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ЛЮIУ ВЕРХОВНІЙ РАДI ВИБОРЮЮТЬ 
ПРАВА РЯКПСС-КПУ 

Київ(УНIАР).-- Тут у 
вівторок, 30-го травня, на 
порядок денний сесії Верхов
ної Ради України знову ви
несено питання про понов
лення забороненої у серпні 
1991 року Компартії Украї
н(и. 

З цього приводу депутат 
від УРП Левко Лук'яненко у 
своєму виступі нагадав при
сутнім передісторію заборо
ни КПСС-КПУ. Указ Прези
дії Верховної Ради з 30-го 
серпня 1991 року про забо
рону КПУ з'явився в наслі
док державного заколоту в 
СССР та створення Ґосудар-
ствєнного комітєта чрєзви-
чайного положенія (ГКЧП), 
за допомогою якого крем
лівська комуністична вер
хівка намагалася повернути 
історію назад. Не бажаючи 
загострювати атмосферу в 
суспільстві, тодішні керів
ники Верховної Ради Украї
ни, замість порушувати кар
ну справу і судити, вирішили 
просто заборонити діяль
ність КПСС-КПУ в Україні. 
А судити треба було за стат
тею 56 Карного кодексу Ук
раїни, яка передбачає наііви-
щу міру покарання аж до 
розстрілу. "Зараз для збере
ження злагоди і миру в сус
пільстві краще було б не по
вертатися до розгляду цього 
питання", - - сказав Лук'я
ненко. 

0.Мороз на це відповів: 
"Заколот був проти СССР, я 
не думаю, що УРП виступає 
за відновлення СССР". 

Плян праці сесії парля~ 
менту на З0 травня—2 чер
вня був схвалений на засі
данні Президії Верховної Ра
ди України під головуванням 
О. Мороза 29-ГО травня. Ке
рівники Верховної Ради про
слухали пояснення першого 
заступника начальника Уп
равління загального нагля
ду Генеральної прокуратури 
України Сергія Фортуни, 
який очолив групу, котра 
підслуховувала телефони 
депутатів України Володи
мира Бортника і Михайла 
Ковалка. 3а словами голови 
Комісії з питань законности і 
правопорядку Валерія Євдо-

кймова, з ясовано, пдо вка
зівку на підслуховування дав 
генеральний прокурор 
Владислад Дацюк і він, Єв-
докімов, повен рішучости 
довести до кінця справу ви
криття незаконних дій Да-
цюка і сподівається на під
тримку преси. 

До 11 питань, запропо
нованих Президією Верхов
ної Ради у денний порядок 
сесії на поточний тиждень, 
додааося ще два: про ство
рення депутатської слідчої 
комісії для розслідування 
фактів, викладених С. Фор
туною і про орієнтовний пе
релік питань для розгляду 
парляментом у червні. Пе
редбачаються деякі зміни в 
організації праці Верховної 
Ради. 

Серед депутатів розпов
сюджено заяву фракції Руху 
з приводу розгляду 25-ГО 
травня цього року питання 
про ситуацію в Криму. Як 
сказано в заяві, після про-
слуxання інформації про по-
літико-правову ситуацію у 
Криму голова Верховної Ра
ди О. Мороз запропонував 
голосувати за проєкт поста
нови, тексту якої не роздали 
депутатам і вони не мали 
змоги висловитися з моти
вів голосування. Як наслі
док, уxвалено документ, 
пункт 3-ій якого посилаєть
ся на закон України про роз
межування уповноважень 
між Україною і Кримом, 
скжюваиий Верховною Ра
дою 17-го березня 1995 ро
ку, що фактично означає 
різку зміну курсу Верховної 
Ради щодо Криму. "Через 
некомпетентність голови 
Верховної Ради О. Мороза, 
поєднаною з надмірною са
мовпевненістю, уxвалено 
постанову, яка може мати 
негативні політико-правові 
наслідки для України",~ 
пишуть депутати з фракції 
Руху і пропонують негайно 
розглянути питання про ска
сування рішень Верховної 
Ради Криму, які суперечать 
конституції і законам Украї
ни. 

(Закінчення на стор. 4) 

ПОРУШЕНО КАРНУ СПРАВУ 
НА О. ТКАЧЕНКА 

Київ(УНIАР) . - Тут у 
вівторок, 30-го травня, гене
ральний прокурор України 
Владислав Дацюк підписав 
постанову про порушення 
карної справи проти Олек
сандра Ткаченка, заступника 
голови Верховної Ради Укра
їни. 

У постанові сказано, що 
Президія Верховної Ради Ук
раїни постановою з 2-го лю
того 1995 року доручила ге
неральному прокуророві 
здійснити перевірку діяль-
ности голови Верховної Ради 
Олександра Мороза та його 
першого заступника О. Тка
ченка, зокрема тиx випад
ків, про які широко писало
ся в газетаx. Перевірку 6-го 
лютого доручено здійснити 
заступникові генерального 
прокурора Ользі Колінько. 
Та не встигла вона присту
пити до розслідування, як О. 
Ткаченко зажадав припинен
ня перевірки й пригрозив 
звільненням її з посади за
ступника генерального про
курора. Викликав 10-го лю
того її у свій кабінет, де пов
торив свою вимогу. 

у постанові генерального 
прокурора наводяться також 
інші факти втручання Тка
ченка у діяльність прокура
тури. Парляментарна Комі
сія боротьби з корупцією та 
організованою злочинністю 
1-го вересня запропонувала 

О. Ткаченко 

Генеральній прокуратурі по
рушити у зв'зку з цим карну 
справу. 

Вбачавзчн в діяx першого 
заступника голови Верховної 
Ради України О. Ткаченка оз
наки злочину за статтею 189-
3 ч. 2 Карного кодексу Украї
ни, генеральний прокурор 
порушив проти нього карну 
справу. 

Щодо самого О. Ткаченка, 
то він 30-го травня голову
вав на сесії Верховної Ради і 
цілком не зважав на заходи 
генерального прокурора. 

Зяродж:ується український 
ринок та середня кляса 

Київ(УНIАР). - Тут у 
Центрі міжнародного при
ватного підприємництва 
(ЗСА) відбулася міжнародна 
конференція "Зародження 
ринкової економіки та серед
ньої кляси". 

Центр міжнародного при
ватного підприємництва 
провів конференцію спільно 
з Американською радою з 
питань зовнішньої політики 
та міжнародною асоціяцією 
"Середня кляса" при під
тримці Міжрегіонального 
бльоку реформ та асоціяції 
"Сднання". 

Українці дякують жидівськилі приятел.ялг 
Ню Йорк (О. Кузьмович). 

— В останньому часі ми ма
ли двічі нагоду віддячитися 
тим нечисленним на жаль 
жидівським приятелям, що 
не зважаючи на протиукра-
їнську настанову жидівських 
речників, на терені переду
сім ЗСА, таки виступають чи 
виступали публічно, під
креслюючи докази і важли
вість спілкування цих двох 
народів, 

Це два активні жидівські 
політичні та релігійні діячі 
— батько та син, конкретно 
адвокат Аш Лінколн і його 
син рабин Дейвид Лінколн. 

Вшанування д-р А. Лін~ 
шлна переведено від імені 
Уряду України у постійному 
представництві України до 
0ОН в Ню Йорку 24-ГО квіт
ня ц. p., а ра6йка Д. Лінкол-
на - у приміщенняx НТШ за 
ініціятивою Товариства 
У к р а ї н с ь к о - Ж и д і в с ь к о ї 
Спів-праці, яке діє на терені 
ЗСА, 10-го травня ц. р. 

Дивні шляхи спілкування 
обох вищезгаданих пред
ставників жидівської спіль
ноти з українцями сягають 
передвоєнних часів, коли д-р 
А. Лінколн, що живе постій
но в Англії, тоді як член 
британського парляменту 
створив Британсько-Україн-
ський Комітет для підтрим
ки відновлення державної 
незалежности України і пра
вильного поінформування 
про боротьбу українського 
народу за цю незалежність. 
Цей комітет мав тоді відвагу 
ствердити, що ніяка нація не 

Д-р А. Лінколн отримує грамоту Уряду України від по
стійного представника до 0ОН А. Зленка. 

боролася так завзято за 
свою незалежність, як укра
їнська, а таки залишилася 
без неї на довгі роки. Д-р А. 
Лінколн був саме одним із 
найбільш активних членів 
цього комітету, як також ав
тором розвідки на тему 
„Англія і українське питан
ня", що появилася в 1935 
році. 

Використовуючи перебу
вання д-р А. Лінколна в Ню 
Йорку з приводу свят Пасxи і 
відвідин родини, влашто
вано прийняття в Місії Укра

їни при 0ОН, на якому були 
присутні члени родини д-р 
А. Лінколна члени постій
ного представництва, як та
кож представники українсь
кої громади та преси. 

Голова Місії Анатолій 
3лейко у довшому привіта
льному слові, висловлюючи 
подяку д-р А. Лінколнові від 
Уряду України спинився на 
різних моментах подібної 
долі українського і жидів
ського народів, даючи також 
як приклад спільну трагедію 

(Закінчення на стор. 4) 

Учасники конференції 
розглянули питання привати
зації в Україні, проведення 
економічних реформ за від-
сутности необхідної урядо
вої підтримки, регіональні 
аспекти реформ в Україні, 
попередні результати вико
нання державного бюджету 
поточного року, роля засо
бів масової інформації у ре
формуванні економіки то
що, Своїм досвідом перехід
них економік поділилися на
уковці Аргентини, Чіле, Фі
ліппін. 

Проблеми приватизації і 
ринкових реформ обговоре
но також на засіданні пресо
вого клюбу "Ринкові рефор
ми". Заступник голови Ко
місії з економічної політики 
та управління народним гос
подарством Олександра Ку
жіль вважає, що сама лише 
приватизація ринку не зро
бить, потрібна стабілізація 
виробництва і фінасово-кре-
дитниx відносин. Вона також 
певна, що для зрушення при
ватизаційних процесів пот
рібні інвестиції. В той час, як 
закордонні партнери став
лять питання навпаки: спо
чатку реформи, а тоді ін
вестиції, Крім того, О, Ку
жіль радить контролювати, 
xто приватизує той чи інший 
об'єкт і що саме плянує з 
ним робити, і займатися цим 
має не Фонд державного 
майна, а спеціяльна комісія. 
Держава, на думку О. Ку
жіль, не повинна втручатися 
в управління підприєм
ством, а повинна підшукати 
"стратегічного інвестора". 

Начальник відділу з пи
тань власностй та підприєм
ництва Кабінету Міністрів 
України Свген Григоренко 
зазначив, що на сьогодні не
державний сектор складає 
близько половини підпри
ємств народного господар
ства: з 8,80О малиx і серед
ніx підприємств приватизо
вано 4,10О, Крім того, 60 
відс. будівельно-монтажних 
робіт виконують недержавні 
підпримства, У торгівлі та 
побутовому обслуговуванні 
ця цифра перевищує 50 від
сотків. У сільському госпо
дарстві близько 40 відс. ви
робленої продукції припадає 

(Заіинчення на стор. 4) 

ФІРМА ЛИЛЛI ДАЛЬШЕ 
ДОПОМАГАЄ ЛЮДЯМ УКРАЇНИ 

Дослідча фармацевтична 
фірма Iлай Лиллі з осідком 
у Iндіянаполісі, Iнд., знову 
пожертвувала на допомогу 
народові України велику кі
лькість інсуліни, антибіоти
ків та інших медикаментів 
вартости З.6 міл. дол. Свою 
допомогу Україні згадана 
фірма надає вже від 1990 
року та здійснює її через ус
танову Американський між
народний альянс здоров'я, 
котрий співпрацює з офіцій
ними чинниками України в 
ідентифікації існуючиx про
блем здоров'я в Україні та 
потрібної для їх ліквідації 
допомоги. Ця допомога Ук
раї'ні надається за порозумін
ням і у тісній співпраці з Уря
дом ЗСА, котрий через Дер
жавний департамент зорга
нізував безплатний транс
порт цих ліків в Україну. 
Більшість цих ліків є призна
чені до лікарень Києва і 
Львова, які є членами існую
чої програми Шпитальне 
партнерство", що її підтриму
ють Уряди ЗСА та України. 

