
SVOBODA 
U K R A I N I A N D A I L Y 

Пам'ятайліо про Україну! 

СВОБОДА 
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 
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Джерзі Ситі, Н. Дж. -
Спеціяльні наради Головно
го Уряду Українського На
родного Союзу відбулися в 
приміщенняx УНС в суботу і 
неділю, 18 і 19-го листопада. 

В суботу відкрила нара
ди предсідник УНС Упяна 
Дячук о год. 10-ій ранку, ві
таючи усіx присутніx членів 
ГУ і Контрольної Комісії, що 
явилися майже в цілості, за 
виїмком Тараса Шмаґали 
мол., який перебуває у Киє
ві. 

Отже в нарадаx взяли 
участь: члени Екзекутиви ~ 
У. Дячук, заступник пред-
сіднїіка Нестор Олесниць-
кий, директор для Канади 
Петро Саварин, заступниця 
предсідника Аня Дидик-Пет-
ренко, секретар Марта Лис
ко і касир Олександер Бла" 
гітка; контролери — Степан 

Гавриш, Василь Пастушок, 
Стефанія Геврик, Анатолій 
Дорошенко і Іван Винник; 
радні — Рома Гадзевич, Тек
ля Мороз, Стефко Куропась, 
Алік Xудолій, Володимир 
Корчинський, Євген Iванців, 
Стефанія Гаврилюк, Олек
сандер Серафин, Андрій 
Кейбіда, Анна Ремик, Ник 
Дяківський, Роман Куропась 
і о. Мирон Стасів. 

У. Дячук попросила до 
молитви о, М. Стасіва, а від
так зазначила, що присутні 
можуть лише порушувати 
справи, які є на порядку спе
ці я льниx нарад, тобто перег
ляд зроблених останньо змін 
і злука з двома іншими 
союзами. Після привітання 
присутніx редакторів „Сво
боди** та „Українського Тиж
невика" У. Дячук подала ко
ротко підготовлений на пи

сьмі перегляд членства УНС 
в ЗСА і Канаді, звертаючи 
при цьому увагу на важли
вість заанґажування про
фесійних продавців і про це 
як важко знайти молодших 
віком секретарів відділів. 
При тому вона підкреслила, 
що вік секретарів поодино
ких відділів є в більшості 
дуже поважний, тому й тре
ба шукати до праці молод
ших осіб та постав ила це, як 
важливе завдання на най
ближче майбутнє. Тому у 
майбутньому окружні нара
ди повинні бути пов'язані із 
курсом для нових кандида
тів, яких треба притягнути. 

Далі У. Дячук інформу
вала про видання УНС, про 
запитник, висланий до чита
чів „Свободи", в якому 6О% 
заявилося за тим, щоб за
лишити „Свободу" щоденни

ком. Запитники перевірила 
окрема комісія в особаx по
чесного члена В. Соxана і 
члена Контрольної Комісії 
Івана Винника. У зв'язку з 
тим, що „Свобода" залиши
лася щоденником, піднесено 
передплату, але це потягну
ло за собою потребу перед
плат безпосередньо до адмі
ністрації „Свободи". 

Предсідник У. Дячук по
інформувала також членів 
ГУ про відбуті наради із 
членами редколегії „Свобо
ди" у висліді чого був ви-
друкований до читачів запит
ник, який матеріял їх найбі
льше цікавить. Підсумки за-
питника були подані у окре
мій статті, а до щоденника 
впроваджено нові рубрики. 
Хоча перегляд видатків і 
приходів до видавництва ви
казав фінансову поправку, 

все ж У. Дячук висловлює 
непевність, що в тому нап
рямі принесе наступний рік, 
тому, що число читачів 
„Свободи" меншає із-за при-
роднього відходу їх з життя. 
Тому треба шукати за нови
ми читачами та давати їм 
відповідний матеріял. Вона 
також подала до відома, що 
згідно із рішенням ГУ, „Ве
селка" перестала появляти
ся з кінцем червня цього ро
ку. 

У широкій дискусії, яка 
вив'язалася на тему „Свобо
ди", виринули пропозиції що
до її поширення, розповсю
дження і придбання нових 
передплатників. Коли йде
ться про членство УНС, бу
ли голоси про важливість 
мати більше досвідчених 
секретарів по відділах, як і 
про те, що обезпеченева ді

лянка в загальному швидко 
зміняється і треба до цих 
змін д0стосуватися. 

В дальшому У. Дячук 
звітувала про Союзівку та її 
фінансовий стан, а відтак 
про 3ліквідування бюра УНС 
у Вашіиґтоні. Це питання 
викликало широку дис
кусію присутніx членів ГУ, в 
якій порушено потребу та
кого українського бюра у 
Вашіиґтоні для лобінґу і що, 
тут було б місце на з'єднан
ня усіx українських сил для 
фінансування такого спіль
ного бюра. У відповідь У. 
Дячук пояснила про перего
вори поміж двома громад
ськими централями і де вони 
зараз стоять, як також по
дякувала присутньому Єв
генові Iванцеві, що був ке
рівником Бюра УНС у Ва-

(Закшченпя на стор. 4) 

Польща переживає шок 
після поразки Л. Валенси 

Варшава, Польща. - Піс
ля міністра внутрішніx справ 
Анджея Мільчановсь-кого і 
міністра оборони Збіґ-нєва 
Оконського прийняв рі
шення зрезиґнувати також 
міністер закордониx справ 
Польщі Владислав Барто~ 
шевський. 

Цей факт спостерігачі 
безпосередньо пов'язують з 
поразкою у президентських 
виборах Лєxа Валенси, ос
кільки пости названих вище 
міністерств належать у цій 
країні до так званих "прези
дентських", тобто перебува
ють під контролею керівни
ка держави. 

Голова Ради міністрів 
Юзеф Олекси висловив 
жаль з приводу рішення 
трьох чільних міністрів і за
певнив, що в найближчі дні 
подасть на розгляд новому 
президентові кандидатури на 
вільні пости. 

Тим часом політичні про

тивники Алєксандра Квас~ 
нєвського, новобраного по
льського президента, опри
люднили заяву, що мають 
намір заперечити законність 
вислідів останніx виборів. 
Нібито мали місце „числен
ні випадки фальсифікації 
результатів голосування" 
прихильниками А. Кваснєв-
ського. Організатори перед
виборчої кампанії Л. Ва
ленси подали офіційну скар
гу до Верховного суду Поль
щі. 

Проголосити вибори не
законними вимагає також 
всепольська комісія проф
спілки "Солідарність", зви
нувачуючи А. Кваснєвського 
в тому, що він „порушив ви
борчий закон, подавши до 
кандидатської листи не
правдиві свідчення про се
бе". Наприклад, А. Кваснєв-
ський запевнив виборців, що 
здобув вищу освіту, а на-

(Закінчення на стор. 4) 

Патріярx УПЦ КП Філарет 
звернувся до Президента 

Київ (P.P.). - У п'ятни
цю, 17-го листопада, Патрі~ 
ярx УПЦ КП Філарет від 
імені Помісного Собору 
звернувся до Президента Ук
раїни Леоніда Кучми з про
ханням виробити політику, 
спрямовану на створення в 
Україні єдиної помісної на
ціональної Православної 
Церкви. Він також закликав 
повернути Церкві націона
лізовані xрами та інші спо
руди і скасувати всі види по

датків на релігійні організа
ції, На думку Патріярxа, в 
Адміністрації Президента є 
чиновники, зацікавлені у 
приналежності до УПЦ Мос
ковського Патріярxату, тому 
УПЦ КГГ переходить в опо
зицію до таких чиновників. 
Патріярx УПЦ КП зазначив, 
\по коли навіть дві інших 
гілки православ'я 00*єдна
ються, то нема гарантії, що 
Москва надасть об'єднаній 
Церкві автокефалію. 

О, Мороз і Є. Марчук співпрацюють 
Київ (Р. P.). - У понеді

лок, 20-го листопада, відбу
лося спільне засідання Пре
зидії Верховної Ради України 
та Президії Кабінету Мініст
рів Украї*ни. 

По закінченню голова 
Верховної Ради Олександер 
Мороз та прем'єр-міністер 
Євген Марчук зустрілися з 
представниками засобів ма
сової інформації й поінфор
мували, шо засідання було 
присвячене удосконаленню 
взаємодії Кабінету Міністрів 
України з Верховною Радою 
України, її постійними комі
сіями і депутатськими гру
пами з гштань законотворчої 
діяльности. Йшлося, перш 

за все, про правне забезпе
чення програми дій Уряду. 
Обговорено також питання 
бюджету на 1996 рік. Вирі
шено проводити спільні за
сідання президій і в майбут
ньому. 

Обидва керівники прези
дій заявили, що на спільно
му засіданні сторони двох гі
лок влади продемонструва
ли велике бажання до спів
праці, тому це засідання мо
же виявитися тією точкою, 
після якої розпочнеться по
ворот на краще у взаємовід
носинах між Урядом і пар-
ляментом. 

(Закінчення на стор. 4) 

МІЛІЦІЯ пікетувала 
Генеральну прокуратуру 

Київ (Р. P.), ~ Тут у вів
торок, 21-го листопада, пра
цівники міліції Печерського 
району Києва, які в цей день 
були вільні від служби, піке
тували Генеральну прокура
туру України. Майже 10О 
праиївників міліції протесту
вали проти засудження двох 
їхніx колег до різних термі
нів ув'язнення. Міліціянти 
вважають вирок несправед
ливим і вимагають від Ге
неральної прокуратури ви
конання покладених на неї 

обов'язків, зокрема нагляду 
за справедливим розглядом 
справ. 

З учасниками пікетування 
зустрівся заступник генера
льного прокурора Василь 
Бобир, який повідомив, що 
прокуратура не має права 
втручатися у справу. Коли 
міський і Верховний суд під
твердять вирок, то лише то
ді прокуратура зможе його 
опротестувати. 

На цьому пікетування за
кінчилося. 

Захист буде соціяльний, 
але не соціялістичний 

Київ (УНЇАР). - Оплата 
за житло та відповідні жит
лово-комунальні послуги за-
лиишється в Україні досі од
нією з найнижчих у світі -
головно за рахунок держав
них субсидій, характерних 
для соціялізму. Останнім 
часом, однак, Уряд намага
ється зменшити ці субсидії, 
завдяки чому вже цього ро-

трлн. карб., і ще 200 трлн. 
карб. Уряд сподівається зе
кономити в році наступному. 
Водночас, із метою соці-
яльного захисту вбогих, пе
редбачено, шо оплата за по
мешкання не повинна пере
вищувати 15 відс. сукупного 
доходу кожної родини. th-
ким чином близько мільйо
на найбіднішиx сімей і нада-

Президент Латвії 
відвідав Україну 

Київ (Р. P.). ~ У вівто
рок, 21-го листопада, в Ук
раїну прибув з офіційними 
відвідинами президент Лат
вії Гунтіс Упьманіс з дружй-
нок). На летовищі в Борис
полі високих гостей зустрі
ли: прем'єр-міністер Євген 
Марчук з дружиною, мініс
тер закордонних справ Ген-
надій Удовенко, амбасадор 
Латвії в Україні Петеріс Сі-
монс, амбасадор України в 
Латвії Володимир Чорний, 
голова Адміністрації Прези
дента Дмитро Табачник та 
інші офіційні особи, 

Того ж дня відбулася 
зустріч президента Латвії та 
Президента України Леоніда 
Кучми. Відбулися перегово
ри між урядовими делегаці
ями України і Латвії, які за-

кшчилися шдписанням низ
ки документів, зокрема до
говору про вільну торгівлю, 
запобігання подвійного опо
даткування тощо. Сторони 
висловили добру волю до 
всебічної і результативної 
співпраці. 

