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ПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ 
ПРОЦЕС АКТИВI3УЄТЬСЯ 

Івано-Франківське. -
Тут на початок березня ре
гіональні установи Ощад
ного банку видали 713,000 
приватизаційних сертифіка
тів, що становить 55 відсот
ків від загального числа. 3а 
словами начальника облас
ного управління Ощадбанку 
Василя Кричука, перший 
крок до власности зробили 
майже 60 відсотків меш

канців міста, якщо врахову
вати депозитивні приватиза
ційні конта. В області з'яви
лося 763 об'єкти малої при
ватизації, що мають своїx 
власників. Крім того, 164 
підприємства акціоновано. В 
області діє також Центр 
приватизації в агропромис
ловому комплексі. Iз 308 се
лянських спілок та радгос
пів реформовано 162. 

3а кордоном виявлено 
рахунок П^ Кудюкіна 

Київ (Р. P.). ~ Генераль
ний прокурор України Григо
рій Ворсінов, перебуваючи в 
Одесі у справі розслідування 
порушень, здійснених керів
никами концерну „Бласко", 
сказав, що вже є досить до
кументів, які засвідчують 
провину правопорушників. 

3а словами генерального 

прокурора, на закордонному 
рахунку колишнього прези
дента „Бласко" Павла Кудю
кіна є 1 мільйон і 20,000 ні
мецьких марок. А матеріяли 
у цій справі вже налічують 
4З томи. Арештовано 15 
осіб, причетних до нелега
льної діяльности керівниц
тва „Бласко". 

Літаки АН-38 будуватимуть 
' в Новосибірську 

Київ (Р. P.). - „Iнтер-
факс-Україна" інформує про 
створення українсько-росій-
ського підприємства на базі 
летунського підприємства в 
Новосибірську. 

3а словами головного 
конструктора концерну ім. 
Антонова Дмитра Ківи, під
приємство випускатиме лег
кі,' багатоцільові літаки АН-. 
З8. Один літак коштуватиме 
4 мільйони долярів. Перед
бачається випустити 50 та

°ких літаків. Вже спорудже
но перші три літаки і вони 
проходять випробування. 

Серійний випуск розпоч
неться наприкінці цього року. 
АН-38 може перевозити лю
дей, пошту і вантажі на місце
вих авіяційниx лініяx. Макси
мальне комерційне наванта
ження - 2,500 кілограмів, 
перевозить 27 пасажирів. 
Швидкість літака - 380 кі
лометрів на годину, відстань 
лету - 900 кілометрів. 

Справа українсько-румунського 
кордону лишилася необговореною 

Букарешт. — На україн-
сько-румунськиx перегово
рах вдалося знайти спільну 
мову щодо захисту націона
льних меншин в обох краї
наx, однак питання про під
твердження державного 
кордону між двома країнами 
і відсутність територіяльниx 
претенсій не обговорено, по
відомила 5-го березня УПI
АР. 

„Румунсько-українські 
переговори мали успіх тому, 
що не було обговорено по
ложення щодо пакту РІ6-
бентропа-Молотова", напи
сала румунська газета „Еве-
німентул Зілей". 

В загальному обидві сто
рони висловили задоволення 
шостою рундою переговорів 
щодо підписання базового 
політичного договору між 
Україною і Румунією. Фа
хівці встигли знайти взає
моприйнятні формулювання 
практично для всіx статтей, 
що були обговорені на попе
редніx переговорах, сказав 
амбасадор Румунії в Україні 
Йон Бистряну. Це саме 
ствердили працівники амба-

сади України в Румунії. 
„Ми вважаємо, що вже ці 

формулювання виявляють 
взаємне бажання і забезпе
чення доброго клімату для 
виявлення і розвитку куль
турної та духової ІДЄНТИЧ-
ности національних меншос
тей і можливості поширення 
співробітництва між двома 
державами в цій галузі", -
сказав. Й. Бистряну. 

Висловивши задоволення 
підсумками переговорів, го
лова української делегації 
амбасадор Володимир Васи-
ленко разом з тим сказав, 
що „наявність найкращого 
документу не вирішує проб
лему, і досягнення позитив
ного результату багато в чо
му залежатиме від урядів 
обох країн". Він окреслив 
становище українців в Ру
мунії хоч складне, але не 
безнадійне. 

Підтвердження лінії існу
ючого кордому між Украї
ною і Румунією, а також від
сутність територіяльниx 
претенсій є, за словами В.. 
Василенка, „гострими мо-

(Закінчення на стор. 4) 

Уряд України засуджує тероризм 
Київ (Р. P.). - Тут у се

реду, 6-го березня, Пресова 
служба Міністерства Закор
донних Справ України опри
люднила заяву такого зміс
ту: 

„В Україні викликає гли
боке затурбування небезпеч
ний розвиток подій на Близь
кому Сході. В результаті се
рії жорстоких терористич
них актів загинули та отри
мали поранення десятки 
мирних жителів. 

МЗС Україна рішуче засу
джує варварські, насильни
цькі методи, що використо
вуються екстремістичними 
угрупованнями і мають за 
меті зірвати зусилля в нап
рямі досягнення миру на 
Близькому Сході. 

Україна занепокоєна тим, 
що вищезазначені акти на
сильства можуть мати нега
тивний вплив на процес бли-
зькосxіднього мирного вре
гулювання, відданість якому 
демонструють Ізраїль та Па
лестинська визвольна ор
ганізація (ПВО). 

МЗС України настійно за
кликає всі сторони докла
дати зусилля з метою про
довження мирного процесу. 

Будь-які затримки в пере
говорах, гальмування вико
нання укладених між Ізраї
лем та ПВО домовлень оз
начатимуть лише поступки 
перед тими, xто відкидає мир 
в регіоні і прямує шля-хом 
насильства і ворожнечі. Не 
можна допустити того, щоб 
досягнення довгоочі
куваного миру на Близькому 
Сході, що останнім часом 
став перетворюватися на ре
альність, було загальмовано 
через провокаційні дії окре
мих фанатиків чи їх угрупо
вань. 

Україна беззастережно 
відкидає тероризм у будь
яких його формаx та про
яваx і переконана, що мир у 
регіоні може бути досягне
ний лише шляхом конструк
тивного діялогу, на основі 
поваги і терпимости". 

Заява датована 4-го бе
резня 1996 року. 

Російські націоналісти Криму 
висловили нові претенсії 

Симферопіль (Р. p.). - у 
середу, 6-го березня, аґенс-
тво „Iнтерфакс-Україна" по
відомило, що фракція Рес
публіканської Партії Криму 
виступила з заявою, у якій 
вимагає ліквідації Представ
ництва Щезщїеита3^аши у 
Криму. 

В документі, підписаному 
головою фракції Сергієм 
Цековим, стверджується, що 
у Криму фактично вводить
ся пряме президентське 
правління, що здійснюється 
через представника Прези
дента України. Російські на
ціоналісти звинувачують ке
рівників України в тому, що 
автономія використовується 
ними як „полігон для нових 
метод і шляхів становлення 
авторитарного режиму в Ук
раїні". Такі дії Президента 
України, на думку російсь
ких націоналістів, „привели 

до майже цілковитої втрати 
Кримом державности і спри
яли утвердженню в Криму і 
в Україні правонаціоналіс-
тичниx сил". 

Республіканська Партія 
Криму закликає Верховну 
Раду України скасувати 
представництво Президента 
України в Автономній Рес
публіці Крим, відновивши 
місцеві ради і зліквідувавши 
державні адміністрації як в 
Україні, так і на півострові. А 
також позбавити уповно
важень представника Прези
дента України у Криму 
Дмитра Степанюка, який, на 
думку авторів заяви, „грубо 
порушив закони власної дер
жави". 

Верховна Рада України 
внесла до порядку денного 
сесії питання про представ
ництво Президента України в 
Криму. 

Затверджено склад КолеґІі 
Генеральної прокуратури України 

Київ (Р. P.). - У вівто
рок, 5-го березня, Верховна 
Рада України таємним голо
суванням затвердила новий 
склад Колегії Генеральної 
прокуратури України. 

Дві кандидатури - Ва
лерія Даниленка та Івана Бу-
равльова не набрали достат

нього числа голосів. Чле
нами Колегії Генеральної 
прокуратури стали: Григорій 
Ворсінов - голова; Іван 
Грищенко, Микола Дем'-
яненко, Орест Мартинюк, 
Юрій Полтавець, Олексан-
дер Xргістенко та Микола 
Шевчук. 

Письменник навчається в школі 
Київ (Р. P.). - Своє пер

ше оповідання Роман Бон-
дарчук із Херсону написав у 
шестирічному віці. У дев'
ять років за оповідання „Як 
приходять Діди Морози" от
римав першу нагороду на об
ласному літературному кон

курсі. Три роки тому у Ви
давництві „Соняшник" ви
йшла його книга „Директор 
коридора". 

Далі успіхи Романа при
ходили один за другим: він 
отримав чотири премії на 

(Закінчення на стор. 4) 

ПРИСУДЖЕНО ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ 
Київ (Р. P.). - Тут у чет

вер, 7-го березня, „Урядовий 
Кур'єр" повідомив, що Ука
зом Президента України Л. 
Кучми дев'ять Державних 
премій України ім. Т. Шевчен
ка 1996 року присуджено: 

Володимирові БазилеВ" 
ському за збірку поезій 
„Вертеп"; Вікторові Міняй
лові за роман „Вічний Іван"; 
Ірині Жиленко за збірку вір
шів „Вечірка у старій винар
ні"; Раїсі Iванченко за тетра
логію про Київську Русь — 
„3рада, або як стати воло
дарем", „Гнів Перуна", „Зо
лоті стремена", „Отрута для 
княгині"; Вячеславові Чор-
новолові, публіцистові — за 
збірники „Правосуддя чи ре

цидиви терору", „Лихо з ро
зуму", книгу „Хроніка табо
рових буднів", публіцистичні 
виступи у газетаx та журна
лах України і світу; Віталієві 
Дончикові, Володимирові 
Моренцеві, Григорієві Што-
неві, Андрієві Кравченкові, 
Юрієві Коваліву, Володими
рові Мельникові, Михайлові 
Наєнкові, Вірі Аґеєвій, літе
ратурознавцям, які створи
ли навчальний посібник „Іс
торія української літератури 
XX ст." у двох книгаx; Дани
лові Нарбутові, художнико
ві, за серію портретів геть
манів України та картини 
„Вибори кошового", „Страш
ний суд", „Покрова Богоро
диці" і Валентинові Знобі, 

скульпторові, за створення 
скульптурних композицій на 
воєнні теми; Віркові Балеєві, 
дириґентові і композиторові 
із ЗСА за значний внесок у 
розвиток українського му
зичного мистецтва та його 
пропаганду в світі; Тарасові 
Петриненкові, композиторо
ві й артистові за значні до
сягнення в розвитку сучас
ної української естрадної 
пісні та концертно-виконав-
ську діяльність, і Назараєві 
Яремчукові, посмертно, ар
тистові за концертну діяль
ність у 1973-1995 роках; ре
жисерові-постановникові 
Олегові Біймі, операторові-
постановникові Олексієві 
3оденкові, композиторові 

Володимирові Гронському, 
акторам Ользі Сумській, 
Анатолієві Xостікоєву, Зіна-
їді Деxтярьовій, Олексієві 
Богдановичеві за серіяли ху
дожніx телевізійних фільмів 
„Пастка" і „Злочин з бага
тьма невідомими" студії 
„Укртелефільм"; Богданові-
Юрієві Янівському, компо
зиторові, за цикл музичних 
творів великої форми для 
дітей: оперу „Царівна Жа
ба", мюзикли „Лис Мики
та", „Перстень спокуси", 
„Том Сойєр", за кращий твір 
літератури і мистецтва для 
дітей і юнацтва. 

