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УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО 
ГОТУЄТЬСЯ 

Київ ( У Н I А Р ) . - О т а м а н 
Українського Чорноморсь
кого Гуляйпільського Ко
зацтва Вячеслав Лашкевич 
розповсюдив через засоби 
масової інформації наказ ч. 
1, у якому висловив занепо
коєння проросійським ха
рактером дій російського 
козацтва, що формується у 
Білгород-Дністровському. 

Отаман бачить у цьому 
небезпеку для соборности 
України. Він наказав укра
їнському козацтву бути го
товими дати відсіч будь

якому агресорові зі зовні 
або зсередини держави, 
вxодити в прямі зв'язки з 
а р м і є ю і н а ц і о н а л ь н о ю 
гвардією. Отаман В. Лаш
кевич виступив з ультима
тумом: якщо до 1-го жовт
ня військове російське ко
зацтво Білгород-Дністров-
ського не буде розпущене, 
то Українське Чорноморсь
ке Гуляйпільське Козацтво 
почне інтенсивну підготову 
до всеукраїнської акції, що
би усунути російське козац
тво. 

Пам'ятник Т. Шевченкові у Вашінґтоні 
буде відновлений 

Вашінґтон. — Як інфор
мує Бюро УНС, секретар 
внутрішніx справ Мануел 
Луджан повідомив, що від
діл внутр ішниx справ і 
Служба національних пар
ків проведе перевірку якої 
поправи чи відновлення пот 
ребує пам'ятник Тарасові 
Шевченкові і площа на яко
му він поставлений у Ва
шінґтоні. В дні 23-ГО верес
ня секретар М. Луджан і 
секретар для справ ветера
нів Едвард Дервінскі осо
бисто оглянули пам'ятник 
та площу разом із директо
ром бюра УНС Евгеном 
Iванцевим та його співро
бітницею Марією Ліщак. 
Присутнім був також до
радник української амбаса-
ди у Вашінґтоні Володимир 
3а61га йл о. 

Ще ї5 червні Вшри УПС 
виготовило листа у справі 
відновлення пам'ятника Т. 
Шевченкові саме до М. Луд-
жана, звертаючи увагу на 
стан площі, на якій стоїть 
пам'ятник та стан цілого 
його оточення. В липні Е. 
Iванців відвідав відповідні 
бюра і ці заходи увінчалися 
тепер успіхом. І М . Луджан, 
і директор місцевих парків 

запевнили, що ще в цьому 
році найдуться фінансові 
засоби, щоб прослідити 
стан площі і пам'ятника при 
помочі відповідних фахів
ців, а в наступному році 
будуть призначені гроші на 
виконання потрібних робіт. 

50-ЛІТТЯ УПА 

Ню Йорк. — Крайовий 
громадський комітет пові
домляє, що в неділю, 22-ГО 
листопада, влаштовує юві
лейний концерт для відзна
чення 50-ліття Української 
Повстанської Армії. Кон
церт відбудеться о год. 2-ій 
по полудні в залі Фешен 
інституту, 24-та вулиця 
схід. У програмі передба
чається апель молодечих і 
комбатантськиx організа
цій, святкове слово „Два 
аспекти боротьби УПА": 
політичний — д-р Мирос
лав Прокоп, військовий — 
nop. Лев Футала; виступи: 
хору „Думки" під мистець
ким керівництвом Василя 
Гречинського, Школи Мис
тецького Слова Лідії Кру-
шельницької у спільній ре
цитації та солістів з України 
і діяспори. 

Продовжується підготова до 
конґресу СФУЖО 

Торонто (СФУЖО). - На закінчення конґресу 
Вперше на 6-му Конґресі під патронатом СФУЖО 
СФУЖО, який відбудеться відбудеться концерт в па-
тут вщ 29-го жовтня до 1- ^.^ть Миколи Лисенка, в 
го листопада ц.р., будуть неділю о год. 7-ій вечора в 
представниці українських будинку ім. Едварда Джан-
жіночиx організацій Украї- ^^^^ 
ни (Ки*ів, Львів), Румунії 
(Букарешт) та Чеxо-Сло-
ваччини (Пряшів). Участь у 
конґресі 3ГОЛОСИЛИ вже де-
леґатки з Австралії, Арґен-
тини, Франції, Німеччини, 
Бельгії, Польпді і Англії. 

Атена Пашко, голова Со
юзу Українок України, ви
голосить доповідь на полу
денку в п'ятницю, 30-го жов 
тня. Головним доповідачем 
на бенкеті 32-го жовтня бу
де Уляна Дячук, головний 
предсідник Українського 
Народного Союзу. 

З нагоди 6-го Конґресу 
СФУЖО відбудеться мис
тецька виставка жінок -
мисткинь в Ґалерії КУМФ 
в Торонто. Виставку від
криє голова СФУЖО д-р 
Марія Квітковська 27-го 
жовтня. Виставка тривати
ме один тиждень. СФУЖО 
запрошує мисткинь взяти 
участь максимально трьо
ма картинами. Зголоситися 
можна писемцо або телефо
нічно до 15-го жовтня, у 
зголошенні слід подати наз
ву картин, ціну та кілька 
речень про свою діяльність. 
Картини треба доставити 
до КУМФ перед 20-им жовт 

Адреса для зголошення: 
Mrs. М. Pidkovich, 71 
Steeles Ave. East, Willowdale 
Ont. M^2M3Y3; tel.: (416)225-| 
9845. 

У відкритті конґресу 29
го жовтня візьме участь 
посадник Торонто Джун 
Ролендс, міністер горожан~ 
ства та багатокультурнос~ 
ти Iлейн Зємба, президент 
Міжнародної федерації жі
ночих клюбів Енн Голланд 
з Вашінґгону. 

ЮВІЛЕЙ 33-ГО ВІДДІЛУ 
СУА 

Парма, Огайо. — Тут в 
неділю, 25-го жовтня, о год. 
1:З0 по полудні в залі церк
ви св. Покрови, Бродвю 
ровд, відбудеться святко
вий полуденок з цікавою 
програмою 33-го Відділу 
СУА з нагоди його 40-літ
нього існування. 33-ий Від
діл СУА є одною з най
більш діяльних клітин ук
раїнської громади Клівлен
ду та околиіді. Впродовж 
свого 40-літнього існуван
ня, 33-ий Відділ СУА вті
шався і дальше втішається 
значними успіхами, почи
наючи від допомоги СКИ-
тальцям у Німеччині, засну
вання світлички-передшкіл-
ля, стипендії для незамож
ної української молоді у 
Південній Америці та Евро-
пі, ініціятивою поставлення 
пам'ятника Лесі Українки, 
допомога Українському 
Музеєві в Ню Иорку тощо. 

ТОВАРИСЬКИЙ ВЕЧІР 
В КЕРГОНКСОНI 

Кергонксрн, Н. Й. - 89
ий Відділ Союзу Українок 
Америки ім. Лесі Українки 
в Кергонксоні, Н, Й., влаш
товує товариський вечір, 
присвячений Полтавщині, в 
суботу, 24-ГО жовтня, в залі 
церкви Пресвятої Трійці о 
год. 5:З0 вечора. В програмі 
інформативна доповідь про 
Полтавщину, квартет сою-
зянок, смачна перекуска і 
розваги. 

Б. Малруні виступить на 
конґресі КУК 

Вішінґтон (КУК). - В 
суботу, 10-го жовтня 1992 
року, о год. 1:45 по полудні 
прем'єр-міністер Канади 
Браєн Малруні виступить з 
промовою на 17-му Кон
ґресі Українців Канади, що 
проходитиме у Готелі Вес-

Конґрес Українців Кана
ди (КУК) представляє З2 
українські організації Кана
ди. На 17-ий Конґрес Укра
їнців Канади, що триває від 
8-го до 11-го жовтня прибу
ло коло 500 делеґатів з всієї 
Канади. 

Укргїнські ветерани подорожують 
Київ (УНIАР). - Мале 

підприємство „Червона ру
та" і редакція газети „Мо
лодь України" зорганізува
ли пороцож — круз по мар
шруті Київ — Канів — Хер
сон — Одеса — Каховка — 
Запоріжжя — Дніпропет
ровськ( — Черкаси — Київ 
для українських ветеранів 
війни. 

Под*)рож відбувається на 
0ДНОМ7 з найкращих тепло
ходів Дніпровського річ
кового пароплавства „Ака
демік Віктор Глушков". 
Серед учасників подоро
жі поювина тиx, що вою
вали на фронтах Другої 
світоіої війни в лаваx Чер
воної армії, а інша полови
на — в загонах Української 
Повстанської Армії. Кожен 
з учасників подорожі мати
ме змогу всяти участь в 
обговоренні проблем укра-
ЇНСЬЇ:ОГО війська, поспілку
ватися з представниками 
мінстерства оборони Ук

раїни, Спілки Офіцерів Ук
раїни і журналістами. 

СВЯТО ВЕТЕРАНІВ В 
ТРЕНТОШ 

Трентон. Н. Дж. (ЮМ). 
— Українсько-Американсь-
кі Ветерани (УАВ), Станиця 
ч. 25 в Трентоні святкує своє 
п'ятиліття і влаштовує пік
нік в суботу, 10-го жовтня, 
від год. 1-ої по полудні до 8-
ої вечора на площі Україн
ського Народного Дому 
Трентону, 477 Джеремая 
авеню в Гамилтон Тавн-
шип. На пікнік прибудуть 
стейтовий сенатор Джан 
Даймон та посадник Гамил 
тону Джан К. Рафферті . 
Вони візьмуть участь в це
ремонії та відчитання прок-
лямації у честь першої річ
ниці незалежної України і 
п'ятої річниці від заснуван
ня Станиці ч. 25. 
Вступ разом з харчем — 10 
дол від особи. 

Мітинґи протесту 
Київ. (УНIАР). - Як по

відомляє Президія Всеукра
їнського Об'єднання Солі-
дарности Трудівників у не-
діл о, 4-го жовтня, в Луць
ку, Чернівцях і Харкові від-
буЛііся мітинґи протесту, 
організовані вищезгаданим 
об'єднанням, Спілкою Ук
раїнських Студентів (СУС) 
і наюіонально-демократич-
ними силами під гаслом: 
„Ми шмагаємо змін". Учас 
ники мітинґів вимагали: 

* Пооведення нових ви
борів до парляменту Украї
ни; 

* Стзорення уряду націо
нального порятунку; 

* Заборони призначення 
на керівні посади в усіx 
ланкаx народного госпо
дарства представників ко
лишньої компартійної НО-
менклят/ри; 

* Виходу України з Спів-
дружнос7и Незалежних Дер 
жав (СНД); 

* Ліквідації Федерації Не
залежних профспілок Укра
їни (ФНПУ), як непотрібної 
державної структури. 

На всіx трьох мітинґаx їх 
учасники висловили солі
дарність з робітниками 

транспорту Києва, які за-
плянували політичний 
страйк на 19-го жовтня і 
висловили готовість взяти 
участь в мітинґу протесту, 
що відбудеться в столиці 
України 17-го жовтня. 

ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТ 
„ВОЛОШОК" 

Ґленсайд, Па. — Тут у 
суботу, 10-го жовтня, в теат 
рі Кесвік (ріг Iстон ровд і 
Кесвік авеню) відбудеться 
ювілейний концерт україн
ського танцювалього ан
самблю „Волошки" з ФІЛЯ-
дельфії, присвячений 20-
літтю існування ансамб
лю. В програмі — ретрос
пективний показ 20-річного 
репертуару , ,Волошок", 
включно із світовими пре
м'єрами. Початок концерту 
о год. 8-ій вечора. Вступ: 
дорослі — 18 дол., сеньйо
ри, студенти, групи (10 осіб і 
більше) — 16 дол., діти до 
12-ти років — 7 дол. Квит
ки можна замовляти на кар
тки Віза, Мастеркард, або 
платити чеком. У справі 
квитків слід телефонувати 
на число: (215) 572-7650. 

