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Президент Б. Клінтон формує новий Уряд 

М. Олбрайт 

Вашінґтон. — у перший 
день урядування у новій ка
денції президент Билл 
Клінтон почав працювати 
над новим складом свого 
Уряду, приймаючи резиґна
ції кількох чільних його 
членів, включно з секрета
рем Державного департа
менту Ворреном Кристо-
фером. 

Виглядає, що Прези
дент хоче якнайшвидше 
сформувати новий Уряд і 
взятися до не надто лег
кого завдання, співпрацю
вати з новим республікан
ським Конгресом. Офі
ційні чинники Білого До
му кажуть, що може в 
кінці тижня президент 
матиме пресову конфе
ренцію, на котрій скаже 
про дальші зміни в Уряді 
та можливо вже зможе 
назвати деяких із тих, що 
прийдуть на зміну. 

Серед тих, яі^ізадовіда 
Президентові свій відхід, є 
секретар Департаменту 
оборони Вілліям Перрі, 

В, Коген 

керівник персоналу Біло
го Дому Леон Пенетта і 
секретар Департаменту 
торгівлі Мікі Кентор. 
Крім того є чутки, що де
які зміни хоче зробити 
сам Президент як, нап
риклад, у випадку секре
таря Департаменту енер
гетики Гейзел О'Лірі, з 
особистих причин має в 
пляні відійти також сек
ретар Департаменту праці 
Роберт Райш. Одначе при
пущення про зміну Гене
рального прокуратора 
Дженет Ріно, мабуть, не 
здійсниться з уваги на 
всякі залеглі слідства, 
причетні до президента Б. 
Клінтона особисто, його 
дружини Гилларі та їхніх 
приятелів і помічників. 

Нові зміни, а особливо 
в Уряді, можуть дати пер
ші проблиски майбутніх 
приоритетів у цій другій 
каденції президента Б. 
Клінтона та його спів
праці з новим республі
канським Конгресом. 

П. Лазаренко звернуся до парляменту 
Київ (УНІАР). — Тут у 

вівторок, 3-го грудня, у 
Верховній Раді України се
ред депутатів поширено 
листа прем' єр -міністра 
Павла Лазаренка на ад
ресу голови парляменту 
Олександра Мороза. 

В документі сказано, 
що це відповідь на листа 
О. Мороза, надісланого 
до Кабінету Міністрів 
27-го листопада. Лазарен
ко інформує, що переда
ний парляментові зако
нопроект про заходи щодо 
стабілізації народного 
господарства та віднов
лення економічного зрос
тання в Україні є ком
плексним актом, який 
рхоплює цілий бльок 

зако-нопроєкту в Україні 
ви-никне два паралельно 
діючих законодавства, 
які дублюватимуть одне 
одного, то Лазаренко заз
начив, що такі паралель
ні законодавства діють 
уже сьогодні. Вони вини
кають у зв'язку з прий
няттям Верховною Радою 
України чергових законів. 

Верховна Рада України 
у законодавчі та інші нор
мативні акти вносить змі
ни, які не суперечать цим 
законам. Така ж норма 
передбачена і в поданому 
Кабінетом Міністрів Ук
раїни проекті закону про 
заходи щодо стабілізації 
народного господарства 
та відновлення економіч-

/їГроблем, шр потребують ного зростання, пояснює 
вирішення ляя забезпе- П. Лазаренко. 

Кабінет Міністрів про
понує розглянути цей за
конопроект у першому 
читанні, внести пропозиції 

чення економічного зрос
тання. Відносно ж побо-
юкання голови парлямен
ту, що в наслідок прий
няття запропонованого 
Кабінетом Міністрів (Закінчення на стор. 3) 

ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМІТЕТ УНСОЮЗУ ВІДБУВ НАРАДИ 
Джерзі Ситі, Н. Дж. — 

Тут в середу, 6-го листо
пада, відбулись звичайні 
збори Екзекутивного Ко
мітету УНСоюзу, під час 
яких обговорено основні 
біжучі справи, включно з 
питаннями можливої злу-
ки з Українською Народ
ною Поміччю та з Україн
ським Братським Союзом 
та пертрактаціями в тих 
справах з Департаментом 
забезпечення стейту Ню 
Джерзі. 

В нарадах, якими про
водила предсідник Звіяна 
Дячук, крім неї взяли 
участь заступник пред-
сідника д-р Нестор Олес-
ницький, директор для 
Канади д-р Петро Сава-
рин, секретар Марта Лис
ко, касир Олександер 
Благітка і голова Кон
трольної Комісії Степан 
Гавриш. Для звітування 
були присутні головний 
редактор „Свободи" Зе-
нон Снилик і головний ре
дактор „Українського 
Тижневика " Рома Гадзе-
вич. Свою неприсутність з 
уваги на захворіння оп
равдала заступниця пред-
сідника Аня Дидик-Пет-
ренко. 

Звітування, згідно з 
традицією після прийнят
тя порядку нарад, запо

чаткував касир О. Благіт-

Звіт касира 

Олександер Благітка 
звітував, що майно Укра
їнського Народного Со
юзу збільшилось на май
же 900,000 дол. у перших 
дев'ятьох місяцях 1996 
року до суми 75,684,730 
дол. у порівнянні з тим же 
періодом у 1995 році. 

Зріст майна УНС при 
кінцевому річному зам
кненні книг за 1995 р. був 
всього тільки на 149,505 
дол. 

Продаж пенсійних гра
мот зменшилась на 70 
відсотків до суми 417,042, 
дол., а продаж універса
льних забезпеченевих 
грамот впала на 42.57 від
сотків, або на суму 34,000 
дол. Причиною є брак 
професійних продавців за
безпечення. Прихід з 
вкладок зменшився приб
лизно на 4 відсотки до су
ми 1,574,295 дол. Втіш
ним, щодо вкладок є те, 
що Додаткова забезпече-
нева програма (АІР) при
несла додаткових вкла
док на суму 441,600 дол. у 
перших дев'ятьох міся
цях 1996 року. Ця прог
рама не мала такого успі

ху як ми сподівались, бе
ручи до уваги досвід дру
гих братських установ 

Негативним є також і 
те, що кожного року збі-
льшається згрошевлення 
грамот . До 30-го вересня 
1996 року виказано цей 
зріст на 64 відсотки у по
рівнянні з тим самим пе
ріодом часу в 1995 році. А. 
Благітка звернув та-кож 
увагу і на це, що цьо-го 
року виплачено на 20 
відсотків менше посмерт
них виплат. 

У 1996 році виплачено 
300,000 дивіденди чле
нам. Актуарій УНС запро
понував, щоб цю практи
ку зліквідувати, але А. 
Благітка рекомендував 
щоб виплату дивіденди 
продовжити ще на один 
рік. Винагороди УНС ма
ліють з кожним роком, а 
єдиний видаток, який він 
хотів би бачити більшим 
це винагорода організато
рам членів, а в дійсності 
вона зменшилась на 62 
відсотки. На його думку 
це є ще одним показником 
упадку в кількості нового 
членства. 

Уряд Канади збільшив 
податок від інвестицій на 
355 відсотків, або 58,000 
дол., що коштувало цього 
року УНС 74,722 дол. за 

цей податок, якого ще то
му чотири роки зовсім не 
було. 

Приходи Союзівки у 
перших дев'ятьох місяцях 
збільшились на 25 від
сотків у порівнянні з та
ким же періодом у 1995 
році, але й видатки збі
льшились на 27 відсотків. 
Кращими успіхами цього 
року можуть похвалитися 
видання УНС. Приходи 
„Свободи" і „Українсько
го Тижневика" збільши
лись на 20 відсотків, а ви
датки зменшились на 
п'ять відсотків. Одначе 
треба було доплатити 
182,000 дол., але це було 
на 250,000 дол. менше як 
рік перед тим. 

Стосовно корпорації 
будинку, то А. Благітка 
підкреслив, що всього ті
льки 5,000 KB. стіп зали
шилось в будинку до ви-
наймлення. Одначе це 
збільшиться на додатко
вих 9,000 стіп у лютому 
або березні 1997 року, ко
ли один із льокаторів 
займе один цілий поверх, а 
опорожнить своє тепе
рішнє приміщення. За ви-
наймлення місця в нашо
му будинку побираюмо 20 
дол. за KB. стопу, що все 

(Закінчення на стор. 4) 

Російські лобісти перебували у Вашінгтоні 
Вашінґтон (Р. Л, Хо- Після обіду Лебедь вис-

мяк). — Російський еко
номіст Єґор Ґайдар вва
жає головною причиною 
проблем своєї країни не-
плачення податків. Дос
відчений генерал і полі
тичний неофіт Алєксандр 
Лебедь вважає головною 
проблемою брак довір'я 
до президента і до уряду, 
а податкову систему нази
ває жахливою. 

Зате вони однозгідні в 
тому, що справи в Росії 
покращають і обидва од
ного дня у Вашінґтоні 
займались лобуванням в 
користь своєї держави. Це 
було 22-го листопада ц. р. 
Лебедь і Ґайдар виступа
ли окремо, але ціль їх бу
ла однакова: показати Ро
сію в надійному світлі, не 
закриваючи при тому її 
вад. Те, що за кілька днів 
до їхніх відвідин Вашінґ-
тону нюйоркська біржа 
почала торгувати акціями 
російської фірми, а кіль
ка днів пізніше на амери
канський ринок мали вий
ти перші російські облі
гації, пожвавило зацікав
лення виступами цих не
офіційних лобістів новіт
ньої Росії. 

вранці 22-го листопада 
Ґайдар виступив на прес-
конференції в Національ
ному пресовому клюбі. 

тупив у престижевому го
телі „Віллард" на зустрічі 
Американсько-російської 
ділової ради, де його 
представляв відомий ва-
шінґтонський адвокат, по
літичний діяч і колишній 
амбасадор у Москві Ро
берт Стравс. 

Перед президентськими 
виборами в Росії, пояснив 
Ґайдар, уряд не надто пи
льно збирав податки; піс
ля виборів — уряд був 
паралізований недугою 
президента Боріса Єльци
на і підприємства зрозумі
ли, що ніхто не буде сер
йозно ставитись до непла-
чення податків. Крім того, 
додав він, податкова сис
тема в Росії така, що за
вантажує чесних платни
ків і відкриває вийнятки 
для інших. І так, податки 
із заробітньої платні сяга
ють 50 відсотків; а подат
ки з інших доходів — 
нуль, тому наприклад, 
банки відкривають рахун
ки працівникам і відсотки, 
які наростають на цих ра
хунках, не є податковані. 

Також соціяльне забез
печення в Росії не досить 
цільове: 80 відсотків лю
дей, які дістають соціяль-
ну допомогу, не є в кате
горії бідних. 

(Закінчення на стор. 4) 

Державна дума передумала 
Мотш^^^^^Д^ржшт^ 

дума Російської Федерації 
на ранньому засіданні 5-го 
грудня ухвалила звер
нення до президентів Ук
раїни і РФ щодо недоціль-
ности розподілу Чорно
морської фльоти. Свою 
пропозицію депутати Дер
жавної думи обґрунтува
ли тим, що спроби поділи
ти фльоту привели до за-

тщшт між Q6DMS^ дер
жавами, а це "грає на руку 
опонентам Украши і Росії на 
міжнародній арені". 

Державна дума запро
понувала зберегти спіль
не командування фльо-
тою, а саму фльоту зміц
нити і зробити "єдиною, 
неподільною стратегіч
ною одиницею двох дер
жав". 