Розмір однієї премії 500 
мільйонів карбованців, що до
рівнює приблизно 2,500 дол. 

Загострюють санкції проти Куби 
Вашінґтон. — У вівторок, 

6-го березня, Палата Репре
зентантів переважаючою кі
лькістю голосів схвалила 
законопроєкт, який шукати
ме шляхів, щоб не допуска
ти закордонних інвестицій до 
Куби, а також ще більше за
гострити існуюче американ
ське ембарго. 

Президент Билл Клінтон, 
який після зістрілення ку
бинцями двох приватних 
американських літаків, від
тягнув свої дотеперішні зас
тереження до цього законО" 
проєкту, що його схвалено 
голосами 336 до 86 в Палаті 
Репрезентантів і день перед 
тим в Сенаті голосами 74 до 
22, зазначив, що його підпише. 

Закон дозволятиме аме

риканцям потягати до судо
вої відповідальности закор
донні компанії, які збагачу
ються коштом сконфіско
ваних американських влас
ностей урядом президента 
Фіделя Кастро, та відмов
ляє право в'їзду до ЗСА тим 
закордонним особам, які ко-
ристають з тиx конфіскова
них ді6р. 

Крім того цей закон не 
дозволяє президентові Б. 
Клінтонові або майбутнім 
президентам робити будь-які 
полегш1 без згоди Конгресу. 

треба зазначити, що про
ти схвалення згаданого зако-
нопроєкту гостро запротес
тували союзники ЗСА, 
включно з найближчим су
сідом Канадою. 

Бої в Грозному не стихають 
Грозний, Чечня. — Про

довжуються жорстокі бої в 
чеченській столиці. Росій
ські війська разом з міліцій
ними формаціями промос-
ковського чеченського уря
ду намагаються не пустити 
бойовиків генерала Джоxара 
Дудаєва до будинку уряду, 
щільно оточеного російсь
кими танками і броневика-
ми. З російського боку зас
тосовується гармати і міно
мети, чеченці воюють авто
матами. На деяких вулицяx 
відбуваються вже рукопашні 
сутички. 

Чеченські патріоти кон
тролюють ШВЯІЧН05аXІДНIб 
околицю Грозного. Вони ви
вели з ладу ряд важливих 
об'єктів, в тому числі дві 
великі електростанції, а та
кож перетнули достану води. 

Стало відомо, що мала 
місце безпосередня сутичка 

між чеченськими міліціо
нерами промосковського 
уряду і бойовиками Дж. Ду
даєва, з обох сторін є вбиті і 
поранені. Ця обставина, на 
думку спостерігачів, може 
спричинити традиційну для 
кавказців криваву пімсту 
між родинами жертв. 

Як інформує московсь
кий уряд Чечні, у Грозному 
діють до 1,00О бойовиків, 
жертви з їхнього боку ста
новлять нібито 1З0 осіб, а з 
російського боку лише 10О. 

Продовження боїв шко
дить авторитетові російсько
го президента Боріса Є^ци-
ш, жий вже детжш[рвш 
обіцяв у мирний спосіб роз
в'язати чеченську проблему, 
а насправді залишається в 
очах світу завойовником і 
пригноблювачем народів, що 
борються за свободу і неза
лежність рідної землі. 

ЗСА ПЕРЕСТЕРІГАЮТЬ КИТАЙ 
Вашінґтон. - У неділю, 

10-го березня, ЗСА посили
ли свою пересторогу Китає
ві, посилаючи літаконосець 
„Iндепенденс" з відповідною 
залогою ближче до Тайвану, 
та попередили Китай стри
матись від дальших небез
печних вчинків супроти ост
рова. Про це повідомив сек
ретар Державного департа
менту Воррен Кристофер. 

В. Кристофер підкреслив 
під час свого виступу на про
грамі телевізійної мережі Ен-
Бі-Сі „Зустріч з пресою", що 
наполегливість Китаю в по
грозаx Тайванові може мати 
погані наслідки, зокрема як
що Китай має намір цього ро
ду справи полагоджувати си
лою. З уваги на постійні по
грози Китаю, зокрема впро
довж останнього часу, та на-
раження на небезпеку цивіль
ного населення дано наказ на
званому літаконосцеві та ко
раблям, що дають йому при-
критгя, зблизитися до Тайвану. 

Минулої п'ятниці, 8-го 
березня, Китай розпочав не
безпечні ракетні випробу
вання на морі поблизу Тай
вану, заявляючи, що після 
цього почнуться більш ін
тенсивні воєнні маневри у 
тайванській протоці, котрі 
триватимуть від вівтірка, 12
го березня, до середи 20-го 
березня. Цю заяву Китаю 
секретар Державного депар
таменту назвав, як „застра
шуванням і насильством". 

Незважаючи на всю цю 
занепокоюючу поведінку 
Китаю щодо Тайвану та й 
взагалі у відношенні до між
народної спільноти Білий 
Дім дальше підтримує свою 
політику надання Китаєві 
торговельного стажу упри~ 
вілейованої країни, про це 
заявив дорадник президента 
Билла Клінтона з крайової 
безпеки Антоні Лейк у сво
єму виступі на програмі 
„Цей тиждень" телевізійної 
мережі Ей-Бі-Сі. 

Підстави для прийняпя конституції у ВР є 
Київ (УПIАР). - „Кон

ституційна комісія має всі 
підстави для того, щоб схва
лити проєкт конституції, 
котрий випрацьовувала ро
боча комісія", - сказав 7-го 
березня на ранньому засі
данні парляменту голова 
Верховної Ради України 
Олександер Мороз. 

3а #огб еяовами, це буде 
найважливішим предметом 
праці Верховної Ради. „У та
кому концептуальному виг
ляді ми маємо всі підстави, 
щоб розглянути і прийняти 
конституцію в Верховній Ра
ді", - сказав він. 

О. Мороз вважає, що пода
вати на референдум той чи ін
ший варіянт конституції, чи 
два якихось варіянти, це озна
чає ставити перед виборцями 
такі завдання, які за складніс
тю 'ім просто не під силу. Го
лова парляменту попросив 
депутатів наступного тижня 
д у ж е у в а ж н о підійти д о зм іс 
т у ЖтСТЧЗОСI!0ШЮРб'59ШН5Г^ 
випадку, якщо буде результа
тивним засідання Конститу
ційної комісії, О. Мороз запро
понував один день цього тиж
ня присвятити парляментар-
ним слуханням щодо нового 
проєкту конституції. 

ВИЗНАНО ДОЦІЛЬНИМ ВИВЧЕННЯ 
ЗСУВІВ 

ЧЕРНІВЦІ. — Голова постійної урядо
вої Комісії з питань екологічної безпе
ки і надзвичайних ситуацій Василь Дур-
динець підтримав ідею українських фа
хівців про створення в Чернівецькій об
ласті Центру з вивчення зсувів ґрунтів 
у різних регіонах України, і насамперед 
у Чернівецькій області, де цей процес 
загрожує справжнім лихом. 

ПРОПОНУЮТЬ ТОСПОДАРСЬКИЙ 
КОМЕРЦІЙНИЙ КОДЕКС" 

ЗАПОРІЖЖ:Я. - тут за дорученням 
Міжрегіональної організації промислов
ців, яка об'єднує підприємства 10 об
ластей України, депутат Верховної Ради 
Валентин Ландик виступив із законодав
чою ініціятивою про ухвалення україн
ським парляментом „Господарчого ко
мерційного кодексу України", розробле
ного провідними економістами України. 
Кодекс покликаний замінити Закон Ук
раїни „Про підприємства" і сприятиме ді
яльності українських підприємств у су
часному правовому режимі. 

3РОБИТИ ДЕРЖАВНИМ СВЯТОМ 

ЧЕРКАСИ. - Черкаський обласний ко
мітет з питань проведення вечорів на 
вшанування пам'яті Тараса Шевченка 
оприлюднив заяву, у якій закликає ке
рівників української держави проголо

сити 9-го березня державним святом 
України, бо в цей день народився ве
ликий поет, геній українського народу 
Тарас Шевченко. Офіційне визнання 
цього свята слугуватиме справі єднан
ня українського народу. 

ЗМІЦНЮЄТЬСЯ СТРАТЕГІЧНЕ 
ПАРТНЕРСТВО 

КИЇВ. - Міністер оборони Валерій 
Шмаров повернувся з дводенної візити 
до Болгарії. Під час зустрічі з мініст- * 
ром оборони Болгарії підписано угоди, 
що зміцнюють стратегічне партнерство 
обох країн. Підписано протокол про 
співпрацю між військовими відомст
вами. На зустрічі з президентом Бол
гарії Желю Желевим, головою Ради 
міністрів Жаном Віденовим, головою 
Народних зборів Благовестом Сендо-
вим зазначалося, що українсько-бол-
гарське співробітництво позитивно 
впливає на світову безпеку. 

СУСПІЛЬСТВО ТРЕБА ПОЛІПШУВАТИ 
РЕФОРМАМИ 

КИЇВ. — Українське суспільство по
винно бути поліпшено шляхом ре
форм, вважає більшість українських 
громадян. Таку думку висловили біля 
60 відсотків опитаних в усіx областях 
України. Теперішній стан суспільства, 
як такий, що не потребує ніяких перет
ворень, влаштовує лише три відсотки 
опитаних. Опитування провів центр 

„Соціяльний моніторінґ" Національ
ного Інституту Стратегічних Дослід
жень, разом з Українським Hayково-До
слідним Інститутом Проблем Молоді. 

ЧОРНОБИЛЬСЬКІ ГРОШІ ВИКОРИ
СТОВУЮТЬСЯ НЕ 3А ПРИЗНАЧЕННЯМ 

КИЇВ. — Державні фонди, призначені 
на ліквідацію наслідків аварії на Чор
нобильській АЕС, не завжди викорис
товуються за призначенням, до такого 
висновку дійшла Контрольно-Ревізійна 
Служба України, провівши перевірки. 
3окрема, минулого року не за призна
ченням використано понад 185 блн. 
карбованців і це при тому, що більша 
частина з них мала бути видана на чор
нобильську будівельну програму. 

ІНФЛЯЦІЯ в ЛЮТОМУ БУЛА ВИЩОЮ 
ВІД ОЧІКУВАНОЇ 

КИЇВ. - Рівень інфляції у лютому ста
новив 7.4 відсотка, що є дещо вищим від 
прогнозованого, свідчать офіційні дані 
Міністерства Статистики України. Як і в 
попередньому місяці зростання цін і та
рифів на платні послуги випереджали 
зміни на харчові і неxарчові товари. У 
Києві тарифи на публічні послуги значно 
вищі, ніж в інших регіонах. На 6-7 від
сотків зросла оплата за навчання у плат
них навчальних закладах, тарифи на по
слуги пасажирського транспорту і бать
ківська оплата за утримання дітей в до
шкільних закладах. 

В А ]М Е Р И 1 Д І 
ОФЩIИНI ч и н н и к и УРЯДУ президента Билла Клінто
на повідомили, що у середу, 13-го березня, Президент ЗСА 
буде учасником вершинної зустрічі світових лідерів у Єгипті, 
де переглянуть теперішні протитерористичні заходи та нама
гатимуться відновити мирні заходи на Близькому Сході, які 
знайшлися у небезпечній ситуації після трагічних терорис
тичних актів у Ізраїлі останнім часом. Б. Клінтон разом з ке
рівниками Iзраїля, Єгипту, Палестинської влади, Росії та Ев-
ропейського сОюзу не будуть вирішувати конкретні заходи, а 
радше продемонструють спільний фронт засуду терорис
тичних акцій, а також підсилять авторитет президента Iзраі-
ля Шімона Переза, який готовий дальше продовжувати 
спроби замирення. 

