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ПРЕЗИДЕНТ РЕОРГАШЗУВАВ МІНІСТЕРСТВА 
Київ. - Намагаючись 

зробити Уряд ефективні
шим, Президент Леонід 
Кучма своїм указом з 27-го 
липня реорганізував бі-ля 
20 міністерств і ві-домств, 
повідомив „ОМРI Дейлі 
Дайджест". 

В одне ціле злилися мі
ністерства Чорнобиля і 
Цивільної Оборони, утво
ривши Міністерство Над
звичайних Ситуацій. Ін
формаційне агентство „Ук
рінформ" та Міністер
ство Преси та Інформації 
об'єдналися в Міністер
ство Інформації. 

Міністерства Спорту і 
Молоді поділено на Мініс

терство Сім'ї і Справ Мо
лоді та Державний комі
тет з фізичної культури і 
спорту. Скасовано Мініс
терство з Питань Націо
нальностей, Міграції та 
Релігії. Натомість створе
но Державний комітет на
ціональностей і міґрації. 

Кілька колишніx ві
домств злилися в Держав
ний комітет з питань дер
жавної таємниці і техніч
ного захисту інформації. 
Утворено також Мініс
терство Науки і Техноло
гії. Національний комітет 
для боротьби зі СНIД ПІД-
порятковано Міністер
ству Охорони Здоров'я. 

Фінляндія і Україна зміцнюють економічні відносини 
Київ. — В столиці Ук

раїни з метою пожвав
лення фінляндсько-укра-
їнськиx економічних 
зв'язків перебував мініс-
тер у справаx європейсь
кої інтеґрації та теxнічно-
европейського співробіт
ництва і зовнішньої тор
гівлі Фінляндії Юxан Олє 
Норбак, повідомила 30-го 
липня УНIАР. 

Зустрічаючись з пред
ставниками Міністерства 
Закордонних Справ Украї
ни, він сказав, що „уряд 
Фінляндської Республіки 
виступає за поглиблення 
торгівельно-економічно-
го співробітництва з Ук
раїною". 

Цього самого хоче й 
українська сторона. „Між 
нашою державою та Фін
ляндією немає суттєвих 
політичних розбіжностей, 
які гальмували б процес 
співробітництва на всіx 
рівняx", - сказав на зуст
річі з гостем перший ВІЦЄ-
прем'єр-міністер України 
Василь Дурдинець. Він 
відзначив, що між двома 
країнами вже створено 
ґрунтовну договірно~ 
правну базу для співро

бітництва. Перспективни
ми галузями для спів
праці є харчова, дерево
обробна, суднобудівна, це
люлозна тощо. 

Значну увагу під час 
зустрічей приділено на
лагодженню транспорто-
вого сполучення між дво
ма країнами. 3окрема, 
розглянуто можливість 
будівництва спільних тран-
спортовиx магістралей. 

В. Дурдинець наголо
'сив, що в Україні вже три
валий час зберігається 
стабільна ситуація, яка є 
найкращим гарантом для 
закордонних інвесторів. 

Обговорено також пи
тання охорони довкілля і 
підвищення безпеки ядер
ної енергетики. 

На зустрічі з головою 
Адміністрації Президента 
Дмитром Табачником О. 
Норбак сказав, що Фін
ляндія підтримує Україну 
на шляху інтеґрації в єв
ропейські структури і що 
це в інтересах обох дер
жав. Фінляндія, як і Ук
раїна, є невтральною дер
жавою, яка не належить 
до жодних політичних 
бльоків. 

Мінськ, Білорусь. -
29-ГО липня президент Бі
лорусі Олександер Лука
шенко гостро скритику-
вав опозицію і заборонив 
проведення віч та демон
страцій під час жнив, по
відомило аґентство Рой-
терс. О. Лукашенко та
кож заявив, що залиши
ться на своєму пості ще на 
дві каденції. 

Реагуючи на спільну 
заяву семи найбільших 
партій Білорусі, в якій во
ни минулого тижня засу
дили політику білорусь
кого президента, О. Лука
шенко сказав на телеба
ченні, що не толерувати
ме жодних спроб усунути 
його від влади. Кожен по-

Віча 1 демонстрації 
винен працювати, а не ор
ганізувати кампанію щодо 
резиґнації президента, 
погрозив він. 

Очевидно, для того, 
щоб звучати переконли
віше, О. Лукашенко ого
лосив, що має намір бути 
президентом не тільки до 
кінця біжучого терміну, 
але й упродовж двох нас
тупних. Він підкреслив, 
що його обрав народ і ті
льки народ може його 
усунути. 

Минулого тижня під 
час візити О. Лукашенка 
до Туреччини сім найбі
льших партій Білорусі -
від націонал-демократів 

(Закінчення на стор. З) 

УПЦ МП правитиме Молебні за незалежну Україну 
Київ. - Українська 

Православна Церква Мос
ковського Патріярxату, 
відома своїм холодним 
якщо не ворожим став
ленням до незалежної Ук
раїни, бідправить з нагоди 
Дня Незалежности Украї
ни Молебні подяки в усіx 
своїx xрамаx, повідомила 
УНIАР. 

24-ГО серпня рівно в по
лудень по всіx церкваx 
УПЦ МП пролунає свят
ковий передзвін. Таке рі
шення прийняв Священ
ний Синод Церкви на засі
данні 27-ГО липня. Крім 
того, у зв'язку з Днем 
Незалежности плянується 
проведення акцій мило
сердя щодо нужденних, 
хворих, старших людей і 
ув'язнених. 

На засіданні також 
створено ювілейну комі
сію на чолі з Митрополи
том УПЦ МП Володими
ром (Сабоданом) у зв'яз
ку з майбутнім загальнО" 
xристиянським святом -
2000-літтям народження 
Iсуса Xриста. 

Крім того, Синод уxва
лив відкрити у різних об
ластях України ряд жіно
чих і чоловічих монасти
рів, а Дніпропетровську 
єпархію поділити на дві: 
Дніпропетровську і Кри
ворізьку. Здійснено також 
кілька нових призначень, 
серед них намісником По-
чаївської Лаври став ар-
xимандрит Володимир 
(Мороз), який перед тим 
виконував обов'язки на
місника. 

НА ОЛIМПIЯДI І. КРАВЕЦЬ 
3ДОБУЛА 30ЛОТ0 В ТРИСКОКУ 

Атланта. — Iнеса Кра
вець, світова рекордистка 
у трискоку, здобула золо
ту медалю в цій конку
ренції тут в середу, 31-го 
липня, на XXVІ Олімпій
ських Iграx, подолавши 
віддаль 50 футів, З і пів 
інча. 

День раніше пара Євген 
Браславець і Ігор Матві-
єнко здобули золоту ме
далю для України в яxту-
ванні, кляса 470. 

Ще дві бронзові медалі 
завоювали для України в 
середу Олена Садівнича у 
стрілянні з лука і 3аза За-
зіров у боротьбі вільним 
стилем, вага 149 1/2 фун
та. 

Шанс на медалю закрі
пив за собою боксер Олег 
Кірюxін у клясі 106 фун
тів, який у чвертьфіналі 
переміг фаворизованого 
американця Алберта Ґу-
ардадо (19~І4 точок). 

У фінальній вісімці ко-
шиківки жіноча збірна 
України перемогла Італію 
вислідом 59:50. У цій ка
тегорії Україна має шанси 
на медалю, хоча фавори
тами на золоту є збірна 
Америки. 

/. Кравець 
(Фото: Р. Воронович) 

До четверга включно 
збірна України мала на 
своєму конті сім золотиx, 
дві срібні і сім бронзових 
медалів. 

Сильним ударом для 
України була контузія 
Сергія Бу6ки, світового 
рекордсмена у стрибку з 
жердкою, який не стартує 
з уваги на поранення 
Аxіллевого сухожилка. 

Членів УНА-УНСО пропонують 
обміняти за полонених у Чечні росіян 

Київ (7ШАР). - Тут у 
вівторок, 30-го серпня, у 
штаб-квартирі УНА-УН
СО відбулася пресова 
конференція, присвячена 
ситуації в Білорусі та пе
реговорам щодо звільнен
ня сімох українських гро
мадян, членів УНА-УН
СО, з білоруської тюрми, 
де їх тримають уже пів
року. 

Заступник голови УНА 
Дмитро Корчинський ска
зав, що з політичних мо
тивів у Білорусі затрима
но громадян України, але 
це не можна розглядати 
як виключно політичні 
репресії білоруського пре
зидента Олександра Лу
кашенка проти свого на
роду. Це - взяття в за
ручники громадян Украї
ни, що протирічить нор
мам як білоруського, так і 
міжнародного права. 3а 
словами Корчинського, у 
ці дні тривають перего
вори про обмін сімох 
ув'язнених в Білорусі 
членів УНА-УНСО на 14
оx полонених чеченцями 
прикордонників 44-ГО при
кордонного загону Росії. 
Чеченський уряд уже дав 
згоду, з російської сторо
ни у переговорах бере 
участь віцепрем'єр-мініс-
тер В. Шумейко. О. Лука
шенко також висловив 
попердню згоду на такий 

обмін. 
Заступник голови УНА 

поінформував, що в Біло
русі зорганізовано визво
льний рух, налагоджено 
постачання інформації 
щодо організації вуличних 
акцій і підпільної діяль~ 
ности, організовано нав
чання білоруської молоді 
щодо протирежимниx за
ходів. На середину серпня 
запляновано провести в 
Києві нараду активістів 
білоруських національних 
організацій з питань під
готовки до діяльности в 
осінній період з метою 
конституційного пова
лення в Білорусі режиму 
о. Лукашенка. 

Представники УНА 
стурбовані також ситуа
цією в Мадярщині. 3ок
рема тим, що учасники 
міжнародної конференції 
"Мадярщина і закордонні 
мадяри", що відбулася в 
Будапешті, уxвалили під
сумковий документ, у 
якому сказано, що "для 
збереження ідентичности 
закордонних мадярів у 
місцяx їх компактного 
проживання необхідно 
створювати автономні ок
руги". Документ, серед 
інших, підписав і прем'єр-
міністер Мадярщини 
Дьюла Горн, а українські 
керівники ніяк на це не за-
реаґували. 

Загинув пілот в катастрофі 
військового літака 

Київ. — 30-го липня під 
час випробувального по
льоту зазнав катастрофи 
український військовий 
літак „МІҐ—29", повідо
мило Міністерство Оборо
ни України. Пілот загинув. 

Представник М0 Украї
ни не подав подробиць що
до місця і причини катаст
рофи. Пілотом літака був 
заступник командира ес-
кадрилії і летун другої кля-
си Вадим Кирильчук. 

Для розлідування ка
тастрофи створено СПЄЦІ-
яльну комісію на чолі з 
першим заступником ко
мандувача Військово-По-
вітряниx Сил України ге
нерал-лейтенантом Стре-

льніковим. 
Подібний літак зазнав 

катастрофи в Україні і ми
нулого року, в результаті 
чого загинули два пілоти. 

-ssX Редакція „Сво6о- \;8*. 
Г ди" приймає матеріЯ" 1 
|І ли до Альманаху УНС на 

1997 рік. Серед запляно-
ваниx тем є: 80-ліття про
голошення трьох перших 
Універсалів, 50-лі7тя „Ак
ції Віола", 55-літгя VПА, 
80-літгя Української IДен

I| тральної Ради. Редакція 
|І візьме до уваги матерія~ 

ли з іншою тематикою. 
Матеріяли проситься над
силати до 31-го серпня 

U.p. Ред. 

