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У К Р А Ї Н А I 3 C A П І Д П И С А Л И 
Д О М О В Л Е Н И Й П Р О 

Я Д Е Р Н У СПІВПРАЦЮ 
Київ. — 6-го травня 

Україна і ЗСА підписали 
угоду про мирну співпра-

. цю в галузі ядерної енер
гетики, в рамках якої 
ЗСА виділять Україні ЗО 
млн. дол. на модерніза
цію ядерної промислово-
сти. 

Домовлення, підписане 
міністром закордонних 
справ України Борисом 
Тарасюком і амбасадором 
ЗСА в Україні Стівеном 
Пайфером, є свого роду 
компенсацією чи нагоро
дою за відмову України 
від ядерної співпраці з 
Іраном. Як відомо, Украї
на скасувала 45-мільйо-
нову угоду щодо вироб
ництва турбін для атомної 
електростанції в Ірані. 

Перший заступник дер
жавного секретаря ЗСА 
Стровб Толбатт схвально 
поставився до українсько-
американського домов
лення, зазначивши, що 
воно відкриває нові мож
ливості для ядерної спів
праці, „яка може прине
сти практичні і комерційні 
пільги для України й З'єд

наних Стейтів". 
Б. Тарасюк назвав уго

ду віхою на шляху даль
шого стратегічного парт
нерства між двома краї
нами. Він також сказав, 
що домовлення допоможе 
Києву набути складні тех
нології і засоби для ви
робництва власних ядер
них стержнів для атомних 
електростанцій. На сьо
годні Україна закуповує 
стержні для своїх п'ятьох 
АЕС в Росії. 

За словами С. Пайфе-
ра, домовлення сприяти
ме покращанню безпеки 
на українських АЕС і до
дав, що кілька американ
ських компаній зацікави
лися участю у будівництві 
двох нових реакторів на 
Рівенській і Хмельниць
кій АЕС, які мають ком
пенсувати енергетичні 
втрати від закриття Чор
нобильської АЕС. 

Домовлення про ядер
ну співпрацю мають рати
фікувати американський 
Конгрес і Верховна Рада 
України, яка почне засіда
ти 12-го травня. 

Коментують 
звільнення С. Парашина 

Київ (УНІАР). — Газе
та "День" надрукувала 
коментарі на звільнення 
генерального директора 
Чорнобильської Атомної 
Е л є к т р о ґ є н є р у ю ч о ї 
Станції Сергія Парашина. 

Як уже інформовано, 
за рішенням керівництва 
Національної атомної 
енерґоґенеруючою компа
нії "Енерґоатом" новим 
генеральним директором 
ЧАЕС призначено Віталія 
Толстоногова. 

Зміна керівництва вик
ликала скандальний резо
нанс. Коментатори звер
тають увагу, що С. Пара-
шин, очоливши Чорноби
льську АЕС, відразу ж 
почав виступати проти Гї 
закриття. Водночас захід
ні держави погодилися 
надавати Україні допомо
гу лише під умовою, що 
ЧАЕС буде закрито до 
2,000 року. 

Парашин отримав у 
спадок два діючих енер-
ґобльоки. Від грудня 1996 
року залишився один — 
Україна виконала умови 
підписаного з керівника
ми держав "Великої сім-
ки"меморандуму. Голов
ним завданням С. Пара
шин вважав підвищення 
безпеки чорнобильських 
енерґобльоків. в останні 
чотири роки ЧАЕС мала 
чи не найменші відхи-лен-
ня від норми у своїй пра
ці. Вдалося зберегти і 

кваліфікованих праців
ників. 

Енергетики вважають, 
що С. Парашина звільни
ли передусім через те, що 
він тричі повідомляв мі
ністра енергетики та Пре
зидента про вкрай недба
ле реформування галузі. 
Але зміна керівництва, на 
думку представників 
атомної станції, не відіб'
ється суттєво на праці 
ЧАЕС. Щоправда, зазна
чають вони, директор В. 
Толстоногов не приховує, 
що згодом чимало пра
цівників станції буде зві
льнено. 

Зволікання "Великої 
сімки" з наданням 300 
млн. дол. для закінчення 
робіт на об'єкті "Укрит
тя", на думку енергети
ків, приводить до росту 
цін на електроенергію. 

С. Парашин зазначив, 
що досі не відомо хто 
відповідатиме за безпеч
ну працю 14-ох українсь
ких реакторів. 

Компанія "Енерґо
атом", яка ще минулого 
року об'єднала п'ять ук
раїнських атомних стан
цій, досі не отримала лі
цензії на працю реакторів. 
Ця державна компанія на
магається перебрати на 
себе контролю над фінан
сами, заробленими атом
ними станціями за прода
ну електроенергію. 

(Закінчення на стор. 3) 

Відбулася пресконференція 
об'єднання "Реформи-центр'' 

Київ (УНІАР). — Про 
створення парляментар-
ного об'єднання під наз
вою "Реформи-центр" 
заявили народні депутати, 
які не погоджуються з 
партійним принципом 
формування нової Вер
ховної Ради України. 

За словами Михайла 
Сироти, об'єднання ста
вить за мету не політику 
і вибори, а реформуван-

має очолити людина ре
форматорських поглядів, 
політично незаанґажована 
на президентські вибори". 
Як обіцяє депутат Ігор 
Осташ, свого кандитата 
вони представлять на 
першому ж засіданні сесії 
українського парляменту 
у вівторок, 12-го травня. 

М. Сирота, який є чет
вертим у списку Народ-
но-Демократичної Партії 

ня економічної системи та (НДП), пояснив своє рі-
створення коаліцій ре- шення увійти до об'єднан-
форматорських сил. 

Покищо до об'єднання 
увійшо 15 парляментари-
стів, які мають намір ви
нести на розгляд Верхов
ної Ради свій пакет пропо
зицій, а також запропону
вати свого кандидата на 
пост голови парляменту. 
Депутати з об'єднання 
"Реформи-центр" вважа
ють, що Верховну раду 

ня "Реформи-центр" тим, 
що НДП як "партія вла
ди" навряд чи зможе 
"твердо виступати за еко
номічні реформи". М. Си
рота вважає, що після 
підписання маніфесту про 
створення нового депутат
ського об'єднання, стане 
"проблематичним" його 
членство як у фракції 
НДП, так і в самій партії. 

З В І Д О ] Ч 4 Л Е І 1 Н [ 5 І 
Контрольна Комісія Українського Народного Сою

зу в складі Степан Гавриш, Василь Пастушок, Стефа-
нія Геврик, інж. Анатолій Дорошенко і мґр Іван Вин
ник, яка згідно зі статутовими обов'язками, перевела в 
днях від 23-го до 27-го березня 1998 року контролю со-
юзового майна та інших ділянок установи за 1997 рік. 

У висліді згаданої перевірки Контрольна Комісія 
стверджує слідуюче: Звітовий рік для Союзу був дуже 
важливим тому, що в цьому часі заіснували поважні 
зміни, а саме продано 15-поверховий союзовий будинок 
за суму 21,200,000 дол. Того ж року куплено для Со
юзу в Парсиппані, Н. Дж., двоповерховий будинок кош
том 4,93,250 дол. До згаданої суми належить додати 
1,200,000 дол. на покриття влаштування індивідуаль
них канцелярій для урядників Союзу, як також і для 
рентування приміщень різним установам. 

Говорячи про новий дім Союзу, то слід дати вияс
нення, що нове приміщення Союзу є в околиці україн
ської громади, яка дуже активна, а до того існує там 
зростаюча українська греко-католицька парафія. Та
кож треба згадати і це, що новий союзовий дім має всі 
можливості при вмілій і раціональній господарці по
крити кошти всіх видатків і при тому мати ще добрий 
прихід. 

Звітуючи про продаж союзового будинку в Джерзі 
Ситі, то обов'язком Контрольної Комісії є інформува
ти союзовців про те, що в останніх роках будівля мала 
дефіцити, а найбільшою втратою був 1996 рік, коли де
фіцит виносив 1,142,923 дол. Дефіцит покрито коштом 
резерви, яка на 1-го січня 1997 року виносила 6,530,660 
дол. 

Говорячи про резерву, то із проданого дому до ре
зерви повернено 5,262,970 дол. і тим самим на 31-го 
грудня 1997 року союзова резерва виносила 9,559,299 
дол. 

Справи Організаційного відділу. 
За працю відділу є відповідальна предсідник Утяна 

Дячук. Аналізуючи працю одної із найважливіших клі
тин Союзу тому, що нові члени є запорукою росту ус
танови, чим більше маємо придбаних нових членів, 
тим більше одержуємо членських вкладок, які є в бі
льшості фінансовим мірилом приходів Союзу. 

Згідно зі статистичними даними, у звітовому році, 
який був передконвенційним, придбано в Америці й Ка
наді 944 нових членів, забезпечених на імпозантну су
му 26,652,936 дол. Тут слід згадати, що в 1996 році 
пріїДя^апи пиоил »ілсіпіі5 ^аи^^іісчс^пил 18,002,572 дол. 

Говорячи про нових членів, то шість професійних 
організаторів Америки придбали 183 члени, забезпе
чених на 5,341,725 дол. та придбали 315,906 премій за 
пенсійні грамоти. У цей сам час канадські професійні 
організатори в числі 17 осіб під керівництвом директо
ра продажу забезпечення Баба Кука, придбали 165 чле
нів, забезпечених на суму 16,518.771 дол. 

(Закінчення на стор. 3) 

ПШприємств-боржників 
позбавлено рухомого майна 

Київ (УНІАР). — Рухо
ме майно підприємств-
боржників, які не сплачу
ють податків, взято під 
заставу, повідомив 8-го 
квітня на пресконференції 
заступник голови Дер
жавної податкової адмі
ністрації Вадим Копи лов. 

30-го квітня набрав 
чинности схвалений Вер
ховною Радою указ Пре
зидента про заходи щодо 
підвищення відповідаль-
ности за розрахунки з бю
джетом та державними 
цільовими фондами. 

За словами В. Копило
ва, з 470,000 підприємств, 
які займаються господар
ською діяльністю, майже 
67,000 є боржниками і від 
тепер їхнє обладнання, 
меблі, автомобілі тощо 
стали засобами розрахун
ку за борги. 

В. Копилов зазначив, 
що указ Президента не пе
редбачає конфіскації май
на — підприємство лише 
позбавляється права про

давати його без дозволу 
податкових органів і воно 
вважатиметься боргом 
перед державним бюдже
том чи державними ці
льовими фондами. При 
цьому під заставу підпа
дає все рухоме майно і во
но може бути продане 
державними органами 
без судового рішення. 
Указ також передбачає 
конфіскацію рахунків, за
борону на бартерні опе
рації у зовнішньо-еконо
мічній діяльності. 

Але покищо не всі нор
ми вищезгаданого доку
менту набрали чинности. 
У повному обсязі указ ді
ятиме лише після випра-
цювання порядку пога
шення заборгованости. 
Закон щодо цього випра-
цьовує спеціяльна група, 
до складу якої входять 
представники міністерств 
юстиції, фінансів, Фонду 
Державного Майна, Дер
жавної податкової адмі
ністрації України тощо. 

Б. Березовський відвідав Україну 
Київ (УНІАР). — У 

четвер, 7-го травня, сто
лицю України відвідав 
виконавчий секретар 
Співдружности Незалеж
них Держав (СНД) Борис 
Березовський. 