ГIатрик Форто, віцепрези-
дент фірми Луллі відповіда
льний за діяльність у Схід
ній та Центральній Европі, 

зазначив, що їхня фірма зай
мається охороною здоров'я 
виробами які заспокоюють 
медичні потреби людей, то
му вони з гордістю продов
жують допомагати Україні, 
яка цієї допомоги потребує. 
Крім того від підкреслив, що 
фірма тепер розробляє 
окрему програму для виш-
колення українських ліка
рів, зокрема тиx, які будуть 
лікувати інсуліною пацієнтів 
хворих на діябет. 

Пожертви фірми Лиллі 
включає лік гюмулін — для 
однорічного лікування 4,000 
дітей, які хворіють діябе-
том, антибіотики 65,000 лі
кувальних одиниць, в першу 
чергу для дітей, які хворі
ють заразливими хворобами 
віддиxовиx проводів та ліки 
на виразку шлунка для 
17,500 пацієнтів. Як вже зга
дано, фірма Лиллі від 1990 
року допомагає Україні не 
тільки ліками, але також 
різними вишкільними про
грамами для лікування дія-
бету, як літні табори для 
дітвори, що хворіє діябетом, 
де вони вчаться як лікувати 
свою хворобу та вчитися 
провадити нормальне життя. 

Підготували програму 
введення гривні 

Київ(УШАР).-~ Група за
хідніx економістів, які пра
цюють, в Україні, підготува
ла програму введення в обіг 
гривні. Директор Стокго
льмського інституту еконо
міки Сxідньої Европи вва
жає, що заміна карбованця 
гривнею допоможе забезпе
чити поступове зниження 
темпів інфляції та створити 
умови для повернення укра

їнських капіталів із-за кор
дону. 

3а розрахунками експер
тів, гривня повинна стати 
твердою валютою. її необ
хідно прив'язати до амери
канського доляра а після 
введення її в обіг Національ
ний Банк України має припи
нити видавати кредити Уря
дові та комерційним банкам, 
вважають західні фахівці. 

У С В І Т I 
ПОНАД 20 ОСІБ дістали легкі ушкодження у висліді змушеного при
землення пасажирського літака японської компанії Катей Пасифік. 
Невдовзі після злету загорівся один з двигунів Боїнгу-747, який з 400 
пасажирами летів з Ґонг Конгу до Франкфурту. Командир літака 
прийняв рішення вернутися назад у Токіо. До моменту приземлення 
залозі вдалося зупинити охоплену вогнем турбіну і досить добре сіс
ти на трьох двигунаx. 

ПОКЛАСТИ КРАЙ міжнародній торгівлі зброєю закликав світову 
спільноту Папа Іван Павло IІ. Він нагадав про моральну відповідаль
ність лідерів тиx країн-виробників зброї, що створюють і продають 
найбільш антилюдяні типи зброї, яку потім використовується проти 
мирного населення у районах бойових дій. У зв'язку з цим Папа за
кликав країни, які виготовляють протитанкові міни, відмовитися від 
іx виробництва і продажу. 

У БАГДАД прибув голова комісії 0ОН у справі іракської зброї масо
вого знищеня і ракетної технології Рольф Еккеус з сімома міжнарод
ними експертами. їхнім завданням є дістати інформації про матері-
яли, котрі Ірак може використати для виготовлення бактеріологічної 
зброї. Р. Еккеус заявив, що його місія „є частиною теперішнього дія-
логу між 0ОН та Іраком", Однак цей діялог виглядає непевним, бо 
того самого дня віцепрезидент Іраку Яxа Ясін Рамадан виступив з по
грозою припинити іракське співробітництво з експертами 0ОН, „як
що нафтове ембарго щодо Іраку не буде скасовано у найближчий час". 

У ЧЕЧНI ПРОДОВЖУЮТЬСЯ жорстокі бої між патріотами цієї неве
личкої кавказької республіки і російськими окупантами. 3а чотири ос
танні дні під час боїв у гораx поважних втрат зазнав полк морської пі
хоти Тихоокеанської фльоти, до 20 вояків і старшин вбито і понад З0 
поранено. Російські військові джерела подають, що убито 88 чечен-
ців.Дорадник російського президента Алєксандр Лівшіц визнав, що 
„починаючи від квітня, війна у Чечні дуже негативно позначається на 
федеральному бюджеті". 

ПОНАД З0 ОСІБ загинули і декілька сотень дістали поранень та ті
лесних ушкоджень під час сутички між урядовими силами безпеки і 
демонстрантами в іракській провінції Анбар. Масові безпорядки по
чалися у зв'язку з привезенням тіла уродженця Анбару генерала Ад-
Дулейми, якого в кінці минулого року звинуватили у спробі державно
го перевороту і засудили на кару смерти. 

СЕРЕДА, 31-го травня, була для всієї Росії днем жалоби у зв'язку зі 
смертоносним землетрусом на Сахаліні. А тим часом авторитетні 
вчені-сейсмологи передбачають, що в районі Сахаліну і Камчатки 
через два-три роки почнеться активний період розлому земної кори і 
слід чекати ще руйнівніших землетрусів. Вони матимуть силу щонай
менше 8-9 ступенів за скалею Ріxтера, а теперішній землетрус дося
гав тільки 7,6 ступеня. Представники міжнародної екологічної органі
зації Ґрінпіс повідомили, що сахалінський землетрус у 15 місцяx ро
зірвав нафтовий провід, що йшов від міста 0xй на південь острова. 
Витекло понад 8,000 тонн нафти. 

ТРЕТЯ ТУРА міжнародних шахових змагань під назвою „Ґосподін Ве-
лікій Новгород-95", що проходять у цьому російськомуI місті, вияви
лася найбільш результативною. Гаррі Каспаров (Росія) переміг Арту-
ра Юсупова (Німеччина), Василь Iванчук (Україна) - Рафаеля Вага-
няна (Вірменія), Владімір Крамнік (Росія) - Бориса Гулька (ЗСА). 
Після трьох турів перед ведуть українець Василь Iванчук і чемпіон 
світу Ґаррі Каспаров, обидва мають по 2.5 точки. 

Л. КУЧМА ПРОГОЛОСИВ ПЛЕБІСЦИТ 
Київ(УНIАР).- Тут у се

реду, 31-го травня, Президент 
України Леонід Куч^а підпи
сав указ про проведення опи
тування громадян щодо дові
р 'я Президентові та Верхов
ній Раді України. 

Згідно з указом, опиту
вання має відбутися 28-го 
червня. Уже підготовлено 
бюлетень, утворено цен
тральну, регіональні та діль
ничні комісії з проведення 
опитування громадської 

думки. 
Указ викликав гостру ре

акцію з боку лівих сил у пар-
ляменті, які намагаються на
класти вето на указ Прези
дента. 

На думку представників 
демократичних фракцій, Л. 
Кучма змушений був оголо
сити плебісцит, оскільки ба
гато депутатів зайняли полі
тику "сидіння на двох стіль
цяx", а Верховна Рада стала 
"большевицькою". 

БОСНІЙСЬКІ СЕРБИ 
ПРОПОНУЮТЬ ПЕРЕГОВОРИ 

Сараєво, Боснія і Герцеґо-
віна. ~ У середу, 31-го трав
ня, боснійські серби запро
понували міжнародні пере
говори в справі звільнення 
320 вояків мироносниx 
військ Організації Об'єдна
них Націй, що їх вони взяли в 
полон минулого тижня піс
ля бомбардувальних налетів 
літаків HAT0 на їхні позиції. 
„Ми пропонуємо негайні пе
реговори" сказав Мірослав 
Тоголь, самообраний мініс-
тер інформації боснійських 
сербів, додаючи, що перего
вори повинні зосередитись на 
справі звільнення полоне
них закладників і „майбут
ніx Гарантіяx" для боснійсь
ких сербів. 

Пропозицію передано до 
ЗСА, Англії, Франції, Ні
меччини та Росії, п'яти дер
жав, які творять так звану 

„контактну групу котра 
пробувала бути посередни
ком у боснійському конф
лікті. Одначе 0ОН негайно 
відкинула пропозицію бос
нійських сербів, щпто якої 
виглядає є нічого іншого, як 
тільки виміняти заік:ладників 
за Гарантії, що літаки HAT0 
не будуть бомбити їхніx по
зицій. Речник командування 
мироносниx військ 0ОН в 
Боснії полковник Ґері Ко-
вард заявив, „наша реакція 
на цю пропозицію, це без
застережне і негайне звіль
нення полонених, а тоді щой
но може ми зможемо гово
рити про інші речі". 

Така відповідь віддзерка
лює теперішню настанову 
західніx держав і 0ОН, щоб 
цим разом в нічому не по
ступитися нахабності босній
ських сербів. 

В А М Е Р И Ц І 
ПЕРЕВІРЯЮЧИ ДОЦІЛЬНІСТЬ деяких урядових програм і звітуючи 
про них президентові Биллові Клінтонові, офіційні чинники ствер
джують, що програма дії сприяння меншинам, є корисною ,коли 
йдеться про освіту чи прийняпя на працю. Одначе справа надання 
контрактів з фірмам, власниками котрих є чорні чи жінки, на думку 
тиx, що займалися перевіркою, не оправдує себе, 6о ця програма у 
деяких місцевостях переступає межі та створює поважну ситуацію 
дискримінації проти білиx мужчин-власників підприємств. У звіті про
понується справити т частину програми, та увести потрібні зміни 

ЗЛОЧИННІСТЬ СЕРЕД МОЛОДІ зросла в Америці до таких вершин, 
що місцеві та державні власті шукають різних способів, як цьому за
побігти. У місцевості Сілвертон у стейті Колорадо схвалено закон, 
котрий потягає до судової відповідальности не тільки зловленого ма
лолітнього злочинця, але також і його батьків, На підставі успіхів у 
цій місцевості стейтова леґіслятура Орегону цього тижня прийняла 
подібний закон для цілого стейту, що дає право суддям також карати 
батьків малолітніx злочинців за батьківський недогляд гривною аж 
до суми і,000дол. 

ПРИРОДНІ НЕЩАСТЯ останніми роками не щадять 3'єднаних Стей-
тів Америки, досі щоправда майже всі вони, за виїмком гурагану Ен-
дрю на Фльориді, проходили у західніx або центральних стейтаx краї
ни. Одначе минулого понеділка, 29-го травня, мешканці північно-
сxідніx стейтів мали можливість пережити сильний дощевий буревій, 
громовицю та торнадо. Дощева буря принесла трохи шкоди обрива
ючи електричні дроти, ламлячи гіляки дерев чи заливаючи водою 
вулиці. Одначе мешканці Ґрейт Беррінгтон у південнозаxідній части
ні Массачусепс. потерпіли значних не тільки матеріяльниx втрат, але 
і людських жертв у наслідок торнадо, що прогудів їхнім містечком 
одноxвилинною нищівною стихією. 