Владика Антоній відслужить 
Служ:бу Бож:у в Iрвінґтоні 

Iрвінґтон, Н. Дж. (а. д.) -
Заходами Парафіяльного 
Уряду та Сестрицтва св. 
Покрови української пра
вославної церкви св. Трой
ці тут в неділю, 11-го жовт
ня, відбудеться величаве 
святкування Святої Покро
ви, яке звеличить АрXИЄПИС" 
коп Антоній Української 
Православної Церкви в 
ЗСА. 

О год. 9:З0 ранку — зуст
річ Арxиєпископа Антонія 
перед входом до xраму. О 
год. 10-ій — Арxиєрейська 
Служба Божа, в сослуженні 
о. митрофорного протієрея 

Сергія Непріля, настоятеля 
парафії, о. протоієрея Пет
ра Бутровича, протодияко
на Володимира Поліщука 
та довколішнього духовен
ства враз з ПОЧ0ТОМ Влади
ки. Співатиме церковний 
хор ім. Дмитра Бортнянсь
кого під керівництвом інж. 
Дмитра Олійника. 

О годині 12-ій відбудеть
ся в парафіяльній залі свят
кова імпреза з мистецькою 
програмою, під час якої 
довколишні організації і 
товариства вітатимуть Ар-
xиєпископа Антонія. 

Д-р І. Соневицький запрошений 
до музичного ж:юрі в Україні 

Ню Йорк. — На запро
шення міністра культури 
України Лариси Xоролець, 
композитор Ігор Соневиць
кий мізьме участь у жюрі 
першого Міжнародного 
конкурсу музикантів-вико-
навців ім. Миколи Лисенка. 

Крім того по різних міс
таx відбудуться авторські 
концерти І. Соневицького, 
на яких будуть виконані 
пісенні циклі — „Шевчен-

кіяна", „Зелене Євангелія" 
(Б. І. Антони4), „Україні" 
(В. Симоненко) , , ,Зів'яле 
листя" (І. Франко), „ПІСНІ-
молитви" (уривки) та окре
мі сольоспіви. 

Під час двомісячного пе
ребування д-р І. Соневиць
кий відбуде низку конферен
цій з українськими музико
знавцями і дасть лекціі з 
історії церковно! музики. 

Провідники Росії критикують 
економічну програму 

Москва . — П р е з и д е н т 
Боріс Єльцин і його діючий 
прем'єе-міністер Єґор Ґай-
дар виступили з промовами 
на відкритті осінньої сесії 
Верховної ради Росії, кож
ний критикуючи інакше еко
номічну реформу в Росії, 
яка не здає свого іспиту. 

Б. Єльцин явно заявив, 
що існують поважні помил
ки в економічній ділянці і 
поіменно назвав як голов
них винуватих такого стану 
трьох членів свого уряду — 
міністра економіки Андрея 
Нечаєва, міністра економіч
них зв'язків із чужими дер
жавами Пйотра Авена і 
Алєксандра Тіткіна — мі
ністра індустрії. 

Б. Єльцин у своїй промо
ві не назвав ііоіменно свого 
діючого прем'єр-міністра 
Є. Ґайдара, але всім відо

мо, що він був проєктодав~ 
цем економічної реформи, 
яка підпала тепер під крити
ку президента Росії. Прези
дент підкреслив, що його 
критика економічного ста
ну не є причиною до резиґ
нації уряду, але ванагав 
поправи існуючиx реформ. 

Є Ґ а й д а р критикував 
альтернативну економічну 
програму, що її поставили 
члени індустріяльного ме-
наджменту і група „твердо
лобих" на чолі із заступни
ком президента Олександ
ром Руцким і Аркадієм 
Вольським, що хоче, щоб 
економічні зміни ішли в 
повільнішому темпі, так як 
це було в Китаї. Хоча Є. 
Ґайдар не назвав поіменно 
Громадського об'єднання, 
але слухачі добре зрозуміли 
про кого він говорив. 

У СВІТI 
У КУВАЙТI ОПРИЛЮДНЕНО висліди останніx вибо
рів. Несподівану перемогу здобула опозиція, діставши 70 
відсотків місць у парляменті. Прихильники правлячої 
родини мають у новому парляменті тільки 15 місць. Серед 
представників опозиції в парляменті будуть засідати 19 
іслямськиx фундаменталістів, прихильників теократичної 
держави. Вони наполягають на встановленні в Кувайті 
мусулманськиx законів, що є дуже проблематичним через 
безперервну ворожнечу між суннітами і шіїтами. Покищо 
спостерігачі відмовляються проґнозувати, в якій мірі успіх 
опозиції буде здатний змінити політичне життя країни. 

ПIВДЕННОКОРЕЙСЬКА АҐЕНЦIЯ національної без
пеки оприлюднює щоразу нові факти про діяльність 
численної шпигунської мережі комуністичної Північної 
Кореї на території Південної Кореї. В останні дні веі газета 
передрукували сенсаційну вістку, що серед таємних агентів 
була депутат північнокорейського парляменту, член 
проводу Партії праці Кореї Лі Се Сір. Під її керівництвом у 
Південній Кореї за 10 років було створено Партію праці 
Південної Кореї, конспіративну діяльність якої фінансува
ла Північна Корея. 

У ВІВТОРОК, 6-ГО ЖОВТНЯ, в англійському місті 
Брайтоні розпочала працю щорічна конференція консер-
ватистів, на якій прем'єр-міністрові Джанові Мейджорові 
належиться об'єднати партію, що розділилася на два 
табори. Останні опитування громадської думки свідчать, 
що політику уряду підтримує тільки четверта частина 
британців. У власній партії Мейджорові протистоїть 
впливова група опонентів, які, очевидно, ще раз виступ
лять проти входження Великобританії в новий політичний 
і фінансовий Бвропейський союз. Ц ю групу очолює 
Марґарет Тачер, яка залишила пост прем'єр-міністра 
через незгоду з політикою Европейської економічної 
спільноти. 

ЙОАXIМ ГАВК, керівник парляментарної комісії, ство
реної для перевірки архівів колишньої сxідньонімецької 
таємної поліції, повідомив на пресовій конференції, що 
півтора мільйона громадян Німеччини, котрі хочуть 
ознайомитися із запровадженими на них документами, 
невдовзі зможуть це зробити. Всупереч численним 
твердженням про фальсифікацію тиx документів з метою 
компромітації громадян колишньої Сxідньої Німеччини, 
за два роки праці комісія не виявила жодного такого 
випадку. 

В УЗБЕКIСТАНI ОПРИЛЮДНЕНО проєкт нової конс
титуції. Нею республіка проголошується суверенною і 
демократичною. Громадське життя в ній буде розвиватися 
на основі багатоманітности політичних партій, ідеологій і 
поглядів. Водночас у проєкті підкреслюється, що „ніяка 
ідеологія , релігія не може утверджуватися в якости 
офіційної, державноГ. В республіці буде діяти президент
ська форма правління. Керівника держави вибиратимуть 
на п 'ять років, одна і та сама особа не може бути 
президентом понад дві каденції підряд. На час виконання 
своїx обов'язків президент повинен припинити членство у 
політичній партії. 

МІНІСТЕР ПРЕСИ та інформації Російської федерації 
Міxаїл Полторанін офіційно попередив редакцію газети 
„Совєтская Россія" про те, що 1-го жовтня ц. р. вона 
вмістила провокативне „Звернення до громадян РосіГ так 
званого Фронту національного спасіння. У спеціяльній 
заяві міністра говориться, що газета грубо порушила 
закон про засоби масової інформації. 

Б АЛМА-АТI ЗАКІНЧИВ працю перший Світовий 
конґрес казахів. В ньому взяли участь гості з Монголії, 
Ірану, ЗСА, Франції, Тайвану - всього з 24 країн. 
Найбільш численна делеґація прибула з Туреччини. 
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв видав 
постанову про проведення в грудні форуму народів 
Казахстану з участю представників націй і народностей, 
що проживають у республіці. 

У ВІВТОРОК, 6-ГО ЖОВТНЯ, президент Сербії Слобо-
дан Мілошевіч зустрівся з американським ґросмайстром 
Робертом Фішером. Мілошевіч назвав теперішній матч Р. 
Фішера з б. Спасським „найбільшою шаховою подією за 
останні 20 років". Нав'язуючи до політичної ситуації, 
сербський президент підкреслив: „Матч важливий ще й 
тому , що відбувається в Юґославі ї , котру піддано 
несправедливій бльокаді". Як відомо, змагання Р. Фішера 
з Б. Спасським організовано в обxід санкцій ООН, запро
ваджених щодо Юґославії. 

ВОЛЛ СТРIТ ПІДТРИМУЄ дж. БУША 
Вашінґтон. — Великі фі

нансові організації, розта
шовані на Волл Стріті, до
сить скептично ставляться 
до кандидата на президента 
від Демократичної партії 
Билла Клінтона і покищо 
сxильні більше довіряти 
президентові Дж. Бушеві. 
Однак аналітики з Волл 
Стріту не хочуть передба
чати, чия перемога у вибо
рах виявиться більш спри
ятливою для економіки і фі
нансів країни. 

На думку багатьох екс
пертів, фінансові вкладники 
віддають перевагу Бушеві, 
тому що вони вже знають 
його як політичного діяча, а 
крім того вони привикли 
вже до республіканського 
стилю правління в Білому 
Домі. До того ж Буш не має 
наміру підняти податки ви
ще, ніж це може зробити 
його суперник з Демокра 
тичної партії. 

Однак деякі фінансисти 
заявляють, що їм надоши 
чотири роки економічного 
застою при правлінні тепе
рішнього Президента. Вони 
вважають, що за Клінтона 
гірше бути не може. 

Ні один з претендентів на 
пост президента покищо не 

запропонував пляну еконо
мічного розвитку, здатного 
виправити нинішню ситуа
цію. Так, наприклад, вва
жає Лоренс Маєр, прези
дент сейнтлуїської фірми, 
яка займається фінансовим 
і економічним прогнозуван
ням. 

У середу були оголошені 
результати трьох нових опи 
тувань громадської думки. 
Газета , ,Лос Анджелес 
Тайме" опублікувала дані, 
згідно з якими Клінтон ви
переджає Буша на 14 пунк
тів. Своє опитування прове
ла також програма новин 
телевізійної компанії Ен-Бі-
Сі. 3а її даними, за Клін
тона висловилися 46 відсот
ків опитаних, а за Буша — 
З2 відс.Телевізійна компа
нія Сі-Ен-Ен також повідо
мила про своє опитування, 
яке підтвердило лідерство 
Клінтона — він набрав 46 
відс, а його суперник Буш 
— З2 відс. В усіx трьох 
опитуванняx третій претен
дент на пост президента — 
незалежний кандидат Росе 
Перо значно в ідстає від 
інших кандидатів, набрав
ши в середньому І0 відс. 
голосів опитаних. 

В Афганістані продовжується 
громадська війна 

Лондон. — Аґентство 
Ройтер повідомляє з Кабу-
лю, що п'ятиденні бої в 
західній афганській провін
ції Ґерат між урядовими 
військами і бойовиками лі
дера Iслямської партії Аф
ганістану Гульбеддіна Гек-
матіяра закінчилися пораз
кою останнього. Збройні 
формування під команду
ванням колишнього муджа-
гедіна, а тепер губернатора 
Герата Iсмаїла Хана вигна
ли гекматіярівців за З0 кіло
метрів від міста і визволи
ли 200 сіл в околицяx. 