А в той час, коли делеґа-
ції двох країн працювали над 
документами, Координацій
на рада бльоку лівих сил Ки
єва і области на своєму чер
говому засіданні висловила 
протест „проти пересліду
вання у Латвії інакшодумців 
та порушення прав нелатвій-
ського населення, в тому 
числі українців і росіян". 
Бльок лівих вимагає негай
ного звільнення керівника 
Латвійської комуністичної 
партії Альфреда Рубікса, 

Україна не поспішає до МПА 
Київ (УПIАР). - Вер

ховна Рада не змогла роз
глянути питання про приєд
нання України до Міжпар-
ляментарної асамблеї СНД, 
оскільки перед розглядом 
цього питання депутати з на-
ціонал-демократичниx фра
кцій відмовилися реєструва
тись і таким чином зробили 
пленарне засідання неправо-
чинним. 3а діючим правиль
ником, засідання може від
бутись лише тоді, коли заре
єструвалось не менше двох 
третин депутатів. 

Після вимушеної перерви 
депутати перейшли до роз
гляду наступного питання -
закону про промислово-фі-
нансові групи, який уxвали
ли врешті поіменним голо
суванням. Питання про 

Міжпарляментарну асам
блею вирішено розглянути 
5-го грудня, після додатко
вого обговорення його у 
парляментарниx фракціяx 
та комісіяx, а також на Пре
зидії Верховної Ради. 

Депутат Леонід Кравчук 
запропонував проект поста
нови, першим пунктом якої І 
записано: "Питання про при
єднання Верховної Ради Ук
раїни до МПА вирішити піс
ля завершення формування 
цієї сіруктури'*. Наступним 
пунктом запропоновано ут
ворити комісію для ПІДГО-
тови документів МПА, пере
дусім статуту, на підставі іс
нуючиx міжнародних засад 
та з урахуванням досвіду, 
що його має Парляментарна 
асамблея Ради Европи. 

Помер ред. Д. Корбутяк 
Джерзі Ситі, Н.Дж. - У 

вівторок, 21-го листопада, 
після важкої недуги, на 85
му році життя помер у СІЛ-
вер Спрінґ, Мд.„ колишній 
редактор „Народної Волі" 
Дмитро Корбутяк— науко
вець, журналіст і суспільно-
громадський діяч. 

Д. Корбутяк народився 
18-го жовтня 1911 року в се
лі Кулачківці Коломийсько
го повіту. До ЗСА приїхав 
31-го жовтня 1947 року та 
відразу був прийнятий на 
головного редактора видан
ня Українського Братського 
Союзу тижневика „Народна 
Воля". На тому становищі 
він працював до серпня 1955 
року, коли то перейшов на 
працю до „Голосу Америки" 

цю почав Д. Корбутяк ще в 
газеті „Життя Покуття", 
яку видавав разом зі 3 . Сте-
фановим у Коломиї в 30-йx 
роках. Пізніше був співро
бітником тижневика „Наш 
Прапор", що його видавав у 
Львові Іван Тиктор, і видань 
Радикальної Партії „Гро
мадський Голос", „Каменя
рі", „Живе Слово". Він був 
автором багатьох статтей, 
які друкувались не тільки в 
„Народній Волі", але також 
в „Українському Житті", 
„Свободі" та журналах 
„Молода Україна", „Сучас
ність", „Форум", а також і в 
деяких американських жур
налах. Написав багато стат-
тей інформативного змісту 
для „Голосу Америки" і „Ра-

Міністер закликає очищати міліцію 
від порушників закону 

ЧЕРКАСИ. - Міністер внутрішніx 
справ України Юрій Кравченко, висту
паючи перед працівниками черкаського 
обласного комітету боротьби зі зло
чинністю, наголосив на необхідності 
зміцнення дисципліни в міліції й зак
ликав „рішуче звільнятися від співро
бітників, які допускають порушення за
кону". Перший заступник начальника 
Управління внутрішніx справ Валерій 
Дерновий поінформував про арешт ди
ректора жашківського цукрового ком
бінату, який отримав хабара в сумі 
8,00О дол., і керівника уманської філії 
банку „їнко'\ який завдав шкоди дер
жаві на суму 160 блн. карбованців. 

Юнаки знайшли вибухівку 

КРИМ. - в Долині кохання біля біля 
села Глазовка, Ленінського району три 
учні Керченського політехнічного тех
нікуму знайшли 17 мін з Другої світо
вої війни. Одну з них вони вирішили ро
зібрати, але вона вибухнула. Загинув 
24-літній юнак, а два інші важко пора~ 

У депутата неприємності 

КИЇВ. - Депутат Верховної Ради Ук
раїни Анатолій Агафонов під кінець ро
бочого дня виявив крадіж, разом з га

манцем зникло посвщчення водія, до
кумент на авто, спеціяльна виказка де
путата України, 10 млн, карбованців і 
трохи долярів. Депутат поінформував 
про це Печерський районний відділ мі
ліції. 

Дякують українським миротворцям 

КИЇВ. - Міністер закордонних справ 
України Геннадій Удовенко та міністер 
оборони Валерій Шмаров отримали 
листи від спеціяльного представника 
генерального секретаря 0ОН в колиш
ній Югославії Ясуші Акаші. У листаx 
висловлено подяку Урядові і народові 
України за військові підрозділи, надіс
лані до миротворчих сил 0ОН. 3А рі
шенням Ради безпеки 0ОН щодо зміни 
мандату сил 0ОН у Хорватії, україн
ський 60-ий батальйон від грудня по
вернеться на батьківщину. 

Розпочався фестиваль оперного 
мистецтва 

ЛЬВІВ. - Тут розпочався крайовий 
фестиваль оперного мистецтва ім. Со
ломії Крушельницької. У Львівській 
опері Соломія Крушельницька зробила 
свої перші кроки у велике мистецтво, 
де гастролювала, як співачка із світо
вим іменем і якій згодом подарувала 
десятки молодиx талантів ~ своїx уч
нів. Протягом тижня на сцені Львівсь
кої опери лунатимуть арії, які колись 

виконувала славетна українська спі
вачка. У фестивалі беруть участь со
лісти з Києва, Одеси, Донецького, Дні
пропетровського, Харкова і Львова* 3і 
своїми концертами виступлять також 
студенти Львівського Музичного Інсти
туту ім. Миколи Лисенка та учні серед
ньої музичної школи ім. С. Крушель
ницької. 

Закордонанна делегація відвідала 
суднобудівників 

ХЕРСОН. - Делегація англійських 
фахівців з питань морського транспор
ту, очолювана членом парляменту 
лордом Селдсоном, відвідала херсон
ських суднобудівельників. Переговори 
торкалися можливостей розміщення на 
херсонському суднобудівному заводі 
замовлень на спорудження суден для 
Великобританії. 

Проблеми України стали 
європейськими 

КИЇВ. - Тут 22-23-го листопада від
булася міжнародна конференція „Ук
раїна - Европейський союз: зовніш
ньоекономічна діяльність і перспекти
ви співпраці". Обговорено місце Украї
ни в політиці Европейського союзу що
до Сxідньої Европи, спільну закордон
ну політику Европейського союзу щодо 
України,питання європейських інвести
цій в Україну, торгівлі тощо. 

У С В І Т I 

ПРЕЗИДЕНТ ЛАТВІЇ Ґунтіс Уіьманіс назвав новому скла
дові парляменту свого кандидата на пост прем'єр-міністра 
-~ Моріса Ґрінблятса. Йому доручено 3формувати кабінет, 
який відтак мас бути затверджений парляментом. М. Ґрінб-
лятсові 40 років, він народився в родині репресованих, за ос
вітою філософ. В 1988 році був одним з ініціяторів створен
ня Народного фронту, два роки пізніше його обрано голо
вою Конгресу громадян, а в 1993 році - депутатом парля
менту від політичного об'єднання „Батьківщина і свобода". 
У жовтні минулого року він створив депутатську групу під
тримки чеченського президента Джоxара Дудаєва. Аналізу
ючи політичну плятформу М. Ґрінблятса, латвійські газети 
нагадують, що він прагне звузити коло осіб, які мають право 
на латвійське громадянство. Кандидат на прем'єра також 
зважає, що Европейський союз не повинен приймати у свої 
члени Україну, Білорусь і Росію. 

МІНІСТЕР ВНУТРІШНІX справ Iзраїля Єгуда Барак за
явив, що американський жид Джонатан Поллард дістане із
раїльське громадянство. Як відомо, громадянин ЗСА і ко
лишній агент американської військово-морської розвідки 
Дж. Поллард відбуває досмертне тюремне ув'язнення за 
шпигунство в Америці на користь Iзраїля. Його заарешту
вали в 1985 році, а в січні 1996 року, по 10 роках тюрми, він 
дістане право просити дочасного звільнення. Різні жидівські 
організації і лідери, в тому числі покійний прем'єр-міністер 
їцак Рабін, просили президентів ЗСА помилувати Дж. Пол-
ларда, однак їм кожного разу було відмовлено. Тепер ко
лишній шпигун сподівається, що ізраїльське громадянство 
збільшить його шанси на звільнення. „Ізраїль продовжува
тиме боротися за Дж Полларда" , - запевнив Є. Барак, який 
донедавна займав пост начальника генерального штабу ізра-

В А ] М Е Р И Ц І 

у т о й САМИЙ ЧАС, ЯК ПРЕЗИДЕНТ Билл Клінтон з 
вдоволенням повідомляв про успішне закінчення мирних пе
реговорів на території колишньої Югославії, перед ним вид
ніло ще одне і не менше складне завдання. Президент мусить 
переконати дещо скептичних своїx співгромадян і ворожо 
наставлений до нього Конгрес у конечності вислання амери
канського віГ?ськового відділу в числі 20,000 до мироносниx 
військ HAT0, якщо цей мирний договір має стати дійсністю. 
3даючи собі справу з важливости цього питання Білий Дім 
уже заплянував посилену кампанію цієї справи, включно з 
телевізійним виступом Президента. 

