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НОВИЙ ПРЕМ'ЄР УКРАЇНИ 
ГОВОРИТЬ ПРО ТРУДНОЩІ 

в МАЙБУТНЬОМУ 

Київ. — Газета „Вашінґ-
тон Тайме" помістила у 
числі з 20-ГО ЖОВТНЯ корот
ку, але багатомовну, треба 
сказати песимістичну інфор 
мацію базовану на розду
муванняx нового прем'єр
міністра України Леоніда 
Кучми. 

Кучма розпочав форму
вати свій кабінет і у зв'язку з 
цим до нього п і д х о д я т ь 
чимало західніx журналіс
тів, щоб довідатись про 
його дальплу політику. Від
повідаючи на питання Л. 
Кучма заявив, що економі
ка України „є в гіршій си
туації, як я думав. Очевид
но, цей стан буде ще якийсь 
час погіршуватись. Я знав, 
що ситуація в усіx областях 
України є поганою, але я не 
сподівався, що вона аж така 
погана", — заявив новий 
прем'єр, відомий індустрія-
ліст, директор великого кон 
дерну, який включав цілий 
ряд фабрик для виробу 
тактичних атомовиx ракет, 
а тепер переставився на про 
дукцію невоєнних товарів. 
Він у Верховній Раді Украї
ни отримав 3І6 голосів і 
почав ближче приглядатися 
до економіки та інших дер
жавних справ, якими йому 
тепер прийдеться зайнятись. 

„Я не можу обіцяти вам 
легкого життя відразу", — 
заявив Л. Кучма кореспон-
тшш прееоюго аґентет-
ва „Укрінформ". Економіч
ні показники трьох кварта

лів 1992 року, які були опуб
ліковані в урядовому видан
ні „Урядовий Кур'єр" під
тверджують, що ціни на 
товари широкого запотре 
бування підвищились в де
сять разів в порівнянні з 
минулим роком. 

Песимістична оцінка Л. 
Кучми різко розходиться з 
такими ж оцінками його 
попередника на пості пре
м'єр-міністра Уряду Украї
ни Вітольда Фокіна, який 
запевняв громадян Украї
ни, що, не зважаю чи на 
підвишку цін і пониження 
життєвого стандарту, еконо 
міка України починає поп
равлятися, — пише в кінці 
своєї інформації „Вашінґ-
тон Тайме". 

ДОПОВІДІ ПРО 
УКРАЇНУ 

Ню Йорк. — Наукове То
вариство ім. Шевченка в 
Ню Йорку запрошує на до
повідь професора Ратґерсь-
кого університету Тараса 
Гунчака та професора Тех
нолог ічного Інституту в 
Ню Джерзі Романа Ворон-
ку на тему „Спостереження, 
аналіза і висновки з одноріч 
ної праці в університетах та 
інших інституціяx Украї
ни". Імпреза відбудеться у 
суботу, 24-ГО жовтня, о год. 
5-ій вечора, в домі НТШ, 6З 
Четверта авеню між 9-ою і 
10-ою вулицями в Ню Йор
ку. 

Баварці відвідують Україну 
Київ (УНIАР). - У сто

лиці України на офіційних 
відвідинах перебувала ба
варська делегація на чолі з 
прем'єр-міністром цієї фе
деральної землі Максом 
Шрайбером, 

Під час відвідин відбули
ся зустрічі баварських уря
довців з Президентом Ук
раїни Леонідом Кравчуком, 
прем'єр-міністром Леоні
дом Кучмою і членами Уря 
ду та керівництвом Верхов
ної Ради України. Делега
ція Баварії відвідала також 
деякі міністрства та управ
ління. Досягнено домовлен 
ня про широке економічне 
та культурне співробітницт 
В0. Також укладено угоди 
про створення спільних під
приємств для виробництва 

тролейбусів і автобусів та 
організацію у багатьох міс
таx нашої держави центрів 
для підготовки фахівців. 

До складу делегації вxо
дили також експерти з різ
них питань, промисловці" 
бізнесмени та журналісти. 

АМЕРИКАНСЬКІ ЮРИСТИ 
КРИТИКУЮТЬ п р о е к т 

КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 
Київ (У H I A P ) . ~ На дум

ку американського юриста 
та експерта з конституцій
них питань Еріка Шнерера, 
запропонована конституція 
України загрожує демокра
тії. У присвяченій цій темі 
статті Е. Шнерер пише: „За
хист прав людини є ілюзор
ним; незалежність юридич
ної влади розподілюється 
неадекватно, влада зосе
реджена в рукаx малої кіль-
кости осіб. Всі ці аспекти 
запропонованої конституції 
серйозно підривають обі
цянку демократичної свобо 
ди". 

Відомий американський 
юрист Ґреґорі Стентон про 
єкт конституції схарактери
зував так: „Ця конституція 
виявляє велике недовір'я 
демократії. Президентська 
влада призначати та усува
ти гояів всіx міських і райо-

новиx рад (статті 15 і 197) 
його влада анулювати акти 
місцевих рад (статті 24 і 
200), також президентське 
право видавати закони в 
екстремниx випадках (стат
тя 2З) продовжить комуніс
тичну традицію централізо
ваної виконавчої автокра
тії. Запропонована консти
туція дасть Президентові 
занадто багато влади". 

ДВА КОНЦЕРТИ 
„С0КОЛІВ" 

Філядепьфія. - - Ансамбль 
„Соколи" дасть два концер
ти у п'ятницю 23-ГО жовтня, 
о год. 6-ій та в год. 8:З0 
вечора в Українському Ос-
вітньо-Культурному Цент
рі, 700 Сідар ровд. Тел. (215) 
663-1166. Концерти органі
зує та спонзорує фірма 
„Міст", тел. (416) 728-3750. 

РОСІЯ продовжила мораторіюм 
на нуклеарні випробування 

Рубель в Україні стає 
закордонною валютою 

ЗУСТРІЧ НА 
„ТРИЗУБIВЦГ 

Горшам, Па.— Тут в не
ділю, 25-ГО жовтня, о год. 1-
ій по полудні на оселі УСО 
„Тризуб" відбудеться зуст
річ глядачів програми „Го
дина українських мелодій 
Р. Мариновича". Гратиме 
оркестра М. Хомута „Мрія". 
Телефон для інформацій 
(215)343-5412. 

Київ (УНIАР). - Від 15
го жовтня ввійшла в життя 
угода між Україною та Ро-
сієш про введення українсь
кого купону у безготівковий 
обмін, що Гї підписали 3-го 
жозі!Тня у Києві голова прав
ління Національного Банку 
України Вадим Гетьман і 
кошишіи виконуючий 060
в'|і3ки прем'єр-міністра Ва
лентин Симоненко, а від 
Р)сії -~ керівник Національ 
н jro банку Віктор Гераиден-
ю і голова уряду Єґор Ґай-
щр. 

Згідно з цією угодою від 
5-го жовтня всі банкові 

ру6льові рахунки українсь
ких підприємств повинні 
бути переведені у купоно-
карбованцеві за курсом 1:1, 
після чого Національний 
Банк України встановить 
„плаваючий" курс купоно-
карбованця до рубля, і за 
цим курсом Національний 
Банк викуповуватиме руб

лі, що Іx отримали україн
ські підприємства при роз
рахунках з російськими 
партнерами. На рубель по
ширюються правила, прий
няті для операцій з закор
донною валютою, а курс 
рубля буде встановлено за 
реззшьтатами останніx тор
гів на українській валютній 
біржі. 

Українські комерційні 
банки, клієнти яких мають 
зв'язки з партнерами в Ро
сії, повинні встановити ко
респондентські рахунки у 
російських банках і працю
вати з ру6льовими рахунка
ми у режимі міжнародних 
розрахунків. Експерти ува
жають, що ці зміни можуть 
привести до різкого падіння 
курсу українського купоно-
карбованця. Сьогодні вар
тість купона на чорному 
ринку є 0.65-О.75 рубля за 
один купоно-карбованець. 

Вийшов збірник про П. Маценка 
Торонто. — Українське 

Національне Об'єднання 
Канади видало збірник в 
пану д-ра Павла Маценка 
її.3. , ,Павло Маценко — 
музиколог, композитор і 
громадський діяч". 

Київ. — Президент Лео
нід Кравчук прийняв на роз
мову віцепрезидента відо
мої в світі італійської авто-
м о б і л ь н о ї фірми , , Ф і я т " 
Ренато Руджієро. „Уже роб 
ляться перші кроки для спів 
робітництва *Фіяту' і запо
різького автозаводу і ми 
зацікавлені у поширенні 
ділових плянів", — сказав 
Л. Кравчук. , ,Ми готові 
співпрацювати з Украї
ною", — заявив Р. Руджіє
ро. Президент України вис
ловив готовість прийняти в 
Україні спеціялістів з "Фія
ту" для налагодження конк
ретних ділових зв'язків. 

Лисичанське. — Тут на 
початку жовтня повністю 
зупинено нафтопереробний 
завод, який перестав отри
мувати нафту з Росії. У 
вересні потужність цього 
підприємства була заванта
жена лише на З0 відсотків. 
Останнім часом нафту заку
повували по ціні 24,000 крб. 
за тонну, тому й ціна на 
бензину підвищилася до 60 
крб. за одну літру. Праців
ники заводу звернулися з 
відкритим листом до прези
дентів України і Росії з про
ханням відновити перерва
ні зв'язки з підприємствами 
обох держав. 

Суми. — Заступник голо
ви Руху Олексій Дубовик 
вислав головам районовиx 
та міських організацій Руху 

В УКРАЇНІ 
(3повідомлень У НIАР) 

листа. В листі говориться, 
идо останнім часом почасті
шали випадки переслідуван 
ня членів демократичного 
руху з боку представників 
органів державного управ
ління, в наслідок чого з 
праці було звільнено декіль 
коx осіб. О. Дубовик закли
кає зібрати інформацію про 
подібні випадки на місцяx і 
передати у крайову органі
зацію з метою оперативно
го реаґування на свавілля 
чиновників, а також для 
оприлюднення та вирішен
ня питання про дисциплінар 
ну чи кримінальну відпові
дальність за порушення тру 
довиx і політичних прав 
громадян. 

Луганське. - В обласній 
державній адміністрації від 
булася нарада, на якій обго
ворювалися питання вико
нання закону про мови на 
Луганщині. На нараді зроб
лено висновок, що праця 
йде незадовільно, українсь
ке населення позбавлене в 
переважній більшості права 
вчити дітей рідною мовою 
— тільки 7.6 відсотків за
гальної кількости учнів ма
ють можливість навчатися 
в українських школаx і кля-
саx. 

Симферопіль. — На над

звичайному засіданні Мед-
жилісу кримсько-татарсько 
го народу вирішено дома
гатися створення комісії під 
егідою Організації Об'єд
наних Націй та правоохо
ронних органів, які б роз
глянули питання про пору
шення прав кримських та
тар у Криму. 

Севастопіль. — Тут з діло 
вими відвідинами перебува
ли президент американсь
кої фірми „Вінд-равер" 
Джордж Каніно. Згідно з 
домовленням з міністерст
вом енергетики України, ця 
фірма взялась за постачан
ня до Криму вітроенерге
тичних апаратів. Для прис
корення здійснення програ
ми американці запропону
вали розмістити замовлен
ня на виготовлення ряду 
частин для цих агрегатів на 
кримських підприємстваx. 

Київ. — Кабінет Мініст
рів України вніс зміни і 
доповнення до постанови 
про заходи щодо здійснен
ня закону про регабілітацію 
жертв політичних репресій 
в Україні. 3окрема змінено 
назву і текст становища про 
порядок виплати компенса
цій, повернення майна або 
відшкодування його вартос 
ти регабілітованим. Внесе
но також зміни і доповнен
ня до становища про комісії 

(Закінчення на crop. З) 

На зміст збірника скла
даються автобіографічні 
дані, деякі статті й музичні 
твори, докторська дисерта
ція та спомини деяких авто
рів, які його знали чи з ним 
співпрацювали. 