Згідно з пропозицією 
президентів країн СНД, 
новопризначений виконав
чий секретар розпочав 
свою першу поїздку по 
країнах Співдружности. 
Він має намір обговорити 
та узгодити з президента
ми країн СНД питання ре
формування Співдружно
сти, які розглядатимуться 
на міждержавному форумі 
у липні цього року. 

Президент України 

Леонід Кучма під час зу
стрічі з Березовським ще 
раз підтвердив позицію 
України про виключно 
економічне співробітниц
тво, яке, за словами Пре
зидента, і допоможе всім 
поліпшити матеріяльне 
становище. 

Б. Березовський висло
вив завдоволення побу
довою демократичного 
суспільства в державах, 
що виникли після розпаду 
е с е р . Крім того, він не 
сумнівається, що спільно 
з Росією всі новостворені 
держави зможуть роз
в'язати свої економічні 
проблеми, Б тому числі й 
Україна. 

Чеченців звинувачують у 
викраденні людей 

Москва. — Російські 
засоби масової інформа
ції повідомили, що цими 
днями невідомі злочинці 
викрали Валєнтіна Власо-
ва, представника прези
дента Російської Федера
ції Боріса Єльцина у Че
ченській республіці. 

Це трапилося на дорозі 
між Ачгой-Вартаном і 
станицею Ассіновською, 
тобто на території, яка 
належить чеченцям і по
в'язана з автотрасою Рос
тов—Баку. Цей відтинок 
траси журналісти назвали 
„чеченським бермудсь-
ким трикутником", бо тут 
систематично пропадають 
люди. В цьому московсь
кі правоохоронні органи 
найбільше підозрівають 
чеченського польового 
командира Руслана Гайга-
роєва, бо саме його бойо
вики контролюють згада
ний відтинок дороги. 

Офіційні чеченські 
чинники відкидають ці 
звинувачення як безпід
ставні. Тиждень тому у 
Владикавказі закінчився 
судовий процес над бан

дою, яка викрадала лю
дей, однак справді нема 
підстав вважати її чечен
ською, бо до її складу 
входили навіть росіяни і 
один литовець. 

Президент Росії Б. Єль
цин під час зустрічі з 
журналістами запевнив, 
що В. Власова буде знай
дено у скорому часі і „че
ченцям доведеться відпо
відати за це, ми таких ре
чей не прощаємо". 

Для розшуку В. Власо
ва міністерство оборони, 
міністерство внутрішніх 
справ і міністерство дер
жавної безпеки створили 
спеціяльну групу. Коли 
журналісти запитали керів
ника Федеральної служби 
охорони РФ Юрія Крапіві-
на, чому В. Власова під час 
поїздки до Чечні не супро
воджували його помічни
ки, Є. Крапівін сказав, що 
представник президента 
полетів у Чечню, не пові
домивши про це нікого. 

Це досить дивно, що в. 
Власов поїхав, буцімто, без 
охорони у ворожу для ро
сіян територію. 

ЗСА знову капітулюють 
перед Ізраїлем 

Єрусалим. — Ізраїль
ський прем'єр-міністер 
Беньямін Нетанягу в не
ділю, 10-го травня, здо
був тимчасове двотиж
неве відсунення запропо
нованого Вашінґтоном 13-
відсоткового відступу з 
території західнього бере
га ріки Йордан, як першо
го кроку до відновлення 
мирних переговорів з па-
лестинцями. 

Не зважаючи на види
му капітуляцію, амери
канські офіційні чинники 
настоюють, що президент 
Билл Клінтон, цим разом 
має намір до кінця місяця 
таки змусити прем'єр-мі
ністра Б. Нетанягу вирі
шити це питання — здій
снити запропонований Б. 
Клінтоном відступ зі за
хіднього берега ріки Йор
дан і закінчити 14-місяч-
ний застій у переговорах, 
або відкинути його та 
спричинити кризу з аме
риканцями і палестинця-
ми. 

Б. Нетанягу, котрий в 
середу, 13-го травня, ви
бирається на п'ятиденні 

відвідини до ЗСА, плянує 
використати цей час на 
відвідини усіх прихильни
ків Ізраїля в Конгресі та 
серед американських жи
дів для кампанії проти Б. 
Клінтона. Одначе голов
ною причиною його від
відин є конференція Аме
рикансько-ізраїльського 
комітету громадських 
справ, сильного проізра-
їльського лобіїстського 
угрупування, де він напев
но матиме підтримку 
проти Б. Клінтона та його 
вимог щодо Ізраїля в 
справі відновлення пере
говорів. 

Не зважаючи на пере
бування в Ізраїлі Денніса 
Росса, спеціяльного пред
ставника Б. Клінтона, із
раїльський прем' єр-мініс-
тер готував ґрунт для 
своєї поїздки до ЗСА. Йо
го директор інформації 
Дейвид Бар-Іллян, розго
лосив, що Б. Нетанягу та 
його уряд дуже невдово-
лені тиском зі сторони 
президента Б. Клінтона, а 

(Закінчення на стор. 3) 

ЗЕМЛЮ БОРЖНИКІВ 
ПРОДАВАТИМУТЬ 

ЛЬВІВ. — Як заявив директор Де
партаменту землевлаштування і 
плянування забудівлі міста Львів
ського міського виконавчого комі
тету Іван Левицький, за даними на 
1-го квітня сума заборгованости 
підприємств за винайм землі ста
новить 7,300,000 гривень. У зв'яз
ку з цим на черговому засіданні мі
ської управи прийнято рішення від
бирати у злісних боржників землю 
та продавати Гї автогаражним ко
оперативам чи використовувати 
для будівництва інших споруд. 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО ПОПЕРЕДИВ 
ПРО ЗМІНИ В УРЯДІ 

КИЇВ. — Прем'єр-міністр України 
Валерій Пустовойтенко має намір 
найближчими днями здійснити пер
сональні зміни в органах виконав
чої влади. На зустрічі з представни
ками організацій ветеранів України 
і Комітету ветеранів війни він роз
повів, що імена звільнених буде оп
рилюднено після 11-го травня. При
чиною таких змін, за словами В. 
Пустовойтенка, є результати переві
рок фінансово-економічної діяль-
ности органів виконавчої влади за 
перший квартал поточного року. За 
цей період сталося чимало випадків 
нецільового використання бюджет
них фондів на загальну суму 99 
млн. гривень. 

ПЕРЕВІРЯЮТЬ РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ 
ОКРУГИ, ДЕ КАНДИДУВАВ В. 
ГЕТЬМАН 

КИЇВ. — Голова Центральної ви
борчої комісії (ЦВК) Михайло Ря
бець повідомив, що повторні вибо
ри народних депутатів України при
значено в одномандатних округах ч. 
ч. 8 на Донеччині та 221 у Києві, де 
чергові вибори 29-гоберезня 1998 
року визнано недійсними. За попе
редніми підсумками,переможцями 
в цих округах були Анатолій Хмі-
льовий та Юрій Оробець. ЦВК має 

намір провести ретельну перевірку 
результатів виборів у 198-ій мажо
ритарній окрузі, де переміг Михай
ло Онофрійчук і кандидатом був 
Вадим Гетьман. Приводом для пе
ревірки стала заява загиблого В. 
Гетьмана до суду, в якій наведено 
приклади порушень законодавства 
під час передвиборчої кампанії та у 
день виборів. 

ВШАНОВУЮТЬ ПАМ'ЯТЬ ЗАГИБЛИХ 

КИЇВ. — у Биківнянському лісі під 
Києвом де комуністи розстріляли 
понад 180,000 громадян Києва та 
об ласти, 10-го травня в 11-ій годині 
відбулося скорботне віче. Панахида 
та покладення квітів. Вшанувати 
пам'ять жертв комунізму та фа
шизму закликали киян Народний 
Рух України, Всеукраїнське Това
риство "Меморіал" ім. Василя Сту-
са та Київське Товариство Політ
в'язнів і Репресованих. Вшанування 
загиблих відбулося також у Баби
ному Яру, на Михайлівській площі 
біля пам'ятника жертвам голоду 
та біля колишнього Жовтневого 
Палацу на вулиці Інституцькій, у 
підвалах якого чекісти розстрілю
вали українських громадян. 

ВЧИТЕЛІ ВИМАГАЮТЬ 
ВИПЛАТИ БОРГІВ 

МІКУЛИНЦІ, Тернопільська обл. 
— Педагогічний колектив мікули-
нецької загальноосвітньої школи на 
Тернопільщині звернувся з відкри
тим листом до обласної адмініст
рації з вимогою виплати заборго
ваности за 1996, 1997 і 1998 роки. 
Учителі пояснюють, що в іншому 
випадку їм доведеться вдатися до 
страйку. 

ЗАТРИМАНО ОФІЦЕРІВ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ 

МОСТИСЬКА, Львівщина.— Спів
робітники правоохоронних органів 
Львівської области взяли під варту 
командуючого прикордонної заста
ви Мостиського району та його за

ступника. Офіцерів підозрівають у 
тому, що вони за матеріяльну вина
городу надавали допомогу нелега
льним мігрантам з азійських країн, 
незаконно переправляючи їх через 
українсько-польський кордон. 

СУДЯТЬ ЗА ПРИХОВУВАННЯ 
ПРИБУТКІВ 

ЛЬВІВ.— Керівника львівського 
AT "TIC" Мирослава Завайка засу
джено за несплату податків. Його 
визнано винним за статтею165 
(Зловживання службовим станови
щем) і 148 ч. 2 (Ухилення від сплати 
податків в особливо великих розмі
рах) і засуджено до п'ятьох років 
умовно. Це значає, що він залиша
ється на волі, але якщо впродовж 
п'ятьох років він знову допустить 
подібне порушення закону, то піде 
на п'ять років до в'язниці. 

АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ 
МАЄ БАГАТО ПРАЦІ 

КИЇВ. — у статистично-аналітич
ному відділі організаційного уп
равління Вищого арбітражного су
ду України повідомили, що за пер
ший квартал цього року розгляну
то 23,597 справ. Залишилися не-
розглянутими 18,409. Більшість із 
розглянутих справ стосувалася 
майнових зобов'язань, пов'язаних з 
виконанням господарських догово
рів, розрахунками за продукцію, 
послуги, захист прав власности то-

СМЕРТНІСТЬ В УКРАЇНІ 
ПЕРЕВИЩУЄ НАРОДЖУВАНІСТЬ 

КИЇВ. — Міністерство Статистики 
України повідомило, що смертність 
в Україні за січень-березень 1998 
року перевищила народжуваність 
більше ніж на 90,000 осіб. Най
більш несприятливе становище на 
Донеччині, десмертність удвічі пе
ревищила народжуваність. Також 
турбує становище на Луганщині, 
Харківщині, Одещині і Дніпропет
ровщині. 

У СВІТІ 
ЗГІДНО ЗІ ЗАЯВОЮ ОФІЦІЙНИХ чинників Евро-
пейського союзу, країни Европи є дуже затурбовані 
значним зростом нелегального ввезення американсь
ких сигарет і тому вирішили звернутися до Вашінґтону 
за допомогою у слідстві ними запідозрілих американ
ських тютюнових фірм починаючи від фірми Р. Джей. 
Рейнолдс. Европейські прокуратори кажуть, що амери
канські тютюнові фірми постійно відмовляються дати 
їм імена своїх міжнародних клієнтів, які знаходятся під 
слідством. Тепер ці прокуратори звертаються за допо
могою в цій справі до американського Уряду. Держав
ні власті деяких європейських країн твердять, що аме
риканські тютюнові виробництва постійно продають 
сигарети торгівцям, які відразу перепродують їх на 
чорний ринок і в той спосіб оминають закордонне опо
даткування. 