У СЕРЕДУ, 22-ГО ЛИСТОПАДА, республіканський сена
тор з Пенсильванії Арлен Спектер повідомив на пресовій 
конференції, що відтягає свою кандидатуру з президентсь
ких виборів 1996 року. До такого рішення 65-річного А, 
Спектера примусили брак фінансів і літепле зацікавлення 
його кандидатурою , Одначе політичні аналітики, майже од
ноголосно погодились, що навіть якби у нього й були фонди, 
то виглядів стати кандидатом від Республіканської партії у ньо
го всеодно немає. З відходом А.Спектера у республіканців все-
одно ще залишилось вісім кандидатів, з яких сенатор Роберг 
Дол, провідник сенатської більшости, покищо веде перед. 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
секретарям та новим членам УНСоюзу 

Всі україномовні нові члени УНС, які набули грамоти у 
Департаменті Дорослих, від 1-го вересня 1995 р. отримують 
„Свободу" один МІСЯЦЬ безплатно, що6 запізнати їх з на
шою газетою та заохотити стати передплатниками. Англо
мовні члени отримують чотири безплатні числа "The 
Ukrainian Weekly". 
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Прощання 3 "Солідарністю" 
3дається, навіть завзяті прихильники 41-річ

ного Алєксандра Кваснєвського не сподівалися 
його перемоги у другій турі президентських ви
борів, що відбулися минулої неділі в Польщі, у 
суспільстві, де, за даними соціологів, лівим 
симпатизує менше четвертини населення, З5 
відсотків голосів, отриманих колишнім комуніс
том Кваснєвським у першій турі, виглядали не
абияким успіхом: мало xто сподівався, що цей 
результат вдасться суттєво поліпшити, адже всі 
інші кандидати від лівих не набрали у першій 
турі й десяти відсотків. Тим часом Леx Вален~ 
са, головний суперник Кваснєвського, міг спо
діватись у другій турі на голоси всіx інших, себ
то правих і центристських кандидатів, котрі не 
здолали першої тури і виборці яких, скоріш за 
все. мусіли в другій турі віддати свої голоси Ва
ленеI як "меншому лиху". 

Але не так сталося, як гадалося. Якщо ліві 
виборці справді прийшли одностайно у другій 
турі підтримати свого єдиного кандидата, то 
праві, здається, маxнули на все= рукою. "Xай 
Валенса перемагає, бо це всетаки краще, ніж 
Кваснєвський, - сказав один варшавський ін
телектуал. ~ Але xай перемагає без мене, бо я 
не хочу мати того на своєму сумлінні". Вигля
дає, що саме таким було в другій турі станови
ще багатьох польських лібералів, які мають те
пер чисте сумління і комуністичного президента. 

Безумовно, перемогу Кваснєвського можна 
оцінювати як радше неуспіх Валенси, ніж успіх 
лівих. Лідер легендарної польської "Солідар-
Н0ОТИ^ яка захитала, а згодом і розвалила ко
муністичну систему, виявився куди менш ус
пішним президентом, ніж ап6зиціонером. Опо-
ЗЙЦІЯ-вміло використала5|о1іилки й недоліки 
Валенси - його малоосвіЧеність, брак політич
ної' і всякої іншої коректности; його схильність 
до дріб'язкових втручань у політичні інтриги, 
надмірний клерикалізм. 

Проголосувавши за Кваснєвського, Ьольське 
суспільство, зрозуміло, не проголосувало за ко
мунізм - хоч прихильники Валенси намагали
ся саме на цій тезі будувати цілу його перед
виборчу кампанію. Повернення до комунізму, а 
тим більше до російської опіки, в Польщі ніко
ли не буде. Цього не хоче ані Кваснєвський, 
який, подібно до багатьох своїx товаришів-ком-
сомольців, чується в капіталізмі ще краще, ніж 
у соціялізмі; цього не хочуть і польські ліві, ко
трі йменують себе нині соціял-демократами і 
втішаються благами вільного ринку куди біль
ше, ніж робітники з колишньої "Солідарности"; 
цього не допустить, 3рештою, й саме польське 
суспільство, котре має підстави не любити сво
го президента, але навряд чи захоче міняти йо
го на президента чужого. 

Перемога Кваснєвського ознаменувала ос
таточний кінець однієї епохи й початок іншої. 
Епоха антикомуністичної боротьби й післякому-
н!стичної конфронтації закінчилася. То була 
епоха Валенси і "Солідарности". Але, можливо, 
почнеться нова епоха - солідарности без ла
пок, солідарности у найпрямішому значенні то
го слова: національної єдности заради майбут
нього, яке, безумовно, важливіше від минуло
го, хоч би яким героїчним і славним воно не було, 

Тим більше, що для пересічних громадян во
но не було ані славним, ані героїчним. Біль
шість із них якось жила в комунізмі і якось до 
нього пристосовувалась. 3а великим мораль
ним рахунком це можна назвати коляборацією. 
Більшість, однак, воліє про це не думати. І не 
бачити перед собою кожного дня дисидентів як 
мовчазного нагадування про той моральний 
рахунок. Це підсвідоме бажання, думається, 
відіграло істотну, якщо не головну ролю в не
давньому польському виборі. Що з того, що Ва
ленса був інтернований, тим часом як Квас
нєвський редагував комсомольську газету, в 
якій викривав "радіодиверсантів" з "Вільної 
Европи" і прославляв чесноти "реального со-
ціялізму"? Валенса належить до меншости, 
Кваснєвський до 6ільшости: не ортодокс, не 
фанатик, фліртував, як і всі, з комунізмом, але 
завжди собі був на умі, трохи цинік, але не за
надто, трохи крутій, але не більше, ніж інші по
літики.'Словом, він "наш", він "свій", і xай Гос
подь благословить його на наступну каденцію. 

Свого часу на хвилі страйкових успіхів "Солі
дарности" її провідний ідеолог Адам Міxнік 
натхненно лроголрсив "друге чудо над Віолою" 
- народження в Польщі громадянського сус
пільства. Сьогодні він, певно, куди критичніше 
поставився б до того свого ентузіястичного 
твердження. А тим більше - до припущень йо
го українських колег щодо "чуда над Дніпром". 
У політиці таких чудес не буває. А надто - в 
післякомуністичиому світі, де, як казав Прези
дент Кравчук, "маємо те, що маємо". 

Раїса Руденко 

УКРАЇНА СТУПАЄ НА НОВИН ШЛЯХ 
Для України другий тиж

день листопада був заповне
ний подіями історичної ваги. 
У вівторок, 7-го листопада, 
здавалося, була звичайна 
річниця Жовтневої револю
ції, яку комуністи і СОЦІЯ-
лісти святкували під черво
ними прапорами та з портре
тами Леніна і Сталіна. На
справді ж 78-ма річниця ре
волюції уже ні для кого не 
була святом. Люди похилого 
віку ішли з червоними транс
парантами, але на похмурих 
обличчяx ніякої святковости 
не було, крім розчарування, 
що замість 10,000 на віче 
прибуло лише З,000 осіб, ці 
люди продемонстрували ціл
ковиту нетерпимість до сво
їx опонентів і носталгію за 
минулим. 

Націонал-демократів та
кож було не більше, ніж 
З,000 осіб, але вони і не про
голошували свою акцію над
то масовою. Жалобне віче 
вони 3Організували лише 
для того, щоб не дати лівим 
пройти Хрещатиком і вод
ночас нагадати їм та людям 
скільки лиха принесла рево
люція Україні. Слабшими 
виглядали безперечно ліві 
сили, Вони вже не вірили ні у 
своє свято з відзнаками на
сильства, терору, голоду, ні 
в революцію, ні у власні си
ли. А в деяких містаx, на
приклад, у Полтаві, вони 

взагалі не вийшли на демон
страцію. Проте навіть ослаб
лені ліві можуть наробити 
чимало зла, бо серед них є не 
лише патріоти України, а й 
чимало її ворогів. На своїx 
вічаx ніхто з них не говорив 
про Україну, про держав
ність, про народ. Вони гово
рили тільки про соціялізм та 
комунізм і заради їх торжес
тва вони готові служити 
московським комуністам у 
їх прагненні знову проков
тнути Україну. І хоча голова 
Верховної Ради Олександер 
Мороз намагався якось при
мирити і врівноважити вчо
рашнє і сьогоднішнє поколін
ня, обидві демонстрації ви
разно показали, що старші 
все далі відходять у минуле, 
а на їх місця приходять мо
лодші й цього поступу вже 
не зупинити. 

Найважливішою подією 
стало підписання 9-го листо
пада у Страсбурзі, Франція, 
документів про прийняття 
України до Ради Европи. А це 
означає не лише престиж. Це 
означає, що Україна має З7 
країн-посестер, які повірили 
в неї й визнали рівною серед 
рівних. Перебуваючи гео
графічно у центрі Европи, 
Україна сотні років була 
штучно ізольована від неї. І 
ось тепер знову повернулася 
в європейську родину, що 
безперечно гарантуватиме їй 

безпеку, цілісність держав
них кордонів і просування 
економічних та політичних 
реформ. 

Закінчився тиждень ще 
двома важливими заходами 
- проведенням у Києві 3-го 
Пленуму творчих спілок Ук
раїни та 1-го Всеукраїнсько
го конгресу інтелігенції. 
Публікація перед цим Мані
фесту української інтеліген
ції спонукала до зустрічі з 
діячами української культу
ри прем'єр-міністра України 
Євгена Марчука, а на 3-ій 
Всеукраїнський пленум 
творчих спілок несподівано 
прибув і сам Президент Ук
раїни Леонід Кучма. І хоч це 
була його перша зустріч з 
представниками творчої ін-
теліґенції, Президент вия
вився добре підготованим до 
цієї зустрічі. Л. Кучма по
обіцяв вирішити проблеми 
майна творчих спілок, по
даткові питання і повідомив, 
що готує указ про віднов
лення Михайлівського мона
стиря та Успенського собору. 
А письменникам пообіцяв 
допомогти у виданні їх тво
рів, якщо вони готові стати 
поряд з безсмертними твора
ми Тараса Ш[евченка, Івана 
Франка, Лесі Українки та ін
ших клясиків української лі
тератури. Виступив на кон
гресі й голова Верховної Ра
ди України Олександер Мо

роз. На думку політичних 
коментаторів, подібне зі
брання було тільки у 1917 
році, 

Сам же факт проведен
ня пленуму і конгресу свід
чить про глибоке занепо
коєння кризою в українській 
культурі. Народ уже зрозу
мів, що політичні та еконо
мічні реформи не врятують 
українську державу, якщо 
духовний занепад триватиме 
і далі. Віками гноблена інте
лігенція це збагнула і пов
стала, продемонструвавши 
велику силу, велику рішу
чість взяти на себе відпові
дальність за збереження 
культури, нації, державнос-
ти. їхня ініціятива і рішу-
чисть різко контрастує з но-
сталгічними зібраннями лі
вих, бо спрямована на кон
кретні дії в царині відрод
ження культури та збере
ження і відбудови держави. 
Отож початок листопада ви
разно показав, що Україна 
надійно звернула на новий 
шлях як у внутрішньому 
житті суспільства, так і на 
міжнародній арені, де вона 
дістала широкі можливості 
співпраці з європейськими 
державами і організаціями в 
царині захисту прав людини, 
прав і соціяльного захисту 
національних меншин, захис
ту довкілля, боротьби з епі
деміями, наркоманією тощо. 