Державна дума працює неефективно 
Москва. - - У Державній 

думі Російської Федерації 
відбулася пресова конфе
ренція, на якій незалежні, 
позафракційні депутати ви
словили передбачення, що 
справа йде до розпуску 
цього найвищого законо
давчого органу країни. 

П)ловною причиною є 
неефективна праця Дер
жавної думи. 3а сім міся
ців її цьогорічної діяльно
сти майже З5 відсотків 
прийнятиx нею законів від
кинули Рада Федерації, 
тобто вища палата парля~ 
менту, або президент Боріс 
Єльцин. 

У своїx вуступаx на цій 
конференції депутати Вік
тор Поxмєлкін і Сєрґєй 
Юшенков підкреслили, що 
питання щодо довір'я до 
теперішнього складу Дер
жавної думи виникне на
віть тоді, коли вона знову 

затвердить кандидатуру 
Віктора Черномирдіна на 
пост прем'єр-міністра. 

Ні сьогоднішний склад 
Державної думи, ні уряд В. 
Черномирдіна не розв'я
жуть фінансово-економіч-
ної кризи, перед якою сто
їть Росія. Відомо, що перед 
недавніми президентськи
ми виборами, намагаючись 
прихилити на бік Б. Єльци
на довір'я народу, прем'єр 
В. Черномирдін подав до 
думи прохання санкціону
вати емісію рубля - на
друкувати 5 трильйонів ру
блів, які не мають жодного 
економічного підкріплен
ня, тобто є „порожніми" 
грішми. Дума дала свій 
дозвіл, бо ліва більшість 
зацікавлена в кризі, яка не
минуче наступить у жовт-
ні-листопаді, і в якій кому
ністи відразу звинуватять 
президента та уряд. 

Уряд Японії судить губернатора Окінави 
Токіо. - В японському 

місті Нага почався судо
вий процес, з допомогою 
якого уряд країни хоче 
змусити владу провінції 
Окінава продовжити ви-
найм окінавськиx земель 
для американських війсь
кових баз. 

Кабінет міністрів, вис
тупаючи в ролі позивача, 
звинувачує губернатора 
Окінави Машагіде Оту у 
„невиконанні службових 
обов'язків" у зв'язку з 
тим, що він відмовляєть
ся підписувати документи 
про продовження винайму 
колишньої рИЖОВОЇ ПЛЯН-
тації в селищі Йомітан, де 
тепер розташована амери
канська військова база. 

Час винайму закінчився 
у березні і тепер власник 
плянтації, спираючись на 
активну підтримку з боку 
губернатора, вимагає по

вернення землі. На це 
представники уряду ка
жуть, що присутність 
американської бази відпо
відає японським націона
льним інтересам і японсЬ" 
ко-американській угоді в 
ділянці взаємної безпеки. 

Спостерігачі не сумні
ваються, що суд зобов'я
же окінавського губерна
тора підписати згадані до
кументи, але проблема 
полягає ще й у тому, що 
М. Оту підтримують всі 
громадські організації 
острова, які вимагають 
зменшення американської 
військової присутности на 
Окінаві. Тепер там скон
центровано три чверти 
всіx американських війсь
кових об'єктів у Японії. 

Губернатор М. Ота вже 
заявив, що опротестує не
бажане для нього рішення 
суду у Верховному суді. 

ПОТРІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

КИЇВ. — Голова урядового відділу 
кооперації зі світовими фінансо
вими організаціями Тамара Соля-
ник сказала, що українська еконо
міка потребує інвестицій, але коли 
"внутрішні інвестиції не йдуть в 
економіку, то чому ми повинні роз
раховувати на те, що підуть зов-
НІШНГ ІНВЄСТИЦІГ'. ]^^p^^^jjjj--^^jjg7' 
праця зі Світовим банком, на її 
думку, розпочнеться тоді, коли 
вдасться цілком подолати інфля
цію. Світовий банк допомагає подо
лати бідність, розбудувати соці-
яльний захист і сприяє фінансовій 
стабілізації, але він працює під га
рантії держави. Сьогодні, за слова
ми Т. Соляник, Україна має велику 
програму співпраці зі Світовим бан
ком, але тільки два інвестиційних 
проєкти розпочато: регабілітацію 
гідроелектростанцій та розвиток 
насінництва. Інші проєкти перебу
вають у стадії підготови. Вони зуст
річають безліч перешкод, особливо 
з боку місцевих керівників, які хо
чуть залишити совєтський спосіб 
господарювання й нічого не роблять 
для реформування економіки. Вони 
ж і залякують громадян, що Світо
вий банк затягає Украшу в боргову 
тюрму. На ділі ж співпраця зі світо
вим банком відкриває широкі мож-
листі для відбудови держави. 

ВИРІШУЮТЬ д о л ю УКРАЇН
СЬКИХ БАЛІСТИЧНИХ РАКЕТ 

КИЇВ. - Тут підписано угоду між 
Україною і ЗСА про запуск штучних 
сателітів за допомогою українських 
ракет-носіїв "Зеніт". У цьому про-
єкті візьмуть участь також Норве
гія і Росія. Перший контракт перед
бачає так званий "Морський старт", 
заплянований на 1998 рік. Другий 
контракт з програми "Гло-бал 
старт" передбачає запуск З6 
штучних сателітів за допомогою 
трьох ракет "Зеніт". Мета запуску -
налагодження систем космічного 
зв'язку. Американські фахівці за
пропонували також свою техноло
гію для знищення українських ра
кет СС-24, які вже стали непер
спективними і утримувати їх не ви
гідно. Українська сторона з цього 
питання ще не визначилася, бо го
ловний конструктор заводу "Пів-
денмаш" Станіслав Конюxов пропо

нує ці ракети переобладнати і вико
ристати для космічних запусків. 
Американські фахівці визнали, що 
міжконтинентальні, балістичні 
твердопаливні ракети СС-24 є ве
ликим досягненням інженерної 
думки, але зазначили, що ЗСА не 
мають грошей на їх переобладнан
ня. Немає таких грошей і Україна, 
отже доля ракет СС-24 залишаєть

с я невирішеною ^^^ 

УКРАЇНСЬКІ "ОСТАРБАЙТЕРИ" 
ПОНЕВІРЯЮТЬСЯ У РОСІЇ 

КИЇВ. — у зв'язку з гострою еко
номічною кризою дедалі більше 
українців виїджає на заробітки до 
сусідніx країн, особливо до Росії, 
куди потрапити найлегше, бо для 
цього не треба ні візи, ні навіть за
кордонного пашпорту. Щоправда, й 
заробітки тут найнижчі - за мі
сяць важкої праці без вихідних, по 
12-1З годин на день, українські 
"остарбайтери" дістають по 350-400 
дол. - удвічі менше, ніж за таку 
саму працю отримують росіяни. А 
проте й ці гроші їм не завжди щас
тить привезти додому, тому що ро
сійський рекет полює за ними на ву
лицяx, на двірцяx і навіть у поїздаx 
- аж до самого українського кор
дону. А що українські робітники 
працюють у Росії нелеґально, їм го
ді сподіватися на заступництво там
тешньої влади. Навпаки, міліціянти 
самі залюбки виловлюють і кара
ють українських "остарбайтерів" за 
справжні й вигадані провини, най
частіше - - за проживання у місті 
без спеціяльної реєстрації у відділі 
міліції. 

КОРАБЕЛЬ "ВАРЯГ" IДІКАВИТЬ 
КИТАЙЦІВ 

МИКОЛАЇВ. - Совєтський авіяно-
сець "Варяг", будівництво якого Ук
раїна припинила після здобуття не
залежности, викликав зацікавлення 
китайського військового відомства 
ще в 1992 році, проте до продажу 
справа тоді не дійшла у зв'язку з 
тиском американського уряду. Від
тоді на дві третини збудований авія-
носець іржавіє на миколаївському 
суднобудівному заводі, тому що Ук
раїна не має фондів ані його закін
чити, ані розібрати на металобрухт. 
Останнім часом китайці знову зга
дали про цей корабель, запропону

вавши свої послуги в його демон
тажі. У Вашінґтоні й Токіо вислов
люють, однак, побоювання, що Ки
тай таким чином може одержати 
доступ до технології будівництва 
авіяносців. Для України це була б 
перша угода з Китаєм у військовій 
галузі. Покищо Китай є найбіль
шим імпортером російських озбро
єнь, заплативши за них лише торік 
1.5 блн. дол. '~'"~"'^ -"-"~~~-

А "СКР-112" НЕ ЦІКАВИТЬ НІКОГО 

СЕВАСТОПIЛЬ. - Легкий бойо
вий корабель "СКР-112", якого 
справедливо вважають провісником 
створення і становлення новочас-
ниx українських військово-морсь-
киx сил, буде розрізаний незабаром 
на металобрухт. Чотири роки тому 
цей корабель прославився тим, що 
його екіпаж склав українську при
сягу і під проводом капітана Сергія 
Настенка покинув російську фльо-
тилію та, попри гонитву і стріляни
ну російських "стратегічних партне
рів", перебрався до Одеси. С. Нас-
тенко отримав після того підви
щення і командує тепер фляґманом 
української фльоти кораблем "Ге
тьман Сагайдачний". А перестарі-
лий "СКР-112" виявився нікому не 
потрібним. Деякі ентузіясти, що
правда, пропонували переправити 
його по Дніпру до Києва і встано
вити там біля берега на вічну сто
янку як пам'ятник. А проте ця іні-
ціятива не знайшла підтримки в 
офіційного Києва, котрий, правдо
подібно, не хоче зайвий раз гнівати 
"старшого брата" нагадуванням про 
неприємний інцидент. 

ПІДРОЗДІЛИ СПІЛЬНОГО БАТА
ЛЬЙОНУ ТРЕНУЮТЬСЯ 0КРЕІУЮ 

КИЇВ. - Спільний миротворчий 
батальйон, який складається з ук
раїнських і польських підрозділів, 
розпочав тренування згідно з пля-
ном бойової підготови. Покищо під
розділи ведуть навчання на терито
рії своїx держав. У вересні україн
ські військовики, що виконали у 
повному обсязі стрілецькі вправи, 
вирушать на полігон Краківської 
військової округи, де відбудеться 
3лагодження бойових дій обох під
розділів та заняття за спільним 
пляном. Пізніше батальйон візьме 
участь у навчанняx „Татри-96". 

В А ] М Е Р И Ц І 

ВІДОМА АМЕРИКАНСЬКА акторка французького 
походження, що своїми виступами на сценаx Бродвею 
та екранаx Голливуду приносила розраду для цілої кра
їни в найбільш жорстокі роки економічної депресії, 
Клодетт Колбер, відійшла у вічність. Померла К. Кол-
бер у власному домі на острові Барбадос, де постійно 
проживала останніx три роки. Вона прожила 92 ро-ки. 
К. Колбер також мала помешкання в Ню Йорку, де 
завжди проживала більшу частину року до часу своєї 
немочі у 1993 році. її улюбленими ролями були ролі 
легкої комедії. 3а свою гру у фільмі „Це трапилось од
нієї ночі" здобула у 1934 році нагороду Оскара. 