В АМЕРИЦІ 
у ЧЕТВЕР, 7-ГО ТРАВНЯ, офіційні чинники Білого 
Дому повідомили, що президент Билл Клінтон не поїде 
до Ірляндії, щоб пропагувати заплянований на п'ятни
цю, 22-го травня, референдум у справі ірляндського 
мирного договру. Майкл МекКиррі, пресовий секретар 
Президента, заявив, що Б. Клінтон мав намір після зу
стрічі керівників індустріяльних країн, яка відбудеться 
цього місяця у Бірмінґгемі в Англії, вступити до Бел
фасту, але вирішив, що його присутність може пошко
дити у пропагуванні схвалення підписаної угоди зами
рення. Колишній сенатор Джордж Мічелл, головний 
архітект згаданого договору, уважав, що президент Б. 
Клінтон повинен відвідати Північну Ірляндію якнай
швидше, але головна протестантська Партія юніоністів 
Олстеру порадила цього не робити, бо це може вигля
дати як закордонне втручання. 
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У пошуках кращої освіти 
Після багатьох десятиліть голосних запевнень, 

що системи початкової, середньої та високої освіт 
у ЗСА є найкращими, прийшло непередбачене 
розчарування. Коли педагоги та виховники нама
галися всякими способами довести до відома 
місцевих, стейтових і державних властей, що їхні 
діти та внуки не отримують належної освіти у пуб
лічних школах країни, то на це мало хто звертав 
увагу, бо ж існувало уявне поняття, що все аме
риканське — найкраще. Діди і батьки теперіш
ньої молоді ніяк не могли збагнути того, що про
грами публічних шкіл, де навчаються їхні діти і 
внуки, є недостатніми, але також у багатьох ви
падках майже непридатними для переходу до ви
щої кляси, вступу до середньої школи чи універ
ситету. Потрібно було років переконування та ба
гатьох програних у міжнародних конкурсах, щоб 
збагнути правду про неготовість молодої амери
канської людини, випускника публічної шкільної 
системи, вступати на ринок праці сьогоднішного 
гальопуючого світу. 

Все ж таки, не втрачаючи віри в існуючий по-
тенціял молодого покоління, виховники і учителі, 
котрим залежало, щоб майбутнє покоління входи
ло у наступне тисячоріччя з конечним і відповід
ним знанням, почали шукати для цього нових ме
тодів. Оновлено давні вимоги, перевірено їхню 
сутєвість до вимог сьогодення та вирішено, що 
крім того треба шукати і доконче знайти не тільки 
нових програм, але також способів і засобів їх
нього заотопуйяння^ бо СЬОГОДНІІІІНІ VMV̂.i і студснтИі 
не мають вирозуміння до самодисципліни, а з 
тим і до систематичного навчального процесу. 

Після багатьох наукових дослідів, базованих на 
опитах, статистиках і практичних зайняттях, вирі
шено, що найкращі успіхи мають школи з малою 
кількістю учнів, жертвенними учителями, котрі 
люблять і гордяться своєю педагогічною працею 
та мають бажання допомогти теперішній молоді 
стати повновартісними членами своїх громад та 
суспільства в загальному. 

У ЗСА, де багато чого розцінюється методами 
долярових вартостей, мало хто погоджувався з 
думкою, щоб систему шкіл з чисельно обмеже
ною кількістю учнів застосувати у публічному 
шкільництві. Десятками ймовірних майбутніх не
вдач знеохочувано навіть думати про таку мож
ливість. Одначе, це не зупинило тих, які, знаючи 
безвихідність існуючого стану, вирішили якось 
цьому зарадити та почали тут і там організувати 
малі публічні школи, котрі відразу названо упри-
вілейованими, з метою дати їхнім учням якнай
кращі можливості здобути потрібне знання. 

Ці НОВІТНІ упривілейовані школи є у початковій 
стадії розвитку в ЗСА та покищо не мають надто 
багато прихильників, зокрема там, де централь
ний бюрократизм місцевих шкільних рад не хоче 
випустити влади зі своїх рук. Може, це навіть не є 
питання втрати влади, а радше незрозуміння 
принципу того типу шкільної системи, котра, не 
зважаючи на різнородні нешабльонові можливос
ті, дає учням шанс, попри конечні вимоги пред
метів плекати зацікавлення в інших ділянках. 
Крім того, до спеціялізаційних шкіл того типу 
приймають будь-яку дитину, зацікавлену даною 
спеціялізацією, не зважаючи на якість її таланту 
в тому напрямку, бо тут головну ролю відіграє за
цікавлення. Тут треба підкресити, що до будь-яких 
успіхів учнів завжди причетними є учителі, тому 
це мусять бути віддані педагоги, котрі вірять у своє 
новаторство та мають вирозуміння до молоді. 

У пошуках чогось кращого для майбутнього по
коління , думка упривілейованих шкіл починає 
привертати до себе увагу не тільки батьків, учите
лів, виховників, але також і багатьох громадян, 
які щедро жертвують, щоб допомогти. Концеп
цією тих шкіл є — за публічні гроші дати можли
вість всім дітям отримувати освіту досі доступну 
тільки учням приватних шкіл. Але, мабуть, най
важливішим тут є те, що кожна з таких шкіл за 
свою незалежність мусить виказатися успіхами, 
бо в іншому випадку втрачає публічні фонди. До
сі публічні школи були на ласці центрального ке
рівництва та профспілкових контрактів, які дикту
вали свої вимоги програм і підбір факультету, то
му не уважали себе відповідальними за успіхи 
своїх вихованків. Упривілейовані школи, позбув
шися центральної опіки, мусять бути звітно- від
повідальними за своїх випускників та ними за
своєне знання. 

Можливо ця нова система не скоро стане за
гально популярною, але треба радіти, що є нама
гання шукати кращих від існуючих шляхів до осві
ти майбутнього покоління. 

Недавні парляментар-
ні вибори матимуть в на
ціонально-політичному 
житті України глибокі й 
далекойдучі наслідки. По
кищо, як показує відгомін 
в пресі та в інших засобах 
масової інформації, ні 
суспільство, ні навіть 
заінтересовані тими пи
таннями рапортери та 
публіцисти не дійшли до 
глибини цих проблем, 
процес їхнього з'ясування 
щойно починається. 

Цифри — це ще не сила 

Один з найдальше 
йдучих рапортерів і в чи
малій мірі аналітик, Осип 
Зінкевич, в чотирьох стат
тях, поміщених в амери
кансько-українській „Сво
боді", підійшов впритул 
до тих проблем. Він подав 
ряд цифрів і фактів, які 
допомагають зрозуміти 
вагомість цих виборів. 
Насамперед він поставив 
під знак запиту алярму-
ючі вістки про перевагу 
лівих сил у цих виборах. 
Одна з узагальнених цифр, 
яка відноситься до вибор
чої цілости, а не поодино
ких груп чи осіб, зву
чить: „За націонал-демо
кратичні і центриські пар
тії проголосувало 51,15 
відсотків виборців, а за 
ліві і антиукраїнські — 
38,84 відс". Навіть прапо
роносець лівизни, Наталія 
Вітренко, перепала у своїй 
виборчій окрузі, а в 
цілому ряді комуністич
них твердинь появилися 
виразні тріщини. Свої 
цифрові успіхи, як це 
стверджено усіми дотепе
рішніми рапортерами про 
вибори, завдячують кому
ністи і взагалі ліві іраціо-
нальним вибрикам націо
нально-демократичної 
дрібноти, яка бралася 
реформувати Україну і 
виводити її з важкої кри
зи. Ще один розгул типо
вої для нас отаманії скін
чився, як завжди в істо
рії, важкою невдачею. Чи 
ця невдача буде остан
ньою наукою для канди
датів на отаманів? Чи за
кинуть вони такі експери
менти, покаже час, але 
вже треба усіми силами й 
засобами засудити таке. 
Це мусять зробити усі 
провідні кола і такі по
важні організації, як Кон
грес Української Інтелі
генції та інші. Соромно і 
боляче оглядатися, бо ко
ли б національно-демо
кратичний світ розумно і 
цілеспрямовано перевів 
вибори, а не в гарячці осо
бистих амбіцій і пристрас
тей, то ми мали б інші ци
фри і інші факти, Верхов
на Рада виглядала б інак
ше і не було б таких по
важних підстав для три
воги. 

Ярослав Гайвас 

ВИБОРИ: ЦИФРИ І cDAKTH 
Недоціновання загаль

но-національних потреб та 
ще й поєднання з „патріо
тизмом партії" і власної 
особи, тобто для себе, в 
теперішному випадку бу
ли ще доповнені катастро-
фальним недоліком у 
кваліфікації власних сил і 
шансів. Напередодні вибо
рів ви не чули нічого ін
шого, як про перемоги по
одиноких групок. Про 
якусь критику, помірко
ваність, стриманість і по
чути не можна було. 

Починаючи з крайньо 
нерозумної тактики „ос
карження" Президента, 
почерез усі ті закладання 
„тіньових кабінетів", про
роцтв про радикальне по
кращання господарської і 
загальної ситуації не хо
четься згадувати. А ті 
численні галасливі, без
змістовні виступи на фо
румі парляменту, яких 
уже ніхто не хотів слуха
ти! Виглядало, що виста
чає декілька разів посиді
ти на сесіях, щоб бути ви-
соковартісним членом 
парляменту, міністром, 
прем'єр-міністром тощо. 
Ті, що думали такою 
„тактикою" здобути го
лос виборців, дуже заве
лися на тому. Українські 
виборці у великій мірі по
казали себе на висоті. На-
загал вони задемонстру-
вали здатність правильно 
орієнтуватися і в ситуації, 
і в людях. На голоси тре
ба було заслужити! І то
му в різних виборчих ок
ругах програли „божки", 
що ані разу не відвідали 
своїх виборців, бо були 
певні, що їх оберуть за їх
нє „славне ім'я". В черго
вих виборах це напевно не 
повториться. 

Захід України пішов 
за Рухом 

Дуже цікавий вислід 
виборів на українському 
заході, зокрема у галиць
ких виборчих округах. Як 
відомо, комуністи пробу
вали там поставити свою 
ногу, але місцева громад
ськість їх висвистала. Тут 
були величезні впливи 
(колись!) групи „Націо
нального фронту", а те
пер комуністи здобули 
4,56 відс. голосів, „Націо
нальний фронт" — ката-
строфальні для себе 8,72 
відс. Ситуацію врятував 
Рух своїми 36 відс. Це за 
даними Зінкевича. Навіть 
у Івано-Франківській об
ласті, де здавалося, попу
лярність „Національного 
фронту" максимальна, на 
5,37 відс. комуністичних 
голосів Н.Ф. здобув 16,38 

відс. А Рух — 27 відс. 
Значить, стереотипів не 
було. Кращою для Н. Ф. 
була Тернопільська об
ласть, де йа 2 округи ко
муністи дістали менш як 
один відс, Н.Ф. — 21,12 
відс, але Рух все таки — 
30,02 відс 

Звертають на себе 
увагу цифри Рівенщини, 
де комуністи здобули 7,42 
відс. Рух — 29.23 відс а 
Н. Ф. — менше одного 
відсотка, що аж дивує. Зі 
звітів Центральної вибор
чої комісії знаємо, що всі 
ті малі партії перепали, 
навіть Демократична Пар
тія України, яку очолює 
Володимир Яворівський, 
не здобула нічого, але но-
возаложена партія, очо
лена Сергієм Головатим, 
вибрала три депутати. 
Потверджується думка, 
що виборці добре орієн
тувалися, хто що зробив і 
чого від кого можна очі
кувати. Виходить, люди 
розуміли, що вибори — 
діло поважне й вислід бу
де безпосередньо заторку-
вати їхнє та їхніх родин 
життя. 

