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

Палі 'я тайм о про Укр а їну ! 

СВОБОДА 
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 

VOL.CV. THURSDAY, JANUARY 15 1998 PARSIPPANY and NEW YORK CENTS 75 -ЦЕНТІВ ПАРСИППАНІ I НЮ ЙОРК ЧЕТВЕР, 15-го СІЧНЯ 1998 p. Ч. 9 РІК CV 

Л. Кучма поїде до 
Москви з офіційною візитою 

Київ (УНІАР). — Нас
тупного місяця Президент 
Леонід Кучма здійснить 
офіційну візиту до Мос
кви, де зустрінеться зі 
своїм російським коле
гою Борісом Єльцином, 
сказав 12-го січня на 
пресконференції в Москві 
прессекретар російського 
президента Сєрґєй Ястр-
жемський. 

Він зазначив, що зав
дяки домовленням, до
сягнутим під час неофі
ційної зустрічі Л. Кучми й 
Б. Єльцина у Москві у 

листопаді минулого ро
ку, українсько-російські 
стосунки набувають пози
тивної динаміки. 

С. Ястржембський ска
зав також, що президент 
Росії підписав нещодавно 
ряд документів, спрямо
ваних на розвиток досяг
нутих під час цієї зустрічі 
домовлень, зокрема, указ 
про скасування від 1-го 
лютого цього року подат
ку на додану вартість на 
українські товари, які 
ввозяться до Російської 
Федерації. 

Р. Шпек сподівається 
пож:вавлення інвестицій 

Київ, — 7-го січня го
лова Національної агенції 
України з реконструкції та 
розвитку Роман Шпек пе
редбачив, що цього року в 
Україні збільшаться інвес
тиції, повідомила УШАР. 

За його словами, торік 
прямі чужоземні інвести
ції в економіку України 
становили за попередніми 
данними біля 500 млн. 
дол. А дії Уряду наприкін
ці 1997 року і на початку 
1998 всіляють надію, що 
інвестиційні процеси бу

дуть ще активнішими. 
Р. Шпек зазначив, що 

останні рішення Уряду 
щодо приватизації елева
торів, енерґорозподільних 
та енерґореґулювальних 
компаній сприятимуть 
приватизації та інвести
ційній діяльності в 1998 
році. На його думку, не
обхідно утримувати полі
тику фінансової стабілі
зації, а також прискорити 
структурне реформуван
ня підприємств і розвива
ти ринок цінних паперів. 

Продовжується ротація 
дипломатичного корпусу 

Київ(Р.Р.). — Пресова 
служба Міністерства За
кордонних Справ України 
повідомила, що невдовзі 
нові люди очолять укра
їнські амбасади в Лондо
ні, Римі і Мінську. 

До Великобританії в лю
тому поїде доктор юридич
них наук, посланець з особ
ливих доручень Володимир 
Василенко, який стане ам-
басадором України у коро
лівстві Великобританія та 

України Анатолій Дронь 
очолить амбасаду України 
в Білорусі. 

Із Вашінґтону в Україну 
прибуде новий амбасадор 
ЗСА Стівен Пайфер, який 
замінить Вілліяма Ґрін-
Міллера, що був амбаса-
дором ЗСА в Україні три 
роки. 

С. Пайфер народився в 
каліфорнійському місті 
Себастопіль, закінчив 
Стенфордський універси-

Північній Ірляндїї. У 1992 тет, за фахом економіст, 
-95 роках він був амбаса- володіє російською, укра-
дором України в країнах 
Бенелюксу. 

До Італії поїде нинішній 
депутат Верховної Ради, 
голова Комітету в спра
вах національностей і міг
рації та керівник підко
мітету з питань житлової 
політики, історик Володи
мир Євтух, який стане 
амбасадором України в 
Італії та в Мальті. 

Депутат Верховної Ради 

шською 1 німецькою мо
вами, на дипломатичній 
праці перебуває від 1978 
року. У 1986-88 роках 
працював у політичному 
відділі амбасади ЗСА в 
Москві. Від 1994 року 
очолює відділ Росії, Ук
раїни, Евразії при Раді на
ціональної безпеки ЗСА. 
Він також є старшим 
асистентом Ррезидента 
ЗСА Билла Клінтона. 

Прикордонника JVL 
допоможуть комп'ютери 

Київ(Р.Р.). — Згідно з 
інформацією Державного 
комітету охорони держав
ного кордону, в Україні 
запроваджується найно
вішу систему обліку осіб, 
які переходять кордон. 

Багатогодинні черги на 
автомобільних і залізнич
них пунктах пропуску 
змушують державу шу
кати виходу із цієї ситуа
ції. На сьогоднішній день 
в Україні є 255 пунктів 
пропуску через держав
ний кордон. По всіх цих 
пунктах Державний комі
тет охорони кордону роз
силає списки „неблагодій-
них", або „небажаних" 
для держави осіб. Такий 
консервативний спосіб 
листування дуже сповіль
нює обмін інформацією. 

Влітку 1997 року при 
Державному комітеті 
охорони кордону України 
відкрито Центр автома
тичного обліку чужо
земців, які переходять 
державний кордон. Кіль
ка потужних комп'ютерів 
для цієї мети надала Ні
меччина. Автоматизована 
система інформаційного 

забезпечення (АСІЗ) при
кордонних військ України 
дозволяє здійснювати 
пашпортну контролю на 
безпаперовій основі. 

Як повідомив полков
ник прикордонних військ 
України Павло Заєць, у 
першу чергу на автомати
зовану систему перейшли 
вісім пунктів пропуску на 
летовищі в Борисполі, 
Київської области. Тепер 
там підключають ще бли
зько 20 імпортованих при
ладів для пашпортної 
контролі, однак згодом їх 
передбачається замінити 
на прилади українського 
виробництва, які має ви
готовити київське інже
нерне підприємство „По
тік". 

Найбільшої уваги по
требує західній кордон 
України. Коли там на 
пунктах пропуску з'явля
ться комп'ютери та мо
деми, то митники за хви-
лину-дві зможуть про
консультуватися з цен
тром у випадках, які цьо
го потребуватимуть. Отож 

(Закінчення на crop. 4) 

Уряд схвалив 
програму діяльности 

Київ (УШАР). — Кабі
нет Міністрів схвалив 13-
го січня на своєму засі
данні програму діяльнос
ти Уряду на період його 
уповноважень. 

Прем'єр-міністер Ва
лерій Пустовойтенко до
ручив керівникам мініс
терств та відомств упро
довж тижня внести до 
програми остаточні зміни, 
спрямовані на підтримку 
українського товарови
робника та прискорення 

погашення заборгованос-
ти у платнях і пенсіях. 

Як зазначив під час за
сідання перший заступник 
міністра економіки Ва
силь Роговий, пріоритет
ними сферами економіки 
визначено літако- та суд
нобудування, сільське 
господарство, машинобу
дування, паливно-енерге
тичний комплекс, легку 
та харчову промисло
вість, тваринництво і пта
хівництво. 

Зросте український експорт до Росії 
Київ. — Цього року 

Україна збільшить свій 
експорт до Росії на 20-25 
відс, повідомив 12-го січ
ня віцепрем'єр Сергій Ти-
гипко. Це стане можли
вим завдяки тому, що Ро
сія раніше того самого 
дня вирішила зняти з ук
раїнських товарів пода
ток на додану вартість 
(ПДВ). 

Виступаючи на прес-
конференції, С. Тигипко 
назвав Росію не просто 
важливою для України, а 
„суперважливою". За йо
го словами, Росія є най
більшим ринком для ук
раїнських товарів. 

Минулого року Київ 
експортував до Росії 44 

ВІДС. всього свого промис
лового продукту. Товаро
обіг дорівнював у 1997 
році 14 блн. дол., на 2 
блн. дол. менше, ніж рік 
перед тим. 

12-го січня президент 
Росії Боріс Єльцин підпи
сав указ, згідно з яким 
від 1-го лютого з україн
ських товарів знімається 
ПДВ. Після накладення у 
вересні 1996 року цього 
податку Україна звинува
тила Росію в оголошенні 
торговельної війни. 

Раніше цього місяця 
український Уряд обіцяв, 
що зніме ПДВ з російсь
ких товарів, якщо Москва 
зніме цей податок з укра
їнських. 

Український шахіст 
заробив шість тисяч долярів 
Київ(Р.Р.). — Відомий 

український шахіст Ва
силь Іванчук отримав до
пуск до участи в другій 
турі шахових змагань як 
шостий в рейтітнґу Між
народної шахової федера
ції. Ще два шахісти з Ук
раїни — Володимир Ма-
ланюк із Севастополя і 
Константин Лернер з Оде
си — на індивідуальний 
чемпіонат світу потрапи
ли після перемоги в зона
льному змаганні, де вони 
здобули перше і друге 
місця. До речі, третє міс
це зонального турніру діс
талося київському шахіс
тові Юрієві Крупні. 

За словами президента 
Шахової Федерації Украї
ни Івана Бика, турнір про
водився за новою систе
мою, запропонованою 
президентом Міжнарод
ної шахової федерації 
Кірсаном Ілюмжіновим. 
Раніше претендент на 
звання чемпіона проходив 
відбір на зональних турні
рах, а тоді — на турнірах 
претендентів. Тепер цей 
вибір просто стиснуто в 
часі, що створило для 
всіх претендентів рівні 
умови. Льосування відбу
лося кілька тижнів перед 

змаганнями. Щодо укра
їнських учасників, то 
Лернер уже в першій рун-
ді програв литовцеві Ро-
зенталесові, а в другій 
рунді Маланюк програв 
росіянинові Бареєву. 

Шанси В. Іванчука оці
нювалося дуже високо. 
Він мав грати в півфіналі 
з індійським гросмейст-
ром Вішванатаном Анан-
дом, але в першій же пар
тії 11-го грудня 1997 року 
програв американцеві Ясі-
рові Сейраванові. Отож 
В. Іванчук за участь у 
змаганнях заробив всього 
лишень 6,000 дол., хоча 
мав шанси заробити міні
мум 375,000 дол. 

Можливо, зазначив І. 
Бик, В. Іванчук недооці
нив суперника, або не 
встиг зосередитися на 
грі. 

Чемпіоном світу з ша
хів став Анатолій Кар-
пов, який заробив 1 млн. 
370 тисяч дол. Нагороди 
світового чемпіонату, що 
розпочався 9-го грудня 
1997 року в Ґронінґені, 
Голляндія, становили су
му 5 млн. дол. В ньому 
взяли участь 98 шахістів 
із 42-ох країн Европи, 
Азії, Америки й Африки. 

Горіло Озівське м.оре 
Київ(Р.Р.). — Згідно з 

повідомленням газети 
„Факти" у Маріюполі в 
акваторії морського пор
ту 6-го січня горіло море. 

Журналісти повідом
ляють, що просто на воді, 
серед крижаного місива 
спалахнуло кілька вог
нищ і в небо пішли довгі 
стовпи чорного диму. 