У С В І Т І 

у ГОНҐКОНҐУ МИНУЛОГО вівтірка, 30-го липня, 
відбулася демонстрація проти насильного виселення лю
дей з xалупного містечка, на місці котрого мають буду
вати мешканеві приміщення. Xалупне містечко Ренніс 
Мілл є довголітнім і головним прибіжищем китайських 
націоналістів - втікачів з комуністичного Китаю. Де
монстранти вимагали кращої компенсації за їхні халупи 
призначені на руйнування, але місцева поліція намагала
ся робити свою справу, виникла суматоxа, в якій дві осо
би були важко потурбовані. Гонґ-Конґ наступного червня 
має бути переданий Китаєві, демонстранти твердять, що 
їх виселюють з уваги на їхні політичні переконання. 
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ВАЖЛИВІСТЬ СЕРЕДНЬОЇ КЛЯСИ 

Дивні дороги демократії 
Коли слідкуємо тепер за подіями у світі та 

тим, в який дуже різний спосіб приймають чи 
розуміють демократичну систему т і , що її доне
давна не знали, то справді можна хіба диву
ватися, якими дивними дорогами вона тепер хо
дить. 

Може таки найбільш дивними є докази, в 
який спосіб розуміють її ті народи, що були під 
важким чоботом диктатури і всецілого пануван
ня однієї політичної системи, в якій навіть віль
но думати було заборонено. 

І коли спостерігаємо саме реакцію на демо
кратичну свободу в цих народів, тоді здається, 
що це немов діти, яких ніхто не доглядає і вони 
можуть робити та говорити, що завгодно, добре 
воно, чи зле. 

Чи добре воно, однак, к інчається у щоденно
му; але і у загально суспільному житт і , то щой^ 
ґ їопюля декількох років можемо ствердити, аІ3^ 
заобсервованого витягати висновки. 

На жаль, завважуємо, що поняття демокра
тичної свободи часто є фальшиво зрозуміле і 
доводить до такої крайности, яку ніколи не мали 
на думці політичні творці демократичних си
стем. 

Але примикають очі на такі невластиві шляхи 
прийняття демократі ї у цілому ряді новопоста
лих держав на руїнаx давньої комуністичної, че
каючи хвилини, коли втихомириться період ев-
форії , який охопив народи у новостворениx мо
лодиx державаx, і прийде час, коли вони зрозу
міють, що демократія не опирається на сваволі 
і корупції, на лайці і неробстві, а має стійкі пра
вила життя одиниці і народів. 

Для нас найкращим прикладом тиx фальши
вих понять демократі ї є найближча нашому 
серцю - Україна, де процес прийняття демо
кратії та її дивні шляхи спостерігаємо постійно, 
а вже особливо тепер, коли зближається п'ята 
річниця проголошення незалежности, яку всі 
готуються так урочисто відзначити. 

А прикладів можна подавати дуже багато з 
різних ділянок життя та різних оказій. 

Ось саме тепер багато із нас мало нагоду ог
лядати незвичайно цікаву передачу на відео 
про славну боротьбу за схвалення конституції в 
ніч із 27-ГО на 28-го червня, із коментарями на
родного депутата Ярослава Кендзьора, і там 
можна було знайти багато доказів дивних шля
хів демократії. 

Ось слухаємо розповідей та читаємо в пресі 
про постійні випадки корупції серед провідних 
осіб в українському політичному чи громад
ському житті - до мерів міст та міністрів 
включно. Чи політична свобода дозволяє збага
чуватися неморальними шляхами, без страху 
перед карою, судовим процесом і в 'язницею? 
Правда, скажуть читачі, що Україна не є вийнят-
ком, корупція існує у широкому розмірі також в 
державаx, які були колискою демократії. Але 
тут такі випадки звичайно викривають і вони 
к інчаються таки судовим процесом і примусо
вою або добровільною резиґнацією із відпові
дального становища такої одиниці . Тут і лежить 
сила демократичної системи, в її дійсному розу
мінн і . 

Коли, однак, нарід, не розуміючи правильно 
системи, уважає, що вона рівнозначна із сваво
лею та гуляйполем - тоді нам, що вже довгими 
роками живемо у іншому світі , стає лячно за 
наслідки такого непорозуміння. 

І не відомо, чи плакати, чи сміятися, коли 
урядова особа у Львові каже зовсім поважно до 
гостя з-за океану, який привіз новий ладунок 
дарів для бібліотек і музеїв: „Пане, тут не Аме
рика, а демократична Україна і я можу зробити 
з вашими дарами, що захочу..." 

Iз близькою п'ятою річницею незалежности 
маймо надію, що може таки наші земляки вже 
скоро зрозуміють, якими дорогами має іти 
справжня демократія. 

Якщо на початку „пе-
рестройки" в СССР існу
вали зародки середньої 
КЛЯСИ (частина інтеліґен-
ції, частина ділків „тіньо
вої економіки", ба, навіть 
„нижня" частина номен-
клятури та висококвалі
фіковані робітники ВПК), 
то дуже швидко, на зламі 
90-их років, ці зародки по
чали розмиватися. Та но-
менклятурна еліта, котра 
збагнула, куди повернуте 
кермо світової історії, 
об'єдналася з „акулами" 
тіньового бизнесу і спро
бувала „загребти" під се
бе цілий СССР. Не вий
шло — республіканські 
номенклятурники увій
шли в конфлікт з російсь
кими, а ті - з союзними. 
Відтак, коли почалися 
„розборки" у верхаx, вир
вався на волю масовий 
національно-визвольний 
рух. Як наслідок, СССР 
розпався і унезалежнені 
держави пішли своїми 
шляхами. Xто почав бу

дувати справжню демок
ратію, xто — автократію з 
домішками сxідньої дес
потії, xто - султанат чи 
емірат, а xто - псевдоде
мократичну, а насправді 
олігархічну республіку. 
Останній шлях, свідомо 
чи несвідомо, обрала й 
Україна. Мабуть, у демок
ратичної опозиції та й у 
більшості народу у вирі
шальний момент (1991-92 
роки) забракло чи то 
мужности, чи то прагнен
ня до свободи. Мовляв, 
нехай усе йде, як йому 
йдеться, без потрясінь, 
поволі. 

у цій ситуації, знов та
ки, чи то стихійно, чи то 
цілеспрямовано (а най
швидше і так, і так) гору у 
державі взяли олігар
хічні групи, котрі поєдну
вали у своєму розпоряд
женні гроші, власність 
(тоді ще номінально дер
жавну) й владу у тому чи 
іншому реґіоні. Тим ча
сом зосередження влади в 

рукаx олігархічних груп 
здійснювалось, як і нале
жить, за допомогою „ви
магання" грошей і влас-
ности (яка б не була) в аб
солютної більшости на
селення і „розмивання" 
зародків середньої кляси, 
оскільки середня кляса є 
політичним конкурентом 
олііVрxії і в разі створен
ня Згуртованих організа
цій іііоже повести за со
бою електорат у напрям
ку справді демократичних 
реформ в економіці та по
літиці. 

Але оскільки, бодай 
частинно, Україна прийня
ла „правила гри" цивілі
зованого світу, середня 
кляса, щойно знищена ша
леною інфляцією й при
хованим безробіттям най-
кваліфікованішиx профе
сій, почала відроджувати
ся. Торговельна стихія, 
яка заполонила міста Ук
раїни — це і є вагомий 
симптом відродження се
редньої КЛЯСИ. І за статка

ми, і за освітою (на речо
вих ринках торгують те
пер здебільшого люди з 
університетськими ДИП-
льомами), і за певною не
залежністю від ласки дер
жави вимальовуються но
ві зародки середньої кля
си. Інша частина (мен
шість) совєтської інтелі
генції знайшла можли
вість продовжити працю 
за фахом за допомогою 
підтримки з боку різних 
міжнародних фондів, і ще 
більше, ніж раніше, нага
дує заxідню середню кля-
су. Нарешті, певні групи 
освітян, медиків і науков
ців донедавна одержували 
непогану зарплатню з дер
жавного бюджету і не 
втрачали свій статус. 

Тим часом абсолютна 
більшість населення Ук
раїни спролетаризовуєть-
ся і навіть люмпенізуєть
ся. І це також зрозуміло, 
адже в олігархічних дер-

(Закінчення на стор. З) 

Степан Яворський 

КАТИНЬ: ДОКУМЕНТИ ҐЕНОЦИДУ 

Проблема катинсько-
го злочину цікавить мене 
віддавна. Колись, у статті 
про Катинь, Биківню і 
Вінницю, я описував дета
лі цих злочинів, вчинених 
сталінським режимом. 

Недавно, завдяки бю-
рові Світового Конгресу 
Українців у Торонто, я от
римав списки жертв ка-
тинського злочину. Серед 
імен, поданих у цих спис
ках, знайшов ім'я мого 
брата, Йосипа Яворсько-
го, колишнього судді в 
Добромилі біля Пере
мишля, який був заареш-
т6ванйй в ж:овтні 1939 ро-
ку: Поми1Vї0 усіx старань, ~ 
ми не могли дізнатися про 
його долю. Виглядає, що 
він був одним з відносно 
нечисленних українців, 
замордованих в катинсь-
киx лісах. 

Після цієї інформації 
я почав збирати докумен
ти про жахливий злочин у 
Катині. Багато з них опуб
ліковано польськими ор
ганізаціями на еміґрації. 
Після приходу до влади 
демократів у Польщі по
явилось чимало книжок і 
документів про катинську 
справу. Науковий Інститут 
Політичних Студій Поль
ської Академії Наук видав 
документальну працю під 
заголовком „Документи 
геноциду" ( Документи і 
арxівальні матеріяли, які 

Бронислава Скорупська 

передав Польщі уряд Росії 
14-го жовтня 1992 року). 

Ось один витяг з про
токолу число 1З засідання 
Політбюра ЦК КПСС з 5-
го березня 1940 року: 

„Наказати НКВД 
СССР слідуюче: 

Справи 14,700 осіб, 
колишніx польських офі
церів, урядників, помічни
ків, поліціянтів, осадників 
та інших в'язнів; також 
справи 11,000 осіб, членів 
шпигунських і диверсій
них організацій, які пере
бувають в тюрмаx захід
ніx областей України і Бі
лорусії, розглянути в 
особливому порядку, зі 
застосуванням найвищої 
кари - розстрілу. 

Перегляд справ прово
дити без викликування 
арештованих і без пре
д'явлення їм обвинува
чення. 

Перегляд справ і вине
сення рішення доручити 
„трійці", в складі т. Мер-
кулова, Кабулова і Башта
нова (начальника спеці-
яльного відділу НКВД 
СССР.)" 

Це рішення було під
писано Секретарем ЦК 
КПСС Й. Сталіним. 

Як відомо, воно було 
„совісно" виконане, і коли 
в 1941 році німці відкрили 
місце масових розстрілів, 
совєтський уряд відразу 
заперечив свою участь в 

цьому ЗЛОЧИН1 1 переклав 
вину на німців, які нібито 
захопили табори польсь
ких військовополонених . 

Проте польський ек-
зильний уряд у Лондоні 
відкинув совєтську вер
сію як безпідставну. У 
висліді Сталін рішив зір
вав дипломатичні стосун
ки з урядом Сікорського в 
Англії. 

в пізніших роках по
явилось багато матеріялів 
про „катинську справу". 
Поляки, зосібна в Англії, 
вимагали виявлення дій
сних злочинців катинської 
трагедії. Войи такбж вирі
шили побудувати в Лон
доні пам'ятник жертвам 
масового вбивства в Ка
тині. Ця акція польської 
громади в Англії викли
кала спротив з боку СО-
вєтського уряду, який мав 
твердий намір приховати 
правду і унеможливити 
відповідальність совєтсь~ 
киx властей за масові 
вбивства польських гро
мадян в Катині та в інших 
місцяx. 