Анізія Жаровська* 

РЕЄСТРАЦІЙНІ БЮРА 
д л я ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ 

у Східній і Центральній 
Европі йде інтенсивна робо

:,.та над приватизацією землі. 
..В Україні також почалася 
праця над вимірюванням зе
мельних ділянок для при
ватних власників землі. 

Щоб закінчити цю пра
цю, потрібно заснувати так 
званий кадастр, або „бюро 
земельних реєстрацій" влас
ників поодиноких земельних 
ділянок. Ці ділянки повинні 
бути точно виміряні геоде
зистами і нанесені на карти, 
які теж мають бути зареєс
тровані в бюраx реєстрацій. 
Ця система бюр реєстрацій 
повинна бути розташована по 
всіx областях України і 
центрально контрольована з 
Києва. Ця система реєстрації 
(кадастри) повинна бути га
рантована Урядом України, 
який також гарантує кожну 
земельну операцію (а також 

приватизацію чи акт), що 
стосується кожної індивіду
.альної земельної ділянки, 
зсожного зареєстрованого 
власника землі. 

Якщо така система ка
дастри, або реєстрації влас
ників земельних ділянок не 
буде заснована тепер, коли 
починається приватизація 
землі, то дуже скоро виник
нуть великі складності і не
гативні наслідки в тій галузі 
економічного розвитку Ук
раїни, бо вся приватизація 
буде стримана. 

Якщо і надалі буде про
довжуватися стримування 
впровадження такої реєстра
ційної системи власників 
землі-кадастру, тим буде 
складніше і пов'язане з ви
тратою великих додаткових 
коштів заснування цих бюр в 
Україні і остаточне упоряд
кування і точний обмір зем-

^Л. Жаровська з Торонто працювала три і півмісяця в Киє
ві як радник Кабінету Міністрів України. 

лі в Україні. Це також дуже 
зашкодить економічному 
розвитку України. 

Така система реєстрацій
них бюр власників землі є 
розповсюдженою у цілому 
світі, вона була й в Україні 
(Галичині та Закарпатті) під 
час влади Польщі і Австрії, в 
східній Україні - під час 
уряду царської Росії. В схід
ній Україні кадастр земель
них власників був остаточно 
зліквідований у 1933 році 
після масового голодомору, 
створеного совєтською вла
дою, яка остаточно знищила 
приватну власність на землю 
в Україні, а також понад 7 
мільйонів приватних власни
ків землі і їх кадастр, В за
хідній Україні і Закарпатті 
система приватного власни
ка була знесена щойно у 1948 
році. 

Тепер, щоб Україна та ін
ші колишні республіки е с 
е р повернулися в ряди країн 
Европи і заxіднього світу, 

дуже необхідним є повернен
ня до леґальдиx, гарантова
них державою індивідуаль
них земельних :ділянок, які 
мають точні геодезичні по-
міри (в дійсності, а не лише 
на папері). Межі у кожного 
власника землі чи власника 
акту, наданого державою і 
зареєстрованого у так звано
му реєстраційному бюрі-ка-
дастрі, новинні бути гаранто
вані державою. 

Заснування такої юри
дично та геодезично гаран
тованої системи в Україні 
дасть фінансову стабільність 
та форма/іьну юридичну ос
нову всякого роду земель
них операцій, таких як дов
гострокові аренди, авкціони, 
банкові іпотеки чи приватні 
позики грошей на заставу за 
землю, продаж чи купівля 
землі, спадкоємство, закони 
про обмеження вжитку да
ної ділянки (так званий „зо-
нінґ") тощо. Упорядкування, 

(Закінчення на стор. 4) 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Про :ж:урналістичну 
чесність 

Якось останніми дня
ми заатакував мене один 
знайомий, чому в „О-ЦІ" 
ніколи не виведу на світ
ло денне членів нашої 
громади, які чинять ви
диме зло, чи компромі-
тують себеу а заразом і 
організацію, в якій вони 
стоять на провідному 
місці, 

Так воно є, це відпові
дає правді, бо „О-КА" зав
жди узагальнює пробле
ми і ніколи досі не показа
ла пальцем, подаючи 
прізвище людини, яка, не 
тільки на думку однієї 
особи, але в загальній 
опінії, зробила якийсь 
промах чи нетакт. Тут і 
лежить засада чесної, 
фахової поведінки жур
наліста — не писати по
гано про іншу людину, не 
маючи 10О відсотків до
казу, що закиди правильні 
і узасаднені. 

— Як в такому разі 
має дізнатися загал про 
промахи такої люди
ни? — поставлено пи
тання риба. — Не вияв
лення того є певним зао
хоченням до дшіьшиx про
махів, 

Розуміється, що це 
складна справа і тепер 
аж надто часто журна
лісти не дотримуються 
таких засад, а пишуть 
одверто і гостро про ок
ремих експонованих осіб, 
незважаючи чи це правда, 
чи сплетня. 

Це особливо завважу
ємо у пресі України, яка, 
дірвавшись нарешті, піс
ля так довгих^ років цен
зури, до повної, демокра
тичної і дуже дослівно 
зрозумілої свободи, за
любки очорнює безкарно 
кого хоче і як хоче, незва
жаючи на те, має чи не 
має доказів, які можна б 
представити в суді, Тут 
звичайно найтяжчою „ар
тилерією" стають заки
ди на тему далеко не без
грішної минувшини і вис-
лужництва совєтському 
режимові. Пригадується, 
як два роки тому нашу 
редакцію відвідав один із 
провідних політиків де
мократичної України, а 
декілька днів пізніше у 
львівській газеті була на
друкована широка і гучна 
вістка із написом на три 
шпальти „X,„ - совєт~ 
ський вислужник", У вис-

ліді цього, інтерв'ю з нилі 
у нашому щоденнику не 
появилося і готовий ма-
теріял про нього спочив 
на дні шухляди, а от про 
те, чи закиди проти його 
особи були правдиві — 
досі невідомо. 

Американські журна
лісти в таких випадках 
обережні, хоча відважніші 
від нас, українських жур
налістів у ЗСА, Так звана 
інвестиґаційна журналіс
тика усім добре відома, 
але видавці завжди вва
жають, щоб не потрапи
ти Теміді в пастку, коли б 
їм можна доказати не
правдивість вісток чи 
фактів, заради розголосу 
і сенсації. Не є так дуже 
добре, однак, із чесністю 
наших американських ко
лег. Ось читаємо в пресі, 
що розглядають справу 
секретаря Департамен
ту енергетики ЗСА Гай-
зел 0'Лірі, яка видала ти
сячі державних долярів 
на вистеження, xто із 
журналістів і в яких про
порціяx має корисні ко
ментарі щодо праці її де
партаменту, а xто неґа' 
тивні. Ще невідомо, як і 
чим ця справа закінчить
ся, але факт, що оцінки 
журналістів можна так 
боятися, говорить сам. 
про себе, 

Значить, ми, журна
лісти, маємо сильну 
зброю в рукаx і тільки від 
нас залежить, як її вжи
ваємо, Вірте, дорогі чи
тачі, що часом аж руки 
сверблять, щоб вийщц на 
поверхню і виявити деко
го з наших провідних осіб 
таки поіменно, коли вони 
через хворобливу амбіцію 
не годні поступати, як 
слід, але... чи можна не
чесністю відповідати на 
нечесність? Мій опонент, 
однак, при цьому закинув, 
що, зберігаючи „честь 
мундира", стаю співучас
ником громадського чи 
політичного промаху, 

Xай, однак, читачі да
лі здогадуються, коли 
пишу загально, про кого 
конкретно йдеться, а ті, 
які знають, що власне їх 
маю на думці, xай уважа
ють, бо можна навіть в 
такий „завуальований" 
спосіб втратити довір*я 
спільноти, а з цим і свій 
високий пост. 

О-КА 

Володимир Жила 

ПЕРША ЗБІРКА БАГАТОГРАННОГО ПОЕТА 
Олесь Дудин, „Воскресіиня дуии\ Поезії. Літ. ред. Леся Балуx, Львів: „Літературний Львів", 1994. 79 стор. 

Невелика збірка поезій Олеся Дудина „Воскресіння душі" 
- це перша ластівка у творчому доробку автора, що увіб
рала в себе вірші, написані протягом 1977-1994 років. Поето
ві сповнилося 56 років, але його книжку на можна вважати 
поетичним „прозрінням на сxилі літ", а радше потужним го
лосом, що починає творчо розгортатися. Це талановита й ба
гатогранно обдарована людина ~~ поет, мислитель, філо
соф. Уже сам заголовок збірки „Воскресіння душі" вказує, 
що поезія його - птаха високого лету, яку на крилаx своїx 
несе „промінчик істинного світла з недосяжних нам... небес
них висот". 

У збірці О. Дудин запитує себе: „Поет... Xто ж він?" і тут 
відповідає -~ це „зібраний нектар бджоли з мільярдів кві
ток, це сама невинна, найчесніша і найчистіша квітка зем !" 
Задумується він і над зв'язком поета з життям і доxодит 
висновку, що це велика таємниця, дуже своєрідна таємниць 
„тайна буття". Життя в його розумінні — це вічне прагнення 
людини до пізнання себе і світу через пізнання добра і зла, а 
вже через них — Істини й Бога. 

Збірка складається зі сімох розділів: „Біль душі (фреска 
страти)", „Воскреслий дух - природи вознесіння (зоряна га
лактика)", „Квадратове ложе", „На білому Камені", „Украї
на на хвилі часу і поза ним", „Поезія — це сонце (зоряна гар
монія)" і „Кароокий зайчик". У більшості розділів його ос
новною проблемою є розкриття творчих людських сил в їх 
взаємозв'язку з мистецьким ідеалом. Він вважає, що це най
більш актуальна тема та що вона лишатиметься актуальною 
доти, доки існуватиме потяг людини до мистецького пізнан
ня світу й Бога, 

Принадливо і наскрізь глибоко звучать деякі його гюетич~ 
ні рядки: 

Дві зорі всевишні 
Як смагляві вишиі.,. 
Сад блаженішx — Сад Господній^ — 
Сад тривалого терпіння, 
Тільки ми — не ближні, 

Мі4 — людські створіння, 
Ми з віків минулиx... 
Сяйво Світла — Пишних Віт 

Боготворіння/ 

Поринувши у стихію цих рядків, годі й думати визволи
тися з-під їх впливу, А це з уваги на чар тиx слів, образів, по
чувань. Поет обожнює боготворіння, бо це сяйво світла, що 
вабить до себе хвилюючою принадою, від якої важко відір
ватися, 

Принадність аналізи ще і в тому, що читач знайомиться з 
початком творчого шляху поета, з його мистецьким запа
лом, що часто наводить нас на глибокі теоретичні роздуми, 
які нелегко можна зрозуміти. 

Привертають увагу, наприклад, такі рядки: 

Достаток лий, як суть основи, -— 
Мій дім, мої воли, мої корови. 
Блакить небодзвін. 
Рогатий віл, сузір'я, брови, 
Блискучий попіл, молоко — Вона і Він — 
Жагучий скип діброви, 
М'яке смагляве лоно гір 
І мерехтливі в сяйві доли,.. 