До порту прибула спе-
ціялізована інспекція за
хисту Озівського моря. 
З'ясувалося, що 27-го 
грудня 1997 року на Озів-
ському кораблебудівному 
заводі сталася катастро
фа. Намагаючись загнати 
буксир на ремонт, робіт
ники притопили плавучий 
док і підвели його під 
буксир. Малося на увазі, 
що як великий поплавок, 
він підійме на собі кора
бель і його дно можна бу

де почистити ВІД молюс
ків та намулу. Однак, 
док, який прослужив уже 
понад ЗО років, цього разу 
не виплив. Можливо, кор
пус розколовся, або ще 
щось сталося і він зали
шився на 15-метровій гли
бині. 

Та на ньому були ре
зервуари з паливно-мас
тильними матеріялами, 
які під тиском почали 
просочуватися на поверх
ню. Криго лом перешко
див машинам очистити 
поверхню моря від наф
тових плям, які розпли
валися все більше. І тоді 
робітники кинули запале
ний ґніт. 

Передбачається судовий 
розгляд справи, в резуль
таті якого заводові доведе
ться сплатити велику суму 
за нанесену шкоду. 

Ірак бльокує інспекторів 
Ню Йорк. — У вівто

рок, 13-го січня, Ірак здій
снив свої погрози та знову 
не дозволив новій групі 
збройних інспекторів, яка 
в більшості складається з 
американських експертів, 
здійснювати їхнє завдання 
— перевіряти можливості 
приховання і виробництва 
зброї масового знищення. 

Ця нова провокоція зі 
сторони Іраку негайно 
викликала обурення у Ва-
шінґтоні та інших закор
донних столицях і приму
сила Раду безпеки Органі
зації Об'єднаних Націй ще 
раз шукати ефективної 
розв'язки без застосу
вання сили. Одначе цим 
разом не знайшлося ніко
го, хто б зважився ви
правдувати вчинок Іраку, 
тому Рада безпеки одно
голосно засудила цю пов
торну провокацію Іраку. 
Офіційні чинники ЗСА 
знову підкреслили свої не
одноразові попередження 
щодо зухвалости Іраку, але 
не давали своїх завваг як 
має поступити Рада безпе
ки в цьому випадку. 

Вілліям Коген, секре
тар Департаменту оборо
ни, зазначив, що така по
ведінка Іраку не може бу
ти постійно толерована 
міжнародною спільно
тою. Крім того він зазна
чив, що іракський прези
дент Саддам Гуссейн „не 
повинен бути і не є в поло

женні мати можливість 
диктувати хто має право 
проводити згадану пере
вірку". 

Одначе коли Вілліям 
Скотт Ріттер, мол., ко
лишній капітан американ
ської морської піхоти, на 
чолі своєї 33-членної гру
пи інспекторів з 12 країн 
прийшов щоб розпочати 
працю, то його зупинено, 
як було попереджено, зі 
завваженням, що Ірак не 
погоджується на амери
канську присутність серед 
інспекторів. 

Місцева іракська преса 
назвала В. Ріттера „гіє
ною", а досі він був для 
них тільки шпигуном. Од
нак на думку аналітиків 
ця поведінка Іраку є тіль
ки дальшою спробою виг
рати на часі та випробо
вувати терпеливість ООН, 
щоб дальше показати себе 
неуступчивим перед „гни
лим Заходом" в очах сво
їх громадян. 

Президент Билл Клін
тон кількакратно погро
жував Іракові, що ЗСА 
можуть вдатися до мілі
тарної дії, якщо С. Гус
сейн продовжуватиме ро
бити труднощі інспекто
рам в їх пошуках за при
хованою хемічною і біо
логічною зброєю. Сильна 
мілітарна присутність 
ЗСА в Перській затоці 
підтверджує осторогу 
Президента. 

Британці знову підтримують 
королівськиіі двір 

Лондон. — Відразу піс
ля різдвяного звернення 
англійської королеви Єли-
савети II до нації в країні 
було проведене опитуван
ня, висліди якого свідчать 
про збільшення симпатій 
громадян країни до коро
лівського двору. 

Опитування охопило що
найменше 100,000 меш
канців усіх регіонів Вели
кобританії і було доповнене 
численними телефонічни
ми інтерв'ю у перші годи
ни після телевізійного 
звернення Єлисавети II. 
Отже, 72 відс. англійців зі 
вдоволенням признали, 
що „сталися поважні по
зитивні зміни у практич
ній діяльності королеви", 
а також що вона проявляє 
„велику людяність" щодо 
гострих проблем країни. 
Збільшення народних 
симпатій до королівської 
родини заторкнуло й Чар-
лза, принца Валії. Після 
смерти своєї колишньої 
дружини, принцеси Діяни, 
він продовжив усі Гї гу
манітарні місії і цим зас
лужив признання 32 відс. 
британців. Чотири місяці 
тому цей показник стано
вив лише 10 відс. 

Британські спостерігачі 
і коментатори підкреслю
ють глибину і емоційність 
виступу королеви, яка ду
же переконливо інтерпре

тувала найзначніші події 
року, що минув. „Траге
дією нації" назвала Єли-
савета II смерть Діяни, 
„народної принцеси", ска
завши, що ця смерть вра
зила і засмутила всю бри
танську спільноту. 

Далі Єлисавета II схва
льно відгукнулася про 
розпочатий у З'єднаному 
Королівстві процес поши
рення автономії регіонів і 
висловила надію, що 
створення власних зако
нодавчих органів у Валлії 
і Шотляндії зміцнить дер
жавність країни і згуртує 
народ навколо трону. Ве
ликого значення королева 
надає поглибленню зв'яз
ків Великобританії з дер
жавами Співдружности, 
будівництву нового типу 
взаємин між ними і ко
лишньою метрополією. 
Вона також закликала Ін
дію і Пакістан, які недав
но відзначили 50-річчя 
своєї незалежности, до бі
льшого взаємного довір'я. 

З такою хвилюючою і 
щиросердною промовою 
королева Єлисавета ще 
ніколи не виступала, оскі
льки публічна стрима
ність і незворушність що
до усяких подій були од
вічними нормами коро
лівського двору. Вигля
дає, що 1997 рік докорін
но змінив ситуацію. 

ТЕЛЕФОН ДОВІР'Я 

КИЇВ. — з метою отримання ін
формації про протиправні дії своїх 
працівників Державна податкова 
адміністрація встановила телефон 
довір'я. Відтепер про такі пору
шення громадяни можуть повідо
мити, зателефонувавши на число 
212-2489 у Києві. Водночас цей те
лефон використовуватиметься ц,яя 
захисту податкових інспекторів від 
злочинців. 

УРЯД ЗАПРОВАДИВ 
ПОЧЕСНУ ГРАМОТУ 

КИЇВ. — Уряд України встановив 
Почесну грамоту Кабінету Мініст
рів. Цією грамотою відзначатимуть 
державних службовців, громадян 
України та інших держав за заслуги 
у здійсненні соціяльно-економічної 
і зовнішньої політики та за ефек
тивну діяльність в органах виконав
чої влади. Грамотою відзначатиме
ться урядовців, які успішно розви
вають місцеве самоуправління, до
тримуються законів, укріплюють 
оборону і державну безпеку. 

ЗАТОПЛЕНО БУДИНКИ 

ХЕРСОН. — Великі снігопади та 
дощі привели до нових стихійних 
лих в кількох областях України. На 
Херсонщині зруйновано 18 будинків 
і підтоплено 6,396 будинків. На Ми-
колаївщині підтоплено деякі села і 
кілька вулиць обласного центру. У 
Запорізькій області підтоплено 387 
будинків і 780 присадибних діля
нок. У Рівенській області підтоп
лено десятки будинків. На Львів
щині і Дніпропетровщині вода спри

чинила зсуви великих ділянок ЯКІ почастували відвідувачів трьо-
ґрунту разом з будівлями. ма годинами веселощів. 

В МУЗЕЇ ЛІТЕРАТУРИ 

КИЇВ. — в Київському Державно
му Музеї Літератури відкрито вис
тавку „Повернено в Україну", при
свячену п'ятій річниці створення 
національної комісії з питань повер
нення культурних цінностей. На ній 
представлено твори Степана Сіро-
полка, Петра Капшученка, Олек
сандра Довженка, Сержа Лифаря, 
картини письменника Василя Барки 
та старовинні ікони. 

В НАЦІОНАЛЬНІЙ ОПЕРІ 

КИЇВ. — На сцені Національної 
опери в столиці України з'явився 
новий рояль, привезений із Гам
бурга. Напис на інструменті засвід
чує, що це подарунок від київської 
міської адміністрації. Старий ро
яль, за словами народного артиста 
України Дмитра Гнатюка, прослу
жив 60 років, а купити новий театр 
не міг Через брак грошей. В Київ
ській опері 22-23-го січня висту
пить еспанський ансамбль „Фля-
менко", який уже вдруге прибуває 
до Києва. Ансамбль обновив свій 
репертуар, включивши інструмен
тальну і танцювальну музику. 

В ТЕАТРІ ОПЕРЕТИ 

КИЇВ. — Тут у приміщенні Київсь
кого театру оперети 13-го січня від
бувся театральний капусник, при
свячений зустрічі нового року за 
старим стилем. „Байки темного лі
су" прозвучали у виконанні попу
лярних акторів і майстрів сцени. 

У СВІТІ 

у ПОНЕДІЛОК, 12-го СІЧНЯ, 51-річну канадку 
французького походження з відчуттям і нахилом до 
фінансів призначено першим заступником генерально
го секретаря Організації Об'єднаних Націй. Це вперше 
в історії цієї міжнародної організації жінка займає це 
становище. Люїз Фрешетт, новопризначена заступни
ця генерального секретаря ООН, резиґнує зі свого те
перішнього становища заступника канадського мі
ністра крайової оборони, щоб допомогти генеральному 
секретареві Кофі Аннанові закінчити ним розпочату 
працю цілковитого переорганізування адміністрації 
ООН. Л. Фрешетт народилася у Монтреалі, закінчила 
французьку мову і літературу в Монтреальському уні
верситеті та продовжувала в Европейській колегії в 
Буржес у Бельгії. 

„КИЇВСЬКА ПЕКТОРАЛЬ" 

КИЇВ. — Столичні театри у 1997 
році поставили понад 60 прем'єр. 
Теоретично кожна з них має шанси 
отримати вищу столичну театраль
ну нагороду „Київська пектораль". 
В конкурсі беруть участь всі сто
личні колективи: музичні, драма
тичні, лялькові, академічні та сту
дійні. Нагороду традиційно вруча
ють у День Театру 27-го березня, в 
одинадцятьох категоріях: акторам, 
режисерам, малярам, композито
рам і театральним критикам. Всі, 
хто бажає взяти участь у конкурсі, 
представляють свої статті експерт
ній раді до 1-го лютого. В минулі 
роки жюрі звинувачували в тен
денційності, некомпетентності то
що. Як закінчиться нинішній, шос
тий конкурс, покищо невідомо. Зате 
відомо, що в кожному конкурсі є 
переможці і переможені. Жюрі 
цього разу обрано шляхом опиту
вання в театрах. 