У боротьбі з фундамеН" 
талістами Iслямської пар
тії Iсмаїл Хан виступив про
ти великої коаліції форму
вань муджагедінів різної 
партійної приналежности і 
представників колишнього 
комуністичного режиму, 
яку очолював посадник Ґе-
рату Ґулям Яяx при актив
ній підтримці Гекматіяра. 
Причиною ворожнечі були 
політичні чвари, а ще біль
ше — економічні, оскільки 

провшція є вщент зруйно
вана довгою війною. 

В останніx дняx у зв'язку 
з непоступливим станови
щем Гекматіяра виникла 
іранська тема. Керівництво 
Iслямської партії Афганіс
тану стверджує, що існує 
„іранська загроза" для цьо
го реґіону, і що „інтервен
ція Ірану" вже здійснюєть
ся у прихованих формаx: 
Іран нібито фінансує ту
тешні шіїтські організації, 
озброює формування губер
натора Iсмаїл Хана, який 
все глибше втягується у 
боротьбу проти пуштунсь
ких і суннітськиx сил. 

Під час боїв у Гераті з 
обох сторін загинуло понад 
1,00О осіб. В понеділок, 
5-го жовтня, з Герату були 
евакуйовані працівники всіx 
представництв ООН, Жор
стокі бої в останні дні охоп
люють дві інші афганські 
провінції - Баґлан і Кунду-
зе. Остання межує з Таджи-
кістаном, колишньою со-
вєтською республікою. 

в АМЕРИЦІ 
ПАЛАТА РЕПРЕЗЕНТАНТІВ прийняла у вівторок, 6-го 
жовтня, законопроєкт про боротьбу зі злочинністю, в який 
включена стаття про кару за „карджекінґ" — автомобіль
не піратство, яке набуло розповсюдження в останні три 
роки. Конґресмени запропонували засуджувати автомо
більних піратів до тюремного ув'язнення терміном до 15 
років, а якщо під час захоплення авта хтось був убитий то і 
на довічне ув'язнення. Автори законопроєкту передбача
ють, що Сенат також схвалить подібні заходи і законо
проєкт буде надісланий на затвердження президентові Дж. 
Бушеві. Невідомо, однак, чи схвалить Президент, який 
вважає, що злочинців, винних у смерті жертв автомобіль
ного піратства, слід засуджувати не до довічного ув'язнен
ня, а до смертної кари. Торік у ЗСА було вкрадено 1.5 
мільйона автомобіл ів . Майже половина з них була 
розібрана на частини для продажі. 

МИНУЛОГО ТИЖНЯ в Брюсселі відбувся міжнародний 
семінар, покликаний висвітлити головні проблеми бороть
би з наркобизнесом і тероризмом. Учасники семінару 
дійшли до висновку, що міжнародна організація кримі
нальної поліції (Iнтерполь) є нездатна ефективно викону
вати свої функції, оскільки саму її глибоко вразила 
корупція. Виступаючи на семінарі, директор Національ
ної асоціяції керівників поліційниx організацій ЗСА 
Джералд Арейберґ заявив, що Iнтерполь не є ефективний і 
надійний у тій мірі, щоб здійснювати обмін інформацією 
між європейськими і американськими поліційними 
службами. Бельгійський сенатор Віллі Кіжнер закликав у 
зв 'язку з цим до створення європейської поліційної 
організації — Европолю, над діяльністю якого „має бути 
забезпечена демократична контроля". 

ВИСТУПАЮЧИ У телевізійних програмаx „Леррі Кінґа" 
і „З добрим ранком, Америко!" президент Джордж Буш 
назвав губернатора Аркенсо Билла Клінтона одним з 
американських політиків, які настоювали на наданні 
Іракові с ільськогосподарських кредитів. Б. Клінтон, 
відповідаючи на це журналістам в понеділок, 5-го жовтня, 
у Фльориді, заявив, що слова Буша доказують попередній 
намір Президента звалити все з хворої голови на здорову. 
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Суд у Москві проти М. Ґорбачова 

„ Н ю Йорк Тайме" з 1-го жовтня ц. р. прин іс 
в істку з Москви п. 3.: , ,Російський суд у процесі 
проти партії припинює подорож і Ґорбачова". Це 
і с т о р і я , я к а б у л а б в е с е л о ю , я к б и не б у л а 
сумною. , ,Ню Йорк Тайме говорить про ,,пар
т ію " , - насправді ідеться про виарештованиx 
змовник ів і виконавців путчу партійних сталін іс-
тів у серпні минулого року. Адвокати арештова
них, які репрезентують Комун істичну парт ію, 
твердять, що декрет президента Боріса Єльци
на, я к и й з а б о р о н я в діяльність К о м у н і с т и ч н о ї 
партії, практично ставлячи її поза законом, - був 
п р о т и к о н с т и т у ц і й н и й . К о н с т и т у ц і й н и й с у д , 
встановлений Єльцином, і прокуратура твер
дять, що Компарт ія в ід самого початку існування 
діяла проти конституці ї . Конституц ійний суд і 
прокуратура (трудно визнатися в їхніx компен-
тенціяx, чи це одна і та сама установа, чи окремі, 
сп івд іюч і ) , п ід готовляють судовий процес про
ти , ,путчистів" і вимагають від Міxаїла Ґорбачо
ва, тод ішнього президента і снуючого ще е с е р , 
щоб він с клав з і знання , як о д и н із г о л о в н и х 
св ідк ів . 

Але Ґорбачов проголосив публічно, що він 
н іяких з ізнань не складатиме, бо вважає, що вся 
заплянована судова розправа вийде на шкоду 
країні. Ґорбачов тількищо вернувся з подорожі до 
Німеччини, де прославляли його, як того, що дав 
з г о д у е с е р на з ' є д н а н н я , і з б и р а в с я з н о в у 
кудись їхати. Суд спротивився цьому і звернувся 
до міністрів закордонних справ та внутрішньої 
безпеки, щоб практично Ґорбачова не випусти
ти. Судов і власті буцімто рішені на всяку ціну 
поставити Ґорбачова на св ідка у тому процесі 
,,хоч би прийшлося привезти його в кайданах" ~ 
за словами московського кореспондента. , ,Ню 
Йорк Таймсу" . Ґорбачов н іколи не був популяр
ний в Росії. Це т ільки Роналд Реґен і Д ж о р д ж 
Буш прославляли його , як т о г о , що з а к і н ч и в 
холодну війну, - британська Марґарет Тачер 
поручала його, як такого, з яким , ,можна говори
ти" , і н імецький канцлер Гельмут Коль зумів 
перекупити його величезними гр ішми, ніби на 
б у д о в у мешкальниx д о м і в д л я с о в є т с ь к о г о 
війська у Сх ідн ій Німеччині . 

: f Журба і лють Ґорбачова з приводу запляно-
в а н о г о с у д у н а д з м о в н и к а м и і в и к о н а в ц я м и 
с т а л і н с ь к о г о п у т ч у - ц і л к о м з р о з у м і л і . Та 
:прилюдна судова розправа, на як ій будуть сотн і 
закордонних журналіст ів і яку, мабуть, переда
ватимуть на телевіз ійних екранаx, - в найпершу 

5чергу скомпромітує Ґорбачова . Вс і до о д н о г о 
;3мовники й активні учасники спроби державно
го перевороту - це були найближчі політичні й 
особист і приятелі ґорбачова, - кожний з них 
опинився на високому державному становищі з 
призначення Ґорбачова. Можна передбачити, 
що найсильн ішим атутом їхньої оборони буде 
довір 'я, що його мали у Ґорбачова. Ця судова 
розправа скомпромітує теж американську за
кордонну пол ітику , яка ставила на Москву , як на 
Гаранта стабільности і Гаранта миру на Сход і 
Европи. Ясно, що скомпромітує самих змовни
ків, які виявилися партачами: вони не перервали 
телефонічних сполук у Москв і та зі закордоном, 
- не встигли перешкодити Єльцинов і , щоб не 
с х о р о н и в с я у б у д и н к у п а р л я м е н т у , що й о г о 
сторожили льояльні супроти Єльцина в ійськові 
частини, не запевнили собі льояльність москов
ського в ійськового гарнізону, який в ідмовився 
збройно п ідтримати спробу перевороту. 

ґ о р б а ч о в п о м и л я є т ь с я , що з а п л я н о в а н и й 
с у д н а д с т а л і н і с т а м и п о ш к о д и т ь Рос і ї . В і н 
пошкодить комун істичному режимові , що його 
очолював Ґорбачов, - він пригадає, що Ґорба

:чов н іколи не виступив з Компарті ї і до к інця 
;Вірив, що вона може , ,в ідродитися" . Тепер ця 
[ртор ія із с у д о м п р о т и Ґ о р б а ч о в а п о д і л и л а 
москвич ів та широке рос ійське сусп ільство на 

„ з а " і , ,проти" суду Компарті ї і особи Ґорбачова. 
В інтересі України лежить переведення такої 

прилюдно ї судової розправи у Москв і , бо вона 
ц ілковите скомпромітує комунізм і тим самим 

: с кр і пить а т о р и т е т у к р а ї н с ь к о ї д е м о к р а т і ї . 
Особа М ла Ґорбачова, при всіx незапереч
них й о г с с т о р и ч н и х з а с л у г а x , є с и м в о л о м 
єдинонеділимства. , ,Путчисти" хот іли рятувати 
,,ієдину неділиму" і ганебно програли. 

Проблеми економічного, 
політичного і культурно
го характеру, які стоять 
перед суспільством Украї
ни, є безпрецендентно ве
ликими і важкими. 

Економічні та соціяльні 
труднощ,і України пород
жені колоніяльною політи
кою зрусифікованої адмі
ністрації (партійної та дер
жавної) колишнього СССР. 
І3 точки зору внутрішньо
го господарства, Україна 
була зведена до стану тех
нічно відсталої країни. Ста-
н0Вийде її складне. 

Виробництво У^сраїни є 
напівфабрикатним. Більше 
80 відс. готової продукції 
машинобудування СССР 
виготовляють у Росії. Ук
раїна не була постачаль
ником комплектуючиx і ма-
теріялів. 

Україна не має внутріш
нього енергетичного забез
печення. Основними її дже
релами енергії є нафта і ґаз. 
Внутрішні запаси нафти і 
ґазу України були вичерпа
ні кілька десятиріч тому на 
потреби СССР. Тепер Ук
раїна купує нафту і ґаз у 
Росії щорічно на суму бли
зько IЗ біль. дол. ЗСА. На 
підприємстваx України ве
деться перегін нафти. По
тужність підприємств — 62 
міль, тонн сирої нафти в рік. 
Глибина перегону — 50 

Ігор Юxновський 
Київ 

ОСОБЛИВОСТІ УТВЕРДЖЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

відс. — одна з найвищих 
у світі. На кожній тонні 
переробленої нафти — 10 
долярів збитку. 

Електростанції України 
виробляють у рік 280 біль, 
к іловат-годин. Понад 40 
відс. із них працюють на 
російському ґазі. Техноло
гія є відсталою. Собівар
тість на станціяx, що пра
цюють на ґазі, І000 кіло
ват-годин — 48 долярів ЗСА, 
Виробництво нерентабель
не. 

Iз продуктів перегону 
нафти Україна виробляє 
мономери пропілену, ети
лену, хлорвінілу й інші. А їх 
полімеризація відбуваєть
ся в Росії. Саме там ми 
купуємо готові пластикові 
маси і платимо вдесятеро 
дорожче. 