У С В І Т I 
МIШСТЕРСТВО закордонних справ Японії приєдналося до 
зусиль спортовиx організацій країни, спрямованих на те, щоб са
ме в Японії в 2002 році відбувся перший в Азії і перший у тре
тьому тисячолітті чемпіонат світу з футболу. З цією метою 
зовнішньополітичний департамент запросив 55 журналістів з 
2З країн світу, сподіваючись, що їхні майбутні публікації спри
ятимуть досягненню цілі. Запрошено передусім журналістів з 
країн, які мають своїx представників у Виконавчому комітеті 
Міжнародної федерації футболу. Цей комітет до 1-го червня 
цього року повинен визначити, де саме - в Японії чи Південній 
Кореї — проходитимуть фінальні ігри світової першости. Ціка
во, що в списку запрошених нема жодного журналіста з Південної 
Кореї, хоч ця країна має своє представнищБО у згаданому комітеті. 
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Василь Верига 

щ о ВИННА 5УКРАЇНА РОСІЇ? 

Комуноімперські шовіністи 
стають агресивними 

Шалену діяльність розгорнули останнім ча
сом прокомуністичні та проросійські сили в Ук
раїні. Конституційна комісія ще тільки набли
жалася до завершення праці над проектом но
вої конституції, а Комуністична Партія України 
вже по всіx областях збирала підписи за закріп
лення в конституції положення про відновлення 
есер та надання Україні статусу союзної рес
публіки. 

А щоб народ включився у підтримку цього за
ходу, КОМуНОШОВІНІСТИ вчинили низку добре СПЛЯ-
нованиx провокацій. Протягом року багато разів 
українських шахтарів підбурювали на страйки, 
але шахтарі явно не хотіли знекровлювати дер
жавну економіку і відстоювали свої права інши
ми способами. Тоді на допомогу антиукраїн
ським силам прийшли „старші брати", і в 060xдер
жаваx „цілком випадково" розпочався загаль
ний страйк шахтарів. Це сталося тому, що укра
їнським шахтарям не годилося підводити „стар
ших братів". Та як тільки страйк набрав сили, у 
Росії він негайно припинився - буквально на 
третій день. І „старші" брати забули й думати про 
своїx українських колег. 

В Україні страйк тривав уже 10 днів, а всеук
раїнської різанини не сталося, тому надійшла 
наступна порція „допомоги": в найлютіший мо
роз і за умов відсутности вугілля „старші брати" 
від'єднали електромережу України від росій
ської, чим поставили українські теплові та атом
ні ЄШКТР86ШНЦІЇ Ні тЩ КIТIЄТР8фй. 

На прохання енергетиків українські шахтарі 
страйк припинили, та антиукраїнські сили на 
цьому не зупинилися. Федерація Профспілок 
України спільно з КПУ, Всеукраїнським Конгре
сом Робітників, Громадянським Конгресом та 
іншими організаціями лівого спрямування за
кликали до всеукраїнської акції протесту. На 
щастя, вона їм не вдалася, але страйк шахтарів 
таки змусив владу вдатися до „тихої" емісії. 
Гроші шахтарі отримують, але інфляція стриб
нула вгору. Хаосу вчинити не вдалося, та ліві не 
втрачають надії. 

Підтвердженням цього є приїзд в Україну на 
запрошення голови Верховної Ради Олександра 
Мороза парляментарної делегації Росії. Офі
ційно делегацію очолив голова Державної думи 
Росії Ґеннадій Селезньов, але в xоді візити від
чувалося, що центральною фігурою був лідер 
Компартії Росії Ґеннадій Зюганов. Поки україн
ські та російські парляментаристи зустрічали
ся, лідер Комуністичної Партії України Петро Си-
моненко влаштував для Ґ. Зюганова пресову 
конференцію в Українському Домі, який КПУ 
активно намагається знову привласнити. 
. Отож, як сказав другий секретар ЦК КПУ Адам 

Мартинюк, журналістам трапилася „щаслива 
можливість зустрітися з майбутнім президен
том Росії". Адже Зюганов є серйозним суперни
ком Боріса Єльцина на президентських виборах 
у Росії, що відбудуться у червні. 

Майбутній російський президент „ощасливив" 
український народ обіцянкою, що інтеграція з 
Росією „поглибить суверенітет України" і висло
вив переконання, що „Україна мала більше су-
веренности за часів СССР, ніж сьогодні". Ґ. Зю
ганов весь час м'яко посміхався, але його сло
ва та крижаний погляд робили цю посмішку зло
вісною. Як відомо, всі члени російської парля-
ментської делегації представляли одну лише 
партію -~ Комуністичну. Всі вони під час зустрі
чей з журналістами закликали до спільного со
юзу з участю Росії, України, Білорусі і Казахста
ну. Багато уваги приділено Міжпарляментській 
Асамблеї СНД, яка вже тепер перетворюється у 
міждержавну структуру із центром у Санкт-Пе
тербурзі, а не в Мінську, як передбачалося рані
ше. Якщо Україна до неї приєднається, то зму
шена буде платити великі гроші на утримання 
нової наддержавної структури і у всьому їй ко
ритися. 

Після від'їзду з України російської делегації 
телебачення Росії показало незвичайну пере
дачу: президент Білорусі Олександер Лукашен
ко прибув до Москви для зустрічі з президентом 
Б. Єльцином та остаточного завершення інтег
рації. І хоч на екрані була Москва, але склада
лося враження, що господарем там є не Єльцин, а 
Лукашенко - так добре його приймали і так ши
роко пропагували його „патріотичний" вчинок. 

Це було ніби підтвердженням слів Г. Селез-
ньова під час зустрічі з О. Морозом у Києві про 
те, що Росія широко відчиняє двері „для тісної і від
критої співпраці". 

Читаючи пресові пові
домлення про життя-буття 
наших братів і сестер в Ук
раїні, яке, як знаємо, нелег
ке, раз-у-раз стверджується, 
що Україна винна Росії стіль
ки то не мільйонів, але біль
йонів американських доля-
рів за енергоносії. Якось див
но, що ніхто не згадує про те, 
скільки Росія винна Україні, 
навпаки, часто читаємо ствер
дження, що Росія по ДОбрО" 
сусідськи погодилася зачека
ти трохи довше на сплату за-
боргованости. При тому не слід 
забувати, що російські газові 
родовища в Сибірі розбудо
вували у невідрадниx умоваx 
в основному украшці — ув'яз
нені невільники Совєтського 
Союзу, найбільш господар~ 
ний елемент. Експерименту
ючи комуністичними догма: 
ми, совєтський уряд 3руйну
вав народну економіку, орга
нізуючи насильно колгоспи й 
радгоспи та різні артілі, а та
кож приватну ініціятиву сво
їx громадян. Отже, за сучас
ний економічний стан Укра
їни несе відповідальність ро
сійський уряд, який впродовж 
десятиліть трактував Украї
ну як свою колонію й без
платно користувався її при
родними багатствами. 

Iсторичні факти 

Хтось може сказати, що 
сучасний російський уряд не 
несе за те відповідальности, 
бо то робила Комуністична 
партія. Щоб відповісти на це, 
повернімся дещо до історії. 
У вересні 1939 року вибуxла 
Друга світова війна завдяки 
совєтсько-німецькому до
говорові, і в xоді її союзники 
Гітлер і Сталін поділилися 
Польщею і балтійськими 
країнами. 3а нецілих два ро
ки большевицької окупації 
Заxідньої України, НКВД 
знищив і заслав на Сибір і в 
Центральну Азію кілька сот 
тисяч українських патріотів; 
а відступаючи перед насту
пом німецької армії влітку 
1941 року - руйнували все і 
вимордували по тюрмаx де
сятки тисяч мешканців Ук
раїни без доказів вини і без 
суду, тільки за те, що вони 
були українцями. 

В 1941 році на зміну боль-
шевикам прийшли німці, які 
не принесли сподіваного по
ліпшення для України, але 
знову ж таки поневолення. 
Проте за три роки окупації 
вони по цілій Україні не зни
щили стільки українського 
люду, що москалі за 22 мі
сяці в одній тільки західній 
частині України. Правдою є, 
що так як Москва послуго

вувалася українськими не
вільниками в розбудові Си
біру, так само німці послу
говувалися українськими 
робітниками, яких насильно 
вивозили з України, головно 
до німецької воєнної промис~ 
ловости. Правдою є, що най
більше потерпіли від німець
кої юкупації жиди, яких нім
ці масово нищили. Однак 
можна сміло сказати, що в 
німецьких концентраційних 
таборах, де опинилося бага
то українських патріотів, як і 
в німецькій промисловості, 
загинула від альянтськиx 
бомб тільки невелика части
на в порівнянні з тим, скільки 
загинуло в совєтськиx ҐУЛа-
ґаx після т. 3В. „перемоги" над 
фашизмом. 

Закінчилася війна, яку 
Німеччина програла, і вже 
не гітлерівський, але демо
кратичний уряд перебрав на 
себе відповідальність за 
шкоди, заподіяні німцями в 
окупованих ними під час вій
ни країнаx. Новий демокра
тичний уряд Німеччини зап
латив жидам уже більйони 
німецьких марок відшкоду
вання. Платить він відшко
дування також усім колись 
насильно вивезеним робітни
кам під час війни на роботи в 
Німеччині, а в тому числі й 
українцям, які опинилися в 
країнаx заxіднього світу. По
чинають платити і тим, які 
повернулися в Україну й ма
ли щастя пережити роки „виз
волення". До речі, Німеч
чина платила відшкодування 
урядові СССР навіть за шко
ди, які спричинили самі боль~ 
шевики: за зірвані мости, бу
динки, фабрики і за Дніпрогес. 

А хіба ж Росія не несе 
такої самої відповідальности 
за шкоди, заподіяні Совєт~ 
ським Союзом, що був ні
чим іншим як продовжен
ням царської Російської ім
перії, як Німеччина за шко
ди, заподіяні Третім Райxом? 
А за 70 років тільки совєт
ського панування Украіна заз
нала жахливих жертв в лю
дях і матеріяльної шкоди в 
розбудові Російської імперії, 
більші, ніж за царської ім
перії. Як відомо, малі бал
тійські держави, визволи
вшись з-під російсько-совєт-
ського панування, виставили 
Росії рахунки за шкоди, за
подіяні на їхніx територіяx. З 
невідомих причин Україна ще 
й досі не спромоглася на 
такий крок, щоб представити 
Росії рахунок за її злочини, 
за її використовування укра
їнських природних багатств, 
не кажучи уже про фізичні й 
моральні терпіння україн
ського народу. 

Енергоносії 

Але повернімось до 
енерґоносіїв, які тепер да
ють найбільше в знаки Укра
їні, які вона мусить купувати 
в Росії. А де ж поділися ук
раїнські енерґоносії? Чейже 
відомо, що був час, коли со
вєтський уряд збудував га
зові проводи з Дашави на 
Підкарпатті й українським 
ґазом огрівав Москву, аж 
поки повністю не вичерпав 
дашавські родовища. Сьо
годні Україна мусить спро
ваджувати ті самі енерго
носії з Російської Федерації і 
шалено платити за них. А 
для кого працювала весь час 
Чорнобильська атомна елек
тростанція, як не для Росії, 
не для Української ССР, але 
таки для Москви, яка за її 
електрику інкасувала гроші 
з країн споживачів. Для кого 
працювала Рівенська атомна 
станція, яка стільки шкоди 
нанесла волинській екології? 

Як відомо, американські 
фірми мають свої фабрики в 
Індії, в Пакістані та в інших 
країнаx, але за шкоди такої 
чи іншої фабрики для еко
логії чи людському здо
ров'ю, ті підприємства пла
тять відшкодування. І тому 
що ЧАЕС працювала для Ро
сії, Росія повинна за неї нес
ти відповідальність і покри
вати кошти, спричинені Ук
раїні й Білорусі та населен
ню, яке потерпіло від чорно
бильської кагастрофи в квітні 
1986 року. Росія має платити 
інвалідам і вдовам, жертвам 
афганської війни, а їх в Ук
раїні тисячі. 