В БУДИНКУ АКТОРА 

КИЇВ. — у приміщенні Будинку 
Актора відбулася виставка заслу
женої артистки України Лариси Ка-
дочникової, присвячена 30-річчю її 
творчої діяльности. Окрім талано
витої праці на сцені, Л. Кадочнико-
ва виявила також талант і в живо
писі. На виставці було представлено 
понад 40 її праць, серед яких „Ма-
львіна і П'єро", „Летюча Джуль-
єтта", „Безприданниця", які за
свідчують відданість і любов ма
лярки театрові і мистецтву взагалі. 

В АМЕРИЦІ 

у ПОНЕДІЛОК, 12-ГО СІЧНЯ, Тед Мондайл, 40-річ-
ний син колишнього віцепрезидента Волтера Мондей-
ла, в місцевості Сейнт Пол, столиці стейту Міннесота, 
проголосив свою кандидатуру на становище губерна
тора згаданого стейту. Аналітики твердять, що цього
річні вибори на згадане становище, притягнуть також 
інших нащадків політичних діячів цього стейту поміря
тися силами у виборах. За їхніми припущеннями до Т. 
Мондейла, колишнього стейтового сенатора долучать
ся у демократичних передвиборах ще 55-річний генера
льний прокуратор стейту Гюберт Гамфрі 3-ій, син віце-
президента в Уряді Линдона Джансона та 49-річнйй 
Майк Фрімен, головний адвокат повіту Ганнепін, бать
ко котрого був губернатором стейту поки став секре
тарем Департаменту сільського господарства за уряду
вання президента Джана Ф. Кеннеді. 
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Яка небезпека більша? 
в історію постання незалежної України золоти

ми буквами буде вписано десятки імен україн
ських письменників, яких відповідальність за до
лю нашої нації привела в загальнонаціональний 
рух опору. Пам'ятаємо, що саме в середовищі 
письменників організаційно започатковано На
родний Рух України, саме „Літературна Україна", 
орган Спілки Письменників України, першою в то
гочасній українській пресі закликала нород до ви
ходу зі складу советської імперії і до-повної націо
нальної суверенности. З цієї ж причини у висліді 
перших демократичних парляментарних виборів 
депутатами Верховної Ради стало майже двад
цять відомих прозаїків, поетів, мистців, журналіс
тів, які, жертвуючи своїми талантами і своєю творчіс
тю, посвятилися політичній діяльності заради розбу
дови незалежної української держави. Знаємо, 
що й донині вони перебувають в гущі боротьби за май
бутнє України, очолююючи різні партії, громадські 
об'єднання, передвиборчі бльоки. 

В кінці минулого року лондонська „Українська 
Думка" повідомила, що Центр міжнародних до
сліджень Американського біографічного інститу
ту визнав Людиною 1997 року головного редакто
ра газети „Вечірній Київ" Віталія Карпенка, члена 
парляменту попереднього скликання, голову Асо-
ціяції української незалежної національно-демо
кратичної преси, автора знаменитої публіцистич
ної книжки „Як повернути манкуртові пам'ять", за яку 
його тепер висунуто на здобуття високої держав
ної нагороди імені Тараса Шевченка. В цій книж
ці В. Карпенко, між іншим, не скидаючи з рахун
ків „п'ятої юлони" і зовнішніх недугів українства, звер
тає увагу національно свідомих громадян, що не мен
шою небезпекою для самостійної України є психо-
логічщЯ ШІ^плеї^ м 
ред зросійщеного населення, хронічна хвороба 
рабського схиляння перед паном. 

„Вечірній Київ" , не зважаючи на постійні цьку
вання збоку проросійських і космополітичних сил, 
мужньо і послідовно розбуджує приспане сумлін
ня народу, який так тяжко позбувається згубного 
імперського спадку. Провідною думкою „колонки 
головного редактора" в кожному числі газети є ви
могливість українців до самих себе, їхня віра у са
мих себе, без якої годі здійснити завдання відрод
ження української нації, рідної мови, культури, ре
лігії. Це також є темою виступів багатьох інших пись
менників. Тяжкі суспільні обставини змуіиуть їх висту
пати в ролі політичних аналітиків, соціологів, соціяль-
них психологів. 

До таких відповідальних і самокритичних висту
пів на сторінках „Вечірнього Києва" належить 
стаття поета Володимира Базилевського під ха
рактеристично назвою — „Не схаменемося — сха-
мимося остаточно, або Смерть загрожує нам не 
ззовні, а зсередини". Гірко, боляче читати цю річ, 
відрухово хочеться думати, що автор перебіль
шує, згущує фарби, однак в головних висновках з 
ним неможливо не погодитися. Покликуючись на 
Карла Ясперса, В.Базилевський пише, що дійсна 
ситуація кожної людини — це ситуація духова. 
Так само і держави. Оцінюючи українську індиві
дуально-суспільну духову ситуацію, автор ствер
джує, що народ все ще залежний —• „передусім 
від власної недосконалости... Замахнулися на де
мократичну державу, а маємо державу хамів... 
Хам — це передусім печерний рівень самосвідо-
мости. Хам — по той бік культури. Вірус хамства 
— вірус смертельний. Тотальне хамство — це все
дозволеність. За умов недіючих законів — це ка
тастрофа. На ґрунті, удобреному хамом, злочинність, 
проституція, деградація зростають у маштабах 
нечуваних... Горе тій державі, де хам — на верши
ні піраміди. Тоді бидло править баль. Тоді сваво
ля, корупція, здирство, спекуляція поширюється 
зі швидкістю інфекції...". 

Намагаючись відповісти на запитання „що ж 
ми будуємо?", В. Базилевський згадує про зустріч 
братів Горинів зі 3. Бжезінским та його сином. Ко
ли відомий американський політик і вчений запи
тав українських діячів, хто, на їхню думку, най
більше загрожує незалежній Україні — ворог зов
нішній чи внутрішній, то почув: зовнішній.На це 3. 
Бжезінскі зауважив: але ж зовнішній ворог не пе
решкодив Польщі і Фінляндії стати тими країна
ми, якими вони є сьогодні. 

І автор робить висновок: „Смерть загрожує нам 
не ззовні, а зсередини. Коли країна сповзає у 
прірву, її майбутнє залежить від того, яким буде 
наступне покоління. Боюся, що це покоління втра
чене. Зросійщене у своїй більшості, уражене віру
сом хамства, розбещене кримінальною атмосфе
рою торгу, воно з головою поринуло у перегони-
шукання легкого заробітку і навряд чи здатне до 
буденної подвижницької праці в ім'я розбудови 
своєї незалежної держави...". 

Сумна і страшна правда, але тільки знаючи її, знаю
чи хворобу, можна шукати і знайти ефективні ліки. 
Україна мусить їх знайти! 

Найближчим часом 
Верховна Рада України 
має розглянути питання 
про кількісне зменшення 
Збройних Сил держави. 

Згідно з недавнім рі
шенням українського Уря
ду, котрий на спеціяль-
ному засіданні розглянув 
низку питань стосовно 
здійснення державної про-
грами розбудови й роз
витку Збройний Сил, 
звільнення чималої кіль-
кости старшин у резерву 
відбудеться не лише в ар
мії, а й у Міністерстві 
Внутрішніх Справ та 
Службі Безпеки України. 
Щоправда, урядовці досі 
не оприлюднили ні перед
бачуваної чисельности 
військовослужбовців, ні 
нової структури Збройних 
Сил держави. За словами 
високопоставлених осіб у 
Міністерстві Оборони Ук
раїни, йдеться про кілька 
можливих варіянтів: до 
2005 року, згідно з дер
жавною програмою, ук
раїнська армія може налі
чувати від 350,000 до 
200,000 військовослуж
бовців. Це питання, на ду
мку фахівців Міністер
ства Оборони, потребує 
додаткового ґрунтовного 
вивчення, а також серйоз
них консультацій зі струк
турами НАТО, на співро
бітництво з якими чимраз 
більше орієнтуються Зброй
ні Сили України. Проте 
жодні консультації не до
поможуть Україні розв'я
зати низки соціяльних 
проблем, пов'язаних зі 
зменшенням силових струк
тур, а тому керівництво дер
жави, мабуть, боїться зро
бити рішучі кроки щодо ре
формування Збройних Qui. 

Нині армія України на
лічує 370,000 військово
службовців і є однією з 
найбільших в Европі. За 
шість років незалежности 
українські Збройні Сили 
зменшилися майже вдвічі 

Наталка Пахомова, 
Київ 

УКРАЇНСЬКА АРМІЯ: 
О Д И Н У ПОЛІ Н Е ВОЇН 

(на початку 1991 року в 
України містилася форма
ція колишньої совєтської 
армії, яка складалася з 
726,000 військових). Про
те досі в державі серйозна 
військова реформа не по
чиналася. За останні два 
роки Україна зменшила 
найнеобхідніші витрати на 
утримання Збройних Сил 
на 20 відсотків. Таким чи
ном, на утримання армії в 
боєздатному стані — з 
розрахунку на одного гро
мадянина України — при
падає 13 дол. ЗСА бюд
жетних коштів на рік (у 
Російській Федерації, для 
порівняння, ця цифра ста
новить 520 дол.)! 

Державний бюджет 
України на 1998 рік ситуа
цію теж не міняє, оскіль
ки на фінансування обо
ронних потреб у ньому пе
редбачено не більше ніж 
півтора мільярда гривень. 
Цих фондів, за оцінками 
військових, на зарплатню 
офіцерському складові, 
продукти харчування для 
армії та сплату за кому
нальні послуги, які нада
ють Зборйним Силам у 
місцях перебування, ви
стачить лише на півроку. 
Надалі ж неминуче ви
никне, як це є й нині, бага-
томісячна заборгованість 
армії місцевим бюдже
там, а державного бюд
жету — армії. Проблема 
ускладнюється ще й тим, 
що велика та перефор
мована українська армія 
не має фондів ні на при
дбання новітньої оборон
ної техніки, ні на військові 
навчання. Керівництво 
Міністерства Оборони з 
цього приводу зазначає, 
що Збройні Сили України 
завдячують своєю діє

здатністю структурам 
НАТО, котрі фінансують 
участь українських вій
ськовослужбовців бодай у 
миротворчих, коли не у 
військових навчаннях. 
Проте ті ж керівники обо
ронного відомства визна
ють, що НАТО не мусить і 
не сприятиме розв'язанню 
соціяльних проблем ук
раїнської армії. Йдеться 
про те, що нині понад 70 
тисяч офіцерів не мають 
даху над головою, а дер
жава протягом 1997 року 
спромоглася надати армії 
лише 800 мешкань. Інші 
ж офіцери, не отримуючи 
вчасно зарплатні, не ма
ють іншого способу за
платити за винайм помеш
кань, аніж підпрацьову-
вати в вільний від роботи 
час. При чому, такі підро
бітки не завжди законні. 
За відомостями військо
вої прокуратури, лише за 
перші дев'ять місяців ми
нулого року до кримі
нальної відповідальности 
було притягнуто 185 офі
церів, але в Міністерстві 
Оборони уточнюють, що 
йдеться тільки про тих, 
кого правоохоронні орга
ни „спіймали на гарячо
му" і кого армійські чини 
не змогли „викупити" в 
правоохоронців. 