Ось дещо із поданого змі
сту: „З автобіографії д-ра 
Павла Маценка — на під
ставі інтерв'ю проф. Р. Єри-
нюка"; П. Маценко — „Моя 
праця в УНДомі"; „Поча-
тки моєї праці в УНО, Він
ніпег"; , ,Архангельський 
глас' як військовий клич' "; 
„Склад та технічна будова 
мелодій Київського Розспі
ву Р Почаївському Iрмолоє-
ві, вид. 1775 р." (дисерта
ція); „Розгойдались пінні 
хвилі" (релігійна компози
ція); статті про М. Фомен-
ка, О. Кандибу-Ольжича та 
листування з О. Кошицем, 
С. Людкевичем, П. Печені-
гою-Углицьким та інші. 

3і статтей про П. Мацен
ка: Марія Говійка-Підкович 
- „Українські літні курси 
УНО"; С. Яременко - „Д-р 
П. Маценко і церковна му
зика"; В. Ревуцький — „3а 
межами основиниx зацікав
лень"; О. Костюк — ,,П. 
Маценко — сіяч українсь
кої музики та співу"; N. 
Hodowany-Stone - , ,Dr. 
Pavlo Macenko at St. Vla
dimir's College"; W. Kiymkiw 
— „Dr. Pavlo Macenko — 
scholar, teacher, musician, 
community leader, friend"; 
„J. Melnyk - - „Dr. Pavlo 
Macenko"; G. J. Perejda — 
„A study of histories of Uk
rainian church music". 

В бібліографії подано пра 
ці д-ра П. Маценка та вибір 

(Зашнченнн на crop. 4) 

Москва. — У понеділок, 
19-го жовтня, президент 
Росії Боріс Єльцин підпи
сав указ про мораторіюм на 
нуклеарні випробування, в 
якому сказано, що термін 
дії мораторіюму на нуклеар 
ні випробування продовжу
ється до 1-го липня 1993 
року. В повідомленні пресо
вої служби президента Росії 
підкресл1ено, що розпоряд
ження Єльцина зв'язане з 
припиненням нуклеарниx 
випробувань Францією і 
ЗСА. 

Як відомо, президент ЗСА 
Джордж Буш підписав за
кон про припинення випро
бувань на початку жовтня 
на термін дев'ять місяців. 
Закон дозволяє ЗСА відно
вити випробування, але в 
І997 році вимагає припини
ти їх остаточно. 

і У документі міститься 
І також заклик до керівників 
І Великобританії і Китаю яко 
І мога швидше ввести мора-
I торіюм на власні випробу-
I вання. 
І Указ російського прези-
1 дента тепер повинна сxва-
j лити Верховна Рада Росії, 
І яка, напевно, проголосує за 
І нього . Президент е с е р 
І Міxаш Горбачов оголосив 
І про односторонній мора

торіюм на нуклеарні випро
бування незадовго до серп
невого путчу минулого ро
ку, а Єльцин його продов
жив. В цьому році Ґорбачов 
звернувся до всіx нуклеар-
ниx держав із закликом при 
єднатися до мораторіюму. 

Однак Великобританія 
має іншу точку зору: „Якщо 
ви хочете володіти безпеч
ним і надійним засобом 
стримування, ви повинні 
продовжувати випробуван
ня, - сказав представник 
міністерства закордонних 
справ Великобританії . — 
Тому наше становище таке: 

ми будемо продовжувати 
випробування". Представ
ник міністерства оборони 
Великобританії повідомив, 
що, починаючи від 1987 
року, англійці провели чо
тири нуклеарні випробуван
ня. 

Франція, підписавши між 
народний договір про не-
розповсюдження нуклеар-
ної зброї лише торік, оголо
сила у квітні цього року, що 
збирається припинити нук
леарні випробування на ос
троваx у південній частині 
Тихого океану найближчим 
часом. 

Китайський уряд покищо 
не відгукнувся на ініціятиву 
Росії. 

У СВІТI 
в ПОНЕДІЛОК, 19-ГО ЖОВТНЯ, боснійський президент 
Алія Iзетбеґовіч повідомив, що його уряд готовий 
шдмовитися від ідеї централізованої боснійської держави і 
поділити республіку на три райони: сербський, xорватсь-
кий і мусулманський , з н а д а н н я м для них значної 
автономії . Міжнародні спостерігачі у зв'язку з цим 
в ідзначають, що рішення керівництва Боснії піти на 
поступки викликане побоюванням, що хорвати, номіналь
ні спільники боснійців, можуть за спиною Сараєва укласти 
угоду з сербами і, діставши частину боснійської території, 
з алишать слов 'ян-мусулман наодинці зі сербськими 
збройними формуваннями, що продовжують захоплюва
ти нові території. 

ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ прем'єр-міністра Таджи-
кістану Абдумалік Абдулладжанов, виступаючи в програ
мі російської телевізії, закликав Росію передати для його 
республіки додаткову кількість зброї, щоб вірні таджиць
кому урядові війська могли протистояти постійним 
нападам іслямськиx фундаменталістів. Минулої неділі у 
висліді терористичних акцій загинули популярний естрад
ний співак Караматулла Курбанов і головний мулла 
душанбинської мечеті Абдугаффара. Російські війська, що 
охороняють кордони Таджикістану, ведуть майже щоден
ні бої з озброєними групами, котрі намагаються проник
нути в республіку з території Афганістану. 

Д Е Л Е Ґ А Щ Я ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ Арабської демократичної 
партії зустрілася з лідером Палестинської визвольної 
організації Ясіром Арафатом і передала йому „благосло
вення арабів Iзрашя" за „заслуги" Арафата в ділянці 
мирного врегулювання становища на Близькому Сході. 
Керівник делегації Абдула Вагеба Даравше запевнив, що 
його партія може відмовити у підтримці урядові їцака 
Рабіна, якщо він не доможеться угоди з палестинцями 
протягом року. Досі Арабська демократична партія, 
заступлена в парляменті Iзраїля чотирма депутатами, 
підтримувала уряд Рабіна. Ізраїльські консерватисти 
обурено зареаґували на зустріч Даравше з Арафатом. 
Представники опозиційного бльоку Лікуд заявили, що 
будуть наполягати на позбавленні Даравше парляментар-
ної недоторканости. 

ЗГІДНО З ВИСЛЇДАМИ останнього опитування громад
ської думки, проведеного ізраїльським Центром соціоло
гічн4их досліджень і американським Інститутом соціяль-
ниx проблем з Лос Анджелесу, кожний другий ізраїльтя
нин виступає проти будь-яких територіяльниx поступок 
Сирії в межаx Ґолянськиx пагорбів навіть при умові їх 
обміну на мир між двома країнами.Тільки 10 відсотків 
опитаних висловилися за повне повернення Ґолянськиx 
пагорбів сирійцям. 

3А ТРИ ОСТАННІ ДНІ в Альжирі заарештовано 24 
активних членів Iслямського фронту спасіння, які були 
причетні до терористичних акцій. Викрито цілу мережу 
підпільних бойових осередків партії, конфісковано велику 
кількість зброї, вибухівки, набоїв, медикаментів, засобів 
зв'язку, підривної літератури. Більша частина конфіскова
них речей надійшла до Альжиру з Афганістану, Пакістану і 
Судану. Останні арешти засвідчують, що альжирський 
уряд має до діла з організованою мережею релігійних 
фанатів, котрі пустили коріння по всій країні і йдуть до 
своєї мети з допомогою терору і економічного саботажу. 

40 ЧЛЕНІВ З УГРУПУБАННЯ Революційний рух імені 
Тупака Амару і 5 бойовиків з марксистсько-маоїстської 
організації „Сяюча стежка", що діяли в центральному 
районі Перу, оголосили цими днями про припинення 
збройної боротьби. Вони передали представникам воєн
них властей зброю і вибухівку. Терористи вирішили 
скористатися запровадженим у травні ц.р. законом, який 
звільняє від покари лівацьких бойовиків, що добровільно 
здадуться властям. 

ДЖ. БУШ І Б. КЛІНТОН РОБЛЯТЬ 
ПІДСУМКИ СВОЄЇ 

ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ 
Спартенбург, С. Кар. — 

Засоби масової інформації 
повідомляють, що обидва 
кандидати на президента — 
республіканець і теперішній 
Президент ЗСА Джордж 
Буш і губернатор Аркансо 
Билл Клінтон, відбувши, як 
кажуть коментатори, треті і 
останні президентські деба
ти в Iст Ленсінґ, Мі., роб
лять підсумки виборчої кам 
панії і рівночасно розпачли-
ві заходи для того , щоб 
виграти ці, як каже Клінтон 
історичні вибори. 

Дж. Буш і його найближ
чі помічники ведуть тепер 
кампанію у південних стей-
таx Америки, Джорджії , 
Південній Каролайні та ін
ших і приготовляються ще 
до коротких відвідин захо
ду, зокрема Каліфорнії, яка 
розпоряджає ведикою кіль
кістю виборців, а потім ще 
раз повернуться до стейтів 
середнього заходу, де тепер 
веде свою кампанію канди
дат Демократичної партії 
Б. Клінтон. Буш відвідає 
принаймні 10 місцевостей 
на півдні, дасть численні 
інтерв'ю для преси й телеві
зії, зустрінеться з багатьма 
офіційними особами. Його 
пресовий секретар Марлин 
Фицвотер заявив кореспон
дентам, що Президент і всі 
його помічники будуть вес
ти виборчу кампанію аж до 
дня виборів. „Ви бачили і 
слухали президента Дж. 
Буша, — заявив Фицвотер 
кореспондентам, - отже 
ви бачили майбутню Аме
рику, яку представив вам 
фахово і непідфальшовано 
Буш, людина щира, відкри
та, фахова — патріот своєї 
країни". 

Не зважаючи на пропаґан 
дивну і негативну у відно
шенні до Буша кампанію, 
що її ведуть деякі засоби 
масової інформації, Прези
дента зустрічають на стан
ціяx, у великих заляx, на 
стадіонах тощо великі маси 
ентузіястів. В одній місце
вості, кажуть кореспонден
ти, Буша зустрічала велика 
товпа народу, приблизно 
коло 20,000 осіб. 

Темою виступів Дж. Бу

ша є Клінтон і його намаган 
ня підвищувати податки і за 
допомогою працюючої ма
си перетворити Америку у 
„вельферську державу". 

Б. Кл інтон н а т о м і с т ь , 
виступаючи в Чикаго, до 
веліIкої кількости присут
ніx, про що подбали місце
ві демократи, передчасно 
проголосив себе ,,перемож
цем" і за це тепер картають 
його деякі газети, включно 
з ,,Ню Йорк Таймсом". У 
Iредакційній статті , ,Ню 
Йорк Таймсу" з 21-го жовт
ня редакція каже, що ніхто 
не змушував Клінтона скла 
дати самовбивчі заяви про 
те, що він ніколи не буде 
накладати податків на се
редню клясу американців, а 
фонди для своїx соціяльниx 
програм діставатиме з ін
ших джерел , з д о г а д н о з 
оборонного бюджету. На 
думку газети Клінтон пі
шов по шляху Волтера Мон 
дейла, який в 1984 р. гово
рив про підвищення подат
ків і програв вибори. Буш 
натомість вже не говорить 
,,читайте з моїx уст" ,а про
сить, щоб виборці познайо
мились з його економічним 
пляном на наступні чотири 
роки і з цього зробили свій 
висновок. 

Стратеги Клінтона вже 
проголошують його пере
можцем, а навіть передска-
зують протру Буша, хоч для 
цього ще немає жодних пщ-
став, — кажуть політичні 
спостерігачі. 

