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Л. КУЧМА РЕОРГАШЗУВАВ АДМІНІСТРАЦІЮ 
Київ. — Президент Ле

онід Кучма своїм указом 
зменшив число працівни
ків Адміністрації Прези
дента і реформував її 
структуру, повідомила 19-
го грудня УНІАР. 

Указ про зміни в адмі
ністрації, що, за словами 
урядовців, відповідає 
Конституції, вийшов піс-

я того, як 10-го грудня 
с jB звільнений з посту го

лови цієї установи Дмит
ро Табачник, звинуваче
ний національно-демокра
тичними силами в коруп
ції і непатріотизмі. 

Перший помічник Пре
зидента Володимир Лит
вин сказав на прескон-
ференції, що тепер в пре
зидентській адміністрації 
залишилося тільки 315 
працівників. УНІАР не по
відомляє скільки співро
бітників було раніше. 
Крім В. Литвина, на прес-
конференції виступили 

два заступники голови 
Адміністрації Президента 
Володимир Яцуба та Ле
онід Підпалов. 

Згідно з указом, лікві
довано секретаріят адмі
ністрації. Управління з пи
тань внутрішньої політики, 
інформаційно-аналітичну 
службу, службу з питань 
гуманітарної політики, 
загальний відділ, відділ 
організаційної техніки і 
комп'ютеризації та відділ 
кадрів. Натомість утворено 
Управління документаль
ного забезпечення та ін
формації — перший відділ 
та Управління гуманітарної 
та соціяльної політики. 

Л. Кучма також підпо
рядкував собі у питаннях, 
які належать до консти
туційних уповноважень 
Президента, міністра 
внутрішніх справ, мініст
ра закордонних справ, мі
ністра інформації та мі
ністра оборони. 

В. Дурдинець зустрівся з амбасадором ЗСА в Україні 
Київ. — 19-го грудня ц. 

р. Перший віцепрем'єр-
міністер України Василь 
Дурдинець зустрівся з ам
басадором ЗСА в Україні 
Вілліямом Ґ. Міллером. 
Значне місце в розмові 
зайняли взаємовідносини 
України з іншими держа
вами, зокрема з Російсь
кою Федерацією. В. Дур
динець розповів амбаса-
дорові про те, як прохо
дять переговори щодо 
Чорноморської фльоти та 
сказав про наставлення 
України в питанні про ста
тус Севастополя. 

"Твердо і послідовно 
відстоюючи інтереси Ук

раїни, — підкреслив ВІН, 
— ми будемо робити все, 
щоб не допустити до про
тистояння". 

в. Г. Міллер запевнив, 
що Україна може розрахо
вувати на дальшу під
тримку З'єдинених Стей-
тів у вирішенні складних 
проблем. 

В довгій дружній роз
мові амбаеадор^ був про
інформований про діяль
ність Уряду України в ре
формуванні економіки, 
розв'язанні гострих соці-
яльних проблем, насампе
ред, у вугільній промисло
вості, в зміцненні закон-
ности і правопорядку. 

О. Савенко збирається виводити 
ДІНАУна світовий рівень 

Київ. — Новопризна-
чений генеральний дирек
тор Державного інфор
маційного агентства Укра
їни (ДІНАУ) Олександер 
Савенко має намір підня
ти свою установу до рівня 
світових інформаційних 
агентств, повідомила 17-
го грудня УНІАР. 

„Я глибоко перекона
ний: той, хто не ставить 
великого завдання, той ні
коли не досягне великої 
мети. Так от, я сподіваю
ся, що всі ми разом з ва
ми доживемо до того ча
су, коли ДІНАУ буде в нас 
в Україні, і в усьому світі, 
мати таку ж вагу, силу і 
авторитет, яку в світі ма
ють сьогодні Ройтерс, 
Юнайтед Пресе і німецькі 

інформаційні агентства", 
— заявив О. Савенко піс
ля того, як міністер ін
формації Зиновій Кулик 
представив його працівни
кам ДІНАУ. 

О. Савенко, який є та
кож заступником міністра 
інформації, сказав, що 
сподівається на співпрацю 
з усіма інформаційними 
засобами в Україні і особ
ливо з телебаченням, 
щоб, за його словами, в 
телепрограмах було біль
ше новин ДІНАУ. 

Нове агентство було 
створено минулого місяця 
на базі Українського наці
онально-інформаційного 
агентства з метою поши
рення офіційної думки 
Уряду. 

Відбулася конференція Союзу ^^Чорнобиль України' 
Київ. —- Яку працю ви

конано для усунення нас
лідків катастрофи на 
ЧАЕС за минулі десять 
років? Як виконуються 
державні чорнобильські 
програми? Що потрібно 
зробити для захисту прав 
чорнобильців? Ці та інші 
питання обговорили учас
ники шостої звітно-вибор
чої конференції всеукра
їнської громадської орга
нізації Союз "Чорнобиль 
України", що відбувалася 
19-20-го грудня. 

"Тільки в Україні від 
наслідків катастрои на 
Чорнобильській АЕС по
терпіло майже 3,3 блн. чо
ловік, у тому числі 942,000 
дітей", — сказано, зокре
ма, в листі, якого надіслав 
учасникам конференції 
прем'єр-мі-ністер України 
Павло Лазаренко. 

Продовж останніх чо
тирьох років витрати на 
усунення наслідків катас
трофи перевищили суму в 
З блн. дол., а з часу аварії 
— понад 10 блн. дол. 

Президент України зустрівся з німецьким підприємцем 
Київ. — "Прийняття 

Верховною Радою бльоку 
законів, які регулюють на
шу податкову політику, 
дозволить прискорити здій
снення багатьох спільних 
проєктів, що задумані нами 
із зарубіжними партнера
ми", — сказав Е^зидент 
України Леонід Кучма, 
приймаючи 19-го грудня 
голову правління німець
кого акціонерного товари
ства Генріха фон Пітера. 

Зустріч відбулася на 
прохання німецького гос
тя, який передав Л. Кучмі 
вітання від канцлера Ге-
льмута Коля. Під час 
розмови було відзначено, 
що якраз федеральний 
канцлер Німеччини пора
див всесвітньовідомій 
фірмі поширити спів

працю з Україною. Німе
цькі підприємці мають на
мір здійснити в Україні 
низку важливих проєктів. 

Серед задумів є спів
праця в галузі енергети
ки, вуглевидобування та 
медицини. Все це перед
бачує технічне переоблад
нання парових електро
станцій, запровадження 
нових технологій на вугі
льних шахтах, участь ні
мецького бизнесу в прог
рамі "Діти України". 

Говорилося і про те, що 
заваджає здійсненню спі
льних програм, зокрема, 
про безпідставне затягу
вання прийняття законів у 
податковій системі, що на 
сьогодні значно стримує 
наплив інвестицій 6 Укра
їну. 

Білий Дім радить палестинцям поступитися 
Тель-Авів, Ізраїль. — 

Особистий післанець Пре
зидента З'єднаних Стей-
тів Америки Денніс Росе 
привіз спеціяльні послан
ня Билла Клінтона, адре
совані прем'єр-міністрові 
Ізраїля Беньямінові Нета-
нягу і лідерові палестин-
ців Ясірові Арафатові. У 
цих посланнях керівник 
американської Адмініст-
радії радить палестинцям 
піти на певні поступки і в 
найближчі дні підписати 
угоду щодо розміщення 
ізраїльських військ у Геб-
роні і передання міста до 
складу палестинської ав
тономії. 

Разом з тим ЗСА осте

регли уряд Ізраїля про те, 
що його політика розбу
дови жидівських посе
лень на західньому березі 
Йордану приведе до уск
ладнення американсько-
ізраїльських взаємин. 

Давид Бар-Ілян, стар
ший політичний дорадник 
Б. Нетанягу, повідомив, 
що прем'єр-міністер гото
вий визнати створення па
лестинської держави, од
нак з обмеженим сувере
нітетом. 

Мирний договір, підпи
саний в Осльо попередни
ками Б. Нетанягу, їцаком 
Рабіном і Шімоном Пере-

(Закінчення на стор. 3) 

В катастрофі загинули російські офіцери 
Москва. ~ У вівто

рок, 17-го грудня, під м. 
Псков у північнозахідній 
Росії розбився російський 
військовий літак типу АН-
12, у якому знаходи-лася 
група офіцерів 
Ленінградської військової 
округи на чолі з керівни
ком округи генералом 
Сергієм Селезньовим. 

Як повідомив штаб вій
ськових повітряних сил 
Росії, генерал Селезньов 
та дев'ять інших офіцерів 
і сім летунів загинули. 

Катастрофа сталася 
відразу після старту літа
ка з летовища в Андрія-
полю, коли літак, наби
раючи висоту, нагло впав 
на землю. 

ТЕРОРИСТИ ЗВІЛЬНИЛИ 225 ЗАКЛАДНИКЮ 
Ліма, Перу. — У неді

лю, 22-го грудня, пізним 
вечором перуанські пов
станці марксистської гру
пи Тупак Амару, що ми
нулого тижня вміло захо
пили резиденцію японсь
кого амбасадора, включ
но з його майже 500 гос
тей, звільнили додаткових 
225 закладників. 

З початку виглядало, 
що вони вирішили пого
дитись на пропозицію пе
руанського президента 
Альберта Фуджімори — 
за їх свобідний та безпеч
ний вихід мають звільни
ти всіх закладників і 
скласти зброю, одначе ду
же скоро стало ясним, що 
так воно не є. Повстанці 
звільнили біля 225 осіб, 
але ще залишили для них 
стратегічно найважливі
ших приблизно 125 осіб, 
серед них амбасадори 
кількох країн Латинської 
Америки, п'ять перуансь
ких генералів, двох чле
нів перуанського кабінету 
та десятки перуанських і 
японських підприємців. 

Хоч темінь ночі не доз
воляла індентифікувати бі-
льшости звільнених зак

ладників, то все ж таки 
серед цих щасливців були: 
амбасадори Куби і Венесу
елі та всі шість працівників 
американської амбасади. 

Звільняючи цю найбі
льшу досі групу заклад
ників, повстанці значно 
улегшили собі контролю 
над тими, яких залишили і 
відразу зазначили, що 
зробили це в ім'я надхо-
дячих свят Різдва Хрис
тового. Хоч це не закін
чило існуючої кризи, то 
все ж таки було неперед
баченою несподіванкою. 

Аналітики уважають, 
що це було наслідком те
левізійного виступу пе
руанського президента А. 
Фуджімори, до речі пер
шого такого виступу від 
часу існуючої кризи, де 
він публічно заявив про 
мирне полагодження існу
ючої кризи, але відразу 
підтвердив свою настано
ву дальше боротися за 
всяку ціну з тероризмом. 