Україна стає бажаним партнером 
Київ. — Про перебіг 

Лісабонської конференції, 
що тривала 2-3 грудня ц. 
p., розповів учасникам 
пресконференції в Адмі
ністрації Президента Ук
раїни керівник управління 
міжнародної політики АП 
Володимир Огризко. Ін
формуючи журналістів 
про виступ Президента 
Леоніда Кучми, В. Огриз
ко зазначив, що в доповіді 
Президент, між іншим, 
торкнувся, зокрема, засад 
побудови безпеки в Евро-
пі і необхідности забезпе
чення принципів непоруш-
ности кордонів країн. Що
до останнього, Л. Кучма 
сказав: "Нехтування цими 

Український Музичний Інститут Америки розпочинає 
відзначення свого 45'ЛІття 

Ювілейний з'їзд УМІА 

W Джерзі Ситі, Н. Дж. 
(Г. Колесса). — Цього на
вчального року Українсь
кому Музичному Інститу
тові Америки виповню
ється 45 років. Старання
ми відомих українських 
музиків, а перш за все йо
го засновника Романа Са-
вицького, ст., УМІА спри
чинився не тільки до 
культурно-музичного ви
ховання уже не одного по
коління, але й до широ
кого ознайомлення своїх 
учнів (серед яких були і є 
теж неукраїнці) з україн
ським музичним мистец
твом, а тим самим — і до 
поширення української 
музики на американсь
кому континенті. Теперіш
нім президентом УМІА є 
відома піяністка, профе
сор Дарія Гординська-Ка-
ранович. 

Мґр Б, Волянська (справа) та співачка Л. Банкова 
в редакції „ Свободи'\ 

— Відзначення юві
лею УМІА розпочинаємо 
15-го грудня ц. р. з'їздом 
викладачів, які прибудуть 
з різних кінців ЗСА, — 
говорить багаторічна вик
ладач інституту, заснов
ник і керівник ансамблю 

„Промінь" при УМІА мґр 
Богданна Волянська. — 
З'їзд проходитиме в Ню 
Йорку, в Домі Визвольно
го Фронту, 136 Друга аве
ню. У його програмі — 

(Закінчення на стор. 3) 

принципами має автомати
чно вводити в дію еконо
мічні і політичні санкції". 

Щодо процесів поши
рення й реформування та
ких міжнародних органі
зацій, як НАТО, EC, ЗЕС, 
то констатувалася необ
хідність враховувати при 
чому загальноєвропейсь
кі інтереси, причому особ
ливо мають бути застере
жені інтереси саме тих 
держав, які знаходяться 
поза цими інтересами. 

В. Огризко наголосив, 
що за підсумками конфе
ренції були ухвалені дек-
лярація конференції і 
деклярація щодо моделю 
безпеки, й ці ухвалені до
кументи цілком відпові
дають інтересам України. 
В деклярації самміту да
ється висока оцінка виве
денню з теренів України 
ядерної зброї, а в декля
рації щодо моделю безпе
ки наголошується на необ
хідності посилення захисту 
позабльокових держав. 

"Різко підвищився рі
вень України на міжна
родній арені, визнана лі
нія, що проводить Прези
дент Леонід Кучма, зрос
тає роля нашої держави 
як стабілізуючого фак
тора в Европі, — зазначив 
В. Огризко і продовжив, 
—- Україна стає бажаним 
партнером". 

Щодо лінії, яку прово
дить український Прези
дент, то це "найбільш 
адекватне врахування ін
тересів держави. Вона 
більш прагматична і поз
бавлена ідеологічних на
шарувань, адекватно від
дзеркалює ситуацію нав
коло України, спрямована 
на забезпечення інтересів 
України". 

ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЦЕНТР для 
ЧОРНОБИЛЬЦІВ 

КИЇВ. — Голова Верховної Ради 
України Олександер Мороз зустрів
ся з делегацією американських 
християн, які прибули до Києва для 
участи у з'їзді ХДПУ. П)лова пар
ляменту охарактеризував з'їзд ХД
ПУ як позитивне явище, додавши: 
"хоча з іншого боку, з'являється 
конкурент тієї політичної сили, яку 
представляю я". Певна річ, він мав 
на увазі Соціялістичну Партію Ук
раїни, яку він очолює. О. Мороз 
розповів гостям про ухвалені пар-
ляментом закони, покликані прива
бити інвесторів і висловив певність, 
що співробітництво з американсь
кими християнами дасть позитивні 
результати. Голова американської 
делегації, президент організації 
"Християнський міст" Майкл Мор-
ґуліс зазначив, що парлямент — це 
обличчя України і вони перекона
лися, що "Україна має мудре об
личчя". Морґуліс повідомив, що 
американські християни виступили 
з ініціятивою створити спільно з 
українськими підприємцями Ме
дичний і Духовний центр ц^яя тих, 
хто постраждав від катастрофи в 
Чорнобилі. У зустрічі взяли участь 
член Комісії з питань економічної 
політики Валерій Бабич та керівник 
Секретаріяту голови Верховної Ра
ди Іван Мусієнко. Зустріч закінчи
лася Молитвою за Україну. 

ВИСТАВКА БУДІВЕЛЬНИХ ТОВАРІВ 

КИЇВ. — Тут у Національному вис
тавочному центрі відкрито вистав
ку "Будукраі°на-96". Виставку орга
нізувала фірма МАОК з Німеччи
ни, яка вже 25 років спеціялізуєть-
ся в організації тематичних виста
вок. Серед експонентів — відомі 
європейські фірми, які представили 
будівельні матеріяли, вироби з них і 

техніку, є також меблі для ван-них 
кімнат, кондиціонери, кераміка і 
багато іншого. 

ОБГОВОРИЛИ ПРОБЛЕМИ 
ПРАВОСЛАВІЯ 

КИЇВ. — Президент України Леонід 
Кучма зустрівся з Патріярхом УПЦ 
КП Філаретом на прохання Патрі-
ярха. Під час зустрічі йшлося про 
міжконфесійні відносини та шляхи 
об'єднання православних України. 
Президент висловив готовість під
тримати ініціятиви, спрямовані на 
об'єднання Православних Церков. 
На думку Л.Кучми, не можна ви
являти байдужість до міжцерков-
них конфліктів, успадкованих від 
минулого. Патріярх розповів про 
своє бачення виходу зі складної си
туації, зокрема, він вважає, що до 
об'єднання треба рухатися посту
пово. Патріярх Філарет висловив 
занепокоєння з приводу активізації 
діяльности в Україні деяких закор
донних тоталітарних сект. Прези
дент погодився, що молодь України 
потребує захисту від духовної аґре-

ПАРЛЯМЕНТ ВВАЖАЄ КРИТИКУ 
БЕЗПІДСТАВНОЮ 

КИЇВ. — Пресова служба Верхов
ної Ради України оприлюднила зая
ву, у якій сказано, що останнім ча
сом газети "Урядовий Кур'єр", "Ук
раїна Молода", "Нєзавісімость" 
вмістили низку матеріялів, де Вер
ховну Раду України звинувачено у 
зволіканні з прийняттям важливих 
законодавчих актів. У згаданих ма-
теріялах повторено висловлювання 
голови Адміністрації Президента 
Дмитра Табачника на зустрічі з 
представниками засобів масової ін
формації. При чому Д. Табачник 
посилався на звернення Президента 

України Леоніда Кучми до депута
тів Верховної Ради з приводу роз
гляду невідкладних законопроек
тів. На відміну від зваженого і кон
структивного листа Президента, 
висловлювання Д. Табачника пре
сова служба Верховної Ради вва
жає "зухвалими", а судження "без
апеляційними". Наприклад, Д. Та
бачник стверджує, що внесені Пре
зидентом законопроекти практично 
не розглядаються у Верховній Раді. 
Голова парляменту О. Мороз у від
повіді Президентові не погодився з 
невиправданою категоричністю зви
нувачень на адресу депутатів. Пре
сова служба Верховної Ради засте
рігає, що протистояння між різни
ми гілками влади шкодить державі 
та служить "спекулятивним інте
ресам окремих політичних сил і 
владних груп". 

О. КОЛІНЬКО ЗВЕРНУЛАСЯ ДО 
КЕРІВНИЦТВА УКРАЇНИ 

ЛЬВІВ. — Заступник генерального 
прокурора України Ольга Колінько 
звернулася з відкритою заявою до 
Президента, Верховної Ради та го
лови Конституційного суду України. 
Як уже інформовано, 7-го квітня 
1996 року 70 відсотків виборців Ле-
вандівської виборчої округи Львів
ської области обрали її депутатом 
Верховної Ради України. Центра
льна виборча комісія не зареєстру
вала О. Колінько народним депута
том України. О. Колінько подала 
скаргу до Верховного суду ще п'ять 
місяців тому, але її досі не разгля-
нуто. "Судовий процес і рішення 
Центральної виборчої комісії — 
ланки однієї, чітко сплянованої по
літичної розправи, — пише О. Ко
лінько. — Ігнорування закону з бо
ку найвищої судової інстанції ста
вить під сумнів проголошений курс 
побудови демократичного правного 
суспільства". 

В А І М Е Р И І Д І 

у СЕРЕДУ, 4-ГО ГРУДНЯ, у Фармінжґдейлі на Лонґ 
Айленді відбувся похоронний обряд 15-ох осіб, що за
гинули у трагічній катастрофі летунської лінії ТВА 17-
го липня 1996 року, тіл котрих ніколи не віднайдено. 
На цвинтарі Парк Лон поховано 15 домовин з особис
тими речами тих загиблих у присутності їхніх рідних, 
представників летунської лінії та інших міських і стей-
тових урядовців. Одначе, не всі родини загиблих були 
задоволені цим похоронним церемоніялом, який був 
уряджений виключно згаданою летунською лінією без 
будь-яких ураховань побажань рідних і це на думку де
яких з них було образливим. 

У С В І Т І 
у СЕРЕДУ, 4.ГО ГРУДНЯ, В ОСЛЬО столиці Нор
вегії уряд Гватемалі та провідники гватемальських 
повстанців формально погодилися припинити вживан
ня зброї проти одні одних і тим закінчи.пи 35-річну бо
ротьбу, в якій загинуло понад 100,000 осіб. У церемоні-
яльній залі, де в 1992 році Гватемальська активістка з 
племени Мая, Рігоберта Менчу, отримала Нобелівську 
нагороду, підписано цей договір „дефінітивного припи
нення вогню". Це був перший з трьох і найбільш симво
лічний з договорів, які мають підписати колишні комба
танти обидвох сторін. Інші два запляновано підписуваги 
29-го грудня в Ґватемаля Ситі, столиці Ґватималі. 
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Загадковий сенс СНД 
Нічого так добре не пам'ятаємо з незабутньо

го 1991 року, як тріюмфальний загальнонаціо
нальний референдум в Україні 1-го фудня і ство
рення через декілька днів, 8-го грудня, Спів-
дружности Незалежних Держав. Але коли пер
ша подія була для українців в усьому світі як 
чудодійний лік на всі наші історичні рани, то 
друга, м'яко кажучи, не викликала якогось осо
бливого ентузіязму. Від самого початку в цій аб-
ревіятурі — СНД — вчувалося шіось непевне й 
не конче потрібне. Проте в післяреферендумній 
евфорії ніхто дуже й не вникав в обставини за
снування співдружности. Тим більше, що тоді в 
Мінську, точніше — у Біловезькій пущі, Боріс 
Єльцин, Леонід Кравчук і Станіслав Шушкевич 
здійснили справді об'єктивно назрілу акцію: при
пинили існування есер, найкривавішої в світі 
імперії. У порівнянні з цією великою місією ство
рення якогось там СНД розумілося як щось тим
часове і навіть позитивне, адже ж українська сто
рона інтепретувала цю нову міждержавну орга
нізацію як „шляхетний спосіб скасування шлю
бу". Ніхто з нас тоді не помітив, що росіяни, зі свого 
боку, до цієї української інтерпретації не прилу
чилися. Чому? Бо вони ще того самого дня до
бре знали, що „співдружність" стане чимось зо
всім протилежним, ніж сниться довірливим ук
раїнцям, а саме — підвалиною нового союзу на 
чолі вже не з імперською і не комуністичною, а 
„демократичною" Росією. 