У книжці „Документи 
геноциду" надрукована ці
ла низка совєтськиx про
тестів, адресованих го
ловним чином англійсь
кому урядові, проти доз
волу на побудування па
м'ятника жертвам Катині 
і проти наміру Сі-Бі-Сі ви
пустити фільм про „ка

тинську справу". Тексти 
цих протестів є цікаві тим, 
що їх підписували найвищі 
члени совєтської гієрарxії 
(Берія, Шелєпін, 
Кузнєцов, Андропов, Ка-
тушев). В кожному про
тесті автори покликува-
лись на результати совєт
ської комісії, яка в 1945 
році нібито встановила, 
що вбивцями польських 
громадян у Катині були 
німці. В одному з цих до
кументів совєтський ам-
басадор у Лондоні вда
ється до фальсифікації іс
торичних фактів, твердя
чи, що міжйародний три
бунал в Нюренберзі при
знав німецьких воєнних 
злочинців винними у роз
стрілі польських військо
вополонених в Катині. 

Промосковський уряд 
Польської Народної Рес
публіки ще в лютому 1952 
року оприлюднив заяву, в 
якій намагався підтрима
ти совєтів у справі Катині. 

Таємною директивою 
від 31-го березня 1989 ро
ку ЦК КПСС наказує 
Прокуратурі СССР, мініс
терству закордонних справ 
СССР та Ідеологіч-ному 
Відділові ЦК КПСС, щоб 
протягом одного місяця 
вони подали на розгляд 
ЦК КПСС пропозиції про 
дальшу лінію щодо 
катинської справи. 

(Закінчення буде) 

„ЗДОРОВ'Я - ВСЬОМУ ГОЛОВА" 
Д-р Юліян Мовчан 

З медичних новин в Україні 

Iнформтерапія ~ нова 
медична наука 

Про цю науку пише в 
статті ,, Iнформтерапія: 
про хворобу повідомля
ють клітини" в газеті „Ко
лега" (органі медичної гро-
мадськости Iвано-Франків-
щини), в числі 17 за ми
нулий рік, Розалія Коби-
лянська - завідувачка 
діягностично-лікуваль-
ного центру „Iнфамеш" в 
Коломиї. 

Авторка пише, що 1986 
рік, рік чорнобильської 
катастрофи, поставив Ук
раїну на перше місце се
ред екологічно забрудне
них і несприятливих для 
проживання територій. 
Виникла проблема збере
ження здоров'я нації, під
вищення стійкости орга
нізму до радіяції (особ
ливо так званих „малиx 
доз"). Над вирішенням цієї 
проблеми працювала 
група спеціялістів науко
во-дослідної лябораторії 
нейробіології, очолювана 
професором 3. Д. СкриП" 
нюком. Наслідком напру
жених пошуків стало на
родження оригінального 
діягностично-лікуваль-
ного напрямку в медицині 
— інформаційної мікро-
ґенераторної терапії. 

В 1989 році проф. Скрип-
нюк вперше у світі експе
риментально довів і нау
ково 3формулював основ
ні принципи нової медич
ної науки - інформте-
рапії. Згідно з сучасними 
науковими досліджен
нями, клітини живого ор
ганізму, генеруючи елек
тромагнітні коливання, 
взаємодіють одна з дру
гою. Такий інформацій
ний зв'язок допомагає 
групі клітин організувати 
певну функцію. Якщо ж 
інформаційний зв'язок 
між клітинами перерива
ється, тоді функцію пору
шується. Такі сигнали з 
порушеною функцією фік
сується за допомогою спе-
ціяльного приладу, і тоді 
лікар за відносно корот
кий час (З0-40 xв.) дістає 
розгорнуту картину функ
ціонального стану всього 
організму. Якщо йдеться 
про відновлення функції 
пошкодженої клітини, то 
це здійснюється за допо
могою включення СПЄЦІ-
яльної інформаційної ка
сети. Така корекція клі
тин проводиться під KOHT-
ролею електронної апара
тури, що дозволяє безпо
середньо визначити інди
відуальну реакцію на той 
чи інший лікувальний без-
медикаментовий вплив. 

Таким чином, пише Роза
лія Кобилянська, здійс
нюється підбір індивіду
альних ліків для кожного 
пацієнта. Іншими слова
ми, хвора клітина сама 
вибирає ліки, які їй під
ходять. І це добре, бо не 
секрет, що медикаментоз
ними ліками, пише вона, 
ми вже долікувалися до 
того, що, за певними да
ними, біля третини всіx 
наших хворі6 зумовлені 
перевантаженням організ
му ліками xемічної при
роди. Значна кількість 
хворих вже просто не мо
же вживати такі ліки. 

50-річчя Івано-Франківської 
Медичної Академії 

В числі з 19-го жовтня 
минулого року довідуємо
ся, що в тому ж місяці по
заминулого року відзначе
но 50-річчя Івано-Франків
ської Державної Медичної 
Академії. З цієї нагоди про-
фесорсько-викладацький 
персонал та студенти одер
жали багато привітань - в 
тому числі від Президента 
України Л. Кучми, міністра 
здоров'я України Є. Коро-
ленка та інших. 

У своєму привітанні 
міністер здоров'я зазна
чає, що науково-педаго-
гічний персонал академії 
зробив вагомий внесок у 
справу вишколу кваліфі
кованих лікарів і науково-
педагогічниx кадрів, як 
також у розвиток медич
ної науки. 3а 50 років ака
демія підготовила до пра
ці понад 14,000 лікарів, 
115 докторів і 500 канди
датів наук, видано 70 під
ручників та монографій. В 
академії тепер навча
ється 2,260 студентів та 
інтернів, функціонують 
три факультети — меди
чний, стоматологічний та 
факульте^^ післядипльом-
ної освіти. 

З нагоди 50-річчя ака
демії, 25-29-го жовтня в 
Івано-Фр'анківському 
проходив 1-ий Міжнарод
ний Конгрес молодиx 

Юрій Дрогобич - перший 
український лікар 

Напевно нема такого 
українця (чи українки), 
який би не чув про укра
їнське місто Дрогобич. 
Але так само мало є ук
раїнців, які б знали, що 
один з наших давніx зем
ляків, який має таке саме 
прізвище — Юрій Дрого
бич, був першим з україн
ських докторів медицини. 

(Закінчення на стор. З) 
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Про Олю він писав у своїx спогадах, як про геро
їню. Все життя турбувався її долею, а в 60-их роках до
відався, що совєти її впіймали і, після нелюдськиx ка
тувань, дали їй 25 років тюрми та заслання. Там вона 
втратила здоров'я, але вижила. Тепер живе у великих 
злидняx — її пенсія становить 600,000 купонів, цебто З 
дол. на місяць. її чоловік, командир УПА, загинув, а 
одинокий син недавно помер. 0ля не має де жити, а за 
таку мізерну пенсію годі і прохарчуватися. На преве
ликий жаль, наша молода держава досі не оцінила ролі 
УПА, не опі-кується нашими національними героями, а 
часто їх вва-жає за ворогів. Вірю, що прийде час і Ук
раїна позбу-деться шкідливого елементу в своєму уря
ді, а державу очолять чесні, об'єктивні люди і належно 
оцінять ролю УПА та направлять кривду, заподіяну її 
колишнім вошам. Шкода, що не було багато часу, і я не 
довідалася більше про Олю від неї самої, але ми нав'язали 
контакт і я сподіваюся, що вона напише мені про себе 
більше. 

Під'їжджаємо до Почаєва. Уже здалека блищать 
золотом бані Почаєвської Лаври. 3будована вона на ви
сокій горі і виглядає маєстатично. 3а переказами, мо
настир започаткували монахи з Київсько-Печерської 
Лаври 1240 року, відступаючи перед навалою турків. 
Турки тримали його в облозі у 1675 році. 3а переказом, 
монастир був врятований Божою Матір'ю. 

Шляхетна Анна Гойська подарувала монастиреві 
свої великі маєтки. Найбільше розвивалася Лавра за 
ігумена Iова. У 1713 році Почаєвський монастир перей
шов у руки поляків і там вони розвинули видавничу ді
яльність, користуючись уже існуючою там друкарнею. 

Погода гарна, і до Лаври під'їздять одні за одними 
групи учнів. Усі вони говорять українською мовою. 
Нам сказали, що треба годину чекати на гіда, але як до
відалися, що я американка, то відразу прислали моло
дого монаха, який говорив доброю українською мо
вою. Очевидно, довше зупинилися коло чудотюрної ікони 

Божої Магері. У Лаврі є 12 церков, але всіx ми не бачили. 
Сьогодні Лавра належить до Московського Патрі-

ярxату, то ж питаю гіда, як це так, що українська свя
тиня на українській землі належить до чужої держави? 
Тепер тут є 10О монахів, то за кого ж вони моляться? 
Він відповів, що їхня справа молитися, а все решта -
то справа політична і церковна. У мене склалося вра
ження, що як справу „зверху" вирішать у нашу ко
ристь, то цей самий гід прийме це з радістю. 

їдучи в Україну, я взяла зі собою трохи книжок, по 
кілька чисел „Свободи" та „Українських Вістей", юві
лейний Бюлетень УВАН та кілька копій щойно надру
кованої у „Свободі" статті д-ра Р. Барановського „Чо
му Україна така багата, а проте бідна". Хотіла привезти 
їм хоч дрібку інформації про працю і настрої заокеан
ських українців. 

Переїжджаємо Тернопіль, оглянули поверхово міс
то і прямуємо до Бережан. Там живе мій знайомий і я 
везу для нього кілька книжок. Дороги тут просто не
проїзні. Шукаємо вулицю Кошову — ніхто такої не 
знає, то ж заїхали до поштового уряду і нам сказали, 
що це колишня Куйбишева і її в місті знають всі. Отак
то йде у забуття наша історія. Навіть тут народ вживає 
російські назви. Комуністи продумали все до наймен
ших дрібниць, щоб швидше викорінити з пам'яті людей 
їхню національну ідентичність. 

їдемо на Рогатинщину. Чим далі на захід, тим біль
ша різниця, кращі будинки. Цілі нові села виглядають, 
як міста — чепурні муровані, просторі хати. Старі хати 
гарно розмальовані - люди дбають, як виглядає їхня 
посілість. Не розумію, де вони беруть такі фінанси, xі-
бащо мають в Америці по кілька багатих тіток. 

Тут уже невисокі гори - чудові краєвиди, і повітря 
чисте. 3рештою, зробивши по Україні коло З,000 кіло
метрів, я не бачила фабричних димарів, ані іншого поз
наку індустрії, і повітря скрізь чисте. Та й авт поза ве
ликими містами зустріла мало. Дивлюся, а перед нами 

напис: „Черче". Питаю, чи це часом не колишнє ку
рортне містечко? Кажуть, що так, і оповідають, як то 
колись сюди приїздили заможні люди лікуватися. Ка
жу їм, що недалеко від мене у стейті Ню Джерзі також 
є Черче, яке започаткували інж. Д. Кузик та інж. Бо-
ванко. Питаю, чи є тут такі прізвище? — Так, багато. 

Далі перед нами досить висока гора і мені оповіда
ють, що називається вона Чортовою. 3береглася леген
да, що колись місцеві люди дуже розгнівили чорта, от 
він і вирішив помститися та засипати це місто. Узяв 
чорт велику лопату землі із степу, але якось невдало 
повернувся, а та земля і висипалася вся на одну купу. 
Так постала ця гора і до сьогодні на її вершку ростуть 
лише степові трави та квіти, яких ніколи не було і не
має в цих околицяx. 