На те саме вказують 
114 мандатів позапартій
них депутатів. Виборці, 
зневірені в попередніх де
путатах, рішили шукати 
інших, кращих. І це дуже 
позитивна запорука, що 
український виборець —-
це свідомий громадянин, 
що хоча брати активну 
участь у боротьбі за кра
ще майбутнє народу. 

Чому дійшло 
до розчарування? 
Особлива картина по

стала на відтинку націо
налістичних традиційних 
угрупувань, які прийшли 
зі заходу. Він них після 
розвалу е с е р і відбудови 
української держави ук
раїнський нарід очікував 
багато нового, корисного. 
Хто бував в той початко
вий час на публічних ви
ступах націоналістів, той 
пригадує собі маси людей, 
які відвідували їх. Люди 
чекали від них позитив
них практичних результа
тів. Але не дочекалися. 
Березневі вибори принес
ли зовсім несподівані не
успіхи. У громаді про них 
говорять як про крах, ка
тастрофу. Те, що дотепер 
сказали про це провідні 
чинники тих груп — ОУН 
бандерівців, ОУН мель-
никівців, як їх прийнято 
було називати, та ОУН-з, 
пов'язана з наслідством 
УГВР — несерйозне. І 
треба зачекати, коли вони 
побачать справжнє стано
вище і скажуть, що вони 

хочуть 1 що можуть зро
бити. ОУНм під проводом 
М. Плавюка не здобула 
ані одного мандату. Ця 
національно-революційна 
формація перетворилася 
в громадську організацію 
і не має свого політичного 
відповідника. Здавалося, 
потужний КУН, політич
на формація, пов'язана з 
ОУНб, ведена Славою 
Отецько, здобула два де
путати. Чи ОУНз і УГВР 
брали участь у виборах, 
авторові навідомо. 

ОУНм і ОУНб, повер
нувшись в Україну, мали 
більші чи менші шанси, 
які вони, мабуть, зніве
чили. Вони мали три шля
хи для започаткування і 
розгортання своєї діяль-
ности тут. Перший і най
простіший — механічне 
перенесення своїх людсь
ких структур, проводу, 
ідеології, методів діяль-
ности в Україну. Другий, 
пересадження (транс-
плянтація) на український 
ґрунт, був важчим. Вима
гав бо він чимало підго
товчої роботи, приготу
вання людського всеукра
їнського ґрунту під нову 
ОУН. Третім було ство
рення зовсім нової ОУН і 
включення в неї форма
цій і досвіду зі Заходу. 
Обидві вибрали першу до
рогу, яка довела до ви
борчої невдачі. 

І тепер обидві органі
зації стоять перед запи
таннями: що робити далі? 
Можна все залишити по-
старому. Ті самі лідери, ті 
самі методи, ті самі засо
би, той самий зміст робо
ти. Але переспективи та
кого поступовання неясні 
і непевні. Бо виборчий не
успіх є таки дуже важким 
ударом і може допрова
дити до остаточної пораз
ки. Треба пам'ятати, що 
численні люди, що були 
прийшли, шукаючи ново
го, його не знайшли. А чи 
знайдуть тепер? Розчару
вання одних впливатиме 
на інших. До ОУН при
стали були прекрасні міс
цеві елементи. Тепер вонц 
кажуть: хлопці добрі, але 
нам там не місце! Вантаж 
великого минулого — 
міжпартійний розлам — 
має свої дуже негативні 
моменти. В Києві компе
тентні і доброзичливі лю
ди кажуть: ви нам при
несли незгоди, внутрішню 
боротьбу, і дальше її по
ширюєте. А де те нове, 
що ми очікували? Спога
дів і посмертних згадок 
— замало! 

Настав час інших по
треб. Щоб виявитися на 
їхньому рівні, треба ви
ректися балясту минуло
го, а залишити з нього 
лиш той досвід, що 
сприяє об'єднанню всіх 
патріотів України. 

Оксана Мостовим 

з витоків моєї долі несеться пісня, я чула її ще, ма
буть, в материному лоні. Тонесеньким шовком влива
лися її тони в кожну клітинку мого буття і напували ці
лющим трунком. А як узріла я світ, пісня стала білим 
янголом біля моєї колиски. І вже ніколи й ніде мене не 
покидала. 

Тоді я ще не вміла збагнути, що це таке пісня. Я й 
не дослухувалась надто до її слів. Але вже самі її звуки 
западали барвистою веселкою у надра підсвідомости й 
вичаровували світ казки, таємничої, нерозгаданої каз
ки. Словом її не розкажеш, а піснею проспіваєш над 
голівками діток, — заворожиш, привабиш, зачаклуєш і 
поведеш таємними стежками в царство відвічних тайн. 

Світлими перлинами плили її пісні. На них я вирос
тала, дозрівала, кріпшала. З них я черпала пригорща
ми красу, а все, що прекрасне, є й істинне. Пісня Анто-
нії вела мене на шлях правди. Іноді спокуса підшепту-
вала той шлях залишити, втекти з нього. Він суворий, 
він же ж совість, він сумління. А по тому боці світ 
грайливої омани, буйних привидів, чарівних мрій, при
над — ілюзій. Лише стрибнути східець вниз, а там нір
вана забуття. Але її пісня стояла берегинею біля моєї 
молодої долі, захисником, твердинею. І я йшла за нею, 
як ідеться за гірською сопілкою з гущі карпатських лі
сів. Коли ворожа кормига запроторила нас у чужу зем
лю, пісня Антонії стала вірним сторожем усього рідно
го. Вона дзвеніла твердим, невгнутим законом нашої 
істини — України, щоб блиск та примани чужини не ос
ліпили її даток, а відбивалися бумерангом від їхніх сер
дець. 

Оцей закон її пісні я несла далекими стежками сво
го майбуття. Тисяча доріг приходилось проміряти, ти
сяча чужих пісень прослухати, але ніде такої пісні не 
знайти, як пісня Антонії, як пісня моєї землі. Коли б 
так можна повести евангелиста Йоана світом українсь
кої долі, він почав би із слів: „На початку була пісня, і 
пісня була в Бога, і Бог був пісня". 

Антонія співала. Співала серед вогнів війни, крізь 
трясовиння сатани, крізь лихоліття Сибіру, крізь го

лод, недолю, тугу. Із-за далеких миль та гірких деся
тиліть, що нас ділили, я чула постійно її спів. Чула теп
лий тембр її неповторного голосу. Він ніколи не квилів, 
не скиглив. Він лунав цілющою прасилою невтомної ві
ри в краще завтра. В його переливах увесь діяпазон 
співця-генія: блискучі верхи — буйна сила й снага, 
шовкові низи — любов і ніжність і тиха молитва. 

Такі голоси народові нашому Богом дані, природою 
карбовані, музами леліяні, віками плекані, покоління
ми бережені. Де, в кого серед народів нашої планети ще 
такі голоси? А як і вирине іноді небуденний хист десь 
під сонцем Середземного моря, його шліфують, виш
колюють, тренують, муштрують і штовхають на сві
тову арену в крутіж слави й тріюмфів. На наших спів-
ців-геніїв чекали інші естради: Сибір, Колима, Солов-
ки, Мордовія. І лише рідна наша пісенька йшла з ними 
на муки. 

Пісня — це унікальний феномен України, нерозга
дане предиво душі народу, супутниця й посестра наших 
віків, серцевина нашої правди. Без пісні, ми — не ми. її 
не затопчеш, не заглушиш, не спалиш, не заморозиш. її 
не вб'єш. Вона глибинне джерело нашої генетики._А 
може відвічна магія — щит, єдина наша зброя в збере
женні національного субстрату, в опорі чужому слову, 
що засіло так розпанахано в нашій оселі. 

Я тулила посивілу голову Антонії, як співала нам 
про роки вигнання. Співала без нарікань, без сліз. Іноді 
забреніла на мить нотка минулих туч, болісних втрат, 
смутку та печелей, але зараз же вертала пісня перемо
ги. „Які ж бо пісні хотілось співати там на вигнанні, се
ред снігів півночі, у світі рабства та безнадії?", — пи
тали внуки. „Українські, — казала Антонія. — А їм не
має ліку. Вони виростають з нашого родючого ґрунту, 
як колоски пшениці, мов маки серед нив. Лише нагну
тись і збирати, збирати, радіти й милуватись ними, бе
регти для себе, для нащадків, невтомно передавати для 
майбуття". 

Не тікайте літа, не несіться стрілою, не голосіть 
жалібних, а затягніть звитяжних, як вона співала. Над 
її могилкою тиша, але така, що дзвоном дзвонить. І 
трави, і зела, і мармор, і легіт вітру, і соняшне сяйво, і 
перші квіти -—все співає. Як виразно й чисто несеться 
її спів над десятиліттями руїни, як воскресно злітає над 
перехрестям сголіть і вливається могутньою хвилею в 

М. Дмитрин 
Книга високого патріотизму 

і глибокоїрелігійности 
(Ірина Захарків, „Зібрані твори", Воррен, Миш., 1996, 

260 ст. Вступне слово Богдана Чопика.) 
Книга, про яку тут пи- ні Різдвяних свят у грудні 

шемо, — це збірка поезій, 1945 р. Зі зворушенням 
есеїв, звідомлень та біблі- читається спомини про пе-
ографічних нарисів про реслідування колишнього 
два покоління в роді. Кни- старшини Січових Стріль-
га ця про ветерана україн- ців Г. Стельмаха та його 
ських армій 1918-их років дружини, учительки на-
Григорія Стельмаха і його родної школи, відданої на-
дружину Теодосію та їхніх ціональної виховниці ук-
дітей — Ірину, замужню раїнської дітвори, які від-
за інж. Остапом Захарко- давали свої сили на добро 
вим, і брата Ірини Нестора поневолюваного народу. 
Стельмаха, старшини Ук- Найбільший, п'ятий, 
раїнської Повстанської Ар- розділ включає понад 60 
мії, який загинув в 1950-
их роках. Автором подав
ляючої більшости всіх 
цих матеріялів є Ірина За
харків, яка була заразом і 
укладачем книги, поміщу-
ючи в ній також численні 
світлини й інші джерельні 
речі (як копії листів, гра-

поезій національно-пат
ріотичної та релігійної те
матики, які авторка ство
рила в 1970-их і 80-их ро
ках. В більшості рядків 
цих поезій відбивається 
шукання правдивої віри, 
поєднання християнських 
і національних чеснот 

мот, відзначень і т. п.). Всі („Великдень у Вільній Ук-
ті документи наочно вка- раїні", „Колядники-мес-
зують на прикладну жерт- ники" та ін) і зокрема де-
венність цього роду, що кляративна ода чесності 
досі стоїть у першій ланці служіння рідній нації 
щедрих жертводавців на („Віковічне 22-ге Січня" 
національні цілі не тільки та ін.) 
серед української громади Ірина Захарків від дов-
в цій країні, але й в цілій гих літ є куратором Укра-
українській діяспорі. їнського музею у Воррені, 

Збірка Захаркової поді- Миш., тож не дивно, що у 
ляється на ВІСІМ окремих 
розділів; кожний з них на
сичений також ілюстра
ціями, зокрема докумен
тальними фото-світлина-
ми та копіями мистецьких 
картин в кольорах пензля 

збірці її творів займають 
окремий розділ її статті і 
дописи на музейні теми. 
Найбільше з них присвя
тила вона організації зга
даного музею та подіям, 
зв'язаним з його діяльніс-

самої авторки. Перший тю, наприклад, описові 
розділ „Есеї" обіймає по- окремих мистецьких чи 
над три десятки статтей і історичних виставок, від-
дописів, присвячених спо- відин музею визначними 
минам про рідний край (як постатями (Патріярх Йо-
от „Святий Вечір в Укра- сиф, ген. Микола Кравців, 
їні" та ін.), роздумам про 
проблеми віри, етики та 
любови до рідного етносу 
(наприклад, „Великдень і 
рідний край") та ін. та спи
сок різних місць прибра
ної батьківщини („Святи
ня трьох віровизнань" та 
ін). 