Автор присвячує чимало уваги словам „воскресіння" і 
„вознесіння" та вживає їх то з погляду філософсько-релігій-
ного, то з загального. Воскресіння для нього - це повернен
ня до життя після смерти, у процесах відроджуватися чи від
новлюватися. Слово „вознесіння" має в нього тільки одне 
значення - релігійне, тобто знятися в небо. Поет з гордістю 
заявляє: 

Перед тобою, світе, — Вознесіння 
Й ?іекуниx храмів рани... 
Живої мови Благовість — 

Розпуклий квіт вогню 
І незмеркле Вознесіння. 

Це слова безсмертности й перемоги, а також і слави, що 
несуться з уст поета, який твердо вірить у Христову правду 
та до віри в неї закликає світ. 

П'ючи соки рідної землі, поет не може залишатися байду
жим до тиx коренів, за допомогою яких ці соки підходять до 
поверхні. Тому він глибоко відчуває народний подих його мо
гутнього серця. Доказом цього є короткий, але помітний вір
шик „Кароокий зайчик", що завершує цю цікаву збірку: 

3-під кущика 
Глип, — 

Засміялося сонечко. 
А під кущиком — 

Зайчик, 
Кароокий зайчик, 

Зайчик-побігайчик. 

Олесь Дудин - поет Xодорівської землі. Він закінчив 
Львівський Університет і Київський Інститут Іноземних Мов, 
самостійно вивчав глибини вищої математики та фізики. По
ет читає шістнадцятьма мовами. Він — також учитель і пе
рекладач, який переклав з англійської всі сонети великого 
Шекспіра. 

Його перша збірка поезій „Воскресіння душі" виглядає 
скромно, але зате в ній чимало цінних і цікавих творів. У ній 
є і деякі дрібні недоліки: друкарські огріхи, друк не завжди 
чіткий. У нього зустрічається таxож і нечіткий ритм. Тираж 
невеликий - усього 100О примірників. 

Підсумовуючи, треба сказати, що Олесь Дудин постає пе
ред нами як поет світлого і водночас багатого світосприй
мання. Він вважає, що 

Правдивого слова ніде не почуєш, 
Правдивої слави ніде не візьмеш, 
Як сам собі не збудуєш 
Блискавку зоряних веж. 

Хочемо вірити, що xодорівчани в діяспорі не лише при
дбають збірку свого талановитого поета, а й допоможуть йо
му видати переклади сонетів Шекспіра, 
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Е К З Е К У Т И В А У Н С О Ю З У ВІДБУЛА НАРАДИ 
(Закінчення з ч. 223) 

Зростає популярність гра
мот універсального забез
печення, котру продає про
фесійний відділ. Сподіємо
ся, що нова програма заміни 
старих виплачених грамот 
буде успішною, бо це умож
ливить нам побільшити чис
ло активних членів по від
ділах та зменшити число не
активних членів. При висил
ці до членів пропозицій з но
вими грамотами, ми діста
ємо багато нової інформації 
про наших членів. Рекордо~ 
вий відділ вже третій місяць 
розсилає коло 2,000 листів 
до членів. Маємо дуже ба
гато праці щоб поновити всі 
зміни в грамотаx цих членів. 
Часто навіть коли член не 
зацікавлений змінити свій 
асекураційний плян, він все 
одно хоче змінити спадко
ємця, подати нову адресу, чи 
отримати інформації про за
безпечення своєї родини. Ця 
програма дала нам можність 
поновити контакт з нашим 
членством. При допомозі 
секретарів та професійних 
продавців, ми стараємося, на 
базі цієї інформації, розгор
нути акцію продажу асеку-

рацій спадкоємцям, котрими 
часто є діти або внуки наших 
членів. Дуже нам перешко
джає брак адрес наших чле
нів з виплаченими грамота
ми. Часто навіть секретарі 
не мають адрес всіx членів 
відділу. 

Добігаючи кінця року, 
треба зробити певні виснов
ки. В наступному році треба 
активно шукати заступника 
секретаря в кожному відділі 
та поновити активність від
ділів. Вже працюємо з де
якими секретарями та до
помагаємо їм підшукати зас
тупників. В грудні всі сек
ретарі отримають листи про 
конечність відбуття загаль
них зборів в перших трьох 
місяцяx 1996 року та при-
гадку переслати список уря
довців до Головної Канце
лярії. Тому що ми маємо ба
гато нових недосвідчених 
секретарів, вони наразі не 
організують членів. Нам 
треба збільшити число про
фесійних продавців, які бу
дуть тісно працювати із сек
ретарями, якщо ми хочемо 
здобути більше членів. 

Member Changes 1995 
New Mem 

Jan 90 
Feb 99 
March 122 
April 119 
May 97 
June 102 
July 55 
Aug 70 
Sep 245 
Oct 241 
Total 1,242 

CS 
74 
74 
62 
42 
54 
29 

107 
95 
54 

* 591 
Note: New Members totals include the new 

Gains as of 9/30/95 
Juvenile Adult 

945 2,039 

Losses as of 9/30/95' 
Cash Surrender 

591 

Total Membership 
1/O1/95 
6/30/95 
Change (+/-) 

EM PdUp 
35 55 
23 54 
43 51 
46 47 
40 61 
44 48 
52 68 
40 53 
61 60 

* * 384 497 

Died 
96 
70 

I09 
78 
53 
76 

10З 
70 
71 

* 726 
Canadian product and АIР 

N. Can. Pr. ADD 
67 

End. Mat. 
384 

Juvenile 
17,235 
17,153 

-82 

107 

Paid Up 
497 

Adult ADD 
40,000 5,202 
39,126 5,061 

-874 -141 

Total 
ЗЛ58 

Died 
726 

Total 
62,437 
61,340 
-1,097 

New Members From the Additional Insurance Program (АIР) 
1995 Number Amount 
Sept. 154 373,832 
Oct. 163 430,142 

REPORT FOR THE THIRD QUARTER OF 1995 

Jan 
Feb 
Mar 
April 
May 
June 
July 
Aug 
Sep 
Oct 
Total 

New Members 1995 
Juv 
24 
36 
48 
53 
39 
55 
13 
24 
36 
32 

360 

Adult 
38 
57 
59 
44 
43 
42 
39 
34 

199 
204 
759 

ADD 
7 
4 
7 

15 
11 
5 

* 
* * * 49 

Canadian 
21 
2 
8 
7 
4 

* 3 
12 
10 
7 

74 

TOT 
90 
99 

122 
119 
97 

102 
55 
70 

245 
243 

1,242 

Adult ADD Total Active Members Juvenile 
\A.93 9,280 19,275 5,202 33,763 
9.30.95 9,177 19,082 5,061 33,320 
ChaTige -І09 -б43 Л4І -893 

Звіти заступників 
предсідника 

Заступниця предсідника 
А. Дидик-Петренко була 
продовж літа в Києві, як 
працівниця „Голосу Амери
ки'\ Вона відвідала пресове 
бюро УНСоюзу в Києві та 
висловилася поxвально про 
його працю та зв'язки з аме
риканськими і українськими 
засобами масової інформа
ції. Вона була свідком, коли 
в Києві перебували ред. 
Марта Коломиєць і ред. 
Xристина Лев та бачила як 
пильно вони працюють. „Ук
раїнський Тижневик" 
втішається респектом і 
популярністю, рсі знають, 
що це видання УНСоюзу. А 

^ Дидї^к-Петренко брала, 
участь у зустрічі з прем'
єром України Є. Марчуком і 

в недавніx нарадаx в амба-
саді України у справі відзна
чення 10-ліття Чорнобиля. 

Директор для Канади д-р 
П. Саварин відбув зустріч з 
учителями українських 
шкіл в Торонто і Едмонтоні 
з метою популяризації УН
Союзу і його видань серед 
дітей і батьків. Він також 
зустрічається із старшими 
віком секретарями відділів 
та допомагає їм підшукати 
молодиx віком заступників. 

Заступник предсідника д-
р Н. Олесницький звітував 
про свою працю як голова 
Комітету оборони українсь
кої спадщини, який в основ
ному займається протидією 
проти відомої телепрограми 
Сі-Бі-Ес п. 3. „Гидке облич-

'' 4Я свободи", яка була пока
'зана в жовтні минулого ро
ку. Він виготовив свою пер

шу із заплянованої серії 
статтей до „Свободи" на 
правничі теми та був у пос
тійному зв'язку з працюю
чими в Головній Канцелярії 
членами Екзекутиви у всіx 
поточних справаx. 

Звіт предсідника У, Дячук 

Організаційний відділ. -
3а 10 місяців цього року за
безпечено 884 членів на за
гальну суму 16,080,55З дол. 
Річну квоту нових членів ви
конано на 44%. Не включено 
в цьому звіті акцидентовиx 
грамот, виданих за перших 
п 'ять місяців цього року. 
Число нових членів є менше 
на 57 у порівнянні з роком 
1994, але сума забезпечення 
зросла на 6,000,000 дол. і 
дала 16,080,55З дол. Пере
січна сума забезпечення 
осягнула 18,191 дол., вика
завши зріст на майже 8,000 
дол. 

Професійні продавці у 
Канаді й ЗСА приєднали по 
126 членів, тобто 252 членів 
разом, на загальну суму за
безпечення у висоті 10,601, 
553. Вони придбали 29% но
вих грамот та 6б% виданого 
забезпечення. Крім того, 
професійні продавці продали 
68 пенсійних грамот на суму 
І,230,678дол. 

Поміж відділовими орга
нізаторами перше місце веде 
М. Пилип'як, Відділ 496-ий, 
з З6 полісами і 171,00О дол. 
забезпечення. На другому 
місці є контролер Василь 
Пастушок з 25 грамотами та 
152,000 сумою забезпечен
ня, а на третьому місці сек
ретар 13-го Відділу П. Шев
чук з 17 членами і 155,000 
дол. забезпечення. Анна Та
рас, секретар Відділу 47-го, 
радна Стефа Гаврилюк і М. 
Турко, секретар Відділу 63
го дали по 12 членів. К. Xі-
льченковський, секретар 
Відділу 10-го, Xристя Ґер-
беги, секретарка Відділу 
269-го і д-р Лтанас Слюсар
н4у к, секретар Відділу 174-го 
— по 11 членів. По 10 членів 
приєднали контролер Степан 
Гавриш і Я. Завійський, сек
ретар 155-го Відділу. 

Існують труднощі у пошу
ку нових професійних про
давців забезпечення так в 
околиці Ню Джерзі як і в 
Торонто. 

Союзівка. — В за-галь
ному сезо|і 1995 року був 
непоганий, але міг би бути 
кращий. На думку управи
теля і всіx чолових праців
ників поділ коштів примі~ 
щення і прохарчування ви
правдав себе. 3а десять мі
сяців прибутки були на 
68,27З.78 дол. вищі, як по
переднього року. Дохід з 
кімнат і закуплених квитків 
для прохарчування принесли 
суму 439, 564 дол. В порів
нянні з 1994 роком ця сума 
була на 78,558 дол. більша. 
На суму 2З,145 дол, було 
менше з бенкетів, бо менше 
було весіль. Дохід з вступів 
на Союзівку був більший. З 
продажу напитків вплинуло 
130,936 дол,, на 8,486 дол. 
менше, ніж у минулому ро
ці. 