В наступному тижні шля
хи Клінтона і Буша розій
дуться: Буш по'їде на захід і 
середній захід, Клінтон піде 
по стопам Буша на південь, 
правдоподібно для того, 
щоб заперечити те, що ска
зав Буш виборцям. 

Очевидно, можна опти
містично висловитись про 
добре зорганізову і скоор
диновану кампанію Клінто
на, який отримав значну 
допомогу від засобів масо
вої інформації, які в більш0 
сті перебувають в рукаx 
демократів, або лібералів, 
але про перемогу говорити 
вже тепер ще завчасно, — 
кажуть коментатори. 

В АМЕРИЦІ 
ЧИМАЛО КИТАЙСЬКИХ студентів, які студіюють в 
американських університетах і коледжах, втративши віру 
у демократизацію на своїй батьківщині, особливо тепер, 
коли пекінські лідери перебудовують цілу систему 
правління, залишаючи за собою право контролі над цілою 
державною структурою, попросили Державний департа
мент надати їм право постійного перебування. Студенти 
переконані, що таке право вони отримають , заявив 
кореспондентам представник студентського об'єднання 
китайців Джаво Гайчін. Досі серед китайських студентів 
існувала традиція, що вони після закінчення студій 
поверталися до К Н Р , щоб допомогти батьківщині. 
, ,Більшість з нас хотіли б повернутись до дому, -
підкреслив у розмові з кореспондентом АП Гайчін, — але 
чимало з нас втратили вже віру у реформи і демократиза
цію, яких не здібні перевести комуністи КНР". 

П Р О В І Д Н А А М Е Р И К А Н С Ь К А компанія „Зірокс" 
сконструювала і випродукувала портативний варіянт 
апарату для сліпиx, який „говорить". Апарат здібний 
читати тексти і передавати їх електронічним голосом 
власникові. Апарат „Рідінґ-едж", розміром дещо більшим 
від звичайної бюрової течки, важить дев'ять кілограмів і 
буде продаватися по ціні 5,495 дол. Новий апарат оглянули 
кореспонденти на спеціяльній пресконференції. Компанія 
„Зірокс" переконана, що її нові „голосові" апарати будуть 
користуватися великим попитом. 

КОЛИШНІ В'ЯЗШ-ЗАКЛАДНИКИ, свого часу захопле
ні проіранськими терористами, Джозеф Сисиппіо і Дейвид 
Джейкобсон зажадали від Ірану відшкодування у висоті 
600 міл. дол. У формальному документі, переданому 
тегранським керівникам через дипломатичні канали, 
говориться, що іранський уряд може дуже легко здійснити 
вимогу і виплатити їм відшкодування із заморожених в 
американських банках іранських активів. Сума замороже
них в ЗСА капіталів Ірану переходить І0 біл. дол. 
Документи Дж. Сисиппіо оформив у вашілпгонському суді, 
а адвокат пошкодженого Френк Мирфі заявив журналіс
там, що Сисиппіо має повне право домагатися відшкоду
вання, покликуючись на іранські капітали в ЗСА. Колиш
ній голова відділу закордонних вкладів в мшістерстві 
фінансів ЗСА, Ричард Нюкомб заявив, що він не вірить у 
позитивне полагодження тієї справи, тим більаїе, що Іран 
вже раніше виплатив, мабуть за згодою Уряду ЗСА, по два 
міл. долярів за кожного закладника. 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР. 22-го ЖОВТНЯ 1992 

Продаж зброї 

Холодна війна скінчилася, але залишилися в 
усіx країнаx маси накопиченої зброї. Залишили
ся теж фабрики, працюючі для військових цілей 
і перехід їхньої продукції на мирні цілі - це не 
проста і легка справа. Росія одідичила від 
Совєтського Союзу чи — не найбільші склади 
найрізнороднішої зброї, почавши від крісів і 
скорострілів та скінчивши на ракетаx, на різну 
віддаль й підводні човни з викиднями ракет із 
атомовими ,,головками". Росія такої маси стра
тегічної зброї не потребує, не тільки тому, що 
розвал імперії автоматично закінчив епоху 
російського агресивного імперіялізму, але й 
тому, що внутрішня ситуація Росії перекреслила 
її експансивність. 

Наполеон сказав, що для ведення війни 
гіотрібні три речі: 

,,Гроші, гроші і гроші". Грошей Росія не має 
навіть для заспокоєння власних громадян, які 
(подібно, як в Україні) отримують заробіткову 
платню співмірно меншу, ані ж вимагає най-
скромніша життєва стопа. Шукаючи твердої 
валюти - Росія випродує - не запитуючи 
України - кораблі Чорноморської фльоти і 
випродує всіляку зброю, особливо цю, яка 
стоїть вище зброї інших східніx країн. Самі 
російські керівні кола, включно з президентом 
Борісом Єльцином, з тим продажем не дуже 
окриваються і тому американська розвідка має 
докладну евіденцію - кому що продано і далі 
продається. Частину цього матеріялу, що його 
зібрав Пентагон, проголосив ,,Ню Йорк Тайме" 
з 18-го жовтня ц. р. і ,,Свобода" принесла вже 
вістку про цю історію з покликанням на ,,Ню 
Йорк Тайме". З отих інформацій виходить, що 
Америка не так лякається скріплення збройної 
сили суходільного Китаю, головного купця 
російської зброї, як перепродажу зброї країнам 
так званого „третього світу", себто „невтраль~ 
ним", між якими є ворожі Заходові держави. 

Уряд Єльцина у цьому відношенні не різни
ться від колишнього уряду Горбачова: йому 
політично близькі такі країни, як Іран, без уваги 
на його мусулмансько-теократичний режим, чи 
Сирія і протектор міжнародного тероризму Лібія 
Муаммара Каддафі. Ніяка держава, яка має 
гроші, не має найменших труднощів купити 
зброю для суx0путньої армії включно з танками 
найновішого типу. Навіть Німеччина і Франція 
ііродукують їх. Але острах американської дер
жавної верхівки стосується продажу Москвою 
нових технічних винаходів, як, наприклад, скріп-
пювання урану, головної складової частини 
атомової зброї. Цілий західній світ з Америкою у 
проводі найбільш стурбований поширюванням 
так званого атомового Клюбу. Щоб протидіяти 
зростові власників ядерної зброї ~ підписано 
міжнародну конвенцію, що посідачі ядерної 
зброї не сприятимуть і не помагатимуть неатом-
ним країнам - осягати ядрову зброю, !снує 
умова, що атомну енергію можна вживати тільки 
для мирних цілей. У практиці ледве чи половина 
членів ,,атомового Клюбу" тримається тиx 
3060В'язань. Найменше тримався цієї умови 
Совєтський Союз і найменше тримається тепе
рішня Росія. Уже забувся голосний на ввесь світ 
суд в Америці над Джуліюсом і Етель Розенбер-
гами. Працювали вони, як відомо, в американсь
кій xемічній лябораторія для військових цілей і 
зрадили большевикам формулу продукції ато
мової енергії. Це було у 1951 році. їх 0боїx 
стратили на електричних кріслаx. 

Від того часу винахідливість у ділянці смер
тоносної зброї пішла стомилевими кроками 
вперед. Яка вразлива Америка на пункті існую
чої атомової зброї ~ знає Україна, як-то безпе
рервно турбується Пентагон, - що діється з 
ракетами з атомними ,,головками", стаціонова-
ними у підземелляx України. Тому-то тепер 
знявся гамір, що Росія, зорієнтована на демокра-
тичний Захід, помагає недемократичним держа
вам Близького, Середущого і Далекого Сходу 
удосконалювати свій збройний арсенал, над 
яким ніхто не має контролю та який знаходиться 
у безвідповідальних рукаx. Іронія цієї проблеми 
така, що й сама Америка має надмір зброї, у 
зв'язку з дволітньою рецесією попала у грошову 
скруту і продає бомбардувальники і всяку іншу 
новітню зброю Савдійській Арабії, чи Еміратам 
та іншим заприязненим країнам. 

Учен^ ^ ті бизнесу тішаться новими винахо
дами, Ал іабуть, не варто радіти з приводу 
винаходIь ,і\ спричиняють найбільшу журбу за 
долю народів. Винахід ядрової зброї - це 
нещастя людства. 

Ще в грудні 1988 ро
ку „Культура і Життя" 
помістила статтю про Ма
зепу під заголовком „Iз 
тавром зрадника..." разом 
із поемою Сосюри, автора 
вірша „Любіть Україну", де 
кажеться: 

/ довгі вуса, наче кіт, 
Гризе він у безсилій люті. 
Ні! Не зламать Петра 

могуті! 

(Люди ті добре знали, що 
воно було багато важніше 
xвалити Петра, чим Леніна) 

Це були часи, де гострий 
виступ Бориса Олійника на 
всесоюзній конференції КП 
е с е р в липні 1988 року 
(„...національна мова... по
ступово якось зникає з діло
водства, з державного і пар
тійного вжитку. ...В бага
тьох містаx вже не існує 
шкіл рідною мовою" і т. д. 
(викликав сенсацію). Та тут 
в а р т о теж д о д а т и , що в 
липні 1986 року на подіб
ному з'їзді той самий Олій
ник казав: ,,.,.Вороги (цеб
то українські буржуазні на
ціоналісти - M.M.) це прек 
расно знають, що Москва, 
росіяни, як правило, ні сном 
ні духом не знають про те, 
що десь зменшилася кіль
кість, скажімо, шкіл з вик
ладанням рідною мовою"). 

Вислови патріотичного 
пробудження й піднесення 
починають приспішеним 
темпом поширюватись на 
цілий народ, скоро приби
рають організаційні форми 

З НАГОДИ ДВОХ РІЧНИЦЬ 

1 переливаються в політи
ку. Організується (тепер 
уже не дуже потрібне) То
вариство Української Мови 
ім. Тараса Шевченка, На
родний Рух України за пе
ребудову та цілий ряд на
ціональних партій і органі
зацій. 

В політиці найбільш ос
новним зворотом були ви
бори до Верховної Ради 4-
го березня 1990 року. Сьо
годні певна кількість людей 
домагається розпуску Вер
ховної Ради тому, що на
чебто вибори були пофаль-
шовані тоді ще доміную
чою Комуністичною Пар
тією як теж і тому, що бі
льшість депутатів, це ко
лишні комуністи (а тепер 
члени Української Соціяліс-
тичної Партії), які уже не 
репрезентують бажань на
роду. 

В тиx арґументаx є тро
хи правди, але тільки тро
хи. Незаперечним фактом є, 
що у тиx виборах на одне 
депутатське кр ісло було 
майже сім кандидатів. Мож 
на теж сказати, що некому-
ністам було важливо виг
рати вибори, тому що все 
таки формально з 443 но
вообраних депутатів 14,9 
відс. були некомуністи, а у 
Львівській, Тернопільській, 
Закарпатській та Черніве

цькій областях пропорція 
некомуністів була 41,7 відс. 
В дійсності, на початку ка
денції Верховної Ради твер
ді комуністи були згурто
вані в так званій ,,групі 
239", що є всього 54 відс. 
Формально, в демократич
ному бльоці було 69, тоб
то біля 16 відс. депутатів. 
Останніми часами так бага
то людей „групу 239" поки
нули, що вона перестала 
існувати як така. 
Незважаючи на ті відсотки, 

новообрана Верховна Рада 
у своїй більшості ніколи ан-
тисамостійницькою не бу
ла. Навпаки, вона, так як і 
вся Велика Україна, спершу 
поволі, а згодом скоро пе
реходила і перейшла ево
люцію в напрямі національ
ної свідомости, правдивої 
демократії і останніми ча
сами навіть економіки ві
льних ринків. 