Україна має 1/З чорно
зему світу, З0 міль, га ріл
лі. Збирає врожай десь біля 
50 міль, тонн зерна, при 
цьому щорічно біля 5 міль, 
тонн імпортує, Україна зве
дена до основного поста

чальника Росії м'ясо- і М0-
локопродуктами. Ми утри
муємо величезне стадо ве
ликої рогатої худоби — 24 
міль, голів, а в цілому — 
біля З0 міль, умовних го
лів тварин. Для їх утриман
ня потрібна потужна інду
стрія кормового виробни
цтва, якої в Україні немає. 
У результаті, армія недо-
кормлюваної худоби що
річно поїдає продуктові за
паси держави. 

Не маємо мап України, 
навіть у маштабі 1:10000О, 
не кажучи вже про маштаб 
1:100,0О або 1:5p00. Все це, як 
і головне управліішя карто
графії та відповідна поліг
рафічна база, знаходиться в 
Росії. 

Має місце інформаційна 
несумісність між Україною 
та Европою. Вона торка
ється не тільки державної 
статистики, але й способу 
сприймання життя. Разом 
із цим, наявність такої не-
сумісности є предметом де
шевої наживи новоявлениx 

менеджерів, рівно як 1 стри
муючим фактором при вста 
новленні ділових зв'язків. 

Балянс зовнішньоеконо
мічної діяльности України 
від'ємний, і сягає З-оx біль, 
долярів ЗСА у рік. 

Наведені фраґменги є лише 
незначною ілюстрацією 
причин тиx важливих пе
ретворень, які повинні від
бутися в українській держа
ві. Унікальність полягає ще 
й у тому, що вся адміні
страція попереднього ре
жиму залишилась на клю
чових посадаx. Зміна сві-
домости та політичного сві
тогляду є принциповою ри
сою суспільно-політичних 
процесів в Україні. 

Основне наше завдання 
на даний час - скласти 
стратегію перебудови ви
робництва, мета якої зро
бити виробництво України 
рентабельним. 

Ведеться доклідне вив
чення всіx галуз1в вироб
ництва, щоб для кожної з 
них знайти формулу пози
тивного сальдо. 

Як приклад, наведемо енер-
ґетику. Наша мета — зро
бити Україну самовиста-
чальною державою. 

Закінчення 6у це. 

У російській мові влас
ні назви часто мають под
воєні приголосні, яких не
ма у відповідних українсь
ких назваx. Це російське 
подвоєння нівеляційна трап 
слітерація в пошані до 
, ,старшого брата" також 
зберігає. Таким чином ук
раїнські власні назви Оде
са, Лариса, Черкаси, перей
шовши через російську „об
робку" стають в анг. транс
крипції офіціяльними Odes
sa, Larissa, Cherkassy, то
т о ж н и м и з рос ійськими. 

Так перед світом захо
вують нашу самостійність і 
в і д р у б н і с т ь рос ійські ІМПЄ-
ріялісти та їхні поплічники 
в Україні. Прикро, одначе, 
що українська англомовна 
діяспорна преса не поінфор
мована належно, так вигля
дає, про цю нівеляційну по
літику режиму в царині транс 
літерації. Навіть на сторін
каx „Ukrainian Weekly" зу
стрічаємо, наприклад, такі 
русифіковані написання як 
Gel. Lanovoi замість пра
вильного Не1', Lanovyi. Ці 
люди не є американськими 
громадянами і тому тут 
оправдання що, мовляв, так 
є у офіційних пресових по
відомленняx, на нашу дум
ку, не стосується. Ми муси
мо робити все можливе, 
щоб перед англомовним 
світом показати свою лінґ-
вістичну самостійність. Тим 
більше, що американський 
Уряд, як показує недавнє 
минуле, охоче достосову-
ється до бажань окремих 
націй. 

Анатоль Вовк 

УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩА 
ПО-АНГЛІЙСЬКОМУ 

ІV. 
Сказавши стільки про пе

редавання українських пріз
вищ методою транслітера
ції, годиться сказати дещо й 
про методу транскрипції, 
при якій метою є наближе
но правильна вимова но
воутвореного слова. Тран-
скрипці як і транслітерації 
можемо поділити на спеція-
лізовані і практичні, або 
наукові і популярні. Прик
ладом наукової транскрип
ції є вимова англійських 
слів подана у відомому ве
ликому англо-українському 
словнику М . П о д в е з ь к а . 
Стосована там транскрип
ція Міжнародного фонетич
ного товариства вживає 
особливих літер і позна
чень і тому до практичного 
вжитку не надається. 

П опулярні транскрипції 
вживають лише літер даної 
мови і транскрибують ан
глійською абеткою не лише 
окремі літери, але й скла
ди. Американці таку попу
лярну транскрипцію нази
вають ,, Re8pelling for pronun
ciation." Ось приклади попу
лярно транскрибованих 
назв: Вільна У країна — Veel 
-nah Oo-krah-yee-nah, Рух 
— Rookh, та пару прізвищ 
— Романишин — Romani-
tion, Семчишин — Samchee-
shin, Гайдучок - Hy-doo-
chalk. Трудність у тому, що 
тут нема жадних стандар

тів, бо транскрипція укра
їнської мови на англійсь
ку не є опрацьована. Все 
таки вона потрібна і вжи
вана, про що свідчать уся
кі „самодіяльні" популяр
ні транскрипції наприклад, 
українських нотних чи бо
гослужбових текстів для 
англомовного читача. 

Які ж поради можемо дати 
цим нашим землякам, що 
тепер оформлюють чи зби
раються оформлювати своє 
ім'я і прізвище англійською 
мовою. На нашу думку, ме
тода транслітерації ліпша 
як популярної траскрипції, 
яка зовсім відриває наймену
вання від українського ори-
ґіналу. Для тиx, що пля-
нують жити чи працювати в 
ЗСА, ця транскрипція повин
на бути створена засобами 
англійської, а не, скажімо, 
французької мови, яка була 
б на місці у франкомовних 
поселенняx. Тому, наприк
лад, Ки1ук, а не Кои1ік, Hrys 
hchenko, а не Gritchenko. 

Рішуче слід відкинути ро
сійську нівеляційну транслі
терацію: передавання укр. 
г через g укр. о через а („Л1е 
ksandr") та зайве подвою
вання приголосних („Laris
sa"). Також важливо пере
дати літеру и згідно з укра
їнським ориґіналом, а не ро 
сійським його відповідни
ком. Щодо того котрий з 

чотирьох описаних варіян-
тів практичної транслітера
ції („урядовий", зиодифі-
кований Конґресоюї біб
ліотеки, „сарсельсьгий" та 
„гібридний"), то це справа 
особистого вибору. Автор 
особисто ставить сгрсель-
ський варіянт на першому 
місці (зі збереженняV1 зна
ка ' для ь), „гібриднш" на 
останньому (в ньому Анд
рій — Andrij у вимові стає 
,,Ендридж"). На другому 
місці ставимо ЗМОДЕфІКО-
вану систему КБ. Хоч вона 
має свої хиби, вони більше 
помітні в текстах, як в тран
слітерованих власних наз
ваx. 

У статті ми розглянули 
передавання лише декіль
кох сумнівних літер укра
їнської абетки. Немає жод
ного сумніву щодо переда
вання англійською абеткою 
наших 'ГОЛОСНИХ а, 
е,і, о, у та приголзсниx 
б, ґ, д. з, к, л, м,н,п,с, т, ф. 
Усі чотири розглядені варі-
янти практичної трансліте
рації вживають тиx самих 
відповідників для решти 

- t s , ч—ch, 
-shch, 

та ж—zh. 
Маємо надію, що запо-

віджена всеукраїнська кон
ференція в справі геогра
фічних назв опраі;ює і уx
валить якусь транс літер ацій-
ну систему, що матиме за 
собою науковий авторитет. 
Такий стандарт буде також 
підхожий для унормуван
ня передачі українських пріз 
вищ англійською абеткою. 

Оксана Мостович 

У водаx океану 
Коли жовтень розмальовує 

позолотою природу, я ду
маю про інше золото. Оте 
чудове, таємниче й нерозга
дане, дароване тільки виб-
ранцям, і то лише в єдину 
найтяжчу мить, на розпутті 
між туземним і потойбіч
ним, над берегами вічних 
тайн. Я думаю про золото 
життя. 

Юрко працював лікарем 
на одній з великих морсь
ких баз, де потужні війсь
кові кораблі та хребти під
водних атомних суден-гі-
гантів видніли мов грізна 
пересторога для ворожиx 
зазіхань. Символ сили й 
оборони, але й пекельний 
інструмент знищення. 

Шпиталь, що в ньому зви 
чайно роїться від хворих, 
здавався цього дня спокій
ним. Може тому, що й сама 
природа довкруги дихала 
миром і красою погідного 
ранку. З океану повівав осін 
ній легіт і розкидав по стеж
каx жовті листочки. Юрко 
саме збирався додому по 
довгій нічній службі, коли 
рознісся звук карети швид
кої допомоги й до шпита
лю внесли моряка. Либонь, 
знепритомнів під водою 
при ремонті судна. Мабуть, 
прорвався кисневий доп
лив, чи, може, відмовив 
інший механічний прилад. 
Що ж, таке трапляється на 
морських базаx. Не зважа
ючи на втому, Юрко зали
шився, якийсь імператив 
казав йому йти з іншими 
рятувати нещасного. 

На ліжку лежав молодий 
вояк з лицем прозорим і 
набряклим, як це буває з 
утопленими. Лише чорний 
чуб і темні луки /брів нага
дували про цвіт молодого 
життя. Біля нього - ме
тушня, лікарі, медсестри, 
безліч апаратів та інстру
ментів, а все це в плетиві 
електричних дротів, серед 
тсрикиіи каналу ліліо і а 
нервових зусиль, напруги, 
сумнівів. Поблизу вірні дру 
з і -побратими вичікували 
порятунку. Стрілка годин
ника посувалася все далі й 
далі, а з нею никла надія, 
мов та погасаюча свічка. 
Життя кануло в безвість. 
Ще одна, остання спроба 
лікарів викресати хоча б од
ну життєдайну іскорку, але 
й це намагання не мало 
успіху. Втомлені виходили 
один за одним, дехто з жа
лем і смутком, а дехто й 
байдужий, бо вмирання і 
смерть — це постійні су
путниці шпитальних по
рогів. 

3нову той самий голос 
приневолив Юрка залиши
тися. Він сів біля ліжка по
кійного й поринув у задуму 
над суттю життя, над шля
хами примхливої людсь
кої долі. Феномен смерти 
завжди заторкує боляче 

Юркову чутливу душу. Він 
бачить, як уся мудрість нау
ки, медицини, технології, 
десь, на якійсь межі, невід
клично закінчується, і лю
дина мусить відійти в оті 
незнані нам Божі орбіти. 
Перед тайною того кінця, у 
пошуках істини між реаль
ним і трансцендентальним, 
Юрко стоїть з почуттям 
нерівного змагу — як лікар, 
і глибокого смутку — як 
людина. 

В кімнаті тиша, лише з 
віддалі чути корабельні гуд
ки й журливий шум Атлан
тики. Нараз щось завору
шилося, щось наче б торк
нуло його. „Це, мабуть, ан
гел смерти своїм крилом", 
подумав Юрко. Він глянув 
на покійного й занімів. Ве
ликі чорні очі, широко від
криті й здивовані, питали: 
„Де я, що я тут роблю?" 
З одержимою радістю ки
нувся Юрко до „мертво
го" і побачив, як його гру
ди піднімаються віддихом, 
бліде лице наливається крас 
кою і уста н а м а г а ю т ь с я 
щось сказати, розповісти, 
чимось поділитися. 