ХОЧА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ відбуватимуться щойно у 1996 ро
ці, а стейтові на становище губернатора аж у 1997 році, то Ню Джерзі 
вже готується до обидвоx подій. Найбільш помітною є акі'ивність се-
иатора-демократа Билла Бредлі, який малощо не програв виборів у 
1990 році до такого супротивника, як тоді зовсім невідомої республі
канки Крістін Тодд-Вітман, Щоб запобігти таким можливостям у 
майбутньому сенатор Б, Бредлі вже розпочав активну передвиборчу 
діяльність, 

З ВИБУХОМ У ФЕДЕРАЛЬНОМУ будинку в Оклагома Ситі, що його 
згідно з державними властями здійснили американські терористи, 
багато часу присвячено домашньому американському мнимому те
роризмові, котрий плекають численні парамілітарні угрупування в 
країні. Одначе пишучи стапю про діяльність тиx же парамілітарниx 
груп коресподент „Ню ЙоркТаймсу" Майкл Янофскі перевів ряд роз
мов із членами цих груп, які називають себе патріотами та готуються 
до дисидентської боротьби з Урядом, який на їхню думку нехтує аме
риканською Конституцією та таємно стремить до створення одного 
світового уряду. 

у справі запитника 
У наслідок багатьох телефонів щодо точки ч. З за-
питника, що його вислано до всіx передплатників 
„Свободи", Екзекутива УНС пояснює, що підви
щенняI передплати. „Свободи" буде: (1) включене 
у членські вкладки тиx, що платять тепер з вклад
ками (2) підвищення передплати не відноситься 
тепер до тиx осіб, які вже заплатили її наперед, а 
ввійде в життя щойно після вигашення тої перед
плати, (З) передплатна ки, якмx передплата вига
сає з кінцем червня, можуть вислати передплату 
від 1-го липня разом із зап^тником. 
Ще раз пригадується, що цей запитник повинні 

виповнити всі передплатники ,,Свободи" і 
вислати його в залученій конверті. ^ 
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Реквієм no Білорусі 
Підсумки недавнього референдуму в Білорусі, що 

його запропонував президент республіки Олексан-
дер Лукашенко, болем відбилися в серцяx українців. 
Прикро усвідомлювати, що Білорусь, яка, як і Украї
на, недавно вирвалася зі совєтської імперії і здобула 
державну незалежність, знову потрапила у москов
ське ярмо. Дивують і надто високі результати рефе
рендуму, які нагадують старі „добрі" часи: 8З.1 від
сотка населення проголосувало за надання росій
ській мові статусу державної разом з білоруською; 
82.4 відс. погодилося на тіснішу економічну інтегра
цію з Росією; 75 відсотків підтримало зусилля О. Лу
кашенка про повернення прапора та герба колиш
ньої Білоруської Совєтської Соціялістичної Республі
ки; 77.6 відс. проголосувало за надання президентові 
Білорусі уповноважень розпускати парлямент „за 
грубі порушення конституції". 

Навіть якщо взяти до уваги, що в Білорусі з 10-
мільйоновим населенням проживає 20 відсотків (2 
мільйони) інших національностей, у тому числі понад 
мільйон росіян, які напевне голосували не на ко
ристь молодої незалежної держави, навіть якщо вра
хувати, що над результатами референдуму попрацю
вали функціонери Москви, все ж таки ці високі ста
тистичні показники викликають розчарування. Адже 
це означає, що народ Білорусі втратив свою коротко
часну незалежність і погодився на об'єднання з Ро
сійською Федерацією, що є кроком до створення но
вого Союзу, до зміцнення Російської імперії. Тепер 
Білорусь втратила свій статус незалежної держави в 
Европі і стала насправді протекторатом Москви, 
прийнявши її мову. 

Протягом своєї багатовікової історії Білорусь під
тримувала безпосередні зв'язки з Україною. В IX-XІ 
ст. більша частина теперішньої Білорусі вxодила до 
складу Київської Руси. Про зв'язок з традиціями Ки
ївської Руси свідчать і архітектурні пам'ятки Білорусі 
ХІІ—XIIІ ст., фрески полоцьких храмів, ювелірні ви
роби. Білоруські братства в Могилеві, Вітебську, Но-
вогрудку, Орші та інших містаx разом з українськими 
вистуііали проти польських впливів. По всій Україні 
були відомі книги, видані у білоруських друкарняx За-
блудова, Могилева, Вільни, Кутеїна. Багато молодиx 
білорусів здобували освіту в Києво-Могилянській 
Академії, в Острозі, Львівській братській школі. Чи
мало народних повстань і козацьких виступів в Ук
раїні знаходили підтримку білорусів, які боролися 
пліч-о-пліч з українцями. Є дані про зв'язки Тараса 
Шевченка з літературним гуртком білоруського пись
менника Яна Барщевського у Петербурзі. Шевчен-
кова творчість мала вплив на білоруського поета 
Францішека Багушевіча, який деякий час жив в Ук
раїні і навіть закінчив ліцей у Ніжені. Один з найви-
датнішиx білоруських поетів і діячів національно
культурного відродження Білорусі Янка Купала не ли
ше зазнав впливу поезії Великого Кобзаря, але й пе
реклав його твори на білоруську мову і присвятив 
кілька віршів Шевченкові й українському народові. 
Існували зв'язки двох слов'янських народів і в цер
ковній ділянці, особливо між діячем білоруського 
відродження І. Луцкевічем і Митрополитом Андреєм 
Шептицьким, який у 1907 році відвідав Білорусь. 

Цей перелік добросусідських відносин між двома 
братніми народами можна було б продовжити. Тому 
для українців не лише не байдужою, але й особливо 
болючою є нинішня трагічна доля білоруського наро
ду - втрата власної держави, занепад національно
го відродження, дальша русифікація, що веде до 
втрати рідної мови, рідної пісні, а тим самим і до 
зникнення, вимирання народу як нації. 

Прикро, що заклик „До громадян незалежної Біло
русі", з яким напередодні референдуму звернулися 
до білоруського народу українські демократи, не 
знайшов належного відгуку. 

Президент Росії Боріс Єльцин, ніби на глум, при
вітав президента Білорусі О. Лукашенка з „успіхом" 
референдуму 14-го травня і висловив задоволення, 
що, вирішуючи питання свого конституційного уст
рою, білоруси проголосували за підтримку курсу інте
грації з Росією. 

Наслідки білоруського референдуму можуть нега
тивно відбитися на долі інших незалежних держав 
колишньої совєтської імперії, і в першу чергу Украї
ни. Тому всі демократичні сили повинні згуртуватися, 
щоб не допустити до подібного в Україні, і сказати 
своє рішуче „Ні!" великодержавним намірам росій
ських імперіялістів, як вона сказала це у референ
думі 1-го грудня 1991 року. 

Офіційна державна візи-
та президента Клінтона в 
Київ у травні безпосередньо 
після його непродуктивних 
нарад з президентом Єльци-
ном у Москві, наголосила 
зміни від минулого року в 
наставленні Адміністрації 
ЗСА до України після рати
фікації Верховною Радою 
договору про контролю оз
броєння „Старт-1" і приєд
нання України до Договору 
про нерозповсюдження ядер
ної зброї (ДНЯ3). У протива
гу до охолодження відносин 
поміж Вашінґтоном і Моск
вою через зріст великодер
жавних амбіцій Росії і її во
єнні дії в Чечні, підтримка 
Президентом ЗСА держав
них інтересів України вказує, 
що у Вашінґтоні нарешті до-
цінюють стійкий курс Прези
дента Кучми на зміцнення 
відносин України із Заходом і 
його ініціятиви у сфері еко
номічних реформ. Політич
ний фокус ЗСА поступово 
спрямовується на Україну, 
яка за певних умов зможе ві
дігравати важливу стабіліза
ційну ролю в новій структурі 
європейської безпеки. 

Захід щораз більше сві
домий того, що в час, коли 
Україна настоює на збере
женні принципу територіялЬ" 
ної цілости і непорушности 
кордонів усіx європейських 
держав, доцінюючи розмір 
загрози потенційного кон
флікту на випадок спроби 
силового вирішення цього 
питання, в цей сам час біль
шість політиків Росії ніколи 
не погодилася з втратою 
контролю над цілою тери
торією колишнього е с е р . 
Провокаційні заяви росій
ських політиків у питанні 
Криму, недавні інтервенції 
російських військ у Грузії і 
Молдові, інтеграція військо
вих сил усіx центральноазій" 
ськиx республік і Білорусі 
під контролею російського 
генерального штабу, наявне 
торпедування розв'язки про
блеми Чорноморської фльо-
ти і її базування, і врешті 
безприкладна жорстокість у 
придушенні свободи чечен
ського народу, — це неспірні 

Микола Світуxа 

ФОКУС СПРЯМОВАНИЙ 
НА КИЇВ 

приклади намагання Росії від
новити свій великодержавний 
статус і забезпечити за собою 
повний політичний і еконо
мічний контроль над держа
вами „близького зарубіжжя". 

Україна, натомість, зая
вила про своє бажання стати 
позабльоковою, невтраль-
ною державою, зробила зна
чний поступ у здійсненні зо
бов'язання про зменшення 
збройних сил і однією з пер
ших приєдналася до програ
ми „Партнерство заради ми
ру". Все ж її заяву про нев-
тралітет ні в якому разі не 
можна інтерпретувати як на
мір самоізоляції, тим біль
ше за умов, коли процес еко
номічних реформ перебуває 
в початковій стадії, а ста
більність держави ще надто 
залежна від толерантности і 
зрозуміння сусідів і торго
вельних партнерів. Увага, 
яку присвятив Україні прези
дент Клінтон під час своєї 
офіційної візити в Київ вка
зує, що теперішня політика 
ЗСА недвозначно спрямова
на на зміцнення політичної 
стабільности України. 

Проблеми внутрішнього 
протиставлення поміж Пре
зидентом і теперішнім про
водом Верховної Ради, які не 
сприяють економічній ста
білізації держави і приско
ренню темпу намічених уря
дом реформ, цілком при
родно непокоять Адміністра
цію Клінтона, як, зрештою, 
й інші держави Заходу. 3а 
таких умов готовість ЗСА 
асигнувати додаткові поваж
ні кредити, зокрема на закуп 
сільсько-господарських ма
шин, насіння, гербіцидів то
що сигналізує підтримку мо
лодиx реформаторів, які 
очолюють відповідні мініс
терства теперішнього Уряду 
України, а посередньо є сти
мулом для дальших ініція-
тив Леоніда Кучми. 

Недавня заява Президен
та Кучми про готовість Ук
раїни піти назустріч тиску 
заxідньоевропейськиx дер
жав у питанні перманент
ного закриття Чорнобиль
ської АЕС до 2000 року - це 
черговий приклад ком
промісних позизій україн
ської дипломатії, хоч проб
лема компенсації коштів для 
перманентного закриття 
Чорнобильської АЕС доте
пер не вирішена. Такий ком
проміс відкриває можливос
ті одержання довгореченце~ 
виx кредитів від міжнарод
них фінансових інституцій 
для ліквідації АЕС і спо
рудження потрібної Україні 
додаткової термоелектрич
ної потужности. Питання 
кредитів має бути на поряд
ку нарад червневої зустрічі 
„великої сімки" у Галіфаксі. 