Після усунення берлінсь
кого муру в Німеччині і від
новлення самостійности у 
прибалтійських державаx, 
прийшла черга і на Україну. 
Горбачов напевно журився 
тим, що зррбить Україна. 
Питання найбільш основне, 
бо від того , що зробить 
Україна буде залежати виг
ляд чи навіть доля СССР. 

Чотири місяці після ви
борів до Верховної Ради 

16-го липня 1990 року Вер
ховна Рада приняла Дек-
лярацію про державний су
веренітет України. Того дня 
із 385 зареєстрованих де
путатів за суверенністю го
лосували 355, проти було 4, 
а 26 не взяли участи у голо
суванні. І нагло ціла унітар
на структура СССР захи
талась і затріщала. Під час 
дебат над суверенітетом 
сталась подія, наслідки 
якої мали дуже великий вплив 
на боротьбу українського 
народу за самостійність. В 
тому часі головою Верхов
ної Ради був недавній пер
ший секретар КП У ССР Во
лодимир Iвашко. Та якраз 
тоді відбувся з'їзд КП СС
СР в Москві, на який поїха
ли Iвашко та ряд інших де
путатів. Тоді 6-го липня 
Вячеслав Чорновіл заявив, 
що „...Робота сесії Верхов
ної Ради України (є) паралі
зована через відсутність 
значної кількости членів 
парляменту, комуністів, які 
без дозволу сесії вибули на 
з'їзди КПУ і КПСС. У тому 
числі голова Верховної Ра
ди і його заступник. (...) ... 
пропонуємо негайно від
кликати всіx депутатів УС-
СР... . У випадку іґнору-
вання цієї вимоги і подаль
шого саботування роботи 
цієї сесії... поставити перед 
Верховною радою і наро
дом питання про зміну ке
рівництва Верховною Ра
дою. 

Продовження буде. 

Після вступу, потрібного 
головним чином у щоден
нику, коли йдеться про нез
вичну тему, говоритемемо 
про книжку о. митр. Зено-
на Злочовського в загаль
них обрисах, (щоб залиши
ти ще дещо читачам). Цю 
книжку ціxує те, що вона 
привертає до себе велику 
увагу. Книжка видана ста
ранно під кожним погля
дом на дуже доброму папе
рі. На обкладинці пишаєть
ся трибанна дерев'яна цер
ква. Ноти поміщені в ок
ремому відділі, це прямо 
іспит з писання нот із най
кращою оцінкою. їх вико
нав автор. 

Книжку починають приз
нання і благословення Вер
х о в н о г о А р x и є п и с к о п а і 
Кардинала Мирослава Лю-
бачівського та Митропо
лита СтефанаСулика. Вступ 
Н0Ю статтею є „Яка є му
зика о. митрата Зенона Зло
човського?". Цікава зміс
том і самим стилем писан
ня великометражна авто
біографічна стаття „Життя 
і творчість", оздоблена знят 
ками з гімназійних і сту
дентських часів, не згаду
ючи заставок. З черги ав
тор подає короткий жит
тєпис о. шамб. Генрика Но-
вацького, мабуть тому, щоб 
представити читачеві, що 
собою уявляє ця духовна 
особа, бо саме о. шамб. Г. 
Новацький дав дуже доб
рий відгук на одну з Лі
тургій о. 3. Злочовського, 
кажучи: „Мене вперше вда
рила священність музики". 
У дальших рядкаx акцен-

Яр. Климовський 

РІДКІСНА КНИЖКОВА ПОЯВА 

тує: „Цей твір торує новий 
шлях у розвою церковної 
музики". Свою оцінку кін
чить такими словами: „Щоб 
Ваше апостольство помно
жувало та збагачувало кру
ги цього роду священної 
музики для правдивої Бо
жої xвали та для підкріп
лювання й ушляxетнюван-
ня людських сердець'\ Ваш 
звеличник о. Генрик Но
вацький, колишній дири-
ґент Варшавської Катед-
ри. проф. Семінарії і Кон
серваторії. 

У варшавському „Нашо
му Слові", Михайло Стру-
мінський пише про „Укра
їнську церковну музику на 
Міжнародному Фестивалі у 
Вроцлаві". „Чималою нес
подіванкою Фестивалю, ка
же він, був виступ хору Дер
жавної Філармонії в Ополі з 
концертом української ду
ховної музики .90-особо
вий хор виконав Службу 
Божу, яку скомпонував гро
мадянин ПНР, українець о. 
Зенон Злочовський. П р о 
стора бароккова заля зва
на „Авля Лєопольдіна" бу
ла заповнена вщерть. Про
відний спів, що його в Лі
тургії вів священик, вико
нував артист Філармонії в 
0полі, бас Войцєx Сьмє-
тана. Слухачі прийняли кон 
церт кількахвилинною мо
гутньою бурею оплесків". 

16-го жовтня 1980 року в 
7-ій год., З0 xв. Польське 

Радіо на ІV програмі з Вар
шави передало запис цього 
концерту. „Я виходив з кон
церту захоплений, очаро
ваний красою та пишнотою 
візантійського церковного 
співу" — так висловився 
один із рецензентів. Літур
гія композиції о. Зенона 
Злочовського була двічі від
служена в катедрі св. Хрес
та в Ополі на Великдень 
30-го квітня І978 року і на 
Богоявління 19-го січня 
1980 року. 15-ту Літургію о. 
3. Злочовського виконав 
хор Сілезької Філармонії в 
Катов іцаx 23-го березня 
1989 року о 7-ій год. вечора 
під дириґентурою Яна Вой-
тиxи. Парт ію священика 
співав соліст Войцєx Ян 
Сьмєтана, який перед деся
ти роками виконував цю 
саму партію. 

Від 69-ОЇ сторінки по 139
ту, це винятки з музичних 
творів о. митр. Зенона Зло
човського. Першою є Бо
жественна Літургія на три
голосий мішаний хор. Ці 
самі музичні тексти подані з 
іншого тому також на три
голосий мішаний хор. П'ять 
текстів подано ще з іншого 
тому на чотироголосий мі
шаний хор. З Арxиєрейсь-
кої Літургії на ШОСТИГОЛО-
сий чоловічий хор — „Херу
вимська". З Патріяршої Лі
тургії на дванадцятиголо-
сий мішаний хор подано: 
„Трисвяте", „Ви, що в Xри-

ста" і , ,Хресту Твоєму". 
Не говоритиму про вира

жальні чи тональні засо
би, метроритмічні та фор
мальні принципи, чи ЄМО-
ційно-образний зміст, чи 
взагалі про елементи музич 
ної тканини — це все зали
шаю музикознавцям. До 
речі обширно про музиісу 
автора знаходимо у встуіі-
ній статті, з неї зацитуе-
мо: „Автор ставить нашу 
українську музику на п о ^ 
нішу дорогу, поглиблюючи 
у ній зміст богопочитанш 
та розвиваючи її форми". 

Чимало сторінок присвя
чено ювілеєві 25-річчя ком
позиторської творчости о. 
митр. Зенона Злочовського. 
О. шамб. Миxайло*Федоро-
вич виголосив проповідь у 
Митрополичому Соборі у 
Філядельфії 13-го жовтня 
1985 року під час Подяч
ної Божественної Літургії, 
що її відслужив ювілят. Під 
час Служби Божої співав 
хор парафії св. Івана Хрес
тителя з Нюарку під дири
ґентурою Михайла Добо-
ша. Про цей хор і його мис
тецьке виконання Богослуж 
би написав мґр Богдан Ли-
сяк. „Композитор о. Зенон 
Злочовський" — це допо
відь д-ра Юліяна Колтуна 
на концерт у пошану ювіля-
та. 

„Опис виставки творів о. 
митр. Зенона Злочовського" 
з нагоди 25-ліття його твор 

чости подала Ірина Миxай-
лишин-Райнер. ,,Відзначи
ли музичну діяльність о. 
митр. Зенона ЗлочовськО" 

(Закінчення на crop. 4) 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 
Богдан Сюта 

Київ Музик Фест ' 92 
у ці жовтневі дні Київ 

знову — уже втретє — став 
м іжнародною столицею 
міжнародного музичного 
свята. Для численних лю
бителів музики та гостей з-
за кордону фестивальні буд 
ні перетворились на свят
кові дні. У концертних за
ляx стрінулись музиканти з 
України й Канади, Австра
лії й Нідерляндів, Франції й 
ЗСА, Німеччини й Польщі, 
Литви й Македонії. Твори, 
що прозвучали в концертах, 
могли б задовільнити най-
вибагливіші смаки. Були 
широко представлені прак
тично всі жанри камерної 
музики, хори, духовна му
зика — сучасна й клясич-
на, симфонічн і п о л о т н а : 
симфонії, концерти, поеми. 
Серед музикантів, що при
були в Україну, — люди зі 
світової слави іменами. Це 
композитори Вірко Балей 
(ЗСА), Тео Брандмюллер 
(Німеччина), Дейвид Літтл 
(Нідерлянди), Вальтер Цім-
мерман (Німеччина). В кон
цертах виступили чудові 
виконавці: дириґенти В. Ко
жухар, Т. Кучар (Австра
лія), Р. Кофман, СОЛІСТИ-
виконавці П. Аxонен та Г. 
Свімберґ (клярнет), М. Ле
опард (альт-саксофон), Лю
ба та Iриней Жуки (форте-
піянний дует), Ю. Осінчук 
(фортепіяно), Ю. Мазурке-
вич (скрипка). Мін 4 а Шин 
(фортепіяно), Е. Ф. Н'Кау 
(фортепіяно), камерний хор 
міста Сент (Франція), Е. 
Iдельчук (скрипка), М. Чай-
ковська (фортепіяно) та ці
лий ряд інших. Слухачі ста
ли свідками кількох перших 
виконань в Україні, також 
— світових прем'єр. Своє
рідною прем'єрою став і 
Міжнародний форум музи
ки молодиx, що вперше про 
ходив у рамкаx фестивалю 
(треба сподіватись, що він 
також стане традиційним). 

Цьогорічні концерти вик
ликали у громадськості не 
менший інтерес, ніж минуло
річні — незважаючи на 
складне економічне стано
вище в Україні. Скоріше 
навпаки: інтерес постійно 
зростає. Майже щодня залі 
були повними, а на останніx 
концертах багатьом дове-
пося навіть слухати стоячи. 
Головна ж заслуга того — 
^осить високий мистецький 
рівень виконуваної музики. 

В xоді фестивалю були 
виконані твори — фіналіс
т:'і Другого конкурсу КОМ-
гозиторів ім. Iванни та 
Мар'яна Коців, що прово
диться Асоціяцією дослід
ників голоду-геноциду 1932 
—3З років в Україні. Кон
курсні твори показали ви
сокий фаховий та мистець
кий рівень учасників, якими 
цього року були не лише ук
раїнські автори, а й компо
зитори з-за кордону. Лауре
атами стали В. Бібік (за 

твір „Плач та молитва" — 
2-га нагорода), 3. Багінсь-
кий (за твір „Threnody" — 3-
тя нагорода) та Г. Овча-
ренко (за твір „Обпалена 
мальва" — спеціяльна наго
рода для молодого компо
зитора). Першої нагороди 
присуджено не було. 

Серед творів, що прозву
чали в концертах, цілий ряд 
композицій завдяки своїй 
новизні, щирості втілених 
почуттів, мистецькій довер-
шености стали справжніми 
подіями в світі музики. І 
були це твори не лише сим
фонічні (як от елегія Л. Гра-
бовського „Ворзель", „Льо 
кальйа музика" В. Ціммер-
мана чи Концерт ч. 1 для 
скрипки з оркестрою В. Ба-
лея), а в хорові (Літургія 
ч. 2 Лесі Дичко), ораторі-
яльного („Молитва Кате
рини" І. Карабиця) та ка
мерних жанрів (Квартет 
для саксофонів Г. Гаври-
лоць, Вісім трагічних кар
тин для струнного тріо В. 
Губи, „П'ять весільних лад-
кань з Покуття" О. Коза-
ренка, камерний концерт 
,,Fractal harmonias" Д. Літт 
ла, Диптих для струнних М. 
Скорика, тріо „Аег" Б. Фур-
рер, кантата „Спів для рів
нодення" Ю. Ланюка). 