І тоді поплила з уст зці
леного пречудна розповідь 
про дивні й незбагненні діла 
Господні: 

„...Я опинився у темря
ві, в дикому крутежі неса
мовитих сил. я боровся з 
ними, шукав виходу з цієї 
жахливо ї безв істи . Мені 
здавалося, що це моє тер
зання тривало вічність. То
му коли передо мною прос
телилася ясна й довга до
рога, я зрадів, бо вона ви
вела мене з хаосу. І я сту
пив на неї й ішов, ішов нею 
без упину, без спочинку, з 
якоюсь, мов би, тривогою, 
що я, знесилений, можу не 
дійти, з кінця дороги, ген на 
обрії, сіяло світло. Щось 
було в ньому доброго й теп
лого, хотів туди дійти, ко
нечно дшти. /\ле нараз десь 
збоку відкрилися двері і я 
увійшов у велику світлицю, 
білу й чисту, як кришталь. 
Вона була порожня, лише 
на одній із стін висів об
раз у золотій рамі, увесь 
золотий, а на ньому жінка 
неземної краси й ласки. Від 
неї повіяло раєм і миром, 
Всі мої тривоги розвіялись і 
я вирішив міряти мій даль
ший шлях. Але з образа 
прозвучав голос і я почув 
такі слова: „Твій час ще не 
прийшов, вертайся назад". 
Я глянув з недовір'ям, але 
жінка усміхнулася і повто
рила ті самі слова. Я хо
тів упасти перед нею на 
коліна, але не було сили. І я 
завернув..." 

— А xто, ти думаєш, була 
ця золота з'ява, — спитав 
Юрко, зворушений небу
денною розповіддю. 

(Закінчення на стор. 4) 

Д-р Петро Моцюк 

IУ КОНГРЕС СФУЛТ У 
ВІЛЬНІЙ УКРАЇНІ 

ІV. 
Хоч пізно, але всі ми пішли. Дискусії там проходили 
повною парою. Обговорювано відзначування 50-ліття 
Української Повстанської Армії. Були голоси в дискусії з 
одобренням створення У П А , але були також проти, 
стараючись доказати, що правдивими партизанами, які 
боронили батьківщину, були ті, яких скидав в /апілля 
фронту, на німецьку сторону „наш" уряд, значить всякі 
,,ковпаки" та інші. Дуже часто вживано слова „фашисти" 
для окреслення УПА. Там старалися доказати, що УПА 
була німецьким інструментом, як і Перша Дивізія 
Національної Армії. Хоч ці гострі обвинувачення були 
спрямовані в наш бік, то в загальному дискусія була на 
високому академічному рівні. 

Закриття конґресу відбулося 13-го серпня, о 6-ій год. по 
полудні, при вщерть заповненій залі театру. В офіційній 
частині підсумовано наукові конференції і висловлено 
зауваги, як також побажання до найближчих конґресів, 
Предсідник зборів проф. Л. Пиріг представив новообра
ного президента СФУЛТ д-ра Павла Джуля. Присутні 
привітали його довгими оплесками. Проголошено, що д-
ра Аxіля Xрептов'ського, попереднього президента, 
номіновано і вибрано почесним президентом СФУЛТ. 
Його нагороджено великим лавровим вінком; учасники 
з'їзду щиро оплескували його, одобрюючи його невтомну 
працю для добра української медицини. Відтак проголо
шено імена складу управи СФУЛТ. Новообраний голова 
виголосив змістовну промову, дякуючи за довір'я і вибір 
та накреслив короткий плян праці на його каденцію. Він 
також роздав почесні грамоти професорам Л. Пирогові, О. 
Кіцері, Л. Пороxняк, М.Павловському, І. СолоненковііБ. 
Білинському. 

Після перерви відбулася мистецька частина. Участь, у 
якій взяли найкращі солісти, хорові і танцювальні 
колективи Харкова, причарувавши публіку мистецьким 
виконанням, Програма відображувала козацькі традиції, 
була гарно продумана з прекрасними одягами виконавців. 

, Коли врешті всі групи виконавців умістилися на сцені - не 
менше як сто осіб - наперед виступив соліст і заінтонував 
,,Ще не вмерла Україна" - і всі спільно відспівали 
національний гимн. Такої пісні - із стільки грудей 
співаків, Харків напевно ще досі не чув. Це виконання 
принесло нам велику насолоду і зворушення. Харків'яни 
відкрили нам їхні серця і показали щирість та їхню 
гордість. 

Завершуючи конгрес, виступив д-р Джуль і сказав, що 
офіційно замикає його і просить усіx учасників спільно 
піти до пам'ятника Тараса Шевченка, там вклонитися і 
віддати йому шану, Коло пам'ятника відспівано багато 
пісень генія. Були вітання з нагоди - незалежности 
України. Довго тут гомоніли сердечні розмови. В моїй 
душі зродилася думка, чи відчуває дух Шевченка, з якою 
радістю прийшли його нащадки, що твердо ступали 
слідами Заповіту, який він нам залишив: 

,Моxовайте та вставайте, 
Кайдани порвіте 

І мене в сім'ї великій 
в сім1 вольній, новій 
Не забудьте пом'янути 
Незлим тихим словом" 

(Цей пам'ятник Шевченка виконав скульптор Манізер, 
&0Т0 відкрито в 1934 році. Такого — другого немає у світі). 

Наступного дня, у п'ятницю 14-го серпня, учасники 
роз'їхалися у різні сторони. Одні поїхали до Києва на 
Всеукраїнський Форум і святкування незалежности 
України, інші поїхали на святкування 50-ліття УПА, а моя 
група відлетіла літаком до Львова, де ми побули ще один 
тиждень. Ще під час одного викладу на конґресі прелеґент 
попросив висвітлювача прозірок продемонструвати на 
екрані його знімку. Яке було всіx здивування, коли цей 
чоловік не зареаґував на прохання. Ми довідалися, що він 
не розуміє української мови. І присутні відчули, яка прірва 
постала між людьми однієї національности, але різних 
впливів. Як теж представники СФУЛТ приїхали з Амери
ки до Харкова, до адміністратора готелю „Харків", щоб 
підписати контракт для винайму кімнат для учасників, то 
до переговорів і трансакції бизнесу мусіли кликати.., 
перекладача, бо адміністраторка не розуміла української 

мови, а наші американські українці не розуміли — 
російської. 

Дня 19-го серпня у передполудневих годинаx ми літаком 
відлетіли до Будапешту, опісля до Відня. З Відня до 
Чикаґо. Залишаючи нашу Батьківщину і древній город 
Львів огорнув нас жаль, що совєтські сатрапи зруйнували 
український люд і його гарну країну, Лет зі Львова до 
Будапешту тривав тільки 55 мінут, але яка різниця між 
цими двома містами! Н а ш край залишився позаду 
європейської Мадярщини на 55 літ, От такої то шкоди 
наніс нам московський окупант ,,найпередовішим в світі" 
господарюванням. 3а час мого перебування в Україні мені 
не вдалося ніде купити гарних карточок, щоб вислати 
родині і знайомим в Америці. 

Мої спомини не були б повними, якщо б не згадав дещо з 
минулого Харкова і Харківщини. Місто Харків заснували 
335 літ тому українські козаки, вбільшості зі Запоріжжя. 
Одні перекази твердять, що назва міста походить від 
козака Xарка, який там перший отаборився, — інші, що 
від ріки Харків. Недалеко перепливає також ріка Лопань. 
Місто має велику індустрію і розкинене на просторі З0 км 
ширини і З0 км довжини, рівного простору Слобожанщи
ни. Населення — понад 2 мільйони. Університет постав в 
1804 році, скоріше від київського, заснованого в 1834 році, 
але вони оба молодші від львівського, початок якого в 
1784 році. Від 1920 до 1934 років Харків був столицею 
колишньої підсовєтської України. В тому часі Харків став 
осередком українського відродження. Тут згуртувалися 
найкращі діячі культури і проводили українізацію. Уже до 
того часу Харків був колискою театрального мистецтва. 
Перша театральна трупа під керівництвом письменника 
харків'янина Григорія Квітки-Основ'яненка, в 1879 році 
відіграла „Сватання на Гончарівці". У Харкові, або на 
Харківщині родилися такі визначні люди як: філософ 
Григорій Сковорода, письменники і поети Григорій 
Квітка-Основ'яненко, Микола Хвильовий, Павло Тичина, 
Юрій Шерех, Іван Багряний, Володимир Винниченко та 
багато інших. Там працювали драматурги і письменники: 
Михайло Старицький, Гулак Артемовський, Микола 
Куліш, Лесь Кур бас, кінопродюсер Олекса Довженко, 
творець української музики Микола Лисенко і багато 
інших. 

Закінчення буде. 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 9-го ЖОВТНЯ 1992 

СКЛАДЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ УНР 
З А Я В А 

Складаючи свої повноваження, ми заявляємо, що 
проголошення 24-ГО серпня і утверджена 1-го грудня 1991 
року народом України українська держава продовжує 
державно-національні традиції УНР і є правонаступницею 
Української Народної Республіки. 

Дано в Києві, 22-ГО серпня 1992 року 

3а 
Державний Центр Української Народної Республіки 

в екзилі 

Микола Плавюк 
Президент УНР в екзилі 

Михайло Воскобійник 
голова УНРАди 

Іван Самійленко 
голова Уряду УНР в екзилі 

ТОРЖЕСТВ0 ІДЕЇ УНРЕСПУБЛIКИ 
У МАРIЇНСЬКОМУ ПАЛАЦI 

Голова Уряду УНР в екзилі І. Ссмійленко промовляє в 
Маріїнському палаці. Справа стоять: голова Верховної 

Ради L Плющ і Президент України Л. Кравчук^ 

Президент Л. Кравчук удекоровашйклейнодою, тримає 
в рукаx державну печатку УРР і промовляє після 

складення повновласпя УНР. 

Філядельфія (УIБ). - В 
першу річницю проголо
шення державної незалеж-
ности України 24-го серпня 
1992 року, в Маріїнському 
палаці столиці України від
булися урочисті церемонії 
приурочені передачі пов-
новластей Державного Цен 
тру Української Народної 
Республіки в екзилі теперіш 
ній владі незалежної Укра
їни. 

У великій залі цього пала 
цу зібралися представники 
влади України, зокрема чле 
ни Президії Верховної Ра
ди, члени Уряду України, 
керівники державних уста
нов, лідери політичних пар
тій та провід української 
преси. Окрему колону на 
залі складала 35-членна де
легація Д Ц У Н Республіки в 
екзилі на чолі з його прово
дом. Там же був присутній і 
Патріярx Київський і всієї 
Украни Мстислав. 

Рівно о 12-ій год. дня на 
залю прибув Президент Ук

раїни Леонід Кравчук в суп
роводі голови Верховної 
Ради України Івана Плю
ща та олови Уряду Вітоль-
да ф01:іна. 

Офіі;ійну церемонію від
крив г)лова Верховної Ра
ди І. Плющ та покликав 
Пpeзи^eнтa Д Ц УНР Ми
колу Піав'юка для ведення 
самої іроцедури передачі 
повновластей. Президент 
М. Плав'юк спочатку пред
ставив присутнім персо
нальний склад делегації 
УНР та його проводу, а 
потім покликав до слова 
голову Уряду УНРеспублі-
ки в екзилі проф. Івана 
Самійленка, який у своєму 
короткому слові висловив 
велику радість і честь бути 
учасником цієї історичної 
події. Він пригадав тяжкий і 
тернистий шлях творців і 
будівничих Української На
родної Республіки та *іx вір
них послідовників Д Ц УНР 
і його Уряду в екзилі. 