Єльцин тим часом боровся зовсім не за де
мократію, а за особисту владу. Він, президент 
Росії, не мав ніякої іншої ради невтралізувати 
президента есер ГЬрбачрва, свого найіі]да^ш^^^ 
ііюгалровівшії^г як тшьки .роав^аааті^й^ 
ський Союз. І це Єльцинові вповні вдалося. Щодо ж 
до свого політичного світогляду, то Єльцин від 
Горбачова далеко не втік — жоден з них не міг 
змінити імперської природи Москви, що віками 
утверджувался в експансіонізмі і підкоренні су
сідніх народів. Вже коли СССР тріщав і розва-
лювася, Горбачов все ще остерігав республіки, 
які пробуджувалися до самостійного життя, від 
„анахронічного сепаратизму": мовляв весь світ 
все глибше інтегрується, об'єднується, а тут якісь 
несучасні, відсталі самостійники розбігаються 
в усі боки від керівного центру. Щоб вони таки 
не задалеко розбіглися, й було створено Спів
дружність Незалежних Держав. 

А чому саме в Мінську? Тому що скомпромі-
тована усією своєю історією Москва мусіла бо
дай вдавати, що відтепер вона добровільно від
ступила убік. В Києві СНД теж не могла „освя
титися", бо Україна переживала справжній ре
несанс національного патріотизму, і приїзд Єльци
на міг би викликати масові протести. Залиша
лася Біловезька пуща, глухі білоруські ліси, з 
боліт яких з'явилося на світ білий це чудо-диво. 
Єльцина в Росії мало не з'їли шовіністи-вели-
кодержавники, але то була тільки відрухова ре
акція, спричинена занепадом СССР і комуніс
тичної ідеології. Більш далекоглядні російські 
політики дуже скоро зрозуміли, що Єльцин в 
конкретній ситуації здобув велику перемогу са
ме в сенсі відновлення імперії. То була навіть 
подвійна перемога: поперше, найважливіша ім
перська ціль, Україна, виявилася прив'язаною 
до Москви; подруге, російсько-українсьо-біло-
руська „співдружність" прокладала просту сте
жку до відродження традиційної ідеології ро
сійського месіянізму і слов'янофільства. Най-
славніший російський борець з комунізмом, 
Алєксандр Солженіцин, який, разом з тим, був і 
є найбільшим апологетом відновлення „великої 
Росії", порадив утворити російсько-українсько-
білоруське ядро імперії. Інші, менш самостійні, 
нікуди й так не дінуться. 

Чим є СНД сьогодні? Чи проходить там про
цес „шляхетного скасування шлюбу"? 

Бачимо щось абсолютно протилежне. Вини
кають все нові координаційні органи та наддер
жавні структури. Почалося з безневинного еко
номічного співробітництва, з міждержавного 
Економічного комітету, а дійшло до міністерств 
закордонних справ, оборони. Тепер Москва ак
тивно затягає незалежні країни СНД до Між-
парляментарної асамблеї. Україна, як відомо, в 
багатьох структурах СНД є тільки асоційованим 
членом, однак антиукраїнські сили діють з обох 
боків — через СНД і через Верховну Раду Украї
ни, де вже понад рік ліві депутати намагаються 
нав'язати обговорення „переваг" України , якщо 
вона стане членом Міжпарляментарної асам
блеї. Можна навіть сказати, що СНД вже має 
свою неоімперську ідеологію, вістрям якої є те
за, що там, де здійснюється економічна спів
праця, повинин бути заснований військово-
політичний союз. 

У 1994 році, після пер
ших кроків нововибрано-
го президента Білорусі 
Алєксандра Лукашенка, 
спрямованих на віднов
лення нового союзу з Ро
сійською Федерацією, пи
тає один диктор-журна-
ліст другого: що то має 
означати? Це значить, що 
Польща має знову спіль
ний кордон з Росією, — 
відповідає трохи збенте
жено другий журналіст на 
варшавській телепередачі. 
Нещодавній диверсійний 
референдум, в результаті 
якого русофіл А. Лука
шенко став диктатором, 
потвердив передбачення 
польського журналіста, 
що, на жаль, Білорусь 
стала часткою ступневого 
реставрованої російської 
імперії. Пізнавши краще 
свого дальшого чи ближ
чого сусіда, що їм, на 
жаль, довго взяло, Чехія, 
Словаччина, Польща, Ма-
дярщина та інші поспіша
ють під оборонну парасо
лю НАТО. Москва лютує і 
далі рішуче опонує по
ширенню Північно-Атлан-
тійського союзу на кордон 
РФ, бо нібито НАТО ста
новить загрозу для Росії. 
Хоч усім відомо, що сусі
ди тиснуться до альянсу 
Заходу тільки в побою

ванні можливої поновної 
напасти із Сходу. 

Томас С. Фрідмен, за
кордонний кореспондент, 
в своїй статті п. з. „Биґ 
бенґ" в „Ню Йорк Таймсі" 
з 27-го листопада ц. р. пи
ше, що росіяни не розу
міють, чому НАТО хоче 
конче включити кілька 
малих центральноєвро
пейських країн до союзу. 
Метою є безпека, але як її 
осягнути, — питає росій
ський „генерал Шевцов, 
московський зв'язковий в 
НАТО; безпека залежить 
від стосунків НАТО і Ро
сії. А другий російський 
генерал-імперіяліст, Ро-
діонов, заявив у Москві 
28-го листопада, що Росія 
націлить свої ядерні ра
кети на сусідні країни, які 
будуть прийняті в НАТО. 
Під час вечері, — продов
жує автор, — з мадярсь
ким, румунським, слова
цьким естонським, чесь
ким і шведським пред
ставниками до Північно-
Атлантійського оборон
ного союзу, всі диплома
ти, за вийнятком шведа, 
заявили, що їхні країни 
мусять бути серед перших 
прийнятих до складу НА
ТО. Ці дипломати переко
нані, що з включенням до 
НАТО їхні держави бу

дуть утверджені як де
мократії. У відповідь на 
запит естонського пред
ставника, автор, здається, 
нерозважно зареаґував, 
що Естонія не стане чле
ном НАТО. Таке передба
чення стало неприємним 
ударом для естонського 
гостя. Варто тут навести 
думку уступаючого відо
мого сенатора Сема Нан-
на, одного з кандидатів на 
секретаря державного де
партаменту. Сенатор Нанн 
під час інтерв'ю на „Міт 
тзе Пресе", програма те
лебачення ч. 4, 24-го лис
топада, підкреслив, що з 
прийняттям нових членів 
в НАТО — Чехії, Мадяр-
щини, Польщі потрібно за
просити до оборонного со
юзу балтійські країни і 
Україну. В той самий час 
конечно є знайти також 
умови для мирних норма
льних взаємин з Росією. 

Питання поширення 
НАТО, твердить автор, не 
знайшло належного об
ґрунтування і справ в за
родку була погано заду
мана. Все-таки, в тепе
рішніх обставинах, потре
бу поширення НАТО на 
схід неможливо стримати. 
Оборонці задуму наполя
гають, що поширення Пів
нічно-Атлантійського обо

ронного союзу може бути 
зреалізоване без погір
шення стосунків з Росією, 
в довірочному листі Бо
рис Єльцин в день після 
його перевибору писав до 
президента Билла Клін
тона, їцо ЗСА і Росія пот
ребують чимскоріше 
сконцентруватись на „тих 
проблемах, де рівноваги 
спільних інтересів ще не 
було досягнуто — пере
довсім на реформі євро
пейських структур безпе
ки". Першим завданням 
нового секретаря держав
ного департаменту повин
на стати пертрактація 
офери Б. Єльцина. Ніщо 
не може бути важливіше, 
підкреслює автор. Якщо 
можливо прийти до поро
зуміння з Росією у справі 
поширення НАТО, це пос
прияло б спорудженню 
структур безпеки в Европі 
після закінчення холодної 
війни. Коли ж до порозу
міння не прийде, поши
рення НАТО засіє неста
більність. Старші амери
канські чиновники гово
рять, що коли росіяни не 
противитимуться поши
ренню НАТО, то Вашінґ-
тон готовий прийняти хар
тію з Москвою і надати 

(Закінчення на стор. 3) 

Недавно в одному з 
фі ля дельфійських „су
пермаркетів" зустрів я 
мого доброго знайомого. 
Він якраз з надзвичайною 
увагою розглядав різні 
морські риби, а коли мене 
побачив, заговорив: 

— Ось гляньте. Зараз 
же один шматочок риби 
коштує більше, ніж ко
лись цілий обід... і це все 
через оту інфляцію! 

— Не так через неї, — 
відповів я, — а радше че
рез різні складні елемен
ти, які впливають на вза
ємовідношення між пос
тачанням і попитом. 

— Теорія теорією, а де 
ж факти? — допитливо 
завважив мій знайомий. 

Загальне виявлення 
деяких фактів дало спо
нуку нашій розмові поча
ти від рибного „постачан
ня" чи пак, як економісти 
вживають, від „пропози
ції''. Стало бо відомим, 
ще недостача риби не об
межується тільки до од
ного місця. Вона турбує 
ри-балок на цілому ґльо-
бі. Наприклад, Харчова і 
аграрна організація ООН 
інформує, що 70 відсотків 
світового рибного запасу 
сильно експлуатовані, 
спостошені або в дуже по-
ізільному темпі відбудо-

Юрій Р. Рибак 

Дилема рибної експлуатації 
вуються. Це все спричи
нює менший улов, який 
пекуче відчувають не ті
льки на водах ЗСА і Ка
нади, але також вздовж 
узбережжя Нігерії (Аф
рика), на Китайському 
морі, Індійському океані, 
Середземному морі і пів
нічному заході Тихого 
океану. Ця серйозна дій
сність набуває особливого 
значення у професійних 
дебатах з приводу того, чи 
^ jj^^yjjjj^f^nzS роках світ 
буде спроможний себе 
прохарчувати. Як же до 
цього дійшло? 

Однією з поважних 
причин є нагла модерні
зація рибальських човнів. 
Вони одержали сильні мо
тори для плавби та нове 
технологічне приладдя 
для виявлення рибних об-
шарів (banks). Значно теж 
побільшилась їхня вели
чина і кількість. Вони в 
числі понад З мільйони 
одиниць у 1992 році про
різували морські хвилі у 
погоні за рибними запаса
ми, які меншають з кож
ним днем. Це змусило 
човни запливати дальше і 
дальше, закидати сіті 

глибше і глибше. Вони 
практично зайняли увесь 
простір, експлуатуючи 
щораз більше родів різних 
риб. На основі цього мож
на судити, що рибна ін
дустрія виявила вищу 
продуктивність у вишуку
ванні риби на великий 
маштаб, як теж у більшо
му і кращому зберіганні 
улову в холодильниках, а 
продукуванням консервів 
на місці плаваючі фабри-
ки заощадили кошти про
дукції. І рибна індустрія 
ніколи не обсягнула б та
кого розмаху, якби не ма
ла підтримки з боку дер
жавної економічної полі
тики і грошової дотації 
урядів. Ось, наприклад, 
ЗСА, найбільші у світі 
ловці риби після Китаю, 
Перу, Японії і Чіле, дали 
своїм рибалкам низько
відсоткову позику на чов
ни і звільнили від податку 
за пальне. Інші країни від
чули наглу конечність 
протидіяти ґльобальній 
конкуренції і взялись 
ефективніше використо
вувати можливості захо
плення для себе якнай
більшої пайки улову. Ви

слів став катастрофаль-
ний: забагато човнів, а за
мало риби! Не диво, що 
тепер світова рибна індус
трія працює з річним не
добором 50 блн. дол., які 
покривають платники по
датку. 