Музичні враження, зали
шені фестивалем, дуже різ
номанітні, але — однознач
но — позитивні. Прозвуча
ло багато прем'єр, як укра
їнських, так і світових, та й 
левина частка виконавчих 
творів — композиції цього, 
чи минулого року написан
ня. Та цього року серед 
новооприлюднениx опусів 
багато зразків щонайвищо
го рівня. Відомий компози
тор з Парижу Мар'ян Ку-
зан сказав з цього приводу, 
що нині вже „можна не тіль
ки бачити, чого хочуть до
сягнути молоді автори, але 
й спостерігати, як вони вмі
ють цього досягнути". Це 
дуже приємна тенденція для 
розвитку фестивалю, який 
впевнено простує до висот 
європейського рівня, в кон
цертних заляx звучали тво
ри по-спражньому вартісні 
й високопрофесійні, пошу
кові й такі, що є етапами 
творчого розвитку компо
зиторів, звучали у справді 
першорядному виконанні 
українських та закордон
них музикантів. 

У концертних заляx мож
на було побачити компози
торів, музикантів — вико
навців й музикологів, чис
ленних шанувальників мис
тецтва звуків. Велися бесі
ди, дискусії, йшов обмін 
думками між музиками різ
них країн. Все, як і личить 
бути на престижному фору
мі музики. А саме таким і 
став Київ Музик Фест ' 92. 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА Д О П О М А Г А Є Б А Т Ь К А М 

В И Х О В У В А Т И Д И Т И Н У , 

Микола Бараболяк 

ДЕКІЛЬКА ЗАВВАГ 
ДО п р о е к т у КОНСТИТУЦІЇ 

УКРАЇНИ 
I I І 

В українському Проекті віддзеркалюється — повторюю 
— незважаючи на симпатії для президентської системи, 
нехіть передати Президентові всю виконавчу владу без 
контролі Парляменту, крім фіскальної, на що вказує 
передача не всіx міністрів під контроль Президента. Та тут 
насувається питання: чому міністра юстиції можна відсу- . 
нути, а міністра едукації чи торгівлі ні? 

Прероґативи Президента з'ясовані в Проекті більш
менш стандартно. Вражає постанова про рівень освіти 
кандидата і знання української мови. Місце для таких 
деталів у конституційному законі. З таких постанов, що їм 
не місце в Конституції можна б ще назвати постанову, що 
Президент представляє Україну у міжнародних відноси
нах (стаття 178—2) — не самозрозуміло це?; дає відповіді 
на засіданняx Н З у зв'язку3 запитами (стаття 1 7 8 — 7 ) , -
таке прийнято в парляментарниx системаx — не в 
президентській — вживає необхідних заходів щодо 
забезпечення державної і громадської безпеки (стаття 
178—16); сприяє задоволенню національно-культурних, 
духовних і мовних потреб українців, що проживають в 
інших державаx (п. 29); повноваження Президента 
припиняються достроково (конче вживати це російське 
,,строк?") у випадку задоволення його прохання про 
відставку (стаття 183—4). Маю теж сумніви, чи розумно 
покладати на прем'єр-міністра виконування президентсь
ких обов'язків в разі принення виконування ним його 
обов'язків (стаття 189). Прийнято передати їх обраному, а 
не номінованому представникові влади. 

При цій нагоді дозволю собі зробити два мовні 
завваження: ,,Указ" — концепт, який прийшов до нас з 
Москви. Чому не вжити міжнародно прийнятий термін 
„декрет"? Ще від римлян він. Друге, що мене вражає, це 
мова про „посаду" Президента чи міністра. Стараюсь про 
посаду професора, чи в банку; тут мається на гадці 
джерело заробіткової праці. Не вжию навіть слова 
,,посада", коли б старався про роботу в поліції. На пост 
Президента обирають, а кандидат на нього повинен 
радше уважати його працю як сповнювання історичної 
місії, чим „теплою" посадою. 

Кабінет міністрів 

Прем'єр-міністер здійснює безпосереднє керівництво 
Кабінетом міністрів... відповідальний перед Президен
том" (стаття 191). Наче американський шеф бюра Прези
дента? Та ж його затверджує і він може бути відкликаний 
постановою Н3. Стаття 178—12 каже, що „Президент 
представляє Н3 кандидатуру на посаду прем'єр-міністра 
і пропозицію про його звільнення, але з того не виходить, 
що Н3 не можуть його звільнити і без такої пропозиції 
виявити йому „вотум недовір'я", як це прийнято в західній 
термінологі ї . На всякий випадок цей пункт вимагає 
уточнення. Неясність зумовлена, виглядає, тим, що 
Проект намагається дати парляментові якнайменше 
впливу на виконавчу владу. А це скринька Пандори! 

Судова влада 

В цій ділянці для мене незрозумілими і чужими є дві 
постанови Проєкту: про „господарські суди" (стаття 203) 
та про „призначення судців Радою Послів на підставі 
конкурсу" (стаття 209). Котрі справи є „господарські"? 
Напішклад,залеглість в плаченні чиншу за помешкання? 
Може годилось би розглядати окремими судами скомплі-

ковані торговельні справи, особливо ці, які виринають на 
тлі міжнародних торговельних стосунків, де вимагається 
від суддів спеціяльної поінформованости в міжнародному 
праві та звичаях, і очевидно і фінансів. Факт, що „госпо
дарські суди" організовують на обласному рівні, вказував 
би на те, що мова тут саме про торговельні справи, а тільки 
назва викликає непорозуміння. Серйозні сумніви викликає 
теж оця постанова: „Мирові судді, судді загальних і 
господарських су дів,,. призначаються Радою Послів за 
результатами конкурсу". Мені зрозуміло , що можна 
розписати конкурс наприклад, на посаду директора 
приватного банку або адміністратора шпиталя. Але 
призначувати таким способом суддів? І то доручити теж їх 
номінацію законодавчому органові — Раді Послів? 
Правда, ця Рада має мати спеціяльний орган, Вищу 
Атестаційну комісію г яка рекомендує кандидатів (стаття 
210). На підставі того , що написано у Проекті годі 
виробити собі погляд яких суддів, а тим саме яке 
судівництво плянується в Україні. Характер судівництва 
надає підбір його жерців і коли в громаді не вважається 
суддів за своєрідних Гарантів і носіїв правди, то воно не 
сповняє своєї ролі в державі. Судівництво може підпасти 
політизації. Вершком демократичности судової системи 
уважалось колись йиборність суддів. Ми у ЗСА знайомі з 
такою системою. На листу кандидатів на суддів у виборах 
попадають тут звичайно люди добре бачені проводом 
партії; їх правничі кваліфікації, а головно моральні, не 
відіграють великої ролі. Як я голосую на суддів у тиx 
виборах? Перекреслюю всі імена, бо нічого про кандидатів 
не знаю. Федеральних суддів у ЗСА призначує Президент, 
затверджує Сенат. Але і тут партійність і політичні мотиви 
грають більшу ролю чим кваліфікації кандидата. Прига
дуєте метушню з потвердженням кандидатів до Найвищо
го Суду, Борка і Тампсона? 

Продовження буде. 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 22-го ЖОВТНЯ 1992 

Заходом місцевого Осе
редку Народного Фонду 
Допомоги Україні, відбувся 
тут у п'ятницю, 2-го жовтня 
1992 року, в церковній залі 
св. Трійці ввечорі панель 
про найновіші події в Ук
раїні, на якому виступали 
очевидці, які щойно повер
нулися з України: голова 
Координаційного Комітету 
Допомоги Україні (ККДУ) 
д-р Богдан Бурачинський, 
заступник голови УАКРа-
ди інж. Євген Стаxів і голо
ва місцевого Осередку На
родного Фонду Допомоги 
Україні д-р Осип Мороз. 

Панель відкрила і ним 
проводила культурна рефе-
рентка Осередку Евгенія 
Рубчак, яка теж щойно по
вернулася з України і була 
під враженням подій в Ук
раїні. 

Д-р Бурачинський дуже 
докладно змалював сучас
ну ситуацію в Україні, не 
затаюючи негативів, але і 
не забуваючи згадати і про 
позитиви. Україна має без
ліч проблем — економіч
них, екологічних, мілітар
них, митних. До них до
дається потреба боротьби з 
хабарництвом, корупцією, 
зростанням злочинности, 
постійні атаки з боку росій
ських шовіністів — руцкиx, 
жириновськиx, касатоно-
виx, а то й антиукраїнські 
витівки власних партокра
тів, з-під стягу Соціялістич-
ної партії України (на ділі 
комуністичної), яка має чис
ленне представництво у ВР 
України, як і чималу під
тримку серед кіл колиш
ньої партійної номекляту~ 
ри, в рукаx якої на місцяx 
перебуває ще влада. Що
правда, частина цієї номен-
клятури включилася у бу
дівництво української дер
жави, але є серед неї й бага
то таких, що бльокують 
приватизацію, обстоюють 
державну регуляцію цін і 
таку податкову систему, яка 
нівелювала б приватну іні-
ціятиву. Дуже складною 
проблемою залишається 

Панель в Кергонксоні на тему: 
найновіші події в Україні 

все ще справа Криму і Чор
номорської фльоти. Треба 
дійсно подивляти диплома
тичний хист Президента 
Кравчука розв'язувати ці 
незвичайно важкі проблеми 
зрівноважено і спокійно, 
маючи на увазі передусім 
добро держави, що стверд
жують з подивом навіть 
закордонні спостерігачі і 
дипломати. 

Більш детально допові
дач зупинився на київських 
історичних подіяx з нагоди 
проголошення першої річ
ниці відродження українсь
кої держави і С в і т о в о г о 
форуму українців. З усіx 
країн української діяспори, 
Сходу і Заходу, з'їxалися до 
Києва і Львова громадсько
політичні і культурні діячі, 
щоб своєю безпосередньою 

xовим оркестром держав
ного гимну України про
мовляв Президент України 
Леонід Кравчук, а потім 
президент Державного Цеп 
тру УНР в екзилі Микола 
Плав'юк,який зачитав гра
моти про складення повно
важень Уряду УНР в екзи
лі і передання повноважень 
Президентові України, а 
тим самим припинення ді-
яльности ДЦ УНР в екзилі. 
Складаючи свої уповнова
ження, президент ДЦ УНР 
в екзилі заявив, що „прого
лошена 24-ГО серпня і ут 
верджена 1-го грудня 1991 
року народом України ук
раїнська держава продов
жуй державно-національну 
традицію УНР і є правонас-
тупницею УНР". 

Після цього незвичайно 
уча,стю засвідчити свою ду- ^ 'урочистого засідання від-
xовну солщарність з мате
риком. В програмі були 
з'їзди, конференції, маніфес 
тації. 21-го серпня розпочав 
роботу Світовий форум ук
раїнців, на якому виступив 
Президент України Леонід 
Кравчук. У своєму виступі 
він підкреслив важливість 
консолідації демократич
них сил України на сьогод
нішньому етапі державо
творення і зазначив, що 
роль об'єднуючої сили по
винен був відіграти Рух, але 
на сьогодні Рух уже розпав
ся і найбільша вина за роз
кол Руху лежить на В. Чор-
новолові. Це нефортунне 
ствердження президента 
викликало гострий протест 
з боку прихильників в. Чор-
новола. 