Після розпаду імперії 
зла, її борги розподілено 
пропорційно поміж усіма но
вопосталими державами, ко
лишніми совєтськими рес
публіками. На Україну при
пало понад 16 відсотків. Нам 
здається, що сама с|)ормгула 
не була правильна, бо ро5пЬ-
діл боргів повинен був бути 
не за пропорційним відно
шенням населення, а радше 
за пропорційним використан
ням тиx боргів у окремих 
республікаx. Якщо ці борги 
були в більшості використа
ні для ведення війни в Аф
ганістані, для поширення во
лодінь імперії зла, то Ук
раїні, як й іншим республі
кам до того не було ніякого 
діла і більшість боргів по
винна сплачувати Росія. Але 
навіть і при такій несправед
ливій формулі вона повинна 
бути застосована до всіx ви
дів багатства колишнього 
СССР. Україна повинна діс
тати не менше 16 відсотків 
засобів транспорту, цивіль

ного й військового летун" 
ства, торговельної і військо-
во-морської фльоти, будин
ків та влаштування совєт-
ськиx посольств у різних кра
їнаx світу, а також запасів 
золота, плятини, алмазів то
що. А знаємо, що Чорномор
ська фльота, до якої Україна 
висунула свої претенсії, ста
новить заледве 10 відсотків 
усієї військово-морської 
фльоти колишнього СССР. 
Тому Україні, згідно з наве
деною вище формулою, 
належиться частина з Бал
тійської, Біломорської та Ти
хоокеанської фльоти, не мен
ше 16 відсотків, якщо вона 
не дістане всієї Чорномор
ської фльоти. 

На жаль, в Україні ще й 
досі не усвідомили собі пов
ністю, чи була Україна оку
пована Росією, чи співтвор
цем російської імперії. ВІД-
значування „дня перемоги" 
над фашистською Німеччи
ною вказує радше на те, що 
вона вважає себе співпере-
можцем, хоча й не може ви
казатися, що вона скориста-
ла з тієї перемоги. Сучасні 
урядові чинники, а зокрема 
Верховна Рада й Уряд, ма
буть, не є в стані підрахувати 
своїx втрат в часі німецької 
окупації та втрат у роки піс
ля „перемоги", коли укаїн-
ське населення сотнями ти
сяч вивозили як худобу на 
тотальне знищення в Сибір 
та взагалі на північ Росії у 
герезвісні табори смерти. 
3українським „переможцям" 
над фашистською Німеччи
ною хіба не траба пригаду
вати, що для „визволеного" 
українського народу Сталін і 
його опричники на чолі з Бе-
рією і Жуковим плянували 
переселення у Сибір. А що 
так не сталося, то тільки зав
дяки тому, що українців бу
ло забагато і не було чим пе
ревезти, але простори були 
вже готові в „неісxодімой С1
бірі". 

Зникли в трясовині 

Російська одеська „Не-
завісімая Газета" з 17-го лис
топада 1995 року надруку
вала спогад однієї „визволе
ної" українки п. 3. „Смерть в 
таежной трясине", в якому 
вона пише, що була свідком, 
як привезли цілі ешельони, 
коло з,000 підлітків, 13-14
річних дівчаток із Заx1дньої 
України до сибірського тря
совиння, там по-сусідству їх 
розладували і при помочі 
сторожі та псів заганяли їх у 
те трясовиння, де вони ЗНИ-

(Закінчення на стор. 4) 

ife) З ЛИСТІВ ДО РЕДАКШЇ 

Кому служить українська пошта\ 
Гадаю, це запитання мо

же поставити сьогодні кожен 
з наших читачів. Тільки нав
ряд чи знайдеться хтось, xто 
зможе на нього відповісти. 

Кілька років тому я під
німав цю тему на сторінкаx 
часопису „Молодь України", 
тепер вирішив знову зверну
тися до неї, поскільки укра-

. їнська пошта вже має нового 
міністра Валерія Єфремова, 
який дуже любить зустріча
тися з журналістами, давати 
інтерв'ю, але одночасно об
минати ті складні проблеми, 
які на сьогодні стоять між 
адресатом і поштовим пра
цівником. Щоб не бути го
лослівним, наведу декілька 
прикладів. Відправляю я 
листа до редакції журналу 
„Гуцулія" в Чикаго. Адресу 
пишу англійською мовою. 
Українська пошта замість 
ЗСА відправляє мого листа 
на Мальту. Мальтійська по
шта повертає його назад. 
Минає місяць часу. Я беру 
цього ж листа, вставляю з 
мальтійськими штемплями 
в інший коверт, ще раз адре
сую і мій товариш відправ
ляє листа з Польщі. Лист 
доходить до свого адресата. 
Але з яким запізненням і 
скільки треба було потрати
ти мені часу. 

Або ще такий факт. Ку
пую у Верховині міжнародні 
коверти на пошті. Коверти 
ще московського зразка, але 
на них наклеєно значок „По
шта України" з літерою Є. 
Адресую їх відповідно в 
Америку, Францію, Австра
лію... Першою пишу свою 
адресу, а далі адресу адреса
та. Вставляю в коверти но
ворічні поштівки. Відправ
ляю з Косова. Косівська по
шта погашує мені всі значки 
на ковертаx і всі листи по
вертає, мовляв, неправильно 
заадресовано. Беру ці самі 
листи. їду до Львова. Пока
зую на пошті. Кажуть, все 
правильно. Відправляють зі 
Львова, листи доходять. Але 
всі мої друзі отримали ново
річні вітання наприкінці 
січня. Xто винен? Звичайно, 
ніхто. Хіба колись була вин
ною українська пошта? Ви
никає закономірне питання: з 
яким настроєм міністер по
шти України Валерій Єфре-
мов давав би журналістам 
схвальні інтерв'ю, якби отак 
до його колеґ, через очолю
вану ним пошту, не дійшло 
ні одне святкове вітання? 

Та це ще не все. Україн
ська пошта вводить нові пра
вила написання адрес на за
кордонних відправленняx. 
Вводить, не маючи для цьо
го потрібних ковертів. в якій 
державі це можливо? Чи це 

ДІЄТЬСЯ за спиною міністра? 
Мабуть, що ні. 

Одного листопадового 
дня я зайшов на київську по
шту. Чоловік з Тернопіль
щини звернувся до працівни
ці пошти, щоби та продала 
йому коверт закордон. 3вер
нувся українською мовою. 
Та дала йому коверт звичай
ний, призначений для від
правлення в межаx України. 
Він заплатив. Заадресував. 
Поніс знову до неї листа, а 
вона у відповідь: „3то не 
пойдет! Нужно покупать 
другой конверт. Междуна-
родньш!" Чоловік каже: „Але 
я ж казав вам продати мені 
за кордон...". А вона у відпо
відь: „Нужно говорить на 
ПОНЯТИ0М общепринятом 
язьіке!" То ж виходить, що в 
Україні вже не можна й звер
нутися до поштового праців
ника українською мовою? Та 
ще й у столиці. Чоловік про
бував ще сперечатися, але 
змушений був ще раз купу
вати коверт, аби відправити 
листа. Такі випадки я спос
терігав не лише в Києві, а й у 
Донецькому, Луганському 
чи навіть Чернівцях. Постає 
закономірне питання: аби 
відправити листа і поспілку
ватися з працівником пошти, 
треба вивчати громадяни
нові України російську мову. 
Вивчаги, аби догодити пошті. 

Отже, як бачите, шанов
ні читачі, з відправленням 
листів з України є чимало 
проблем, бо на пошті в біль
шості випадків працюють 
випадкові люди. Люди, які 
мають середню, а можливо, 
спеціяльну освіту і вміють 
приліпити значок до коверти 
чи прийняти посилку. Але ці 
люди не вміють спілкувати
ся з людьми. Вони не воло
діють чужими мовами і не
рідко навіть не вміють про
читати адресу, куди адресо
вано листа. Чи не час в Укра
їні вже подбати.-абялашцігі, 
працювали не випадкові лю
ди, а люди з певною осві
тою, скажімо з педагогіч
ною? Аби працювали люди 
чесні, а не ті, які заглядають 
у закордонні коверти за до-
л ярами. 

Був у мене такий випа
док. Написала мені листа од
на жінка із ЗСА, друга - з 
Канади. Одна про другу ні
коли навіть не чули. А ук
раїнська пошта принесла ме
ні ці обидва листи в одному 
совєтському коверті із сер
пом і молотом. Скажете, 
фантастика! Ні! Це наша ук
раїнська дійсність! Був і та
кий випадок. Прислав мені 
товариш Iв Шалуїн із Фран-

(Закінчення на стор. 4) 

Лариса Боженко 

IТРОиД,^4ь.НН[^Я 3 П О Е Т 0 ] V I 

Поxмуро-прикра звістка чорним 
крепом скорботно торкнула серце: на 
74-му році життя полинув у потой
бічний світ, у вічність милосердну один з 
відомих письменників української ДІЯС-
пори, член Спілки Письменників Украї*ни 
Юрій Буряківець. 

Понад півстоліття - щедрого, 
плідного й талановитого — віддав поет 
самозреченій праці на літературній ниві. 

Народився письменник в родині 
трударів у Чорнобилі, полиневому місті 
горя й сліз, куди тепер нікому нема во
роття: скривджена, сплюндрована, зне
кровлена й розіпнута земля, велика руїна, 
радіоактивним попелом засипана, клята 
зона виродження, каліцтва, смерти. 

У 1929 році малий Юрко переїз
дить з усією родиною до Києва, де на 
околиці міста оселяється в підвальній 
комірчині, вогкій і темній, де хлоп'я 
не раз стрічало нужду, спізнало хур
дигу злиднів і голодизну, майже втра
тило зір. Але, зростаючи і виховуючись у 
ЧИСТО-ГЛИбОКІЙ, з м і с т о в н і й , ПЛИННО-
живій царині народного слова, не змі
ліли джерельні святині його дуxовности, міцно прокорінився 
потяг до науки: юнак успішно закінчує українську школу, пи
ше вірші. 

Мрякою нового знедолля, кривдною карою почалася 
Друга світова війна для тисячорозтерзаної України. „Волош
ки, маки никли у житаx, Скривавилися xмари в синім небі". 
Укотре обчорнилося пожарищами життя, напоєне смертиз-
ною, горем: „Сніг заридає довкола, Ворон закряче на путь, 
будуть хрести на роздоллі Докір постріляниx чуть". У' по
линну безвість йшли найдорожчі, йшли назавжди: „3линуть 
тіні від могил, Де ж ви, хлопці з рідниx сіл?" 

Довелося юнакові, напівсліпому, покинутому відсту
паючими совєтськими військами напризволяще, шукати сво
го місця, аби вижити всупереч грюканині долі, щоб кволими 

Св. п. Юрій 

силами, словом-багнетом протистати 
нещадній люті звірячого нацизму, 
„розвернути вітрила і за волю рушити 
в бій". Талановитість, ширінь живучої 
ясної думки, допитливість вели його 
до осмислення власної життєвої сте
жини, по якій в майбутнім, у боротьбі 
за честь і волю Вкраїни, пройдуть йо
го численні герої добра і слави. 

В окупованому нацистами Чорнобилі 
юнак у місцевому клюбі влаштовує ав
торський вечір поезії і виголошує до
повідь „Українська молодь та її май
бутнє", що була просякнута ідеєю 
пробудження українського національ
ного духу, кликала молодь, незважа
ючи на руїну і кров, до пошуків і від
живлення рідного кореня, до свідо
мого утвердження прапорів Духу -
животворчої основи української дер-
жавности. „Коли молодь свідома сво
го ідеалу, - нація має майбутнє", -
виголошував поет. Ось уривок одного 
з віршів, прочитаного для чорноби-

. лян: „Сходять боцмани, матроси з ду-
уряківець ^ ^ ^ ̂  очах, Піднімають знов під осінь 
Жовтосиній стяг. І нагадують онукам: Ви не є раби! Не зло
мить ніколи мукам нас у боротьбі". 