Біля тридцяти статтей 
поміщено в другому роз
ділі; вони носять суспіль
ний характер, описуючи 
відзначування національ
них свят в дітройтській 
метрополії та відвідини 
визначних особистостей в 
тій метрополії, як, напри
клад, Патріярхів св. п. Йо-
сифа та Івана Любачівсь-
кого. 

У розділі „Тернистими 
шляхами під час трьох 
окупацій" поміщені нари
си про переживання родин 
Стельмахів і їхніх дітей 
Ірини й Нестора в Підга-
єччині в часі польської, 
совєтської та нацистської 
окупацій та опісля на ски-
тальщині. В окремих стат
тях подана сильветка Нес
тора Стельмаха, старши
ни Української Повстансь
кої Армії, який поляг в 
обороні рідного чорнозе
му в 1950-их роках; побіч 
цих нарисів поміщено та
кож копію листа хвилю
ючого змісту від воїна Не
стора до своїх батьків і се
стри, писаного напередод-

Юрій Шухевич і інш.). У 
хронологічному розділі 
знаходимо дописи про сус
пільне і культурне життя 
дітройтської української 
метрополії, зокрема кри
тичні статті про тамошнє 
шкільництво української 
дітвори тя юнацтва. За-
мітною прикрасою збір
ника є (як вже було зга
дано) кольорові відбитки 
картин авторки та грамо
ти від комбатантських і 
ветеранських команд Г. 
Стельмахові, від заснов
ників УГНР для батьків 
загиблого їхнього сина в 
рядах УПА, та інших ор
ганізацій. Також грамоти-
подяки Ірині й Остапові 
Захарковим за щедрі по
жертви на Катедри Украї
нознавства, Український 
Вільний Університет, Ук
раїнський Конґресовий 
Комітет і низку інших ін
ституцій і товариств. Крім 
того, у книзі вміщені та
кож копії листів-подяк від 
Патріярха їїосифа за від
дану працю та фінансові 
пожертви на користь Ук
раїнської Католицької Цер
кви. 

Книга великого форма
ту, яка нараховує понад 
260 стор., — це дійсно цін
ний документ відданої 
праці родин Стельмахів і 
Захаркових на 
ній ниві. 

Леся Павлів 

Повірмо в добро 
Повірмо в щастя, в добро повірмо, 
Гірку облуду не повторімо. 
Земля і мова в тяжких оковах. 
На грані смерти вже рідне слово. 

Візьмім у серце думки крилаті, 
Хай слово Боже прийде у хату, 
Звільнімсь від путів, звільнімсь від страху, 
Закон імперський зазнав вже краху. 

В єстві своєму шукаймо віру, 
Воскресне правда в любові щирій. 
Горім в тривозі, між чесний роде. 
За долю й пам'ять, любов і згоду. 

Дзвоніть же, дзвони, земля в руїні. 
Гуртуймось, люди, всі дружно нині, 
Шевченка слово хай з нами буде. 
Гуртуймось, люди, рятуймо ж, люди. 
Свою Україну! 

нове тисячоліття. І я знову ж з подивом вслухуюся в 
красу тієї пісні. Ба, в її непоборну снагу встоятись со
бою, а не стати яничаром серед зледачілих манівців 
трагічної для нас доби. Ні, пісня наша ніколи не схиби
ла, не стала творивом без пам'яті. Вона вела нас додо
му, до нашого живого, ще не знівеченого кореня. Нас 
перемелювали, терзали, голодоморили, обкрадали, 
ожебрачували, Чорнобилем труїли. Скорбна наша бі
ографія. Ми втомлені, покалічені, але живі. Відбуду
ємо нашу хату, бо вона наша, ми все тут були. Забрали 
нам наші надбання? Нічого, створимо нові. Знівечили 
душу? Нічого, оновиться, вилікується, очиститься. 

Співів нам не вкрали, не змогли, вони в глибинах 
душі. В тихому молінні слухаю пісню Антонії, дорож
чу за всі скарби цього світу — слухаю материну піс
ню... 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 12-го ТРАВНЯ 1998 р. 

АСИСТЕНТИ БІЛОГО ДОМУ, минулого четверга, 7-
го травня, кількаразово відрікалися слів Першої лейді 
Гілларі Родгам-Клінтон про потребу Палестинської 
держави та зазначували, що це тільки її особиста дум
ка, її репліка перед групою палестинських і ізраїльсь
ких підлітків у відповідь на питання була про те, що 
створення палестинської держави є „дуже важливим 
для ширших засягів миру на Близькому Сході". Від
повівши в цей спосіб, Г. Родгам-Клінтон знайшлася на 
підмінованому полі американської закордонної політи
ки з питань, на які ЗСА намагються покищо не відпові
дати. ЗСА ніколи досі не підтримали думки про ство
рення палестинської держави, а тепер знову зазначили, 
що не висловлюватимуть будь- яких думок, які могли 
б пошкодити кінцевим розмовам між палестинцями і 
ізраїльтянами про замирення. 

ЯК ІНФОРМУЮТЬ РОСІЙСЬКІ засоби масової ін
формації, прем'єр-міністер Сєрґей Кірієнко минулого 
вівтірка, 5-го травня, створив восьмичленну урядову 
президію. Президія складатиметься з С. Кірієнка, його 
заступників Босіса Нємцова, Віктора Хрістенка та Оле
га Сусуєва, міністра економіки Якова Урінсона, мініст
ра фінансів Міхаїла Задорнова, міністра державного 
майна Фаріта Ґазісулліна та міністра науки і технології 
Владіміра Булґака. Офіційні чинники покищо не пода
ли до відома точних функцій цієї президії, але Сєрґей 
Ястржембскі, речник президента Боріса Єльцина, ска
зав журналістам, що уряд С. Кірієнка буде мати біль
ше влади як той уряд, що його у березні розв'язав Б. 
Єльцин, але також і багато більше обов'язків. 

Під патронатом 
СВІТОВОГО КОНГРЕСУ ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ 

ФІЛЬМ 
„УКРАЇНА В ОГНІ ОКРАДЕНА" 

J^^ 1^ 
який охоплює все минуле України •— від княжої доби до сьогодні, в 

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

в правдивому світлі живий образ України. 
Меценати фільму, які пожертвували більше як 1.000 дол., прошу 

вислати знимки розміром 4"х 6". 

ЯРОСЛАВ КУЛИНИЧ, фільмовий продуцент 

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

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЧЧИНИ 
повідомляє 

всіх колишніх жителів Дрогобицької Землі, що 

ТРИНАДЦЯТИЙ З'їзд ДРОГОБИЧАН 
відбудеться 

в суботу 6-го і неділю 7-го червня 1998 р. 

П Р О Г Р А М А : 

Год. 10-та ранку — Реєстрація 
Год. 2-га по пол. — Відкриття З'їзду, вибір Президії і Номінаційної 

Комісії, звіти членів Комітету і Контрольної Комісії, дискусія та 
уділення абсолюторії членам уступаючго Комітету, вибір ново
го Комітету, привіти, різне. 

Год. 6-та веч. — КОКТЕЙЛ і БЕНКЕТ з мистецькою програмою, а пі
сля бенкету — ЗАБАВА 

Год. 10-та рано — Служба Божа в укцеркві св. Володимира, а о 
Год. 11:30 — Панахида за душі померлих Дрогобичан. Спільна 

світлина. 
Год. 1-ша по пол. — Спільний обід і закриття З'їзду. 

В справі участи в З'їзді просимо звертатися 
безпосередньо на адресу Оселі: 

UFA Resort Center "Verkhovyna", Glen Spey, N.Y. 12737. 

Tel.: (914) 856-1323 

Кошти побуту за 2 дні — 110.00 дол. від особи, що включає кім
нату, обід, коктейл, бенкет, сніданок і обід. В часі З'їзду можна 
ще набути 1, 2, З і 4-ий томи збірників „Дрогобиччина — Земля 
Івана Франка". 

За ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ: 

РОМАН МИКИТА 

СТУДІЯ МИСТЕЦЬКОГО СЛОВА 
Л І Д І Ї К Р У Ш Е Л Ь Н И Ц Ь К О Ї 

Прем'єра 

монтаж із творів Лесі Українки 

п о с т а в а — Л І Д І Я К Р У Ш Е Л Ь Н И Ц Ь К А 
м у з и к а — І Г О Р С О Н Е В И Ц Ь К И Й 
х о р е о г р а ф і я — Р О М А ПРИЙМА-БОГАЧЕВСЬКА 
скульптурне о ф о р м л е н н я сцени 

— М А Р І Й К А Ш У С Т 
св ітло — А Н Д Р І Й Г А Н К Е В И Ч 
виконання к о с т ю м і в 

— І Р К А Л І Ш М А Н 
к е р і в н и к музичного а н с а м б л ю 

— ВОЛОДИМИР винницький 

Fashion Institute of Technology 
227 West 27th Street 

субота, 6-го червня 1998 p., год. 7:30 веч. 
Продаж квитків: 

„Молоде Життя", „Сурма" і при касі 

This event is made possible witii public funds from tiie 
New York State Council on the Arts, a State Agency 

NYSCA 

З В І Д О І М Л Е Н Ь І ^ 
(Закінчення зі стор. 1) 

Підсумовуючи організаційну працю Канади і одер
жану суму вкладок за нових членів, а при тому коли 
подати суму комісового за продаж грамрт професійни
ми організаторами, рентування канцелярії, оплату кан-
целярійних урядників та платню Баба Кука, то ті ви
датки є застрашаючими. 

Екзекутива мала великі надії на Канаду, маючи 
професійного директора продажу забезпечення Баба 
Кука, а тим часом в звітовому часі придбано лише 208 
членів — Торонто 180, Монтреаль — 20, Ніяґара — 7 і 
захід—1 (разом 208). 

Не зважаючи на це, що організаційна праця в звіто
вому році не дописала, не можна поминути наших за
служених союзових секретарів, які і тим разом вло-
жили поважну „цеголку" до числа нових членів. Це 
вони й інші відділові урядовці, які все були остоєю Со
юзу і по своїй можності дальше ними є. 