Дальші наслідки цієї 
майже однотижневої кри
зи, на думку спостерігачів, 
можуть забраги багато ча
су для будь-якої розв'яз-

Відкидають електронічні опити 
Женева. — В ІПвайца-

рії, де панує система "без
посередньої демократії", 
головні питання політич
ного і суспільного життя 
вирішуються шляхом ре
ферендумів. Щороку там 
відбувається від 5 до 10 
таких загальнодержавних 
опитів, а в кантонах (об
ластях) ще більше. Однак 
з кожним роком участь у 
них бере все менше ви
борців, пробуючи знайти 
вихід з такої ситуації, гру
па парляментаристів за
пропонувала створити ко
місію для визначення до-
цільности голосування з 

використанням засобів 
електроніки. 

Цю пропозицію, однак, 
відкинув уряд, вважаючи, 
що голосування за допо
могою електронічної ме
режі створить надто вели
ку спокусу для осіб, що 
хотіли б сфальшувати ре
зультати референдумів. 

Крім того, під'єднання 
до Інтернету доступне в 
кожній країні. Однак, 
встановлення відповідної 
апаратури практично в 
кожному помешканні 
обійдеться настільки до
рого, що на це не стане на
віть багатої Швайцарії. 

Відбулися наради в справі допомоги Україні 
Філядельфія (М. Б-й). 

— Тут в суботу, 14-го 
грудня ц. p., у приміщенні 
Злученого Українського 
Американського Допомо-
гового Комітету відбули
ся інформаційні наради у 
справі координування 
(оминання дублювання) 
допомоги Україні. Згада
ну нараду скликала екзе-

А світ такий малий. 
Джерзі Ситі, Н. Дж. (О. 

Кузьмович). — Вірляна 
Ткач є доволі частим 
гостем в нашій редакції, а 
точно кажучи приходить 
перед кожною новою 
постановкою її теат
ральної групи „Яра", а їх 
вже було доволі багато в 
останніх роках і завжди з 
цікавою тематикою та ці
кавими акторами з різних 
сторін світу, що якось 
знаходять себе в тому ма
лому гроні і без знання 
мов чи життя уміють 
створити разом виїмкове 
дійство. 

Але ще ніколи не було 
воно таке дивне як тим 
разом, і обі гості — В. 
Ткач і одна із членів її 
групи Сесілія Арана — 
наввипередки оповідають 
нам про незвичайну подо
рож, що її відбули літом 
цього року до Бурятії в 
Сибірі над Байкалським 
озером, де грали спільно 

С. Арапа (зліва) і S. Ткач розповідають про Бурятію. 

із акторами Бурятського 
народного театру. Світ 
справді став дуже малий, 
коли можна так, як са
мозрозуміле розповідати 
в Джерзі Ситі, про відві
дини віддаленої на 10,000 
миль незнаної загально 
країни та ще й створити з 
тамошніми акторами спі

льне дійство під назвою 
„Віртуальні душі". Фак
тично це дійство — це твір 
В. Ткач, але члени її 
експериментального те
атру спільно над ним пра
цювали саме і там в Уіан 
Уде з бурятськими това-

(Закінчення на стор. 3) 

кутива ЗУАДК. 
Після виміни думок 

присутніх представників 
різних організацій прези
дент ЗУАДК д-р Лариса 
Кий поінформувала при
сутніх про новий проєкт 
ЗУ\ДК: Spreadsheet data 
bank — комп'ютерську 
картотеку різних допомо-
гових даних. Згадана кар
тотека включатиме ін
формації різних допомог 
Україні, які індивідуальні 
особи або організації ви
силають в Україну. Щоб 
завести таку картотеку, 
потрібні різні інформації 
про допомогу Україні. То
му вирішено оформити 
комітет з п'ятьох осіб для 
приготування відповідно
го запитника, який буде 
висланий всім особам і 
організаціям, що займа
ються допомогою Украї
ні. До згаданого комітету 
вибрано: д-р Л. Кий, А. 
Дашавець, X. Сеник, X. 
Кульчицька та інж. М. 
Борецький. 

В нарадах взяли участь 
представники таких орга
нізацій: ОЖ ООЧСУ (М. 
Карпишин), УЗХ (В. Кав-
ка), СУМ (Р. Дашавець), 
УККА (Л. Сілецька), Т-во 
УПА (М. Ковальчин), 
УФФО (Д-р О. Черник) і 
ЗУАДК (д-р Л. Кий, С. 
Гавриш, М. Борецький, X. 
Кульчицька і X. Сеник). 

(Закінчення на стор. 3) 

1* З^жсі^аіжнЕІ 

КРИМСЬКІ ТАТАРИ ВИМАГАЮТЬ ВИ> 
ВітШЯЗ УКРШІЛ Ч¥Жт §ШЄЬК 
СИМФЕРОШЛЬ. — Заяву Ради 
Федерації Росії щодо російського 
статусу Севастополя Меджліс 
кримсько-татарського народу роз
цінив як територіяльні претенсії до 
України й закликав керівників ук
раїнської держави ухвалити рішен
ня про виведення чужих війсь з ук
раїнської території. Меджліс звер
нувся також до таких міжнародних 
організацій як ООН, ОБСЕ, EC із 
закликом "застосувати санкції про
ти Російської Федерації аж до вик
лючення її з Ради Европи", оскіль
ки "Росія знову стає імперією зла". 

ЛТРАЧ КРИТИКУЄ Ю.ЛУЖКОВА 

СИМФЕРОПІЛЬ. — Лідер Кому
ністичної Партії Криму Леонід Грач 
під час зустрічі з журналістами 
висловив обурення з приводу заяви 
посадника Москви Юрія Лужкова 
про силове розв'язання українсько-
російських проблем. За словами Л. 
Грачова, і кримські комуністи, і ро
сійські комуністи, очолювані Ген-
надієм Зюґановим, засуджують на
пруження, яке створюється навко
ло Чорноморської фльоти, Севас
тополя І Криму. Російські та крим
ські комуністи підтримують ідею 
єдности Чорноморської фльоти, але 
вважають, що ці питання треба 
вирішувати шляхом переговорів. 
Заяви Лужкова можуть привести до 
збройного конфлікту в Криму і до 
появи на півострові "блакитних 
шоломів" ООН а далі — збройних 
формувань НАТО. 

УСУНЕНО ОБМЕЖЕННЯ НА ЕКСПОРТ 
ЕНЕРГОНОСІЇВ ТА ЦІННИХ КАМЕНІВ 
І МЕТАЛІВ 

КИЇВ. — Кабінет Міністрів України 
скасував спеціяльний режим на ек
спорт електроенергії, нафти, ґазу, 
вугілля і нафтопродуктів, а також 
дорогоцінних каменів і металів. 

Суб'єктам зовнішньо-економічної 
дїяльнбстй різних форм власнбсти 
надається право експортувати ці то
вари, подавши заяву до Міністер
ства Зовнішньо-Економічних Зв'яз
ків і Торгівлі. В такий спосіб Уряд 
має намір ліквідувати монополізм у 
згаданій сфері, пожвавити тор
гівлю і збільшити надходження ва
люти до державного бюджету. Об
меження були введені в грудні 1992 
року. У жовтні 1996 року Кабінет 
Міністрів звернувся до Верховної 
Ради України з проханням скасува
ти обмеження, однак покищо пар-
лямент України не розглядав цього 
питання. 

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА КОМІСІЯ 
ПРОВЕЛА ЧЕРГОВУ ЗУСТРІЧ 

КИЇВ. — Тут на черговому засі
данні змішаної українсько-російсь
кої комісії з питань двосторонніх 
відносин головною темою обгово
рення була ситуація у відносинах 
між обома державами, спричинена 
недавніми рішеннями Державної 
думи Росії про російський статус 
Севастополя та припинення поділу 
Чорноморської фльоти, а також 
заявами Ю. Лужкова про готовість 
російської сторони відстоювати своє 
право на Севастопіль за допо
могою зброї. Члени української 
частини комісії оцінили згадані дії, 
як намагання деяких політичних 
сил Росії загострити українсько-ро
сійські відносини. Сторони домо
вилися про включення до порядку 
денного наступного засідання комі
сії, у якому передбачається участь 
прем'єр-міністра Росії Віктора Чер-
номирдіна, кількох міждержавних 
угод, що стосуються безвізового 
проїзду, діяльности інформаційних 
центрів, співпраці в галузі авіяції 
тощо. 

УКАЗ ПРО ПРИСУДЖЕННЯ ДЕРЖАВ
НИХ ВИНАГОРОД УКРАЇНИ 1996 РОКУ 

КИЇВ. — На підставі подання Комі
тету з державних винагород Украї

ни в галузі науки і техніки Прези
дент УкрШк видав указ про прису
дження державних винагород Ук
раїни 1996 року великій групі нау
ковців та вчених. Сума державної 
винагороди України в галузі науки і 
техніки становить 10,000 гривень. 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ 
ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ПАРЛЯМЕНТУ 

КИЇВ. — Генеральний прокурор 
України Григорій Ворсінов має на
мір звернутися до Верховної Ради з 
поданням про надання згоди парля-
менту на притягнення до криміна
льної відповідальности народного 
депутата України Івана Рудика. 
Згідно з повідомленням Генераль
ної прокуратури, за вісім місяців ц. 
р. кримінальні справи було пору
шено проти 193 депутатів різних 
рівнів. 68 скоєних ними злочинів є 
тяжкими. На притягнення до кри
мінальної відповідальности ще 121 
депутата їхні колеги згоди не дали. 

ПРИВАТИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ 

КИЇВ. — Фонд Держаного Майна 
України (ФДМ) повідомив, що на 1-
го грудня цього року кількість під
приємств, яких приватизовано 
впродовж останніх п'яти років або 
які є в процесі приватизації, сягнула 
46,700. Як об'єкти малої привати
зації приватизовано 37,797 підпри
ємств, з яких цього року передано в 
приватні руки 15,604. ФДМ ще на 
початку літа повідомив про закін
чення масової малої приватизації. 
8,617 великих і середніх підпри
ємств вже пройшли або були вклю-

'чені до процесу приватизації, в ос
новному шляхом продажу акцій. 
Тільки за цей рік включено до при
ватизації шляхом акціонування 
2,743 великих і середніх підпри
ємств. Приватизовано також 286 
окремих підприємств незавершено
го будівництва. Цього року 3,349 
таких об'єктів увійшли до статут
них фондів приватизованих підпри
ємств. 

В А І М Е Р И І Д І 
НА ФЛЬОРИДІ НЕДАЛЕКО від Кейп Канаварел 
минулого вівтірка, 17-го грудня, морські хвилі вики
нули на берег два досить великі куски металю, котрі як 
виявилось є рештками космічної ракети „Челлен-
джер", що вибухла майже одинадцять років тому 73 
секунди після вплету і в якійзагинула вся семичленна 
залога. Менший кусок розірваної ракети найдено там-
же наступного дня в середу, 18-го грудня. Ракета „Чел-
ленджер" розірвалася 28-го січня 1986 року. Офіційні 
чинники НАСА не сподіваються щоб ці викинені на бе
рег морем частини, могли дати будь-які додаткові ін
формації про те нещастя. 