Насправді ж ситуація, 
як вважають фахівці, 
значно гірша: українській 
армії справді загрожує 
криміналізація. 

Мінстер Оборони Ук
раїни Олександр Кузьмук 
переконаний, що ситуацію 
в армії може змінити ли
ше глибоке реформуван
ня військових структур 
разом із достатнім фінан
суванням оборонної га
лузі. На думку О. Кузь-

мука, цьому могло б спри
яти обрання військових до 
наступного складу Вер
ховної Ради. „Із генера
лів, які нині перебувають 
на службі, в партійних 
списках сьогодні двоє: Ві
талій Радецький і Дмитро 
Рудковський. їх запроси
ло керівництво партій, але 
генерали, як того вимагає 
українське законодавство, 
не є членами партій, — 
зазначив міністер оборо
ни. —- Ще близько ЗО вій
ськовослужбовців канди-
дуватимуть по мажори
тарних округах". На дум
ку О. Кузьмука, перемога 
представників Збройних 
Сил у наступних парля
ментарних виборах сприя
ла б налагодженню тісної 
й плідної співпраці між 
оборонним відомством і 
парляментом, а це пози
тивно позначилося б на 
обороноздатності держа
ви. Щодо стратегічних 
плянів реформування ар
мії, зокрема створення в 
Україні Збройних Сил на 
професійній основі, то мі
ністер оборони вважає та
кі зміни можливими не 
раніше, як 2005 року. До 
того часу на створення 
професійної армії держа
ва не має грошей, а нині 
йдеться хоча б про збере
ження тих Збройних Сил, 
які є. З цієї ж причини, 
навіть відкидаючи полі
тичні аспекти, керівниц
тво Міністерства Оборони 
скептично ставиться до 
ідеї приєднання України 
до НАТО. „Звісно, Укра
їна зацікавлена — з полі
тичного та оборонного по
гляду — в тому, щоб ста
ти повноправним членом 
Північно-атлантійського 
альянсу. Але ж НАТО не 
захоче утримувати дармо
їдів...", — песимістично 
пожартував із цього при
воду один працівник ук
раїнського Міністерства 
Оборони. 

В днях 9-11-го жовтня 
1997 року відбулася у 
Львові міжнародна науко
во-практична конферен
ція для відзначення 100 
років від часу надання 
академічного сгагусу Львів
ській Академії Ветеринар
ної Медицини ім. С. Ґжиць-
кого. 

Р. Б. — Хто, крім вас, 
з українських ветеринар
них лікарів, членів Об'єд
нання Українських Вете
ринарних Лікарів (ОУВЛ), 
брав участь у цих урочис
тостях? 

Б. Т. — Крім мене з 
дружиною, були д-ри: Яро
слав Ґалета з дружиною, 
Степан Курилас з дружи
ною, Роман Курилас з 
дружиною із ЗСА та Ми
рослав Гладишевський, 
Володимир Король і Ро
ман Романович з Канади. 
Я і колега М. Гладишев
ський вітали під час від
криття переповнену залю 
(400 осіб) від діяспорних 
ветеринарних організацій 
ЗСА і Канади. 

— Який тепер стан 

Д-р Роман Барановський 

100-річчя Львівської Академії 
Ветеринарної Медицини 

(Інтерв'ю з д-ром Богданом Ткачуком) 

Академії, професорський 
склад, кількість студен
тів? 

— Тепер академія, за 
даними ректорату, має 
п'ять факультетів, три 
денного навчання (ветери
нарної медицини, зооінже-
нерії, санітарно-техніч
ний), факультет заочної 
освіти і факультет підви
щення кваліфікацій та пе-
репідготови кадрів, аспі
рантури, магістратури, 
підготовчий відділ з ден
ною формою навчання на 
33 катедрах. Професор
сько-викладацький склад 
академії становить 288 
працівників, серед яких є 
два академіки, чотири 
члени-кореспонденти, чо
тири заслужені діячі на
уки і техніки України, 28 
професорів (докторів на

ук) 191 кандидат наук (до
центи). За останніх п'ять 
років вчені академії от
римали 13 авторських сві
доцтв і патентів, видали 
36 підручників, навчаль
них посібників і довідни
ків, п'ять монографій, 
п'ять збірників наукових 
праць, опублікували по
над 1,100 статтей. За цей 
період захищено дев'ять 
докторських і 28 канди
датських дисертацій, а 
1997 року дві докторські і 
чотири кандидатські ди
сертації, представлені до 
захисту. Ректором акаде
мії є тепер член-кореспон-
дент НАНУ, академік 
АНВІП України, доктор 
наук, професор Роман 
Кравців. Академія нара
ховує коло 3,000 сгуцентів. 

— Який тепер харак

тер ащцемії? 
— Вповні національ

ний. Всі виклади відбува
ються виключно україн
ською мовою. 

— Розкажіть дещо 
про пленарні засідання і 
доповіді, що були виголо
шені на них. 

— На першому засі
данні одну із 20-хвилин-
них пленарних доповідей 
виголосив я п. 3. „про ро
боту Об'єднання Україн
ських Ветеринарних Ліка
рів в ЗСА". На другий 
день серію 10-хвилинних 
доповідей розпочав член 
ОУВЛ д-р Я. Ґалета 
(ЗСА), п. 3. „Академія 
Ветеринарної Мадицини у 
Львові після зриву 1-го 
листопада 1918 року і 
встановлення Західньо-
Української Народної Рес
публіки". Пленарних до
повідей упродовж двох 
днів було виголошено 15, 
а парелельно в цьому ж 
часі в кількох авдиторіях 
УАВМ виголошено понад 
180 секційних доповідей, 

(Закінчення на crop. 3) 

ЙЬ я ЛИСТІВ до РЕДАКЦІЇ 

І. Ксг^имецг> таки 
вертсгєтьсл & політику 

Редакційна стаття „Ук
раїна в жіночому аспекті" 
(„Свобода", ч. 2, з 3-го 
січня 1998 року) цікава за 
поставленням дуже важ
ливої проблеми, але вона 
вимагає значного допов
нення, бо в інакшому разі 
читач може неправильно 
зрозуміти передвиборчу 
участь українського жі
ноцтва в Україні. 

Цитата дворічної дав-
ности з заяви Ірини Кали-
нець перестала бути сьо
годні актуальною. Багато 
жінок за цих два роки зу
міли перебороти у собі са
мих „синдром неволі" і 
більш реально підійти до 
чоловічого „синдрому не-
повноцінности". Одною з 
перших це зрозуміла І. 
Калинець і вона вирішила 
активно включитися в пе
редвиборчий маратон та 
повернутися до Верховної 
Ради України, як депутат. 
Були сподівання, що вона 
увійде до списка „Націо
нального фронту", але 
вона опинилася на четвер
тому місці в поспіху ство
реному передвиборчому 
бльоці „Менше слів", 
який створили скрайньо 
праві партії „Державна 
самостійність України" 
(яка первісно була співор-
ганізатором „Національ
ного фронту") і Соціял-
Національної Партії Ук
раїни. Категоричне „ні" 
Ірини Калинець перетво
рилося в ще більш кате
горичне „так". 

У перші п'ятірки у пе
редвиборчі списки внесе
но не чотири жінки, як 
пишеться у статті (Слава 
Отецько, Катерина Ващук, 
Наталя Вітренко, Валерія 
Заклунна), а 15. 

Кпіл/f « и щ е 'зігяпаних 
жінок, Я перших п'ятір
ках є ще такі жінкші у 
списку проросійської пар
тії „Союз", яка бореться 
за відновлення колишньо
го Совєтського Союзу — 
Світлана Савченко (депу
тат Верховної Ради Кри
му) і Софія Ротару (на
родна артистка колишньо
го СССР). 

У списку центрист
ського проросійського 
СЛОну — Наталя Кожеві-
на (голова Федерації Про

фспілок Працівників Ко
операції). 

У списку Ліберальної 
Партії України і Партії 
Праці, поруч з Миколою 
Жулинським, є народна 
артистка України Ада Ро-

У списку бльоку „Мен
ше слів" — Людмила 
Вонсовська (голова Комі
тету захисту прав люди
ни) і Ірина Калинець. 

У списку затвердже
ному Центральною вибор
чою комісією 18-го груд
ня 1997 року серед ЗО пар
тій і передвиборчих бльо-
ків таки є феміністична 
„Всеукраїнська партія жі
ночих ініціятив" (вона 
шляхом жеребкування 
попала на 24 місце у ви
борчому бюлетені). Пов
на п'ятірка цієї партії 
складається з мало відо
мих українському вибор
цеві жіночих активісток. 

Крім цього мають до
сить великі шанси стати 
депутатами Верховної Ра
ди України ще й такі жін
ки, які є в першій двад
цятці таких партій і бльо-
ків: 

РУХ — Ніна Матвієн-
ко (народна артистка Ук
раїни), Олена Бондаренко 
(головний редактор газе
ти "Час-Times") і Ліля Гри
горович (Союз Українок). 

„Громади" — Юлія 
Тимошенко (народний де
путат України) і Наталя 
Донець (голова компанії 
„Приватсервіс"). 

СПУ-СелПУ --- Ніна 
Марковська (народний де
путат України) і Ніна По
котило (учителька). 

Процент жінок в пар-
ляменті України нового 

чоловіків напевно збіль
шиться. На жаль, згідно з 
прогнозами, серед цих жі
нок буде більше жінок лі
вої і проросійської орієн
тації. І це повинні мати на 
увазі ті українські жінки 
України, які стоять на 
українських державниць
ких позиціях, щоб цей 
стан у майбутньому змі
нити. 

Осип Зінкевич 
Балтимор, Мд. 

Олександра Самарцева 

Скресає вік, У муках неможливих. 
На часточки розколюється вік, 
і розум нас підводить так, як жили 
Підводять атрофованих калік 

Мудрець отой, що німував на торгах, 
Де оптом продавались почуття, 
Не знає, 'ЯК знайти стареньку торбу 
У хрестик, із окрайчиком життя. 

Не знає, де шукать ту воду чисту. 
Щоб в рідну віру нас перехрестить. 
Нащадку наш, довірливий, пречистий, 
Прости його, помилуй і прости. 

Степан Крижанівський, 
Київ 

ПОЄДНАННЯ д в о х МАТЕРИКІВ 
Сорока Петро, „Художній світ Ліди Палій", Хмель

ницький, 1997, стор. 70, 

Нам уже доводилося писати про три критичні на
риси Петра Сороки — про Ганну Черінь, Яра Славутича 
та Дмитра Нитченка в рецензії „Архіпелаг української 
діяспори". Мова йшла про те, що „двоколійному" роз
виткові української літератури приходить кінець, що, 
після знесення ідеологічних бар'єрів та здобуття неза
лежности, вона може нарешті злитися в один потік на 
нашій уже, здається, на своїй землі. 