Новий кухар урізноманіт
нив прохарчування. Замов
ляють тепер на Союзівці ве
чері місцеві групи. 

У видатках видно, що пе-
рерібка буфету коштувала 
суму призначену на це у бю
джеті,75,000 дол., що сума 
видатків, без капітального 
ремонту, була менша на 
100,00О дол. Платень ви
плачено менше на суму 
З5,262 дол., а інших видат
ків на суму 64,719 дол. 

Видавництво, — 3а всі 
передплати вплинула сума 
514,828 дол., що являється 
на 251,737 більше, чим рік 
раніше. З оголошень прибу
ло 18,401 дол. більше, за 
Альманах на 1995 рік отри
мано суму 41,211 дол., що 

також виказало зріст на су
му 9,000 дол. Пожертв отри
мано у висоті 25,211 дол,, на 
суму 15,З41 дол, більше, 
чим попереднього року. З 
друкарських робіт вплинуло 
на 2З,159 дол. менше, як по
переднього року. 

У видатках платні змен
шилися на 60,000 дол., ви
датки на папір на 28,00й 
дол . , телефон на 1З,000. 
Кошти пересилки зросли на 
28,000дол. 

Курси для секретарів, — 
В червні ц. р. відбулися на 
Союзівці курси для нових 
секретарів та тиx, які мали 
скоро перебрати відділи. З 
думкою про втримання від
ділів у майбутньому та виш
колу нових осіб на секрета
рів відділів, ми старалися 
притягнути на курси нових 
осіб. Просили, щоб секрета
рі привезли своїx заступни
ків. Такі курси перевели ми 
майже і всіx округах. 

Фонд Відродження Украї
ни - УНС. - 50 доброво
льців з метою навчання анг
лійської мови в Україні вже 
четвертий рік їхали вчити. 
Половина з них вже були в 
цій програмі раніше. Вони 
дали 5З курси у 22 містаx 
України, сімох східніx і 
трьох західніx областях, 
Кошти цього року 2,416 дол. 
З реєстраційних оплат впли
нуло 2,000 дол. 

З уваги на тяжкі обста
вини, економічні проблеми, 
робимо підсумки, як можна 
програму продовжувати. 

Літній інститут навчан
ня англійської мови. - Досі 
280 учителів англійської мо
ви в Україні скористали з 
цієї програми. Другий рік пе
реведено її у Вінниці. Цього 
року нам допомагали 
USIA'95 Book Enhancement 
Fund, д-р Віктор Китастий з 
Амеріка гавз, міністер осві
ти України Михайло Зґуров-
ський. 

Д-р Зірка Воронка бере 
до уваги можливість відбу* 
ти курси у Луцьку і Вінниці. 
Цією^ дорогою хочу подяку
вати д-р 3 . Ворон-ці, 
директорові обох програм, 
за її всі заходи так тут в 
ЗСА, як і в Україні у пляну-
ванні і перепровадженні 
обидвоx програм. Вона впов
ні є віддана їм та вкладає 
своє професійне знання, ба
гато часу і мабуть і своїx 
грошей. 

Видано різдвяно-святочні 
картки і розіслано їх до всіx 
читачів „Свободи". Проха
ється датки на Фонд Відро
дження України — УНС. 

Дальший хід нарад 

У дальшому xоді нарад 
визначено суму річної диві
денди для членів, яка стано
витиме в наступному році 
З00,000 дол. Ця сума є дещо 
нижчою, як у попередніx ро
ках з уваги на передбачені 
видатки на переведення злу-
ки з Українською Народною 
Поміччю і Українським 
Братським Союзом. 

Щодо цієї злуки, Екзеку-
тива в цілому висловилася 
позитивно, вислухавши ін
формації предсідника У. Дя
чук з прелімінарних розмов 
з представниками згаданих 
двох братських союзів. 

Для переведення тран
сакцій продажу теперіш
нього дому УНСоюзу і заку
пу нового приміщення для 
УНС створено комісію в 
складі: всі члени Корпорації 
дому УНС - У. Дячук, М. 
Лиско, О. Благітка і радні 
Володимир Корчинський і д-
р Олександер Серафин, як 
також контролер В. Пасту
шок і д-р Іван Флис, почес
ний член головного Уряду. 

Бюро УНС у Вашінґтоні 
закрито з кінцем липня, хо
ча його директор Євген 
ївакців працював зі своєї ха

ти до кшця вересня ц. р. для 
викінчення поточних проек
тів, включно з виборенням 
допомоги Україні від Уряду 
ЗСА в сумі 2.25 млн. дол. 

До Фонду Відродження 
України - УНС вплинуло до 

кінця вересня З4,000 дол, 
менше, як в тому самому 
часі минулого року. 

Вичерпавши порядок 
нарад, предсідник У. Дячук 
закрила їх у пополудневих 
годинаx. 

БЕЗ УКРАЇНСЬКОЇ мови І КНИЖКИ 
- НЕ БУДЕ Й УКРАЇНСЬКОЇ ДИТИНИ! 

Субота, 2-го грудня 1995 p., год. 5-та веч. 
залп Визвольного Фронту 
136 Друга Авеню, Ню Йорк 

ЗУСТРІЧ XРИСТИНИ СТЕБЕЛЬСЬКОЇ 
ведучої телепрограм в Україні 

з У К Р А Ї Н С Ь К О Ю С П І Л Ь Н О Т О Ю 
Після доповіді про 

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ на УКРАЇНІ 
відповіді на запитання 

До численної участи запрошує 

ГОДИНА УКРАЇНСЬКИХ МЕЛОДІЙ 
РОМАНА МАРИНОВИЧА 

Вражені 
передчасною наглою смертю 

св. п. 
ОКСАНИ 

СКУБ'ЯК-КУПЧИНСЬКОЇ 
ВИСЛОВЛЮЄМ0 глибоке співчуття 

родині, друзям і близьким покійної. 

Р о д и н а С В I Т Л И Ч Н И X - С Т О К О Т Е Л Ь Н И X 

Ділимося сумною вісткою, що в понеділок 6-го листопада 
1995 р. на 91-му році життя спочила в Бозі 

бл. п. 
ЄВДОКIЯ ВI3ІР 

з роду ПРИТУЛА-ШЕВЧЕНКО 
На поминальному обіді в Сан Франсіско 8-го листопада 

1995 р. зібрано на нев'янучий вінок в пам'ять покійної 520 дол. 
- на православну церкву; 235 дол.-ка Товариствосв. Андрій 
та 10О дол. - на „Українські ВістI". 

Дякуємо приятелям за вислови співчуття та пожертви. 

У глибокому смутку: 

син - ВІТАЛІЙ 
внуки - О Л Е Г , ВЕРОНІКА, 

НАТАЛIЯ, АНДРІЙ 
сестра ~ ОЛЕКСАНДРА ГОНЧАРЕНКО 

ДІЛИМОСЯ сумною вісткою з рідними, приятелями і 
знайомими, що в середу 22-го листопада ц.р. упокоїлася в 

Бозі на 100-му році життя наша найдорожча 
МАМА, БАБЦЯ і ПРАБАБЦЯ 

6л. п. 
ОЛЕНА 

ШЕВЧЕНКО-ФАЄВЦIВ 
Горем прибиті: 

дочка - ОЛЕНА С0XАН з мужем 
ІГОРЕМ 

внуки - МАРІЙКА, ОЛЕГ, РОМАН, 
МИХАЙЛО та АНДРІЙ з 
родинами 

та троє правнуків 
родина в ЗСА, Канаді і Україні. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбудуться в суботу 25-го 
листопада 1995 р. о год. 9:З0 ранку в соборI св. Андрія в 
Савт Бавнд Бруку, Н. Дж. 

t 
в глибокому смутку повідомлясмо родину, приятелів і 

знайомих, що у понеділок 13-го листопада 1995 р. відійшов 
у вічність наш найдорожчий МУЖ, БАТЬКО. 

ДІДУСЬ, БРАТ І ВУЙКО 

СВ. л . 
ЗЕНОВIЙ ЮРІЙ 

ГАРАСИМЯК 
народжений 3-го травня 1926 р. в Радеxові, Україна. 

ПАНАХИДА відбулася у вівторок 14-го листопада. 
ПОХОРОН відбувся у середу 15-го листопада. 
Покійний похоронений на цвинтарі у Волдаік, Ню 

Джерзі. . 
Горем прибиті: 

дружина - АНДЖЕЛЯ 
син - СТЕФАН з дружиною ДЖЕЙН 
внуки - ВIНСЕНТ, ЙОСИФ, СТЕФАН 
сестра - ЛІДІЯ з мужем АДРIЯНОМ 

СТЕЦИКОМ 
браг - IРИНЕЙ з дружиною РОМОЮ 
племінники - ОЛЕГ СТЕЦИК з дружиною 

31Н0Ю та дітьми СОФІЄЮ, 
ОЛЕКСАНДРОМ і РОМАНОМ 

- МАРКIЯН СТЕЦИК з 
дружиною ШIЛЕЮ та дітьми 
ЛЯРИСОЮ, XРИСТОФОРОМ 
і КАТЕРИНОЮ 

- АДРIЯН 3. СТЕЦИК з 
дружиною XРИСТИНОЮ 

- АНДРЕЙ ГАРАСИМЯК 
- ДЕНИС ГАРАСИМЯК з 

дружиною РЕБЕКОЮ 
стрийко - ПЕТРО ГАРАСИМЯК з 

дружиною АНАСТАЗIСЮ 
кузен - РОМАН ГАРАСИМЯК з 

дружиною 0ЛЕЮ та дітьми і 
внуками. 



ДОПОВІДЬ 
я . IСАЄВИЧА В НТШ 

Ню Йорк. - Наукове То
вариство їй. Шевченка в 
Америці влаштовує допо
відь „Інформаційна бльо-
када України: шлях її по
долання*\ яку виголосить 
академік, голова Міжна
родної Асоціяції Україніс
тів Львова і Києва, дос
лідник історії України 
Ярослав їсаєвич. Доповідь 
відбуде'гься у суботу, 2-го 
грудня, в НТШ, 6З Чет
верта аве. в Ню Йорку, 
Початок о год. 5-ій вечо
ра. 

Польща... 
(Закінчення зі стор. І) 

справді, як свідчать активіс
ти '3І „Солідарности", він не 
спромігся скласти всіx іспи
тів в інституті, де вчиися. 

Коментуючи зміну ви
щого керівництва в Пс)льщі, 
пресовий секретар Білого 
Дому Майкл МекКеррі наз
вав польські вибори „віль
ними і справедливими". На 
запитання журналістів, чи 
не занепокоює Адміністра
цію ЗСА комуністичне ми
нуле А. Кваснєвського, М. 

головний. . . 
(Закінчення зі стор. 1) 

шінґтоні , за його дотепе
рішню працю. При тому під
креслила, що дві централі, 
У\КР і УККА, це громадсь
кі організації, а не політичні 
і її стремління як голови 
УАКР є відсунути від них по
літиканство. Висловлено на
дію, що таке всегромадське 
бюро буде створене, але йо
го утримання мусить бути 
спільне для всіx, а не лише 
для УНСоюзу. 