Наступного таки дня поета за цей літературний вечір за
арештували. У чорнобильській в'язниці він просидів півро
ку. Навесні сорок другого вдалося вирватися на волю. Саме 
тоді 3активізувався вивіз української молоді до третього 
райxу. Не оминула та хресна дорога і Юрія. Граючись із до
лею навперейми, йому пощастило втекти з-під конвою і діс
татися до Києва. Близькі друзі зі школи, серед яких був і мій 
тато, котрий не раз пригощався в гостинній поетовій родині 
шматком хліба і ріденьким кандьором, допомогли Юрієві 
найнятися матросом на баржу цивільної дніпровської фльо
ти (звідти на роботи до Німеччини не забирали) - подалі від 
мстивих і ворожиx очей. Вірш „Мій нарід" Юрій Буряківець 

написав у 1943 році. Повстає карбований з діда-прадіда ко
зацький дух, прищеплена батьками нескореність ворогам. 
Прагнеться подати вірш уповні, такий-бо він є актуальний і 
для сьогодення. 

Вільні духом будемо довіку, 
Бо рабами зроду не були! 
Йшли навали з войовничим криком — 
Смерть для себе у степах знайшли, 

Скрізь могили в рідній Україні 
Триглодитів позначають шлях, 
Ти вставала, земле, із руїни, 
Щоб міцніти і рости в віках! 

І в синів твоїx мужніла сила, 
Хоч дудніла боєм далина,.. 
Мій народе! Ти зродив Трясила, 
Наливайка, Ґонту, Богуна. 

Не тобі у січі бути битим, 
Дух звитяги в кожного живе. 
В правоті підносишся над світом, 
І брехня, як нечисть та, спливе. 

3а свободу встанемо єдино, 
І в борні не стомиться рука,. 
Станеш ти державою, Вкраїно, 
Вільна і щаслива у віках. 

О, народе! В гніві огнеликім 
Ти стоїш з караючим мечем, 
Сам собою — мужнім та великим, 
Звешся переможцем і творцем. 

3розуміло, автора цих рядків чекали тортури і смерть, 
якби він потрапив до рук ворога. Німцям перед втечею вда
лося таки схопити поета, хоча, на щастя, вони не підозрю
вали, кого мають в його особі, і вивезти до райxу. Довелося 
юнакові гибіти на тяжких роботаx в Баварських Альпах, від
чути і спізнати всі поневіряння на одвіркаx чужого життя, 
гостро ранитися об страх і мряку майбутнього. 

Американські війська звільнили поета з неволі. Аби уник
нути пастки сибірських сніговіїв, майже неминучого загину, 
він у кінці 1945 року переселяється до українського табору в 
Авґсбурґ. „Я хвилями в чужі краї полину Те щастя, втопле
не в моряx, шукати. Нема для мене місця в Україні, Де пуст
ка кажаном летить із хати". В Авґсбурзі починається його 
студентське життя, продовжується наполеглива праця над 
поезіями. 

(Закінчення буде) 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 12-го БЕРЕЗНЯ 1996 р. 

Меморіяльні дерева в пам'ять Чорнобиля 
26-ГО квітня цього року 

промине 10 років від най
більшої досі нуклеарної ка
тастрофи, що сталася в 1986 
році в Чорнобилі. Згідно зі 
статистичними даними з 
України, радіоактивне заб
руднення покрило тоді понад 
50,000 квадратних кіломет
рів території. З.2 мли. осіб, 
у тому числі близько міль
йона дітей, потерпіли на здо
ров'ї. Число смертности се
ред людей на території, за-
торкненій радіонуклідами, є 
в З0 разів більше в порів
нянні з рештою країни. На 
найбільш радіоактивно за
бруднених теренах, з яких 
було виселено після вибуху 
десятки тисяч людей, ще 
сьогодні живе, як подає д-р 
Тетяна Гардашук з Націо
нального Екологічного цен
тру України з Києва, приб
лизно 5,50О родин, з них 
1,10О родин з дітьми. їхнє 
переселення звідси є конеч
ністю дня. з поміж потерпі
лиx померли вже понад 
125,000 осіб. Дальшим жер
твам не видно кінця. 

На цю потрясаючу по
дію пригадує світові цього 
року Україна в 10-ту річни
цю катастрофи Чорнобиля. 
Вона бо успадкувала цю тра
гічну за своїми наслідками 
проблему від розпалої кому-
но-московської імперії і сама 
не є в силі Гї подолати. До 
голосу тривоги України при-
лучуються теж українські 
громади в діяспорі. 

Як вже знаємо, в ЗСА 
створився всегромадський 
Крайовий комітет „Виклик 

Д-р Я. Мовчан і інж. В. Сушко на фото, поміщеному ( 
журналі „Амерікен Форестс" в 1993 році, 

ПОДІЇ 
ВИСТАВКА ТКАНИН 

Н. ЛАПЧИК 
Ню Йорк. - Українсь

кий Музей та 113-ий Від
діл СУА влаштовують 
виставку „Тканини Ніни 
Лапчик", відкриття якої 
відбудеться у неділю, 17
го березня, о год. 2-ій піс
ля полудня. Виставка буде 
відкрита до 14-го квітня ц. 
р. Адреса музею: 203 Дру
га аве. в Ню Йорку, тел. 
(212)228-0110. 

ЗБОРИ 
ПРАВОСЛАВНОЇ 

КРЕДИТОВОЇ 
КООПЕРАТИВИ 

Ню Йорк. — Українсь
ка Православна Федераль
на Кредитова Кооператива 
влаштовує Загальні річні 
збори, які відбудуться у j 
неділю, 24-ГО березня, у 
великій залі Українського 
Народного Дому, 142 Дру
га аве. в Ню Йорку. Поча
ток о 2-ій год. після по
лудня. 

Чорнобиля '9б'". Він намі
тив ряд програм, ц іллю 
яких є вказати на ядерну не
безпеку, яка ще і нині заг
рожує світові з Чорнобиля, 
пригадати, що без належної 
фінансової допомоги зі зовні 
Україна сама не в силі по
крити кошти, необхідні у 
зв'язку зі закриттям Чорно
бильської АЕС, як теж апе
лювати до сумління світу, 
щоб грошово і медичними 
засобами більш активно 
включився в акцію рятуван
ня людей, які терплять від 
чорнобильської катастрофи. 
Плян Крайового комітету 
заслуговує на підтримку ук
раїнської громади в ЗСА. 

У цій статті хочу згадати 
про ще один проєкт у зв'яз
ку з Чорнобилем, який вири
нув ще минулого року і який 
має на меті не лише відзна
чити 10-у річницю тієї ката
строфи, але і допомогти, 
щоб пам'ять про ту трагічну 
подію лишилася живою і на 
майбутнє. Цей проєкт - за-
пляноване на цей рік сад
ження меморіяльниx дерев в 
ЗСА і в Україні в пам'ять 
Чорнобиля. 

Є прийняте у культур
них народів садити дерева в 
пам'ять заслужених осіб чи 
важливих історичних подій, 
які мали місце в житті да
ного народу. Такі меморі
яльні дерева мають велике 
історично-культурне значін
ня, бо вони є не тільки сим
волом єднання людини з 
природою, але і символом 
буття народу. Люди проми
наються, а посаджені дерева 
не раз і довгими століттями 
будуть пригадувати нащад
кам про минувщину. 

Початкова ідея того 
проєкту вийшла з України 

від д-ра Ярослава Мовчана з 
Національного екологічного 
центру в Києві. Він вказав на 
конечність посадження де
рев у 1місцевостях, де знахо
дяться виселені з чорно
бильської зони люди. 3житі 
з їніми рідними поліськими 
лісами, йони здебільша опи
нилися у безлісних степах, 
їхні фізичні терпіння, вик
ликані радіяцією, що їх захо
пила, доповнює психічна ту
га за деревами. Д-р Я. Мов
чан вірить, що посаджені бі
ля них „чорнобильські" де
рева полегшать їм їхню не
завидну долю і нагадувати
муть їм про їхню вужчу 
батьківщину. 

Ідеї д-ра Я. Мовчана да
ла дальшого і ширшого змі
сту наша американська ук
раїнка Xристя Соневицька, 
яка працює координатором 
програми „Міжнародний 
ґлобал Р іЛіф" Американ
ської асоціяції лісництва у 
Вашінґтоні. При підтримці 
Комітету Чорнобиля у Ва
шінґтоні і опираючися на 
факті, що ЕкоЦентр як реп
резентант України співпра
цює з Американською асо-

ціяцією лісництва, вона за
пізнала цю заслужену аме
риканську організацію з 
чорнобильською пробле
мою. Ця радо згодилася 
спонзорувати посадження в 
ЗСА меморіяльного гаю в 
пам'ять жертв Чорнобиля і 
запропонувала більше як 
300-акрову площу на Фльо-
риді недалеко міста Орлан-
до, як місце на ту ціль. Де
ревом, що найкраще нада
ється на посадку там, є т. зв. 
довго-шпилькова сосна (Рі-
nus palustris). Ця сосна росте 
до висоти 120 стіп і вкорі
нюється глибоко в землю. Гї 
не без причини називають 
„аристократом" південних 
сосон. Гідний партнер нашій 
поліській сосні. 

Американська асоціяція 
лісництва посадить за одного 
доляра в цьому гаю одне де
рево. Вже в кількох числаx 
свого П04ИТНОГО журналу 
„Амерікен Форестс" вона 
апелює до його читачів при
силати датки на ту ціль. Що-
більше, ця асоціяція зобо
в'я-залася, якщо хтось, при
міром, подвоїть свій даток, 
то за другого доляра поса
дить одне дерево в Україні, 
де живуть переселені чорно
бильці. Національний еколо
гічний центр України зай
меться посадкою такого де
рева. Кожному жертводав
цеві, який пришле 20 дол. 
Американська асоціяція ліс
ництва вишле особисту по
дяку, грамоту. 3а тиx, 20 
дол. вона посадить 10 дерев 
в Меморіяльному гаю на 
Фльориді і других 10 дерев в 
Україні. 

Ми як члени американ
ської спільноти україньского 
роду чи походження повинні 
гідно підтримати цю акцію 
меморіяльниx дерев. Чеки 
виставляти на: American Fo
rests, Global ReLeaf Internati
onal - Chomobyl і слати на 
адресу: 1516 R Street N.W., 
Washington, D.C. 20005. 

У 10-ту річницю чорно
бильської трагедії допомо -
жім здійсненню цього Ме
моріяльного проєкту в ЗСА 
і в Україні. Він є гідний на
шої уваги і підтримки. 

Володимир Сушко 

Свято любови 

Під патронатом 
СВІТОВОГО КОНГРЕСУ ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ 

ФІЛЬМ 
„УКРАЇНА В ОГНІ ОКРАДЕНА" 

^ 11̂  
який охоплює все минуле України - від княжої доби до сьогодні, в 

кінцевій фазі продукції. 
Однак фільм вимагає для закінчення додаткових фондів. 
ФІЛЬМ „Україна в Огні Окрадена" - це найбільша сила, яка покаже 

в правдивому світлі живий образ України. 
Меценати фільму, які пожертвували більше як 1.00О дол., прошу 

вислати знимки розміром 4"x 6". 