Звичайно, і про те, що їх роз'єднувало, і що їх єд
нає, широко мовиться в „Історії української літератури 
XX сторіччя" (1993-95), де не лише названо, а й проана
лізовано творчість майже двадцяти мистців діяспори. 

Місію єднання, взаємозбагачення далі продовжує 
П. Сорока, скажемо одразу, на доброму професійному 
рівні. Ім'я Ліди Палій уже тому єднає два материки, 
що коли її перші книжки видані у Канаді, то останні — 
в Києві. Ліда Палій обрана головою об'єднання ук
раїнських письменників „Слово", змінивши на цьому 
посту Остапа Тарнавського. 

Ліда Палій — письменниця новочасна, але далеко 
не „початкуюча", пересвідчимося в цьому, глянувши 
на дати виходу її п'яти книжок: „Мандрівки в часі і про
сторі" (1973), „Світла на воді", (1985), „Дововижні пти
ці", (1989), „Сон-країна" (1994), „Без вітчизни", (1997). 

Перебиваючи самого себе, зазначимо, що П. Со
рока у „розділі „На кінці уяви, на кінці молитов" назвав її 
ім'я серед таких поетів-новаторів, як Вінграновський, 

Ілля, Сапеляк, Ліна Костенко, Гересим'юк, Римарук; 
до цієї „обойми" слід би ще додати Воробйова, В. Голо-
бородька, Вишневського. 

Саме звідси ідуть витоки світосприймання нашої 
поетки, про що свідчить і епіграф з вірша Вороб'йова. 
А ще ж треба згадати і Драча, і Стуса, й Калинця, адже 
її народження — у контексті шістдесятництва та „ню-
йоркської групи". 

Основа цієї поезії — у складній асоціятивності, вся 
вона позначена рисами новаторства новочаеної євро
пейської поезії. Особливістю Ліди Палій є дар говорити 
про складні речі просто і зупинятися десь на грані ло
гічного та алогічного. Автор нариси відзначає, що по
езія Ліди Палій органічна, що муки її душі більше зам
кнуті на одвічному колі жіночих проблем, зокрема са-
мітности: 

Ми зустрілись на мить, 
На перехресті років і відстаней, 
Та мені слід було знати, 
Що простір можна побороти, 
А часу не звернеш... 

Ба й справді, всесвіт „крутиться" тільки в один бік 
і не має ані зупинки, ні „заднього ходу", а все - тільки 
вперед і вперед. 

Справді, поезія Ліди Палій дуже сучасна, в міру фі
лософічна, в міру музична, а ще більше мальовнича і 
цілком жіноча. Природа в ній антропоморфізується, як 
от „дерева відвертаються спинами до вітру, хукають у 
заков'язлі пальці", а „зима стогне, болять її кості, сніг 
люто скрипить зубами". Нам особливо припав до душі 
вірш „Горіх": „Ти дарував мені триста шістдесят п'ять 
горіхів, розколювати по одній шкаралущі, та знаходи
тиму тебе у кожній, тільки останній горіх буде порож
нім". 

Думаючи про долю модерної та постмодерної лі
рики, мимоволі гадаєш: якщо вона уже знайшла свою 
мову, то треба ще їй знайти і свого читача, нехай і не 
масового, адже поезія завжди адресувалася „елітно
му" читачеві, а його все менше в діяспорі та небагато і 
в материковій Україні... Здається, художній світ Ліди 
Палій велить її порогу здорового глузду не переступа
ти. Цю думку обстоює і автор нарису, не відкидаючи 
різної інтерпретації художніх текстів. Важливе і спо
стереження П. Сороки, що вірші Ліди Палій „виказу
ють у ній художницю і тому поряд зі звуком у неї домі
нує колір. 

Художній світ Ліди Палій не вичерпується віршами. 
І починала вона і продовжує виступати як автор прози. 
Правда, досить своєрідної, не канонічної. її дорожні на-
роси та новелі ближчі до поезії в прозі; а загалом їх 
можна визначити так: „поетична проза". 

В цьому пляні розділ критичної розвідки „Дорога
ми безчасся", де розглядаються сторінки книги „Ман
дрівки поза часом і простором" та пізніші новелі й етю
ди, мусив би передувати розділу поетичному і саме в 
часі. 

Щодо книг поетичних, так і нарисово-мемуарно-по-
дорожніх, то Ліді Палій пощастило на тлумачів, оціню
вачів, інтерпретаторів. Другу книжку її прози „Світла 
на воді" супроводжує об'ємна і кваліфікована стаття-
післямова Богдана Рубчака „Різні дороги Ліди Палій", 
бо авторка справді об'їхала півсвіту, чи й не більше. 
Тут і нариси про Середземномор'я, і про Адріатику, і 
про південно-американський континент, про Австра
лію, Азію, нарешті ж і про рідну Україну та про рідну 
Канаду, при чому ці подорожі супроводжуються екс
курсами у глибінь своєї душі, іноді в глибінь історії; це 
скоріш поетичні замальовки, ніж дорожні нариси. 

(Закінчений на crop. 4) 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 15-го СІЧНЯ 1998 р. 

50-ліття подружжя Федечків 
Минає уже 50 років 

від того дня, 23-го листо
пада 1947 року, коли о. 
Олексюк вінчав Юлію 
Хомик і Юрія Федечка в 
українській католицькій 
церкві в Кляґенфурті, 
Австрія. Скільки життя, 
скільки історії пропливло 
за ті роки... 

Доля звела молоду 
пару в Австрії під час вій
ни. В 1941 році німецькі 
війська переходили Лем-
ківщину. Тоді 16-ліття 
Юля була змушена поки
нути рідне село Святкова 
Велика (повіт Ясло) до 
24-ох годин, коли німці 
забрали її до Австрії на 
роботу. Юрій Федечко 
виїхав з села Красева в 
Львівському повіті як ка-
праль в рядах польської 
армії, а біля Миколаєва 
пощастило йому втекти 
перед червоними війська
ми і також попасти до Ав
стрії. І так молоді запізна
лись. В околиці Кляґен-
фурту знайшлися і інші 
українці і разом зоргані
зували свою громаду, 
свою церкву. 

Після війни почала ця 
громадка виїжджати в 
світ. Федечкам ця дорога 
вела перше до Ріляху в 
Австрії, а в 1950 році аж 
до далекого Ню Орлінс в 
Америці. Після шести мі
сяців безнадійного пере
бування там, переїхали 
Федечки до Колумбусу, 
Огайо, де уже поселились 
їхні друзі з Австрії — Ва
силь і Настя Копельців. 

І знову створилась не
величка українська гро
мада, а згодом, церква. 
Як усім українським імі-
ґрантам, перші роки в 
Америці були тяжкими 
для Юлії і Юрія Федеч
ків — і мову вивчити, і 
влаштуватись на праці, і 
виховати діточок (у них 
два сини, Юрій, мол., на
роджений в 1952 році, і 
Стеїїан, в 1954 році). 

Але якось Бог дав і 
здоров'я, і силу волі бу
дувати життя. Разом з ро
динами Шимків, Копель
ців, Яніцьких, Савків і 
Миничів, між іншим, Фе
дечки заснували католиць
ку церкву візантійського 

обряду в Колумбусі. Пер
ше збирались українці, 
словаки і інші слов'яни в 
каплиці при шпиталі св. 
Антона, де їм правив о. 
Завел. Тоді, під проводом 
о. Барти, закупили землю 
і поставили церкву св. Іва
на Золотоустого, яка існує 
до сьогодні. 

Українська громада, 
хоч мала, часто сходилась 
і брала участь в міжна
родних фестивалях в Ко
лумбусі. Свого часу Ю. 
Федечко був головою 18-
го Відділу Українського 
Народного Союзу, а по
кійний вже Мельник був 
секретарем. Була танцю
вальна група, навіть діяла 
школа українознавства. 

Сини Федечків пови
ростали, позакінчували 
університети (старший 
банкір, молодший інже
нер), одружились і пішли 
на своє. Після 28 років 
праці в сталеварні Дж. Т. 
Едвардс, Юрій пішов на 
емеритуру, а Юлія закін
чила 20 років праці в те
лефонічній компанії. 

За всі роки Федечки 
дорожили своєю україн
ською спадщиною, фінан
сово підтримували різні 
акції і від часу проголо
шення незалежности від
відали вільну Україну. Те
пер вони є членами Укра
їнського Культурного То
вариства в Огайо. 

Точно 50 років від дня 
їхнього шлюбу, в неділю, 
23-го листопада 1997 року 
Юлія і Юрій Федечко 
стояли перед тетраподом 
церкви св. Іваня Золото
устого, де о. парох Євген 
Линавський їх поблаго
словив. Переслав їм своє 
благословення і Єпископ 
Василь Шот. 

Того ж дня, в присут
ності понад 60 рідних і 
друзів, Юлія і Юрій Фе
дечки урочисто відсвят-
кувшли річницю свого по
дружжя на прийнятті, 
влаштовуваному їхніми 
синами. 

Подружжю Федечків 
бажаємо многих і благих 
літ! 

Марія Гаврилюк-Ґордон 

Юлія і Юрій Федечко (1992 р.). 
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В пам'ять В. Фіцаловича 
Невже ж піду 

я сам на сам 
Доріжкою пільною 
І вітер лиш заплаче там 
Й заскавулить за мною? 

Невже в якійсь 
чужій землі 

Мене у гріб закриють 
І хрест березовий дощі 
В осінню ніч обмиють? 

Невже ж? О ні! 
Та маю я подругу 

вірну, друже: 
На гріб прийде поезія 
І піснею затужить... 

Б. Лепкий 

Відійшов, відлетів, 
упокоївся в Бозі мій 
стрийко Влодко. Єдиний 
мій стрийко, єдиний брат 
мого батька! Пішов з на
шої родини ще один та
лант: поет, маляр, музи
кант, вчитель, лікар і 
просто чудесна людина — 
Володимир Фіцалович. 
Тільки з таких і власне з 
таких великих людей 
складається цей малень
кий світ людей, з таких 
дивно-добрих, мудрих і 
простих. Бо в одній оцій 
людині, моєму стрийкові, 
помістилося стільки та
лантів: малювати карти
ни, розписувати свої чу

десні ікони, складати вір
ші і музику, грати на різ
них музичних інструмен
тах, вчити дітей і навчати 
людей, змінювати людей 
не тільки фізично, а і ду
хово, писати свої трактати 
про життя святих і про іс
торію — і просто погово
рити, розповісти, розради
ти кожного. Хто з нас не 
приходив зі своїми думка
ми, плянами до вуйка 
Влодка і кожному він ра
див, чи розраджував. 

Я вдячна долі, що по
бувавши в Канаді двічі, я 
мала щастя і можливість 
поспілкувавшися, чогось 
навчитися, порадитись і 
насміятися зі своїм стрий-
ком. А як він вмів сміяти
ся! Так як він забавляти, 
веселити гравши то на 
мандоліні, то на гітарі — 
не вмів більше ніхто. І то
му його теплі слова, чу
десні звуки музики і світ
лий його образ будутьсу
проводжувати мене про
довж всього життя. 