Останньою точкою звіту 
предсідника була справа 
Пресового Бюра УНС в Ки
єві. Тут присутні довідалися, 
що кошти утримання того 
бюра постійно зростають, 
але бюро працює справно і 

МекКеррі сказав: „Минуле 
кандидата не має значення. 
Важливо, яку політику він 
проводитиме у майбутньо
му. Вибраний народом Л. 
Кваснєвський ясно 3форму
лював свої пріоритети у 
внутрішній і зовнішній полі
тиці, зокрема щодо європей
ської інтеграції. Ці пріори
тети є успадкованими. Обі
цянки А. Кваснєвского по
льському народові стануть 
основою для дальших дис
кусій між Варшавоил і євро
пейськими оргаиізацїями, в 
тому числі НАТО". 

ЛІКИ ДЛЯ ВАШ0І РОДИНИ НА УКРАЇНІ 
посилає українська фір)ма 

HERITAGE VILUSE PHARMACY 
Bazaar ВШд. Southbury, СТО6488 

Висилаємо ЛІКИ також по цілій Америці 
за найдешевшими цінами 

Безплатний телефон 

1"80D-Rx UKRAINA * (Ь800^798-5724) 
власники ЛРСЯ і ЯРОСЛАВ ПАЛИДИК 

присутні члени ГУ мали для 
нього багато похвал, Зага
льно присутні члени ГУ ува
жають , що це бюро треба 
конечно затримати на май
бутнє. 

В пополудневих нарадаx 
першою слово забрала сек
ретар М. Лиско, яка на всту
пі подякувала двом членам 
ГУ В. Корчинському і Н. Дя
ківському за те , що вони 
давнім традиційним звичаєм 
привезли на наради аплікації 
нових членів УНС. Відтак 
вона ще раз коротко схарак
теризувала працю відділів 
УНС злук малим числом 
відділів та уведення нової 
програми поновного забез
печення членів з виплачени
ми грамотами приносить ус
піхи. 

О. Благітка, касир УНС\ 
перейшов ще раз усі частини 
бюджету на наступний рік і 
це викликало широку дис
кусію, запити та завваги. У 
висліді їх бюджет на 1996 
рік прийнято в сумі 
5,450,000 дол., а предсідник 
У. Дячук пригадала , що 
згідно із державними при
писами фінансовий звіт УНС 
мусить бути опублікований 
до кінця місяця лютого І996 
року, 

Фінансовий стан будівлі 
в Джерзі Ситі і рішення ТУ 
його продати, стали темою 
поважної та довгої дискусії, 
яка зосередилася не так на 
темі продажу чи шуканні но
вого об'єкту, як на питанні 
чи в тому великому фінан
совому ділі може заступати 
УНС адвокат Н. 
Олесницький, який є не ли
ше заступником предсідника, 
але також членом окремої 
комісії продажу будинку. 
Дискусія велася над тим, чи 
його професійне за ангажу
вання у тому ділі є кофлік~ 

І ПРИЙМАЄТЬСЯ ОГОДОШЕИНЯ 

І СВЯТОЧНИХ ПОБАЖАНЬ 
І в „СВОБОДI" 

Лдміністр;зція .-Свобс^ди' папрошує Читачів, Установи, Організації, Товариства, 
Лр()фесіоналIсі їв, Купцш ! все Громадянство передати свої традиційні святочні п р и в і і и 
V ;ібіАЬШЄНОМV РІЗДВЯНОМУ ЧИСЛІ, U(O лайдуть v найдадьші заку їини світV. 

Великий 7ира*і\ . .С80В0ДИ'^ та в ідпов ідний зміст збільи!еноіо свя іочного числа, 
надаюгь гаким по6ажаннр,:Vі о* ргїмої вартости і значення. 

Ц І Н И О Г О А О Ш Г : Н Ь 

І цаль через 1 шпальту.... S 8.00 
1 цаль через 2 шпальти ...,. S 12.00 
2 цалі через 2 шішльти % 24.00 
? цалі через 2 шпадьги % 56.00 

4 цалі через 2 шпальти ,.... % 48.00 
7 цал!в через 2 !шшльти S 60.00 
6 цалів через 2 шпальіи ...,. S 72.00 
та в інших розміра\; 

О Г О Л О Ш Е Н Н І 1 П Р И Й М Л Є Т Ь С Я " 

з а Н08ИМ с т и л е м , , д о 2 - г о г р у д н я 1995 р. 
з а стари?44 с т і ^ л е м , . . д о 16-го г р у д н я 1995 р. 

Г1ри замовленні, ПРОШУ ЗАЗНАЧУВЛТИ НА КОТРІ СВЯIА. Огол.ошеннй 6\дуть 
поміщені в порядку їхнього приходу, в першому числі ТІ, що сі\Орше надішлють свої 
замовлення. 

Зголошення святочних побажань. РАЗОМ З rP0UJ0B01O 0ПДАТОЮ, залежно 8ід 
величини оголошень, надсилати до: 

" S V O B O D A " 
З0 M o n t g o m e r y S t r e e t * J e r s e y C i t y , N. J , 0730Я 

ATT : A D V E R T ! S ! N G D E P T . 

TOM інтересів J тут присутні 
шукали відповіді в 
о б 0 в ' я з у ю ч о м у статуті 
УНС. Н. Олесницький пред
ставив присутнім як думає 
він заступати УНС профе
сійно та заявив, що у випад
ку коли ГУ згодиться 
вибрати його як адвоката, 
він зречеться свого місця в 
комісії продажу. Після дов
гої дискусії радний О. Се-
рафин поставив внесок, що 
немає конфлікту інтересів в 
тому шоб затвердити Н. 
Олесницького як адвоката 
УНС для продажу будинку і 
внесок О. Серафина пере
йшов 18 голосами із трьома 
стриманими. Є. Iванців пос
тавив відтак черговий вне
сок, щоб затвердити Н. 
Олесницького для тиx справ 
легальним дорадником і цей 
внесок перейшов 14 голоса
ми із 4 стриманими та 
одним проти. 

У дальшому xоді нарад 
предсідник У, Дячук пред
ставила учасникам усі три 
можливості для місця нас
тупної конвенції УНС, що 
відбудеться в 1998 році. Ви
бираючи поміж Союзівкою, 
Торонто і Монтреалем учас
ники 16 голосами заявилися 
за Торонто із чотирьома 
стриманими. Пропозиція від
бути чергову конвенцію в 
Канаді виринула вже давно з 
уваги на те, що на терені Ка
нади конвенції ще не було, а 
із активним бюром УНС в 
Торонто можливості поши~ 
рення УНС на Канаду є ак
туальні та потрібні. 

Далі секретар М. Лиско 
ще раз повернулася до справ 
відділів та нової програми 

РЕЄСТРАЦІЙНІ... 
(Закінчення зі стор. 2) 

точні г еодезичні виміри зе
мель, видання поодиноких 
плянів ділянок д,ля окремих 
власників остаточно і точно 
визначить всіx власників і 
користувачів землі в Україні 
(до цього включені також 
держава, міста, села та інші 
юридично визначені власни
ки землі) . Таке упорядку
вання землі в Україні, як та
кож його точне юридичне 
оформлення, є критично по
трібним для створення спра
ведливої та юридично оправ
даної системи оподаткування 
власників землі в Україні. 
Таке оподаткування є скла
довою частиною державного 
бюджету. Воно дасть фонди 
муніципальним органам ЕЛ2І-
діі для забезпечення грома
дян Українїї такими необхід
ними речами щоденного 
вжитку, як ремонт і будова 
доріг у містаx, покращення 
міського транспорту, будова 
водопроводів і каналізації, 
будова шкіл, лікарень, ут
римання парків і дитячих 
майданчиків та фонди для 
забезпечення допомоги бід
ним у вигляді помешкань. 
Уся ця система підтримання і 
покращення життєвого рівня 
громадян України буде зале
жати від швидкого прогресу 
приватизацїї землі, і в першу 
чергу від повного і точного 
юридично о(1и)рмленого 
указу президента Україїіи 
про заснування цієї нової (чи 
відновленої) системи реєс-
трацишиx 5юр кадастру зе
мельних власників України. 

ПАКУНКИ в УКРАЇНУ, РОСІЮ. БІЛОРУСІЮ, СЛОВАЧЧИНУI 
Висилка і достава| 
Д О Л , * В 

шшмшттш 
^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^ f і й 

іеіліоа)Щшт^^^Ш 
k̂ UD Са1Iг Г.8О0^9ШС8АРШС 

2тикиI 
iF ТИЖНІ 
min. 10 lbs. 

ЛІТАКОМ 

ЗАМОВЛЯЙТЕ НАЛІПКИ UPS для ПЕРЕСИЛКИ д о НАС 

Msyonnaise 
Vegetable Oii 

Сг,глеб Beet 
Canned Ham 
Beef Stew 
Canned Sa:dine 
W^igfi[ 

3LB і 
3L3 1 

SI.B і 
5LB і 
6LB ! 

3 5LB 1 
42Lb 1 

FOOD 
Canned Ham 

^m^c 
'ГМ.^^Л^Е:І^ 

Tel: (908) 925-9737 
Fax: (908) 925-2193 

R / T f rom N Y C t o : 

KYIV S57O-, RIGA S545-, 
ST. PETERSBURG S57O-, 

MOSCOW S57O-, LVIV S57O-, 
MINSK S545-, TALLINN S545-

VILNIUS S545-, 
6LB Cr,5C0 

HardSa)arri 3L5 B!ack Pepper 
Corned Beef 3LB Mustarci 
Vienna Sausages TLB Qiiv*s 
Canned Sardines 3LB Ke!chuc 
Chicken.Soup 12/'24PS Ch?cken Boul! 
Macaroni 5LB Dry Mi!V 
VegetabieOii 1GAL Canned Peas 
Rice 2PUB Raisins 

Price I 
S248.0O 

Віза до України, Запрошенн5і 
Травел паспорти, Достава 

білетів в Україні 

П0И0ВНОГО забезпечення чле
нів, інформ3уючи, що з цієї 
програми скорпстало досі 
317 осіб і вона має надію, що 
програма буде далі актуа
льна. Пояснила вона також, 
що кожний новий член УНС 
дістає на один місяць без
платно або ,,Свободу^' або 
„Український Тижневик", а 
відтак мусить заявитися чи 
бажає одне із видань перед
плачувати. 

Ще в суботу по полудні, 
після перевірки всіx змін, 
що їх зроблено від останніx 
нарад в травні цього року, 
відкрито дискусію над мож
ливою 3лукою УНСоюзу з 
Українською Народною По
міччю і Українським Брат
ським Союзом. 

Предсідник У. Дячук пе-
реповіла в подробицяx свої 
прелімінарні розмови з пред
ставниками згаданих брат
ських установ, що й відкри
ло широку дискусію над цпм 
новим явищем в житті ук
раїнської громади на цьому 
континенті. Ця дискусія про
довжувалась ще дві години в 

неділю перед полуднем до 
закінчення нарад в обідніx 
годинаx. 