22-ГО серпня відбулося у 
палаці культури „Україна" 
урочисте засідання Верхов
ної Ради і Уряду з участю 
представників політичних 
партій, громадських орга
нізацій з нагоди першої річ
ниці проголошення неза-
лежности України. Після 
виконання військовим ду-

СУМ ЙОНКЕРС 
~~~""~^ влаштовує: лихачу 

JACKAPMy 
в неділю, 

1-го листопада 
від 3-00;G-0O 
в домі СУМ 

З0| Palisade Ave. Йонкерс 

^ Г Р И 
Ш ЗАБДВИ 
І БУФЕТ 
Ф НЕСїїОДIВАНКИ 

Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 
КЛІВЛЕНД, Огайо 

ПОВІДОМЛЯЄ, щ о 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАРАДИ 
ОКРУГИ 

відбудуться 

в неділю, 8-ГО листопада 1992 року 
о год. 2-ій по пол. 

в залі їм. Митрополита Андрея Шептицького 
572О State Road, PARMA, Ohio 

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

Конвенції наступних Відділів: 

18, 50, 102, 108, 112, 115, 166, 180, 222, 233, 240, 
291, 295, 328, 334, 358, 364 

Гостей, членів Українського Народного Союзу радо вітаємо. 

НА ПОРЯДКУ НАРАД: 

1. Відкриття 
2. Перегляд організаційної праці Округи у 1992 р. 
3. Слово головного секретаря УНС ВОЛОДИМИРА СОXАНА 
4. Перегляд забезпеченевиx продуктів УНС та підходу до 

продажі забезпечення 
5. Схвалення пляну організаційної праці на останні місяці 

біжучого року 
6. Внески, запити 
7. Закриття нарад 

В нарадаx візьмуть участь: 

В о л о д и м и р С 0 X а Н , ГОЛОВНИЙ секретар УНС 

Т а р а с Ш м а ґ а л а , ГОЛОВНИЙ радний унс 
3а УПРАВУ ОКРУГИ: 

Василь Ліщинецький, голова 
Марія Бобечко, секретар Богдан Семків, касир 

бувся святковий величавий 
концерт. 24-ГО серпня на 
площі Богдана Хмельниць
кого біля стін святої Софії 
відбулося Віче з нагоди пер
шої річниці проголошення 
незалежности України з 
участю Президента Украї
ни Леоніда Кравчука, голо
ви Верховної Ради Івана 
Плюща, народних депута
тів, представників Уряду і 
гостей з діяспори. 

В Маріїнському палаці 
відбулася урочиста переда
ча нинішньому керівництву 
української держави істо
ричних реліквій, — КЛЄЙНО-
дів Мазепи, президентської 
печатки і документів прези
дентові України Леонідові 
Кравчукові, голові Верxовг 
ної Ради Іванові Плющу і 
тодішньому прем'єр-мініст
рові Вітольду Фокіну. 

На Хрещатику, в усіx ра
йонах міста тривали свят
кові виступи спортсменів, 
ансамблів художньої само-
діяльности, фолкльорниx 
колективів, а вже найбіль
ше зібралося люду, коли 
проголошено маршовий пе
рехід української Націо-

і нальної Гвардії в новій чу
довій формі. Особливої уро 
чистости надало Богослу-
ження у соборі Святої Со
фії. 

Можна сказати, що Все
світній форум українців ви
конав своє завдання, утво
рено Українську Світову 
Координаційну Раду, ме
тою якої є сконсолідувати 
світове українство. Прик
рим дисонансом були нетак 
тові виступи деяких діячів з 
діяспори на форумі, з кри
тикою уряду і президента, 
що викликало невдоволен
ня в багатьох присутніx 
власне через те, що було 
виголошене на невідповід
ному місці. 

Е. Стаxів говорив про ті 
самі події в їх політичному 
аспекті, наводив багато ін-
формацій із газет в Україні, 
як там висвітлюють події. 
Він ствердив, що Україна 
розбудовує і закріплює 
свою суверенну державу. 
Програма, яку проголосив 
тому два роки Рух про те, 
що в Україні всі мають рівні 
права — українці, росіяни, 
поляки і інші нації, була 
правильною. Таку політику 
треба продовжувати далі, 
бо це найб ільш успішна 
політика. 3а Україною пиль 
но спостерігають „сильні 
світу цього" на чолі з Аме
рикою. Україна має добру 
марку перед Заходом тим, 
що останні роки тут був 
спокій завдяки мудрості 
політичних діячів. Екстре
мізм доводить до контрек-
стремізму, і тоді є небезпе
ка 3ударів. Не можна сьо
годні говорити, що хтось є 
більшим патріотом, а хтось 
меншим. Ніхто не має мо
нополю боротися за Украї
ну, як хоче тягнути віз, не 
треба його відпихати. Чва
ри знищили в минулому 
нашу Батьківщину. Отже, 
ми мусимо бути всі заодно. 
Треба забути про реван
шизм. Тільки в малокуль
турних народів є реван
шизм, а ми є культурним 
народом. 

Сьогодні комуністи поді
лилися: є такі, що далі сто
ять на базі КПУ, в них „у" в 
кінці, і є українські комуніс
ти, в яких „у" спереду — 
,,УКП". Тому тиx, що дба
ють про Україну, ми не по
винні відкидати. Ми муси
мо створити фронт Націо

нальної 3годи, хоч, звичай
но, є такі люди в уряді, яких 
треба змінити. Важливо до
тримуватися демократич
них принципів. Всі супереч
ності вирішувати через ком
проміс. Нам залежить, щоб 
великі держави мали добру 
думку про нас, і вони її 
покищо мають, бо ми не 
зробили жодної помилки. І 
дай Боже, щоб не зробили. 
Екстремізм —це нещастя. 
Екстремізм в Грузії нищить 
Грузію. Грузини ще не ста
ли самостійними, а вже 
гноблять осетинів. Молда
вани гноблять гагаузів і 
українців. Навіть Литва і 
Естонія зробили помилку, 
коли сказали, що не дадуть 
росіянам голосувати. А ми 
сказали: всім рівні права, і 
тому так добре пройшов 
референдум. Референдум — 
це свято нашої перемоги, 
найбільшої у нашій історії. 

Доповідач брав активну 
участь у святкуванняx з на
годи 50-ліття УПА в Києві, 
яке пройшло на високому 
поземі і був теж присутний 
на святкуванняx УПА в Тер 
нополі, яке там мало чисто 
партійний характер. 

Відносно непристойних 
виступів деяких наших дія
чів на форумі в Києві, го
ловно голови СКВУ Юрія 
Шимка, то УАКРада відме
жувалася від подібних вис
тупів, вважаючи, що вони є 
шкідливі для нашої справи. 

Д-р Осип Мороз вже шос
тий раз з черги, після три
м ісячного перебування , 
щойно повернувся з Украї
ни, де в університетах у 
Києві й інших містаx викла
дав менаджмент. Як член 
робочої групи, покликаної 
випрацювати концепцію За
кону про Державну службу 
^ Україні.він брав участь з 
нарадаx ініціятивної груги 
Комісії Верховної Ради п!)0 
Державну службу і поділяв
ся своїми спостереженнями 
щодо праці тієї Комсі ї . 
Прийнято ряд рішень для 
підвищення ефективюсти 
функціонування викокавчої 
влади. Вирішено, що і итан-
ня державної служби має 
розглядатися в комплексі з 
питаннями муніцияальної 
і реґінальної службі, тому 
рекомендовано Кібінету 
Міністрів України включи
ти цю справу до гляну за-
конопроєктниx роііт, нале
житься розробити програ
му запобіжних за;одів про
ти порушення службової 
етики, корупції :еред дер
жавних службогців, вклю
чити до навчальних про
грам вузів освігній курс з 
питань державіої, муніци
пальної і регіональної служ
би. 

Задля розвитку правової 
політики Державної думи 
України запрспоновано на 
розгляд: підбір матеріялів 
американського законодав
ства і практиси, книги і 
збірки законодавства про 
державну слу^бу в ЗСА, 
підбірки матеріілів з пи
тань роботи з кадрами (під
бір, атестація, іонкурсне 
заміщення посад тощо), за-
конодавсіва та інших пра
вових актів, спрямованих 
на боротьбу з корупцією 
серед державних осіб; ма
теріялів про пopя^;oк підбо
ру і тестування кандидатів 
на посади міністрів і інших 
відповідальних олб; зако
нодавчих актів про регулю
вання гуманітаррої допо
моги; програми комп'юте
ризації державної служби в 
Україні. Залучення амери
канських фахівців до робо
ти в якості консультантів, 
обмін викладачами, аспі
рантами, студентами. 

Україна діє покищо в ме
жаx старої конституції і 
працює над проектом но
вої. Відчувається нечіткість 
у складових частинаx вла
ди: законодавчої, виконав
чої і судової. Колишня ад-
міністраційна система до
мінує над ментальністю лю 
дей іїx праці. Тому, що 
діяльність суду є мінімальна, 
відчувається надмір хабар
ництва, корупції, яка загро
жує стабілізації і сповіль
няє розвиток демократич
ної правової держави. До
повідач запрошений Дер
жавною Думою України 
взяти участь у конференції, 
яка заплянована на 13 -16 
го жовтня ц. р. в Києві. 

Д"Р Роман Бярановськмй 

Доповідь у Пармі про акцію ,,Вісла' 
Заходами Суспільної опі

ки при У30 і під його патро
натом 25-ГО вересня в залі 
ім. Митр. Шептицького у 
Пармі відбулася доповідь 
проф. д-ра Юрія Кульчиць~ 
кого з університету в Янґс-
тавні, Огайо, про горезвіс
ну польську антиукраїнсь
ку акцію ,,Вісла". Вечір офі
ційно відкрила д-р Xристя 
Раковська з рамени Суспіль 
ної опіки. Вона привітала 
доповідача, присутніx на 
залі священиків і слухачів, а 
потім коротко зупинилася 
на характеристиці профе
сійної і суспільної ДІЯЛЬНОС" 
ти доповідача. Проф. Ю. 
Кульчицький вже має нау
ковий дорібок — понад 20 
наукових праць та розвідок. 
Його спеціяльністю є тема
тика сxідньоевропейськиx 
країн та України. Темою 
його дисертації була Укра
їнська Повстанська Армія. 
Цікавлять його справи і 
проблеми наших повстань в 
історичному минулому. 

Щецінський університет в 
Польщі влаштував міжна
родну конференцію славіс-
тів-науковців, на яку і був 
запрошений проф. Кульчи-
цький. Серед З1 науковця 
було коло 15 українців з 
таких осередків як Київ, 
Львів, Варшава, Познань, 
Краків, а також з діяспори. 
15 було поляків. Прелеґент 
не т ільки брав активну 
участь у цьому науковому 
симпозіюмі, але й робив 
розшуки у польських архі
вах відносно акції „Вісла" і 
про УПА. Документацію 
про У П А він знайшов в 
архівах Рембортово коло 
Варшави, до яких йому по 
різних перешкодаx і пери
петіяx таки вдалося діста
тися. 

Вже віддавна, ще в 1930
их роках, в часи польської 
пацифікації українського 
населення і їхніx культур
них надбань, поляки мали в 
пляні виселити українців з 
їх прадідівських, етнічних 
зейель. Безпосередньою 
причиною акції „Вісла" в 
1946 р. була ліквідація заго
ном УПА ген. Свєрчевсько-