Також і без'ядерний ста
тус України це, покищо, ще 
не доконаний факт, але по-
літично-правне зобов'язан
ня, що випливає з рішення 
парляменту України про 
приєднання до ДНЯ3. Його 
реалізація обтяжуватиме 
бюджет держави ще й на по
чатку наступного століття і 
вимагатиме постійної співдії 
урядів Росії і ЗСА. Якою бу
де майбутня співпраця після 
сподіваних змін на постаx 
обох президентів, себто Росії 
і ЗСА, прогнозувати завчас
но. Це зобов'язання умож:
ливило підписання 5-го груд
ня 1994 року в Будапешті в 
імені ЗСА, Російської Феде
рації і Великобританії істо
ричного меморандуму про 
надання Україні гарантій без
пеки, до якого окремими ак
тами приєдналися дві інші 
ядерні держави -~ Франція і 
Китай. Ці міжнародні акти є 
справді історичними на шля
ху забезпечення державної 
безпеки України 'і створення 
нової загальноєвропейської 

системи безпеки. 
Складна проблема роз

ширення HAT0, яка так чи 
інакше заторкне Україну, бу
ла також на порядку нарад 
зустрічі президентів ЗСА і 
України в Києві. Опозиція 
Росії, яка в майбутньому 
приєднанні до НАТО Чехії, 
Словаччини, Польщі і Ма-
дярщини добачає загрозу 
своїx інтересів у Східній Ев
ропі, не створює умов для 
швидкого вирішення цього 
питання. Україна не має пер
спектив для приєднання до 
цього заxіднього пакту, але в 
її інтересах було б створен
ня нової загальноєвропей
ської системц безпеки, мож
ливо, основаної на мережі 
двосторонніx політичних 
угод, скріплених регіональ
ними договорами про еко
номічну співпрацю поміж 
державами Европейського 
Союзу і всіми іншими дер
жавами Центрально-сxідньої 
Европи. В цій стадії багато
сторонніx консультацій важ
ливо, щоб ЗСА і їх західні 
партнери в НАТО трактува
ли Україну активним співу
часником дебатів. 

Питання ближчої асо-
ціяції України з паневропей-
ськими структурами зале
жать у великій мірі від спро~ 
можности заxідньоевропей-
ськиx політиків домовитися 
між собою про те, в який 
спосіб і в яких реченцяx 3М
ожуть бути прийняті у склад 
Европейського Союзу такі 
держави як Польща, Чехія, 
Мадярщина та інші. Далеко 
не всі є прихильниками по
ширення цього ексклюзив
ного заxідньоевропейського 
економічного бльоку, врахо
вуючи факт, що нерівний 
економічний рівень нових 
кандидатів вимагатиме кош
товних субсидій від силь
ніших партнерів, з яких кож
ний бореться з своїми еконо
мічними проблемами. Мож
на сподіватися, що при наяв
ності багатьох держав, кан
дидатів на приєднання до 
цього ексклюзивного „клю-
бу багачів", ціна вступу ся
гатиме мало кому доступних 
висот. 

Д-р Олег С. Підгайний 

є . СЛОН'ВСЬКИЙ - ПИСЬМЕННИК, 
НАУКОВЕЦЬ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ 

Євген Слонівський, відомий письменник, науковець, пуб
ліцист і громадський діяч народився 18-го березня 1914 року 
на Харківщині. Українська громада щиро гордиться досяг
неннями цього видатного українця. 

Як письменник, він широковідомий за свій великий твір 
— тритомник „На руїнаx минулого". Північноамериканська 
наукова громада його фаху - бібліотекарства — радо приві
тала його наукові праці. Його чисельні газетні і журнальні 
статті з'явл*яються у пресі вже майже півстоліття. 

Як громадський і політичний діяч, Є. Слонівський пра
цював при джерелаx відомих українських організацій Кана
ди УРДП - Української Революційно-Демократичної Партії, 
СУЖЕРО, 0ДУМ, спільно з Семеном Підгайним, Мар'яном 
Горготою та іншими. 

Євген Слонівський ішов важким шляхом в життя. Син 
священика о. Григорія він залишився без батька у п'ять ро
ків. Не зважаючи на постійну дискримінацію, якої він зазна
вав як „попівський син", він зумів добитися з допомогою 
своєї мами-учительки значних успіхів. 

Перше він закінчив лісний технікум, а по деякім періоді 
лісничої праці молодий Євген вчився п'ять років на біологіч
ному факультеті Харківського Державного Університету і 
закінчив його в ділянкаx фізіології і 1іоxемії тварин, з пра
вом викладати біологічні науки у середніx школаx та універ
ситетах. 

Одружився Є. Слонівський з Клавдією, дівоче прізвище 
Лукаш (відомою у пресі як Аґнеса Лебідь), вже у Німеччині 
під час Другої світової війни, а по переїзді в Канаду у них на
родилася дочка Вікторія у 1951 році. Викладачем Євген Сло
нівський працював ще в Харкові у 62-ій середній школі, про
довжував працю у цій ділянці у таборових гімназіяx у Ні
меччині, а по нострифікацїї працював деякий час учетелем у 
Канаді. 

У Канаді на початкаx 1950-их років Слонівський починає 
писати велику працю свого життя під назвою „На руїнаx ми
нулого", яка переростає у тритомник, Перший том виходить 
у 1956 році. Високо оцінений цей роман-спомин в українській 
критиці. 

Митрополит Iларіон (Огієнко), видатний лінґвіст і літе
ратурознавець, оцінив книжку так у журналі „Віра і культу
ра" (ч. 9, 1957): 

„Сильними фарбами автор описує страждання україн
ського народу на початкаx більшовицької окупації України, 
головно на (Харківщині). Описує життя дружини священика, 
сільської учительки, і скрізь підкреслює страждання пра
вославного духовенства під комуністами. Книга читається з 
неослабленим зацікавленням..." 

Особливо цікава оцінка мови твору цим надзвичайним 
лінгвістом, перекладачем Святого письма на українську мо
ву. Митрополит їларіон констатує: „Мова книжки — хороша 
українська мова". 

Важлива рецензія теж, це оцінка твору А. Степовим 
(„Українські Вісті", 20-го червня 1957). А. Степовий написав: 

„...Бажаю висловити свої деякі думки, враження про 
твір, який я прочитав не відриваючись, з повним інтересом. 
Тема взята автором цікава... Перед нами виставлений ма
люнок ідей, боротьби, побут, звичаї, мораль і ґалерія живиx 
типів села і міста, трудових людей та інтелігенції і вічно 
гостре, жагуче питання про окупанта імперського ґатунку на 
Україні та імпортований ним комунізм; Безумовно, малюнок 
Грандіозний..." 

Незадовго по цьому Є. Слонівського запрошено в члени 
Об'єднання Українських Письменників „Слово", де він є 
членом і тепер. Слонівський є теж членом Українського 
Шекспірівського Товариства від 1963 року. 

Другий і третій томи твору „На руїнаx минулого" вий
шли у 1990 році. Відома поетеса Віра Ворскла подала велику 
рецензію на цілість твору цілком недавно у журналі „Нові 
Дні" за квітень-травень 1994 року. Ця рецензія знову ж таки 
високо оцінює досяг нення автора у цьому великому творі. 

Від Харківської організації Спілки Письменників Украї
ни надійшов лист подяки: „Дякуємо (авторові) за реалістичні 
і яскраві сторінки життя нашого народу!" 

Можна ствердити, що „На руїнаx минулого" є одним з 
найкращих творів xудожньо-мемуарного жанру, яким так 
багата українська література двадцятого століття, та що та 
праця стала постійним надбанням української літератури. 

Є. Слонівський вирішив перекваліфікуватися в напрямі 
праці у науковому профілі бібліотекарства. Він отримав сту
пінь бакалявра бібліотечних наук в Оттавському універси
теті. Посаду отримав при одній з найкращих бібліотек світу 
при Корнелському університеті, як каталогер математично-
природничої й технологічної літератури. Магістерський сту
пінь з бібліотекарства він отримав від стейтового універси
тету Ню Йорку, затримуючи свою працю. 

Є. Слонівський працює теж на науковій ниві і має важ
ливі публікації як англійською, так і українською мовами. 
Цікава праця його пера українською мовою - це „Iсторичне 
значення трьох видатних бібліотек". Сягаючи у далеку дав
нину, автор подає нам детальні інформації про Олексан
дрійську бібліотеку в Єгипті, про Візантійську імператор
ську бібліотеку у Константинополі та про Конгресову біб
ліотеку у Вашінґтоні. Книга ця науково популярна, цікаво 
написана, і напевно знайшла б свого читача в Україні тепер 
при перевиданні більш масовим тиражем. 

Фундаментальні наукові праці Є. Слонівського — це йо
го дослідження питання прямого доступу до книжок в Росій
ській імперії від 1714 року і пізніше в СССР. Треба підкрес
лити, що ці праці є актуальні сьогодні. Перше вийшла праця 
у 1974 році „History of Open Access to Library Collections in the 
Soviet Union, 17l4~-l959" (Історія відкритого доступу до біб
ліотечних збірок у Совєтському Союзі). 

Надзвичайно важлива праця, яка вийшла дещо пізніше, а 
це „Open Access to Soviet Book Collections" (Відкритий до
ступ до совєтськиx книжкових збірок), edited by Donald Є. 
Robbins, New Review Books, London, Canada, 1978, 382 pp. 
Важлива рецензія цієї праці належить перу відомого на
уковця бібліотековедення Iлая М. Оболера, колишнього уні
верситетського біблітекаря стейтового університету Айдаго 
в ЗСА. Оболер пише (у науковому журналі „Bulletin on Intel
lectual Freedom" (Бюлетень інтелектуальної свободи) за бе
резень 1981 p.): 

„Ця важлива праця... має велике право до поваги будь
кого, xто зацікавлений станом інтелектуальної свободи v сві
ті... Слонівський показує глибоке розумінню досить 4.XV0M-
плікованої російської системи, 'відкритого дО'V.іупу' (чи його 
відсутности), яка є прямо залежна від явно політичної ролі 
совєтської бібліотеки". 

Після широкої дискусії книги та пов'язаних з нею питань 
Оболер подає свої висновки: 

„Книга Слонівського є сильно рекомендована не лише за 
її широке історичне представлення напружень, що постають 
як наслідок відкритої політичної контролі над совєтськими 
бібліотеками, але теж і за всі її навчаючі факти і думки, 
ілюстрації бібліотек та статистичні таблиці щодо совєтськиx 
бібліотек в загальному. її дуже варто додати до бібліотек 
усіx бібліотечних шкіл, а так само і до особистих збірок всіx 

(Заііінчення на стор. З) 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ Галина Колесса 

,Малярство - то моя молитва...'' 
(Меморіяльна виставка творів Михайла Мороза з нагоди 

виходу в світ монографії мистця). 

,Малярство — то є світ, подарований мені 
Господом Богом, бо малярство — то моя 
молитва, якою молюся за свою землю. Все, що 
роблю, роблю для своєї України і для свого н. юду.. 

Миxай' о Мороз 

Видання монографії од
ного з найвидатнішиx сло
в'янських малярів сучасної 
доби Михайла Мороза є 
подією на тільки мистецької, 
але й великої історичної вар-
тости. У випадку знамени
того українського мистця М. 
Мороза ця подія набирає ще 
вартости національної — 
адже скільки прекрасних 
надбань української культу
ри, скільки видатних імен їх 
творців безповоротно стерто 
з лиця історії! 

І ось — монументальна 
праця про життя і творчість 
великого Майстра. Видана 
Музеєм мистецтва універси
тету Ла Салл У Філядель~ 
фії, монографія містить ба
гатий двомовний матеріял ~ 
тут і статті мистецтво
знавців і мистців Володими
ра Одсійчука, Святослава 
Гординського, Богдана Сте-
бельського, Михайла Остро-
верxи з передмовою дирек
тора вищезгаданого Музею 
мистецтва при університеті 
Ла Салл Брата Даніеля Бир
ка, Чин Християнських Бра
тів, і біографічні дані про 
мистця, ілюстровані багатим 
фотографічним матеріялом, 
що включає також рідкісні 
фотографії учнів Академії 
Мистецтва О. Новаківсько~ 
го, славного учителя М. Мо
роза, і бібліографія його 
творчости. Та найбільшою 
прикрасою книги є кольоро
ві та чорно-білі репродукції 
його картин, майстерно ви
конані Петром Грициком, 
Володимиром Грициним та 
Осипом Старостяком. 