У С В І Т І 
З НАПРУЖЕННЯМ СИТУАЦП довкруги резиденції 
японського амбасадора в перуанській столиці Лімі, япон
ські офіційні чинники нервуються і переживають за долю 
закладників, бо їм відома настанова перуанського прези
дента Альберта Фуджіморі, який досі ніколи не брав до 
уваги вимог терористів. Японці понад усе цінують життя 
закладників і завжди договорювалися з терористами про 
їхнє звільнення, тому вони звернулися офіційно до всіх 
заанґажованих, щоб життя закладників було першим прі
оритетом у переговорах. З цього приводу до Перу відле
тів японський міністер закордонних справ Юкігіко Ікеда 
щоб підкреслити цим турботи Японії долею закладників. 
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Микола Світуха 

Е В Р О П Е Й С Ь К А Б Е З П Е К А , Н А Т О І У^КРАЇНА 

Сезонова ностальгія 
Рік річно засоби масової інформації ствер

джують, що найбільше злочинств і самовбивств чо
мусь трапляється під час різдвяного сезону. У 
час, який, з одного боку, ці ж самі засоби масо
вої інформації проголошують його одним з най
кращих у році, бо в ньому обходимо день на
родження Божого Сина — нашого Спасителя, і 
початок отого незнаного, що принесе майбут
ність Нового Року. 

Беручи до уваги символічність першого свя
та, люди намагаються творити одні одним добро, об
даровувати себе взаємно подарунками та в за
гальному радіти приходом новонародженого ди
тяти. Котрого вийнятковою місією було спасти 
людський рід. Коли ж мова про невідоме май
буття в Новому Році, то кожний намагається ви
рівняти свої минулорічні залеглості та з чистою 
совістю і легким серцем починати новий рік. З 
цієї нагоди бажають собі люди взаємно добра у 
наступному році, а впершу чергу кріпкого здо
ров'я та інших благодатей. 

Здавалося б, що в цей радісний період року, 
людство мало б збагачувати себе духовно і 
культурно, щоб гідно зустрічати та відзначати ці 
зимові празники. Натомість, велику кількість 
гроша витрачається на те, щоб цьому святоч
ному періодові надати виключно комерційно-
матеріялістичного значіння. На перший плян 
висувається оте егоїстично-матеріяльне обда
рування, на котре потрібно грошей — так уже 
завелося тепер, а тим часом суть не в обдару
ванні рідних, близьких і знайомих в ім'я радіс
ної вістки про новонародженого Ісуса, як це в 
давнину зробили три мудреці, а в кількості та 
якості отриманих дарунків, коли ж на них немає 
грошей, наступають вломи, грабування, вбив
ства і навіть самогубства. 

Яке жахливе непорозуміння, чи може зумис
не та цілеспрямоване і кимось кероване бажан
ня затерти справжній зміст дарування і звести 
його до цього комерційного галасного пропагу
вання продажів та купна. 

Дорослі в той чи інший час свого життя дум
ками линуть далеко туди, де пережили найкра
щі хвилини, до тих рідних і близьких осіб, з яки
ми в'яжуть іх радісні спогади. Зокрема це дуже 
часто трапляється у святочний час, бо саме для 
цього він і є призначений, щоб у безнастанному 
поспіху теперішніх днів гамірливого модерніз
му можна зловити віддих і подумати про справ
ді важливі речі. До них саме і належать оті гар
ні переживання, приємні спогади, майбутні 
мрії, радісні події, що хвилюють людські почу
вання, збагачують і гартують кожного з нас, у 
дальшу нікому невідому, як часово, так і на пе
реживання багату нашу життєву мандрівку. То
му в цей святочний час доконче треба знайти 
оту можливість полинути до тих пристаней та 
криниць з цілющою водою, зачерпнути з них 
багатство спогадів і набрати наснаги. В основ
ному воно таке легке до набуття, кожний, бога-
тий він чи убогий на матеріяльні добрива, може 
собі на це дозволити, бо заплати за це нікому 
давати. 

Навпаки, ця сезонова ностальгія повинна бу
ти оцим духовим збагаченням-обдаруванням кож
ного поодиноко і всіх разом, яке в свою чергу 
може мати впливи і на ширшу громадськість. 
Як було б цікаво серед цього матеріялістичного 
сьогодення почути і побачити проблиски чогось 
іншого, як галасливої музики та роздратування 
тих, які ще не вспіли полагодити всіх своїх заку
пів. Як приємно було б натомість почути зміс
товно заспокійливі шлядки з обіцянками кра
щих днів і лагідну віру в очах багатьох, що це 
можливе до здійснення. 

Само воно, однак ,не стане дійсністтю, кож
ний мусить докласти свою часточку до того, 
щоб сезонова ностальгія не залишалася тільки 
сезоновою. Нехай кожний обдарує своє най
ближче оточення бажанням радісних носталь
гійних спогадів і на їхніх підвалинах творить ще 
кращу майбутність для своїх рідних і друзів. 

...Автори книжок і видавництва, які бажають, щоб про їхні 
книжкові видання були в ндоденнику поміщені бібліогра
фічні нотатки, вістки й огляди, повинні прислати до редакції 
„Свободи"разом з двома примірниками даного твору також 
і адресу, де таку публікацію можна набути, та її ціну. 

Дописи з життя громад, установ, організацій, інституцій чиюсіб, включно з по
смертними згадками-некрологами, мають бути не довші за три сторінки ма
шинопису, писані через два інтервали на друкарській машинці і лише на одно
му боці листка паперу. Якщо допис писаний рукою, слід також дотримуватися 
великих відступів поміж рядками і писати розбірливо (дехто розуміє цю вимо
гу як писання великими літерами, насправді літери мають бути малі, але ве
ликі проміжки поміж рядками, щоб було де поправити речення, якщо зайде 
потреба). Дописи слід надсилати до редакції до десяти днів після описаної по
дії. Редакція застерігає за собою право скорочувати дописи і правити мову. 
Просимо дописувачів подавати повні імена і прізвища у своїх матеріялах, не 
скорочуючи їх. У випад;су англійських назв чи прізвищ слід подати їх і по-ан
глійському і по-українському. — Редакція. 

Довкола ключового 
питання європейської без
пеки і ролі НАТО котили
ся дебати на двох важли
вих зустрічах в європей
ських столицях. В декля-
рації зустрічі голів дер
жав і урядів 54 членів Ор
ганізації безпеки і співро
бітництва в Европі (0Б(^), 
яка відбулася в Лісбоні, 
Португалія, 2-3-го грудня 
1996 року, наголошено 
право всіх держав вибра
ти догідну їм структуру 
безпеки і вступити в будь-
які оборонні міждержавні 
союзи. За згодою всіх чле
нів ОБСЕ вирішено поси
лити зусилля для ство
рення „Хартії європей
ської безпеки", але також 
стверджено, що на тери
торіях держав ОБСЕ, себ
то на всій території Евро-
пи і в межах колишнього 
е с е р в Азії, ніяка держа
ва чи група держав не мо
же уважати себе гарантом 
миру, ані трактувати будь-
яку частину цієї території 
як сферу своїх впливів. 
Всім було зрозуміло, що 
такі ствердження були 
спрямовані на адресу Мо
скви і її амбіції диктувати 
умови „колективної без
пеки" її сусідів. 

Ненарушимість 
кордонів 

Делегація Росії під 
проводом Віктора Черно-
мирдіна була ізольована у 
своїй опозиції до плянова-
ної експансії НАТО. її не 
підтримали навіть делега
ції сусідніх держав СНД 
(за вийнятком Білорусі), 
факт, який підкреслив 
брак перспективи в тепе
рішній політиці Росії в пи
танні безпеки в Европі. 
Президент України Леонід 
Кучма, як один з голов
них речників сусідів Росії, 
наголошував принцип не-
нарушимости кордонів на 
всьому терені дії ОБСЕ і 
конечність збірних зусиль 
всіх держав для скріплен
ня всеевропейських між
державних інституцій, в 
свідомості, шіо його дер
жавні інтереси не збіга
ються з інтересами Росії, 
але і не є у фокусі держав 
Европи, президент Казах
стану Нурсултан Назар-
баєв просував концепцію 
евроазійської економічної 
співпраці. Жодна делега
ція східньоевропейських 
країн не уважала доціль
ним принципово протиста
витися плянам НАТО, 
простеляючи дорогу для 

дальшого зближення з 
державами Заходу. 

На зустрічі міністрів 
закордонних справ НАТО 
в Брюсселі 10-го грудня 
стало відомим, що питан
ня поширення НАТО буде 
остаточно перерішене на 
зустрічі голів держав НА
ТО в Мадриді 8-9-го лип
ня 1997 року. Черговість 
залучення в склад НАТО 
всіх тих держав централь-
носхідньої Европи, які го
тові синхронізувати стан
дарти своєї внутрішньої і 
зовнішньої політики з 
критеріями теперішніх 
членів НАТО, залишаєть
ся ще відкритою. 

Серед членів організа
ції наглядними є три тен
денції. Одні уважають що, 
придержуючись принципу 
„відкритих дверей", НА
ТО повинен поставити ак
цент на конечності кожної 
держави виконати визна
чені передумови. Всім ві
домо, що шлях до НАТО 
веде через повний респект 
демократичних принципів, 
через позитивне вирішен
ня всіх спірних двосто
ронніх територіяльних про
блем, через активну участь у 
програмі „Партнерство 
для миру", ґрунтовну ре
форму структури військо
вих сил і подібні передумови. 

За таким принципом 
формально нікому не бу
ло б відмовлено членс
тва, хоч кожному об'єк
тивному глядачеві повин
но бути ясно, що завдяки 
геополітичному станови
щу і скорому поступові у 
реформах Польща, Чехія і 
Мадярщина мають шанси 
скоріше стати членами 
НАТО як, скажім, Болга
рія чи Румунія. Така так
тика не закривала б две
рей для прилучення тих 
одинадцяти кандидатів, 
які вже висловили бажан
ня, включно з балтійськими 
державами, а то навіть і 
України, яка все ще при
держується „позабльоко-
вого статусу". Все ж при
лучення кожної держави 
вимагає ратифікацій всіх 
парляментів, а тому буде 
залежне від одноголосної 
підтримки всіх теперішніх 
членів НАТО. Дехто ува
жає, що такий підхід та
кож зменшить почуття 
ізоляції тих держав, які 
нібито „тимчасово" зали
шаться поза рамками НА
ТО, а тому поможе нев-
тралізувати сумніви щодо 
створення „вакууму без
пеки" майже в центрі Ев
ропи. 