Нарешті ми доїхали до села Яглуш. При совєтаx йо
го перезвали на Гончарівку, але тепер люди захотіли 
повернути стару назву. Нас вітає моя двоюрідна сестра 
Ганя з її чоловіком Василем — це батьки Івана. Сорок 
років тому її прислали сюди працювати агрономом і Га
ня вийшла заміж за місцевого буxгальтера. Увечорі 
приїхала зі Львова їхня дочка Валя з чоловіком, прий
шли гості. Між ними і молодий патріот-націоналіст 
Богдан. Ще у 1979 році він був у моїй хаті - привозив 
подарунок, що його передала Ганя. 

Товариство дуже патріотичне, співають повстансь
ких та революційних пісень, розповідають анекдоти. 
Ось, наприклад: чоловік б'є свою жінку, Приходить 
міліціонер: „Дядьку, за що б'єте жінку?" Той відпові
дає: „А якже її не бити? Хотіла мотоцикла — купив їй 
мотоцикла, хотіла авто — купив авто, а тепер вона за
явила, що хоче літака". Приходить сусід. „Сусіде, за що 
б'єте жінку?" „А як не бити? Вона одягнула мою фу
файку, а я не маю в чому і з хати вийти". А ось другий, 
з Житомира. Заходить до автобуса чоловік і просить 
українською мовою, щоб його пропустили. Всі мов
чать. Тоді він звертається російською мовою: „Ґраж-
данє, пропустітє іностранца" — всі розступилися і дали 
йому дорогу. 

В неділю їдемо до Львова. Поспішаємо до церкви 
св. Юра на Службу Божу, сьогодні - св. Трійця. Від
права вже кінчається. 

(Закінчення буде) 
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Лекції англійської мови 
ПРОСТО ПРО СКЛАДНЕ 

Зайняття шосте 
БУДЬМО ВВІЧЛИВИМИ! 

Слова щоденного вжитку, які висловлюють приві
тання, перепрошування і т.д., в силу своєї відокрем-
лености, здавалось би, знаходяться поза рамками вся
ких мовних правил. Англійська мова, наприклад, дає 
їм одне явне граматичне полегшення: слова-оклики 
можуть обходитися без дієслова. 

What а nice evening! 
Одначе і ці нескладні слова можуть переходити із 

однієї частини мови в іншу (себто створювати словни
кові „родини"), що приводить до різниці між українсь
ким і англійським їх використанням. 

Одне із найперших слів при вивченні мови: 
дякую - thank you. Але у цих понять - різна широта 

значень: 
to thank - звичайне дієслово, його треба узгіднюва~ 

ти із підметом: 
She thanks you. Не thanked us for coming. 
ГІІ thank you for some more tea. - Я був би вдячний 

за ще трохи чаю. 
Ось похідні від цього слова: 
thankful - вдячний; 
thankfulness - вдячність; 
thanksgiving - подяка; 
thanks to - завдяки; 
Thanks to your help, I passed the exam. - Завдяки 

вашій допомозі я здав екзамен. 
Найближчим до українського „дякую" є слово "thanks". 
Give him my thanks for his present. - - Передайте 

йому „дякую" за його дарунок. 
We got no thanks for all our work. - 3a всю нашу 

працю нам навіть не сказали „дякую". 
Ось кілька висловів різної міри вдячности: 
Thanks а mi l l ion. 
Thank you very much. 
Thanks a lot. 
Thank you. 
Thanks. 
Ще гостріша різниця між українським „будь ласка" 

або „прошу" і англійським "please". 
(v) please - приносити задоволення 
(п) pleasure - задоволення 
(а) pleasant - приємний 

І pIay the viol in to please myself. - Я граю на 
скрипці для власного задоволення. 

You cannot please everybody. - Всім не догодиш. 
Не is very pleased with his new car. - Він дуже 

задоволений своїм новим автомобілем. 
Коли please вживається у зверненні, воно має відті

нок прохання і тільки в цьому випадку перекладається 
як „прошу" або „будь ласка". 

Close the window, please. Please come in. (3верніть 
увагу, що комою це слово відділяється тільки в кінці ре
чення). 

Але українські „будь ласка" або „прошу" використо
вуються ще у двох ситуаціяx, які не мають в:ідношення 
до прохання, а відповідно - і до слова "please". 

Give me the book. - Here you are. 
Thank you. - You are welcome. 
Аналогічно, слово "sorry" лише частково відповідає 

українському „пробачте". Ось його „словникова родина": 
(v) to be sorry - жалувати (про щось) 
(п) sorrow - печаль 
(а) sorrowful - печальний 

I'm sorry to say he is i l l . - Ha жаль, повинен ска
зати, що він хворий. 

Vт deeply sorry for her. - Мені її глибоко жаль. 
Sorry to hear that. - Прикро про це чути. 
Серед вибачень різного ступеня виразности "sorry" 

- найменш вибагливе. 
І beg your pardon. - Ради Бога, пробачте. 
Pardon me. - Простіть, будь ласка. 
Exuse me, please. - Пробачте, будь ласка. 
I'm sorry. - Пробачте. 
Сказати "I'm sorry" або пробурчати під час ходьби 

"sorry" можна тільки після провини, а решту слів мо
жна сказати і заздалегідь, випереджуючи неспокій. 

Неформальність американських привітань відома 
всім. Незнайомим людям говорять "Hello", ледве зна
йомим - "Ні" . 

Ні! How are you? - Just fine. 
Nice to see you. - Радий вас бачити. 
I'm pleased to meet you. - Радий з вами познайомитися. 
Вважається, що слово "Good-bye" постало, як скоро

чення від "God be with you". Більш розмовні форми -
Bye-bye або Bye, now! Є, очевидно, і група виразів ти
пу "Па! До скорого побачення!": 

So long! See you soon! Talk to you soon! See you later! 
Останнє 3 них підлітки часто вживають у жартівливій фор-
мі: See you later, all igator! 

Досить поширена форма прощання: 
Таке care (of yourself)! - Вважай на себе; бережи себе. 
І надзвичайно популярна ще одна американська 

„формула": 
Have а nice tr ip (day, weekend, etc.) - Щасливої до

роги (і т. д.)! Щасливо! 
Вислів "Good luck to you" вживається звичайно з 

більш конкретної причини. А чи завважували Ви, як ук
раїномовні люди наполегливо „вітають" американців 
із святами, часто зустрічаючи у відповідь здивований 
погляд? Тут в таких випадках говорять просто: 

Happy holiday! Happy New Year!, a поздоровляють3 
конкретними подіями. 

Незвичайно перекладається слово „Молодець!": 
Good job! Good for you! Well done! 
Kids! All of you did a great job today! ~ Діти! Ви всі у 

мене сьогодні молодці! 
Go aheadI означає дозвіл на зроблення чогось, 

висловлений підбадьоруючим тоном: 
May І take your book? Go ahead! - Чи можу я взяти 

вашу книгу? Будь ласка! 
Деколи можна почути і протилежну реакцію: 
Forget about it! Don't even think about it! - Забудь і 

думати про це! 
Незвичайний для нас і дуже важливий „додаток" до 

питання: 
How come (that)... - Як вийшло, (що)... 
How come (that) you don't know about her wedding? 

~ Як це ти не знаєш про її весілля? 
І на завершення ще одне привітання - як заряд оп

тимізму: 
Cheer up! Say cheese! - Веселіше! Усміхнися! 
Так в старовину говорили фотографи. До речі, це при-

3 медичних... 
(Закінчення зі стор. 2) 

Про це в „Медичній газеті 
України" за 10-те лис
топада минулого року чи
таємо статтю „Лікар, 
якого знав світ", автором 
якої є Юрій Дупленко — 
доктор медицини та зас
тупник голови МЄДИКО-
біологічного товариства 
„Гіпократ". 

Автор пише, що Юрій, 
син Михайла Доната, на
родився правдоподібно 
1450 року (так подає ЕУ), 
був родом з Дрогобича. 
Вже в 1468 році він запи
саний в число студентів 
Краківського універси
тету, а пізніше, у 80-их 
роках XV, століття, вже 
був його професором. 

Хоч ще з дитинства 
Юрій виявляв вийняткові 
здібності до мов та раху
вання, проте пізніше все 
більше почала вабити йо
го медицина. Завдяки сво
їм здібностям, Юрій Дро
гобич став не тільки про
фесором університету в 
Кракові, але згодом та
кож ректором університе
ту в Болонії. Одним з йо
го учнів у Краківському 
університеті був Миколай 
Коперник. 

Харчування при нервових 
розладах 

Вже давно відомо, що 
постійне порушення пра
вил харчування викликає 
не тільки фізичні недуги, 
але також стає причиною 
нервових розладів. Ще Гі
пократ, якого називають 
„батьком медицини", 
стверджував, що непра
вильне харчування спричи
нюється до таких нервово-
псиxічниx розладів, як зни
ження продуктивности ро
зумової праці, підвищення 
нервового збудження, без
соння, втоми і т.д. 

На цю тему в іншій ме
дичній газеті України — 
„Ваше,здоров'я", яка ви
дається в.Києві, в числі за 
17-те листопада минулого 
року поміщена стаття Ві
ктора Полудня — завіду

ючого вщділенням невро
зів Київської психоневро
логічної лікрні 4.І. Він 
пише, що в наш час ліку
вання неврозів здійсню
ється так званими нетра
диційними методами. А 
саме: щоб запобігти швид
кій втомленості, підвище
ній чутливості до стресів, 
депресії та іншим психо
соматичним розладам, 
слід дотримуватися пев
них правил щодо харчу
вання. Яких саме, або то
чніше - якого харчування? 

Поперше, з харчового 
раціону треба вилучити 
денатуровані продукти, а 
саме: крупи, білий хліб, 
макарони, полірований 
риж, солодошд, жирне м'я
со та жирні ковбаси, майо
нези та соуси. Подруге, 
рекомендується вживати 
більше фруктів, овочів, а 
також виробів з борошна 
грубого помелу. Як соло
дощі, треба вживати мед, 
грушевий сироп, нерафі-
нований цукор. Як жири 
— соняшникову, кукуруд
зяну, гарбузову та інші 
олії. М'яса та риби можна 
їсти не більше 10О г. на 
добу, а молоко та яйця 
слід вживати 2-З рази на 
тиждень (в дні, вільні від 
прийому м'ясної їжі). 
Більшість овочів та фрук
тів бажано вживати сирими. 

Дбайте про ніс! 

В тому числі газети 
„Ваше здоров'я" під ви
щеподаним заголовком 
читаємо таку лікарську 
пораду. 

„Дихаймо носом! -
радять лікарі. Чому? А 
тому, що в носі затриму
ються частини пилу, і во
ни не потрапляють в ле
гені. Повітря, яке ми вди
хаємо, огрівається в носі. 
Сухе повітря в носовій по
рожнині зволожується. 
Слизова оболонка носа 
послаблює та вбиває xо-
роботворні мікроби. 

Дихання носом глибше, 
ніж дихання через рот, А 
коли ми ЧXДЄМО, то СТОт 
ронні частки вилітають з 
носа зі швидкістю 150 км. 
на годину". 