Головний Уряд голосами 
17 за, 'два проти і один стри-
маниіі створив спеціяльну 
комісію для переговорів в 
справі злуки в складі У. Дя
чук, М. Лиско, О. Благітка і 
В. Соxан. 

Голосами 17 за і два 
стримані Головний Уряд вис-
ловин свою позитивну наста
нову до злуки та переконан
ня, що така злука вийде на 
добро всіx заторкнениx сто~ 
рін. 

Якщо6 заіснувала по
треба правного дорадника в 
процесі переговорів щодо 
злуки, то Головний Уряд ре
комендував заангажування 
на цеі'і пост д-ра Н. Олесни
цького, голосами 16 за і чо
тири стримані. 

Цпм вичерпано порядок 
нарад і предсідник У. Дячук 
закрила їх після молитви о. 
М. Стасіва та спільного від-
співання українського гим-
ну. 

РОСІЙСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ передвиборчий бльок 
„Памфілова—Ґуров—Лисенко" має намір висунути канди
датуру на президента Росії і не виключено, що тим кандида
том стане колишній міністер соціяльного захисту Елла Пам
філова. Про це повідомив депутат Державної думи Владімір 
Лисенко, один з лідерів бльоку, під час своєї предвиборчої 
поїздки по країні. Він висловив сподівання, що „участь жінки 
зробить президентську кампанію цивілізованою. Хоч ми не 
Філіппіни, не Пакістан і не Туреччина, але пом'якшити, ожі-
ночнити політику н нам не зашкодить". Згідно з прогнозами 
російських аналітиків, до червня наступного року серед кан
дидатів на пост нового президента Росії числитиметься що
найменше 40 претендентів". 

ДЕПАРТАМЕНТ СКАРБУ ПОВІДОМИВ, що з бюра ґра 
вірування і друкування грошей у Вашінґтоні пропало 40,000 
новонадрукованиx долярів. Речниця Департаменту скарбу 
підтвердила, що брак завважило згадане бюро у п*ятницю, 
17-го листопада, перед тим, як вони мали бути вислані до 
банку Федеральних резерв у Міннеаполісі, Мінн. Тепер роз
слідом цієї втрати займається секретна служба та бюрпо 
гравірування і друкування. Департамент скарбу відмовився 
давати будь-які точніші подробиці розсліду цієї справи. 

НА БАЖАННЯ КОНҐРЕСУ БЮРО ОБЛІКІВ перевело 
опитувальні досліди практикування підвищення військових 
ступенів у збройних силаx ЗСА. У підсумках цих дослідів 
сказано, що в американському війську скорше дістають під
вищення військових ступенів білі члени збройних сил, як їхні 
муринські співтовариші. Також підтверджено і те, що жінки 
в загальному скорше здобувають підвищення військових 
ступенів, беручи під увагу кількість жінок у військових з'єд
нанняx ЗСА. Звіт взяв під увагу роки 1989 до 199З і на цій ба
зі запропонував Департаментові оборони поліпшити його по
літику підвишення в ранзі. 

ДОБРЕ РОЗВИНЕНА ДЕНТИСТИЧНА ПРАКТИКА 
прийме партнера за домовленням 

Вдень тел.: (201) 762-3100 * Вечором тел.: (201) 7З1-1050 
Мейплвуд, Н. Дж. 

0.Мороз... 
(Закінчення зі стор. 1) 

Є. Марчук сказав , що 
дискусійна, наві^:, часом за
гострена, співпраця є наба
гато ліпшою, ніж конфрон
тація, отож в майбутньому 
вони намагатимуться запо
бігти можливим конфлік
там, узгоджуючи дискусійні 
питання на спільних засідан
няx. На запитання, чи зали
шиться він на пості прем'єр
міністра, якщо буде обраний 
до Верховної Ради, Є. Мар
чук сказав, що діятиме згід
но з рішенням Верховної Ра
ди про долю депутатів, які 
працюють на двох постаx. 
Покищо такого рішення не
має. На ліумку Є. Марчука, 
Верховна Рда має чітко за
твердити статус прем'єр-мі
ністра в новій конституції. 

О. Мороз, відповідаючи 
на питання про його став
лення до ідеї двоплатного 
парляменту зазначив, що в 
Україні ДІЄ три легітимних 
гілки влади, а Президент є 
головою держави, а не гіл
кою влади. Друга палата в 
парляменті унітарної дер-

ВС1 УКРАЇНСЬКІ 
ДІТИ ДО 

УКРАЇНСЬКИХ 
ШКІЛ! 

ФУНДАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО 

ВіПЬНОГО 
VM[DCDCMTC:TV 

І ЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ 
І ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ! 

Ukrainian Free University 
Foundation, Inc. 

Р,О.В0XІ028 
New York, N.Y. 102/6 

ДЕНТИСТ 
Д-Р ОЛЕГ В А 3 0 В С Ь К И Й 

Найновіші методи лікування 
зубів і ясен, всі способи су
часного протезування. Модер
ний офіс, помірковані ціни, при-
смна атмосфера. Адреса: 

200 схід-, 15 вул,, Hto Йорк 
(між 2-ою і З'ОЮ авеню). 
тел.: (212) 260"126З 

Приймає; 
у ві8тороx, четвер і суботу. 

СОЮЗIВКА Ф SOYUZIVKA 

Ukrainian National Associa11on Estate 
Foordmore Road 
914-626-5641 

Kerhonkson. New York 12446 
F A X 9 1 4 H 5 2 6 - 4 6 3 8 

ПРИЇЖДЖАЙТЕ на РІЗДВО на 
СОЮЗIВКУ І СВЯТКУЙТЕ з НАМИ! 

Субота 6-го січня до неділі 7-го січня 1996 р. 

$6B^ від ос66и звичайні кімнати/^75"" від особи ЛИЗкКСуЄ08|і̂ ^̂  

ПРАВИЛЬНЕ ІМ'Я 

У статті про Четвертий 
Міжнародний конкурс ім. С. 
Людкевнча у Торонто (,,Сво
бода", ч. 213 з 9-го листо
пада ц. р.) ім'я лавреата 1-ої 
премії конкурсу серед вока
лістів слід читати Анатолій 
(не Олексій) Воронін ~ Ред. 

і Ми пропонуємо ті самі умовини , ЯКЩО бажаєте святкувати 
І від неділі 24-ГО грудня до понеділка 25-го грудня! 1995 р. 

Включені у ціну: [| 
нічліг І 

І трад,иційна Свята Вечеря І 
І (12 стравI сніданок 
І і різдвяний обід (вибір індик або стейк) 1 
І Діти / J - 17 років пі в ціни 
І Аіти нижче І2 років ~ безплатно 
І Пропонуємо додаткові ночі: | 

субота 2?-то грудня або пятниця 1 
І ^ч'о СІЧНЯ (або довше) за $4^вiд особи І 
І Діти /? ~ і7 років пів цін и \\ 
і Діти нижче 12 років ~ безплатно 
І Просимо пересилати завдаток 1 

V висоті %2^^ від особи 

І Оплата тільки за традиційну Святу Вечерю: 1 
S14!?O від особи, а і 

І % / Ю від дитини до 12 років І 
1 ТІЛЬКИ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗА8МАСУ | 

1 ПОДАТКИ і ОПЛАТА 3А ОБСЛУГУ 

Iж;"'' '^ к̂ ''' J" 
Ш/Ш V%^9&І*' * * Ш/// * * 

W іШ^ 
I!ію7* * ^////IIII HL^^L 

^пл1иллк |І 

Є ДОДАТКОВІ ДО РАХУНКУ. 

і І 
І і 
і і і 

і 

КРАМНИІДЯ союзівки |І 
І відкрита цілий рік 
І і має великий вибір цікавих подарунків і 

жави непотрібна. Крім того, 
в Україні навіть місця нема, 
де можна було б посадити 
другу палату парляменту. Та 
й не такий він ефектний, 
двопалатний парлямент , 
вважає О. Мороз. Він ска
зав, що в багатьох країнаx 
парлямент двопалатний, а 
люди про це навіть не зна
ють. Така ситуація існує в 
Польщі. Навіть у Велико
британії друга палата має за 
словами О. Мороза, швидше 
символічно-традиційне зна
чення, ніж специфічно-зако-
нодавче. 

На запитання з приводу 
розбіжностей між законо
давчою і виконавчою вла
дами в питанняx земельного 
кодексу О. Мороз відповів, 
що на сесії Верховної ради 
з'ясовано становища: майже 
конституційною більшістю 
ВІДХИ.ЛЄНО проєкт закону про 
внесення змін і доповнень до 
закону про землю. Земля — 
це дуже конкретне питання і 
тут повинен бути ЧІТКИЙ за
кон, бо інакше в хід можуть 
піти лопати і сапи і буде кон
фл іктна ситуація. Право 
приватної власности перед
бачено в законі, тому, на 
думку О. Мороза, не варто 
під приводом зміни відносин 
власности передбачати зов
сім інше завдання. 

1 & - ^ - -
^ТЄРАЯТМЕМТ 5TOR( 

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

М А Є М О БАНДУРИ 
НА П Р О Д А Ж 

% SERVICE % 
Українська фірма „КАРПАТИ" 
Comp1ete Building Renovations 

?a1nting Britk, Pointing, 
Painring Decoration, Tiles, 

Roofing, Plumbings Bathrooms, 
Klectric and Welding 

VV4і\ insurea. 
Tel (7І8) 738-9413 

Beeper(917)644-5174 

А Д В О К А Т С Ь К Е БЮРО 
XРИСТИНИ КОШКУЛЬ 

Генеральна практика 
* іміграція; 
* корпоративні питання; 
* заповіти. 

[Широкий досвід в Східн0і 
Європі: володіє слов'янськимиII 
мовами). 

47 Halstead A v a , Suite 201 
Harr ison, NY 10528 

тл. (0Н) 835-1882 

"* ПРАЦЯ î̂  

Ж І Н К А з України 
шукає працю у Вашінггоні або 
околиці доглядати дітей, старшу 
людину або виконувати всяку 
домашню працю. Телефонува
ти на число (202)364-9638 

(716) 693-7365 

;і: FUNERAL DIRECTORS ^^ 

УКРАЇНСЬКА РОДИНА Є 
ВЛАСНИКОМ 

SENKO FLNERAL HOME 
2і3"215 Bedford Avenue 

Brooklyn, N.Y.U2ii 
1-7І8-388^44I6 

HEMPSTEAD FUNERAt-
HOME 

89 Peninsula Blvd. 
Hempstead, N.Y,11550 

1-5l6-48b7460 

П Е Ї Р О ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW Y'ORK і ОКОЛИЦЯX 
ЛУIС НАЙҐРО директор 

Родина ДМИТРИК 

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 Arc Available 
x\nywhere in New Jersey. 

Також займаємося похоронами 
на цвннтарі в Бавнд Бруку і 

перенесенням Тлінних Останків 
з різні!x країн світу. 

UNION FUNERAL HOME 
Ї6(М) Shiyvesant Avemie 
(corner' Stanley Terr.) 

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