Концепція EC 

Все ж є і такі європей
ські держави, які уважа
ють, що НАТО повинен 
розглядати питання про 
залучення лише тих но
вих членів, які одночасно 
є серйозними кандидата
ми для приєднання в 
склад Европейського со
юзу (EC). При такій кон
цепції всі майбутні члени 
EC мали б право вступу до 
НАТО, хоч це положення 
не слід інтерпретувати як 
обов'язкове подвійне член
ство в обох організаціях. 
Таким чином ті держави, 
які ще довго не матимуть 
перспективи стати члена
ми EC, в тому числі і Ук
раїна, повинні бути свідо
мі того, що для них двері 
в НАТО закриті. Така так
тика не має підтримки тих 
держав НАТО, які не ба
чать користи з того, щоб 
структуру НАТО узалеж-
нювати від можливих ус
кладнень в процесі по
ступової інтеграції EC. Не 
підтримують такої такти
ки ані ЗСА, ні Канада, ма
ючи на увазі, що проспект 
поширення EC до 25 чле
нів продовж яких 10 років 
диктував би подібний темп 
поширення НАТО. 

Альтернативний під
хід до поширення НАТО 
передбачає приєднання 
лише кількох стратегічно 
найбільш важливих дер
жав, насамперед Польщі, 
Чехії і Мадярщини, в 50-
ту річницю створення ор
ганізації в квітні 1949 ро
ку. Жодна з тих держав 
не має спільних кордонів з 
Росією, якщо не врахову
вати кордону, який відді
ляє Польщу від теперіш
ньої Калінінґрадської об-
ласти. Завдяки значним 
поступам у внутрішніх 
економічних реформах, 
всі три країни є також кан
дидатами на включення 
до складу EC ще до 2000 
року. За такою схемою га
рантії безпеки НАТО не 
були б поширені на бал-
канські держави, Прибал
тику, а тим більше на Ук
раїні. Як відомо, приєд
нання саме цих держав ви
кликало б найгостріший 
спротив Росії, а з другого бо
ку вимагало б вкладу вели
ких ресурсів у модерніза
цію їх інфраструктури (в 
першу чергу систем тран
спорту, комунікації і т. д.) 
і реформ їх військових сил. 

Небезпека створення 
„буферної зони", яка від
ділятиме територію по

ширеного НАТО від Росії 
з її „сателітами", є реаль
ною, тим більше, якщо 
враховувати, що внутріш
ня політична коньюнкту-
ра в таких „буферних" 
державах є змінливою, як 
це яскраво доказує прик
лад Білорусі. Стратегіч
ний вибір може змінитися 
під натиском економічно
го шантажу Москви, яка 
не має наміру зректися 
своїх традиційних інтере
сів ні з Прибалтиці, ні на 
Підкавказзі, ані в басейні 
Чорного моря. Здійснення 
пляну поетапного поши
рення НАТО напевно дасть 
поштовх для активізації 
радикальних націоналіс
тичних угруповань в ке
рівних структурах Росії. 
Амбітні політики покрою 
посадника Москви Луж-
кова, Александра Лебедя 
та інші потенційні канди
дати в президенти вже 
продемонстрували свою 
стратегію, схвалюючи ре
золюції про „російський 
статус" Севастополя і про 
конечність базування ро
сійських військ в „При
дністровській республіці", 
себто на території Молдо
ви, з якою Росія навіть не 
має спільного кордону. 
Латвія, з її великою кіль
кістю російськомовного 
населення, мабуть, ще 
довго буде під пресією Ро
сії про право на транспор
тний „коридор" через її 
територію для сухопут-
нього доступу до росій
ських військово-морських 
баз в Калінінграді. Таких 
прикладів напевно буде 
більше. 

Сприятлива коньюнктура 

Тому з погляду інте
ресів України є дуже важ
ливо, щоб від заяв лідерів 
НАТО про „ спеціяльне 
партнерство" з Україною 
швидким темпом перейти 
до здійснення конкретних 
програм тісної співпраці з 
НАТО, яка пов'яже стра
тегію державної безпеки 
України з ґльобальною 
стратегією безпеки для 
цілого европейського кон
тиненту. Теперішня полі
тична коньюнктура, себто 
прихильність головних 
партнерів діялогу НАТО 
— Україна, є настільки 
сприятливою, що майже 
невичерпні варіянти 
оформлення такого „спе-
ціяльного партнерства" 
залежать в більшості від 
справности української 
дипломатії. 

Марічка Галабурда-Чигрин, 
Сідней, Австралія 
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у місцевій пресі я писала про приїзд хору „Видуби-
чі" до Сінднею й про перші його виступи в українських 
церквах. В цій статті хочу ознайомити читачів із співа
ками хору та розповісти про їхню участь в Світовому 
симпозіюмі хорів в Сіднеї. 

Хор співає під керівництвом Валентини Шовкун. 
Вона — нащадок однієї з просвітительських україн
ських родин на Волині. В родині Кульчинських всі чо
ловіки були священиками, включно з батьком Вален
тини. У місті Рівному, заходами Спілки Письменників 
України, вийшла з друку невеличка, ілюстрована зним-
ками, книжка пера Євгена Шморгуна під назвою „Рано 
вранці заголосять", в якій докладно описується рід 
Кульчинських. Я прочитала цю книжку й довідалася, 
що отець Володимир Кульчинський (дядько Валенти
ни) був засуджений большевицько-комуністичною вла
дою за „активне сприяння УПА" на 25 років ув'язнення 
й 5 років заслання. Другий дядько, о. Юрій, відбув ув'яз
нення за приналежність до ОУН в Березі Картузькій, а 
за совєтських часів відбув ув'язнення на Воркуті. Бра
ти Кульчинські були священиками в місцевостях Кол-
ки, Дермань, Біла Криниця, Бучин, Камінь Кашир-
ський, П)родок, Дубне, Крем'янець. Батько Валентини, 
отець Сергій Кульчинський, член ОУН, з родиною від
був 19-літнє заслання на півночі СССР, в Архангель
ському, де Валентина закінчила музичний інститут, вчила 
в музичній школі й диригувала хором. Вона дуже хоті
ла повернутися в Україну. Це сталося в 1972 році, коли 
її чоловік (сьогодні відомий перекладач в Україні) Вік
тор Шовкун закінчив студії в Москві. Батько Валенти
ни вернувся в Україну щойно в 1978 році й живе сьогод
ні в селі Олександрії Рівненського району. Валентина 
— співачка-солістка — співає в державному ансамблі 
„Благовість" при Центрі Мистецтв „Славутич" у Києві. 
Вона співала 14 років в Камерному хорі та хорі „Фрески". 

Хор „Видубичі" складається з професійних співа
ків, які співають і в інших хорах та ансамблях. Напри
клад, в Капелі Бандуристів співають Володимир Соко-
ловський та Василь Куфльовський. 

Анатолій Горбатюк — тенор, співав 11 років в хорі 
ім. Верьовки, в ансамблі Чорноморської фльоти в Оде
сі, де закінчив консерваторію, співав в хорі „Фрески" 

Церковний хор „Видубичі, 

та співає під сучасну пору в ансамблі „Благовість". На
родився на Луганщині, в Зорінську. 

Володимир Віняр — заступник диригента, бас, спі
ває в хорі Радіо. Вчився разом з відомим композито
ром Ігором Білозіром. 

Володимир Соколовський — бас, народився в селі 
Романівка (тепер Орджоникідзе) на Поліссі, недалеко 
Чорнобиля, що перебуває у 30-кілометровій радіяцій-
ній зоні. 

Василь Куфльовський — тенор, з Кам'янець-По-
дільського Хмельницької области, співає в Капелі Бан
дуристів. 

Василь Грохольський — тенор і бандурист, запрошший 
на навчання в клясі співу відомої оперної співачки Гені 
Дімер до консерваторії в голляндському місті Утрехт, 
в осідку Візантійського Хору. Родом з Борисполя. 

Антоніна Міщук — сопрано, з Київщини, з-під міс
та Бровари, співає в хорі „Благовість". 

(Закінчення буде) 

Валерій Павлов, 
Київ 

З mo^^Kid. 30jpy Юрртл. 
— Якщо політика дер

жави спрямована на зни
щення економіки, то чому 
я повинен ій допомагати? 
— запитав мене Юра, ко
ли я поцікавився його сто
сунками з владою. Розмо
ва, звичайно ж, пішла по-
російськи: „нові українці" 
української не визнають. 
А Юра на вигляд був ти
повим „новим українцем", 
хіба що трохи застарим — 
років 35. Стрижений хло
пець боксерської статури з 
міцними вилицями. На 
задньому сидінні, згор
нувшись клубочком, дрі
мала молоденька красуня-
дружина. Своєю „ладою" 
Юра кермував упевнено, 
хоча надворі вже смерка
ло й лопотів дощ. До Ки
єва лишалося хвилин двад-
цять їзди. 

— Політика — найви-
гідніший бизнес, — про
довжував Юра. Там най-
багагші люди, бо там обер
таються найбільші гроші, 
та ще й дармові. З держа
вою й боротися марно: у 
держави — армія, мілі
ція, податкова інспекція, 
митниця — вся сила у 
держави. Держава в будь-
якому разі себе захис
тить, до того ж чужими 
руками. От чому, хоч би 
йшлося про самі прибут
ки, найвигідніше бути по
літиком — навіть не ма-
фіозо. 

— Але ж так, мабуть, 
не тільки у нас? 

— У всьому світі так, 
і у нас теж. 

— То чому ж тоді са
ме у нас так усе погано? 
— спробував я загнати 
співбесідника на слизьке. 
Але він не розгубився. 

Це дуже просто. 

нечесну людину. А я цим 
пишаюся. 

— Чим же тут пиша
тися? 

— Чим? Та якби я був 
чесним, то просив би за
раз подаяння або нидів би 
в злиднях. 

Як виявилося, „нечес
ним" Юра став кілька ро
ків тому. А до того п'ят
надцять літ був морським 
офіцером — фахівцем ра
кетно-артилерійського 
удару. Фльота, як відомо, 
тепер у нас нікому не по
трібна. Але Юра ставить
ся до цього по-філософ-
ськи. „Це їхній бизнес — 
їм це, безперечно, вигід
но", — каже він, маючи 
на увазі верховних україн
ських політиків. Носталь
гійна нотка за втраченою 
величчю, однак, проска
кує: „Раніше на фльоті 
все було найкраще... А те
пер? Турецький адмірал 
командує спільними нав
чаннями! Та ми їх навіть 
не повідомляли ніколи 
про подібні речі! Ганьба!" 

В економічній ситуації 
Юра, на відміну від роже
во-оптимістичних наших 
керівників, поліпшення не 
спостеріг. 

— Економіка розва
лена повністю. Дощенту! 
Ми підняли економіку тієї 
ж Туреччини, Польщі, Че
хії, Мадярщини — і про
довжуємо піднімати. Ку
пуємо їхні товари — і во
ни живуть. А у нас тепер 
працювати нікого не при
мусиш: працею на життя 
не заробиш. Молодь до 
верстата й силоміць не за
женеш. Він, той пацан, пі
де краще когось грабува
ти, красти... Сотні тисяч 
чесних людей ми перетво-

Там, у них, до влади при- рили на нечистоплотних 
ходять багаті люди, а у комерсантів. Спеціялісти 
нас бідні. їм треба нажи- найвищого рівня, майстри 
тйся. ;^Там'̂ іг ць0мзгі̂ з^г^^^^^^^ 
немає сенсу, вони йдуть базарі, продають молотки 
до влади, щоб задоволь
нити честолюбство. Він 
там працює для підняття 
настрою. А у нас він пра
цює, щоб забезпечити се
бе, своїх дітей, родичів... 
Це все не я придумав — 
таке життя. 