А тепер нехай спочи
ває спокійно Володимир 
Фіцалович — мій єдиний 
стрийко. 

Наталка Фіцалович, 
Івано-Франківське 

(Закінчення зі crop. 2) 
які віддзеркалювали су
часний стан ветеринарної 
медицини, зокрема в Ук
раїні, зооінженерії та тех
нології продуктів тварин
ництва. 

— Як почалася ця кон
ференція? 

Ректор проф. Р. 
в відкрив урочисте 

засідання Вченої ради. 
Понад 40-членну Прези
дію творила Вчена рада 
професорів в тоґах, пред
ставники споріднених на
укових установ України і 
Польщі, представники міс
цевого й обласного управ
ління, посадник міста Ва
силь Куйбіда, Михайло 
Гладій, представники Пре
зидента України, Аграрно
го Університету в Києві, 
Медичного Унівеститету у 
Львові, Варшавської ве
теринарно-медичної шко
ли, Вроцлавської ветери
нарно-медичної школи. 
Увечорі всі були запроше
ні до театру на оперу С. 
Ґулака-Артемовського 
„Запорожець за Дунаєм". 

— Чи студенти мають 
свою організацію на зра
зок колишньої „Ватри"? 

— Студенти мають не 
тільки свою організацію, 
але теж свою оркестру, 
капелю бандуристів і хор. 
Другого дня конференції 
під час концерту ці ан
самблі задемонстрували 
свою високу майстерність. 

В їдальні Академії з 
короткими словами ви
ступали численні учасни
ки, в тому числі з діяс-
пори Б. Ткачук, Р. Рома
нович, С. Курилас, Воло
димир Король і М. Гла-
дишевський. Відбулася 
теж забава під звуки влас

ної студентської оркестри. 
Прелюдією до святку

вань 100-річчя академії 
були урочистості для 
вшанування пам'яті ви
значного професора ЛАВМ 
д-ра проф. Вацлава Мо-
рачевського, великого при
хильника України, який 
будучи ректором академії 
допоміг створити Україн
ське Студентське Товарис
тво „Ватра". Урочистості 
відбулися 30-го вересня 
1997 року і включали 
Службу Божу з Панахи
дою за професора і його 
родину, відкриття пропа-
м'ятної плити та вистав
ку. Внучка д-ра В. Мора-
чевського, Софія Мора-
чевська-Темницька, при
була із ЗСА на ці святку
вання. 

З ініціятиви д-ра Р. 
Романовича ОУВЛ Кана
ди передало для бібліо
теки ЛАВМ унікальний 
10-томовий комплет „Ін
формативного Листка", 
який періодично появляв
ся у т. зв. вільному світі 
циклостилевим накладом 
від 1946 року, а друком 
від 1950 до 1986 року. 
Всіх чисел появилося 135. 
Головними редакторами 
були д-р Роман Баранов-
ський, д-р Мирослав Не-
белюк (1964-67) і проф. 
Іван Розгін (1967-70). 

— Які спостереження 
і враження із цієї конфе
ренції у вас? 

— Можу сказати без 
пересади, що не тільки я з 
дружиною, але ми всі, що 
були учасниками цієї уро
чистої конференції, по
вернулися домів з найкра
щими враженнями, збудо
вані великим розвитком 
нашої Альма Матер, і гор
ді, що були колись її сту
дентами. 

Вступайте в члени 
Українського Народного Союзу! 

ТРИ КЕРІВНИКИ ДЕРЖАВНИХ департаментів у 
понеділок, 12-го січня, розкрили свої пляни щодо най-
дення технологічно освічених працівників. Вілліям 
Дейлі, секретар Департаменту торгівлі, заявив, що 
згідно з найновішими даними, запотребування на місця 
до технологічної праці впродовж наступного десяти
ліття збільшиться від 1 мли. до 1.3 мли. у той самий 
час, досліди Технологічного інституту Вірджінії у своїх 
приблизних підрахунках стверджують, що понад 
346,000 місць праці для комп'ютерних програмістів і 
системних аналітиків є незаповненими в ЗСА. Серед 
нових починів Уряду є 17 мли. дол. призначених на 
зближення технологічних послуг незаможним людям, 
а 6 млн. дол. призначено виключно на стипендії для до
помоги індустрії у навчанні технологічних умінь сту
дентів. Крім того, З млн. дол. призначено тільки на те, 
щоб заохотити працівників здобувати технологічну ос
віту та працювати у цій ділянці. 

БРАТСТВО КОЛ. ВОЯКІВ 1 УКРАЇНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ 
УНА СТАНИІІЯ НЮ ЙОРК 

ділиться сумною ВІСТКОЮ з побратимами та гро
мадянством, що 24-го грудня 1997 р. відійшов у 

вічність 

СВ. п. 

ДАНИЛО мох 
нар. 25-го грудня 1914 p., кол. вояк 1 Української Дивізії УНА, 

кращий, щедрий член нашої Станиці. 

ПОХОРОН відбувся 30-го грудня 1997 р. на українському 
католицькому цвинтарі св. Духа в Гемптонбургу, Н.Й. 

Синові Ігореві та внукам Андрієві і Стефанові 
та всій родині складаємо наші щирі співчуття. 

УПРАВА СТАНИЦІ 

Ділимося сумною вісткою, що 31-го грудня 1997 р. 
упокоїлася в Бозі на 92-му році життя 

6л. п. 
АННА БЛОНАРОВИЧ 

род. САВКА 
Вдова покійного 6л. п. о. декана Михайла Блонаровича і 

мама покійної 6л. п. дочки Дарії, обох замучених 
комуністами в Чехословаччині. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися З, 4 і 5-го січня 1998 p., 
очолені Преосв. Владикою Ізидором Борецьким при сослу-
женні Всесв. о. митр І. Татарина, о. Н. Свірського, ЧСВВ, о. 
В. ЦимбалістЬго, ЧСВВ, о. П. Бабея, о.Б. Сліпого, о. Ю. Коре
ня, о. диякона Я. Щудрика. 

У похоронах брали участь: хор Українських Молодіжних 
Ансамблів маестра В. Кардаша і Сестри Служебниці Непо
рочної Діви Марії. Численну участь взяли приятелі і членки 
ЛУКЖ. 

Покійну похоронено на цвинтарі Парк Лавн у Торонто, Ка
нада. 

Залишила в Словаччині: 
дочку - ІРЕНУ БЄНІКОВСЬКУ та її чоловіка 

БАРТОЛОМЕЯ 
внука - МАРЯНА і 
внучок - д-р ДАНУ РОЧКОВУ 

- СТЕФАНІЮ МАЗУР 
правнуків - ПЕТРИКА, ЯНУ, АЛЕНУ, АННУ, ДАНУ 

І СТЕФАНА 
сина — Інж. ЮРІЯ БЛОНАРОВИЧА з дружиною 

СОНЕЮ род. НАЗАРКЕВИЧ і синами 
АДРІЯНОМ і ОРЕСТОМ в ЗСА 

дочку - Інж. ВЕРОНІКУ ЧЕРВЕНКО з чоловіком 
МІРЕКОМ, сином ПАТРИКОМ і дочкою 
АРЯНОЮ в Канаді 

ближча і дальша родина в Німеччині, Польщі, ЗСА, 
Канаді, Україні і Словаччині. 

На Служби Божі за упокій бл. п. Анни в сороковий день 
смерти, ЯКІ відправлятимуться в церкві св. Димитрія в 

Торонто, 9-го лютого 1998 р. о год. 8:30 ранку. 
Проситься до молитовної участи. 

П О Д Я К А 
Складаємо найщирішу подяку, зокрема Преосвященно

му Владиці Кир Ізидорові, Духовенству, Сестрам Служеб-
ницям, Українським Молодіжним Ансамблям, родині та усім, 
що особисто причинилися до приготування похоронних об
рядів, тим, які зложили співчуття в Імені організацій, та при
ятелям і знайомим, ЯКІ піддержали нас на дусі в часі нашо
го болю. 

РІвнож щира подяка за молитовні пожертви на Служби 
Божі за покійну І за квіти. 

Нехай Всевишній Господь благодарить своїми ласками. 
Вічна їй пам'ять! 

В смутку залишена родина Блонаровичів. 

КОНҐРЕС І БІЛИЙ ДІМ в основному мають три 
можливості вибору куди спрямувати надвишку феде
ральних грошей, котра тепер є правдоподібною дій
сністю. Вони можуть їх ужити на сплачення п'ятьтри-
льйонового державного довгу, котрий затягнуто в ос
танніх 15-ти роках, можуть ужити їх на зменшення по
датків, або можуть збільшити видатки на будь-яку із 
багатьох популярних програм. З уваги на це. Уряд і 
обидві партії приготовляються до боротьби за відпо
відне оприділення грошей, а свої аргументи щодо пра-
вильности саме їхньої пропозиції базуватимуть на ідео
логії своїх партій. 

УПРАВА І ЧЛЕНКИ 64-го ВІДДІЛУ СУА 
ДІЛЯТЬСЯ сумною ВІСТКОЮ, що 8-го січня 1998 р. 

відійшла у ВІЧНІСТЬ 

СВ. п. 

МАРІЯ САВЧАК 
кол. членка Управи, голова і почесна голова Відділу. 

ПОХОРОНИ відбулися 13-го січня 1998 р. 

В пам'ять покійної просимо складати пожертви на 
Український Музей (Будівельний Фонд) в Ню Йорку. 

9-го січня 1998 р. відійшла у вічність наша і 
МАМА і БАБЦЯ 

бл. п. 
ГАЛЯ МИХАЙЛІВ 

З роду ЯХНО 
вдова по бл. п. о. Макарові Михайліву. 

ПАНАХИДА відбулася в неділю, И-го січня о год. 7-ій веч. 
в похоронному заведенні Fuel І іо & Warren, Manville, N.J. 

ПОХОРОН відбувся в понеділок, 12-го січня з церкви св. 
Михаїла в Manville, N.J. о год. 11-ій ранку, а відтак на цвин
тар св. Андрія в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

У глибокому смутку: 
донька — ДАРІЯ з мужем АНДРІЄМ і сином 

АНДРІЙКОМ та 
дальша родина в Україні і в Чехії. 

t 
ЕКЗЕКУТИВА ЗУАДК з глибоким жалем повідомляє 

Дирекцію ЗУАДК й усе українське громадянство, що 25-го 
грудня 1997 р. відійшла у вічність після 

тяжкої і довгої недуги 

бл. п. 
ПАВЛИНА РІЗНИК 

з роду МИГАЛЬ 
колишня секретарка ЗУАДК (1947-48) і визначна 

українська громадська діячка. 

Павлина Різник народилася 1917 р. в Пенсильванії, за фахом 
журналістка й адміністраторка, абсольвент Гантерського ко
леджу. Була ентузіясткою допомогової праці ЗУАДК й жерт-
венною та визначною громадською діячкою у Філядельфії, 
Ню Йорку й на Фльориді, де й померла. 