Не можна поминути і того, щоби не згадати, що в 
передконвенційному році занедбано традиційну акцію 
приєднування нових членів, а доводом того служить 
це, що 106 відділів Америки й Канади не придбали ні 
одного члена. 

Рекордовий відділ. 
За цілість праці так важливої ділянки є відповіда

льна Марта Лиско, завданням якої є перевірка та 
оформлення аплікацій на нові грамоти забезпечення, а 
також зберігання важливих документів Союзу, кон
венційних протоколів та виготовлювання й вдержуван
ня протоколів засідань Головного Уряду й Екзекутив
ного Комітету. 

Також важливим завданням секретаря є вдержу
вати із відділовими секретарями зв'язок, давати їм фа
хові поради, а при тому пригадувати заохочувати до ор-
ганізовання нових членів. Дуже важливим є висилка 
кожного місяця індивідуальних листів до секретарів, 
які вже мають придбаних по кілька членів, і їх заохо
чувати стати членами „Союзових Клюбів", які прова
джено в Союзі десятками років. Та акція не була прова
джена. 

В звітовому році продовжувано акцію злуки відді
лів, коли заходила конечна потреба, а головно тоді, ко
ли вмирає секретар, або тяжко хорий і це було прави
льним рішенням. Але коли є потреба злуки відділів, то 
повинна бути засягнена інформація у голови даної Ок
руги, або членів Головного Уряду даного терену, де 
плянується злука. Хто є краще обізнаний із тереном 
голови Округ, чи головна канцелярія Союзу? На жаль, 
цього не роблено. 

Союзові видання „Свобода" і ̂ ^Український тижне
вик". 

Про ролю союзових видань належить з пошаною і 
похвалою згадати, бож вони сповняють важливу ін
формаційну ролю, вдержуючи зв'язок із поселеннями 
різних країн, а також вже сьомий рік читають видання 
у вільній Україні. А коли говорити про „Український 
Тижневик", то його оцінюють, як найкращу англомов
ну етнічну газету Північної Америки. 

На жаль, малий відсоток українців Америки й Ка
напи ПТТІНІЛР «Я-ЖГЛИРіІГТК ГОЇПЧПЯИУ ТІИПЯНК я ГТПТІАГТПХД 
того служить це, що в звітовому році „Свобода" втра
т и л а 576 передплатників, а „Український Тижневик" — 
353 передплатників і тим самим дефіцит видавництва 
виносив 488,162 дол. 

Оселя Союзівка. 
Як завжди, Союзівка сповняла ролю українського 

культурного центру, де відбуваються виступи найкра
щих мистецьких сил, не лише західньої діяспори, але й 
України. 

Останньо Союзівка стала популярною для влаш
тувань весіль і тому майже всі вікенди є зайняті він
чаннями молодих пар, які, на щастя, в більшості є ук
раїнського роду. Похвальним є це, що з кожним роком 

ЗСА... 
(Закінчення зі стор. 1) 

зокрема його дружиною 
Гилларі Родгам-Клінтон, 
яка висловила свою осо
бисту думку про створен
ня палестинської держа
ви. Д. Росе повернувся до 
ЗСА в неділю, 10-го трав
ня, а після його відїзду Із

раїль підтвердив те, що 
вже було відомо від п'ят
ниці, 8-го травня, що у 
Вашінґтоні заплянована 
цього тижня вершинна зу
стріч не відбудеться. 

Одначе, загальна думка 
переважає в тому, що 
цим разом президент Б. 
Клінтон і Меделин Олб-
райт мають намір більше 
не поступатися. 

ПОДІЇ 
КОНЦЕРТ В УІА 

Ню Йорк. — Українсь
кий Інститут Америки 
влаштовує концерт тво
рів Генделя, Брамса, 
Сметани та інших компо
зиторів. Виконавці — Р. 
Джоллс (скрипка) та X. 
Олдфатер (фортепіян). 
Концерт відбудеться у 
середу, 13-го травня, в 
УІА, 2 схід 79-та вул. в 
Ню Йорку. Початок о 
год. 8-ій вечора. 

ВЕЧІР ПАМ'ЯТІ 
СПІВАЧКИ „КВІТКИ" 

Ню Йорк. — Родина та 
друзі св. п. співачки Квіт
ки Цісик-Ракович влашто
вують вечір її пам'яті, 
який відбудеться у неді
лю, 17-го травня, в церкві 
св. Бартоломея, ріг 50-ої 
вул. та Парк аве. Початок 
о год. 4:30 після полудня. 
Пожертви до постійного 
фонду в пам'ять К. Цісик-
Ракович можна висилати 
до: The New York Steiner 
School Foundation, Kasey 
Cisyk-Rakowicz Fund, 15 
East 79th Street, New York, 
NY 10021. 

ЗУСТРІЧ 
3 Д-Р p. шишковою 

Ню йорк. — УВАН у 
ЗСА влаштовує зустріч з 
гостею з Праги, дійсним 
членом Чеської Академії 
Наук д-р Руженою Шиш
ковою, доповідь якої ви
світлить такі теми: Ол-
дріх Лешко, Слов'янсь
кий інститут у Празі й 
українська діялектоло-
гія, та презентація книги 
„Розповіді з Підкарпат-
тя". Зустріч відбудеться 
у неділю, 17-го травня, в 
УВАН, 206 захід 100-та 
вул. в Ню Йорку, поча
ток о год. 2-ій після по
лудня. Телефон для ін-
формацій (212) 222-1866. 

ПРОЩА 
НА ЦВИНТАР СВ. ДУХА 

Гамптонбурґ, Н. Й. — 
Тут у неділю, 14-го чер
вня, відбудеться річна 
проща на український 
католицький цвинтар св. 
Духа. О год. 2-ій Пара-
стас відслужить владика 
Василь Лостен. Опісля 
відправлятиметься Па
нахиди на могилах. 

збільшуються чисельно табори наших наймолодших 
союзовців „Пташат", дітей в віці від 4-ох до 6-ох років, 
хлопців і дівчаток, які приїжджають із родичами, або 
бабунями і дудусями, які ними опікуються після зай
нять. 

Але коли говорити про фінансову господарку осе
лі, то, на жаль, дальше Союз покриває поважний де
фіцит тому, що річні обороти-приходи не покривають 
всіх видатків. Доказом того служить це, що в звітово
му 1997 році загальні приходи виносили 1,327,419 дол. 
а видатки у цей самий час виносили 1,874,004 дол. і тим 
самим сума дефіциту була 546,585 долярів. 

Аналізуючи працю адміністрації Союзівки, то уп
равитель Іван Флис, мол., робить всі заходи, щоби 
уникнути так поважного дефіциту. На жаль, видатки 
на вдержання оселі, а головно переведення конечних, а 
часто непередбачених ремонтів та збільшена оплата по
датків, є причиною недобору. 

Завваги Контрольної Комісії 
Контрольна Комісія є зобов'язана подати свої зав-

ваги до праці Екзекутиви Союзу, як позитивні, так і не
гативні. 

1. Контрольна Комісія є стурбована тим, що Екзе
кутива, не застановшись над результатом, заключила в 
листопаді 1996 року 5-річний контракт із директором 
вишколу професійних організаторів Бабом Куком, яко
го річна платня виносить понад 100,0СЮ дол. В контрак
ті не заподано специфічних обов'язків його праці. 

2. Контрольна Комісія є також зобов'язана інфор
мувати про дефіцитову господарку Канади в останніх 
чотирьох роках, а доказом того служать подані цифри. 
Приходи 1994— 5,578; 1995—50,541; 1996—59,259; 1997—129,245 
Розходи 1994—320.562: 1995—449.536: 1996—595.269: 1997— 541.334 
Дефіцит 1994—314,984; 1995—399,022; 1996— 536,010; 1997—412,089 

3. Чотирирічна господарка виказує 1,662,105 дол. 
дефіциту (кан. дол.). 

4. Слід згадати, що кошти вдержання Канадської 
канцелярії є застрашаючі, а саме оплата за рент: 

1995 року — 35,893 дол., 1996 року — 58,599.08 
дол. і 1997 — 55,215.84 дол. — разом 149,707.92 дол. А 
коли до того додати платню канцелярських урядників і 
інші видатки, то кошти виносять понад 200,000 дол. 

Справа злуки Союзів. 
Контрольна Комісія одноголосно піддержує пере

ведення злуки трьох братських союзів, а саме Україн
ського Братського Союзу, Української Народної Помочі 
з Українським Народним Союзом і назвати „Українсь
кий Народний Братський Союз". 

Ми є свідками, як американська преса майже кож
ного дня пише про злуки банків, фабрик, поважних ус
танов і там ніхто не питає, як будуть „охрещені" по 
злуці, а плянують, як запевнити майбутність злученої 
установи. 

Нам треба мати візію і запитатись, яка доля жде 
братські союзи. Чи ми зможемо продовжувати працю із 
втратою річно по дві-три тисячі членів і дефіцитом у 
два^три мільйони резерви? Ні, нам потрібна одна ад-
містрація, а не дві і це нам заощадить при раціональній 
господарці понад один мільйон долярів. 

Контрольна Комісія закликає українську патріо
тичну Громаду Америки й Канади до дальшої підтрим
ки — моральної, а головно матеріяльної — допомоги 
Л̂Я З̂ ^̂ ІЛЛГJ?JJ,? Г23̂ 9ГТІ̂ "9Г™ й Р9̂ 9̂ 1?РРТЯ ^кпаінсь-

кої держави. 
Головна Контрольна Комісія: 

Степан Гавриш — голова 
Василь Пастушок — заступник голови 

Стефанія Геврик — секретар 
інж. Анатолій Дорошенко і 

мґр Іван Винник — члени 

з почуттям невимовного жалю ділимося сумною вісткою з 
родиною, приятелями і українською громадою, що 9-го 

травня 1998 р. по тяжк ій і довгій недузі, прийнявши 
Найсвятіші Тайни, відійшла у Божу вічність на 81-му році 

свого трудолюбивого життя наша найдорожча 
ЖІНКА, МАМА, БАБЦЯ і СЕСТРА 

6л. п. 
ТЕОДОЗІЯ САВИЦЬКА 

З дому КЛЮФАС 
нар. 1-го червня 1917 р. в Лежахові к. Ярослава 

Д-р прав, заслужена суспільно-громадська діячка. Почесна 
членка СУА, рушійна сила у появі в 1997 р. книжки-

збірника „Дівоча Гімназія Рідної Школи" 
ім. 1.1. Кокорудзів у Львові. 

ПАНАХИДА — понеділок 11-го травня 1998 р. о год. 7:30 веч. 
в похоронному заведенні Leo Gallagher, 2900 Summer St., 
Stamford Ct. 

ПОХОРОН у середу, 13-го травня 1998 p. о год. 9:00 ранку 
з церкви св. Володимира в СтемфордІ, 24 Wenzel Terrase. 

ТЛІННІ останки спочинуть на українському православно
му цвинтарі св. Андрія в С. Бавнд Бруку, Н.Дж. 