З нагоди виходу у св^т 
монографії Михайла Моро
за, в Українському Інституті 
Америки в Ню Йорку відбу 
лася меморіяльна виставка 
його творів, перша в Амери 

Михайло Мороз. 
Автопортрет (19З2). 

річними товариськими ву
зами. 

Безпосереднє відношен
ня до видання монографії 
мав д-р Леонід Рудницький 
— професор літератури уні
верситету Ла Салл, голова 
Головної Ради Наукового То
вариства ім. Шевченка в 
Америці, академік Націо
нальної Академії Наук Ук
раїни. Саме д~р Л. Рудниць
кий подбав про надання Му
зеєм мистецтва університету 
Ла Салл патронату у виданні 
мснографії. Кілька років 
тому керівництво музею для 
поповнення своєї збірки за
купило одну з картин маля
ра, а тепер, як уже згадано, 
його директор написав до 
монографії передмову. 

З хистом літератора 
розповів д-р Л. Рудницький 
про час, проведений в това
ристві М. Мороза в 1960-80
йx роках у Римі, куди мист
ця запросив творити Патрі-
ярx Йосиф Сліпий: „Ці дві 
великі постаті — представ
ники двох сванів - церкви і 
мистецтва, які у Римі не 
просто ііеретинаються, але 
творять одне ціле, зробили 

Учасники відзначення (зліва): Б. Титла, д-р В, Ленцик, М. 
Дмитренко, д-р Л. Рудницький, у другому ряді: С. Шкафа-

ровський, Р. Савка, L Мороз та О. Равлюк-Прутеняк. 

ЦІ від часу відходу маестра у 
вічність 27-ГО вересня 1992 
року. Відкриття виставки, 
яка представила 26 праць 
мистця різних періодів, від
булося 19-ГО травня ц. р. й 
увінчалося урочистою ім
презою з промовами ваго-, 
миx постатей наукового та 
мистецького світу україн
ської діяспори та концертом 
клясичної музики. 

„Унікальність Михайла 
Мороза полягає в тому, іцо 
він створив власний, тільки 
йому притаманний стиль ви
сокої мистецької вартости, в 
якому використав вплив 
найкращих надбань світово
го мистецтва і надав йому 
українського духа", ~ ска
зав ведучий вечора, мистець 
Богдан Титла. Зупинившись 
на основних віхаx життя і 
тврчости М. Мороза, промо
вець пронизував розповідь 
цитатами самого маестра, з 
яким був зв'язаний довго~ 

на мене велике враження. їх 
взаємовідносини стали для 
мене дороговказом в істо
рію Середніx віків та добу 
Ренесансу... Я став свідком 
одвічної динаміки, можна б 
навіть сказати - конфлікту, 
який існує між Мистцем з 
Божої ласки і Патроном 
мистецтва". Зустрічаючись 
з М. Морозом при різних об
ставинаx, д-р Л. Рудницький 
мав змогу не тільки пізнати 
самого маестра як людину, 
але й постигнути таємниці 
взаємозв'язку свободи твор
чости з внутрішніми потре
бами творця, і зрозуміти 
творчий процес взагалі. 

Як відомо, талант М. 
Мороза високо цінував Мит
рополит Андрей ШептицЬ" 
кий. В 1937-З9 роках моло
дий мистець мешкав у Мит
рополичій Палаті; праці тиx 
років, серед яких - різні ва-
ріянти портретів МитропО" 

(Закінчення на стор. З) 

Виступають Р. Савка та О. Равлюк-1Iрутеняк. 



С В О Б О Д А , П ' Я Т Н И Ц Я , 2 - го Ч Е Р В Н Я 1995. 

Ю р і й Б у р я к і в е ц ь : 

НЕЗДОЛАННІ 
РОМАН 

Видавництво ,,Вільна Думка", Ию Йорк, 1991, видання 
друге, стор. 660. Ціна З0.00 дол 

Можна набувати в книгарні ,,Свободи". 
Мешканці стейту Ню Джерзі зобов'язані долучити до ціни 

6 % стейтового податку. 

К О М І Т Е Т Д О П О М О Г И У К Р А Ї Н І 
(Приятелі Руху п івн ічного Н. Д ж . ) 

запрошує громадянство Нюарку і околиці 
на 

КОНЦЕРТ 
С0ЛIОТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОПЕРИ 

після успішних виступів в багатьох країнаx Европи і містаx ЗСА 

О Л Е Г 4 М И Р - б а р и т о н 

М А Р І Я Г І Р С Ь К А ~ сопрано 

В програмі опериI арії і українські народні пісні 
СУБОТА, 10-го ч е р в н я 1995 p., 7 - м а г о д . в е ч . 

заля української католицької церкви 
св. Івана Хрестителя 

Сенфорд авеню, Нюарк, Н.Дж. 

Після концерту гут ірка з мистцями при вині і сир і . 

(Паркувальна площа буде під охороною) 

Братство в Пармі найменувало 
Мужа Року 

неділю, 30-го квітня ц. p., парафіяни українського 
православного собору в Пармі, Огайо, влаштували в пара
фіяльному центрі річне спільне Свячене. Вже 32-ий рік під
ряд на цьому прийнятті Церковне Братство представило 
громаді найменованого Мужа Року. Цьогорічним є Іван 
Паплик — активний член парафії. Крім його діяльности в 
братстві, І. Паплик є членом прицерковного Клюбу 60
плюс, членом групи готування й продажу вареників та цер
ковним старостою. На фото вгорі (зліва): Василь Турчин 
— голова братства, Марія Турчин — голова Парафіяльної 
управи, о. прот. Степан Ганкевич, Іван Паплик, о. насто
ятель Іван Наконечний, Том Бечка — заступник голови 
братства. 

ПРИЙШОВ ЧАС ЗВЕРНУТИСЯ ДО НАС 
НАЙПОПУЛЯРНIШІ ПРОДУКТОВІ ПАЧКИ - ВСІ ПРОДУКТИ з КРАЇН ЗАX0ДУ 

щ 
? 
3 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

Мука 
Риж 
Цукор 
Гречана крупа 
Манна каша 
Вівсяна крупа 

Олія 
Смалець 
М'ясні консерви 

Ціна: S57 

11.0lbs, 
11.0lbs 
11.0lbs 
11.0lbs 
11.0lbs 
11.0lbs 
2.2 lb5 
0.53 gai 
2.2 lbs 
1.32lbs 

72.0 lbs 

H 
? 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

В Н и & п ш 1 Ь і 

Гречана крупа 
Цукор 

ОЛІЯ 
Маргарин 
М'ясні вироби 

Ціна: S178 

110.0lbs 
55.0 lbs 
44.0 lbs 
3З.0 lbs 
22.0 lbs 

1.3gal 
4.4 lbs 

11.0lbs 

290.0 lbs 

3a більш детальною інформацією 
звертайтеся до представника фірми 
МІСТ або і 

Пропонуємо понад 10О високої якості 
продуктів, які зберигаються на складі у 
Львові. Окремі продукти можна до
давати до стандартних пачок, або 
складати свої. Якщо адресат невдово~ 
лений з продукту ми безкоштовно 

з другий. 

1-800-361-7З45 

1 
2 
3 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

12 
1З 

15 
1б 

М|МШШ 
Цукор 

Гречана крупа 
Вівсяна крупа 

Олія 

Масло вершкове 
Сир твердий 
Сухе молоко 
М'ясні консерви 
Ковбаса 
Мелена кава 
Чай в пакетаx 
СОЛОДОЩІ 

Ціна: S79 

6.6 lbs 
6.6 lbs 
6.6 lbs 
6.6 lbs 
6.6 lbs 
2.2 lbs 
0.26 gal 
2.2 lbs 
1.1 lbs 
1.32lbs 
2.2 lbs 
2.0 lbs 
2.2 lbs 
0.55 lbs 

80 bags 
2.2 lbs 

51.2lbs 

1. Мука 
2 Цукор 
3. Гречана крупа 

5. Олія 
6. Смалець 
7. М'ясні вироби 

Ціна: S169 

55.0 lbs 
55.0 lbs 
55.0 lbs 
55.0 lbs 

1.3gal 
2.2 lbs 
4.4 lbs 

240.0 ibs 

Достава no; 
Україні 
Білорусії 
Молдові 
Росії 

до 220 lbs 
S1O 
$15 
S15 
S2O 

від 220 lbs 
S15 
S2O 
S2O 
S25 

MEEST-AMER1CA INC., 817 Pennsy lvan ia Ave. , L inden , N J . 07036, ТеI . : (908)925-5525, Fax : (908)925-7898 

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ФЕДЕРАЛЬНА 
КРЕДИТ!ВКА 

запрошує 
своїx членів, всіx зацікавлених стати членами кооперативи 

та усіx зацікавлених кооперативним рухом 

на 

Д |р* |̂ л в̂  
. С' ̂ р ЕI 

що відбудеться 

в неділю 18-го ч е р в н я 1995 р. 
о год. 2-ІЙ по пол. 

на Українському Селі 
при 66 Cedar Grove Lane, Somerset, N J. 08873 

В програмі: 

<^ інформації про діяльність кредитівки 
^ перекуска та 

^ льотерія 
1-ша нагорода - телевізор ^ 2-га нагорода -ВСР (VCR) 

3-тя нагорода-" калькулятор 

Для того, що6 брати участь в розіграші належить записатися і одержати 
черговий номер. Присутність при розіграші обов'язкова. 

Шостого червня цього 
року сповниться нашому ша
новному колезі д-рові Аxі-
леві 75 літ його трудолюби
вого життя. 

Він дійсно вроджений лі
дер українського лікарсько
го руху тут, в діяспорі, зас
лужений колишній голова 
УЛТПА і СФУЛТ-у та меце
нат українського модерного 
мистецтва. 

Тому годиться, при цій 
нагоді, пригадати нашій 
великій медичній громаді та 
українському громадянству 
про його життєвий та твор
чий шлях. 

Народився він 6-го черв
ня 1920 року в місцевості Ні
мецьке Яблінне, Чеxо-Сло-
ваччина, в родині юриста д-
ра Петра і Камілії (з родини 
Антонюк) Xрептовськиx. 

Середню освіту закінчив 
у 1938 році гімназійною ма-
турою в Сяноці. Медичні 
студії почав на Віденському 
університеті, а закінчив їх у 
Мюнхені докторатом у 1948 
році. 

В молодому віці був ві
домий як добрий футболіст 
в українських дружинаx (як, 
наприклад, УСТ „Україна" у 
Львові, СТ „Лемко" в Сяно
ці, УССК у Мюнхені і СФ 
Нассав, Німеччина, та як ле-
щатар у Перемишлі. Прибув-

,Малярство..ґ 
(Закінчення зі стор. 2) 

лита Шептицького — скла
дають окремий період твор-
чости маестра. Про преціка
вий ф а к т взаємовідносин 
двох великих постатей роз
повів на відкритті виставки 
теолог, історик церкви, ав
торитетний знавець доби 
Митрополита Шептицького, 
емеритований професор Сі-
тон Голл університету і Ко
легії св. Василія в Стем~ 
форді, Конн., директор Ук
раїнського музею і бібліо
теки при українській като
лицькій єпархії в Стемфорді 
д-р Василь Ленцик. „З неду~ 
xовниx осіб маестро Мороз 
був одним з найближчих 
серцю Блаженнішого Мит
рополита", - сказав допо
відач. І звучала цитата са
мого маляра: „Я бачив на
шого найвищого Арxиєрея на 
розмові із самим Господом 
Богом. Я радів, що маємо 
такого святого посередника 
між Господом Богом і на
шим народом. В достойній 
святій особі Митрополита 
Андрея мені ввижався тоді 
сам Бог Отець. Який же тоді 
був я щасливий!" 