го. Поляки говорили про 
добровільне переселення 
українців, але в дійсності це 
в і д б у в а л о с я т е р о р о м , 
в б и в с т в а м и м и р н о г о 
населення Лемківщини, па
ленням наших церков і 
цілих сіл. 3а наказами 
польського війська треба 
було за кілька годин поки
нути все господарство й ін
вентар і виїхати в невідомі, 
непривітні, ворожі сторони. 
Цілу акцію „Вісла" очолив 
польський генерал Мосор, 
шеф Служби Безпеки і 
україножер. В 1946-47 рр, 
виселено тисячі мирного ук-
р а ї н с ь к о г о н а с е л е н н я 
Лемківщини і околиць. При 
цьому застосовувано не
л ю д с ь к і з н у щ а н н я та 
вбивства. УПА, очевидно, 
старалася перешкодити цій 
акції і палила залишені ук
раїнцями хати і села, в яких 
мали поселитися поляки. В 
загальному УПА ставилася 
коректно до польського 
населення і т а к т и к о ю 
п а р т и з а н к и с т а р а л и с я 
тримати польське військо в 
нервовому напруженні і 
невпинному страху. Тільки 
в 1947 році був аж 4З 1 транс
порт з виселенцями і тоді ви 
везено 136,900 нашого на
селення. 3разу ж після 
вбивства ген. Свєрчевського 
розстріляно 25 арештова
них упівців. УПА боролася 
з вірою у власні сили, без 

жодної допомоги 3ЗОВНІ. Це 
була легендарна армія, яка 
мала підтримку цілого 
народу. 

Проф. Кульчицький мав 
змогу побувати у Варшаві і 
Кракові. У Варшаві є 
відносно мало українців. 
Хоч би згадати таких як 
Антін К о б и л я к , проф. 
Козак, д-р Кікта, брат 
редактора Степана Кікти, 
П. Федак. С тут і Отці 
Василіяни, але немає като
лицької церкви, тому греко-
к а т о л и к и х о д я т ь д о 
православної. Прелеґент 
зауважив, що в Щеціні ук

раїнці мають більшу сво
боду, ніж у Варшаві. У 
Кракові він відвідав замок 
Вавель , де похований 
Михайло Вишневецький. 
Був і в приміщенні Фунда
ції ім. св. Володимира, на 
жаль, директор д-р В. 
Мокрий був тоді відсутній. 
Проф. Мокрий як і 7 укра
їнців перепали при виборах 
до польського Сейму, так 
що нині немає там жодного 
українського представника. 
Українці в Польщі просять 
допомагати їм морально і 
матеріяльно. Наприклад, у 
Варшаві потрібний комп'ю
тер і, очевидно, фонди. В тій 
цілі треба звертатися до 
К о б и л я к а . На д у м к у 
прелеґента, поляки став
ляться нині прихильно до 
українців, хочуть дружньо 
жити і забути заподіяні 
кривди та прикре минуле. 
Під економічним поглядом, 
в Польщі все можна дістати 
на ринку, але по високих 
цінаx. 

При кінці конференції 
винесено і схвалено відпо
відні резолюції. Підкресле
но необхідність наукової 
співпраці обох народів в 
ділянкаx культури, еконо
міки, екології та інших. 
Дозволити більший доступ 
до всіx архівів і секрет
них сxовків та документа
ції. Створити комісію для 
дослідження акції „Вісла" і 
об'єктивної правди про 
генезу УПА. Прелеґент, на 
жаль, не мав змоги бути в 
Перемишлі, теперішньому 
осідку греко-католицького 
у к р а ї н с ь к о г о є п и с к о п а 
Івана Мартиняка. 

Від себе хочу додати, що 
українці в Польщі є покрив
джені як цивільними, так і 
церковними польськими 
властями. До сьогодні ані 
д е р ж а в н и ц ь к і в и с о к і 
польськ і чинники, ані 
церковні не спромоглися 
офіціяльно осудити та 
скритикувати акцію „Вісла", 
висловити жаль українцям 
за заподіяні злочини. По 
довгих літаx просьб і ви
чікування Папа нарешті 
іменував одного єпископа 
д л я укра їнців (400,000 
українців), який, до речі, не 
м а є ще п р и м і щ е н н я 
у р я д у в а т и . На число 
100,00О поляків в Україні 
Папа настановив аж 5 
польських єпископів. Яка 
диспропорція! Папа — це 
польський патріот і до того 
дипломат. Наприклад в 
Римі при різних наших 
оказіяx він звертається до 
українців по-українськи, 
але в Перемишлі, на інтро
нізації єпископа Мартиняка, 
на нашій корінній землі, до 
десяти тисяч наших палом
ників, які навколішках його 
вітали, він звертався поль
ською мовою. Очевидно 
катедральну нашу церкву в 
П е р е м и ш л і з а т р и м а л и 
поляки. В минулому Папа з 
Конґрегацією стояли на 
становищі, що українці-
к а т о л и к и п о к и щ о не 
можуть мати Патріярxату з 
огляду на діялог з комуніс
тами, браку нашої терито-
ріяльности, відсутности 
нашої державности. Сьогод
ні всі ці елементи-при-
чини вже більше не існу
ють і відпадають, і будуч-
чина покаже, чи Папа вреш
ті позитивно полагодить 
просьби всіx наших єписко
пів на Синоді у Львові та 
проголосить наш, давно 
очікуваний Патріярxат. Бо, 
як казав Патріярx Йосиф, 
це є справа Божа і людська. 
Україна пролила море кро-
ви і вкрилася горами тру
пів в імені християнства і 
Апостольської Столиці. А 
найважнійше, що після 
канонічного права для 
Східніx Церков нам Патрі-
ярxат належиться. Всі наші 
єпископи, сотні священиків 
і сотні тисяч вірних заги
нули смертю мучеників — 
ісповідників віри. 
, Після цікавої доповіді 

жінки зі Суспільної опіки 
гостили присутніx смачною 
перекускою. 

Д-р Володимир Боднар 

СИЛИ БЕЗПЕКИ АЛЬЖИРУ унешкодили групу терорис 
тів у провінції Шлеф на заході країни. В арештованих 
знайшли зброю і листівки, що закликають до ,,священної 
війни". Група бойовиків належала до забороненого 
альжирським урядом Iслямського фронту спасіння і мала 
плян напасти на головне поліційне бюро в місті Шлеф. 

В Україні... 
(Закінчення зі стор. 1) 

рад народних депутатів з 
питань домовлення прав 
регабілітованиx та щодо 
зразка посвідчення про пра
ва на пільги регабілітова-
ним. 

Вашінгтон. — Пресова 
служба української амбаса-
ди в ЗСА повідомила, що 
амбасадор України в ЗСА 
Олег Білорус вручив у Біло
му Домі лист Президента 
України Леоніда Кравчука 
президентові ЗСА Джордже 
ві Бушеві. У листі порушу
ється питання українсько-
американського співробіт
ництва у галузі ядерного 
роззброєння та надання Ук
раїні відповідної фінансової 
допомоги з боку ЗСА, У 
xоді бесіди, яку О. Білорус 
мав з асистентом Президен 
та з питань національної 
безпеки Едвардом Гюве-
том відбувся обмін думкак-
ми з ряду актуальних пи
тань двосторонніx відно
син. 

Дніпропетровське. —Тут 
в суботу, 10-го жовтня, від
булися Установчі збори сі-
чеславської Станиці Брат
ства Вояків УПА. Братство 
очолив ветеран УПА Сте
пан Андрушків. На зборах 
схвалено звернення до вете
ранів Другої світової війни. 
„У часи війни різними шля
хами ми йшли до однієї 
мети — щасливої квітучої 
України. Не наша провина в 
тому, що сталінський ре
жим кидав синів одної мате
рі — України у смертний бій 
один проти одного. Сьогод
нішній час побудови україн
ської незалежної держави 
вимагає не конфронтації, а 
злагоди та пошуку спільної 
мови", — сказано у звернен-

Київ. — З ініціятиви Ук
раїнської Федерації Футбо
лу в Україні створено Фонд 
Розвитку Футболу. Гроші 
фонду використовуватиму
ться на фінансування юнаць 
киx футбольних шкіл та 
організацію змагань юних 
спортсменів, щоби україн
ські дружини могли брати 
участь у міжнародних зма
ганняx, на допомогу вете
ранам футболу і на популя
ризацію самого футбольно
го спорту. Фонд утворю
ється на базі добровільних 
пожертв підприємств і ор
ганізацій, відрахувань від 
прибутків провідних фут
больних клюбів та льотЄ" 
рій. 

Київ. - Делегація Депар
тамент'у оборони ЗСА відбу 
ла зустріч з міністром за
кордонних справ України 
Анатолієм Зленком. Обго
ворювалися проблеми об
меження стратегічної і нас
тупальної зброїта ядерного 
роззбоєння. У розмові за-
торкнено також тему учас
ти ЗСА у підготові україн
ських віііськовиx фахівців. 

Лондон. - Малколм 
Гилл, американський про
фесор школи бизнесу, вва
жає, що незабаром Україна 
стане поважною конкурен
цією західнім країнам на 
світовому ринку. В інтерв'ю 
українській пресі він зазна
чив, що Україна має усі 
передумови для того — роз
винуту промисловість, ба
гаті природні багатства, але 
створити власними силами 
сучасну матеріяльно-теx-
нічну базу з інфраструкту
рою світових стандартів 
Україна ще не може. У цьо
му їй необхідна допомога 
Заходу. 

Замість квітів на нев'янучий вінок на свіжу могилу 

бл. п. СтефанГі Коритко Левченко 
дарую 10О дол. 

на фонд помочі Україні ~ організації Американці в Обороні 
Людських Прав в Україні - АГРУ, 

а родині і друзям складаю співчуття. 
Вожена ОЛЬШАНIВСЬКА 

Ділимося сумною вісткою, 
що 16-го вересня 1992 р. у Білостоці, Польща, 

упокоївся у БозI, на 86-му році життя, 

бл. п. лікар ветеринарії 

Яків Стефан Білостоцький 
к. довголітній член управи Сокола Батька у Львові. 

В 40-ий день смерти ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ 
будуть відправлені: 

24-го жовтня 1992 р. о год. 9-Iй ранку в церкві БогоявлIння 
Господнього в Ст. П1терсбурґ, ФЛ та 

29-ГО жовтня 1992 р. о год. 9-ій ранку в церкві Покрова Божої 
Матері в Озон Парк, Н.Й. 
В глибокому смутку: 

брат - ТИМIШ з родиною 
сестра - МАРІЯ ДУРБАК з родиною 

Ділимося сумною вісткою 
з рідними, друзями, приятелями, 

що 20-го жовтня 1992 р. розпрощалася з нами на віки 

наша ДРУЖИНА, МАТИ і БАБУНЯ 

бл. п. 

Володимира Смик 
ПОХОРОНИ відбудуться в суботу, 24-го жовтня 1992 p., о 

год. 10-ій з церкви св. Володимира Великого в Ютиці, Н. Й. 
на парафіяльний цвинтар. 

У глибокому смутку: 

муж - о. крилошанин БОГДАН СМИК 
дочка - ТАНЯ НАЗАРЕВИЧ з мужем 

РОМАНОМ і дітьми XРИСТИНОЮ 
і РОМАНОМ 

син - ОЛЕКСАНДЕР СМИК з дружиною 
ОЛЕНОЮ і дітьми АНДРІЄМ, ЛЕСЕЮ 
і НАТАЛКОЮ 

син - РОСТИСЛАВ СМИК з дружиною 
МАРI4КОЮ, дітьми: РОСТИСЛАВОМ і 
ЛАДОЮ 

сестра о. Богдана - СТЕФАНIЯ з мужем 
о. крилошанином ВОЛОДИМИРОМ 
ТАРНАВСЬКИМ, з дітьми, внуками і 
правнуками 