В кінці цієї промови голо 

Г Р Ч М О Т А 

ПРО СКЛАДЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ І ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТИ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ В ЕКЗИЛІ 

До відома громадян України, всіx українців у розсіянні сущих та всіx, кому це треба знати, наше спільне послання 
від Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі: 

Тому що волею українського народу, висловленою IУ Універсалом Української Центральної Ради з 22-го січня 
1918 року, Українська Народна Республіка стала незалежною державою; 

Тому що волею українського народу з I-го листопада 1918 року проголошено незалежність Заxідньої 
Української Народної Республіки; 

Тому що 22-ГО січня 1919 року Актом 3луки Земель Українська Народна Республіка стала соборною державою; 
Тому що територія Української Народної Республіки у висліді війни, проголошеної їй північним і західнім 

сусідами, була окупована ворожими арміями; 
та у згоді з постановами, схваленими Трудовим Конгресом як парляментом Укра'їни: „Закону про Форму 

української влади" з 26-го січня 1919 року, „Закону про Тимчасове Верховне Управління та Порядок Законодавства в 
Українській Народній Республіці" та „Закону про Державну Народну Раду Української Народної Республіки", 
схвалених Радою Народних Міністрів та затверджених головою Директорії Симоном Петлюрою 12-го листопада 
1920 року; 

заіснував Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі як повноправний речник народу 
українського в його боротьбі за вольності та за державну самостійність і незалежність соборної України, що 
продовжував діяти з 10-го червня 1948 року в згоді з тимчасовим законом про реорганізацію Державного Центру 
Української Народної Республіки, спираючись на волю діючиx тоді українських політичних партій і організацій — 

Державний Центр Української Народної Республіки в складі Президента, віцепрезидента Української Народної 
Республіки, Української Національної Ради та Уряду Української Народної Республіки в екзилі 

безперервно діяв на міжнародному форумі та серед української спільноти в Заxідньому світі з метою 
прискорити відновлення державної незалежности України. 

Тому що народ України демократичним і мирним шляхом Актом з 24-го серпня 1991 року, підтвердженим 
всенародним голосуванням 1-го грудня 1991 року, відновив де факто і де юре держвну незалежність України — 

Ми — Президент Української Народної Республіки, голова Української Національної Ради і голова Уряду 
Української Народної Республіки в екзилі 

у згоді з деклярацією Уряду Української Народної Республіки з 12-го червня 1924 року, постановою 10-ої Сесії 
Української Національної Ради з 19-го червня 1989 року та постановою Надзвичайної Сесії Української Національної 
Ради з 14-15-го березня 1992 року врочисто проголошуємо всьому народові в Україні і в розсіянні про складення 
повноважень і припинення діяльности Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі, які він 
виконував упродовж 72 років поза межами України. 

Дано в Києві, столиці незалежної України 22-го серпня 1992 року. 

3а Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі підписали: Микола Плав'юк 
Президент Української Народної Республіки в екзилі 

Михайло Воскобійник, 
Голова Української Національної Ради, 

Іван М. Самійленко 
Голова Уряду Української Народної Республіки 

Слово голови Уряду УНР в екзилі 

ва Уряду УНР, під гарячі 
оплески присутніx, урочис
то вручив Президентові Ук
раїни Л. Кравчукові дер
жавну печатку УНР та па
м'ятну книгу-альбом твор
ців УНР і її провідних пос
лідовників в екзилі та вис
ловив надію, що ідеї УН-
Республіки служитимуть 
ростові і процвітанню вели
чі українського народу та 
його незалежної і суверен
ної держави. 

Наступним промовцем 
був голова Української На
ціональної Ради проф. Ми
хайло Воскобійник, який 
вручив голові Верховної 
Ради України І. Плющеві 
щойно опубліковану працю 
п.з. „На порозі нової Ук
раїни", яка містить в собі 
статті1 джерельні матері-
яли найвизначнішого істо
рика і першого Президента 
Української Народної Рес
публіки Михайла Грушев-
ського. 

Слідуючий з черги до сло 
ва був покликаний голова 
Академічної Ради Уряду 
УНР в екзилі, він же голова 
Українського Iсторичного 
Товариства та редактор ви
ще згаданої книжки , ,На 
порозі нової України" 
проф. Любомир Винар. Ця 
праця призначена для сту
дій новітньої української 
держави - УНР 1917-20 
років; вона визначена також 
ДЦ УНР, як дар для членів 
Верховної Ради, членів Уря 
ду та іншим провідним дія
чам України. 

Передаючи цю рідкісну 
збірку М. Грушевського на 
руки Президента Л. Крав
чука, проф. Винар висловив 
віру, що ця праця причи
ниться не лише до повнішо
го і кращого зрозуміння 
епохи УНР, але й скріпить її 
нерозривну державнотвор-
чу т р а д и ц і ю з сучасною 
незалежною Україною. 

Наступною точкою цере
монії була передача на руки 
Президента Кравчука пре
зидентського прапора УН-
Республіки. Акт цієї пере
да4й виконали полковник 
Петро Войновський та член 
Уряду УНР інж. Юрій ІХТЯ-
ров. 

Відтак Президент М. Пла 
в'юк покликав проф. Ярос
лава Рудницького, Прези
дента Української Моги-
лянсько-Мазепинської Ака
демії Наук (УММАН), пок
ликаної до життя декретом 
Президента і Уряду УН-
Республіки в 1938 році на 
чужині. З огляду на те, що 
Києво-Могилянська Акаде
мія відновила свою діяль
ність в 1992 році в Києві, 
проф. Я. Рудницький тепер 
передав урядовий мандат 
УММАН Президентові Ук
раїни Л. Кравчукові та голо 
ві Уряду В. Фокінові. 

Заключним, може най
більш урочистим актом цієї 
церемонії, була передача 
символу влади — клейноду 
гетьмана Мазепи на руки 
Президента Л. Кравчука. 

Ця клейнода зберігалася 
під опікою раніше Владики 
УАПЦ ;Теперішнього Пат-
ріярxа Мстислава, який xви 
люючими словами коротко 
передав історію цієї клей-
ноди, а потім передав її 
Президентові УНР М. Пла-
в'юкові. Останній передав її 
голові Верховної Ради Ук
раїни І. Плющеві, який під 
шкал гучних оплесків уде-
корував нею Президента Л. 
Кравчука. 

Приймаючи клейноду 
Мазепи, Президент Крав
чук з глибоким переживан
ням підкреслив, що цей мо
мент є найбільш хвилю
ючим моментом у його жит 
ті. Там же він запропону

вав Верховній Раді опра
цювати відповідний закон 
про статус цієї клейноди. 
Він також підкреслив, що 
саме цього дня у св. Софії 
урочисто знято прокляття з 
гетьмана Івана Мазепи^ 
який від нині в x о д и т ь в 
історію України, як націо
нальний герой, що служити 
ме прикладом для сучасно
го і майбутніx поколінь. 

Президент Кравчук ви
разно ствердив, що сьогод
нішнє свято незалежности 
України бере свій родовід 
від УНРеспубліки, так са
мо, як остання бере свою 
тяглість від Княжої і Коза
чої доби. Він підкреслив, що 
Уряд УНР хоч і довгі роки 
вів боротьбу за волю Украї
ни на чужині, але духово 
зв'язку з українським наро
дом ніколи не переривав. 
Він сказав, що в нашій сум
ній дійсності так сталось, 
що тиx, xто боровся за Ук
раїну проголошено „воро
гами", і тут же наголосив 
щоб вони, себто борці за 
Україну, вже ніколи не були 
вигнані з нашої землі, а нав
паки були вигнані лише во
роги України. Промову 
Президента Кравчука кіль-
какратно переривали при
сутні гарячими оплесками. 

Закінчилась ця історична 
програма голосним „Слава 
Україні" з чаркою шампан
ського та братнім потиском 
рук двох сторін, а потім 
продовжувались дружні роз 
мови з проводом нової Ук
раїни та делегатами вже 
колишньої УНРеспубліки в 
екзилі. 

Того ж дня радіова і теле
візійна мережі, як рівнож і 
преса України, широко по
дали інформації про цю 
історичну подію. 

Урочистим складенням 
повноважень ДЦ УНРес
публіки на руки Президен
та України Леоніда Кравчу
ка в присутності голови і 
членів Верховної Р а д и і 
Уряду України закінчено 
22-ГО серпня 1992 року72-
річну діяльність ДЦ УНР в 
екзилі, початок якої дату
ється кінцем 1920 року, коли 
голова Директорії УНРес
публіки Симон Петлюра і 
уряд були змушені покину
ти землі України, щоб за 
її кордонами продовжувати 
боротьбу за державну неза
лежність. 

Свідками історичного ак
ту складення повноважень, 
що відбувся під час урочис
того засідання Верховної 
Ради України і п Уряду в 
Палаці культури „Україна" 
в Києві для в ідзначення 
першої річниці проголошен^ 
ня незалежности України, 
була багаточисельна деле
гація Д Ц У Н Р та понад 
2,000 делегатів і гостей Сві
тового форуму українців, 
які зібралися в столиці Ук
раїни з усіx її земель і 26-оx 
країн світу. 

3ворушені вагомістю де
монстрації ідейної єдности 
тиx, які зберегли ідеї УНР 
за кордонами батьківщини, 
і тиx, які сьогодні стоять у 
проводі української держа
ви, присутні гучними оплес
ками привітали акт переда
чі Президентові України 
грамоти, яка була схвалена 
постановою Надзвичайної 
Сесії У НРади в березні цьо
го року. 

Слова Президента УНР в 
екзилі Миколи Плавюка 
про те, що „проголошена 24
го серпня і утверджена 1-го 
грудня 1991 року народом 
України українська держа
ва продовжує державнО" 

Український Музичний Інститут Америки, Iнк. 
відзначає своє 40-річчя 

Неділя, 25-ГО жовтня 1992 p., год. 1:45 по пол. 

КОНЦЕРТ 
УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ 

Є пам'ять основника УМI 
проф. РОМАНА САВИЦЬКОГО 

Виконавці учні УМI: П. Андрушків, А. ГельбIґ, 3. Гельбіґ, Н. Гончаренко, X. Ґерупа, А. Доб-
рянський, Д. Добрянський, я . Добрянський, А. Дурбак, X. Кошіль, Д. Парада, X. Падковська, 

А. Тритяк, Я. Тритяк. 
Участь приймає вокальний ансамбль „ПРОМІНЬ" під кер. Б0ГДАННИ ВОЛЯНСЬКОЇ 

WeiIl НаII at Carnegie НаII, і54 West 57th street, New York, N.Y. 
ВЕСЬ ДОХІД НА УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ В НЮ ЙОРКУ 

Філядельфія (УIБ). -~ 
Привітавши присутніx на 
урочистому зібранні, прис
вяченому передачі повно
властей ДЦ УНРеспубліки 
в екзилі на руки влади неза
лежної України, що відбуло 
ся 24-го серпня ц.р. в Марі
їнському палаці в Києві, 
покликаний до слова голо
ва Уряду УНРеспубліки 
проф. Іван Самійленко, 
звернувшись до Президен
та України Леоніда Крав
чука сказав: 

,,В цей всеукраїнський 
святочний день — 1-шу річ
ницю проголошення Дер
жавної Незалежності Укра
їни, я маю велику честь і 
приємність передати на Ва
ші руки, Пане Президенте, 
державну печатку Українсь
кої Народної Республіки в 
екзилі та пам'ятну книгу
альбом, в якому Ви знайде
те світлини творців і будів
ничих новітньої української 
держави XX століття — 
УНРеспубліки. Вони не 
лише відродили визвольну 
боротьбу українського на
роду за право бути господа
рем на своїй споконвічній 
українській землі, але й зас
нували модерну українську 
державу I9I8-2І років. Май 
же всі з них не дочекалися 
цього щасливого дня. Вони 
відійшли у вічність на чужи
ні, їх могили розкидані по 
всьому світі. 