ПОХОРОННІ відправи відбулися 29-30-го грудня з церкви 
св. Андрія в Норт Порті, Фла., на цвинтар Меморіял Парк у 
Веніс. 

Складаємо глибоке співчуття мужеві покійної 
Володимирові та всій родині. 

Вічна їй пам'ять! 

Ділимося сумною вісткою, що 3-го січня 1998 р. на 85-му 
році життя відійшла у вічність наша найдорожча 

МАМА, БАБУНЯ і ПРАБАБУНЯ 

бл. п. 
ПАРАСКЕВІЯ 

МАЦІБОРСЬКА 
З роду ШЕВЧУК 

ПОХОРОН відбувся 8-го січня 1998 р. з церкви св. Івана 
Хрестителя в Нюарку, Н. Дж., а відтак на цвинтарі св. Анд
рія в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

Залишила у глибокому смутку: 
дочок - МАРІЮ КІГІЧАК з мужем ІГОРЕМ 

- Л Я Р И С У 
внуків - ТАРАСА з дружиною КРИСТЕН 

- ДАНИЛА 
правнука - ОЛЕКСАНДРА 
сестру —ТЕКЛЮ 
та ближчу і дальшу родину в ЗСА, Канаді й Україні. 

Родина щиро дякує знайомим і приятелям за участь в 
похоронних відправах і похороні, квіти, Служби Божі і 

датки на добродійні цілі. 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 15-го СІЧНЯ 1998 р. 

Поєднання двох... 
(Закінчення зі crop. 2) 

Петро Сорока твердить, що лейтмотивом її прози є 
почуття самотности. Але з цим важко погодитись. Майже 
кожного разу у неї є співбесідник чи співмандрівник, 
іншої статі. Один раз це археолог, або напівбог, як у 
„Казці про Кукулкана", іноді самітник, а іноді такий же 
шукач долі й істини, як і сама письменниця. А іноді це 
просто адресат її „листів з дороги", теж чоловічого ро-
ду. 

У критиків виникають зіставлення її творів з про
зою інших авторів, адже авторці важливо сказати своє 
і про себе. Ось чому серед її читачів і поцінювачів бачи
мо такі імена учених і критиків, як Іван Фізер, Яр Сла
вутич, Юрій Шерех, Роман Гром'як, Богдан Рубчак. В 
цьому пляні молодому автору критичного досліджен
ня було на кого рівнятися і навіть посилатися в утвер
дження „справжности" творчого обличчя письменниці. 
Ось одне з таких спостережень: 

„Коли читаєш її „Приречену плавбу", „Риби не спі
вають в Ріо Капо", „Моя заколдована Анадолу", „Каз
ку про Кукулкана", на згадку приходять Борхес і Каф-
ка, Коцюбинський і Хвильовий, а особливо Альберт 
Камю. Його „Літо в Алжирі" найбільш співзвучне з 
усім, що увійшло до „Світла на воді" (Б. Рубчак, „Різні 
дороги Ліди Палій"). 

Безперечно, це романтичні подорожі, відкривання 
нового не лише в географії чи в історії, але й у власній 
душі. Щодо відгомону літературних імен, то крім Ко
цюбинського і Хвильового, більшість згаданих імен в 
силу відомих причин лишилися збоку*у материкових 
письменників, а Ліда Палій у вільному світі прийняла 
їх у свій художній світ, але на тому не зупинилася, а ви
робила свої художні форми, свій стиль, свої жанрові 
різновиди, тому її нечисленні книги сприймаються як 
оригінальні відкриття. 

П. Сорока прагне знайти провідне у творчості по-
етки: „Мені вже доводилось говорити, що Ліда Палій з 
числа тих небагатьох письменників, які не пишуть, а ні
би малюють пером. Така вона в поезії, така і в прозі. 
Все у її письмі нагадує прадавні фрески, зачаровує зір і 
бентежить душу" (стор. 43). 

Отже, підсумовує автор своє дослідження, 
творчість Ліди Палій цікаве і небуденне явище в 
українській літ^)атурі другої половини XX сторіччя... 
„Не викликає сумніву, що її оригінальна поезія та густа 
метафорична проза успішно подолають опірність часу і 
в кращих своїх зразках залишаться окрасою нашої лі
тератури (стор. 64). 

А ми б до цього додали, у зв'язку із виходом кни
жки „Без Вітчизни", що тепер у неї дві рідні сторони — 
батьківщина і прабатьківщина, і вони дарують їй нового 
читача, відкривають нові, ще небачені обрії і віщуть но
ві подорожі у світ прекрасного. 

У вступному розділі „Дорогами долі" П. Сорока 
представив Ліду Палій і в іншій іпостаті — як палку 
патріотку, громадського діяча, що сердечно вітала не
залежність України, вкладає багато сил v w позбудов^. 
Отже, письменниця у розквіті творчих сил, і як 
говориться в народі, „ще не вечір"! Щасти ій! 

Фірма MEEST-AMERiCA запрошує на роботу: 
А. Чоловіка Із досвідом водіння вантажних автомобілів. 
Необхідні знання української та початкової англійської 
мови. 
Б. Жінку зі знанням української і англійської мов. Робота 
вимагає вміння швидко набирати на комп'ютері тексти ан
глійською мовою. 

Просимо висилати ваше резюме на адресу: 
817 Pennsylvania Avenue 

Linden, NJ 07036 
або на факс 

(908) 925-7898 

.•>ЖЧі 
до рук ад'і 
та інші держави 

P^rKARR^TY TRAVEL ПОДОРОЖНІ ПОСЛУГИ 
120 Runnymede Road, Toronto КВИТКИ 

Ontario, Canada M6S 2Y3 ЗАПРОШЕННЯ 
Tel. (416) 761-9105 МВДИЧНЕ ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ 

1-800-265-7189 ^^^ 
тшшшшш\шш\\шшшшшйтшш^ 

Запрошуємо вас зробити 
несподівану приємність рідним чи 

знайомим передплачуючи їм 
"The Ul<rainian Week/y". 

Передплатіть студентам 
77?g Щг^іпІ^П WQ^klV 

Якщо маєте с и н а , д о н ь к у , внука чи внучку в у н і 
верситет і п е р е д п л а т і т ь ї м "ТТіе Ukrainian Weekly", 
Газета буде д о с т а в л е н а д о м і с ц я навчання . 
*'The Ukrain ian W e e k l y " це пом і ст , я к и й д о п о м а г а є 
втримувати зв ' язок з у к р а ї н с ь к и м ж и т т я м та 
укра їнською г р о м а д о ю і с л у ж и т ь у с і м Генерац іям . 
У ц ій газет і з н а й д е т е ц ікав і матер іяли з р і зних 
д ілянок , як т а к о ж з ж и т т я у к р а ї н с ь к о ї молод і в 
А м е р и ц і , Канад і та Укра їн і . 

"The Ukra in ian W e e k l y " це г а з е т а з а в д я к и як ій 
у кра їнська м о л о д ь з а д е р ж и т ь с в о ю ідентичн ість . 
П'ііе Ukrainian Weekly" це в и д а н н я У к р а ї н с ь к о г о 
Народного С о ю з у , н а й с т а р ш о ї з а б е з п е ч е н е в о ї -
громадсько ї у к р а ї н с ь к о ї ор ган і зац і ї в З С Л , яка 
з а в ж д и д о п о м а г а є с в о ї м ч л е н а м , у кра їнськ і й г р о 
маді та Україн і . 

З а ч и с л о 
. 77 

$ 1 .08 

Р і чна 
Д л я членів: $ 4 0 . 0 0 
Для нечленів: $ 6 0 . 0 0 

Передплату надсилати до 
The Ukrainian Weekly 

P.O.Box280, 2200 Route 10, Parslppany Ш07054 
Fax: (973) 644-9510 

Відзначили 
C. Коваленка^ 

тренера УСК Ню Иорк 

Згідно з листом голови 
Асоціяції у[)утбольних 
суддів Ню Иорку Маріо 
Міоне до Президента Кос-
мополітальної Футболь
ної Ліги Ню Йорку Джана 
Кілбі, Стефан Коваленко, 
провідник і тренер фут
больних дружин УСК, 
став лавреатом річної на
городи згаданої асоціяції 
за спортову поведінку. В 
цьому листі-повідомленні 
сказано: „Пан Коваленко 
продовж багатьох років 
служби, як футболіст, 
тренер і адміністратор 
дружин, виявив для фут
болу, який ми усі люби
мо, велику відданість і 
посвяту. Він завжди під
тримував суддів, що про
водили зустрічі його дру
жин, без уваги на виграні, 
чи програні змагання. То
му, що це наша друга з 
черги нагорода, ми споді
ємося, що вона спонукає 
інших наслідувати відзна
ченого Коваленка — іти 
його слідами". 

Нагороду святочно 
вручать Коваленкові на 
весняних Річних зборах 
Космополітальної Футбо
льної Ліґи напередодні 
весняної рунди футболь
ного сезону. 

Редагує Омелян Твардовський 

Повертають в Україну 

Продовж останніх ше
сти років ми багатократно 
відзначали масові переїз
ди українських футболіс
тів і тренерів за кордон і 
особливо в Росію. Основ
ною причиною цього лиха 
була фінансова скрута 
футбольних клюбів в Ук
раїні, які після розпаду 
е с е р залишилися роз
губленими та без фінан
сових засобів. Ними в часі 
існування імперії володі
ли футбольні чиновники 
в Москві, там вони й за- А. Колтун („Зеніт" Санкт-

Тренер Леонід Колтун. 

лишилися. Іншими при
чинами була ще „леген
да", мовляв у Росії це вид 
спорту на вищому рівні. 
Але вирішальним чинни
ком можна було вважати 
русофільство більшості з 
300 футболістів, які по
кинули незалежну Украї
ну. Очевидно, значна кіль
кість з цього числа фут
больних емігрантів — ет
нічні росіяни, і цим пере
їздом вони виявили свій 
патріотизм до Росії, що й 
зрозуміло. Йдеться, од
наче про тих, українського 
роду, які здивували зем
ляків не так своїм переїз
дом, як тим, що кращі з 
них футбольні таланти 
зреклися громадянства 
України, стали москалями 
і приносять футбольну 
славу Росії. 

До тієї групи, між ін
шими, входять такі відомі 
таланти, як Юран, Оноп-
ко, Цимбаляр, Тернав-
ський, Никифоров, — во
ни включені до футболь
ної репрезентації Росії. З 
відомих тренерів з Укра
їни в Росії працюють В. 
Прокопенко („Ротор" Во
лгоград), А. Ьишовець 1 

МИНУЛОЇ П'ЯТНИЦІ, 9-ГО СІЧНЯ, командир ро
сійської космічної станції „Мір" Анатолій Соловйов і 
авіяційний інженер Павел Віноґрадов успішно відбули 
свій черговий вихід у відкритий космос, який тривав 
усього тільки три години замість шістьох, як було пер
вісно запляновано. Офіційні чинники жодних пояснень 
покищо не дали, але експерт зі земного центру кон
тролі сказав, що обидва космонавти просто закінчили 
швидше своє завдання. Під час свого ходу у відкрито
му космосі, вони успішно усунули оптичний контроль
ний пристрій американського виробництва, що був 
вмонтований в модуль у квітні 1987 року., а також пере
вірили зовнішній люк, який від 3-го листопада мину
лого року мав незначний витік. 

