вітала рясними оплеска
ми, Далі голова Міля Русин, 
нав'язуючи до слів Богдана 
Лепкого, підкреслила вагомі 
вальори духа, як любов і 
мир, які сьогодні так по
трібні в розбудові молодої 
української держави. 

3ворушливим момен
том було засвічення свічок 
на президіяльному столі, які 
символізували визначні істо
ричні події. Наприклад, пер
ша свічка була призначена в 
пошану померлиx союзянок, 
хвилинною мовчанкою та 
вставанням з місць вшано
вано їхню пам'ять, а дальші 

Українська співачка-красуня Марія 
іеґіна — світова зірка Ґулі 

і Т. Т-Ю). По минуло-
річній, безконкуренційній і 
унікальній „Тосці" в Метро-
політальній опері в Лін
кольн Центрі і літних пред
ставленняx у парках, де на
ша співачка дістала ще й 
особливі признання, а вкінці 
по осінній прекрасній креації 
і успіху в ролі Сантуцци в 
опері Масканьї „Сільські за
льоти", в цій же Мет, буде 
цікаво для наших любителів 
співу і взагалі культурників, 
дізнатись, де і в дальшому 
наша Марія приноситиме ра
дість і піднесення шануваль
никам опери та культури у 
світі. Крім бо Мет-опери спі
вала Марія восени, торік, 
головну ролю в опері Верді 
„Аїда" в Каліфорнії, в Кос-
та Меса'с Опера Пасифик. 

В лютому і березні 1995 
року відтворить Марія ролю 
прославленої лейді Мак^ет 
в опері Верді „Мак6ет" у Ри
мі. В березні 3-го і 7-го захо
пить публіку Берліну в опері 
„Тоска" в театрі Дойче опер. 
Теж у березні 31-го і 6-го 
квітня заблисне в ролі чудо
вої Амелії, в „Масковому 
балі" Верді у Мюнхені в Ба
варській держопері. 3нову в 
„Тосці" загостить до Гам
бургу у квітні, 14-го і 23-ГО. 
В травні, 13-го і 21-го, знов 
прославиться у ЗСА, в Діт-
ройті, в „Тосці". Ця вістка 
повинна бути важливою для 
наших музиколюбів там же. 
В червні закріпить свою 
побідну Тоску в Італії, в мі
сті Турін. Потім повертаєть
ся до Берліну, як героїня 
Магдалина, в опері Джорда~ 
но „Андреа Iїїеніє", а це 4-го 
і 6-го червня. 

Восени 1995 року за-
блистить Марія у славнім 
театрі Ковент Ґарден у Лон
доні в заголовній ролі опери 
Джордано „Федора", в якій 
прославилась була й інша 
Марія, а саме Калляс. Слід 
звернути увагу, що всі оці 
ролі заголовні і всі ролі ге
роїнь. 

Варто б пригадати, що 
існує відео з Ґулеґіною в 
опері Чайковського „Пікова 
дама" чи „Винова краля" на 
записі голлядської фірми 
Філіпс. Там почуєте не тіль
ки її виїмковий голос, але і 
подивлятиме її небуденну 
красу. Існує теж касетка з 
оперою Верді „Отелло" зі 
знаменитою фільгармонією 
Токіо, де зачарує вас у ролі 
ніжної Десдемони. Ця опера 

записана в Японії, а доско
нало виготовлена в Австрії 
фірмою Коx IIІван (Koch 
-Schwann). 

Оце співацький шлях 
гідний найбільшого подиву. 

Пригадка: на радіостан
ції WQXR, в суботу, 4-го 
лютого, о год. 1:З0 по по
лудні, можна буде почути 
нашу співачку з Метрополі-
тальної опери М. Ґулеґіну в 
опері „Сільські зальоти", 
(„Cavalleria Rusticana"), Мас
каньї. 

вславлювали жіноцтво у бо
ротьбі за волю України та 
українську родину. 

З черги голова попро
сила преподобних Сестер 
провести молитву. Відтак 
усі присутні ділилися про-
сфорою, взаємно бажаючи 
один одному Божого Благо
словення. 

Після трапези відбулася 
мистецька частина, якою 
проводила заступник голова 
і культурно-освітня рефе-
рентка Люба Гурко-Боднар. 
Вона почала мистецьку час
тину словами вірша без
смертного поета Богдана 
Лепкого: „Забудьте торг 
життя на мить...'!, якого у 
певних відступах перепліта
но колядками. А потім про
читала цікаву легенду про 
кутю, почуту від відомого 
пасічника Мирона Сурмача. 
Оленка Xміляк і Стефа Ва-
силюк відспівали дуетом дві 
лемківські колядки, а реф
рен повторювали всі присут
ні. Мирослава Грабець про
читала настроєвий вірш „Рі
здвяна ніч" Я. М'ятки. На 
закінчення культурно-освіт
ня референтка Люба Боднар 
приготовила для присутніx 
милу несподіванку, запро
сивши до мистецької про
грами двох юних бандурис
ток і вокалісток: Наталку 
Баслядинську і Мішел Би-
цько. Молоді бандуристки 
виконали мелодійно і гар
монійно три колядки. Мило 
і приємно пролунали їх чисті 
й гарні голоси в супроводі 
бандур. Наталка Баслядин-
ська з з доброю дикцією і 
чуттям виголосила Різдвяні 
віншування під делікатний 
акомпаньямент бандуристки 
Мішел Бицько. Популярним 
„Щедриком" М. Леотовича 
закінчили бандуристки свій 
виступ, за який присутні на
городили їх бурxливими 

КЛґЛЄ^%ЛГ\ и О О I У П О П І I Г и і V*\І/IУ\/ 

Маємо на складі книжку 

Степана Куропася 

С П О Г А Д И З У К Р А Ї Н И 
Й 6 0 Р О К І В В А М Е Р И Ц І 
Накладом автора, Н ю Йорк -
Париж ~ Чикаґо, 1988 стор. 575. 
Тверда обкладинка , ціна S30.00 
плюс S1.6O за пересилку. Мож

на набувати в книгарні 
, ,Свобода". 