— Отже, якщо у ви

та кліщі. Підприємства 
без фахівців. Усі кинулися 
в менаджери й торгові аген
ти. Сільські господарство 
зруйноване так само — до 
ноги... 

^ Скільки вам хоті
лося б мати грошей? 

— Для нормального 
борах кандидувагиме хтось життя мені треба коло 
із багатіїв, ви за нього го- 10,000 долярів на місяць. 
лосуватимете? 

— Я вже років десять 
на вибори взагалі не ход
жу. Я їх не визнаю. 

— Що ж тоді робити, 
щоб змінити ситуацію? 

Відповідь була шоку
ючою: 

— Воювати. 
Юра твердо перекона

ний, що рано чи пізно вій
на почнеться, бо народ не 
витримає злиднів. І навіть 
сам він, Юра, не хоче так 
жити, хоча й далеко не 

— Як можна хотіти цьо
го життя? Скрізь такий 
„бєспрєдєл" твориться — 
всюди приниження, хаба
рі, всюди в тебе щось ви
магають, погрожують... І 
ніхто не дотримується 
жодного порядку — ні на
віть міліція, ні влада. 

— Тобто ви хочете по
рядку? 

— Звичайно! Абсо
лютного порядку! Щоб 
захищали якось людські 
права. Бо маємо тільки 
обов'язки, прав — ніяких. 
І скаржитися нікому. За 
комуністів хоч можна бу
ло піти пожалітися... А 
тепер що?.. 

— Ну, а надалі — яка 
ваша прогноза? 

— Буде дедалі гірше. 
Потім почнуть стріляти. 
Спочатку, звичайно, ма
фіозні структури — між 
собою. Вже почали. А по
тім почне народ стріляти. 
Я особисто в цьому не 
збираюся брати участи. 

А скільки маєте те
пер? 

— Приблизно 500. А 
працювати доводиться 
день і ніч. Слава Богу, 
жінка допомагає. Відсто-
ків 60 іде на ліки від на
шого харчування. Решта 
— на харчування. Я ж не 
можу їсти саму моркву та 
картоплю. Живемо пере
важно в оцій-от машині, 
хоча доводиться винайма-
ти й квартиру — для донь
ки. Основний мій одяг — 
спортовий костюм та тені-
сівки: добре вдягатися ні 
за що. Відпочити по-люд-
ськи ніколи. Прийшов, но
ги відкинув, очі заплю
щив — от і вся розвага. 
Щоби піти нормально роз
важитися, потрібно доля
рів 100. Не можу ж я си
діти в паршивій забігай
лівці з їхньою смердючою 
кавою. Як казав Максим 
Ґорький, краще раз напи
тися живої крови, ніж усе 
життя харчуватися над
лом. 

— То може, маєге якусь 
відпустку? 

— Востаннє, здається, 
мав у 1990 році. Прибе
реш руку з пульсу еконо
міки нашої, потім доганяй 
її... ґальопом. 

— У вас власна тор
гівля — кіоск чи щось ін
ше? 

— Сам не продаю ні
чого. Головне — керува
ти. Спрямовувати й органі
зовувати. Як наша партія 
-— вона більше нічого не 

Мені є для кого жити у сво- робила. А я колишній ко-
єму маленькому куточку 
(дружина позаду завору
шилася, позіхнула і вдяч
но обняла Юру). Я вижи
ву за будь-якої влади. Жит
тя мене цього навчило: 
Тобто з чесної людини я 
перетворився на нечесну, 
от і все. І це зробила дер
жава — зробила з мене 

мушст, 1 цим пишаюся, 
отож керую й спрямовую. 
Покажи, Галю, наш товар! 

Галя, перегнувшись, 
витягла з багажника 
пляшку „Фетяски" — мол
давського сухого вина, 
яке Юра контрабандою 
доставляв до Києва. 

Це був його бизнес. 



С В О Б О Д А , В І В Т О Р О К , 24-го Г Р У Д Н Я 1996 р. 

А світ такий,.. 
(Закінчення зі стор. 1) 

рипіами, хоча ділила їх 
мова, культура і навіть 
техніка. 

Справді чи не став цей 
світ дуже малим, коли 
можна полетіти в Сибір, 
щоб там зродилося спіль
не дійство, яке будуть по
казувати в Ню Йорку? 

В. Ткач показує нам в 
редакції прецікавий аль
бом світлин із цієї, дос
лівно „дошками забитої" 
країни, де мистецька гру
па „Яра" знайшла повне 
зрозуміння і повну спів
працю. Мн оглядаємо 
дивні, невідомі краєвиди, 
старі святині та членів та
мошнього театру. Але нам 
хочеться знати більше про 
це дивне дійство „Вірту
альні душі". 

— Чи можете дещо 
сказати про нього? — 
просимо авторку. 

-— „Віртуальні душі" — 
це музичне дійство, в 
якому українська поема 
„Лебідь" Олега Лишеги 
стає мостом на Схід, до 
легенд і музики Бурятії. 

Воно включає україн
ську, бурятську, японсь
ку і американську поезії. 
Всі співучасники, подо
лавши віддалі мови, ку-

С. Арапа, З, Ґевера і Е. Жамбалов у 
дійстві „Віртуальних душ'\ 

льтури й простору, зас
відчили тим силу народ
ної виміни, в якій Україна 
зіграла суттєву ролю. До 
цього, все це сталося із 
використанням сучасної 
техніки: на інтернет від
кривається вікно в мину
ле. Але найважливіше — 
це получення таких між
народних мистців до цьо
го дійства. Бо ж музику 
до нього написав компо
зитор Ґенджі Іто, хореог
рафію створила Чунґ-Чіє 
Ю, а художнє оформ
лення постановки Ватоку 
Уена. Англійські перекла
ди зробили, як звичайно 
Ванда Фиппс зі мною. Тут 
використано також тра-

О к с а н а Л и х о в и д 

Святочні побажання 
Вітаю всіх з Різдвом і Новим Роком, 
нехай біда обходить дім ваш боком, 
хай буде доля щедра і багата, 
здоров'ям, щастям повна кожна хата. 
Щоби людей не гнали з України 
нестатки, злидні, вбогая родина, 
хай будуть всі заможні і веселі, 
хай прийде щастя в кожную оселю! 
Бажаю всім надхнення і наснаги, 
і гривні над доляром переваги. 
Нехай освітить Статуя Свободи 
не тільки Гадсон, а й дніпровські води. 
Хай терни, вмиті крапельками крови, 
зійдуть в серцях жаринами любови, 
святої віри, світлої надії, 
бо в нашім серці мрія є єдина: 
хай розцвіте воскресла Україна! 

О л а Г а є ц ь к а 

Сеіти зорею, краю дорогий.. 
Світи зорею краю дорогий, 
Віками ж бо боровся ти за волю. 
Здвигнувся камінь і важке ярмо 
Не буде вже давити нас до болю. 
Дивися — там на обрію імла... 
Ідуть князі, козацьким степом йдуть гетьмани, 
Блистить у сяйві місяці Богдана булава, 
Хрустальний сніг іскриться під ногами... 
Калини грозна червоніють на снігах 
За ними їдуть стрільці січовії. 
Аж ось ідуть і лицарі У ПА, Дивізії У НА 
Всі воїни новітньої стихії. 
їх дух між нами — всі ідуть 
Щоб з колядою поклонитися Месії! 
Несуть геройську честь, страждання поколінь 
І подвиги віків, несуть у дарі славу і надії. 
З поклоном і подякою ідуть 
За волю й незалежність і благати: 
Оселі рідні схоронити й помогти 
Державній владі в згоді мужно стати. 
Нова доба — серпневий жар 
Сонце проміння кинуло на постаті нові 
І юне військо вже Хрещатиком крокує 
Віддати честь державі молодій. 
Світи зорею краю дорогий — 
Не простий шлях був в боротьбі за волю. 
Ти встав з руїн — важке ярмо 
Не буде вже давити нас до болю! 

Дирекція Українського Народного Дому Інк. 
в Ню Йорку 

повідомляє, що 

ЗВИЧАЙНІ здтг іьн і З Б О Р И 
Уділовців 

Українського Народного Дому 
— в і д б у д у т ь с я — 

в неділю 29-го грудня 1996 р. о год. 5-ій по пол. 
в приміщенні Українського Народного Дому 

п р и 140-142 Д р у г а а в е н ю в Н ю Й о р к у 

Тому, що багато Уділовців виїхали з Ню Йорку, змінили 
свої адреси, листи вислані на їх старі адреси поверта
ються, просимо свої нові адреси подати до Дирекції Ук
раїнського Народного Дому на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL HOME INC. 
140-142 Second Avenue, New York, N.Y. 10003 

диційну бурятську музи
ку, пісні і горлові наспіви 
при акомпаньяменті тра
диційних їхніх інструмен
тів. 

— Скажіть, як ви по
розумівалися в Бурятії, як 
могли разом робити 
проби? 

— На це питання від
повідає не лише В. Ткач, 
але з повним захоплен
ням С. Арапа. Вони ствер
джують в унісон, що зна
йшли спільну мову з та
мошніми акторами, мову 
без слів, а в рухах і по
чуттях, а музика і поезія 
не потребують виразу у 
слові. Вони захоплені пе
ребуванням в цій країні, 
де знайшли зрозуміння, 
чудовий театр, в якому 
дали одну виставу „Вірту
альних душ", і здібних 
акторів. 

— Знаєте — розповідає 
В. Ткач — це перший раз, 
що там перебувала група з 
другої півкулі. А моє 
здивування не мало меж, 
коли після нашої вистави 
закликав мене патріярх 
тамошніх літераторів і 
поспитав на яких режисе
рах я взоруюся. Коли я 
йому розповіла про мої 
студії та захоплення Ле-
сем Курбасом, він відпо
вів, що так і думав, бо са
ме пише книжку про 
славного актора Бурятії 
Валерія Інкіжінова, який 
був актором в театрі „Бе
резіль". Отож чи не ба
чите який світ малий і як 
можна знайти спільну мо
ву? 

— Знаємо, що прем'єра 
нового дійства заповідже-

Відбулися наради... 
(Закінчення зі стор. 1) 

Особи або організації, 
які займаються допомо
гою Україні на терені 
ЗСА, а не брали участи у 
згаданих нарадах, повинні 
зголосити свою адресу, на 
яку можна буде вислати 

Білий Дім радить... 
(Закінчення зі стор. 1) 

зом, передбачав повне ви
ведення з Геброну ізраїль
ських військ. Тільку коло 
жидівських поселень ма
ли залишитися ізраїльсь
кі спостережні пункти. 
Однак Б. Нетанягу, при
йшовши до влади, відразу 
став домагатися перегля
ду старого договору. Я. 