ГРОМАДСЬКІ ІМПРЕЗИ 
Редакційні вістки про громадські імпрези будуть поміщені у 

„Свободі" тільки після появи платних оголошень у щоденнику 
або „Українському Тижневику". 

Редакція „Свободи" 

Чи знаєте, що 

це не тільки найстарший український щоденник у сшіті 
безперебійної появи, але й найдешевший. 

За нього платять члени УНСоюзу ЗО центів, а нечлени — 40 центів. 

Чи не варто п ідтримати ц ю газету передплатою? 
P.O. Box 280, 2200 Route 10, Pars ippany , NJ 07054 

Tel . : (973) 292-9800 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНИ 

універсальне джерело знань про Україну! 

Це унікальне видання англійською мовою збагатить 
будь-яку бібліотеку як приватну так і публичну 

І IKRAIME 
-А CONCISE 

ENCyCLOP>€DIA 
Том 1 75.00 дол. (було 95 дол.) 
Том 2 75.00 дол. (було 95 дол.) 

За ДВА ТОМИ — 130.00 дол. (було 170.00 дол.) 

Плату за пересилку включено. 

Замовлення просимо присилати разом з чеком 
або грошовим переказом на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, INC. 
P.O.Box 280, 2200 Route 10, Parsippany NY 07054 

Мешканці Ню Джерзі підлягають 6%-му податкові. 

Петербург) І ІНШІ. 
В останніх кількох ро

ках український футбол 
поволі встає з колін. Ряд 
клюбів завдяки спонзо-
рам встабілізували свої 
фінансові засоби. Краще 
почала працювати фут
больна Федерація, ство
рено Професійну Фут
больну Ліґу. В 1997 році 
значно зріс престіж укра
їнського футболу на між
народній арені, особливо 
після досить успішних ви
ступів збірної України в 
кваліфікаційних іграх за 
вхід до фінальної рунди 
ігор за Чашу світу і чудо-
вих осягів київського 
„Динамо" в серіях ігор в 
Европейській Лізі Чемпіо
нів. Зникла раптом леген
да російських футболь
них чиновників про ви
щість кляси російського 
футболу. 

„Російському футболові 
за українським не 

поспіти" 

Таке твердження не
давно висловив згаданий 
вище український тренер 
Леонід Колтун. В цьому 
ж клюбі Ст. Петербурга 
крім згаданих тренерів 
виступає шість футболіс
тів з України — В. Лебідь, 
О. Свистунов, Ю. Верни-
дуб, Г. Попович, О. Гор-
шков, К. Димарчук. Не
давно появилися в пресі 
повідомлення про повер
нення Колтуна до Дніп
ропетровського „Дніпра" 
на позицію тренера. Кол
тун не єдиний поворотець 
в Україну. Згідно з вістка
ми, почали повертатися 
ряд інших „блудних си
нів" українського футбо
лу, лкі ДОСІ Виступали в 
Москві, Волгограді, 
Санкт-Петербурзі і інших 
містах Росії. Деякі з них 

вже беруть участь у під
готовці київського „Дина
мо", донецького „Шахта
ря", дніпропетровського 
„Дніпра" і інших клюбів 
до весняної рунди фут
больного сезону. Можли
во, деяких побачимо в 
чвертьфінальних поєди-
нах київського „Динамо" 
з італійським „Ювенту-
сом" 4-го і 18-го березня ц. 
Р-

О. Твардовський 

Різдвяні і Новорічні 
привіти для УСЦАК 

з України 
Національний 

Олімпійський Комітет 
України в Києві 

Українська Спортова 
Централя 

Америки і Канади. 
Голові Управи Мирону 

Стебельському. 
Вельмишановний пане 

Стебельський! 
Національний Олім

пійський Комітет України 
щиросердечно поздоров
ляє Вас, членів проводу 
УСЦАК з нагоди наступ
ного Різдва Христового і 
Нового Року. Бажаємо 
Вам і членам УСЦАК ве
селих і радісних свят, до
бра і щастя, міцного здо
ров'я, нових звершень. 

З Новим Роком! 
З повагою, Президент 

НОК України 
Валерій Борзов. 

Ректор ЛДІФК (Львів) 
віце-президент НОК 
України Мирослав 

Герцик 

Шановний п. Стебель-

3 нагоди Нового Року 
і Різдва Христового ба-

також славному УСЦАК, 
якнайкращих успіхів. Щоб 
Бог дав Вам усім здо-

ПІД ЧАС ВІДВІДИН У ТОКІО бритійського прем'єр-
міністра Тоні Блейр, у понеділок, 12-го січня, Японія 
офіційно перепросила Британію за погане трактування 
полонених в часі Другої світової війни, як жест для 
злагіднення ситуації перед відвідинами Лондону япон
ським імператором Акігітом. Принимаючи вибачення 
від японського уряду, прем'єр-міністер підкреслив, що 
„це є важливий крок вперед", Японія також обіцяла 
заплатити за однорічне навчання в Японії внукам ко
лишніх бритійських полонених, а також на спілку оп
латити відвідини ветеранів на місця, де відбувалися бої 
та на цвинтарі, де поховані їхні побратими. Т. Блейр 
зазначив, що ці кроки Японії поліпшать майбутні від
носини між обидвома країнами, але не сказав, що це за
кінчує розв'язку цього спірного питання з далекої ми
нувшини. У Лондоні Артур Тітерінґтон, голова Спілки 
уцілілих колишніх полонених у японських таборах пра
ці, заявив, що ці кроки не є вистачальною компенса
цією. 

ров я, людське щастя і 
громадське визнання. В 
Новорічну і Різдвяні ночі 
будьмо разом і щоденно 
будьмо єдині! 

Мирослав Герцик 

„УСЦАК — Фонд 
Відродження Спорту 

в Україні" 
(Вплати від 1-го жовтня до 

31-го грудня 1997 р.) 
400 дол.: Василь Ле-

канка; 200 дол.: Управа 
Товариства Українського 
Народного Дому в Ло-
рейн, Огайо; 125 дол.: Да-
м'ян Кордуба; по 100 
дол.: д-р Ярослав Рожан-
ковський, Александер 
Крайчук, Наталія Крав
чук (в сл. пам. д-ра Ро
мана Кравчука); по 50 
дол.: Андрій Сольчаник 
(в сл. пам'ять І. Чмоли), 
Любомир Лямпіка, д-р 
Петро Матуля, Дам'ян 
Кордуба, д-р Орест Попо
вич, Володимир Волово-
дюк, д-р- Роман Слиж, 
Льонгин Старух, Ярослав 
і Лідія Черник, Литвин і 
Литвин; по 25 дол.: Бо
гдан Поритко, д-р Богдан 
Шебунчак, Люба Лапи-
чак-Лесько, Богдан Пох-
мурський, Іванка і Іван 
Хамуляк; по 20 дол.: 
Орест Пітьо, Омелян Твар
довський, д-р Юрій Кри-
жанівський, І. Іванчук; по 
15 дол.: Володимир Кізи-
ма (в сл. пам. Анни Твар-
довської), Віра Сендзік, 
Петро Велечко, д-р Юрій 
Стефанівський, Денис 
Стахів; по 10 дол.: Марія і 
Володимир Левицькі, Те-
одор Елиїв, М. Іванців, 
Дмитро Бобеляк, Іван В. 

Прикордонникам... 

(Закінчення ЗІ crop. 1) 

уже до кінця першого 
кварталу 1998 року до та
кої автоматизованої сис
теми передбачається 
включити всі пункти про
пуску Львівщини, а пізні
ше й інших областей. Зго
дом автоматичний зв'я
зок допоможе обмінюва
тися інформацією з Мі
ністерством Закордонних 
Справ, Міністерством 
Внутрішніх Справ, Мит
ною службою і навіть за
кордонними амбасадами. 
Автоматизація триватиме 
до 2005 року. Митники 
мріють про мініятюрний, 
розміром в книгу, скен-
нер, який можна буде ви
користовувати в поїздах 
для зчитування всієї паш-
портної інформації. Це 
полегшить пропуск через 
кордон і заощадить багато 
часу. 

СОЮЗІВКА • SOYUZIVKA 

^Ш>^ ^^^»^ 

Ukrainian National Af̂ isociatiun listate 
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Турянський, Ольга 
Смаль, Євген Остислав-
ський, Ляриса Долинська; 
по 5 дол.: д-р Петро Гри-
цак, В. Томко, М. Прядка, 
В. Гивель, Ст. Ґлют. 

Всім шановним жерт
водавцям щира й вдячна 
подяка, а всім іншим при
гадуємо, що Фонд Відрод
ження Спорту в Україні 
далі діє і потребує Вашої 
допомоги. Спортовці в 
сьогоднішніх економічних 
умовах потребують нашої 
фінансової допомоги, то
му просять не забувати їх
ніх потреб. 

Управа УСЦАК 

Ольга Страшенко 

Я увійшла в твоє 
життя, 

як в джерело співоче, 
і, наче сплакане дитя, 
у нім омила очі. 
Зневіра, дріб'язкове зло, 
що в'їлися у тіло,— 
усе потоком відпливло, 
і... мовби освятилась. 

Я увійшла в твоє 
життя, 

як в колисковий вирій, 
перед твоїм 

сонцелиттям 
я з-під руки дивилась. 
Замріяно свої літа 
руками розгортаю, 
немов волошки у житах, 
надії я збираю, 

Я увійшла в твоє 
життя, 

немов у пісню слово, 
і стали барвами чуття, 
і піснею — розмова, 
О хвилі, житні колоски, 
пісенне одкровення, 
проникло на усі роки 
твоє життя у мене! 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

НЕДІЛЯ, 
25-го СІЧНЯ, 1998 р. 

Рочестер, Н.Й. Управа 217-го 
Відд. УНСоюзу повідомляє, 
що Річні загальн і збори 
відбудуться о год. 1-ій по пол. 
у залі школи св. Йосафата. 
Просимо всіх членів прийти на 
збори. — прот. секретар. 

І99в 
UKRAINE 
• 62 Escorted Tours 
• Dnipro Cruises 
• Dnister River Raftinj 
^Trekking Ga»*pathian 
• AIR ONLY to Ukraini 
• Visa Processing 
scope Т:ггаоеІ irJc 

py-jk Come 
FMENT $TOe»« 

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

no ГУРТОВИХ ЦІНАХ: нитки ДМЦ, 
різного роду матеріяли для виши
вання, канви, книжки з українськи
ми взорами і т п в АРЦІ. 

ПРАЦЯ 

Пошукуємо 
няню для півторарічної 
дитини. Жити в родині. 
Платня згідно з домов-
ленням. 

Тел.: (301) 299-5050 

Ж FUNERAL DIRECTORS Щ: 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
ЛУІС НАЙҐРО - директор 

ДМИТРИК 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.¥.10009 

(212) 674-2568 