в цій пам'ятній книзі-аль 
6омі Ви знайдете також і 

генералітет, себто команду 
славної Армії УНРеспублі
ки, Української Галицької 
Армії, які ціною свого жит
тя йши на боротьбу за волю 
і державну незалежність 
нашої багатостраждальної 
батьківщини України. Тут 
Ви знайдете і провідників 
бойових частин українсь
ких повстанських армій ча
сів Другої світової війни, 
що вели боротьбу з окупан
тами України. 

В цій пам'ятній книзі-
альбомі Ви побачите фото-
світлини і вірних послідов
ників ідеї Української На
родної Республіки, які в 
невимовно тяжких обстави
наx гідно несли прапор УН
Республіки, віддано служи
ли українському народові 
на чужині, стоячи в кермі 
Державного Центру УНРес 
публіки в екзилі. Вони не 
були ні маріонеткою, ні 
коляборантами чужих сил, 
як це вороги України пропа
гували, а гідно і чесно слу
жили Україні в чужинецько
му світі. 

Нехай же ці постаті — 
вірні сини і дочки України 
— служитимуть надxнен-
ням, а одночасно і прикла
дом для сучасних і гряду
чиx поколінь Укра'їни для 
успішної побудови вільної і 
могутньої Української дер
жави на славу України і 
подив світу. Слава Україні! 
Слава на віки-вічні!" 

національні традиції УНР і 
є правонаступницею Укра
їнської Народної Республі
ки" всі присутні зустріли 
справжньою овацією. З не-
меншим ентузіязмом були 
прийняті побажання наро
дові України „щоб він, як 
суверен СВОЄ1 держави, як 
джерело її влади, стояв на 
сторожі її незалежности і 
щоб вже ніколи не було 
потреби, щоб Президент чи 
Уряд України були змуше
ні діяти у вигнанні, але щоб 
успішно і на благо україн
ського народу кермували 
нею в столиці вільної Ук
раїни — Києві!" 

Члени делеґації ДЦ УНР 
були присутні цього ж вечо
ра на святочному концерті^ 
присвяченому Дню Неза
лежности України, який 
влаштувало міністерство 
культури України за учас
тю найкращих мистецькиx 
сил усіx земель України. 

В понеділок, 24-ГО серп
ня, делегація ДЦ УНР взя

ла участь в Молебні в намі-
ренні українського народу, 
який відслужив в соборі св. 
Софії Патріярx Мстислав в 
асисті митрополитів, єпис
копів і священиків Україн
ської Православної Церкви 
Київського Патріярxату . 
На Молебні був присутній 
Президент Кравчук з дру
жиною і кілька депутатів 
Верховної Ради України. 

Цього ж дня Президент 
Кравчук прийняв повну де
легацію ДЦ УНР в складі 
коло 40 осіб в Марі1йсько
му палаці — офіційній рези
денції Президента України. 
В зустрічі взяли участь го
лова Верховної Ради Іван 
Плющ, провідні члени Пре
зидії Верховної Ради Дмит
ро Павличко, Лесь Танюк, 
Володимир Яворівський, 
Богдан Горинь, Лариса Ско-
рик та інші. Від Уряду Ук
раїни були присутні прем'єр 
-міністер Вітольд Фокін, 

(Закінчення на стор. 4) 

У ПЕРШУ НЕВИМОВНО СУМНУ РІЧНИЦЮ 
ПЕРЕДЧАСНОГО ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 

моєї найдорожчої І невіджалуваної 
ДРУЖИНИ 

МАРІЇ (МУШКИ) 
xодновської 

будуть відправлені 

ПОМИНАЛЬНІ СВЯТI ЛIТУРГГЇ 
в УКЦеркваx: 

18-го ЖОВТНЯ 1992 р. 
В соборі СВ. Юра у Львові; 
в катедрі Пресвятої Родини в ЛондонI 

19-го ЖОВТНЯ 1992 р. о год. 6:45 ранком 
в церкві св. Івана Хрестителя в Нюарку, 
Ню Джерзі 

Про молитви за душу покійної просить -
муж - НЕСТ0Р 

Л/. Плавюк, закінчивши своє слово, передає грамоту Л. Кравчукові. 

Повідомляю приятелів і знайомих, що з волі Всевишнього 
відійшов у вічність по важкій і довгій недузі 

мій дорогий МУЖ 

бл. п. 
ІВАН XЛОПЕЦЬКИЙ 

народжений на Волині, проживав в Стоктавні, Каліфорнія. 
ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися 23-го серпня 1992 р. 

в його рідному селі Болюбаx. 
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬI 

Дружина - ЄЛИСАВЕТА 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 9-го ЖОВТНЯ 1992 

У ЗВ'ЯЗКУ З РІЧНИЦЕЮ проголошення незалежности 
Вірменії президент Левон Тер-Петросян підписав указ про 
амнестію для в'язнів. Вона передбачає дочасне звільнення 
засуджених за не дуже небезпечні для суспільства злочини, 
а також зменшення терміну перебування в тюрмі для осіб, 
що стали на шлях виправлення. 

Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 
Дітройт, I\Лиш. 

повідомляє, що 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ 
НАРАДИ ОКРУГИ 

відбудуться 

в неділю, 18-ГО ЖОВТНЯ 1992 р. о год. 10-ій рано 
в залI Українського Культурного Центру 

266О1 Ryan Rd.. WARREN, Mich. 

В нарадаx зобов'язані взяти участь млени Управи Окружного 
Комітету, відділові урядовці, організатори та делегати 32-ої 

Конвенції наступних Відділів: 

20, 75, 82, 94, 146, 165, 167, 174, 175, 183, 
235, 292, 302, 30З, 309, 341, 463, 504 

Гостей, членів Українського Народного Союзу радо вітаємо. 

НА ПОРЯДКУ НАРАД: 

1. Відкриття 
2. Перегляд організаційної праці Округи у ^992 р. 
3. Слово'головного предсідника УНС УЛЯНИ ДЯЧУк 
4. Перегляд забезпеченевиx продуктів УНС та підходу до 

продажі забезпечення 
5. Схвалення лляну організаційної праці на останні місяці 

біжучого року 
6. Внески, запити 
7. Закриття нарад 

В нарадаx візьме участь: 

У Л Я Н а Д Я Ч у К , ГОЛОВНИЙ предсідник УНС 

3а УПРАВУ ОКРУГИ: 

д-р Олександер Серафин, голова 
Роман Лазарчук, секретар Ярослав Базюк, касир 

ЗАПРОШЕННЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ З УКРАЇНИ ДО ЗСА 

І ОДИНОКІ УКРАЇНСЬКІ БЮРА ПОДОРОЖI8, 
І що мають право від Української Амбасади у Вашінґтоні 

|полагоджувати справи приїзду Ваших родичів і приятелів 
на вакації абю на сталий побут в ЗСА є: 

Оформлення запрошень у гості, документи на сталий 
І побут, легалізація всіx документів в Україну, робимо за 

приблизно два тижні. Ціна 75 долярів. Видасмо 
комп'ютерні номери, що зареєстровані в Амбасаді 

України. Аплікації на запрошення можна одержати 
безкоштовно у вище поданих фірмаx. 

НОВЕ ВИДАННЯ 

„УКРАЇНА 
- КНИГА-АЛЬБОМ ІСТОРІЇ 

ТА МИСТЕЦТВА 
Ціна 45 дол. 

Книга-альбом великого формату, з твердою обкладинкою, 
гарно оформлена, люксусово видана. Містить понад 450 
кольорових знімок, тексти англійською мовою. Автор КНИ-
ги-альбому ПЕТРО КАРДАШ об'їхав Україну, побував у 70 
містаx і селаx, зробив понад дві тисячі фотографій. Книга 
це пашпорт української землі, невмируща краса нашого на
роду, яка викликає любов і гордість за нашу землю. Видан
ня відзеркалює сучасну дійсність, стародавню культуру на
ших предків, історію наших борців-героїв за свободу, до 

останніx днів створення демократичних сил в Україні. 
Книжку можна набути в усіx наших книгарняx, теж можна ще 
набути попереднє видання альбому „УКРАЇНА й УКРАЇНЦІ". 

Звертайтеся до представництв. 

UKRAINSKA KNYHARNIA 
4340 Вегпісе St., Warren, Mich., 48091, U.S.A. 

tel. : (313) 754-0576 
ARKA LTD. 

575 Queen St. W., Toronto, Ont., M5V 2В6, Canada 

У водаx... 
(Закінчення зі crop. 2) 

— В мене нема наймен
шого сумніву, що це була 
Марія, Христова Мати. Во
на прийшла в цей тривож
ний і непривітний світ атом
них суден, у води глибо
кого океану, щоб мене спас
ти, вернути до життя. Мене 
— сірого, простого вояка, 
без особливих заслуг чи ме-
далів. Я ще чую її голос, 
наче бальзам... Ви дивитесь 
на мене з н е д о в і р ' я м . Я 
знаю, ви, лікар, знайдете 
наукові теорії й докази, що 
все це — відомі процеси тіла 
й ума в хвилини кінця, в 
годину смерти. А я таки пе
вен, зовсім певен, що це 
була Марія, Iсусова Матір. 
Яка шкода, що я її так ма
ло, так мало знаю. Чув про 
неї від друзів-xристиян. В 
моїй релігії немає такої ве
личної жіночої постаті, та
кого світлого символу ма
тірної любови. Я, знаєте, 
моxаммеданської віри... 

Вже сонце стояло високо, 
а Юрко все ще сидів біля 
молодого ливанця і розка
зував йому про Богороди
цю і її святі діла, про велику 
пошану до неї українського 
народу, про її ролю в нашій 

тисячолітній історії, про 
почаївську думу, про чуда. 

Я люблю осінь. Коли жов 
те листя шелестить під но
гами, а біле прядиво баби
ного літа мерехтить у по
вітрі невловимим серпан
ком, я думаю про золото 
життя, я думаю про оцю 
незабутню містерію у водаx 
океану, незаписану ніде в 
реєстрі чуд, а так глибо
ко закарбовану в Юрковій 
тонкій душі та серці вдяч
ного моxаммеданця.Куди б 
їх доля не закинула, вони 
вертатимуть постійно до 
цієї святої загадки, до отого 
перехрестя Божого з люд
ським, духовного з фізич
ним, ірраціонального з ма-
теріяльним. Вертатимуть 
з трепетом серця до незбаг" 
неної події, що трапилось 
їм одного жовтневого ран
ку, в день св. Покрови. 

помилки У 
ПРІЗВИЩАX 

У п о в і д о м л е н н і п р о ПЛЯ-
нований Конгрес українсь
ких юристів („Свобода" ч. 
191 з 6-го жовтня) закрало
ся ряд помилок у прізвищаx 
адвокатів. Має бути: Ігор 
Бардин, Богдан Футей, Ад-
ріян Єнкало і Іван Гевко. 

ПРО РІШЕННЯ не вxодити до складу Уряду ЗСА на 
випадок перемоги Джорджа Буша у президентських 
виборах в листопаді, повідомив секретар Департаменту 
енергетики Джеймс Ваткінс. „Я більше не можу цього собі 
дозволити, — заявив журналістам 65-річний адмірал у 
відставці. — Я відставний фльотський ветеран. Я вже 
змушений був відмовитися від пенсії в З00,000 долярів'\ До 
виходу на пенсію у 1986 році після 41 року флотської 
служби Дж. Ваткінс займав пост начальника штабу 
військово-морськиx сил ЗСА. 3а президента Роналда 
Реґена він був призначений головою комісії у справі 
боротьби з АIДС. У 1989 році президент Буш призначив 
його головою Департаменту енерґетики, до якого нале
жить і програма виробництва нуклеарного озброєння. 