на на 16-го січня в Ню 
Йорку. Чи буде вона як 
звичайно в театрі „Ля 
Мама"? 

— Так, ми будемо гра
ти у великій залі „Анекс" 
Театру Ля Мама від 16-го 
до 26-го січня, четверги 
по неділі о год. 7:30 ве
чора і в неділю о 3-ій год. 
по полудні. З Бурятії при
їхало троє акторів — Ер-
жена Жалцов, Ержена 
Жамбалов і Соян Жам
балов. З наших акторів 
участь беруть Сесілія 
Арапа, Забрина Ґевара, 
Том Лі, Елеонора Ліпат, 
Ендрю Паню і Кейті Та-
каганні. Як бачите, обсада 
справді міжнародна, а 
тексти українською, бу
рятською, англійською і 
японською мовами. 

— Значить — ще один 
цікавий експеримент те
атру „Яра" — чи не так? 

— Це либонь найбіль
ший, беручи до уваги на
шу подорож на Сибір. Ми 
ж були там перші зі За
ходу. 

С. Арапа підтверджує, 
що все це незвичайно ці
кавий експеримент і він 
продовжує традицію їх
нього експериментально
го театру. Вона зі звору
шенням згадує всі попе
редні вистави, зокрема 
оповідаючи зі захоплен
ням про перебування в 
Києві та можливість бра
ти участь у виставах „Во
доспад/Відблиски" разом 
із чудовою співачкою Ні
ною Матвієнко. Але вона 
згадує не лише театральні 
вистави, а розповідає, як 
саме дома у Ніни пере
жила справжнє українсь
ке Різдво із Свят-Вечо-
ром, який Ніна сама під
готовляла. 

— Тут такого настрою 
ніде немає, -— стверджує 
вона прощаючись тради
ційним „Меррі Крист-
мес", бо ж відвідали вони 
нас саме перед „першим" 
Різдвом. 

Як добре, що хтось шу
кає спільної мови і цим 
скорочує віддалі на карті 
світу, але і у серцях. 

Квитки на „Віртуальні 
душі" можна купувати по 
15 дол. при 74 А Схід 4-та 
вулиця, а телефоном (212) 
475-7710. 

запитник для включення 
даних з такого запитника 
у згадану картотеку. 

Додаткові інформації 
можна одержати в ЗУ-
АДК, телефонуючи на 
число (215) 728-1630, або 
пишучи на адресу: Uni
ted Ukrainian American Rel 
ief Committee, Inc., 1206 
Cottman Ave., Philadel
phia, PA 19111. 

Арафат вважає, що новий 
договір щодо Геброну Б. 
Нетанягу викорустає як 
прикриття для розбудови 
жидівських поселень на 
західньому березі Йорда
ну. 

Американський амба-
садор в Ізраїлі Мартін Ін
дик, коментуючи тепе
рішні ізраїльсько—палес
тинські незгоди, сказав 
так: „Вони не вірять один 
одному на гріш". 

ПОНАД ЗО РОКІВ БРУК АСТОР керувала Фунда
цією ім. Вінсента Астора її чоловіка, котра зосереджу
вала свою діяльність і дотації в Ню Йорку. Найбільше 
фінансової допомоги від згаданої фундації впродовж 
років отримали: Нюйоркська публічна бібліотека, 
Метрополітальний музей мистецтва, Зоологічний го
род на Бронксі, Рокефеллерівський університет і цілий 
ряд інших місцевих організацій. Тепер на 94 році життя 
вона вирішила припинити цю свою діяльність розда
вання грошей та присвятитися подорожуванні і писанні 
поезії. Залишених 25 млн. дол. вона думає роздати до 
кінця 1997 року і з тим закрити згадану Фумдацію. 

У ВЛАСНОМУ ПОМЕШКАННІ в Парижі у четвер, 
19-го грудня, помер легендарний італійський актор 
Марчелльо Мастроянні. Згідно з повідомленням, при
чиною смерти був пістряк підшлункової залози. М. 
Мастроянні став міжнародно відомим фільмовим ак
тором у 1960 році, під час праці зі славним режисером 
Федеріком Фелліні у фільмі „ Ля дольче віта". У да
льшому ході своєї фільмової кар'єри М. Мастроянні 
мав за собою такі фільми як: „8 1/2", „Джінджер і 
Фред", „Одруження італійським стилем", „Дружина 
священика" і „ Спеціяльний день". 

ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКА ТЮРМА Роббен Ай-
ленд ,у котрій Нелсон Мандела просидів 18 років із 27-
річного ув'язнення, тепер стане музеєм. Департамент ви
правлення офіційно передав ці приміщення міністерству 
культури в середу, 19-го грудня. Останніх в'язнів перене
сено з початком цього місяця, чим і закінчено 400-річну 
історію цього острова, як смітника в різний час для лю-
натиків, прокажених і політичних в'язнів. На церемонпо 
передачі було запрошено колишніх політичних в'язнів, 
які обмінювались спогадами спільного перебування в цій 
тюрмі та з гумором згадували про свої переживання. 
МАТИ ТЕРЕСУ ЗВІЛЬНЕНО з лікарні в Калькутті в 
середу, 18-го грудня, де 86-річна монахиня перебувала 
після серцевої операції. Згідно з речниками лікарні, 
відому монахиню привезено до лікарні 22-го листопада 
після серцевого приступу. Від серпня цього року Матір 
Тересу брали до лікарні три рази, а 29-го листопада 
лікарі зробили операцію — усуваючи першкоди доп
ливу крови з двох вінцевих артерій. 

у ДВАДЦЯТЬ ДРУГУ СУМНУ і БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ 
як з волі Божої відійшов у ВІЧНІСТЬ 

мій дорогий і незабутній МУЖ 

бл. п. 
ЮРІЙ КОНОНІВ 

буде відправлена 

ПАНАХИДА 
за спокій душі покійного 

в неділю 29-го грудня ц.р. о год. 11-ій ранку 

В у к р а ї н с ь к і й п р а в о с л а в н і й ц е р к в і с в . Т р і й ц і . 

в [ р в і н г т о н і , Н. Д ж . 

Про молитви за спокій душі покійного просить 

ДРУЖИНА 

У глибокому смутку повідомляємо, що з волі 
Всевишнього у четвер 12-го грудня 1996 р. у 

Лоренсвілл, Н.Дж. після довгої і тяжкої недуги 
відійшла у вічність наша найдорожча 

Д Р У Ж И Н А і МАМА 

сл. п. 
інженер-хемік 

ЗОЯ КАПШУЧЕНКО 
ПОХОРОН відбувся дня 14-го грудня з церкви св. 

Юрія Переможця, Ярдвілл, Н. Д ж . на український 
православний цвинтар в Савт Бавнд Бруку, Н. Д ж . 

Вічна їй пам'ять! 

У глибокому смутку: 
чоловік - - ПЕТРО КАПШУЧЕНКО 
донька - Л Ю Д М И Л А ШМІТТ 

з чоловіком БРУСОМ 

Ділимося сумною вісткою з родиною, приятелями і 
знайомими, що 18-го грудня 1996 р. в Dundas IL з волі 
Всевишнього відійшла у вічність на 79-му році життя 

бл. п. 
ІЗИДОРА МАЛЮЦА 
ЛЕВКОВИЧ БОЯРСЬКА 

мгр етнології, член НТШ 

У глибокому смутку: 
брат - ЯРОСЛАВ МАЛЮЦА з жінкою 

АННЕЮ 
братови ~ ОКСАНА МАЛЮЦА з доньками: 

МОТРІСЮ ЯНЮК з чоловіком і 
дітьми 
ДАНЕЮ МАЛЮЦЕЮ 

- ЯРОСЛАВА МАЛЮЦА з дітьми: 
ГАЛЕЮ, МАРУСЕЮ, МОТРЕЮ і 
РОМАНОМ 

- АННА МАЛЮЦА і донька ЛІДА 
братанниця - МАРТА ЯКУБОВСЬКА 

ПОХОРОННІ обояди: 
ПАНАХИДА — п'ятниця 3-го січня 1997 р. о год. 7:30 веч. 

Rasmussen Funeral Home 90 Main Street, Narrowsburg NY 
(914) 253-3901 

ПОХОРОН — субота 4-го січня 1997 p. о год. 12:00 полуднє 
на українському православному цвинтарі св. Андрія в С. 
Бавнд Бруку, Н. Дж. (201) 356-0090 

У глибокому смутку ПОВІДОМЛЯЄМО родину, приятелів та 
знайомих, що 20-го липня 1996 р. відійшов у вічність 

на 90-му році життя 

бл. п. 
мгр прав 

ОЛЕКСАНДЕР 
ВЕСЕЛИЙ 

Нар. 18-го травня 1906 р. в Дрогобичі, Україна 

довголітній, активний член української громади в Лос 
Анджелесі, Каліф., колишній голова українського осередку 

в Лос Анджелесі, Каліф. 

ПАНАХИДА відбулася 25-го липня в церкві Ст. Бернадет в 
Стоктоні, Каліф. 

ОЛЬҐІНА 
- д-р ОРЕСТ ВЕСЕЛИЙ 

з дружиною ОРИСЕЮ 
- д-р АНДРІЙ ВЕСЕЛИЙ 

з родиною 
- д-р СТЕФАН ВЕСЕЛИЙ 

з родиною 
~ ЮРІЙ ВЕСЕЛИЙ з родиною 
- НАТАЛКА ВЕСЕЛА 

з Лондону, Англія 

У К Р А Ї Н С Ь К И Й І Н С Т И Т У Т А М Е Р И К И І 
складає щиру подяку нашим членам І приятелям, 1 

які В пам'ять померших наших членів зложили пожертви в pp. 1995-96 1 

І НА УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ АМЕРИКИ 

І В пам'ять бл. п 
І по 200 дол. 

І 120 
І по 100 

І по 50 

І Разом 

1 В пам'ять бл. п 
І 200 дол. 
І по 100 

І Разом 

І В пам ять бл. п 
І 2,000 дол. 
І по 500 

І по 200 

І 150 
І по 100 

І по 50 

І ^̂  І по 20 

І 10 

І Разом 

Марії Жовнірович^ 
д-р Іляріон і Мирослава Чолган, д-р Петро і 
д-р Рута Ленчур, Калина Бойчук, Ярослав і 
Віра Криштальські; 
Юрій і Алла Мацик; 
Володимир і Христина Баранецькі, д-р Та
рас і Люба Шегедин, Олег і Дарія Чайков-
ські; 
Зоряна Домбчевська, Роман і Люба Домб-
чевські, Зенон і Оксана Баб'юк, Володимир 
і Аркадія Петришин, Ольга Жовнірович, 
Карло і Софія Зайнінгер, Мирослав і Надя 
Шмігель. 