Д-р Ленцик розповів та
кож про свої приятельські 
відносини із славним маля
рем. 

Заключне слово на від
критті виставки було надано 
мистцеві і мистецтвознав
цеві Михайлові Дмитрен~ 
кові, який, згадавши молоді 
роки та період комуністичної 
окупації України, закінчив 
свій виступ словами вдяч-
ности дружині Михайла Мо-
роза, Ірині, завдяки якій мо
нументальна праця-моногра~ 
фія побачила світ. 

Завершуючи урочисту 
частину вечора, Богдан Тит
ла відзначив, що після від
ходу св. п. М. Мороза у віч
ність видання монографії 
стало метою життя його 
дружини. Кілька років кро-
піткої праці — написання, 
упорядкування, ангажуван
ня спеціялістів, не говорячи 
вже про великий фінансовий 

Д-р А. Xрептовський - лікар, 
громадянин, меценат і патріот 

ши до Америки 1949 року, 
поселився в Чикаго, де нос-
трифікував свій лікарський 
диплом та відкрив приватну 
лікарську практику в Но-
рідж, Iлл., яку провадив аж 
до відходу на емеритуру в 
1988 році. 

Як лікар був респекто-
ваний колеґами-американця-
ми, які вибрали його шефом 
медичного стафу (198З-85) і 
членом Ради директорів 
(198З-87) у Вестлейк шпи
талі, та почесним членом 
Ґотліб Меморіял лікарні. 

В Чикаго був спортовим 
коментатором і репортером 
Українського Спортового То
вариства „Леви" і репорте
ром радіопрограми, яку вів 
св. п. Роман Дубляниця 
впродовж З5 років. 

В 1951 р. д-р Аxіль 
Xрептовський був співзас-
новником Українського Лі
карського Т-ва в Чикаго, як 
секції товариського Клюбу 
„Бесіда", яке згодом стало 
іллинойським Відділом УЛ
ТПА. 

В 1975-77 роках був го
ловою Головної управи УЛ
ТПА в Чикаго. Крім цього 
був ініціятором і співзас~ 

вклад, — принесли свій ре
зультат — монументальну 
працю про Михайла Мороза, 
значення якої для історії ук
раїнського й міжнародного 
мистецтва важко переоціни
ти. 

Iз словами вдячности до 
шанувальників таланту М. 
Мороза звернулася дружина 
мистця Ірина. Пам'ятаючи 
доброту свого чоловіка та 
увагу, з якою ставився до 
людей, вона висловила пе
реконання, що і в той вечір 
душа св. п. М. Мороза відві
дала і привітала кожного з 
присутніx. На імпрезі, крім 
Ірини Мороз, були присутні 
син мистця Ігор та представ
ники родини з Канади. 

Концерт клясичної му
зики у виконанні артистки 
Симфонічної оркестри КІЧЄ-
нер Вотерлу, скрипальки 
Роксоляни Савки (Канада) 
та україксько-американ-
ського 0перового співака 
Стефана Шкафаровського 
(бас) став гармонійним до
повненням цього історично
го вечора. Програма кон
церту складалася з контрас
тових творів українських 
композиторів та композито
рів інших країн — А. Гна-
тишина, М, Лисенка, О. Ор
лова, Ж . Массне, А. Корел~ 
лі — Ф. Крейслера та Дж. 
Верді. Ніжне виконання Р. 
Савкою „Медитації" з опери 
Ж . Массне „Таїс" змінилося 
Варіяціями А. Кореллі та 
темпераментною і віртуоз
ною „Гуморескою" А. Гнати-
шина, в якій звучали мелодії 
українських танців та коло
мийок. Глибокий, барвистий 
голос С. Шкафаровського в 
поєднанні з артистизмом ви
конавця заворожив слухачів, 
перейнятиx то героїкою ук
раїнської пісні „Бандуристе, 
орле сизий" о . Орлова на 
слова Т. Шевченка чи арії 
„Гей, літа орел" з опери М. 
Лисенка „Тарас Бульба", то 
драматизмом арії з опери 
Дж. Верді „Дон Карльос". 
Партію фортепіяну у скрип
кових та вокальних творах 
виконала Оксана Равлюк~ 
Прутеняк. 

А зі стін приміщень Ук-

є,слошвськии... 
(Закінчення зі стор. 2) 

тиx, які зацікавлені в ознайомленні з цензуруванням бібліо
тек та боротьбою з ним, де б воно не з'являлось". 

Сучасний стан українських бібліотек в Україні є прямим 
наслідком проблем дискутованих Слонівським. Книга Є. 
Слонівського має стати настільною книгою по всіx універси
тетських і громадських бібліотекаx України для проведення 
необхідних корінних змін у бібліотечній справі. її пере
кладом і виданням в Україні мають зайнятися ті в Україні, 
яким дорогі свобода слова, вільний доступ до слова та біб
ліотеки взагалі. 

Мґр Є. Слонівський теж друкувався у наукових журна
лах, таких як: „Cornell University Libraty Bulletin", „Ukrainian 
Quarterly", „New Review of East-European History". Він теж 
друкувався в українській прасі, у газетаx і журналах, таких 
як „Нові Дні", „Визвольний Шлях", „Молода Україна", „Ук
раїнські Вісті", „Український Голос", „Народна Воля", 
„Євангельська Правда", „Наш Вік" та інші. 

Частина його публіцистичного доробку вийшла окремою 
книгою великого формату під назвою „Збірник статтей, до
повідей і рецензій". 

У недавньому інтерв'ю письменник заявив, що, на його 
думку, найбільша проблема тепер ~ це брак єдности: „Єдність 
необхідна, щоб далі була Україна, для закріпленгія її держав-
ности!" , 

'"''̂ ^^шиВІIііі и 
Д-р А. Xрептовський 

новником Українського Лі
карського Т-ва в Австралії 
та Австрії, організатором ус
пішних лікарських з'їздів і 
конгресів, а також ініціято
ром і співзасновником Сві
тової Федерації Українських 
Лікарських Товариств 
(СФУЛТ-у). 

Від 1982 року був Пре
зидентом, а згодом почес
ним Президентом СФУЛТ-у 
та організатором успішних 
лікарських конгресів — у 
Мюнхені (1984), Відні (1988), 

раїнського Інституту Амери
ки, де проходила імпреза, 
промовляли до нас шедеври 
Михайла Мороза, перепов
нюючи вічною енергією 
його мистецтва нас усіx, xто 
ним захоплювався і його 
любив. 

Монографію М. Мороза 
можна замовити у дружини 
мистця: Mrs. Irene Moroz, 76 
Coursen Place, Staten Island, 
N.Y. 10304, tel.: (718) 981-5384. 

Ці] 
силку-

a — 75 дол., за пере-
- додаткових 5 дол, 

в Києві та Львові (1990) та у 
Харкові (1992). 

3а свою визначну органі
заційну працю відзначений 
почесними грамотами та по
чесним членством УЛТПА, 
УЛТ Австралії і УЛТ і УЛТ 
Австрії. 

Д-р А. Xрептовський є 
великим любитилем і ко
лектором та меценатом ук
раїнського образотворчого 
мистецтва. Він є основопо
ложником і фундатором Ук
раїнського Інституту Модер
ного Мистецтва в Чикаго, 
який став осередком діяль
ности українських мистців. 
3а свою xосенну працю для 
У IMM був відзначений (7-го 
листопада 1993 року) почес
ною грамотою „Приятеля 
Інституту". 

Крім цього, він є щед
рим жертводавцем на куль
турні, церковні і громадські 
цілі та на спортово-молодечі 
інституції. 

Д-р А. Xрептовський од
ружений з Вірою (з дому 
Юркевич) і має дві доні та 
четверо гарних внуків. Д-р 
Xрептовський дійсно відзна
чився як лідер у лікарсь
кому та громадському житті 
української громади тут в 
діяспорі й в Україні. 

З днем його народження 
бажаємо йому доброго здо
ров'я і щастя та ще многиx 
літ прожити на добро його 
родини і українського наро
ду. Многая йому літа! 

Д-р Павла Пундій 
(член Управи УЛТПА) 

Іван Кедрин 

У МЕЖАX 
ЗАЦІКАВЛЕННЯ 

ICTOPIR , П О Л І Т И К А , ПРЕСА, 
С И Л Ю Е Т И , РЕЦЕН38! 

С т о р . 542, ц іна S20.0O з п е р е с и л к о ю . 
S V O B O D A B O O K S T O R E 

З0 M o n t g o m e r y Street 
Jersey Ci ty , N.J. 07302 

М е ш к а н ц і в стейту Н ю Д ж е р з і о б 0 
в 'язує б% с т е й т о в о г о п о д а т к у . 

УКРАЇНСЬКИЙ СПОРТОВИЙ ОСЕРЕДОК Д Р И З У Ь " 
у Філядельфії 

ділить9я,суіілнрю ВІСX|С0Ю з членами і громадо^^ 
що в п'ятницю 26-ГО травня 1995 р. у Філядельфії 

на 81-му році життя відійшов у вічність 

f 
бл. п. 

ТАРАС ЯЦКЕВИЧ 
довголітній член, провідник футбольної ланки та член 

Управи УСО „Тризуб'. 
Родині покійного, тут і в Україні, наше глибоке співчуття. 

Вічна йому пам'ять! 

t 
Д і л и м о с я с у м н о ю в і с т к о ю з членамя „Слова" 

та у к р а ї н с ь к и м громадянством , що 1-го травня 
1995 р о к у на 85-му роц і ж и т т я , в і д і й ш о в 

у в ічн ість А-р ф і л о с о ф і ї , пол ітичний д іяч , 
публ іцист , член „Слова" 

6л. п. 
ВАСИЛЬ РУДKG 

Родині пок і йно го в и с л о в л ю є м о глибоке сп івчуття . 

УПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ „СЛОВО" 

t 
Ділимося сумною вісткою з родиною, приятелями і 

знайомими, що у вівторок 30-го травня 1995 р. відійшов у 
вічність на 63-му році життя наш найдорожчий 

МУЖ і БАТЬКО 

бл. п. 
РОМАН ГАТАЛЯК 
ПАНАХИДА в п'ятницю 2-го червня 1995 р. о год. 8-ій 

веч. в похоронному заведенні Петра Яреми в Ню Йорку. 
ПОХОРОН в суботу 3-го червня о год. 10:З0 ранку в 

церкві св. Юра в Ню Йорку, а опісля на український правос
лавний цвинтар св. Андрія в С. Бавнд Бруку, И. Дж. 

У глибокому смутку: 
дружина 
дочка 
син 
тесть 
швагерка 
швагер 

~ IВАНЦЯ 
- XРИСТЯ 
- МАРКIЯН 
-~ ІВАН М АЗУ Р4АК 
- ГЕНЯ САЛЮЗБУРI 
- ЙОСИФ УАЗУРЧАК 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 2-го ЧЕРВНЯ 1995. Ч. 10З. 

8IIУ U.S. 
SAVIN0S BONDS 
For the current rate call... 

f .800-US-BONDS 

аквЩI-Рло 
Щ^ PACKAGE and FOOD Parcel Service ^ f 

ПАЧКИ I ХАРЧI ДО УКРАЇНИ 
Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, 

Чернівецька і Тернопільська області. 
KOSHERLAND RAHWAY Travel 

Вгоокіуп, NY Rahway, NJ 
718 438-8922 908 381-8800 

Steven MUSEY E L I N C A I.P.S. 
MillViI!e, NJ Union City, NJ 

609 825-7665 201 974-2583 

ПРИДБАЙТЕ СТАРІ ЧИСЛА 
„ВЕСЕЛКИ" 

Згідно з р ішенням Головного Уряду УНСоюзу „Веселка" , 
журнал для дітей, перестає виходити в цьому році . Проте 
ми все ще м а є м о багато старих чисел (починаючи в ід 
1954 р.) на складі . 