SVOBODA BOOK STORE 
З0 Montgomery Street 
Jersey City, N.J. 07302 

New Jersey residents add 6%sales tax 

оплесками. Люба Боднар по
дякувала бандуристкам і по
бажала їм успіхів в їхній 
творчості. Реасумуючи цілу 
програму Люба Боднар за
кінчила цю вдалу імпрезу 
дотепним, але і змістовним 
віршем про „окуляри душі". 

Голова Відділу Міля Ру
син подякувала всім, що 
причинилися до успішного 
проведення цієї зустрічі, а 
особливо організаційній ре-
ферентці Стефі ВільшанЄ" 
цькій і господарській рефе-
рентурі: Стефі Оліяр, Ользі 
0хрін і Анні Кілярській. Та
кож з приємністю підкрес
лила обставину, що присут
ній на залі Петро Пенгрин 
жертвував на цілі Відділу 
250 дол, за що присутні на
городили його рясними оп
лесками. 

Треба ствердити, що 33
ій Відділ проводить кон
структивну працю в різних 
ділянкаx нашого релігійно~ 
суспільного життя діяспори і 
України. 

Д-р Володимир Боднар 

ДО ВСІX ЧЛЕНІВ УНСоюзу 

ПригаАуємо, що вкладки за забезпеченеві гра
моти є платні на 1-ий день місяця, а не при кінці. 

Просимо своєю точною вплатою допомог
ти секретареві вашого Відділу на час розчислитися 
за збірку вкладок до Головної Канцелярії. 

Головна Канцелярія УНСоюзу 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
для членів 429-ГО Відділу 

З днем 1-го лютого 1995 року 429-ий Відділ злучить
ся з ВіАДілом 7-им, якого секретарем є ГЕЛЕН СЛОВИК. 
Просимо членів 429-ГО Відділу звертатися у всіx 
справаx плачення вкладок та забезпечення до секре
таря 7-го Відділу на адресу: 

Helen Si0Vlk 
33S. Hancock Street 
Mc Ad00, PA18237-1424 
(717) 929-2301 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
для членів 292-ГО Відділу у Дітройт і , іиіиш. 

З днем 1-го лютого 1995-го року обов'язки секре
таря 292-го Відділу перебере нова секретарка 
IРЕНА ПРИЙI\/IА. П р о с и м о членів звертатися у 
всіx справаx членства та забезпечення в УНСоюзі 
і вплачувати вкладки на адресу: 

Mrs. Irene Pryjma 
26436 Haverhill Warren, Ml 48091 

(810)755-6855 

ПРИЙМЕМО на ПРАЦЮ 
ДО 

АДМІНІСТРАЦІЇ „СВОБОДИ" 
особу із знанням української і англійської мов. 

Медичне забезпечення, пенсійний плян і інші 
бенефіти. Платня після умови. 

Проситься висилати резюме до: 

S V O B O D A ' 
З 0 M o n t g o m e r y Street В Jersey C i ty , N .J . 0 7 3 0 2 

T e l . : ( 2 0 1 ) 4 3 4 - 0 2 3 7 , 

^сПОСЛУГИ* 

^хр[апа Itit'[ Trade 

T 
З00 Parker Avenue, Maplewood, NJ 07040 

Tel: (201) 763-8778 
1снуюіь певні (О)бмеження 

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

С8ЕТЕРИ, ВОВНЯНІ ХУСТКИ, виши
вані жіночі блюзочки, виш. 0бруси, 
подушки і т. п., кераміка, різьба 

в Арці - ДЕШЕВО 

*НА ПРОДАЖ "Т̂  

2 FAMILY HOUSE 
for Sale by Owner 

EAST RuThERfoRd, NJ. LOT 

50x100, FlNishEd BASEMENT. 

VERY LOW TAXES, 
15 MiN. fROM NYC. 

call at (201) 3З4-9587 

* ДО ВИНАИМУ 

FOR RENT 
3 rooins in Jersey City 

Heights area. 

ТеI.(201)963-7698 

ПРАЦЯ * 

ЗАРОБІТОК 
до $600.00 на тиждень 

Internat ional Market ing 
Company 

р о з ш и р ю є т ь с я ! 
Маємо відкриті позиції: 
Менаджмент, асистенти 
менаджерів, маркетінґ та 
обслуга клієнтів. Вигідне 
положення. Біля метро. 

Телефонувати 
Mrs. Doke (718) 457-9492 

AVATAR COMMUNICATION 
of NY Inc. EOE 

vK- FUNERAL DIRECTORS -)fc 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

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

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

ЛУIС НАЙҐРО - директор 
Р о д и н а Д М И Т Р И К 

Peter Jarema 
І29 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y.10009 

(212) 674-2568 

LYTWYN & LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 

AIR CONDITIONED 
Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в Бавнд Бруку і 

перенесенням Тлінних Останків 
з різних краї^світу. 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 
(corner Stanley Terr.) 

UNION, N. J. 07083 
(908) 964-4222 
(201) 375-5555 