1,570 дол. 

Аркади Петришин: 
Андрій і Ляриса Пащук; 
Володимир і Христина Баранецькі, Йосиф 
Лисогір, Марія Лисогір, Гелен Петришин, 
д-р Тарас і Люба Шегедин. 

700 дол. 

. Зенона Баб'юка: 
Володимир Назаревич; 
Юрій і Айлін Баб'юк, Тамара Баб'юк, Окса
на Баб'юк, Олег і Роксоляна Крамарчук; 
Ярослав і Віра Криштальські, Володимир 
і Ляриса Лисняк; 
Юрій і Алла Мацик; 
Володимир і Христина Баранецькі, Тарас і 
Ольга Гунчак, Мирон і Ольга Піатейко, Юрій 
і Марія Гончаренко, Donna М. Matalina, 
Левко і Галя Майстрейко, Андрій і Ляриса 
Пащук, д-р Юрій Руденський, Богдан Шан-
дор; 

Євстахій Ярош, Христина Чехович, Мирон 
і Таня Баб'юк, Оксана Боднар, Kirsten Ве-
nett, Степан і Марта Скрибайло, Карло і Со
фія Зайнінгер; 

Слава Вовкович; 
Наталка Баб'юк, Ярослав і Ярослава Бука-
чевські, Люда Почтар; 
Магу Brady. 

6,000 дол. 

1 НА МОГИЛЯНСЬКУ АКАДЕМІЮ В КИСВІ 

І в пам'ять бл. п Зенона Баб'юка: 

по 

по 

2,500 дол 
300 
250 
100 

50 

25 

Разом 

по 

по 

по 

по 

по 

по 

Оксана Баб'юк; 1 
Babiuk Enterprises; 1 
Карло і Софія Зайнінгер; І 
Орест і Оксана Бедрій, Магу De- Carnis, 1 
Свген і Євгенія Івашків; 1 
Валерій і Надя Ковальські, Іван і Марія 1 
Крамарчук, Богдан і Надя Савчук, Анатоль 1 
Коба; І 
Христина Ковч. І 

3,575 дол. І 

НА УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ АМЕРИКИ 1 
в пам'ять бл. п. Михайла Тереха: 1 

500 дол 
300 
200 
100 

75 
50 

40 
35 

ЗО 

25 

20 

Разом 

Reuters America, Inc.... І 
Джулієт і Богдан Озарук; І 
Таїса Маркусь і Лайонел Івашків; 1 
Люба Кос, Elizabeth Gordon, Emily Caria 1 
Blum, Андрій Ткач, Suzanna Sanborn, 1 
Douglas M., Friedman and Lauri London, 1 
Стефанія Харченко, Мері і Александер 1 
Олексюк, Анна Стадниченко, Mark and Aii- 1 
son Goethe, The Thomas Cook Group, Robert S. 1 
and Marta Jo Miller, Carinna Harmon, Smiley 1 
Brothers, Inc., Chase Manhattan Bank; 1 
Bridget Levy; 1 
Mishelle Breliand and Sylvester Starling, 1 
Christopher S. Kerny and Lean Zennario, 1 
Glenda R. Dagg^rt and Ira J. Copperman, 1 
Володимир і Оксана Баран, Клявдія Co- 1 
чинська, Victoria М. Roche, Юрій і Зоряна 1 
Ставничі, Deanna Е. Mazen, Howard J. and 1 
Lidia Bayliss, Wendy Kassel; 1 
LynnNiles; 1 
Patric J. O'Neil and Diane S. O'Neil, Patricia 1 
Muleahy; 1 
Laurie M. Abkemeier, Brian and Denise Ecc- 1 
leston, Зенон і Ірена Вацлавів; 1 
Ірена Клос і Оксана Кордуба, Leslie Wells, 1 
Olga Laska, Орися Стризак, Silvio and Eu- 1 
genia Nicomini, Мері і Александер Олексюк, 1 
Sherry Juda, Carol Ann Reynolds, Kathy S. 1 
Freise, Karen and David Ritter; 1 
Michael and Geiit Greenspan, Віра і Орест 1 
Миколенко, Джері і Ореста Нестор, Cons- І 
tantine Papademetrion. 1 

3,605 дол. І 

Додатково фірма Reuters America, Inc. встановила по- 1 
стійну стипендію в імені бл. п. М. Тереха при УІА з почат- І 
ковою донацією в сумі 5.000 дол. 1 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 24-го ГРУДНЯ 1996 р. 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
для членів 24-го Відділу 

З днем 1-го с ічня 1997 р. 24-ий Відділ злучиться з Відділом 
161-им, якого секретарем є: 

МИКОЛА ДЯКІВСЬКИЙ 
Просимо членів 24-го Відділу звертатися у всіх справах 
плачення вкладок та забезпечення до секретаря 161-го 
Відділу на адресу: 

Mr. N i c h o l a s D I a k i w s k y 
2065 R idge Road Ext. 
A m b r f d g e , PA 15003 

(908) 583-4537 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
для членів 73-ГО Відділу 

з днем 1-ГО с ічня 1997 р. 73-ій Відділ злучиться з В ідд ілом 
177-им, якого секретарем є: 

ІВАН ЛАБА 
п р о с и м о членів 73-го Відділу звертатися у всіх справах 
плачення вкладок та забезпечення до секретаря 177-го Від
ділу на адресу: , U , U 

Mr. J o h n Laba 
24 Cava l cade B l v d . 

W a r w i c k , Rl 02889-1605 
(401) 737-2915 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
для членів 81-го Відділу. 

З днем 1-го с ічня 1997 р. 81-ий Відділ злучиться з Відділом 
55-им, якого секретарем є: 

МАРІЯНА ЦІЗДИН 
Просимо членів 81-го Відділу звертатися у всіх справах 
плачення вкладок та забезпечення до секретаря 55-го Від
ділу на адресу: 

Ms . M a r i a n n a C i z d y n 
5422 W a s e n a Avenue 
B a l t i m o r e , MD 21225 

(410) 789-0229 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
для членів 122-го Відділу 

З д н е м 1-го с ічня 1997 р. 122-ий Відділ злучиться з В ідд ілом 
238-им, якого секретарем є: 

АННА PEWIIK 
Просимо членів 122-го Відділу звертатися у всіх справах 
плачення вкладок та забезпечення до секретаря 238-го 
Відділу на адресу: 

Mrs . A n n e R e m i c k 
10 S u n n y s i d e Ave, 
C a n t o n , MA 02021 

(717) 344-4574 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
для членів 136~го Відділу, 

з д н е м 1-го с ічня 1997 р. 13б-ий Відділ злучиться з Відділом 
131-им, якого секретарем є: 

ЛЕВ БОДНАР 
Просимо членів 136-го Відділу звертатися у всіх справах 
І іросимо членів іс5Ь-го й ідд ілу звертатися у всіх справах 
плачення вкладок та забезпечення до секретаря 131-го Від
ділу на адресу: 

Mr. Lew B o d n a r 
1120 S. C a n f i e l d Road 
Park R idge , IL 60068 

(847) 825-4649 

власність української фірми 

ВИСИЛАЄМО ЛІКИ в УКРАЇНУ 
ВИГОТОВЛЕНІ в УСІХ КРАЇНАХ СВІТУ 

ЗА Н А Й Н И Ж Ч И М И ЦІНАМИ 

^ ЄДИНА Ф І Р М А , Я К А МАС ПРАВО 
^ В НА ПЕРЕСИЛКУ Л І К І В И Н 

^ 1 В І Д МІНІСТЕРСТВА г Я 
Я г ОХОРОНИ З Д О Р О В ' Я УКРАЇНИ ЧЖ 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
для членів 212-го Відділу 

З днем 1-го с ічня 1997 р. 212-ий Відділ злучиться з Відділом 
130-им, якого секретарем є: 

ЮРІЙ ЮРКІВ 
Просимо членів 212-го Відділу звертатися у всіх справах 
плачення вкладок та забезпечення до секретаря 130-го Від
ділу на адресу: 

Mr. G e o r g e Y u r k i w 
30-15 36 th St reet 

A s t o r i a , NY 11103-4704 
(718) 278-2217 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
для членів 332-го Відділу. 

З днем 1-го с ічня 1997 р. 332-ий Відділ злучиться з Відділом 
155-им, якого секретарем є: 

ЯРОСЛАВ ЗАВІЙСЬКИЙ 
Просимо членів 332-го Відділу звертатися у всіх справах 
плачення вкладок та забезпечення до секретаря 155-го Від
ділу на адресу: 

Mr. Yaros lav Z a v l j s k y 
11 B r a d l e y Road 

C la rk , NJ 07066-3203 
(908)827-8642 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
для членів 370-го Відділу. 

З днем 1-го с ічня 1997р. 370-ий Відділ злучиться з Відділом 
414-им, якого секретарем є: 

ІВАН ТЕЛЮК 
Просимо членів 370~го Відділу звертатися у всіх справах 
плачення вкладок та забезпечення до секретаря 414-го Від
ділу на адресу: 

Mr. J o h n Teluk 
105 M c K e n l e y Ave. 

New Haven, CT 06515 
(203) 387-6991 

НЕЗВАЖАЮЧИ HA ДЕЯКІ уступки Соціялістичної 
партії сербського президента Слободана Мілошевіча 
щодо результатів минуломісячних виборів, керівники 
опозиції коаліції „Заєдно" сказали, що не будуть тор
гувати своєю перемогою у виборах і „не хочуть жодних 
угод з С. Мілошевічом". Вже майже місяць тривають 
мирні маніфестації в Беоґраді, столиці Югославії, як 
наслідок ліквідації вислідів виборів у 14 з 18 більших 
міст Сербії, де перемогу здобула опозиція. 

Пакунки на Україну 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
для членів 373-го Відділу. 

З днем 1-го с ічня 1997р. 373-ій Відділ злучиться з Відділом 
453- ім, якого секретарем є: 

НАТАЛКА ШУЯ 
Просимо членів 373-го Відділу звертатися у всіх справах 
плачення вкладок та забезпечення до секретаря 453-го Від
ділу на адресу: 

Mrs . Na ta l i e S h u y a 
6646 H o w a r d Ave. 

H a m m o n d , IN 46324 
(219) 931-8752 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
для членів 459-го Відділу. 

З днем 1-го СІЧНЯ 1997р. 459-ий Відділ злучиться з Відділом 
234-им, якого секретарем є: 

ЄВГЕН ОСЦІСЛАВСЬКИЙ 
Пос 
Пре 
плачення вкладок та забезпечення до секретаря 234-го Від
ділу на адресу: 

Mr. Eugene O s c l s l a w s k i 
25 J a s o n Ct . 