ЯРОСЛАВ КVЛИНИ4, фільмовий продуцент 

Пожертви просимо висилати на адресу: FILM FUND for "UKRAINA V 
OHNI OKRADENA". No of Account 9965. Self Reliance (N.Y.) fC% 108 
Second Ave. New York, N.Y. 10003. ^ 

В Чикаґо відзначать роковини Чорнобиля 

в Чикаго, в понеділок, 
19-го лютого ц. р. відбулося 
засідання представників ук
раїнських громадських та 
церковних організацій мет-
рополітального Чикаго, які, 
після виміни думками, по
кликали до життя Діловий 
комітет для відзначення 10
ої річниці атомної катастро
фи в Чорнобилі, від якої по
терпіла не тільки Україна, 
але також і сусідні народи. 

Створений Діловий ко
мітет, на голову якого було 
обрано інж. Ореста Барани-
ка, вирішив оформитися, як 
Громадський комітет для 
відзначення 10-ої річниці 
чорнобильської трагедії. 

На засіданні був також 
запропонований Почесний 
комітет, до якого вxодять 
представники американсь
кого політичного сектора 
всіx рівнів уряду стейту ІЛ-
линой, церковні достойники, 
визначні громадські діячі та 
генеральний консулят Укра
їни в Чикаґо. 

На своєму черговому 
засіданні 1-го березня Діло
вий комітет прийняв рішення 
відзначу вати 10-ту річницю 
чорнобильської катастрофи 
під кличем: „Чорнобиль: 

^ 
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ФЕДЕРАЛЬНА 

КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 

повідомляє що 

ЗАГАЛЬНІ РІЧНІ ЗБОРИ КООПЕРАТИВИ 
відбудуться 

в неділю 24-ГО березня 1996 року 
о год. 2:00 по пол. 

у великій залі 
Українського Народного Дому 

142 Second Avenue, New York, N.Y. 10003 

ДИРЕКЦІЯ 

трагедія України совість сві
ту". Також була устійнена 
плятформа діяльности, за 
якою комітет прийматиме 
такі ініціятиви, що будуть 
спрямовані в двох напрям
ках: на піднесення рівня оз
найомлення нашої українсь
кої спільноти із наслідками 
чорнобильської катастрофи 
та ширення інформації про 
чорнобильську трагедію, на
голошуючи моральну від
повідальність вільного світу 
прийти із матеріяльною та 
економічною поміччю для 
України, і не тільки на побо
рювання наслідків чорноби
льської катастрофи, але та
кож для одержання відпо
відного фінансування на по
криття коштів плянованого 
закриття ще діючиx чорно
бильських атомних реакто
рів. 

Кульмінаційною точкою 
відзначень чорнобильської 
трагедії будуть церковні від
прави в наміренні потерпі
лиx від ядерного вибуху — 
тиx, що загинули і тиx, що 
ще сьогодні носять на собі 
фізичні сліди ушкоджень від 
радіяції. Відправи відбуду
ться в катедрі св. о. Мико-
лая в сам день річниці ка
тастрофи - 26-ГО квітня. 
Після відправ відбудеться 
скорботний похід чикаґсь-
кими вулицями української 
околиці на площу перед 
Культурним Осередком при 
вулицяx Чикаго і Овклі, де 
відбудеться громадське віче. 

У пополудневих годинаx 
того дня відбудеться пресо
ва конференція та зустріч із 
представниками преси. Гене
ральний консулят України 
плянує повідомити КОНСуЛЯ" 
ти інших національностей в 
Чикаго із заоxотою до учас
ти у відзначуванняx чорно
бильської трагедії. 

Л. Костелина 

Кожного року дирекція і 
менаджмент каси „Самопо
міч" в Чикаго проводить 
стратегічне плянування і, за 
домовленістю з власниками 
мотелю „Тамара Роял Iн" в 
МекГенрі біля Чикаго, ша
новними Тищенками, воно 
проводиться в тижні Свята 
любови. Сам мотель заслу
говує уваги своїм розміщен
ням у спокійному місці, з 
вигідним доїздом, доброю 
обслугою і дуже доброю 
кухнею, світлими кімната
ми, прекрасними бенкетними 
залями і гостинними госпо
дарями, які розмовляють 
співучою українською мо
вою і горді з цього. Госпо
дарі дали жінкам квіти. 

Свято любови розпоча
лося бенкетом. Після цього 
дві оркестри, „Веселі часи" і 
„Джерело" зробили все, 

представники Української 
авіялініі менаджер С. Тірс-
киx з родиною, який, як і 
минулого року, подарував 
два квитки на подорож Укра
їнською авія лінією — Чика
го-Київ і Київ-Чикаго. І що 
найцікавіше, що виграв ці 
квитки перший віцепрези-
дент каси „Самопоміч" М. 
Кос, який передав їх генера
льному консулу України В. 
Кирикові, щоб він дав мож
ливість приїхати на лікуван
ня хворій дитині з України. 
Що також важливе, що сек
ретар Дирекції каси „Само
поміч" В. Войтиxів, викорис
товуючи свій авторитет і 
впливи, домовився зі шпи
талем, який погодився ліку
вати цього хлопчика без
коштовно. 

Представники наших ук
раїнських телепрограм 3а

с, Тірскиx, в присутності В. Кирика та І. Тищенка, вручає 
М, Косові квитки „Авіяліній України". 

щоб настрій був направду 
святковий і щоб кожен міг 
потанцювати під музику, яка 
йому найбільше до вподоби. 
Чи вдалося свято? Так. Бо 
прийшло багато людей, а 
особливо молоді, а де мо
лодь - там радість, там 
життя, там іскрометні танці, 
там музика і сміх. І не один, 
що уже давненько відсвят
кував свої 25-ті уродини, та
кож відчув молодечий запал 
і піддався загальному наст-
рос;ві. 

А товариство було на
правду вибране, бо між на
ми, святково настроєними, 
була присутня, крім дирекції 
і.менаджменту каси „Само
поміч" у майже повному 
складі, половина консуляту 
України в Чикаго з генера
льним консулом В. Кириком 
та консулом А. Толкачовим 
з родинами. Були присутні 

фіксували на плівці цей не
пересічний бенкет, це зробив 
всюдисущий Ю. Клюфас з 
телепрограми „Контакт" і 
невтомний Р. Маринович з 
телепрограми „Година укра
їнських мелодій". 

Скрізь відчувалася люд
ська близькість, взаємопо
вага і зрозуміння, а ім'я цьо
му — любов, любов велика, 
всеоxоплююча, безкорисна, 
любов людини до людини, 
до свого народу, а це любов 
ЄБЯта! 

Якщо святий Валентин 
заповів нам любов, то це на
певно вона була - любов на 
святі в його честь. 

Нам усім бракує таких 
свят якнайбільше, тоді і світ 
напевно мав би інший вигляд 

Вів забаву 3. Маринець. 

3. Маринець 

З В Е Р Н Е Н Н Я 
до православних українців та до всіx людей доброї волі 

Звертаємось до вас з великим проханням допомогти ви
дати повний „Часослов" в українській мові і тим самим спри
яти закріпленню Української Православної Церкви в Україні. 

Від початків відродження Української Православної Цер
кви в Україні відчувалась гостра потреба богослужбових 
книг в українській мові, Священослужителі і дяки, не маю
чи таких книг, були змушені надалі користуватись книгами в 
старослов'янській мові, що часто огірчувало відвідувачів із 
Заходу наших православних храмів в Україні. 

З огляду на те, що нововідроджена Церква не мала фі
нансових засобів на видання богослужбових книг, Правос
лавне Товариство св. Андрія почало робити заходи, щоб роз
добути фонди на цю ціль. Завдяки фондам із грецької Місії 
ФОС (Світло), як рівно ж допомозі поодиноких побожних 
людей, у київському видавництві „Воскресіння" були видані 
кількатисячним накладом „Святкова Мінея", „Требник" в 
двох томах, „Служебник", „Дитячий молитовник" та пере
виданий „Поширений Катеxизис Православної Церкви Хри
стової" Митрополита Миxаїла. Всі ці видання були і є без
платно поширювані між парафіями, священослужителями 
та семінаристами УПЦеркви в Україні. 

Одначе ще й досі не був виданий повний „Часослов", хоч 
він є одною з найбільш необхідних богослужбових книг Пра
вославної Церкви. Він охоплює незмінні частини щоденних 
відправ і ним постійно користуються священослужителі, дя
ки, студенти богословія. його стараються також мати багато 
вірних по своїx домівкаx. 

На прохання Київської Духовної Академії київське ви
давництво „Воскресіння" начало набирати повний „Часос
лов" та із своїx скромних засобів плянує видати тисячу при
мірників цієї книги. Одначе це число є абсолютно замале на 
потреби Української Церкви.а Мінімальний наклад цієї книги 
мусить бути чотири-п'ять тисяч примірників. А це вимагає 
фондів... 

Ми є свідомі того, що між нами нема заможних мецена
тів, які хотіли б уфундувати видання повного „Часослова". 
Але ми знаємо, що між нами є багато людей доброї волі, які 
хотіли б - в межаx своїx спроможностей - допомогти на
шій Церкві в Україні. До таких людей ми звертаємось із зак
ликом: станьте членом Збірного Меценатства і уфундуйте 
стільки примірників повного „Часослова", скільки дозволя
ють вам ваші обставини. 3а кожний доляр що ви подаруєте 
Україні - один примірник цієї книги в українській мові. 

3а вашу допомогу будуть вам дуже вдячні та молити
муться за вас священики, семінаристи та кожний, xто буде 
користатись цим „Часословом". 

Ваші звільнені від податків пожертви просимо надсилати 
на адресу: St. Andrew's Society, 1023 Yorksher Dr., Los Altos, 
CA 94024, із зазначенням „Часослов". 

3a Управу Товариства: 
Михайло Герець, Дмитро Гру 

голова секретар 

ЗАXIДНІ ПАРТНЕРИ 3'єднаних Стейтів Америки негатив
но наставлені до проєкту закону, поданого на затвердження 
президентові Билллові Клінтонові. Проект передбачає за-
прошдженйя еувориx санщій проти Ку̂ ЙV сияи пратйїшііт-
ряної оборони якої недавно збили два американські цивільні 
літаки. Закон дозволить американцям, власність яких відіб
рали комуністи з приходом Фіделя Кастра до влади, подава
ти до суду ті закордонні компанії, які тепер користуються 
тією власністю і мають з неї прибуток. Европейський союз 
вважає, що цей закон, якщо його приймуть, порушить існу
ючі угоди про торгівлю. Мехіко через своє міністерство за
кордонних справ остерегло Державний департамент, що ра
зом з Канадою опротестує і доможеться скасування цього 
закону, бо він грубо порушує умови договору про свободу 
торгівлі в Північній Америці (НАФТА). 

,,І на оноєленій зелілі 
У перші роки після боль-

шевицького перевороту шев
ченківські дні відзначалися 
як всенародні свята. У селаx 
і містаx відбувалися віча, лі-
тературно-музичні вечори, 
влаштовувалися виставки. 
На це націлювала і постано
ва уряду України з 27 люто
го 1919 року про святкуван
ня роковин з дня народжен
ня Т. Шевченка. 1920 року 
Рада Народних Комісарів уx
валила постанову про роко
вини з дня смерти Кобзаря. 

В цей час виходило бага
то брошур і збірників про 
життя і творчість полум'я
ного Тараса. Одне з цих ви
дань — „Збірник пам'яті Та
раса Григоровича Шевчен
ка", виданий у 1920 році до 
59-их роковин з дня смерти 
поета коштом оxтирського 
споживчого товариства „Ко
операція" - я тримаю в ру
каx. Невеличка книжечка 
розміром 11x17 сантиметрів, 
видрукувана на цупкому об
гортковому папері сірого ко
льору. На ж а л ь , у ній не 
вказані вихідні дані, і можна 
лише здогадуватись, що ти
раж був надто обмежений — 
збірник видавався для пот
реб Оxтирського повіту. Ця 
книга давно стала бібліогра
фічною рідкістю. 