25 Mountain Pass Road, Hopewell Junction, NY 12533 USA 

Скористайте 3 виїмково доброї нагоди!\ 
ПРИЙМАЄТЬСЯ 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я 
до Календаря УНСоюзу 

на 1993-ій рік 
який цього року виходить накладом 

1З тисяч примірників. 
Цим Ви зможете познайомити ввесь український\\\ 
загал з Вашою установою, Вашою професійною\\\ 

обслугою, чи Вашим підприємством. 
ЦІНИ О Г О Л О Ш Е Н Ь 

Одна стор інка S120.00t|| 
Пів стор інки 75 .00 І 
Чверть стор інки 4 5 . 0 0 І 
Одна восьма стор ін ки 25 .00 І 

Реченець замовлення оголошень 
до 10-го жовтня 1992 р. 

Належність проситься надсилати: 

SVOBODA 
З0 Montgomery Street * Jersey City, N.J. 07302 

ДОПОМОЖІМ0 УКРАЇНІ БУДУВАТИ АМБАСАДИ 

Фундація Піддержки 
Дипломатичних Представництв України 

просить 
віисилати чеки на Фонд Українських Амбасад до існуючиx вже льокальниx громадських Комітетів, 

або до бюра головного скарбника на нижче подану адресу: 
Foundation in Support of biploглatic Missions of Ukraine, Inc. 

209 В Grand Ave. 
Rutherford, N. J. 07070 

Tel.: (201) 939-6305, Fax: (2pi) 301-0068 
Чеки виписувати: „Ukrainian Embassy Fund". 

Складення... 
(Закінчення зі crop. З) 

міністер закордонних справ 
Анатолій Зленко, міністер 
о б о р о н и ген. К о с т я н т и н 
Морозов та інші міністри. 

Делегація ДЦ УНР під 
проводом Президента УНР 
в екзилі М. Плавюка вклю
чала голову УНРади проф. 
М. Воскобійника, голову 
Уряду УНР в екзилі І. Са-
мійленка, голову Трибуна
лу проф. Я. Рудницького, 
заступника голови УНРади 
М. Світуxу, секретаря Пре
зидії УНРади д-ра 3. Горо-
диського, членів Президії 
проф. Л. Винара, П. Крама
ренка, ред. А. Семенюка, 3. 
Туркала, Ю. Криволапа та 

З членів Уряду УНР в 
екзилі були присутні проф. 
в. Жила, д-р С. Бороx, інж. 
Ю. Ixтіяров, інж. М. Ге-
рець, як також представни
ки делеґатур УНР в Австра
лії, Франції, Англії і Брази
лії. 

Президентові України Л. 
Кравчукові і прем'єр-мінісx 
рові В. Фокінові передано 
прапор ДЦ УНР, державну 
печатку, книжки та інші 
пам'яткові речі. 

3ворушливим моментом 
зустрічі було передання на 
руки голови Верховної Ра
ди України І. Плюща сим
волу державної влади наро
ду — цінних клейнодів, які 
датуються ще добою Геть
манщини. Перебравши 
клейноди з рук Патріярxа 

Мстислава, голова Верхов
ної Ради передав їх в імені 
народу України Президен
тові української держави. У 
своєму слові подяки Прези
дент запевнив, що відповід
ний державний реґулямін 
про правонаступництво і 
спосіб вживання буде роз
роблений і поданий на схва
лення Верховної Ради Ук
раїни. 

Члени делегації ДЦ УНР 
взяли також участь в різних 
імпрезаx^ присвячених Дню 
Незалежности України, що 
проходили цього ж дня в 
столиці України. В програ
мі народнього віча на Со
фійській площі в присутнос
ті Президента Л. Кравчука і 
членів Президії Верховної 
Ради виступив з промовою 

НАСТУПНІ ВІДПРАВЛЕННЯ ПАЧОК: 22 ЖОВТНЯ і З ЛИСТОПАДА 
П А Ч К И В І Д П Р А В Л Я Ю Т Ь С Я Щ О 1 0 - 1 5 Д Н І В ! 

$^ .65 за фунт і дешевше - 5% знижка для організацій 
Швидка достава прямо в руки..Вашиx рідниx та знайомих на 
Украї'ні. ГОВОРИМО ПО УКРАIНСЬКИ - дзвонити до Олени: 

2 О - | . 3 4 0 . - І 2 6 0 
ТрансУкраїна 

TransUkraine Shipping Services 

TORGSYN ТОРГСИН 
5542 Geary Blvd., San Francisco, 0A 94121 

(415) 752 5721 
(415)752-5721(-AX) 

WE HAVE ALL THE ITEMS WHICH ARE VERY POPULAR IN THE CIS 

THE LOWEST PRICES IN THE U.S.A.*WE TAKE ORDERS OVER THE PHONE FROM ANY CITY IN THE U.S.A. OR FROII OT̂ ER 
COUNTRIES. WE SELL CARS FOR RELATIVES IN THE CIS. WE TRANSFERE MONEY. 

TV-SETS 
yew%. 

TELEmONES 
CAMCORDERS 

Volfege 127/220 
COMPUTERS 

WITH RUSSiAN I 
KEYBOARD I 

1. No. (number) MC145 
Name: ' 'Holiday 
Parcel" 
Net Weight: 18 lbs 
Price: $89 

2. No. (number) MC146 
Name: ' 'Family 
Parcel" 
Net Weight: 18 lbs 
Price: $79 

Net Weight: 18.1 lbs * Cors ("LADA") 
Price: S94 f,^^ ^ . ^op | 

4. No. (number) MC153 * Refrigerater* 
Name: *rom S50O| 
"Homemaker" * Health spa packages :ALL 
Net Weight: 17.4 lbs * Condominiums CALL 
Price: S62 * Dishwashers 

5. No. (number) MC 154 , f'**"! -.! ^ ^ 1 
Name: "Children Landry mach.nes 
Parcel" 
Net Weight: 13.4 lbs 
Price: S63 

* Minitroctors 
S)5O 

Duty 4reel Prompt To-Door Delivery At No Charge! 
DEUVERED W I T H I N 5 DAYS I N THE M O S C O W REGION 

OR WITHIN 1S TO 20 DAYS iLSEWHE6E IN THE CIS 

Our store ships and delivers ail kinds of radio 
and electronic equipment to the CIS 
with prepaid oustom's fee or without it. 

United Transport Associates, LTD 
JFK International Airport, 167-43 Porter Road, Jamaica, New York 11434 

(718) 244-7253 m (718) 244-0036 

МОРСЬКА ДОСТАВА ABT до УКРАЇНИ 
999.00 дол. з Ню Йорку до Ст. Петербурґу 

з доповненою ціною за доставу до Києва. 

ДОСТАВА ВАНТАЖІВ у КОНТЕЙНЕРАX 
на УКРАЇНУ та з УКРАЇНИ до НЮ ЙОРКУ 

за спецIяльною угодою з Укртерміналом 

2950 дол. за 20 футовий контейнер 
з Н ю Йорку до Ст. Петербурґу з доповненою ціною за доставу до Києва 

АВІА ДОСТАВА ВАНТАЖІВ до УКРАЇНИ 
Будь-який розмір, будь-який вантаж або в контейнераx 

ТІЛЬКИ 95 центів за один фунт. 
Якщо ви відправляєте понад 220 фунтів, такаж сама ціна за доставу 

до Москви або до Києва. 

П А Ч К И на У К Р А Ї Н У 
Без мита або з митом - новий та уживаний одяг, харчі, ліки, вітаміни, 

електроніка та інше. 
Пакунки забезпечені до 400.00 дол. Гарантуємо вирішення усіx митних та інуіиx 

проблем. 

Переводимо гроші на Україну та з України. 
Ґарантуємо ~ Швидко - Безпечно 

WE ARE THE AMERICAN AND INTERNATIONAL 
CUSTOMS BROKERS AND FREIGHT FORWARDERS. 

ВИШНВI 
НОЧІ 
Розповідь про трагічне 
кохання зв'язкової УПА 
і офіцера НКВД - на тлі 
героїчної боротьби за 
визволення України 

Всі права застережені 

PROLOG То o r d e r c a l l ТоI! Free 
VIDE0 1 - 8 0 0 - 4 5 8 - 0 2 8 8 

голова УНРади проф. М. 
Воскобійник. 

Преса, телевізія і радіо
програми України широко 
інформували про присут
ність делегації ДЦ УНР в 
Києві та про акти складен
ня повноважень і передання 
символіки УНР владі укра
їнської держави. 

А ПРО В. ВАСIЛЕВСЬКУ 
ЗАБУЛИ 

У дописі Мирослави Xой-
нацької-Тершаковець з Мая 
мі, Фльорида, п. 3. „Свято 
незалежности України" 
(„Свобода" з 30-го вересня 
1992 року) слід додати, що 
„Дуже гарно деклямувала 
вірш В. Переяславець 'За
дзвонили дзвони' В. Васі-
левська". Ред. 

ВИПРАВЛЕННЯ 
ПОМИЛКИ 

У дописі Якова Яворівсь-
кого „Фінікс вшанував о. 
митрата М. Олешка" („Сво
бода" з 24-ГО вересня 1992 
року) у другому абзаці слід 
читати: „Майстер церемо
нії попросив до слова при
ятеля о. митрата, Богдана 
Фостяка". 

*ііівйЗ 
^IРАIТМIИГ 

26 First Avenue' 
New York, N.Y. 10009 

Tel.: (212) 473-3550 
СВЕТРИ, ВОВНЯНІ ХУСТКИ, виши
вані жіночі 6ЛЮ304КИ, виш. обруси, 
подушки, І т. п., кераміка, різьба в 

Арці - ДЕШЕВО. 

т д о ВИНАИМУ ( 

ПОМЕШКАННЯ 
$400.00. 

PALM SPRINS, CALIFORNIA 
3ДОР0ВЕ, СУХЕ ПОВІТР'Я 

Тел.(213) 461-8777 

ПРАЦЯ 

ПОШУКУЄМ0 
жінку до домашн bOf праці і пиль
нування новонародженої дити* 
ни. Прошу телефонувати на 

число (201)379-7781 

UKRAINIAN SINGLES 
NEWSLETTER 

Serving Ukrainian singles of all 
ages throughout the United 

States and Canada. 
For information send a self
addressed stamped envelope 

to: Single Ukrainians 
P.O. Box 24733 

Phila., Pa. 19111 

#FUNERAL DIRECTORS# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
B8RONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯX 

Peter Jarema 
І29 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y. 10009 

(212) 674-2568 

LYTWYN & LYTWYN 
UKRAfNIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDmONED 

Обслуга идИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere In New Jersey. 
Також займаємося похоро
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Тлін
них Останків з різних країн 

світу. 
UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvetant Avenue 

(corner Stanley Terr.) 
UNION, N.J. 07083 

(908) 9б4-4222 
(201) 375-5555 

HURYN MEMORIALS 
ВИРОБЛЯЄМО HA ЗАМОВЛЕН
НЯ ТА ВМОНТОВУЄМО НАЙ

КРАЩОЇ ЯКОСТИ 

ПАМ'ЯТНИКИ 
в околиці Ню йорку, вкі1ючаю-
чи цвинтарі: св. Духа вТамптон-
бурґу, Н. Й., св. Андрія в Бавнд 
Бруку, Н. Дж., Пайн Буш в Кер-

гонксоні та Глей Спей, Н. Й. 
Ми пропонуємо особисті поспу~ 

ги та поради у Вашому домі. 
3а двомовним представником 

слід телефонувати: 

HURYN MEMORIALS 
(Main Office) 

Hamptonburgh, N.Y. 10916 
Tel.: (914) 427-2684 
Fax (914) 427-544З 

W. WERESH 
45 East 7th Street 

New York, N.Y. 10003 
Tel.: (212) 477-6400 