А щоб рибну індуст
рію зробити прибутко
вою, потрібно б перевести 
зміни: збільшити ціни на 
71 відстотків за рибу або 
одній чверті світової 
фльоти не дозволити вип
ливати у відкрите море. 
Цього всього не було у 
минулому, бо віками про
стори океанів і труднощі 
мореплавства автоматич
но обмежували аквітність. 
Сучасні рибалки завважу
ють, що традиції щсдо якос-
ти риби підлягають основ
ним змінам, бо колись те, 
що відкидали їхні батьки, 
нині здобуває комерційну 
вартість. І аж напрошуЕться 
питання: як довго сучасний 
стан триватиме? Відповідь 
дуже проста: ніхто не знає, 
бо нікому невідомо, що ста
неться з морською еколо
гічною системою, коли щор
аз більше родів риби зника
тимуть. 

Усвідомлюючи невід-
радне становище з рибою, 

(Закінчення на стор. 3) 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Про Л4сірту, 
що вибрала Україну 

Ми часто тепер по
сміхаємося з того, що 
сьогодні мешканці Украї
ни „вибирають волю*\ як 
це раніше говорилося, і 
переїжджають під різни
ми претекстами на За
хід, Найчастіше вдаєть
ся кинути якір на Північ
ноамериканському кон
тиненті, де звичайно є 
родини, друзі, а часом і 
шанс подружжя. Ще бі
льше популярною темою 
насмішок, а то й щирого 
громадського обурення, є 
доволі часті тепер ви
падки, коли українські 
мужчини, яких професія 
кине на довше чи коротше 
в Україну, знаходять там 
собі скарби на потіху 
життя, незважаючи на
віть на те, що на них тут 
чекають нетерпеливо 
їхні сакраментом освяче
ні дружини, а той цілі ро
дини. 

Однак все те, коли 
розглянути ситуацію 
спокійно, зовсім природ
ний процес, який так са
мо існує в інших народах, 
і в них приймається як 
самозрозумілий. Очевид
но, маємо на думці зміни 
континенту та пошуки за 
кращими обставинами 
життя. Більша частина 
четвертої хвилі іміграції 
не прагне постійного тут 
перебування, а лише час
тинного, бо викликане 
воно матеріяльними 
умовинами, які панують 
тепер в Україні і аж ніяк 
не є бажанням кидати 
напризволяще батьків
щину. Що торкається на
ших професіоналістів, які 
знаходять „потіху" у 
самотньому перебуванні 
в УіфШш та гуолять при 
тій нагоді серця, то вже 
зовсім інша справа, але й 
для неї можна шукати 
оправдання. 

Ми, однак, що завжди 
готові до критики та 
осуду вчинків інших, якось 
рідко шукаємо доброї 
сторони у тому русі лю
дей і у тому „роздвоєнні 
почуттів", про яке недав
но писала я в цій рубриці. 
А показується, що поруч 
наших американських чи 
канадських молодих про
фесіоналістів, які їдуть 
на якийсь час в Україну, 
щоб там допомогти сво
їм фаховим знанням, але 
і знанням мови та зви

чаїв, є ще одна група мо
лодих людей з українсь
ких родин, батьки яких 
опинилися на Заході, зму
шені політичними обста
винами. Ці молоді люди 
ідуть в Україну зі щирого 
почуття і переконання, 
що там є їхня батьків
щина і що там їм „буде 
добре жити", поминаючи 
все почуте і побачене те
пер в Україні. Серед них 
опинилася власне наша 
молода товаришка по 
журналістичному званні 
— Марта. Наша дружба 
розпочалася ще перед 
двадцяти роками, на пре
гарній поляні в Гантері, 
знаній серед нас, плас
ту нок, як „поляна пана 
Кулика", де ми спільно 
таборували в „Школі Бу-
лавних", а я старалася 
своїх пластунок захо
пити журналістичною 
працею і заохотити до 
писання, а принаймні до 
спроб у таборовій газет
ці. Марта стала її редак
тором і чи не там поя
вилися її перші журна-
лістичні „твори". Хто б 
тоді подумав, що вона 
саме там заразилася 
„вірусом" журналістики і 
що кільканадцять років 
пізніше будемо читати її 
знамениті, професійно 
„скроєні" дописи з Украї
ни, що вона буде корес
пондентом „Нюзвік", 
„Ассошійтед Пресе", а пе
редусім членом редакції 
„Українського Тижневи
ка", перебуваючи на пе
реміну то у Києві, то в 
Джерзі Ситі. Здається 
що з часом Україна її зов
сім полонила. Там вона 
почувал^іся „дома", там 
знайшла^торугй^жІт^ 
тя і там буде тепер вже 
постійно перебувати. 

Цього тижня ми поп-
рощали її по 12-ти роках 
праці тут з нами і бла
гословили на новий, хоча 
вже їй добре знаний етап 
праці України, в самому її 
серці. Значить, поклик 
крови у Марти сильніший 
за затишок і добробут 
американського середо
вища, за всі економічні та 
технічні вигоди. 

З подивом і певною 
гордістю вітаю це її рі
шення, бо ж вона одна з 
тих молодих пластових 
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в 1983 році був відзначений почесною грамотою 
Української Могилянсько-Мазепинської Академії у Фі-
лядельфії. 

На особливу увагу в творчості Петра Капшученка 
заслуговує тематика голоду-геноциду, здійсненого ко-
муно-більшовицькою владою в 1932-33 роках в Украї
ні... Низка його скульптур відображає страждання ук
раїнського народу в той час: „Забрали все", „У розпа
чі", „Сирітки", „Голодом змучені", "Чекають", „Гнані" 
та ін. Власне, відкриття в Україні Петра Капшученка як 
скульптора-патріота відбулося в 60-річчя цих трагіч
них подій, що вперше відзначалися в нас на державно
му рівні. В той час Оргкомітет з проведення конкурсу 
проектів пам'ятника жертвам голоду-геноциду одер
жав із ЗСА дві скульптурні групи під девізом „Журба 
А" і „Журба Б". Розміщені в центрі виставочної залі, 
вони справляли враження — це були роботи невідомо
го тоді Петра Капшученка. 

Після цього ми запропонували йому організувати 
персональну виставку творів у Києві. Ця пропозиція 
була ним схвально прийнята. Згодом на виставку автор 
прислав 20 своїх скульптур і 47 фотографій. Його кош
том були видані каталог і афіша виставки, а також 
здійснено перевезення вантажу із ЗСА в Україну. Всі ці 
твори скульптор дарує Україні... „Він був і залишається 
сином своєї землі — України". 

Виставку відкрив голова Комісії з питань повернен
ня культурних цінностей в Україну при Кабінеті Мініс
трів України О. Федорук. 

Першим промовцем на цьому відкритті був депутат 
Верховної Ради України Левко Лук'яненко. Він сказав: 
„Ви не дали згаснути в пам'яті нашого народу надії про 
волю України. Ми відчуваємо велику радість, що Ваша 
творчість признана на Батьківщині. Про це засвідчує 
справжнє мистецьке свято під час відкриття виставки 
Ваших скульптур у музеї Т. Шевченка. Про цю подію є 
численні публікації в наших часописах, повідомлення 
радіо, телебачення, а також записи в книзі відгуків у 
залі виставки. Велика вдячність Вам за неоцінимий да-

П. Капшученко: „Гианґ. 

рунок Україні своїх скульптур і світлин. Віднині Ваше 
ім'я буде навічно вписане в золоту скарбницю україн
ської культури... Ми будемо чекати від Вас нових 
скульптурних шедеврів..." 

За дорученням колективу Державного Музею Т. 
Шевченка у Києві ось як висловилися його директор 
Ольга Поляничко та заступниця директора з наукової 
роботи Людмила Зінчук: 

„Нарешті й Ви із двадцятьма своїми скульптурами 
здійснили цю знаменну подорож, перетворивши виста
вочну залю музею у чарівний сад, за що ми щиро дя
куємо Вам. Ви багато почули та прочитали добрих та 
щирих слів про свою творчість, про ці майстерні новелі 
у теракоті, порцеляні й кераміці. Ваш незаперечний та
лант скульптора, примножений гірким трунком євша-

ну, створив справжнє інтермеццо! Нехай же сторицею 
воздається Вам за те, що свої вистраждані скульптури 
Ви подарували Україні. Вони не на день, не на рік, а на
віки ввійдуть до незнищенної скарбниці українського 
мистецтва. Щодень більше і більше киян та гостей У^ 
раїни відвідують музей і Вашу виставку. Відчуває\і ^ 
тепер і будемо довго відчувати Вашу присутність у Та
расовому домі. Ми щасливі з того, що познайомились 
із Вами — великим українцем, який у поневіряннях на 
чужині не розгубив свій козацький дух і незрадливу 
любов до неньки-України. 

Тепер Ви назавжди — наш жаданий гість і добрий 
брат!" 

А ось уривки з листа до скульптора від голови На
ціональної Комісії з питань повернення в Україну куль
турних цінностей при Кабінеті Міністрів України, дато
ваний 21-го серпня 1996 року, О. Федорука: „Ми пи
шаємося Вами і радістю пізнання Вашої щедрої твор-
чости, яка збагачує українську культуру. Ваша мис
тецька праця принесла нам багато радости. Від спілку
вання з Вашими творами — Вашим козацтвом ми стає
мо багатшими... 

... Ваші скульптури і світлини Національна Комісія 
передала в такі музеї: Національний Музей Образо
творчого Мистецтва, Державний Музей Літератури, 
Державний Музей Т. Шевченка, Дніпропетровський 
Художній Музей, Дніпропетровський Музей ім. Д. 
Яворницького, Державний Архів-Музей Літератури і 
Мистецтва. 

Ваш дарунок збігся з п'ятими роковинами неза-
лежности України. Цей дарунок має символічне значен
ня..." 

Також вітали нашого мистця директор Музею ім. 
Івана Кавалерідзе Синько та директор Київської опери 
Анатолій Мокренко. 

Зворушливим моментом на цій виставці була зу
стріч двох великих мистців із Дніпропетровщини: за
служеного скульптора України, академіка Василя Бо
родая та Петра Капшученка із ЗСА — колишніх това
ришів навчання у художньому училищі в Дніпропет
ровському. Була це дуже емоційна зустріч. 

Ми в Америці вітаємо з успіхами в Україні нашого 
великого мистця Петра Капшученка, зичимо йому міц
ного здоров'я та ще багато років творчої праці на славу 
Україні! 
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Лекції англійської мови 
ПРОСТО ПРО СКЛАДНЕ 

Зайняття чотирнадцяте 

ПРО ВИЗНАЧНИКИ ІМЕННИКА 

Англійський іменник рідко з'являється на самоті. Го
ловними його визначниками є прикметники (або інші частини 
мови, які виконують функцію визначників). Одначе існує ще 
одна група слів (їх так і називають — визначники іменника), 
які несуть важливу додаткову інформацію. Порівняйте: 
an old car; this old car; my old car. 

Коли ми говорили про артиклі, то згадували, що визнач
ники виключають один одного, себто перед кожним іменни
ком може стояти тільки одне таке слово. 