Важливість... 
(Закінчення зі стор. 2) 

жаваx до пролетарів та 
люмпенів належить 80-90 
відсотків людей. Як не 
парадоксально, цей про
цес поставив під загрозу 
владу олігархії: адже се
ред пролетарів та люмпе
нів завжди широку попу
лярність мають ради-
кально-популістські ідеї. 
Щоправда, в наслідок 
пролетарського бунту до 
влади прийде нова олігар
хічна група, але це вже ін
ша проблема. У багатьох 
державаx Африки та Ла
тинської Америки подібні 
проблеми „розв'язували
ся" дуже просто: досить 
згадати незчисленні вій
ськові перевороти і гро
мадянські війни у Бра
зилії, доки ця держава не 
стала на шлях „нормаль
ного" розвитку, і нині 
швидко проґресує на ньо
му. Але навряд чи україн
ським групам фінансово-
політичної оліграxії, кот
рі постійно ділять між со
бою владу, хочеться того, 
що Бразилія вже прой
шла. Чи не краще обрати 
той шлях, яким у ПІСЛЯ-
комуністичному світі 
йдуть Чехія, Естонія і вже 
навіть Молдова? 

Тим часом таємничі 
„хтось" чи „щось" про
довжують безупинні 
спроби якщо не знищити, 
то звести до мінімуму за
родки середньої кляси. 
Минулого року вийшла 
президентська постанова, 
що обкладала податками 
міжнародні благодійні 
фонди, потім щоправда, 
довелося давати „задній 
хід", але удар по українсь

кій середній клясі є фак
том. З початком 1996 ро
ку у жахливому станови
щі опинилися освітяни, 
науковці й лікарі, котрі 
отримують гроші з дер
жавного бюджету. І спра
ва не лише в кількамісяч
них невиплатаx грошей; 
масовий відхід людей з 
освітньої, наукової та (що 
вже категорично непри
пустимо) медичної галузі 
кількісно істотно змен
шить українську середню 
клясу. Що ж стосується 
торгівлі, то абсолютно 
безглузді податки, мита й 
акцизи, у вигадуванні й 
збільшенні яких змага
ються Верховна Рада та 
Уряд, збільшують лише 
„тіньову економіку", а 
зовсім не надходження до 
державного бюджету. І 
звичайно, власник кіоску, 
громадянин, котрий волів 
би чесно вести справи з 
державою, перетворюєть
ся на де юре нелегального 
продавця, що чхав на ук
раїнську державність, де
мократію і таке інше. 

Отже, якщо процеси і 
далі триватимуть у тому 
ж напрямку, загальна 
люмпенізація розчавить і 
урядову олігархію, і за
родки середньої кляси. 
Хіба що Україна увійде у 
смугу переворотів і 
контрпереворотів — тоді 
на середню клясу, як не 
дивно, влада звертає мен
шу увагу, і вона потроху 
стає на ноги. Це, звичай
но, не стосується небажа
них для диктаторів пред
ставників тієї чи іншої на-
ціоналької меншини. Про
те, навіщо наступати на ті 
граблі, на які до нас уже 
наступало чимало „ро
зумних" та „хитриx"? 

слів'я удачно нам нагадує, як енергічно американці ви
мовляють звуки: довгий „I-і" повинен виглядати як по
смішка. 

Автор лекцій англійської мови - Віталій Левенталь. 
Відповідальна за рубрику Г Колесса. Автор застерігає за 

собою усі права. 

@ в. Левенталь 

З НАГОДИ ОШМПIИСЬКИX 
БУДНІВ в АТЛАНТI 

Починаючи від п'ятни
ці, 19-го липня ц. p., очі 
людства світу звернені на 
столицю ювілейної Олім-
піяди Атланту. 

Не дивниця, там, як і в 
околицяx цього міста, 
проходять олімпійські ба
талії, в яких беруть 
участь 11,000 спортовців 
із 197 країн світу. Як ніко
ли, до цьогорічних Олім
пійських Ігор прикута 
увага українців в Україні і 
в діяспорі. Адже вперше в 
історії українські спор-
товці врешті виступають 
під рідним блакитно-жов-
тим прапором. Для укра
їнців в ЗСА і Канаді при
ємно, що до цього пер
шого самостійного висту
пу на форумі Олімпіяди, 
завдяки ініціятиві УС-
ЦАК, вони вагомо при
чинилися до цього старту. 

Коли пишемо ці рядки 
на конті олімпійців Украї
ни покищо вписано 4 ме
далі: 2 золоті і дві брон
зові, що їх здобули борці 
греко-римського стилю, 
збірна чоловічої гімнас
тики і гімнастка Л. Под-
копаєва. В загальному це 
досить скромний здобу
ток, зваживши на мож
ливості, що їх мали інші 
борці цього стилю, пла-
ваки і жіноча дружина 
гімнастики. Несподівано 
слабо виступають жіночі 
дружини кошиківки (чем
піонки Европи), відби-
ванки і в першій стадії 
змагань українські гім
настки, що мають в сво
єму складі чемпіонку сві
ту (Подкопаєву). 

Очевидно, олімпійські 
баталії продовжуються і 
ряд українських олімпій
ців ще матимуть можли
вість пописатися, здобути 
чергові олімпійські меда
лі. Але з дотеперішніx 
виступів українських 
олімпійців можна було 
побачити явні 6раки: дос
віду в такого роду зма-

шщщщ&т 
Редаґує Омелян Твардовський 

ганняx, належної підго-
тови спортовців (хоч до 
створення належних умов 
причинився між іншими 
УСЦАК). Виглядає, що не 
дописали тренери й особ
ливо чиновники НОК Ук
раїни, коли вони післали 
на Олімпіяду окремі гру
пи спортовців в такому 
розгубленому стані. Ми 
свідомі важкого еконо
мічного стану держави, 
що може не вповні могла 
забезпечити усім потріб
ним, але на наших очах 
виступають спортовці з 
багатьох країн світу, де 
умовини навіть гірші, але 
вони виявляють вищу 
підготову і з великим за
палом репрезентують на 
цій Олімпіяді свої країни. 
З сучасним українським 
спортом не є все в поряд
ку. Як і в інших ділянкаx, 
в спорті Україна успадку
вала руїну, що її залиши
ли російські окупанти, а 
на постаx чолових діячів і 
тренерів діють люди з по
дібними настроями, які 
постійно демонструє най
кращий тенісист, вихова
ний в Україні, МедвеДєв, 
який, як відомо, недавно 
сказав, що „він готов 
вмерти за відновлення 
СССР"... 

Подібних людей ми не
одноразово вже зустріча
ли, що приїздили до ЗСА і 
Канади із збірною фут
болу і інших ділянок 
спорту. Так довго, як такі 
люди займатимуть чолові 
пости в українському 
спорті, так довго клига-
тиме український спорт на 
міжнародній арені. 

ОЛІМПІЙСЬКА АТЛАНТА 

Олімпійці в усіx краї
наx світу з великим не
терпінням очікували на 
поїздку до Атланти, сто

лиці ювілейної Олімпія
ди. Багато з них пригаду
вали Олімпіяду в Лос Ан-
джелесі, що так вдало й 
успішно пройшла в 1984 
році. Були сподівання, що 
Атланта під кожним огля
дом перевершить Лос Ан-
джелес, не говорячи вже 
про Барсельону, де в 1992 
році відбулися ігри попе
редньої Олімпіяди. 

На жаль, Атланта пере
вершила Лос Анджелес 
тільки і виключно нес
терпною спекотою. Усі 
сподівання не здійснили
ся. Велика більшість 
олімпійців (за виїмком, 
очевидно, американських) 
глибоко розчаровані не ті
льки спекотливим кліма
том, але і незадовільним 
харчуванням, побутовими 
і транспортовими умови-
нами. Значна кількість 
спортовців мають великі 
проблеми доїзду до місць 
змагань, годинами переси
джують в автобусаx, шо
фери яких, часто не зна
ючи вулиць міста, прямо 
виходять з автобусів, за
лишаючи в них пасажирів 
і спортовців напризвол5пце. 

Заіснували проблеми в 
комп'ютерській системі, у 
висліді чого не подава
лися на час висліди по
одиноких змагань. 

Розчаровує неамери-
канськиx олімпійців і їх 
симпатиків американська 
мідія, головно телевізійні 
репортажі. Починаючи від 
паради відкриття, коли 
було зіґноровано десятки 
репрезентацій різних країн 
світу, (а зате віддали 
багато часу репрезентації 
ЗСА) й дотепер продовжу
ють цю односторонність. 

Безмірно ґльорифіку-
ють тільки американсь
ких медалістів і навіть 
невдалих, чим насторо
жують ,спортрвиx діячів, 

тренерів 1 спортовиx жур
налістів з різних країн сві
ту. Вони відзначають, що 
американські телевізійні 
репортери не рахуються з 
медалістами Олімпіяди, 
якщо вони неамериканці. 
Рахується, як вони відзна
чають, одне місце, напри
клад, при врученні меда-
лів, даремно ви очікуєте 
побачити лице, чи прапор 
іншої країни. Оператори 
камер висвітлюють гляда
чам тільки обличчя аме
риканців і ще, можливо, їх 
родин, що сидять на три
бунаx між глядачами... 

Таких і багато інших 
завваг спортового суспі
льства світу можна пода
вати більше. На кінець цих 
заміток доводиться ще 
згадати про невдово-лення 
прихильників укра
їнських олімпійців. Як ми 
вже згадали вище, вони 
досі не добилися більш 
замітниx успіхів. В цих, 
одначе, ділянкаx, в яких 
вони виявилися гідними 
конкурентами, головно в 
двобою з американськи
ми гімнастами за бронзо
ву медалю, ряд американ
ських репортерів за „тра
дицією" так намішали 
„гороx з капустою", що 
вийшло неначе цей осяг 
українські гімнасти зав
дячують тренерові Росії, 
який свого часу мав де
яких українських гімнас
тів у складі СССР. Ось 
неначе на підтвердження 
того, в післязмаговому 
інтерв'ю один з американ
ських гімнастів сказав: 
„Ми, мабуть, єдині в сві
ті, що воліли б бачити ук
раїнських гімнастів у 
складі СССР, в такому 
випадку були б здобули 
бронзову медалю..." 

Стара русофільська 
традиція в американській 
мідії продовжує в ній по
кутувати. Усе сказане ви
ще не приносить респекту 
американській мідії, а 
радше настроює і зроджує 
упередження до Америки. 

- - ~О, Твардовський 

0. Лукашенко... 
(Закінчення зі стор. 1) 

до комуністів - висту
пили із спільною заявою, 
в якій ствердили, що пре
зидент веде країну в про
валля. Заступник голови 
білоруського парляменту 
Геннадій Карпенко сказав, 
що всі політичні сили, які 
мають здоровий глузд, 
нарешті зрозуміли, що 
країну треба витягати з 
темряви і хаосу. 

Як відомо, економічні 
реформи в Білорусі на
віть не починалися. О. 
Лукашенко, поборник єд-
ности з Росією, націона
лізував комерційні банки і 
зупинив приватизацію, 
через що Міжнародний 
валютний фонд відмовив 
надавати Білорусі будь-які 
кредити. Крім того, в 
країні значно обмежено 
свободу слова і громадян
ські права. Президент 
взяв під свою контролю 
всі засоби масової інфор
мації і почав пересліду
вати своїx політичних 
опонентів. Біля 200 осіб 
ув'язнено за участь в де
монстраціяx, в тому числі 
семеро українських гро
мадян, представників 
УНА-УНСО. 

27-ГО липня, під час 
відзначення шостої річ

ниці незалежности Біло
русі, відбулася семити
сячна демонстрація, орга
нізована націонал-демок
ратами. Люди несли гас
ла, на яких президента 
названо диктатором. В 
цей день О. Лукашенка ні
де не було видно. Правда, 
день перед тим він зробив 
короткий виступ білору
ською мовою, яку він 
звичайно ніколи не вжи
ває. 