На тридцять одній сто
рінці видання вміщено шість 
статтей, вірші Олександра 
Олеся („На ниваx зелених, в 
долинаx, на лунаx..."), Люд
мили Волошки („Шевченко
ві від жінки-українки"), Ми
коли Вороного („Привид"). 
На останніx сторінкаx публі
кувалося послання Т. Шев
ченка „І мертвим, і жи
вим..." 

Iніціятором видання 
збірника, його редактором і 
упорядником був літератор, 
педагог і агроном Матвій 

І 
Довгополюк (літературні 
псевдоніми:Толь Хуртовина, 
Xуртовий, М.Д.). До речі, у 
1922 році він очолив Оx-
тирське дитяче містечко, де 
виховувалися безпритульні 
діти. Довгополюк належав 
до письменницької органі
зації „Плуг" і видав власним 
коштом такі книги: „В дні 
неволі" (збірник віршів). -
1917, Охтирка, З2 стор. 
3міст: „Життьове море", 
„Сильним миру цього", „Пі
сля балю", „Дитячі мрії..." 
та інші; „На хвиляx життя" 
(нариси). - 1918, Охтирка, 
50 стор.; „Молот" (збірка). 
- 1920, вид. наросвіти, Ох
тирка; „Завтра скаже" (збір
ка нарисів). — 1922, вид. 
Агіт.-Проп. Укому, Охтирка; 
„Хвилини зневір 'я й шу
кань" (драматичний нарис на 
одну дію). - 1918, Охтирка, 
16 стор. 

У згадуваному вище 
збірнику перу М. Довго~ 
полюка належать три статті, 
підписані справжнім пріз
вищем і псевдонімами. 

У першій з них — прог
рамовій — „Кайдани нево-
лі(Пам'яті Т.Г.Шевченка)" 
- автор торкається біогра
фічних моментів тяжкого 
життя Великого Кобзаря і 
його боротьби „за велику, 
світову ідею людства: без 
пана і без хама... на вільній, 
оновленій землі!" 

У статті „Поет трудово
го люду", яку написав учи
тель із села Стара Iванівка 
Іван Задорожний, говорило
ся про значення Т. Шевченка 
як основоположника нової 
української літератури, бор
ця за волю: „Не дурно про
сті селяни кажуть, що волю 
їм дав батько Тарас. 

Так, він дав нам волю! 
Та, крім того, батько Та

рас зробив нам ще одну ве

лику послугу: коли б не він 
- ми не могли б зайняти 
серед культурних націй світу 
того почесного місця, яке 
займаємо зараз, маючи свою 
велику книгу, написану ру
кою Т.Г. Шевченка... Шев-
ченкова книга має вагу і зна
чення нового Євангелія". 
Далі автор пише: „Проспіва
ні Т.Г.Шевченком пісні ви
лилися з його щирого серця 
для тиx, xто на панщині пра
цював з раннього рана і до 
пізньої ночі, обливаючись 
потом кривавим, умива
ючись сльозами гіркими, 
для тиx, xто в поті чола 
свого заробляє собі шматок 
насущного хліба. 

І мовою не панською, а 
нашою, простою українсь
кою писав Тарас Григорович, 
а через те він єсть поет про
стого, трудівничого люду -
наш поет". 

„Жінка у творах Т.Г. 
Шевченка" — таку назву 
має стаття дружини М. Дов-
гополюка учительки Ганни 
Грязнової. Як відомо, Шев
ченко багато творів присвя
тив безправному становищу 
жінки у царсько-панському 
суспільстві, коли вона була 
лише „цяцькою для хвилин
ної втіхи", „коли права її, як 
людини, жінки і матері, зво
дилися ні на що і всі скарби 
жіночої душі - кохання, ла
ска, ніжність, віра в людсь
ку правду, ставали їй тільки 
на горе, доводили до лиха, 
розвіювали дівочі мрії, на
віть згублювали її життя". 
Авторка пише, що Шевчен
ко, бачачи таку неправду, 
таке знущання над жінкою, 
не міг мовчати, і найкращі 
перли своєї поетичної твор-
чости присвятив жіночій до
лі, у поемаx „Катерина", 
„Наймичка", „Марина", 
„Сова", „Марія", „Неофіти" 

Кобзар виступає палким 
оборонцем жінки. „Ідеал 
жінки-громадянки, жінки-
матері, виставлений поетом, 
жінки, 'міцної духом', віль
ної, незалежної, матері буду-
чини, - наголошує Г. Гряз-
нова, - повинен звернути 
увагу громадянства, бо тіль
ки вільна мати виховає віль
них, сміливих, великих лю
дей, тільки вона змінить су
часну родину, тільки вона 
зможе вивести громадянст
во з бруду, брехні і душогуб
ства, серед якого гине су
часне життя". 

„Не вільно було нашому 
народові шанувати свого ве
ликого поета-борця в добу 
царизму..." - такий ляйт-
мотив статті „Як шанують 
поетів" М.Д. (псевдонім 
Матвія Довгополюка). 

Остання стаття збірника 
- „Сторінка з історії укра
їнського письменства" -
підписана псевдонімом М. 
Довгополюка. Основна дум
ка її така: „Не за лаври та 
злото служили наші пись
менники, не панегірики та 
оди складали вони, а думи, 
виспівуючи горе й страждан
ня трудового народу. Най
кращим представником і 
першим проводирем, що ви
вів наше письменство із со-
лодко-сентиментального 
xникання на справжній шлях 
поступу і розвитку, був Т.Г. 
Шевченко". 

Оxтирський збірник па
м'яті Т. Шевченка є ще од
ним доказом того, наскільки 
багаті джерела народної 
любови до Кобзаря. 

Михайло Попільнюx, 
вчитель української мови і 

літератури, краєзнавець, 
с. Чернеччина Оxтирського 

району Сумської обл. 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 12-го БЕРЕЗНЯ 1996 р. 

АПТЕКА 
MEDICAL PHARMACY 

власність української фірми 

ВИСИЛАЄМО ЛІКИ В УКРАЇНУ 
ВИГОТОВЛЕНІ в УСІX КРАЇНАX СВІТУ 

3А НАЙНИЖЧИМИ ЦІНАМИ 

ЄДИНА ФІРМА, ЯКА МАЄ ПРАВО 
НА ПЕРЕСИЛКУ ЛІКІВ 

ВІД МІНІСТЕРСТВА 
0ХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

З40 College Str., Toronto, Ont. М5Т 3A9 

ТеI : (416) 922-4145 Fax (416) 922-9633 

фіалк ^i :ea. 
Ш- (/iecUtettanuon 

j ^ KYIV 
^ ^ m ODESSA 
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MAY5-24 ISRAEL 
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Ф]1^.. $605: 
Air Ukraine ^ ^ ! 

TEL; (215) 567-1328 

(OIASPORA] 
V ENTERPRISES. INC. J 
220 5.20ТИ ST. *PHILA., PA 19103 

УВАГА! ^ 
НОВИЙ ХАРЧОВИЙ КАТАЛОГ ФІРМИ 

МІСТ НА 1996P. 
ЗАМОВЛЯЙТЕ ЙОГО ВЖЕ СЬОГОДНІ. 
Замовляти можна телефонічно: 

1 - 8 0 О - 2 8 8 - 9 9 4 9 
^ або в наших представників. ^ 

f^G-^^G^G^G^G^G-^G^G^(:L^G^ 
Приймається оголошення ^ 

святочних ВЕЛИКОДНІX 
ПОБАЖАНЬ у XВОБОДГ 

Лдміністрація X В 0 В О Д И " запрошує ВШановниx Читачів, Установи, Орга~ 
иізацГі, Товариства, Професіоналістів, Купців і все Громадянство передати 

^свої традиційні святочні привіти у збільшеному Великодньому числі, що 
зайдуть у найдальші закутини світу. 

Великий тираж X В 0 В О Д И " та в ідповідний зміст збільшеного свя
точного числа, надають таким побажанням окремої вартости і значення. 

1 цаль через 1 шпальту $ 8.00 
1 цаль через 2 шпальти 12.00 
2 цалI через 2 шпальти 24.00 
3 цалі через 2 шпальти З6.00 

ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 

4 цалі через 2 шпальти S48.0O 
5 цал ів через 2 шпальти 60.00 
6 цалів через 2 шпальти 72.00 

та в інших розмірах 
L/ 

р Оголошення приймаються 

% до 25-го БЕРЕЗНЯ 1996 р. за новим і старим стилями 

З Зголошення святочних побажань, РАЗОМ з ГРОШОВОЮ ОПЛАТОЮ, 
^ залежно від величини оголошень, надсилати до: ^ 
^ "8V0В0ОД" ^ 
^ З0 Montgomery Street, Jersey City, N.J. 07302 ^ 

k В справі святочних оголошень до поодиноких осіб S= 
^ і підприємств адміністрація Л 

U, ТЕЛЕФОНУВАТИ НЕ БУДЕ. J 

Що винна... 
(Закінчення зі стор. 2) 

кали у глибоких болотаx. 3а 
чотири години робота з „виз
воленими" від фашистсько
го ярма дівчатками була за
кінчена й ешельони поверну
лися назад за новим транс
портом. Виконавці цього 
жахливого злочину поясни
ли, що „вождь зарядив: тре
ба всіx дівок знищити, щоб 
не було кому родити банде
рівців". 

Чи не думаєте ви, визво
лені українці, що настав най
вищий час, щоб Верховна Ра
да України й Уряд притягну
ли до відповідальности тиx 
злочинців-комуністів, які 
знущалися над українським 
народом, які ще живуть, 
спокійно ходять вулицями 
українських міст, отриму
ють державні пенсії за свою 
злочинну роботу і пропагу
ють поворот до старих „доб
рих" часів, до сталінізму? 

Тут, на Заході, ходять 
чутки, що відомий україно
фоб Візенталь робить ста
рання, щоб український Уряд 
вишукував воєнних злочин
ців і притягав їх до суду. Ми 
не маємо нічого проти того, 
щоб злочинців карати, але 
для Візенталя злочини по
повнювали тільки нацисти. 
Комуністи, члени горезвіс
ного ЧК-НКВД-КҐБ, серед 
яких його одновірці станови
ли дуже високий відсоток і 
які були не тільки виконав
цями наказів, але самі дава
ли накази, як Троцький, Ка-
ґанович, Яґода, Xатаєвич і їм 
подібні, організатори рев
трибуналів, інженери голо
доморів і терору в Україні, не 
вxодять у категорію зло-

Кому ... 
зі стор. 2) 

ції бандеролю 40КОЛЯДИ. На 
пошті з тої бандеролі викра
ли частину чоколяди' Мені 
пояснили, що це вкрали на 
митниці. Про це мені пошта 
29-ГО січня 1994 року у Кос-
мачі видала акт за номером 
1. Виходить, пошта не винна. 
Але кожний закордонний 
лист до мене приходить роз-

LAW OFFICES 
OF 

ZENONB.MASNYJ, 
ESQ. 

І57 SECOND AVENUE 
NEW YORK, NEW YORK 10003 

(212) 477-З002 

Serious personal injury, 
real estate for personal and 

business use, representation of 

bankruptcy, divorce, 
wills and probate -

foreign beneficiaries weIe01 
(By Appointment Only) 

ЧИНЦІВ проти гуманности. І з 
таким підходом до людської 
справедливости ми не мо
жемо погодитися. Нацисти 
були при владі всього 12 ро
ків і мають на своєму сум
лінні, погодімся з перебіль
шеними жидівськими дани
ми, шість мільйонів жидів, а 
також сотні тисяч інших на
ціональностей. Комуністи 
були при владі понад 70 ро
ків і тільки в Україні заги
нуло вдвоє стільки жертв у 
штучно організованих голо
доморах, у казематах ЧК
НКВД-КҐБ, а скільки в чис
ленних таборах смерти, що 
так густо засіяли були одну 
шосту земної К)^І? 