Цього разу ми розглянемо слова some, any, no, які та
кож є визначниками іменника. Вони надзвичайно розповсюд
жені в англійській мові, але не мають аналогів в українській 
(що, як завжди, створює складності). Тому не будемо спіши
тися з їх перекладом, а спробуємо спочатку зрозуміти, як 
вони „працюють". 

Приклад 1: 
І have some friends. 
Do you have any friends? 
I have no friends або 
I don't have any friends. 

Приклад 2: 
There is some milk in the cup. 
Is there any milk in the cup? 
There is no milk in the cup. 
Слова some і any — якби дві сторони монети: some — 

для стверджувальних речень, any — для запитальних і запе
речуючих речень. Ці слова вказують на долю, себто віднос
ну кількість об'єкта, про який мова. 

Порівняйте: 
І have all new books about jazz. — Я маю усі нові книги 

про джаз. 
І have some new books about jazz. — Я маю деякі нові 

книги про джаз. 
В даному випадку для перекладу підходять українські 

слова деякі або декілька, одначе вони надаються тільки для 
кількісних іменників, але не для некількісних, таких як по
вітря, молоко та ін. 

Завважте: слова some, any говорять не про те, багато чи 
мало, а про те, чи мається на увазі все ціле, чи тільки його 
частина. 

Візьмемо для їх перекладу зворот „деяка кількість" — 
звучить незграбно, зате точно. 

Отже, для кількісних іменників (за змістом тут потрібна 
множина). Приклад 1: 

У мене є кілька (деяка кількість) друзів. Або: У мене є 
друзі. 

Чи у вас є друзі? 
У мене немає друзів. 

Для некількісних іменників. Приклад 2: 
У склянці є небагато (деяка кількість) молока. Або: 
V гі^ паніп с x^rvrinirrk . . . _. 

Лй У склянці Є молоко? ,̂ ,̂ ч 
У склянці немає молока. 
Як бачите, в українській мові ці поняття не занадто 

суттєві, тоді коли англійська на них наголошує: 
Yes, І have some questions. — Чи ви маєте якісь питання? 

Так, я маю (деякі) питання. 
Do you have any salt? — Чи у вас є сіль? 
Give me some water! — Дай мені (трохи) води! 
І want to buy some apples. — Я хочу купити (трохи) яб

лук. 
Ці визначники щезнуть, якщо ми замість приблизної 

вкажемо точну міру: 
Give me а glass of water. 
I want to buy five apples. 
У слів, які ми з вами тепер вивчаємо, є ще одна особли

вість. У вищевказаних (та інших подібних до них) прикладах 
слова some, any вимовляються безнаголосно, „змазано"; 
наголос падає тільки на іменник. Можливий і інший варіянт, 
коли вони вимовляються чітко, з наголосом, не „прилипаю
чи" до іменника. Це буває тільки тоді, коли вони стоять пе
ред кількісними іменниками, найчастіше в однині, та мають 
такі значення: 

some — якийсь; 
any — будь-який, любий (тепер уже в стверджуючих ре

ченнях); 
по — ніякий, ні один. 
І saw this picture yesterday in some magazine. — Я бачив 

цю знимку вчора в якомусь журналі. 
Some boy stands at your door. — Якийсь хлопець стоїть 

біля ваших дверей. 
Any child can tell you about it. ~ Будь-яка дитина може 

розповісти вам про це. 
С о т е any day next week. — Приходіть в будь-який день 

наступного тижня. 
No man can do this. — Hi одна людина не може зробити 

цього. 
There are no stores for miles around. — Ha милі навколо 

немає жодних крамниць. 

Необхідно згадати ще одну групу визначників іменника 
— much, many, little, few, a точніше — дві пари: many, few 
вживаються з кількісними, а much, little — з некількісними 
іменниками: 

many boys, few girls; 
much time, little money. 
При цьому завважимо, що всі ці слова (як і українські 

„багато" і „мало") є прислівниками, а те, що "little — ма
ленький" може бути і прикметником — пояснюється бага
тозначністю цього слова. 

У слів little, few є своя особливість — неозначений ар
тикль міняє їх значення. Без артикля вони вказують на ма
лу, майже нулеву кількість. 

She has little money. 
He has few friends, себто практично без грошей, без дру

зів. 
У противагу цьому а little, а few означають кількість, 

хоча і відносно невелику, але вповні достатню для даних 
обставин. Порівняйте в українському варіянті: 

У мене мало часу. — У мене є трохи часу. 
І have а little money with me. 
He has few friends in this town, себто трохи грошей (дру

зів). 
Наостанці завважимо, що слово а bit дублює а little в 

розмовній мові. Не is а bit young for that. — Він трохи моло
дий для цього. 

У слів much, many є кілька еквівалентів, найзручніший 
з яких — а lot of (lots of), адже він вживається з будь-якими 
іменниками: 

а lot of books; а lot of time. 
Lots of people go to Florida on vacation. 
A lot of people come here every day. 

Автор лекцій англійської мови — Віталій Левенталь. 
Матеріял опрацювала відповідальна за рубрику Галина 
Колесса. Автор застерігає за собою усі права. 

© в. Левенталь 

ш Відеозапис „Думки" 

Український хор „Думка" складає щиру подяку 
своєму довголітньому диригентові Семенові Ко
мірному за оформлення і фінансову допомогу в 
сумі 1,000 дол. на покриття коштів видання відео-
запису ювілейного концерту з нагоди 40-ліття хору 
в Лінкольн Центрі. 

С. Комірний присвятив вищезгадану касету св. 
п. Зіні Раковській, довголітній хористці і ентузі-
ястці хору „Думка" 

Касету можна набути в крамниці „Молоде Життя". 

308 9-та в у л . с х і д в Н ю Й о р к у , а б о у 
ч л е н і в х о р у , в ЦІНІ 2 5 д о л . 

УПРАВА ХОРУ 

Організація ^^Ліодсьіи права в XX сторіччі" 
(Закордоіпю Прсдетавіїицпю 

yiqpeuiCbHQi Гельсіїїської Групи) 
вітюшговус конференцію 

^УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНСЬКА ГРУПА--
погляд в 2a.ppffld( ВЩСГАНГ̂  

Учасник» 
ХосеКАСЛНОа^ \Іічюс^«шМАРИНОВИЧ 
Оікжаціїф м о г и л у ІІаде С В П Л і ^ 

ІБі» (ЛТЧЖі№\, IVxrncTM ХСМЖС 

Конференція відбудеться 
I g - r o ГРУД^ІЛ \9% Р. 

в і д 2 :30 до 4 :30 по п о л у п н і 
в приміщеіпіі НТШ 

(63 Четверта Авеню в Пю-Йорку) 
-5доа 

Н А Т О . . . 
(Закінчення зі стор. 2) 

Росії голос у формуванні 
політики НАТО перед ос
таточним рішенням — не 
право вета, тільки голос. 
Американці також згідні 
на нерозташування ядер
ної зброї на території но
воприйнятих членів НА
ТО, одначе з правом на 
модернізацію військового 
знаряддя нових держав. 

Навіть, продовжує ав
тор, я к щ о з Москвою 
можна договоритись, Б . 
Клінтон хай краще буде 
приготований на гіркий 
відгомін: одним вухом він 
почує докори від естонців, 
українців і інших неприй-
нятих під оборонну пара
солю НАТО. Другим ву
хом президент Б. Клінтон 
вчує крик від Генрі Кіс-
сінджера та інших твер
дих політиків, котрі доко
рятимуть, що НАТО не 
потребує поступатись 
Москві у питанні поши
рення союзу на схід. А як
що Конгрес з часом про
будиться, законодавча 
гілка влади може поста

вити питання: а хто за те 
все платитиме? Словами, 
„ні, цей задум не був доб
ре зварений", автор закін
чує свою проблематичну 
статтю. 

Д л я українців стаття 
в ідомого закордонного 
кореспондента „Ню Йорк 
Таймсу" може послужити 
ще одним стимулом до 
чину, в ситуації цілкови
того ядерного розброєння 
під тиском Вашингтону — 
з гарантією безпеки, і пос
тійних російських верба
льних (покищо) зазіхань 
на цілісність української 
державної території та 
економічного шантажу, 
всі зорі на небі показу
ють, що праведна дорога 
до утвердження українсь
кої незалежности, собор-
ности і демократії — це 
повноправне членство Ук
раїни в Північно-Атлан-
тійському оборонному со
юзі. Покищо ліпшого ва-
ріянту д л я безпеки Украї
ни і тривалого муру в Ев-
ропі нема. Д л я осягнення 
мети треба і тісної спів
праці із сусідами, яких 
країни в рівній мірі є заг-
рожені історично-напас
ницькою Москвою. 

Про Марту... 
(Закінчення зі стор. 2) 

подруг, з якими в'яже ме
не особлива дружба, та, з 
гантерської поляни, не
зважаючи на велику різ
ницю віку. їй не буде сум
но там, вона не сама, бо, 
як розповідає тепер на 
прощання, там є вже 
група молодих людей з 
другого континенту, що, 
які вона, „вибрали Украї
ну'', і число їх росте, а бі
льшість, як підкреслює 
Марта, це — пластуни. 
Як добре довідатись та

ке від Марти. І хоча 
жаль, що не буде вже чу
ти в редакційних кімна
тах її щирого сміху і не 
зможемо читати її ціка
вих репортажів в „Укра
їнському Тижневику", хо
четься побажати їй бага
то щастя у тому її жит
ті в Україні. 

Щасти тобі Боже, до
рога Марто! Хай твоїми 
слідами іде в Україну цвіт 
нашої молоді, шука-ти 
купальської папороті на 
батьківщині, бо тут, хоч 
як розглядатися, го-ді її 
знайти... 

О К А 

Український... 
(Закінчення зі стор. 1) 

ЗВІТИ усіх відділів, вибір 
президії, обговорення де
тальних плянів дальшого 
відзнанення ювілею УМІА 
та інших питань розвитку 
інституту. Після закриття 
з ' їзду запрошуємо усіх ви
кладачів, його учасників, 
на обід, а після невеликої 
перерви — на концерт. 

— Які ще події запля-
новані д л я відзначення 45-
ліття УІМА? 

— Святкування про
довжаться навесні 1997 
року проведенням юві
лейного концерту з уча
стю кращих учнів, а та
кож випускників та викла
дачів УМІА й цілих ансам
блів, таких, як вокально
го ансамблю „Промінь". 

Концерт ЛІДІЇ Бичкової 

Крім повідомлення 
про відзначення ювілею 
УМІА, наша гостя Б. Во-
лянська прийшла до ре
дакції "Свободи", щоб 
представити відому спі
вачку з Києва, ведучу со
лістку Національної Опе
ри України ім. Т. Шев
ченка, лавреата Міжна
родного конкурсу вока
лістів ім. Ґлінки Лід ію 
Бичкову (сопрано). Як 
уже згадано, після юві
лейного з ' їзду УМІА від
будеться концерт. Це буде 
сольовий виступ Лідії Би
чкової, у програмі якого 
— твори відомих україн
ських і західних компо
зиторів, арії, романси та 
народні пісні. Партію 
фортепіяну виконає го
лова нюйоркського від
ділу УМІА Тома Гриньків. 

Концерт, на який за
прошується широке гро
мадянство , відбудеться 
після з ' їзду 15-го грудня в 
залі Українського Народ
ного Дому, 140 Друга аве. 
в Ню Йорку. Початок о 

год. 2-ій після полудня. 
Вступ — 12 дол. , д л я се
ньйорів і студентів — 5 
дол. Після концерту УМІА 
запрошує усіх на перекуску. 