Ma tawan , NJ 07747-3510 
(908) 583-4537 

ВАЖНА ІНФОРМАЦІЯ 
про оголошення у „Свободі" 
їй ̂ ^Українському Тижневику" 

(The Ukrainian Weekly) 
з огляду на це, що деяк і установи, п ідприємства чи при
ватні особи присилають оголошення на невідповідну ад
ресу, буває сп ізнене пом іщення тексту, що спричинює 

нар ікання. 
При гадуємо , щ о о голошення п р и й м а є в и к л ю ч н о АДМІ 
НІСТРАЦІЯ ВИДАВНИЦТВА, В с ю кореспонденц ію і про
хання п р о і н ф о р м а ц і ї п р о с и м о скеровувати д о М А Р І Ї 
Ш Е П А Р О В И Ч , к е р і в н и к а В і д д і л у о г о л о ш е н ь . 

А д м і н і с т р а ц і я „ С в о б о д и " 

Вступайте в члени 
Українського Народного Союзу 

ДОЛЯРИ 

а^ 24 до &І годин 

шттм 
МІСТ 

КОї'АбіЛШІ» 
Шл4тШтятів 

літштм Ш 
M E E S T C O R P O R A T I O N I N C . 

Six Point Rd., Toronto, ON, Canada M8Z 
Т Є Л . : ( 4 1 6 ) 2 3 6 - 2 0 3 2 
ф а к с : ( 4 1 6 ) 2 3 6 - 2 1 1 0 

дзвоніть безкоштовно 

1-800-361-7345 

ПРОДУКТОВІ 
ПАЧКИ 

Продукпги Î ICCIKdf 
ЯКОСТІ 
закушюні в 
Зшф|;нШі ^ р О » і 

Даетшвт 
від Ідо4гтШш 

КОМіРШИНІ ВАНТАЖІ 
всіхвтів 

Б&жйшт0вн0 щдйиравмо пачки з х&т 
за тющщтшщтт UPS 

аттомобШі 
в контейнерах 

ПРОПОНУЄМО: 
тАВТОтвШ, ТРАІСШРІІ 

Кожт 

21 грт^ш І^ШіКЩГ 

док^^ити^дисти, подаруй^ 

віт Ш до 14 тШ 

птптттш^вткшішїтШт 
т турисгичиї ПОСЛУГИ 

Східна Америка Центральна Америка регіональні представники 
MEESMMERICA MEEST̂ CARPATY ^S^^^M!^ 

817 Pensylvania Ave. 2236 West Chicago Ave. HEEST-CAUFORNIA 
LIflden, NJ 07036 Chicago, IL 60622 5134 1/2 De Longpre Ave, 

тел: (9081 92S-5525 тел: (312) 489-9225 Los Angeles, CA 90027 
1 «300-288-9949 1-800-KARPA1Y 

Східна Канада 
MEEST-MOffTREAL 
3242 Beaubien East 

,QUEH1Y1H7 

Західна Канада 
MEEST-ALBERTA 

10834 97 St. 
Edmonton,AB T5M ЗМЗ 
тел: (403) 424-1777 

-800-518-S558 

шжвкшшвшшт 
ШШт^іШШШ 

79 с при пересилці з наліпками через UPS | 
За д е т а л ь н и м и д о в і д к а м и телефонуйте : S 

Tel: (201) 763-8778 і 

лшл^асііш^ 
300 Parker Avenue. Maplewood, NJ 07040 

ЗМІНА АДРЕСИ 

Адміністрації „Свободи" 
зо Montgomery Street, Jersey City, NJ 07302 

• „Свобода" 
• „The Ukrainian Weekly" 

М о я С Т А Р А А Д Р Е С А б у л а : 

Ч и с л о В і д д і л у ( я к щ о ч л е н У Н С ) 
І м ' я і п р і з в и щ е 
А д р е с а 

М о я Н О В А А Д Р Е С А т а к а : 

І м ' я і п р і з в и щ е 

А д р е с а 

На з м і н у адреси п р о с и т ь с я 

ОБОВ'ЯЗКОВО ДОЛУЧИТИ $1.00 
ПЕРЕВЕДЕННЯ З М І Н И А Д Р Е С И ТРИВАЄ 1-2 Т И Ж Н І 

Звіт жюрі конкурсу 
ілі. Остапа Тарнавського 

Жюрі для конкурсу ім. 
Остапа Тарнавського скла
далося з Лариси Ониіііке-
вич, Марка Павлишина й 
Данила Гусара-Струка. 
Останній був головою 
жюрі. 

Критерії: Найкращий 
перший літературний твір, 
написаний українською 
мовою. Вік автора не сут
тєвий, якщо це перший 
твір, значить автор ще ні
коли ніде не друкувався. 
Місце замешкання — не 
суттєве. Твір мусить бути 
писаний української мо
вою. 

На цей конкурс від
гукнулося в реченці до 

"20 ЛІТ до виходу 
НА ПЕНСІЮ!" 
"Я НАДІЮСЯ" 

чи ви ЗМОЖЕТЕ ПІТИ на ЕМЕРИТУРУ 
на 65-му РОЦІ ЖИТТЯ? 
ПОДУМАЙТЕ ПРО ЦЕ... 
НЕ ПРАЦЮЙТЕ ТІЛЬКИ 

"ДОДАТКОВІ ГОДИНИ" (overtime) 

ЩЕ СЬОГОДНІ ЗВЕРНІТЬСЯ ДО 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ!!! 

(800)253-9862 
* Цей плян не Є актуальним в Канаді • 

ПОДІЇ 
НОВОРІЧНА ЗАБАВА 

В БЕЙОННІ 

Бейонн, Н. Дж. — 
Місцевий Український 
Народний Дім, 280 
Ave. Е, влаштовує ново
річну забаву, яка від
будеться у вівторок, 31-
го грудня, початок о 
год. 9-ій вечора. Грати
ме оркестра „Вечори в 
Карпатах". Вступ — ЗО 
дол., для молоді — 15 
дол. Квитків при вході 
не продаватиметься. У 
справі квитків слід те
лефонувати на число 
(201) 823-1242. 

Маємо до набуття 
ПЕРШУ в УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

книжку 

С А М О Ц В І Т И 
про дорогоцінні камені та 
вироби із золота, срібла та 

платини. 
Книжка ілюстрована 

кольоровими ілюстраціями. 
Автор книжки 

ІВАН РОМАНИШИН 

ювелір з 50-ти л'тньою 
практикою 

Ціна S30.00 + $3.00 пересилка. 
Книжку можна замовити: 

John Romanation 
1837 6th Ave., WatervlJet, NY. 

Tel.: (518) 274-4926 

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

HA СВЯТА: ВЕЛИКИЙ ВИБІР 
ДАРУНКІВ - кераміка, різьба. 

ДІЛЕРИ ПЕНСИЛЬВАНИ 
пропонують авта різних марок 
і років, можлива гарантія до 1 
року, фінансуємо, ціни на 1000 
дол. нижчі, ніж в Ню Джерзі і 
Ню Йорку. Приймемо ваше 
старе авто за добрі гроші. Від
возимо і привозимо клієнтів. 

Тел.:(718)372-0458 
чи радіо телефон (917) 991-7301 

питати Грігорія 

СОЮЗІВКА • SOYUZIVKA 

Ukrainian National Association Estate 
Foordmore Road 
914-626-5641 

Kertionksoa New York 12446 
FAX 914-626-4638 

He будьте ведмедями, не СИДІТЬ цілу зиму В хаті. 
ПРИЇЖДЖАЙТЕ НА еОШЗШКУ 

милуватися засніженими краєвидами 
На вас чекають зимові розваги як на нашій 

кінця червня 1996 аж 36 
осіб. 

Загальне враження 
жюрі — негативне. Всі 
твори були на доволі низь
кому рівні. 

Всі члени жюрі були 
розчаровані тому, що біль
шість творів повністю 
невдалі. Це стосується так 
наївних, як і „свідомих". 

Є кілька спроб софіс-
тикованости, які дуже не
цікаві. Гнітить перевага 
історичної тематики, пов
чальність, заідеологова-
ність, уявлення багатьох 
авторів, що естетична цін
ність тексту полягає в ку
черявості вжитих у цьому 
фраз. Гнітить і незнання 
української літературної 
мови. 

Вважаємо, що, якщо 
метою конкурсу було роз
крити якийсь помітний, 
але досі не помічений, та
лант, то конкурс не був 
успішним. 

Жюрі рішило не уді
лити нікому нагороди. 

За жюрі: 
Данило Гусар-Струк 

LAW OFFICES 
of 

ZENON В. 
MASNYJ, ESQ. 

,5157 SECOND AVENUE 
1 NEW YORK, NY. 10003 

(212) 477-3002 

Serious personal injury, real 
estate for personal and bus i 
ness use, representat ion of 
smal l and m id - s i ze bus i 
nesses, bankruptcy, d ivorce, 
wi l ls and probate. Foreign 
benef ic iar ies weicome. 

(By Appointment Only) 

Є В Ш А Н 
касети , к о м п а к т д и с к и , в і -

Д Ш , ШШЬНІ Ш Ж Щ }(DM»T!S: 
терні програми, та різн і по
дарунки. Замовляйте каталог! 

Тел.: 1-800-265-9858 

В ж е м о ж н а набути 
V IDEO-APON 1996. 

П'ЯТА РІЧНИЦЯ 
НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ. 

Ціна ЗО дол. 
APON RECORD Co. 

P.O.Box 3082 
L.1.C„ N.Y. 11103 
Tel . : (718) 721-5599 

H A П Р О Д А Ж 

Кондомін іюм в селі св. Ан
дрія ,Nor th Port, FL 3-ій по
в е р х , у м е б л ь о в а н е , д в і 
спальн і , дв і повні лазнич-
к и , І апа і , с в і ж о м а л ь о в а 
ний, в ільний, новий диван 
$80,000. 

Тел.:(970)416-9978 

ПРАЦЯ і̂̂  

Елегантна, гарна, літня ж і н 
ка з Західньої України, пошу
кує високооплачувану ро
боту. 

Тел: (718) 934-2822 Л ю б а 

чудовій оселі, так і довкола неї. 
Якщо хочете розважитися, найкраще це зробити на 

С О Ю З Ш Ц І серед чудових пейзажів 
і біля вогника в коминку. 

Ціни за нічліг і сніданок: 
Звичайні кімнати — 60 дол. від особи 
Люксусові кімнати — 70 дол. від особи 

П о ш у к у є м о молоду ж і н к у 
(до 45 років) до оп і ки над 
малою дитиною і до дома
шньої п р а ц і . Н ічл і г І харч 
включно. 

Тел. : (201)283-0054 

Babysitter/Housekeeper Full
t ime posit ion available. Live 
in/out. Manhattan. Family with 
two well-behaved school-age 
boys. Cleaning, childcare, some 
cooking, some evening babysit
ting. Must speak good enough 
English to handle daily house
hold telephone calls. $300/wk. 

(212) 496-2807 

)Tc FUNERAL DIRECTORS vK-

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.¥.10009 

(212) 674-2568 