Нам здається, що настав 
найвищий час, щоб в ім'я 
справедливости Верховна Ра
да переглянула криміналь
ний кодекс України, щоб му
ченики за Україну зазнали 
бодай на старості літ визнан
ня за свою любов до України 
і її народу, а кати, незалежно 
від їхнього національного 
походження чи ідеологічно
го спрямування, понесли від
повідальність за поповнені 
злочини заради орденів і ма-
теріяльниx розкошів. Настав 
час, щоб підрахувати шкоди 
українського народу і пред
ставити їх Москві і цілому 
світові, а зокрема тим за
дурманеним українцям, які 
ще й досі хочуть повороту 
е с е р . Не може бути сумні
ву, що тужать за СССР і по
ширюють ідею його рекон
струкції власне ті, які на 
трупаx і мукаx своїx братів і 
сестер робили кар'єру й от
римували премії та ордени. 
Час зробити підрахунок, пред
ставити його Москві і світо
ві, щоб було видно, xто і що 
кому винен - Україна Росії, 
чи Росія Україні? 

печатаним із написом пошто
виків: „Поступило до Києва 
в розпечатаному вигляді". 
„Поступило в розірваному 
виді" і так далі. Один такий 
„лист" отримав я цими дня
ми від профееора з Арізонй 
Галини Маняко. На коверті 
напис: „Поступило в розірва
ному виді!" Заглядаю в ко-
верт, а листа немає. Що, ви
ходить вже і листа на матни-
ці вкрали? Чи на пошті? Тим 
паче, що американська по
шта має добрі коверти з цуп
кого паперу, які так легко не 
розриваються. Але спеці~ 
ялісти з української пошти 
знають, як до них добрати
ся. 

Не раз українська преса 
писала, як поштовики шука
ють долярів у закордонних 
листаx. Але, виходить, що ця 
справа продовжується. 
Пошта вкрала в мене лист 
від Галини Маняко із ЗСА і 
вручила мені лише коверт, 
пошта вкрала в мене жур
нал „Гуцульщина" за січень 
1996 року з Канади, одне 

ЧИ,,ВАЖИЛИ" ВИ CBOG КОНТО 
IRA3 НАШИМ? 

Наша вага незмінна впродовж 
одного року 

5.?і вIдсоткіі* 
Якщо ваше конто IRA „втрачає вагу" 

телефонуйте до УНСоюзу! 

(800) 253-9862 
*сума вкладу мусить бути 5,000 дол. або вище 

Письменник ... 
(Закінчення зі стор. 1) 

престижних міжнародних 
конкурсах і фестивалях, як 
„Гранослов", „Золота осінь 
Славутича". В січні цього 
року дружина дитячого ін
формаційного агентства, до 
якої вxодить Роман, здобула 
перше місце на Міжнародній 
асамблеї дитячої преси, що 
проходила в Суздалі, Росія. 

Батьки талановитого 
хлопчика розповіли, що пи
сати на друкарській машинці 
він навчився раніше, ніж пи
сати пером. Батько Романа 
— відомий херсонський те
лежурналіст Леонід Бондар" 
чук, а мати — письменниця 
Ала Тютюнник. Вона також 
директор обласного Фонду 
Милосердя і Здоров'я. Вони 
розповіли, що спочатку на
магалися підказувати сино
ві, як зробити його твори 
кращими, але виявилося, що 
їхнє втручання псувало на
писане Романом. 

Оповідання Р. Бондарчука 
вміщується на одній-двоx ма
шинописних сторінкаx. В них 
діють герої, яких легко впіз
нати серед людей, що оточу
ють Романа. Сьогодні Рома
нові 14 років і він дуже не 
любить слова „вундеркінд". 

Іван Кедрин 

У МЕЖАX 
ЗАЦІКАВЛЕННІ 

ІСТОРІЯ, ПОЛІТИКА, ПРЕСА, 
СИІ1ЮЕТИ, РЕЦЕНЗІЇ 
Стор. 542, ціна S20.00 

з пересилкою. 
SVOBODA BOOKSTORE 

З0 Montgomery Street 
Jersey City, N.J. 07302 

Мешканців стейту Ню Джерзі 
об0в'язує б% стейтового податку. 

ЧИСЛО газети „Наше Слово" 
з Варшави у січні, чотири 
числа газети „Українська 
Думка" з Лондону у січні. А 
скільки закордонних листів 
— і незлічити. Цікаво, чи 
Б1ажає міністер гібштй після 
наведених мною фактів, що 
можна говорити про культу
ру обслуговування зв'язків
цями населення України! Чи 
не краще було б поділитися 
міністрові досвідом із закор
донними державами, як мо
жна красти на пошті листи, 
яких так чекають адресати. 

То кому служить „укра
їнська" пошта? 

П. С. Коверт від листа 
Галини Маняко з Арізонй ви
силаю до американського 
щоденника „Свобода", щоб там 
змогли переконатися, якою є 
демократична пошта в демо
кратичній Україні. 

Дмитро Пожоджук 
Космач, Україна. 

ПОДІЇ 
ДОПОВІДЬ І. ЛЕВIТАСА 

ВНЮЙОРКУ 

Ню Йорк. — Товариство 
Українсько-Єврейськиx 
Зв'язків влаштовує зустріч 
із головою Єврейської Ради 
в Україні Іллею Левітасом, 
який виголосить доповідь 
на тему „Чи справді попра
вилися єврейсько-україн-
ські відносини в Україні?". 
Зустріч відбудеться у сере
ду, 13-го березня, в НТIП, 
6З Четверта аве. між 9-ою і 
10-ою вул. в Ню Йорку. 
Початок о год. 6: Г5 вечора. 

ЗУСТРІЧ Ї3М.ВЕРВI?, 
АСИСТЕНТКОЮ ПРЕЗЩЕНТА 

ЗСА ТА ПЕРШОЇ ЛЕИДI 

Нюарк, Н. Дж. — Аме
риканці в Обороні Людсь
ких Прав в Україні, Асоці-
яція Українсько-Американ-
ськиx Професіоналістів і 
Підприємців Ню Йорку і 
Ню Джерзі та 75-ий Відділ 
СУА влаштовують зустріч 
із допоміжною асистент
кою Президента Билла 
Клінтона і заступницею ше
фа бюра Першої Лейді Гіл-
ларі Р. Клінтон, Меланією 
Старіншак-Вервір. Допові
дачка розповість про дер
жавні відвідини Президен
том і Першою Лейді Украї
ни в 1995 році, і проілюст
рує розповідь прозірками. 

Зустріч відбудеться у су
боту, 16-го березня, в залі 
церкви св. Івана Хрестите
ля, 746 Сенфорд аве. в Ню-
арку, Н. Дж. Початок о год. 
4-ій після полудня. Вступ 
— 5 дол., для сеньйорів та 
студентів З дол., для дітей 
- безкоштовний. Парку-
вальна площа охороняти
меться поліцією. Телефони 
для інформацій: Божена 
Ольшанівська (201) 37З
9729, Арета Павлинська 
(609) 683-5959, Ксеня Ра-
ковська (201) 762-7348. 

ІНФОРМАТИВНИЙ СЕМІНАР 
158-го ВІДДІЛУ УНС 

Бруклин, Н, Й.. - 158-ий 
Відділ УНСоюзу влаш
товує інформативний семі
нар , який відбудеться у не
ділю, 17-го березня, в залі 
школи св. Духа, 160 Норт 5-
та вул. в Бруклині, Н. Й. 
Початок о год. 12:З0 після 
полудня. Теми семінару — 
інформації про нові прог
рами і продукти УНС, про 
користі, які дає членство в 
УНС, „чому всі українці — 
старші і молодші, наро
джені в діяспорі чи Україні, 
давно або недавно прибулі, 
повинні стати членами 
УНС". Вступ безкоштовний. 
Перекуска. Доїзд: L Train 
Bedford Ave., Brooklyn, 
between Bedford and Diggs. 

МИНУЛОГО т и ж н я КОНҐРЕС і Білий Дім знову віднови
ли переговори щодо збалянсовання державного бюджету на 
1996 рік і дійшли до виїмкового 060стороннього узгіднення. 
Вирішено продовжити на два тижні право Уряду позичати гро
ші, щоб позаплачувати свої зобов'язання. Це продовження є 
нічим іншим, як тільки використанням часу для республікан
ців, щоб могти запропонувати нові пляни заощаджень цим ра
зом у таких ділянкаx як: урядові пільги потребуючим і про
грами медичного заберзпечення Медікер і Медікейд. 

Справа.. 
(Закінчення зі стор. 1) 

МШ1Шй" у 
відносинах. 

Хоч це питання не обго
ворювалося на переговорах, 
румунська преса присвятила 
йому багато уваги. Газети 
„Зіуа" надрукувала заяву 
голови юніоністської органі
зації, в якій сказано, що ру
мунський уряд готується 
назавжди „відмовитися від 
прав на румунські території 
в Україні" і що „режим Iль-
єску бажає заплатити за своє 
виживання відмовою від 
румунських територій". 

Газети „Адеверул" та 
„Котідіянул", покликаючись 
на російський телеканал 
НТВ, повідомляють, що Ук
раїна має намір збільшити 
кількість вояків на острові 
Зміїний. Якби Румунія по
вернула собі цей острів, Бу-

карешт намагався б побу
дувати там полігон для 
HAT0, пишуть газети, 
цитуючи НТВ. Але Україна 

не відмовиться вщ острова 
Зміїний навіть, якщо Руму
нія звернеться до Міжнарод
ного суду в Гаазі, і тому на
магається збільшити кіль
кість військових на острові, 
реферують вони російський 
телеканал. 

Переговори з метою за
вершення праці над текстом 
договору будуть відновлені 
найближчим часом, повідо
мило міністерство закордон
них справ Румунії. 

УВАГАI УВАГАI 

Можливість додаткового 
заробітку для 

підприємливих людей 
Прид6айте оголошення для 

..Свободи" 
або Українського Тижневика 

(The L'krainian Weekly) 

Ваша винагорода базуватиметься на сумI за 
3І6ранI оголошення. Необмежені можливості для 

осі6, які є готові присвятити свій час і досвід. 

3а деталями просимо з^ртатися до: 
Адміністраці ї „Свободи" 

Відділ оголошень - Марії Шепарович 
З0 Montgomery St. 

Jersey City, N. J. 07302 
Tel.:(201)434-0237 

5?РАйТмЕМТ 5TOR! 

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

МАЄМО БАНДУРИ 
НА ПРОДАЖ 

Д Е Ш Е В І К В И Т К И 
в Україну і з України, 

візи, запрошення. 
БЮРО-ПОРТ ТРЕВЕЛ 
( 3 1 2 ) 8 2 9 - 4 0 3 2 

Українка з України пошу
кує працю за доглядом 
старших людей або ді 
тей. Тел.: 

(908)851-0557 

т̂с F U N E R A L D I R E C T O R S 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯX 
ЛУIС НАЙҐРО - директор 

Родина ДМИТРИК 

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

(212) 674-2568 

\зФ 
scope 
tRabel 

Lic*ns*d by: 
* IATA 
* ARC 
* AS IA 

L * '̂ ^̂  

CALL FOR 1996 BROCHURES 

201 378-8998 or800 242-7267 
1605 Springfield Ave Maplewood NJ 07040 

Air Uk:raine 

R O M E - LOURDES 
U K R A I N E - R O M E 

NYC/KYIV S625 
CHI/LVIV or KYIV S65O 

travel thru Jun 10 
travel thru Jun 10 

UKRAINE 
over 60 guided tours 

Sp1ri1:1.g' S a . l o 
offer available only i n Marcb 

Марійка 
Стадницька 

Гельбіг 