У глибокому жалю і смутку залишені: 
муж 
син 

донька 

сестра 
брати 

братові 

- ЗИНОВІЙ 
- ЮРІЙ 3 дітьми ДАНИЛОМ і 

ХРИСТЕЮ 3 мужем ОЛЬКОМ 
- ГАНДЗЯ 3 мужем ЮРІЄМ МИЦАКОМ 

і сином МАКСИМОМ 
- - МАРТА ДОБЕРЧАК з родиною 
— ЕМІЛЬ 3 жінкою ІРЕНОЮ і родиною 
- СВЯТОСЛАВ 3 жінкою ГАЛИНОЮ і 

родиною 
- МАРІЯ і ВІКТОРІЯ 

похресниця — КСЕНЯ ДРАГАН з доньками і зятями 
швагерка 
свати 

- КСЕНЯ АНТИПІВ 
- ВОЛОДИМИР І МАРІЯ ВІРЩУКИ 

3 донькою 
тіточні брати і сестри: ОМЕЦІНСЬКА, ЧАВСИ, 

братанки 
НАДРАҐИ, ЦАРИКИ і МОЧИНСЬКА 

сестрі нки 
ближча і дальша родина та багато друзів в ЗСА, 
Канаді, Україні і Бразилії. 

І їй І 'ять! 

Замість квітів можна зложити пожертву на 
Стипендійний Фонд СУА ім. д-р Теодозії Савицької, або 

на тривалий фонд імени Зиновія і Теодозії Савицьких при 
Українському Музеї в Ню Йорку. 

Іван Франка 
Перед тобою, наш Мойсею, 
Ми низько голови схиляєм, 
За твою працю для народу 
Тебе всі щиро прославляєм. 

Ти вивів нарід наш з неволі — 
Найбільшої неволі — темноти 
і показав йому дорогу 
До волі, правди — нашої мети! 

Твоя наука нас кріпила. 
Ми вчились пильно й виростали, 
І вірно волю, честь і славу 
Для України готували. 

Твої діла, твої ідеї 
Навчали твердо вистояти. 
Щоб в боротьбі з ворожим гнітом 
Нам в себе знов запанувати! 

У нас в серцях все жити будеш. 
Бо твій пророчий дух не вмер — 
Ти — Каменяр, ти нам — Мойсей, 
Наш вічний революціонер! 

Микола Горішний, 
Линдгирст, Н. Дж. 

Коментують... 
(Закінчення зі стор. 1) 

Телевізійна служба но
вин (ТСН) повідомила, 
що віднедавна С. Пара-
шин почав конфлікту
вати з Европейським бан
ком реконструкції і роз
витку (ЕБРР), який при
пинив фінансування праці, 
спрямованої на підви
щення безпеки ЧАЕС. 
Конфліктував він і з ке
рівництвом "Енерґоато-
му", протестуючи проти 

обмеження фінансової та 
функціональної само-
стійности атомних стан
цій. Не обминув і Уряд 
України, скритикувавши 
його за створення компа
нії "Енерґоатом", оскіль
ки це позбавило керівни
ків станції можливости 
приймати самостійні рі
шення. 

У ситуації, коли закор
донні банкіри сумніва
ються у здатності "Енер-
ґоатому" повертати кре
дити, такий демарш С. 
Парашину не пробачили, 
зазначають коментатори. 

в П'ЯТУ НЕВИМОВНО БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ 
відходу до вічности нашого дорогого МУЖА й БАТЬКА 

св. п. 
ВОЛОДИМИРА МАРТИНЦЯ 

ЗАУПОКІЙНІ БОГОСЛУЖІННЯ 
6vAVTb відпоавлені: 

в четвер, 4-го червня ц.р. 

В Менвілл, Н. Дж. — церква св. Архистратига 
Михаїла в п'ятницю, 5-го червня ц.р.; 

в Ґлен Спей, Н.Й. -- церква св. Володимира; 
в Лорейн, Огайо — церква Пречистої Діви 

Марії; 
в Лондоні, Англія — діецезальиий храм. 

Дуже просимо родину, друзів, приятелів і знайомих в ці дні 
злучитися з нами в молитвах за благородну душу 

дорогого нам покійника. 

Для вшанування і і св. п. Володимира складаємо на: 

Будову храму в честь Пречистої Діви Марії 
в Зарваниці 

- Священичу семінарію в Рудні, коло 

- Дім Інвалідів і Хворих Вояків УПА в 
Моршині, Україна 

- Бюро УККА у Вашінґтоні 
- Пресфонд „Національної Трибуни" 

Дружина ЗЮНА, доні СОФІЙКА і УТЯ. 

250.00 дол. 

250.00 дол. 

250.00 дол. 
250.00 дол. 
100.00 дол. 

У безмежному смутку ділимося нашим горем з родиною і 
приятелями, що 9-го травня 1998 р. на 77-му році життя 

відійшов у вічність наш невіджалуваний 
МУЖ, БАТЬКО і ДІДУСЬ 

бл. п. 
д-р медицини 

АХІЛЬ НЕСТОР 
ХРЕПТОВСЬКИЙ 

ПАНАХИДА відбудеться в четвер, 14-го травня 1998 р. о 
год. 7:30 веч. в похоронному заведенні Музики (2157 West 
Chicago Ave. Chicago, IL). 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбудуться в п'ятницю 15-го 
травня 1998 р. о год. 10-ій ранку в українській католицькій 
катедрі св. о. Миколая. 

Горем прибиті: 
дружина —ВІРА 
дочки - ВІРА-ДАРІЯ ГЕДІ 

- АРЕТА-ОЛЕНА ВОРОХ 
внуки - ЛЯРИСА ГЕДІ 

- ЛЮБОСЛАВ ВОРОХ 
- АНДРЕЯ ВОРОХ 
- ТАТІЯНА ВОРОХ 

швагер - ЮРІЙ ЮРКЕВИЧ з дружиною 
САНДРОЮ 

сестрінок — АСКОЛЬД КЛЮФАС з родиною 
дальша родина в Україні (Підпечари) і в Польщі. 

Просимо про молитви за спокій його душі. 

Замість квітів родина просить складати пожертви 
на Український Інститут Модерного Мистецтва в 

Чикаго на адресу: 2320 W. Chicago Ave. Chicago, IL 60622 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 12-го ТРАВНЯ 1998 р. 
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Цуія злійснсння Ваших 

плянів пропонуємо Вам 
негайно і^ористати з 

НАДЗВИЧАЙНОЇ НАГОДИ 
;^f^Тепер найі^раше позичати гроші на залуп нового лому, ;Jf̂  
Х%і^онломінІюму, Ріооперативного помешкання або noro t f^ 
' 0 ' n e D e 0 i H a H C V B a H H a - К о ї м HHJ^bKMX еііІСОТ*ЧІ5 НЛ ПОЗНЧ!^ахТ:^ 
ЇГ^Крелитівла пог^риє Баші г^ошти* ло суми $2М00,Щ 
ї?^повязані з набуттям позички або перефінансуваннямї?^ 

існуючої позичг^и. 
Ця пропозиція вигасає 30-го червня І99в р. 

За 4іільшими інформацілмн звертайтеся ^ нас особисто, 
телефонічно, факсом, або електронною поштою. 

^ SELF RELIANCE NEW YORK 
Federal Credit Union 

Main Office: 108 Second Avenue New York, NY 10003 
Tel: 212 473-7310 Fax: 212 473-3251 E-mail: SRNYFCU@aol.com 

Kerhonkson Branch: 23 Main Street Kerhonkson, NY 12446 
Tel: 914 626-2938 Fax: 914 626-8636 

OUTSIDE NYC CALL TOLL FREE: 1-888-SELFREL 
VISIT OUR WEBSITE AT: WWW.SELFRELIANCENY.ORG 

He включастьса Mortgage Tax і Title Insurance кошти. 
' Позички або псрсфінвнсуванна на ^"^,000 або більше. Нові гроші. Псрсфінансуванна тільки ^ 

іншої фінвнсоюі інегитуиіі. 
^"sV Ug прогю^иф не є рівноВіоюною ^ програмою 5% ^QjB^dTfry не перший /ІІМ. 

СК СУМ „Крилаті" — 
„Ренджерс" СК — 2:1 

в неділю, 3-го травня 
ц. р. Перша дружина 
„Крилатих" відбула свою 
чергову зустріч за чемпіо
нат II дивізії „Істерн Дис-
трикт Сакер Ліґ", в якій 
здобула перемогу, вислі-
дом — 2:1. На протязі цих 
змагань наші футболісти 
мали ігрову перевагу, не 
зважаючи, що в складі 
цим разом бракувало 
кількох провідних змагу-
нів дружини. Вже в 20-ій 
хвилині „Крилаті" вели 
1:0, що його з гарної акції 
нашого нападу здобув М. 
Глушко. Ще перед перер
вою суперники зуміли ви
рівняти вислід — 1:1. 

В другій половині оби
дві дружини виявили 
значну дозу завзяття, ба
жаючи здобути чергового 
ґоля і з ним можливу пе
ремогу. Винахідливішими 
виявилися українські 
футболісти, які після се
рії проведених продума
них акцій в напрямі воріт 
„Ренджерс", у 82-ій хви
лині добилися успіху, ко
ли Саницький здобув дру
гого і, як пізніше вияви
лося, переможного ҐОЛЯ. 
в останніх хвилинах су
перники намагалися при
наймні вирівняти рахунок, 
одначе їм не пощастило. 
Після тієї перемоги „Кри
латі", зміцнивши свою по
зицію лідера, є основним 
кандидатом на чемпіона, з 
яким теж є зв'язаний 
аванс до Першої дивізії. 

До закінчення сезону 
„Крилатим" залишилося 
4 залеглих змагань, в 
яких і вирішиться доля 
цього чемпіонату. 

УСК Ню Йорк — 
„Гонетмен" СК — 1:1 

Проводиться заключ
на серія футбольних роз-

Редагує Омелян Твардовський 

гривок за чемпюнати усіх 
дивізій Космополітальної 
Футбольної Ліґи Ню 
Йорку. В неділю 3-го 
травня ц.р. Перша дру 

труднощів перемогли дру
жину рекрутів, що висту
пила до цих змагань у під
силеному складі футбо
лістами з еспанського 

ЧИ ВИ ЧИТАЄТЕ АНГЛОМОВНИЙ 

„ТНЕ и К І ^ А Ш І А М 

ЖрІ^В багатий на вістки з України та про діяльність українців 
І^^^Ж^ц уЗСАта Канаді? 

Коли н і , то передплатіть його для себе та для своїх дітей і внуків, щоб дати їм цікаві 
інформаці ї про Україну та українц ів . 

Передплатою „УКРАЇНСЬКОГО Т И Ж Н Е В И К А " подбайте про те, щоб наше молоде 
покоління знало якнайбільше про Україну та про діяльність українців у ЗСА і Канаді . 

УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖНЕВИК" оцінюють як найкращу англомовну етнічну газету в Північній Америці. 

P.O.Box 280,2200 Route 10 
Parsippany, NJ 07054 
Tel.: (973) 292-9800 

scope 
txnaa&l f a c | 

1605 Springfield Ave 
Maplewood NJ 07040 

973 378-8998 
Fax 973 378-7903 

Brochure request 
800 242^7267 

FLY FREE !!! 