Лід ія Бичкова у ж е 
знайома деяким представ
никам нашої громади в 
Америці. У травні 1993 
року нюйоркський дебют 
мисткині відбувся в залі 
УВАН; на ньому змогла 
побувати лише обмежена 
кількість публіки. Того ж 
року Л . Бичкова висту
пила в Орландо, Фльори-
да, де виконала сольо у 
"Реквіємі" Верді із Сим
фонічною оркестрою і хо
ром. Недавно співачка 
знову прибула на амери
канський континент — 
брала участь у турне Ки
ївського хору і оркестри 
під керівництвом Роджера 
МекМирріна, з якими ви
ступила як солістка у ба
гатьох містах країни. 

В Національній Опері 
України Л. Бичкова вис
тупає уже 12 років. її пер
ша партія, яка стала від
тоді немов „візитовою 
карткою" мисткині, була 
партія Ярославни в опері 
"Князь Ігор". Відтоді цю 
партію доручено співати в 
театрі саме Л . Бичковій. 
Репертуар співачки над
звичайно широкий — він 
включає понад 20 голо
вних партій в різних опе
рах, а також і камерний 
репертуар — романси, на
родні пісні. Особливе 
місце у творчому доробку 
мисткині займає україн
ська музика. 

Голосом Лідії Бичко
вої захоплюються шану
вальники мистецтва різ
них країн — виступала 
вона в Австрії, Швайцарії, 
Словенії, Польщі й Росії, а 
останніми роками, як уже 
згадано, в ЗСА. 

Слід додати, що вище
згаданий концерт влаш
товує УМІА у співпраці з 
Українським ^ Народним 
Домом в Ню Йорку. 

Я П О Н С Ь К И Й СУД З А С У Д Ц В І м е р и к а н с ь к о г о м 
ка на 13-річне ув'язнення за підрізання горла японської 
громадянки під час її ограбування у порті Сасібо поб
лизу Нагасакі. 20-річного Майкла Свансона з Аноки у 
Міннесоті заарештовано чотири дні після нападу 16-го 
липня, а вже у вересні він признався до вини. Ограбо
вана 20-річна японка потерпіла важке поранення і пере
бувала 26 днів у лікарні, а опісля ще додаткових п 'ять 
місяців під лікарським доглядом, щоб повернутися до 
здоров ' я . Морська ф л ь о т а ЗСА також заплатила 
25,000 дол. відшкодовання пограбованій. Це вперше 
здійснено такий присуд японським судом від часу аме
рикансько-японського договору, після відомої справи 
знасилування американськими військовиками 12-річної 
школярки, яким дозволяється японським властям 
швидкий доступ до підозрілих членів американських 
військових формацій у Японії. 

К Р А Й О В Е У П Р А В Л І Н Н Я А Е Р О Н А В Т И К И і дослі 
дження космосу в середу, 4-го грудня, з ракетної бази 
Кейп Каневерал на Фльориді, запустило наступну кос
мічну ракету з прицілом на Марс. Ракета згідно з пля-
нами має відбути цю 310 млн. милеву подорож впро
довж семи місяців і осягнути свою мету 4-го липня 
1997 року. З осілої ракети віддалиться механічне судно 
„Дослідник Марса" завданням якого буде фотографу
вати скелі та каміння на Марсі і дослідити з чого вони 
складаються. Це друге з черги механічне судно спря
моване впродовж одного місяця на Марс. Перше „Ґльо-
бальний спостерігач Марса" запущено 7-го листопада, з 
метою докладного нарисовання мапи плянети Марс , 
вивчити її геологію та визначити можливі місця май
бутніх приземлень. 

Дилема... 
(Закінч зі стор. 2) 

країни світу пробують 
здержати занепад рибного 
промислу. Наприклад, 
ЗСА не тільки викупову
ють приватні рибальські 
човни, але теж обмежу
ють число днів дозволе
ної ловлі і вживання пев
них типу сітей. ЗСА зак
ривають д л я експлуатації 
рибні обшари, а Канада і 
Японія встановлюють 
квоти, які нормують кі
лькість. Досі 43 країн, з 
яких 20 контролюють 80 
відсотків світового улову, 
підписали договір, що 
встановлює консервацію і 
надає права д л я інспекції 
човнів. 

І коли риба є дуже 
важлива ляя харчування 
у деяких областях, голов
но у південній Азії і захід
ній Африці, то д л я загалу 
народних економік це ті
льки частина світових 

харчових потреб. Чому? 
Тому що коли порівняти 
річну світову продукцію, 
то виходить, що риба дає 
тільки 110 млн. тонн, а 
вирощування зерна — да
леко більше: 2 блн. тонн. 
Незалежно від цього по
пит на рибу є великий. Ри
ба, поруч смаку та інших 
харчових властивостей, 
має протеїну, що є додат
ком до менш ефективної 
протеїни у злаках (cereal) і 
городовині. 

Морська риба — це 
останнє використання дій
сно дикого ресурсу. Зваж
мо, що в останніх десяти
річчях людина осягнула 
межу експлуатації дикого 
дерева, а рибу це зустріло 
у коротшому часі. І може 
прийти до того, що зі збі
льшенням населення сві
ту і завмираючими морсь
кими ресурсами риба буде 
досяжна д л я щораз мен
шої кількости людей. Во
на стане предметом роз
коші. 

П. Лазаренко... 
(Закінчення зі стор. 1) 

та доручити Кабінетові 
Міністрів України разом з 
відповідними коміс іями 
Верховної Ради доопра
цювати законопроєкт д л я 
розгляду в другому чи
танні. Таким чином буде 
внесено зміни до деяких 
законодавчих актів і ухва
лено проєкт закону про 
забезпечення розвитку 
українського підприєм
ництва та зміцнення до
хідної бази бюджету і бю
джетної дисципліни. 

До листа додано на 69 
сторінках порівняльну 
таблицю змін до чинних 
законів, передбачених у 
законопроєкті. 

Верховна Рада 4-го 
грудня ухвалила постано
ву, якою визнала незадо
вільною працю Кабінету 
Міністрів щодо виконання 
постанови про основні по
ложення податкової полі
тики з 13-го грудня 1995 
року. Водночас депутати 
схвалили основні поло
ження податкової політи
ки, які визначають прин
ципи побудови та рефор

мування по^зіаткової систе
ми. Рішенням передбаче
но, що проєкти законів з 
питань оподаткування 
треба подавати до Верхов
ної Ради України з проєк-
тами необхідних підзакон-
них актів, тобто правил, ін-
формацій, положень тощо. 

Принципи податкової 
політики передбачають 
доступність і зрозумі 
лість д л я платників по
датків. В них мають бути 
визначені об 'єкти і ставки 
оподаткування. При чому 
ставки податків та роз
міри інших обов'язкових 
платежів встановлює 
Верховна Рада і їх не мо
жуть змінювати протягом 
бюджетного року. Доку
мент містить вичерпний 
перелік видів податків, 
як і под іляються на дві 
частини: загальнодер
жавні та місцеві й різні ін
ші обов 'язкові внески. 

Система податкових 
пільг повинна регулюва
тися окремим законом, 
при чому забороняється 
надавати податкові пільги 
окремим суб 'єктам під
приємницької діяльности. 

Основні положення по
даткової політики схва
лено 235 голосами. 

У сьому безмежно болючу річницю відходу у вічність 
нашого найдорожчого і незабутнього 

МУЖА, БАТЬКА, ВУЙКА й ДІДА 

СВ. п. 

МИХАЙЛА БУРЧАКА 
буде відправлена 

ПОМИНАЛЬНА СВЯТА ЛІТУРГІЯ 
9-го грудня 1996р. в УКЦерквах 

СВ. А р х и с т . М и х а ї л а в Й о н к е р с і , Н .Й . ; 
с в . М и х а ї л а в Г а р т ф о р д і , К Т . та в 
І в а н о - Ф р а н к і в с ь к о м у в У к р а ї н і . 

Про участь і молитви за душу покійного просить РОДИНА 

t 
Ділимося з рідними, приятелями та знайомими сумною 

вісткою, що 5-го грудня 1996 року у Веллслі Масс. по 
важкій недузі відійшла у вічність наша найдорожча 

ДРУЖИНА, ІМАМА й БАБУНЯ 

бл. п. 

НІНА МИХАЙЛІВНА 
ПРІЦАК 

з козловських-
МОЛЬДЕНГАУЕР 

нар. 21-го червня 1916 року 

ПОХОРОН відбудеться в понеділок 9-го грудня о год. 10-ій 
ранку з похоронного заведення Henry J. Burke and Sons, 56 
Washington St., Wellesiey Hil is, Massachusetts. 

У глибокому смутку: 

чоловік - О М Е Л Я Н 
донька — ІРИНА 
внуки - М І Ш К А , ЛЯЙЛІНА 

Ділимося сумною вісткою з приятелями і знайомими, 
що в понеділок 2-го грудня 1996 р. з волі Всевишнього 

відійшов від нас у вічність по тяжкій та довгій недузі на 
63-му році життя наш улюблений ЧОЛОВІК та ТАТО 

бл. п. 

СТЕФАН 
БРОЧИНСЬКИЙ 

нар. 24-го травня 1933 р. в Ансон і ї , Коннект ікат 

ПОХОРОННІ відправи відбулися 5-го і 6-го грудня з церк
ви свв. Петра і Павла в Ансонії на парафіяльний цвинтар в 
Ансонії. 

Горем прибиті. 
дружина - ДЮНІЗІЯ 
доні - С Т Е Ф А Н І Я 

— КЛЯВДІЯ 
брати — ВАСИЛЬ 

— МИРОН 
— ГРИЦЬ 

теща - ЕВДОКІЯ ПАЛАЖІЙ 
швагри — ІВАН 

— РОДЮН з родиною 
ближча і дальша родина в ЗСА й Україні. 

Заощадіть собі труму і часу шукати за відповідними подарунками. Передплатіть рідним або знайомим „Свободу" або „Український тижневик 
X 

^ 
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Екзекутивний... 
(Закінчення зі стор. 1) 

ж таки є на 15 відсотків 
менше, як тому п'ять ро
ків. З винаймленням збі-
льшились і видатки за 
світло, воду і огрівання та 
охолодження. Дохід з ви-
найму в перших дев'ятьох 
місяцях 1996 року збіль
шився на 10 відсотків, а 
видатки всього на З від
сотки. Надвишка з вдер
жання будинку в згада
ному часі 1996 року ви
носить 350,435 дол. Од
наче беручи до уваги що
річну амортизацію будин
ку та платність відсотків 
за позичку УНСоюзові 
можна сподіватися такого 
самого недобору як і ми
нулого року — 400,000 
дол. 

Звіт М. Лиско 

Секретарі. Від січня 
до кінця вересня, 1996 ро
ку., померло шість довго
літніх секретарів. Клеп-
сидри були поміщені у 
„Свободі" або в „Україн
ському Тижневику". Ро
динам Петра Пітнер, Від
діл 231-ий, Стефана Іва-

ницького, Відділ 276-ий, 
Петра Бабича, Відділ 115-
ий, Івана Радя, Відділ 
320-ий, Єфима Омельчен-
ко. Відділ 451-ий, і Йоси-
фа Хоми, Відділ 383-ій, 
ми висловлюємо наше 
найглибше співчуття. Віч
на Пам'ять нашим коле
гам! 