На урядовій нараді, яка 
тривала дві з половиною 
години, О. Лукашенко дав 
зрозуміти, що терпіти 
виступи проти себе не бу
де. Він погрозив, що зві
льнить кожного, xто на
віть наважиться думати 
про усунення президента. 

Замість матеріялів про 
страйки і демонстрації бі
лоруський президент зак
ликав пресу публікувати 
на перших сторінкаx пор
трети селян і комбай-не
рів, які зібрали найбільше 
зерна. Все це нагадує со
бою „соціялістичні зма-
гання"за совєтськиx ча
сів. 

А керівникам держав
ної паливної компанії він 
сказав так: „Якщо будете 
далі брати такі високі ці
ни за паливо, то незаба
ром самі будете за кермом 
комбайнів, якщо вам, зви
чайно, пощастить". 

Ф. Свиріпа отримала нагороду 

у ВІВТОРОК, 30-го л и п н я , німецька прикордонна 
поліція в Заарбрікен затримала двох палестинців, при 
переїзді кордону з Франції до Німеччини поїздом з Па
рижа. Затримані, один бездержавникй палестинець, а 
другий палестинець з Ливану, обидва мали ливанські 
пашпорти, заявили поліції про свою причетність до на
сильного сxоплення минулого тижня літака повітряної 
лінії Іберія, що прямував з Еспанії до Куби та був зму
шений приземлитись у Маямі. Вони попросили полі
тичного азилю. їхній спільник, 28-річний ливанець 
Саддо Моxаммед Iбрагім Iнтіссар, був затриманий в 
Маямі. 
НАМАГАЮЧИСЬ РЯТУВАТИ свої пропозиції, що 
були центром його передвиборчої кампанії стосовно де
яких важливих питань, Пат Б'юкенан вирішив оголо
сити свою програму щодо податків і торгівлі котру він 
хоче щвключити до загальної програми Республікан
ської партії. Досі загальна думка була, що П.Б'юкенан 
відіграє неабияку ролю на республіканській конвенції у 
Сан Дієґо, що розпічнеться 12-го серпня, зокрема у 
справі абортів, але не у справаx податків і торгівлі. Од
наче ті, що бачили його пропозиції думають, що ідеї та 
мова його пропозицій можуть бути надто провокатив-
ними для республіканців. 

Франсес Свиріпа, ди
ректор Програми україн-
сько-канадськиx дослі
джень при Канадському 
Інституті Українських 
Студій Албертського уні
верситету, удостоїлась 
спільно з Бобом Гескетом 
першої річної нагороди 
„Краща книжка міста Ед
монтон", встановленої в 
1995 році для відзначення 
200-річчя заснування Ед-
монтонської фортеці. 

Д-р Свиріпа і д-р Гескет 
- співредактори книжки-
переможниці „Edmonton: 
The Life of a City" (Видав
ництво „НюВест Пресе"), 
збірки понад З0 статтей, 
поем і фотографій, які 
висвітлюють людей і події 
з минулого Едмонтону — 
торгівлі хутром - до про
фесійного гокею сьогодні. 
Книжка не тільки помі-
щує Едмонтон на велико-
маштабну карту канад
ського і степового місь

кого розвитку, але й виз
нає глибокі коріння та іс
нуюче значення культур
ної різноманітности міста. 
Твір Ярослава Балана про 
українську театральну ді
яльність в Едмонтоні, 
скрупульозне досліджен
ня вистав та їхніx спонзо-
рів доповнює статті про 
метисів, французів, ки
тайців і нещодавні ІМІҐ-
рантські групи з південної 
Азії. Приблизно 15 від
сотків мешканців Едмон
тону можуть заявляти про 
свою українську спадщину. 

Д-р Свиріпа і д-р Гескет 
були одними з тиX ЄДМОН-
тонців, яких було вшано
вано на 45-му міському 
річному святкуванні 
„Визнання досконалос-
ти", яке було влаштовано 
у центрі ім. Тиммза Ал
бертського університету 
20-го червня ц. р. 

КIУС 

Ділимося сумною ВІСТКОЮ з родиною і приятелями, 
що 30-го липня 1996 року в Денвер Кольорадо з волі 

Всевишнього відійшов у ВІЧНІСТЬ наш 
найдорожчий МУЖ, БАТЬКО І ДІД0 

св. п. 
ОРЕСТ ОЛЕКСАНДЕР 

КОЛОДІЙ 
у глибокому смутку: 

дружина - АРЕТА 
сини ~ ЛЕВКО з донею ЛЯРИС0Ю 

- АНДРІЙ 
донька - ЛЯРИСА ФЕДИК з мужем 

РОМАНОМ та сином 
ЛУКАСИК0М 

швагрова - МАРТА ЛИСКО з мужем 
ВОЛОДАРЕМ 

племінники - Д0РIЯН і ГАНДЗЯ ЛИСКО 
свати - ІВАНКА і РОМАН ФЕДИК 
ближча і дальша родина. 

ПОХОРОН відбудеться в суботу 3-го серпня 1996 р. в Ден-

Замість квітів просимо складати пожертви на виховання 
священиків на руки Кир Iнокентія Лотоцького, ЧСВВ: 

2245 West Rice St. Chicago, IL 60622 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 2-го СЕРПНЯ 1996 р. 

У НЕДІЛЮ, 28-ГО ЛИПНЯ, у власному помешканні в 
місцевости Олд Дайм, Коннектикат, помер, маючи 87 
років, відомий американський орнітолог (орнотологія -
відділ зоології, що вивчає птахів) Роджер Торі Пітерсон. 
Найбільше він відомий в ЗСА та інших країнаx світу, як 
той, що своєю особисто ілюстрованою книжкою „Посіб
ник про птахів" заохотив мільйони осіб по цілому світі 
стати спостерігачами пташинного життя. Він сам себе ок
реслив найперше ілюстрагором, автором, а тоді природ
ником і як такий ілюстрував, писав сотні статтей і кни
жок про звірів, рослинність та інші ділянки світу приро
ди. Майже до кінця був активним в Інституті історії при
родознавства ім. Роджера Торі Пітерсона в Джеймставні, 
Н. Й., метою котрого є інформувати громадськість про 
світ природи через навчання історії природи. 

Д-р ЄВГЕН ОЛЕНКО 
внутрішні хвороби 

приймає у Квінсі і виїжджає на виклики домів. 

Дентист ОЛЬГА ОЛЕНКО 
Профілактика хворі6 ясен і зубів. Лікування і протезування. Косме
тична стоматологія. Приймається тільки за попереднім домовленням. 

Адреса у Мангеттені Адреса у Квінс і 
ROCKEFELLER CENTER 105-З7 64th Avenue 
630 5th Ave., Room 1803 Forest Hills, N.Y. 11375 
New York, N.Y. 10020 (718) 459^111 

M A F T A Л 0 I 1 А Т И Н С Ь К А 
офтальмолог 

(доктор-спеціяліст по очних недугаx) 

^ Загальні очні бацання та хірургія. 
^ Катаракт. 
^ Трансплянтація корнії. 

Зголошення приймаються кожного дня 
по телефоні. Приймає Медикер. 

124 Ave в 261 James St., 8иіте 2D 
Bayonne, NJ 07002 Morr istown, NJ 07960 

(201) 436-1150 (201) 984-3937 

АПТЕКА 
M E D I C A L PHARIMIACY 

власність укра їнсько ї ф і р м и 

ВИСИЛАЄМО ЛІКИ в УКРАЇНУ 

Чикаго захоплено зустріло прийняття Конституції України 
в половині липня до 

Чикаго прибула велика 
делегація міського прав
ління Києва, симфонічна 
оркестра та окремо від 
міської делегації народ
ний депутат Верховної Ра
ди України Ярослав Кенд-
зьор. Тут відбулися дні 
міст-побратимів Київ— 
Чикаго. З ВашінГтону 
прибув на врочистості ам-
басадор України д-р Юрій 
Щербак. Офіційні гості 
виступали на різних ім
презаx разом із представ
никами Міської управи 

Чикаго, а також окремо в 
українській громаді. В 
суботу, 13-го липня, укра
їнці міста зустріли київсь
ких гостей в Культурному 
Осередку та вислухали ці
каву звітну доповідь про 
стан міських справ у сто
лиці України, яку подав 
заступник голови міської 
державної адміністрації 
Володимир Ромашко. 

Головним виступом ве
чора була промова д-ра 
Ю. Щербака, що говорив 
про „три зірки" сучасної 
України — п'ять років іс-

ТЕНІСОВІ ЗМАГАННЙ ИАС0Ю31ВЩ 1996 
3-4-ГО серпня 

3 1 - г о с е р п н я - 2 - г о 

28-29-го вересня 

Подвійні ігри 
Першенства УСЦАК 
Клю6ові першенства КЛК 

V A R S O V I A ^sHiPPiNG 
74 Е 7 St. (between 1 - - 2 Ave) Manhattan 

ТеI.: (212) 529-3256 ^ Fax 477-1553 

КВИТКИ В УКРАЇНУ 
Львів - „LOT" Київ - „LUFTHANSA" 
825 дол.+податок 809 дол. + податок 

ПАЧКИ 
Кораблем літаком 
0.99 ДОЛ. за фунт 1.99 дол. за фунт 

З доставою додому 

:^Д0 
І Service ^ ^ 

S 
ВИГОТОВЛЕНІ В УСІX КРАЇНАX СВІТУ 

3А НАЙНИЖЧИI\МИ ЦІНАIМИ 

СДИНА ФІРIИА, ЯКА МАЄ ПРАВО 
НА ПЕРЕСИЛКУ Л І К І В 

В І Д МІНІСТЕРСТВА 
0ХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ^ 

З40 College Str., Toronto, Ont М5Т 3A9 

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

(201) 831-1499 
PACKAGE and FOOD Parcel 

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

Чернівецька і Тернопільська області 

718 4З8-8922 908 381-8800 609 825-7665 201974-2583 

ДО ВСІX ЧЛЕНІВ УНСоюзу 
Пригадуємо, що вкладки за забезпеченеві гра
моти є платні на 1-ий день місяця, а не при кін
ці Просимо своєю точною вплатою допомог
ти секретареві вашого Відділу на час розчис
литися за збірку вкладок до Головної Канцелярії. 

Головна Канцелярія УНСоюзу 

ЕкспреС'ДОСтава 
24-48 години 

ПАЧКИ ЛІТАКОМ 

MEEST CORPORATiON INC. 
97 Six Point Road,Toronfo,ON,Canada M8Z 2X3 

Tel.: (41і) 236-2032 

MEEST-AMERICA INC. 
817 Pennsylvania Ave. , Linden, NJ, USA 07036 

Tel.: (908) 925-5525 

MEEST-KARPATY INC. 
2236 West Chicago Ave, , Chicago, II,USA 60622 

Tel.: (312) 278-7353 

Достава 
1-4 тижнів 

Безкоштовно підбираємо пачки з хати за посередництвом UPS * Телефонуйте сьогодні. 