WFUMA MEDICAL CONGRESS TOURS 
Uzhorod Aug 16 - 21 at Hotel ZAKARPATTIA 

Congress tours reduced by $200 

жина УСК Ню Иорк від- клюбу з південного Ню 
була свою календарну зу- Джері. Переможні ґолі 
стріч з клюбом „Гонет
мен" яку закінчила ремі-
совим вислідом — 1:1. 
Цей вислід захитав надії 
на здобуття чемпіонату 
дивізії в цей час, як ос
новний конкурент наших 
футболістів — клюб 
„Шемрок" — здобув пе
ремогу і цим самим випе
редив нашу дружину в по
казнику табелі ігор, за-
мінивЕШ УСК на позиції 
лідера. Остаточно титул 
чемпіона вирішать два ос
танні залеглі змагання. 

Звітова зустріч прой
шла у швидкому темпі, в 
якій наші футболісти 
частіше володіли м'ячем, 
напад проводив гарні акції 
в підворіття суперників, 
одначе на більше, як од
ного ґоля наші снайпери 
не спромоглися. Його здо
був Бернард у 68-ій хви
лині. В 75-ій хвилині, 
після швидкої контратаки, 
гості здобули вирівню
ючого ҐОЛЯ, яким оста
точно встановили вислід 
зустрічі — 1:1. Резерва 
УСК закінчила свою зу
стріч з резервістами „Го
нетмен" незвичним ви
слідом — 5:5. 

УСВ ,Ч- Січ" — Армі Д. 
Т, СК — 8:2 

Були це фінальні зма
гання зимовго турніру 
„Ґудспорт" в закритій за
лі, що відбулися в четвер 
ввечері 23-го квітня ц.р. 
„СічоБики" без більших 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНИ 
універсальне джерел© знань про Україну! 

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

І IKRAINE 
^CONCISE 

ENCVCLOP/^ilA 
Том 1 J5.00 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 Rou te 10, Pars ippany NY 07054 

Мешканці Ню Джерзі підлягають 6%-му податкові. 

ДЛЯ нашої дружини здо
були: Толеріко — 2, Вац-
лавський-Лейн — 2, Ген-
сел — 2, Ґулевич і Сер
гіїв. 

УСВТ„Ч.Січ" — 
„Селтикс" СК — 0:4 

Б неділю, 3-го травня 
ц.р. „січовики" зазнали 
високої поразки в змаган
нях за чемпіонат пів-про-
весійної Еліт-дивізії 
„Ґарден Стейт Сакер Ліґ" 
з спів-лідером, шкот-
ським „Селтиком" — 0:4. 
Б першій половині супер
ники вели 1:0. Після від
починку рутиновані фут
болісти „Селтика" засто
сували жорстку гру, якою 
спровокували інцидент, 
що порушували провали 
гри. На жаль, суддя зус
трічі виявся односторон
нім і видалив з площі 
змагань потерпілого від 
підкосу футболіста „Ч. 
Січі", в цей час як „агре
сивному" шкотському 
футболістові тільки по
казав жовту картку. Ма
ючи чисельну перевагу на 
протязі 35-ти хвилин, су
перники зуміли здобути 
дальших три ґолі і не зо
всім спортову перемогу. 

ВІСТІ З УКРАЇНИ 

Перевишколюють 
спортових тренерів 

Згідно з інформацією 
кореспондентки київської 
„Спортивної газети" Люд
мили Радченко, в цьому 
місяці 15-17-го травня в 
Українському Державно
му Університеті в Києві 
відбудеться великий збір 
понад 500 тренерів, в часі 
якого буде проведений на
уково-практичний семінар 
на основну тему „Дозво
лені і заборонені засоби 
стимулювання працездат

ності у спорті". Організа
тором цього семінару є 
Державний Комітет Спор
ту України, головою яко
го є Іван Федоренко. Спів-
організатором семінару є 
відділення фізичного ви
ховання і спорту Україн
ської Академії Наук на
ціонального прогресу і 
Державний Університет. 
Як відзначає Радченко, 
таке статечне представ
ництво організаторів по
яснюється напрочуд прос
то: нинішній науково-
практичний травневий се
мінар має стати першим у 
низці тотожних заходів 
відновлення зруйнованої в 
останні роки стистеми 
підвищення кваліфікації 
тренерів та фахівців фі
зичної культури. Бисоко-
кваліфікованих фахівців, 
зокрема тренерів, в Ук
раїні небагато. А ті, що є, 
не завжди мають вчасну і 
докладну інформацію про 
найновіші світові дослід
ження та знахідки у своїй 
галузі. 

Організато]ри семінару 
подбали про запрошення 
провідних зарубіжних фа
хівців, які виступатимуть 
тут з доповідями, з Ні
меччини приїде професор 
лябораторії допінгової 
контролі Ганс Гаєр (Кельн); 
з Мадярщини — профе

сор Інституту медицини 
Йожеф Пучок (Буда
пешт), з Італії — біохемік 
Національно-дослідного 
Інституту при НОК Італії, 
професор Марчелло Фа-
їна (Рим), з Франції — ди
ректор Центру спортової 
інформації Національного 
Інституту фізичного ви
ховання, професор П'єр 
Дупі (Париж), з Росії — 
професор Ю. Бобков 
(Москва). Україна буде 
представлена значно шир
ше фахівцями і вченими з 
ряду державних наукових 
установ та інститутів, між 
якими будуть такі відомі, 
як д-р В. Попов, д-р В. 
Передерій і ряд інших. 

Приємно, що україн
ський спорт дочекався ча
су, в якому може поглиб
лювати знання і досягнен
ня світової науки в спор-
товій ділянці, треба на
діятися, що Державний 
Спортовий Комітет Украї
ни постарається поглиби
ти теж не менш важливе 
— знання державної ук
раїнської мови — усіх 
тренерів України, щоб во
ни в свою чергу могли її 
плинно вживати в їх праці 
зі спортовцями в Україні і 
поза нею. 

О. Твардовський 

Збори 287-го Відділу УНС 
Річні загальні збори 

287-го Відділу Українсь
кого Народного Союзу 
„Сини України" відбулися 
в середу, 25-го лютого ц. 
р. в Головній Канцелярії 
УНС в Парсиппані, Н. 
Дж. 

Збори відкрив голова 
Відділу д-р Степан Паруб
чак, привітавши присут
ніх членів і подав порядок 
нарад, який прийнято. 

Вибрано нову Управу на 
1998 рік: д-р С. Парубчак 
— голова, ред. Рома Гад-
зевич — заступник голо™ 
ви, секретар — Данута 
Ясінська, Тарас Сохан — 
касир, Неоніля Сохан і 
Василь Шевчук — Кон
трольна комісія. 

Делегатом на 34-ту 
Конвенцію вибрано одно
голосно Д. Ясінську, а за
ступником Н. Сохан. 

Збори вирішили одно
голосно, що делегати ма
ють голосувати за назвою: 
„Український Народний 
Союз", якщо буде злука з 
брагськими союзами та ча
сопис „Свобода" має вихо
дити як щоденник. 

Також ухвалено пере
дати даток 100 дол. на ук
раїнську католицьку цер
кву в Перемишлі і 50 дол. 
на Український Націона
льний Дім у Сяноці. 

Н.Н. 

СОБОРНА УКРАЇНА 
ШШшШшШШтШВ: 
'ІШшШШШШтШШІШШШШт. 
ІІІІМИМІІІИІІІ 
ІІІіІІііІіш^^^^ Й;І ; ; ; ; | ; : ;Щ^?^ШЩ\ ZAPORIZHAS, 

ІІІІііІШВАКНбІ 

і і і і і і і і 

І І Ш ш і И п Ш ш І Я І І і 
іІІіШіШіІйііШшіШшііі 
І І І І І ІШІМШІІІ І І І І 

1800 HAMALIA 

ГАРАНТУЄМО Н А Й Ш В И Д Ш У І НАЙКРАЩУ ОБСЛУГУ 

ДОЛЯРИ 

Достава особисто в руки 
від З до 18 днів 

Експрес'достава 
від 24 до 60 годин 

ПАЧКИ 
КОРАБЛЕМ 

Достава 
від 4 до 8 тижнів 

ПРОДУКТОВІ 
ПАЧКИ 

С т а н д а р т н і 
п р о д у к т о в і 
п а ч к и 
з п р о д у к т і в 
в и с о к о ї 
я к о с т и 

ЛІТАКОМ 
Достава 
від 1 до 4 ті/іжнів 

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

97 Six Point Rd., Toronto, ON, Canada M8Z 2X3 
ТЄЛ.: ( 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 

щішшшшаш 

Достава 
від 1 до 4 тижнів 

ІНШІ ПОІШУІИ 
Д О С Т А В Л Я Є М О : 

• АВТОМОБІЛІ, ТРАКТОРИ 
ФАРМАРСЬКУ ТЕХНІКУ 

Тому, що ми дбаємо за кожне 
Ваше замовлення 
Тому, що ми гарантуємо 100% 
доставу в обіцяні терміни 
Тому, що ми в кожну хвилину 
дамо Вам відповідь 
про Ваше замовлення 

На кожне замовлення даємо письмову відповідь від отримувача 

Контейнери відправляємо щотижня. 
Безкоштовно підбираємо пачки з хати 

за посередництвом UPS. 

• л и с т и , ДОІ^МЕНТИ 
ПОДАРУНКИ 

• АВТОМОБІЛІ 
В КОНТЕЙНЕРАХ 

• БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ВАНТАЖІ 

Східна Америка 
MEEST-AMER1CA 

817 Pensylvania Ave. 
Linden, NJ 07036 

тел: (908) 925-5525 

ТТентпальна Америка ^регіональні представники 
MEEST-KARPATY Західна Америка 

2236 West Chicago Ave. MEEST-CALIFORNIA 
Chicago, IL 60622 500 East Harvard St. 

тел: (312) 489-9225 Glendale (L.A.), CA91205 
І-ЯПП-KARPATY тел Ш18\ 547-4910 

Східна Канада 
MEEST-MONTREAL 
3242 Beaubien East 

Montreal, QUE H1Y1H7 
тел: (514) 593-4715 

Західна Канада 
MEEST-ALBERTA 

10834 97 St. 
Edmonton.AB T5H 3M3 

тел: (403) 424-1777 
1-800-518-5558 

З м о г о ВІКНА 

НАСТРОЄВІ ЕСК ІЗИ 
МАЛЬОВАНІ НА К А Н В І 

Ж И Т Т Я 

Parsippany: Свобода, 1997 

SVOBODA BOOKSTORE 
P.O. Box 280, Route 10 
Parsippany, NJ 07054 

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

Светри, вовняні хустки, виши
вані жіночі блюзочки, виш. 

обруси, подушки, і т. п., кера
міка, різьба в Арці — ДЕШЕВО 

ПРАЦЯ 

Праця для ж інок із замеш-
канням або доходити. Час
тинне знання англ ійсько ї 
мови. Різні праці для муж
чин. 

Тел.:(718)389-6747 

HELP WANTED! 
Needed: responsible, energetic 
woman to watch an infant un
der one year old In the South 
Orange, New Jersey area. Must 
be neat, organized and have a 
rudimentary knowledge of the 
English language. Four days a 
week through 7 P.M. No house
keeping required. References 
required. 

Please call 
between 4 P.M. & 7 P.M. 

(212) 477-4473. 

FUNERAL DIRECTORS ^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 

З а й м а є т ь с я похоронами 
в B R O N X , B R O O K L Y N , 

N E W Y O R K і О К О Л И Ц Я Х 

Л У І С Н А Й Ґ Р О - директор 
Р о д и н а Д М И Т Р И К 

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

(212) 674-2568 