Під час 1995 року і до 
кінця вересня 1996 року 
багато секретарів відій
шли на пенсію від своїх 
відділів, віслуживши 40, 
ЗО або 20 років. Україн
ський Народний Союз є 
особливо вдячний їм за 
їхню віддану працю: Пав
ло Масний, Ярослава Гу-
менюк, Дмитро Коцан, 
Ярослава Спольська, Ан-
на Строт, Микола Бере-
жук. Дай Марцинюк, Іван 
Бінковський стар., Іван 
Сцілений, Михайло Івани-
цький, Стефан Вовк, Се
мен Левицький, Естер Це-
бак, Геррі Зивер, Олена 
Гентіш-Брехун, Анна Зуй-
ко, Олена Міскелл, Ольга 
Жук, Зеновія Товпаш, 
Іван Трояновський, Моні-
ка Писарчик, Петро Пал
ка, Осип Ірха, Володимир 
Звірик. Кожний з них за
слуговує на особливу по
дяку, але ми бажаємо 
віддати їм прилюдне 

Найкращий різдвяний подарунок — 
УКРАЇНСЬКА КНИЖКА. 

Забуті сторінки історії УНР у її трагічній постаті 
полковника Петра Ьолбочана досліджено у 

монографії Ярослава Штендери 
„ЗАСУД?КЕНИЙ до РОЗСТРІЛУ". 

Ціна — $15.00 

Пакунки на Україну 

«А 5 9 с 
7 9 с при пересилці з наліпками через U P S 

За детальними довідками телефонуйте: 

Tel: (201) 763-8778 

i^oAroi^^iv^ 300 Pa r к ^ Avenue. МарІб'Щ0С>Йг"Щ'Ш'Ш-'" 

І Шановні РОДИЧІ чи ДІДУСІІ | 
Щ Якщо Ваші діти, чи внуки є тепер на студіях д е с ь ^ 
*Х% далеко від родинного дому, не дозвольте їм від-е^ 
^ стати від української громади чи українства. Н а й - ^ 
^ к р а щ и м засобом, щоб вдержати цей зв'язок є ^ 
Щ тижневик ,JHE UKRAINIAN WEEKLY". Замовте їм Щ 
т передплату коштом .77 ц. тижнево для членів УНС У 
Ш або $1.08 для нечленів. Телефонуйте на число: ^ 

І (201)434-0237 | 
І Ukrainian Weekly Щ 
У зо Montgomery St. Щ 
^ Jersey City, N.J. 07302 Щ 

признання у цьому звіті. 
Олена Олек-Скатт, Бер-
нард Корчинський, Мико
ла Грегорович, Марія 
Беднарчик, Володимир 
Варшона, Олена Возняк, 
Ярослава Зорич, Воло
димир Дячук і Атанас 
Слюсарчук зробили окре
мі зусилля, щоб підшу
кати і підготовити нових 
секретарів для своїх від
ділів. Ми хочемо їм особ
ливо подякувати. Ми ви
бачаємося перед Мико
лою Медведем. У липне
вому звіті мало бути: 
„Микола Медвідь, секре
тар 257-го Відділу...", по
милково подано неправи
льне ім'я. 

Ми раді сповістити, що 
маємо нових секретарів у 
таких відділах: 28 — Ми
хайло Данилик, 70 — Ма
рія Галущак.ЮЗ — Ан
дрій Ґлюбіш,115 — Торі 
Яммаріно,134 — Юрій 
Лазірко, 174 — Віра Кри
вий, 178 — Сара Лазор, 
231 — Василій Бакаленко, 
257 — Мирон Дудинсь-
кий, 266 — Володимир 
Кривулич, 321 — Катери
на Федишин, 371 — Ми
хайло Галібей, 432 — 
Ольга Свистун, 421 — 
Лінда Ваймер, 489 — Га
лина Колесса. 

Обслуговування чле
нів. У вересні 1995 року 
ми розпочали Програму 
додаткового Забезпечення 
(АІР) в УНС, яка була 
описана докладно і ши
роко реклямована і у 
„Свободі" і в „Українсь
кому Тижневику". Трива
ла ця програма від верес
ня 1995 до вересня 1996 
року 

Рекордовий відділ ви
силав щомісяця понад 
2,000 листів усім членам 
з виплаченими грамота
ми. Із понад 28,000 чле
нами ми зв'язалися без
посередньо. Результати 
цих зусиль подані на ста
тистичній сторінці цього 
звіту. 

Обслуговування відді* 

„Вісті секретаря" ма
ють за ціль повідомити 
секретарів про нові про
дукти і дати перегляд 
процедур УНС. Чергові 
„Вісті", за листопад 1996 
року, обговорюватимуть 
границі віку і напрямні 
вказівки для наших за
безпечувальних плянів; 
головні зміни є такі: WSP 
одноразове забезпечення 
на ціле життя, що прода
ється до 80 років на суму 
2,000 дол. з аплікацією 
без лікарських оглядин. 
Ми приймаємо аплікації 
без лікарських оглядин на 
10,000 дол. до 60 років і 
до 65 років аплікації без 
лікарських оглядин на 
5,000 дол. Ми тепер та
кож вимагаємо зразка 
крови з усіми аплікаціями 
на 50,000 дол., починаю
чи від 18 років. Ці зміни 
приймаються згідно з 
напрямними забезпечу
вальної індустрії. 

Підготова секрета
рів. За останні два роки 
ми провели два курси для 
нових секретарів і один 
семінар для ліцензійова-
них секретарів та фахо
вих продавців. Секретар
ський курс у червні 1995 
року відбувся на Союзів-
ці, а цього року у червні 
ми провели секретарсь
кий курс у Головній кан
целярії в Джерзі Ситі. 
Кожне приміщення мало 
свої переваги. На Союзів-
ці учасники мали більше 
нагоди спілкуватися між 
собою, але у Головній 
канцелярії вони безпосе
редньо познайомилися з 
працею Головної канцеля
рії і могли приглядатися 
як працівники виконують 
різні завдання. 

Стейтові Департа
менти забезпечення. 
Восени 1995 року Фло-
ридський департамент 
провів перевірку нашої 
організації. Цього вересня 
Департамент забезпечен
ня Ню Джерзі закінчив 
свою щотрирічну перевір-

Рух 

Jan. 
Feb. 
Mar. 
Apr. 
May 
Jun. 
Jul. 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Total: 

Jan. 
Feb. 
Mar. 
Apr. 
May 
Jun. 
Jul. 
Auv. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Total: 

New Mem. 
90 
99 
122 
119 
97 
102 
55 
70 
245 
243 
201 
244 

1,687 

New Mem. 
391 
226 
264 
274 
278 
257 
212 
217 
197 

2,316 

CS 
74 
74 
62 
42 
54 
29 
107 
95 
54 
69 
66 
50 
776 

Pyx членства -
CS 
57 
95 
96 
76 
71 
65 
101 
87 
43 

691 

EM 
35 
23 
43 
46 
40 
44 
52 
40 
61 
44 
48 
103 
579 

-1996 
EM 
44 
48 
45 
50 
47 
37 
38 
38 
43 

390 

PdUp 
55 
54 
51 
47 
61 
48 
68 
53 
60 
81 
80 
92 
750 

PdUp 
50 
66 
54 
51 
46 
46 
53 
45 
48 

459 

Died 
96 
70 
109 
78 
53 
76 
103 
70 
71 
81 
78 
68 
953 

Died 
80 
92 
87 
73 
81 
63 
83 
63 
61 

683 

JIO0UX cepcpemapiigr 
останній Конвенції Секре
тарська комісія внесла 
подання, щоб секретар ви
давав інформаційний бю
летень, де повідомлялося 
б секретарів про зміни у 
Головній канцелярії, і про 
нові продукти та апліка
ції. Згідно із цим подан
ням, ми видаємо періо
дичні „Вісті секретаря" 
виключно для секретарів. 
У 1995 році п'ять чисел 
було вислано секретарям, 
а у 1996 році чотири. Ці 
„Вісті секретарів" опису
ють працю, яку запляно-
вано і здійснено у Рекор-
довому відділі під час да
ного періоду. 

На ку нашеї уотан&вй. Мм 

ському конгресі, де він, 
між іншим, мав нагоду 
запізнатись з новаторсь
кою програмою „Габітат 
для людства", автором 
якої є Міллард Фуллер. 
Він уважає, що цю прог
раму можна примінити у 
допомозі Україні. Він та
кож перевіряє можли
вості з радним Стефком 
Куропасем і Богданом 
Рекшинським для транс
лювання сторінки УНСо-
юзу на Інтернеті. 

Директор для Канади 
д-р Петро Саварин є в 
постійному контакті з бю-
ром УНС в Торонто, з ба
тьками дітей у двомовних 
школах, з округами. Він 
продовжує пошуки за мо
лодшими віком секрета
рями Відділів в Канаді 
для пожвавлення їхньої 

Російські лобісти... 
(Закінчення зі стор. 1) 

^ASgjYy 

120 Runnymede Road 
Toronto, Ontario Canada Mes 2Y3 

Tel. (416) 761-9105 
1"800-2Є5-7189 

ДОСТАВЛЯЄМО: 
гроші 
харчові пачки 
листи та документи 
речові пачки 
побутові товари 
електроніку 
авта, трактори 
до рук адресата 
в Україну та інші держави 

ПОЛАГСЩХОГеМО: 
квитки на літак 
{включно Air Ukraine) 
запрошення 
до Канади та СІЛА 
медичне забезпечення 
для відвідувачів 
візи 
в Україну та Польщц 
путівки до санаторіїв 
в Україні та Словаччині 

Телефонуйте за безалатнимрі каталопєши 

Ї5 СВОБОДА" — 
НАЙСТАРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 

СЛУЖИТЬ УКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДІ ВЖЕ 
ПОНАД 100 РОКІВ 

Пам'ятаймо про Україну! 

СВОБОДА 
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 

І Б е з р о б і т т я д о с я г л о Б. КЛПІТОН ЗАТВЕРДИВ 
І 3 3 в і д с о т к и ! БЮДЖЕТ ПЕНТАҐОНУ 

jl Данім ратифікувала угоду 
І про співпрацю між Українон 
І' та Европейським союзе. 

Найкращий дарунок для 
бабусі чи дідуся 
мами чи батька 

Дарунок, який триватиме повний рік та 
справлятиме приємність 
обдарованій особі, 
це 
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 

СВОБОДА 
Річна передплата: 
для членів $75.00 
для не членів $100.00 

Передплата виходить 
приблизно 
30 або 40 центів за число 
гел.: (201) 434-0237 

ВПОВНІ співпрацювали з 
обидвома установами і 
дали їм ТІ інформації, які 
вони потребували. 

Загальні обов'язки. 
Ми уважаємо, що відвіду
вання окружних зборів 
наших відділів є одним з 
наших найважливіших 
обов'язків тому, що це 
дає нам нагоду обговори
ти з секретарями ті проб
леми і ті виклики, перед 
якими ми знаходимося. В 
звітовому часі я відвідала 
18 округ і постараюся від
відати стільки округ, на 
скільки дозволить час. 

Секретар репрезенту
вала УНС на бенкеті „Рід
ної Школи" у травні 1996 
року, на нарадах Сеньйо
рів УНС на Союзівці в 
червні 1996 року, і на кон
ференції Вашінґтонської 
Групи у Вашінґтоні у жов
тні 1996 року. 

Звіти заступників 
предсідника 

Д-р М. Олесницький 
звітував про свою участь 
в нарадах Філядельфій-
ської Округи, працю 
Інвестиційної комісії та 
участь в Крайовому брат-

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО 
ХРИСТИНИ КОШКУЛЬ 
Генеральна практика 

• іміграція; 
• корпоративні питання; 
• заповіти. 

(Широкий досвід в Східній 
Европі; володіє слов'янськими 
мовами). 