Доставляємо в Україну, Молдову, Білорусь, Росію, Прибалтику 

АВТА,ТРАКТОРИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 

ТЕХНІКА 

ВЕЛИКИЙ ВИБІР 
ПОБУТОВИХ ТОВАРІВ 

та ЕЛЕКТРОНІКИ 

Через фірму МІСТ Ви не тільки 
підтримуєте 3В ̂ Я30К з Вашими 
рідними, але й маєте 
чудову нагоду виграти: 
НОВИЙ АВТОМОБІЛЬ, 
КВИТКИ на літак до УКРАЇНИ 
ЕЛЕКТРОНІКУ, 
ПОБУТОВУ ТЕХНІКУ 

Кожне Ваше зві 
візьме участь у розігрвиці^ 
яка відбудеться 
21 Грудня 1996року 

Результати будуть оголошені 
на українськиж телевізійних 
та радіо програмаx І в газетаx 

нування незалежної Ук
раїни, прийняття нею 
Конституції та про третю 
„чорну" зірку, сучасні 
економічні труднощі. Ук
раїна перемогла попередні 
труднощі, що замінилися 
на „світлі" зорі, то пере
може і що останню - та
ке було резюме глибокого 
аналітичного слова укра
їнського дипломата, Про
мовцям дякував ведучий 
вечором адвокат Юліян 
Куляс, що активно причи
нився і до нинішнього 
свята — побратимства 
двох міст. Понад 200 осіб 
взяло участь у цьому зво
рушливому святі-зустрічі. 

Двічі стільки людей 
прибуло на зустріч 14-го 
липня, також в Культур
ному Осередку, з народ
ним депутатом Я. Кенд-
зьором, який говорив на 
тему „Україна після прий
няття Конституції". При 
цьому доповідач висвіт
лив підготоване ним відео 
з найдовшого засідання 
Верховної Ради, коли 
прийнято Конституцію. 
Драматичне представлен
ня на відео та в персо

нальних коментарях депу-
тата-учасника справило 
велике враження на при
сутніx. Присутні прийня
ли з захопленням та оп
лесками окремі епізоди 
цієї історичної сесії. 

в додатку, присутній 
генеральний консул Укра
їни в Чикаго Валерій Ки-
рик представив становище 
Уряду України та виявив 
свої особисті почування з 
приводу цього історично
го акту. „Україна стала 
безповоротно на шлях 
свого незалежного дер
жавного життя! Тепер 
треба всім працювати на 
цю державу", - заявив 
генеральний консул. На
родним вічем провадив і 
представив доповідача д-р 
Богдан Ткачук, голова 
місцевого Руху допомоги 
незалежній Україні, а під 
кінець йому подякував за
ступник голови інж. Свя
тослав Личик. 

Д-р Василь Маркусь, 
екзекутивний директор 
Руху, прочитав резолюції, 
які присутні прийняли 
оплесками. 

Н.Н. 

РЕФОРМІСТСЬКА ПАРТІЯ минулого понеділка 
офіційно зареєструвала Росса Перо і Ричарда Лемма, 
як офіційних суперників у боротьбі щоб стати канди
датом цієї партії у цьогорічних президентських вибо
рах. Обидвоx мусіли зареєструвати, бо кожний отримав 
підтримку 10 відсотків членів Реформістської партії. 
Деякі прихильники Р. Лемма критикують керівництво 
партії у тому, що воно фаворизує кандидатуру Р. Перо, 
бо намагаються применшити всякими способами попу
лярність Р. Лемма серед партійних однодумців. 

Українська Фірма "КАРПАТИ" 
CompIete Building Renovations 
Painting Briclc, Pointing, Painting 

Decoration,Tiles, Roofing, 
Plumbing, Bathrooms, Electric 

and Weld ing. 
Fully insured 

Tel.: (718) 738-9413 
Beeper (917)644-5174 

0RIAT' 

та інше 
до України, Молдови, 
Білорусі, Росії*, Польщі, 
Литви,Латвії та Естонії 

HURYN MEMORIALS 
ВИРОБЛЯЄМО НА ЗАМОВ
ЛЕННЯ ТА ВМОНТОВУЄМО 

НАЙКРАЩОЇ ЯКОСТИ 

ПАМ'ЯТНИКИ 
в околиці Ню Йорку, включаю

чи цвинтарі: св. Д:^xа в 
Гамптон-бурґу, Н. И., св. 

^ндрія в Бавнд Бруку, Н. Дж., 

Спей, 

слід телефонувати: 

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

МАЄМО БАНДУРИ 
НА П Р О Д А Ж 

ПОШУКУЄТЬСЯ ЖІНКУ для то
вариства старшій ж інц і та лег
кої домашньої праці . Мешкан
ня, харч та платня. Зголошен
ня слати на адресу: 

М. Горбаль, P.O. Box 3292, 
Trenton, N.J. 08619. 

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 

LYTWYN&LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 

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

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в Бавнд Бруку і 

перенесенням Тлінних 
Останків з різних країн світу. 

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

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

МІСТ гарантує Вам надійну і добру обслугу! 

КАРПАТСЬКИЙ ЛЕЩЕТАРСЬКИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ 
влаштовує з доручення 

УКРАЇНСЬКОЇ СПОРIОВОЇ ЦЕНТРАЛІ АМЕРИКИ і КАНАДИ 

ТЕНІСОВІ та ПЛАВАЦЬКI ЗМАГАННЯ 
на СОЮЗIВЦI 

В ДНЯx від 30-го серпня до 2-го вересня 1996 року 

(LABOR DAY WEEKEND) 

ПЛАВАЦЬКI ЗМАГАННЯ 
Субота, 31-го серпня о год. 10:З0 вранці 

Вправи - год. 9-та вранці 
за ІНДИВІДУАЛЬНІ ПЕРШЕНСТВА УСЦАК та ТРОФЕЇ 
і НАГОРОДИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ у 

слідуючиx конкуренціяx для дівчат і хлопців: 

ТЕНІСОВІ ЗМАГАННЯ 
3А ІНДИВІДУАЛЬНІ ПЕРШОСТІ 

УКРАЇНСЬКОЇ СПОРТОВОЇ ЦЕНТРАЛІ 
АМЕРИКИ і КАНАДИ на РІК 1996 

УНСоюзу, Союзівки, „Свободи", (в тому пропам'ятна 
чаша інж. Б. Рака, д-ра В. Гука, Я. Рубля і д-ра П. Xа-

рука), „Українського Тижневика", Марії Душник 
і Константина Беня. 
та грошові нагороди 

в ПООДИНОКІЙ г р і : 
Ж І Н О К і Ж І Н О К (З5 р. і вище), ЧОЛОВІКІВ, мол. СЕНЬЙО

РІВ (З5-44), СЕНЬЙОРІВ (45 і 55), ЮНАЧОК, Ю Н А К І В 
(18, 16, 14, 12 і нижче p.). 

Зголошення до змагань враз із вписовим по ф15.00 приймає: 

MR. GEORGE SAWCHAK 
7828 Frontenac, Phi ladelphia, Pa. 19111 

до 26-ГО серпня 1996 p. Зголошення одержані п ісля 26-го серп
ня не будуть взяті до уваги турнIровою коміс ією. 

ТУРНIРОВА КОМІСІЯ: 

Ю. Савчак. Р. Ракочий, ст., 3. Снилик, Ю. Попель, Ю. Гребець. 

ПОРЯДОК ЗМАГАНЬ: 

П'ЯТНИЦЯ, 30-го серпня - год. 1-ша по пол. на Союз івц і : 
ел ім інац ійна рунда чоловік ів . Змагуни, як і мусять 
змагатися в цій рунді одержать окремі повідомлен
ня від проводу турніру до вівтірка 27-го серпня. 

СУБОТА, 31-го серпня - год. 8:З0 ранку на Союз івц і : 
зголошення всіx змагун ів і змагунок до Турнірової 
КОМІСІЇ і початок змагань. В цей час учасники турні 
ру отримають Інформаці ї про час і м ісце своїx пер
ших змагань І розподіл дальших змагань в поодино
ких групаx. В разI дощу, всі учасники турніру мусять 
прибути до головного будинку Союз івки , де отрима
ють інформаці ї про час і м ісце змагань. 

З уваги на короткий час турніру та велике число учасник ів , 
змагуни можуть голоситись т ільки до одної конкуренц і ї , 

яку зазначать точно на реєстраційнім листку. 

У змаганняx можуть брати участь змагуни (-ки) 
яких Т'Ва є членами УСЦАК 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ л и с т о к - ДЛЯ ТЕНІСУ Т ІЛЬКИ 

5. Конкуренція та група в якій змагум хоче брати участь 

Хлопці/Мужчини Дівчата/Жінки 

Число 
конкур 

1 
3 
5 
7 
9 

11 
1З 
15 
17 
19 
21 
2З 
25 
27 
29 
З1 
3З 
З5 
З7 
З9 
41 
4З 

45 
47 
49 
51 

Вік 

1З/14 
15 і вище 
10 і нижче 
11/12 
1З/14 
15 і вище 
10 і нижче 
11/12 
1З/14 
15 і вище 
10 і нижче 
11/12 
1З/14 
15 І вище 
10 і нижче 
11/12 
1З/14 
15 і вище 
10 і нижче 
11/12 
1З/14 
15 І вище 

10 І нижче 
11/12 
1З/14 
15 І вище 

ІНДИВІДУАЛЬНІ 

10О м. змінний 
10О м змінний 
25 м. довільний 
25 м. довільний 
50 м. довільний 
50 м. довільний 
50 м. довільний 
50 м. довільний 
50 м. горIлиць 
50 м. горілиць 
25 м. горIлиць 
25 м. горілиць 
50 м. грудний 
50 м. грудний 
25 м. грудний 
25 м. грудний 
10О м. довільний 
10О м. довільний 
25 м. метелик 
25 м. метелик 
50 м. метелик 
50 м. метелик 

ГІНЦІ 

4x25 м. довільний 
4x25 м. довільний 
4x5О м. довільний 
4x5О м, змінний 

Вік 

1З/14 
15 І вище 
10 і нижче 
10/12 
1З/14 
15 і вище 
10 І нижче 
11/12 
1З/14 
15 І вище 
10 1 нижче 
11/12 
1З/14 
15 І вище 
10 і нижче 
11/12 
1З/14 
15 і вище 
10 І нижче 
11/12 
1З/14 
15 і вище 

10 і нижче 
11/12 
1З/14 
15 І вище 

Число 
конкур. 

2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
З0 
З2 
З4 
З6 
З8 
40 
42 
44 

46 
48 
50 
52 

Змагуни (-ки) можуть брати участь в трьох Індивідуальних 
конкуренціяx І один раз в гінцяx. Г інці будуть устIйненI клюбо-
вими тренерами або представниками. 

РЕЧЕНЕЦЬ ЗГОЛОШЕННЯ до 15-го серпня 1996 року на 
руки Марійки Бокал0, провідника змагань. Реєстрації над ба
сейном НЕ ВІДБУДЕТЬСЯ. Вписове виносить 5 дол. в ід зма-
гуна (-ки) 

КАРТА ЗГОЛОШЕННЯ 

Ім'я, прізвище: (по-англійськи) 

Конкуренція Час 

Просимо вислати карту зголошення разом з впVісовим (чек 
виписаний на „Ukrain ian Sports Federat ion") 

„ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" , ПЛАСТ, НЕПРИНАЛЕЖНI І К.Л.К. 
МагIа ВокаIо, 742 Linden Avenue, Rahway N.J. 07065 
(908) 382-2223 

„ТРИЗУБ" 
Taras Mldzak, 1135 MIIl Creek Road, Southampton, PA 18966 
(215) 322-7581 

СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 
Olena Halkowycz, 94 Fycke Lane, Teaneck, N.J. 07666 
(201)692-1471 