Окреме число - 2 дол. 

Річник* (в оправі) - З5 дол. 

*КІЛЬКІСТЬ річників обмежена. 
Мешканців Ию Джерзі просимо додати б% податку. 

SVOBODA BOOKSTORE 
З0 Montgomery Street, Jersey City, NJ 07302 

ЩИР 

Посилаємо: Ini^i^^i^^v\ ^ також побутові товари, 
харчові пачки, одог, I з Ш ^ ( і ^ ] 5 ) дитячі коляски, 
важливі листи, гроші $ \ \ШШк±^ І трактори і фермерську 
до рук адресата МІ^1II/ПВПАIЙ техніку, авта 

Дзвоніть за безплатним каталогом 
1 -800-266^7189 * (416)761 -9105 

Meest-Karpaty, 120 Runnymede Rd. Toronto, Ont. M6S 2Y3 Canada 

пАм:ятиттіітилАти, то^врвзмісТ'-ктпАгш 
H j r Te1:(416)761-9l0l ff4B 

^^^r^^ Fax:(416) 761-1662 m ^ 
родеіе квитки ea авіялінії (включно з Air Ukrain 

О Робить запрооіення до Канади і ЗСА 
Продає медичне забезпечення для відвідувачів 
О Полагоджує візи в Україну і до Польщі 

Українці... 
(Закінчення зI стор. 1) 

Бабиного Яру і зазначуючи, 
що у сьогоднішній Україні 
закони підтримують однако
во культурний розвиток усіx 
народів і це наявне у розвит
ку життя жидівської групи. 

Д-р А. Лінколн, дякуючи 
за своє відзначення і поша
нування його Урядом Украї
ни розповів зі сантиментом, 
але і з гумором, як він тепер 
на старість літ згадує часто 
ці давні часи, коли комуніс
тичні симпатії панували у за
хідній Европі і не було легко 
виступати в обороні україн
ського народу. Але він з на
тиском підкреслив подібну 
долю обох народів і конеч
ність співпраці з якої мо
жуть багато усі навчитися. 

Вітали д-ра А. Ліиколна 
також теплими словами го
лова Української Американ'
ської Координаційної Ради 
Уггяна Дячук і д-р Аскольд 
Лозинський, голова Україн
ського Конгресового Комі
тету Америки5 підкреслю
ючи його активність в обо
роні України і високі і/.ринци--
пи, що їх він; показав у своїй 
праці як член британського 
парляменту і Британсько^ 
Українського Комітету. 

Рабин Артур Шнаєр із си-
наґоги їїарк"1ст в Ню Йорку 
пригадав, що в Україні жили 
та працювали Ч\ІСГАШІІ релі
гійні та політичні провідни
ки жидівського народу і вис
ловив свою вдячність Уря
дові України за теперіпїнє 
сприяння розцвітові ЖИДІВ
СЬКОГО життя в Україні, Він 
також вказав на подібності 
поміж двом,а народами, як і 
на подібність їхньої долі. 

В р у ч є н н я м осо6 яЕвої 
грамоти із признаиням вели
кої підтримки Україні Д"Р А. 
Лінколиом закінчилася ця 
зворушлива зустрі.ч, в якій 
взяли участь дружина наго
родженого, як і його син ра
бин Дейвнд Лінк,оли з роди
ною, 

Рабйна Д. Лінколна вша-

scope tuaael fnc 
16О5 Springfield Ave, Mapiewood NJ 07040 
201 378-8998 or 800 242-7267 
or FAX 201 378-7903 

LOURDES PILGRIMAGE 
400 anniversary of Brest Union 

| A U G 24 - SEP 01,1995 
Lourdes Aug 2 5 - 2 9 
Munich Aug 29 - Sep 01 
Escort: Kvitka Semanyshyn 

via Lufthansa AiriJnes 
ail inclusive 9 day tour 

from New York S17SO 
from Chicago or Miami SI85O 

Registration deadline Jun 20,1995 * space very iimited!! 
Biggest religious Ukrainian reunion since the MiUennium! 

1 
1 

1 

нувала широка українська 
громада 10-го травня, а ок
рему грамоту вдячности за 
його прихильність до укра
їнців вручили йому члени 
приводу Т-ва у ж е Євген 
Стаxів, Стефа Харченко, 
Олександер Буряковський і 
Андрій Ластовецький, який 
вміло та з гумором прова
див вечором, зазначуючи, 
що того вечора не було б як
би не програма Сі-Бі-Ес „60 
хвилин'*. 

Ведучий програмою пред
ставив почесних гостей, в 
першу чергу рабйна Д. Лін-
колна і його родину, як та
кож голову постійної місії 
України до 0ОН Анатолія 
Зленка , консула Віктора 
Крижанівського д-ра Несто-
ра Олесницького, голову Ко
мітету Оборони Української 
Спад ш,ини, а рівночасно за
ступника предсідника УНС, 
усіx членів проводу у ж е , 
проф. Тараса Гунчака, осо
бистого приятеля рабйна Д. 
Лінколка, і присутніx на залі 
Iзраеля Сінгера, генерально
го секретаря Світового Жи
дівського Конґресу та екзе
кутивного директора Алена 
Штайиберга, приятелів ра
бйна Д. Ліиколна та інших 
присутніx на цій урочистос
ті. 

Б дальшому А. Ластове
цький попросив до слова 
представника УАКР 0сипа 
Труша в заступстві перешко~ 
джеіїої голови Уляіш Дячук 
і ред. Ігоря Для.богу, що го
ворив від УККА в заступ
стві неприсутнього д-ра Ас-
кольда Лозинського. Черго
вим промовцем був постій
ний представник місії Украї
ни в 0ОН А, 3лейко, що тим 
разом зупинився на з 'ясу
ванні виїмково приязних 
стосунків поміж Україною і 
Ізраїлем, які підтримав пер
ший амбасадор до Iзраїля д-
р Юрій Щербак, а відтак 
IIIімон Пере3, а це увінча
лося корисними договорами 
поміж тими двома держа~ 
вами„ Він привітав рабйна Д. 
ІIінколна і всіx, пдо прийиіли 
[З ним, як справжніx прия
телів України. 

Довше слово виголосив 
проф. Т. Гуичак, в якому 
з'ясував історичне підлож~ 
7кя приxильности українців 
до жидівської меншини і 
підкреслив, що тепер укра
їнці вxодять в нову добу 
українсько-жидівськиx сто
сунків. Свого приятеля Д. 
Ліиколна схарактеризував, 
як добру та чесну лкадину, 
IДО стала в обороні правди і 
справедливости тоді, коли 
діють чинники, які зумисне 
хочуть ширити роздор і ош-
калюватй українців як анти-
семістів. 

Слово члена Т-ва УЖС і 
Руху, представника жидівсь
кої меншини в Україні О. Бу-
ряковського прочитала ан-

OKSANA INTERNATIONAL TRADE, LNC: 
П East Elizabeth Avenue, Linden, NJ ()70З6 TeI:908-925-07l7 Fax:908-925~3724 

ДЛЯ замовлеіііія pick-up service телефоііуйіе : 1 800 9 OKSANA 

ПАКУНКИ HA УКРАШУ 
Кораблем 

Міііілгальпа вага 10 LB 
Достаііа 6 ~ 1І тижнів 
Без обмежеиия розмірів 
Без мита І 

Літаком S3,49 LB 
Обслуговусі'ься ціла Україиа 

Сугіер-Експрес % 5Л9 LB 
Цептральпі міста Україіш 
Мінімальпа шга І0 LB 
Висилка кожного чстїіерга, 5 Р М 

Висилка 
долярIв на 

Україну 
130Л0Л1ЄМ0 ліцегоією банківських 
ішастей Америки на пересилку 
і доста ву I10ЛЯ рів до Україну. 

ЗАМОВЛЯЙТЕ БРОШУРИ З ШФОРМАЦїЯМИ ТА НАЛПЖИ UPS 

Cmntu Ham 
Hard Salami 
Corned Beef 
Vienna Saus-^ce 
Canned Sardines 
Chicken So\ip 
Macaroni 
Vegetable on 
Rice 

6LB 
3LB 
3 L13 
1 LB 
3LB 

12,'21P 
5LB 

] GAL 
20LB 

'Жщщтж^шгГщШшт 
кошт харчів, пересилки, 

Dry M i l k 
Canned Pci 
Raisins 

S238.00 
I Усі харч1 їшкліочііо з 
J а,меріїкаікькиx крамішць 

'швшшштшшкшш^^шш^т і111 East Elizabeth Avenue, Linden, NJ 07036 :i^l:908"925 -97З7 Раx:908-925-2ї93 
ROUND TRLP TO/FROMKIEV, LVfK WARSAW, MOSCOW, !V4NO-FRANKIVSK 

ВІЗА ДО УКРАЇНИ, ЗЛПРОШЕНИЯ, ПАСПОРТИ, ДОСТАВЛ КЛИТКIВ ДО УКРАЇНИ 

Рабин Д. Лінколн (другий 3права) приймає грамоту вдяч~ 
ности від предсгпавників Т-ва УЖС (зліва) А. Ластовець-
кого, С Харченко, Є. Стаxіва і О Буряківського, Гїригляда-

ється церемонії А. 3лейко. 

глійською мовою Т. ЯрОСЄ" 
ВИ4, а д-р Н. Олесницькйй 
пригадав паБіквільну про
граму на телевізії 1'а її віц-
гомін серед украшської соі~ 
льноти, підкреслив що оби
два народи переживали це 
саме впродовж історії, зга
дав великих приятелів жи
дів як Митрополита Андрея 
Шептицького та ІНІІІИX І ви
словив надію, що стосунки в 
Україні між українським І 
жидівським нас є л є п ті я м 
вплинуть корисно і на діяс-
пору, де саме рабин Д. Лін
колн надає своєю настано
вою ттші корисний напрям 
ц,ля своїx земляків. 

Вкінці е,. Xарчеіжо пред
ставила Б теплому і безпо
середньому слові достойно
го гостя, розооБідаючи яки
ми шляхами пішло її заиі-
кавления українсько-жидів-
ським зближенням та про
сила згадати добрим словом 
ініціяторок Товариства 
УЖС д-р Марію Клячко і 
Еву Піддубчишин, які гз-за 
хвороби не могли бути ори~ 
сутні на тому святі. 

Рабин Д,, Лііжолїі, дяку
ючи за усі ориxяльні йому 
слова, особливо згадав сво~ 
го батька jir\) А. Ліиколна, 

який бачив в Україні вели
кий народ, що не мав своїx 
прав і згадав цілий ряд виз
начних жидівських діячів, 
що походили з України -
провідник сіокістичного ру
ху Володимир Ж.аботиись~ 
xий чи письменник Шолом 
Алейxим. І він підкреслив 
відродження жидівського 
Ж,ИТТЯ в Україні та закликав 
перестати, ненавидіти себе, а 
бути вирозум,ілйм і добро
сердечним. Після його теп
лих та справді сердечних 
слів Є. Стаxів, С. Харченко і 
О. Буряковськйй вручили 
рабинові Д. Лінколнові гра
моту вдячности за його ви-' 
Умково прихильне і справед
ливе відношення до україн
ців. 