47 Haistead Ave., Suite 201 
Harrison, NY 10528 

тл. (914)835-1882 
факс. (914) 835-1629 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

НЕДІЛЯ 
8-го ГРУДНЯ 1996 р. 

Асторія, Ню Йорк. Річні за
гальні збори 5-го Відділу УНС 
відбудуться о год. 1-ІЙ по пол. 
в домівці СУМА 34-14 31 Авеню. 
Вибір нової Управи. Якщо на 
означену годину не прибуде 
відповідна к ільк ість членів, 
збори почнуться підгодини пі
зніше, без огляду на кількість 
присутніх. По зборах буде пе
рекуска. М. Климишин — сек
ретар. 

організаційної та братсь
кої діяльности. 

Звіт предсідника 

У. Дячук розпочала 
свій звіт від організацій
них справ. Вона подала, 
що у перших дев'яти мі
сяцях цього року зоргані
зовано 643 члени, забез
печені на 13, 823,759 дол. 
у 30-ох Відділах ЗСА та 
Канади. Це однак нижче 
число в порівнянні з ми
нулим роком, коли зорга
нізовано 804 нових чле
нів, але висота забезпе
чення була вища, як в ми
нулому році: Як досі, пе
редбачена квота була ви
повнена лише у 29 від
сотках, коли в минулому 
році в такому самому часі 
виконано 40 відс. запля-

слухати членам Амери
кансько-російської діло
вої ради, серед яких є 

:и таких кор-іредставникі 

нованої квоти. 
Предсідник У. Дячук з 

признанням подала тих 
професійних і місцевих 
активних членів, що до 
третього кварталу 1996 
року зорганізували 10 або 
більше нових членів. Це 
були Марія Хомин — 45, 
Лон Старух — 32, Мирон 
Пилип'як — 26, Джов 
Бінчак — 21, Андрій Во-
робець — 20, Євген Ос-
ціславський — 19, Баб 
Кук —- 14, Ірина Данило
вич — 13, Іван Даниляк і 
Атанас Слюсарчук по 12 
членів, Стефан Гавриш і 
Павло Шевчук — по 11 і 
Стефко Куропась — 10 
членів. 

Професійні агенти за
безпечення заасекурували 
в перших дев'яти місяцях 
1996 року 119 нових чле
нів на суму 5,512,541 в 
ЗСА, а в Канаді 96 нових 
членів на суму 5,543,218. 

Що торкається фінан
сових справ Союзівки, У. 
Дячук звітувала, що вда
лося зменшити фінансову 
вартість цієї оселі і тим 
самим зменшилися подат
ки. При тому вона під
креслила, що ціни на 
Союзівці є на ЗО до 40 
відс. нижчі, як в інших 
готелях в цій околиці, а 
постійна 10 відсоткова 
знижка для членів УНС 
додає до загального не
добору УНС 45,000 до 
48,000 дол. річно. Тому 
треба буде зревідувати 
систему цін для членів 
УНС і нечленів. 

У. Дячук ствердила, 
що за півтора року від 
підвищення цін за „Сво
боду" щоденник втратив 
понад 2,000 передплатни
ків. Тепер однак змен-

цина Анатолія Чубайса. 
Ґайдар його високо оці
нює як доброго організа
тора, людини, якої кому
ністи бояться, бо він 
„здібний запустити в рух 
російську машину". Попу
ліст Лебеді» н^ дрівіряє 

шення передплатників як 
„Свободи", так „Україн
ського Тижневика" уста-
білізувалось і це може 
бути доброю познакою на 
майбутнє. Предсідник по
рушила справу історії 
УНС авторства д-ра Ми
рова Куропася, яка готова 
до друку у великому 
форматі на 704 сторінках. 
На її пропозицію Екзеку-
тива УНС схвалила вида
ти цю історію у 1,000 при
мірниках. 

У справі інвестицій 
УНС, покликано окрему 
дорадчу комісію, члени 
якої є знавцями цих фі
нансових справ і вже ма
ли досі шість зустрічей та 
дали відповідні вказівки 
на тему інвестицій. 

Вкінці У. Дячук зупи
нилася ширше на питанні 
злуки УНС із УБСоюзом 
і Українською Народною 
Поміччю. Оба ці братські 
союзи мають свої проб
леми, які мусять бути 
розв'язані, заки прийде до 
злуки. УБС робить заходи 
щоб продати свою оселю 
„Верховину", а відносно 
УНП їй треба заспокоїти 
різні вимоги уряду в Ню 
Джерзі, Пенсильванії і 
Онтаріо. Всі ці справи ви
магають часу і багато 
клопотань. 

Що торкається дому 
УНС в Джерзі Ситі, то 
згідно з останнім листом 
від Департаменту забез
печення в Ню Джерзі, їх 
турбує висота позички 
УНС на цім домі і що про
даж його є конечністю. 

Усі звіти передискуто-
вано і прийнято. Після ви
черпання порядку нарад 
предсідник У. Дячук їх 
закрила. 

Але Є. Ґайдар називає 
себе „поміркованим опти
містом", щодо дальшого 
ходу економіки Росії, бо 
„усі найсерйозніші проб
леми вже за нами". Ос
таннім часом збирання 
податків в Росії починає 
поліпшуватись, казав він. 
Те, що перші (від періоду 
революції) російські акції 
на американській біржі 
мали великий успіх (через 
день їх вартість зросла на 
40 відсотків) вказує на 
довір'я інвесторів. Тепер, 
на думку Ґайдара, Єль
цин, який успішно про
йшов вибори і операцію 
серця, повинен поставити 
сильний наголос на еко
номічні реформи, проти 
яких виступає ліва біль
шість у Державній думі. 
Але і тут, доводив Ґай
дар, Єльцин матиме успіх, 
якщо він загрозить Думі 
розв'язанням і новими ви
борами. 

Вашінґтонський виступ 
ген. Лебедя був частиною 
його першої візити до 
ЗСА, але його презента
ція вказувала на те, що 
хтось його тренував в то
му, як виступати перед 
американцями і ще в ролі 
лобіста перед потенціяль-
ними інвесторами. 

Він наголошував пот
ребу інвестицій, не допо
моги, але признав, що 
для того треба створити в 
Росії вигідні умови для 
інвесторів: кращі податко
ві й тарифні системи, 
справжні економічні ре
форми, систему забезпе
чення капіталовкладень 
— все те, що приємно 

порадій як Боїнг, Пепсіко, 
Юнайтед Текнолоджіс, 
Морґан-Стенлі й Ситі-
корп. Надто, доводив ге
нерал у відставці, для то
го, щоб капітал надходив 
в Росію, треба „довір'я до 
президента й уряду". 

Лебедь відкрито гово
рив про свої пляни канди-
дувати на президента Ро
сії — через чотири роки, 
або раніше, якщо буде та
ка можливість, і для цьо
го він почав будувати сер
йозну політичну партію (у 
відміну від тих, яких він 
назвав „кишенькові" й 
„тапчанові" партії, яких в 
Росії чимало), і оточує се
бе експертами. Він також 
говорив про джерела фі
нансів своєї партії: „това
риші по зброї", які тепер 
займаються бизнесом, 
„які хочуть допомогти 
Росії і не хочуть бояти
ся", — та внески від чле
нів партії. Якщо одна чет
вертина його політичних 
прихильників сплатить по 
50 центів в місяць, — по
яснював Лебедь, — це 
дасть партії 250,000 дол. 
в рік". 

На пресконференції 
Ґайдара запитали про по
літичні шанси Лебедя і 
Ґайдар висловив думку, 
що тепер вважає генерала 
серйозним кандидатом на 
президента у 2000 році, 
але додав, що в політиці 
чотири роки дуже довгий 
час, можуть зайти зміни. 

Не було однозгідности 
між Ґайдаром і Лебедем 
щодо архітекта ринкових 
реформ і дорадника Єль-

%§ййсбшГВ розмові з ре-
дакторами газети „Волл 
Стрітт Джорнал", яка по
явилася за два дні до його 
виступу у Вашінґтоні, Ле
бедь порівняв Чубайса до 
Фелікса Дзержинського, 
засновника ЧеКа, бо Чу-
байс створив новітню Че
ка — тимчасову надзви
чайну комісію для зби
рання податків. Тепер в 
Росії така погана податко
ва система, казав Лебедь, 
що вона змушує чесних 
підприємців ставати зло
чинцями, а надзвичайні 
комісії мають в Росії гір
ку історію. 

У своєму виступі у Ва
шінґтоні Лебедь заявив, 
що ЗСА й Росія будуть 
друзями, „ніхто не буде 
боятися Росії. Ми зніме
мо імперську маску і за
лишиться веселе російсь
ке лице". 

А у відповідь на запи
тання, як йому вдалося 
припинити війну у Чечні, 
генерал сказав, що його 
попередники „називали 
чеченців бандитами, а я 
називав їх воїнами". Він 
також запевняв американ
ських бизнесменів „на 90 
відсотків, що війна в Чеч
ні не повернеться",із за
доволенням додав, що 
згодом з нафтородовищ 
Тенґізу в Казакстані через 
Чечню турбопровід буде 
нести нафту до Новоро
сійського на Чорному мо
рі. 

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

HA РІЗДВЯНІ СВЯТА: КУТЯ, 
МАК, ГРИБИ, СВЯТОЧНІ КАР
ТОНКИ, КОЛЯДИ (касетки, пла-
тівки). ВИСИЛАЄМО ПОШТОЮ. 

ПРАЦЯ 

Пошукуємо жінку для 
догляду за двома діть
ми і допомоги вдома, з 
проживанням. 

Тел.: (201)374-3268 

^ ПОСЛУГИ ̂  

ВСІ У К Р А Ї Н С Ь К І 

Д І Т И д о 

У К Р А Ї Н С Ь К И Х Ш К І Л ! 

Маємо до набуття 
ПЕРШУ в УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

книжку 

САМОЦВІТИ 
про дорогоцінні камені та 
вироби із золота, срібла та 

платини. 
Книжка ілюстрована 

кольоровими ілюстраціями. 
Автор книжки 

ІВАН РОМАНИШИН 
ювелір з 50-ТИ літньою 

практикою. 
Ціна $30.00 + $3.00 пересилка. 

Книжку можна замовити: 
John Romanation 

II 1837 6th Ave., Watervliet, N.Y. 
Tel.: (518) 274-4926 

Шановні Секретарі! 
та 

Організатори УНС! 

Членська кампанія 1996 року кінчається з 20-им 
грудня. Тому аплікації нових членів прийматиме Головна 
Канцелярія тільки до 20-го грудня 1996 року. 

Докладіть всіх старань, щоб виконати свої квоти 
та вислати аплікації вчасно, щоб вони дійшли до Голов
ної Канцелярії не пізніше, як 20-го грудня 1996 року. 

ГОЛОВНА КАНЦЕЛЯРІЯ УНС 

ПЕРЕВОЗИМО: 
транспортація з і на летови-
ща, візити до лікарів, ліка
рень. Доставляємо вантажі на 
будь-яку віддаль, та інші пос
луги. БІпер: (201) 525-6587 

^ FUNERAL DIRECTORS ^ 

УКРАЇНСЬКА РОДИНА Є 
ВЛАСНИКОМ 

SENKO FUNERAL HOME 
213-215 Bedford Avenue J 

Brooklyn, N.Y. 11211 ^ 
1-718-388-4416 

HEMPSTEAD FUNERAL-
HOME 

89 Peninsula Blvd. 
Hempstead, N.Y. 11550 

1-516-481-7460 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 

ЛУІС НАЙҐРО - директор 
Родина ДМИТРИК 

Peter Jarema 
129 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 
(corner Stanley Terr.) 

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