8ідчитанням привітів з 
України від Єврейської ради 
і головного редактора „Єв
рейських Вістей", як теж; 
привітамням присутнього на 
залі приятеля відзначеного, 
ра6йиа Шефера з Чикаго, за
кінчилася святочна частина 
в є ч о р а о п т и міст и ч ним 
ствердженням ведучого А. 
Ластовецького, що „ми по
чинаємо нову еру у CTO-
сункаx жидіВСько-українсь~ 
киx". 

ттттштшш^^ 

В Україні 

к и ї в . - - Конкретні про
екти у країись К0-пім ецької 
економічної співпраці обго
ворювано під час зустрічі 
міністра економіки України 
Романа Шпека і дер.ж:авного 
секретаря міністерства еко
номіки Нім:еччини Дітера 
фон Вюрцеиа. ]Україна під
тримала пропозицію кімець-
кої сторони про створення 
сиільної агенції коо|рдинації 
інвестицій. Воно надавагиме 
консультації та практичну 
допомогу потенційним інвес
торам, сприятиме налаго
дженню безпосередніx кон
тактів між регіонами та ок:," 
ремими підприємствами 
двох країн. Підписано т,акож 
спільну заяву міжурядової 
українсько-нім ецької ради з 
питань економічного співро-
бітиицтва= У заяві вислов
лено переконання, пдо рати
фікація договору про парт 
нерство і співробітницт'во 
між Україною і Еврооейсь~ 
ким союзом, підписаеия ие-
переднього договору іїрС 
торгівлю позитивно познача
ться на зв'язках України з 
країнами Европейського 
союзу. 

КИЇВ.— Тут 19-28-го 
травня відбувся третій міЖ" 
народний фесі^иваль лялько
вих театрів.. У ньому взя.гпі 
у ч а с т ь 10 творчі їX КОЛі:'КГМ-

вів з України, Австр,ії, Ні-
меччики, Росії, Швайцарії. У 
галерії Києво-Могилянської 
Академії відб)лася виставка 
скульптора в дереві Миколи 
Малишка, творчість якого 
відзначається поєднанням 
прадавнього примітивізму з 
сучасним мислениям ,і гост
рим відчуттям сьогодення. 
У своїx скульптураx автор 
прагне відобразити ту нев-
ловиїVіу мить, коли театр 
життя переходить у театр 
мистецтва. 

СЕВАСТОШ.Л.Ь. ~~ "Шу
кати основу нормалізації з 
Укра,їною і'реба перш за все 
в Симферополі'\-~ сказав 
заступник голови Верховної 
Ради Криму Володимир 
Клйчніков під час інтерв'ю 
оарляментариій газеті 
'"'Кримскіє Iзвєстія". "Від 
ідеї сам,остійности Криму 
піхто не відмовляється, але 
існує об'єктивна реальність, 
на яку не можна зап,лк)щити 
очі„ Центр — Київ. 3відти 
надходять гроші, Києву під
порядковується, уряд. Украї
на, а не Крим є суб'єктом 
міжнародного права", -
підкреслив Клйчиіков, заз
начивши, ПIО кримські депу
тати своє.ю неконструк.тив-
ністю шкодять собі і крим~ 
чавам. 

Для уешканців GIEENPOINT та околиць. 
,^,,,^^а[^. ПоАОрожня фіг)мз Greenpoint Travel 

пропонус ттш4тт т Україну, Білорусь, в Росію, 
Польщу, Латвію, Литву, Естонію через різні авіалінії. 

У нас Ви можете вислати оакун^и на Україну 
по найнижчих цінаx в соколиці. 
3anpoiijyeMO вас до нашого бюра! 

GMEExNPOINT T R A V E L | 
782 Manhettan Avenue. Brooklyn. N.Y 11222 

T e l : | 7 1 8 | 3 8 9 - 8 0 8 0 

ДО ВСІX ЧПЕНт У,НСоюзу 

Пригадуємо, що вкдь.. ,ли за забвзпеченєвI гра
моти є пдагні на Т-ий АЄНЬ ІМІСЯІДЯ, а не при тщI 

Пре)си(V10 своєю точною впдаісзю .допомог~ 
ти секретареві ва!і!Ого Відділу на час розчислитися 
за збірку вічдаАОГі. до Го,ловної Канцедярії. 

Головна Канц,еиярія УНСоюзу 

ЛІВІ у ВЕРХОВНІЙ... 
(Закінчення зі стор. 1) 
Верховна Рада схвалила 

текст телеграми співчуття 
Державній думі Росії у 
зв'язку із загибеллю сотень 
людей на Сахаліні від зем
летрусу. 

Під час розгляду законо
проекту про тимчасове зупи
нення дії окремих положень 
конституції та застосування 
закону про владу і місцеве 
самоврядування, депутатам 
роздано альтернативний про
ект, підготовлений вісьмома 
перляментськими фракція
ми (окрім комуністів і агра
ріїв). 

Соціялісти пропонують 
зупинити чинність низки 
статтей конституції, уxвале
ної 20-го квітня 1978 року, 
до 1-го січня 1996 року. 
Правоцентристський бльок 
пропонує зупинити тимчасо
во - " до ухвалення нової 
конституції, не пізніше 1-го 
червня 1996 року. Вони та
кож пропонують записати у 
ст. 2, що норми закону Ук
раїни застосовуться як нор
ми конституції. 

О. Мороз повідомив, що 
29-ГО травня зустрівся з 
Президентом і Л. Кучма по
годився з варіянтом законо
проекту, запропонованого 
соціялістами. Президент, за 
словами Мороза, згідний, 
що його треба ухвалювати 
якнайшвидше в першому чи
танні. Але і центристи, і пра
ві наполягають на голосу
ванні саме свого проекту і не 
в першому читанні, а в ці
лому. 

Група депутатів, в тому 
числі Олександер Лаврино-
вич і Володимир Яворівсь~ 
кий, внесли пропозицію змі
нити процедуру розгляду за
конопроекту, прийнявши за
кон України про тимчасове 
зупинеиня дії окремих норм 
і внесення змін до консти
туції та введення в дію зако
ну про владу і місцеве само
врядування в цілому. Така 
іюстановка питання вимага
ла КОНСТИТУЦІЙНОЇ більшос-
тй, або не менше З00 голо
сів. Але за цей варіянт про
голосувало тільки 211 депу
татів. 

Пізніше депутати голосу
вали за варіянт, пропоно
ваний Іваном Чижем, який 
отримав 70 голосів. Далі 
проголосовано спільний за
конопроект вісьмох фрак
ц,ій, за який проголосувало 
212 депутатів. День закін
чився дорученням доопра
цювати проекти в комісіяx і 
знову розглянути на сесії 2-
го червня. 

Зароджується,.. 
(Закінчення зі стор. 1) 

на приватні господарства. 
Проте у першому кварта

лі поточного року темпи 
приватизації знизилися на 7 
відс. у порівнянні з четвер
тим кварталом 1994 ро
ку. "На сьогодні є всі умови 
для проведення приватиза
ції, але бракує нормальної 
організованости, — сказав 
Є. Григоренко. - Ми пере
буваємо на межі зриву про
цесу приватизації. Адже про
грама 1995 року в першому 
кварталі виконана тільки на 
З.5 відсотка". 3а його слова
ми, Уряд сьогодні змінив ак
центи з напрацювання зако
нодавчої бази й зосередився 
на організаційних питанняx. 
3окрема , на недоліках у 
праці трастів та на привати
зації об'єктів незавершеного 
будівництва. 

Упас Самчук 
СЛІДАМИ 
ПІОНЕРІВ 

Епос Української Америки 

IN T H E F O O T S T E P S O F 

T H E P I O N E E R S 
Saga of Ukrainian America 

Книжка у твердій зелено-темній 
полотняній обгортці-3 мистець

ким написом в оформлеині 
Богдана Титли 

у видавництві УНСоюзу 
,,Свобода". 

268 сторінок, ціна 15 долярів 
з пересилкою. 

Замовляти можна в книгар-
ському відділі при ,,Свободі", 
пересилаючи рівночасно чек 

або грошевий переказ. 

Svoboda Book Store 
З0 Montgomery Street 
Jersey City, N.J. 07302 

vT̂  SERVICE 
Українська фірма „КАРПАТИ** 
CompIete Building Renovations 

Painting Brick, Pointing, 
Painting Decoration, Tiles, 

Roofing, Plumbing, Bathrooms, | 
Electric and Welding 

Fully insured. 
Tel. (718) 507-8738 

Beeper (916) 644-5174 

I I L P ^ Cornh^Or). 
D ) E P A R T M E N T JTOR6 

26 First Avenue 
New York, NY 10009 
Tel.: (212) 473"З550 

МАЄШ0 БАНДУРИ 
НА П Р О Д А Ж 

* ПРАЦЯ 

S35,000/TR. 
INCOME potentiai. Reading books. 

To!I Free (1)800'898-9778 

Ext. P."1871 for details 

REAL ESTATE 

ХАТИ * КВАРТИРИ 
на продаж в Києві. Офор
мляємо документи на 

тимчасовий побут в 
Україні. 

Тел. Київ (044) 24З"6104 
Global Trac!ing & investment 

AssoQiat!on 
пмтати за Джаноу 

д р ВШНАШШУ 
4 та 5 кімнатне помешкання 

НЮАРК "~ АЙВ1 ПЛ 
(коло церкви св. ївана Хрестите
ля) близько автобусів та крам
ниць. 575 дол. місячно. 
(201) 263-2853 ^ (9О8) 580-15З1 

НА П Р О Д А Ж 
4-РОДИННА ХАТА 

НЮАРК ~~ АЙВI ПЛ 
(коло церкви св. Івана Xр8С-
тителя) в досконалому стані, 
р,оЬрт прихід, гараж на 4 ав
та та багато інших вигод. 

І75,000дол. 
(201)2S3^2S53 
(90В) 580"15З1 

і̂̂  ПОСЛУГИ^І^ 

Ювелірна іфамнііця 

"Iсоп" 
продає та купує ікони 
має коралї, сувеніри, 
направийе годинники 

та юв@мрн\ рвч\. 

230 East 14th St. 
New York, m 10003 
Tel.: (212) 982-3488 

'Ж'FUNERAL D!RECTORS^:^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬIШЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK І ОКОЛИЦЯX 
ЛУIС ЄАШ"РО " директор 

Р о д и ш ДММТРИК 

Peter Jarema 

І29 EAST 7іI| STMEET ' 
NEW УОМЖ, KY.Wm)9 

(21І) 674-25б8 

LYTWYN & LWWYN 
UE,RAIN!AN 

FUNERAL PIEECTORS 
AiRCONMTIONED 

Обслуга ЩИРА І ЧЕСНА. 
Our Services Are Aval|afole 
Anywbere ill New Jersey. 

Також займаємося шм&роішьш 
іш іршітарі в Баішд Бруку і 

иеренесешіям Тлітшш. Остакків. 
з ішшш кріііМ тіту. 

UNION FUNERAL HOME 
і600 Stuyvesaat Avenue 
(comer Stanky T^rr.) 

UNION, NJ, 07083 
(908) 9б44222 -
(201) З75"555^ 

HURYN MEMORIAIL 
ВИРОБЛЯЄМО HA ЗАМОВ
ЛЕННЯ ЇА ВМОНТОВУЄМО 

НАЙЮ'АЩОЇ ЯКОСТЙ 

ПАШШтШКЕ 
в ОКОЛИЦІ Ню Йорку, вклшчаіО" 

чи цвіштарі; св, Дз xа в 
Гамптон-бургу, Н. Й,, св. Андрія| 

в Бавнд Бруку̂  Н. Дж., їїайн 
Буш в Кергонсоі5І та Глен Спей, 

Б. Й. 

НиЮТМ MEMORIALS 
P. О, Box 12t 

Hamptoi5burg!i, N. Y. 10916 
Tell (914) 427'2б84 