брат о, Богдана -~ д-р РОМАН СМИК 
зі синами і невістками 

свати -
ЮЛІЯ НАЗАРЕВИЧ 
АНАТОЛЬ і ОЛЬГА РОМАXН 
НЕСТОР і НIЛЯ КУ3Й4I 

сестрінок - о. СТЕФАН ЯНОВСЬКИЙ 
з дружиною ОРИСЕЮ і дітьми: ЮРКОМ, 
НАТАЛКОЮ і РОМАНОМ 



СВОБОДА. ЧЕТВЕР, 22-ГО ЖОВТНЯ 1992 

П Р И Й М Е М О на П Р А Ц Ю 
ДО 

А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї „ С В О Б О Д И " 
особу І3 знанням української І англійської мов. 

Медичне забезпечення, пенсійний плян і Інші 
бенефIти. Платня після умови. 

Проситься висилати резюме до: 

SVOBODA" 
зо Montgomery Street ш Jersey City, N.J. 0 7 3 0 2 

ТеI.: (201) 434 -02З7 , 

Рідкісна... 
(Закінчення зі crop. 2) 

го" написав д-р Тес досій 
Онуферко. „Господи, по
чуй мою молитву", це ін
терв'ю з ювілятом, що його 
провела Ірина Миxайли-
шин-Райнер. 

Незважаючи на життєві 
умови о. Зенона Злочовсь-
кого в Польщі, його му
зична творчість у ділянці 

НАСТУПНІ ВІДПРАВЛЕННЯ ПАЧОК: 22 ЖОВТНЯ І З ЛИСТОПАДА 
ПАЧКИ ВІДПРАВЛЯЮТЬСЯ Щ О 10-15 Д Н І В ! 

S1.65 за фунт і дешевше - 5% знижка для організацій 
Швидка достава прямо в руки..Вашиx рідниx та знайомих на 
Україні. ГОВОРИМО ПО УКРАIНСЬКИ - дзвонити до Олени: 

2 О - | - З 4 О . 1 2 6 О 
ТрансУкраїна 

TransUkraine Shipping Services 

INAUGURAL CRUISE 
R U S A L K A " 

sponsored 

by Branch П З New York 
Ukrainian National Women's League of America 

m / v ^^GRUZIYA' ' 
Fea tur ing U k r a i n i a n Cuis ine a n d E n t e r t a i n m e n t 

GdessAmerica 
ATTENTION CRUISE COMPANY 

SPECIAL 
CRUISE RATE ONLY - NO AIR 

from 
|495.00 

ь Port Taxes 
VAUD PASSPORT NECESSARY 

CRUISE ITINERARY 
7-Day Cruise 

October 31 - November 7, 1992 
Day Port 
Sat St. Petersburg, FL 
Sun At Sea 
Mon At Sea 

Tus Puerto Cortes, Honduras 
Wed Belize City, Belize 
Thu Cancun, Mexico 
Fri At Sea 
Sat St. Petersburg, FL 

Phone: (212) 254-8779 or (800) 535-5587 

UKRAINIAN CRUISE CENTER 
To: KOBASNIUK TRAVEL, INC. 

157 Second Avenue 
New York, N.Y. 10003 

Enclosed is $200.00 per person 
Deposit 

Tour Name: Departing USA on 
Name (s): 
Address/City/State/Zip Phone:.. 
Please Send Other Cruies Brochures Yes No 

священної музики ПІСЛЯ при 
своєння потрібних знань, 
особливо з композиції по
мітно спотужніда, словом 
він почав іти семимилеви-
ми кроками вперед, почу
ваючи себе набагато певні
шим у своїй улюбленій твор 
4ОСТІ. 

Треба подивляти насна
гу та наполегливий тр^д о. 
Зенона Злочовського. Його 
творчість священної музи
ки ледве на 10 Літургій мен
ша від Палєстріни, (але наш 
отець ще не перестав тво
рити), та все ж кількісно 
його музична творчість є 
більшою як узяти загальну 
кількість усієї української 
церковної музики. Не мен
ше слід подивляти, що на 
цьому не потерпіла його 
діяльність як священика. 
Доказує це, що Патріярx 
Йосиф весною 1975 року 
відзначив о. 3. Злочовсько
го митрофорним протоієре
єм. Про музичну творчість 
о. митрата, найкраще вис
ловився Патріярx Йосиф, 
коли о. митрат був у нього 
на авдієнції в Римі весною 
1984 року. Маючи на увазі 
близький вікопам'ятний 988 
Божий Рік, Патріярx ска
зав: „Нарешті маємо щось 
гідне й нове в церковній 
музиці — звеличення 1000-
ліття християнства в Ук
раїні". 

З описаного бачимо, який 
розголос, чи пак яку доб
ру 0ПІНІЮ про нас, україн
ців, викликав о. митр. 3. 
Злочовський своєю музич
ною творчістю у не приго
жій, українцям державі, По
льщі — незабутні бої У ПА. 
вбивство ген. Свєрщевсь-
кого, не згадуючи цькувань 
зі сторони „старшого бра
та". Виходить, що сила мис
тецтва є могутньою та має 
властивість перемоги. Тож 
ціла наша спільнота має за 
що дякувати о. митр. 3. Зло-
човському, особливо за те, 
що зумів злагіднити в не
нормальних умовинаx во
роже ставлення поляків до 
українців. Правду сказавши 
о. митрат як скромна осо
ба ,мабуть , уповні не був 
свідомий свого подвигу на 
добро свого народу. 

Зацікавленим книжкою о. 
митр. 3. Злочовського по
дається його адресу: о. 
митр. Зенон Злочовський 
101З Fox Chase Road Jen-
k in town , PA 19046. Tel . : 
(215) 576-5827. 

Поля смерти в Україні 

УКРАЇНСЬКА 
СВІТЛИЧКА 

ДОПОМАГАЄ БАТЬКАМ 
ВИХОВУВАТИ 

ДИТИНУ! 

The Third 
S O Y U Z I V K A 
"Kinc/o - Almost - Annual" 

WORKERS' REUNION 
Halloween Weekend 

October 30th - November 1st, 1992 
Price per person, two or more in a room — 2 nights include: 

Lodging, 2 hour Open Bar/Buffet Friday evening; Brunch, Cocktail Hour, Masquerade Ball/Banquet, (Vodohraj Orchestra) 
Saturday Night; Sunday Farewell Brunch. Also includes commemorative T-shirt. 

S150.0O per person (tax & gratuities included) 

ITINERARY 

Friday, October 30th - Check in 
Welcome Party to be held at Veselka Trembita Lounge 
8-10 p.m.: Buffet, Beer & Wine Included 
10 p.m.-midnight: Open Bar 

Midnight-??? Party Continues 

Saturday, October 31st 
8-10 a.m.: Coffee & Danish in Main Lobby 
10 a.m. - 2 p.m.: Brunch Buffet 

2 p.m.: Group Photo 
6 p.m.: Cocktail Hour followed by Buffet/Banquet 
9 p.m.-??? Dance to the tunes of VODOHRAJ ' 
(Surprises throughout the dayI!) 

Sunday, November 1st 
8-10 a.m.: Coffee & Danish in Main Lobby 
10 a.m.-2p.m.: Farewell Brunch Buffet 

''Come as you are, leave if you canI!!I" 
If you know someone who has worked at Suzy-Q who wishes to be part of this reunion and may have been mistakenly overlooked, 

please have them call SOYUZIVKA so that we may send them the necessary information. 
PLEASB DON'T WAIT!!I! Please fill out the form below and send this and a nonrefundable deposit of S25 per person to insure 

reservation. 

Name: 

Phone: 

Deposit Enclosed: 

Date of Departure: 

Picture Enclosed? Yes or No 

Address: 

# of Persons: 

Date of Arrival: . 

Building Choice: 

Під цим грізним заголов
ком відбувся 29-ГО вересня 
ц. р. в УОК Центрі у ФІЛЯ-
дельфії показ на телевізій
нім екрані відеокасети на 
тему відкриття розкопок, а 
часто і відкриття смертних 
полів в Україні. Організа
тором показу був 20-ий Від
діл ІМ Олени ТЄЛІГИ в ФІЛЯ-
дельфії. Доповідь і висвіт
лення підготував відомий 
літератор і дослідник Мар
ко Царинник у співпраці з 
кіноматографом Дейвидом 
Пулцом, з яким він прово
див досліди впродовж шес
ти тижнів, мандруючи по 
Україні. 

Коли багато з нас думає, 
що ми і так усе знаємо про 
ці трагічні події, то це таки 
не відповідає правді. Бага
то дечого не знаємо. 

Однак справа не в тому, 
xто з нас знатиме ще більше 
про ті злочини, а в тому, що 
цей документальний фільм 
інформує про дійсність в 
Україні під пануванням чер
воної Москви американсь
ке суспільство, а головне 
політичні кола, думаючу 
еліту ЗСА. Тільки такі 
документальні фільми як 
„Жнива розпачу", а тепер 
ось ці „Поля смерти" да
дуть дійсний образ долі 
України під владою Моск
ви. Лише такі документи 
зможуть переконати Захід, 
що не вистачає назвати 
Москву демократичною і 
дати їй допомогу, щоб роз
вивалася і плекала свої ім-
періялістичні нахили, і щоб 
мала всі можливості повер
нути собі свої колонії, з 
Україною включно і то в 
першу чергу. Після осмис
лення баченого у таких філь 
\таx може вже не відважить
ся президент ЗСА, xто б 
нріМ не був, поїхати до столь
но:го Києва і дораджувати, 
щоб Україна п ідставила 
шип під московське ярмо. 
Це h було головною метою 
— стзорити знаменитий до
кументальний фільм про ті 
безмекні кривди, яких Ук
раїна зазнала від імперсь
кої Мсскви. 

Повернімося, отже, до 
відеокасети. Перед глядача
ми проходять образи — 
Україна у красі своїx гаїв, 
лісів, борів... Та що під 
ними, під зеленою поверх
нею, під цовковою травою 
і деревамI? Там — пекло, 
якого ніяк' Америки не ба
чили. Оце Биківня, де за 
високою огорожею з колю
чим дротом без кінця і краю 
рили збірні могили — „за 
пляном". Тоді привозили 
туди вантажними автами 

закатованих, із зв'язаними 
руками-ногами, з кулею в 
потилиці і начиняли ними 
вириті ями — ситематич-
но, рядами, щоб більше 
вмістилось. . . Це невинні 
жертви, яких ніхто не судив, 
бо не було за що, яких тіль
ки мучили і убивали, — 
жінок, чоловіків і дітей... 
Тисячі, тисячі жертв у масо
вих могилаx. Тривало це 
від 1936 року до війни; 
потім знову і знову. 3верху 
могил вирівнювали землю, 
засівали траву, садили дере
ва... 

Крім Биківні, в околиці 
Києва є село Білогородка. 
Наші дослідники — Марко і 
Дейвид, натрапили на висо
кий зелений пліт. Що за тим 
плотом? — питали. Молоді 
казали : м е т е о р о л о г і ч н а 
станція. Чому ж така засек-
реченість, якщо тільки стан
ція? Старі майже пошепки 
відкривали страшну прав
ду: там стріляли людей, 
привезених сюди звідкись, і 
кидали іx у ями, багато 
було тиx ям, — ціле поле... 
Почуття жаху не опустило 
тиx людей, що чули пострі
ли, що знали про те жахіт
тя і — мовчали. Вони й 
тепер не дозволяли їх фо
тографувати, бо — xто йо
го знає, що ще буде?.. 

Були наші дослідники в 
Вінниці, де розстріляно ти
сячі і „тьма", як у біблійно
му вислові. Були в Житоми
рі, де ті ж самі методи і те ж 
свідчення. Наш прадавній 
Луцьк на Волині має такі ж 
масові могили. Подорожу
вали ці високошляxетні мо
лоді люди, не думаючи про 
те, де доведеться провести 
ніч, що можна буде з'їсти. В 
ресторанах їм відмовляли 
пиріжка продати: „У нас 
замовлення, ми не продає
мо так". Iшли далі... Iшли, 
їхали, добивались. 

В новозагарбаній Гали
чині, згідно з „дружнім до-
мовленням" між Сталіном і 
Гітлером, у Львові — масо
ві могили. їх розкопували. 
Замарстинів, тюрма Лонць~ 
кого... Добралися до Івано
Франківська — до Дем'яно~ 
вого Лазу — саме відбуло
ся перепоxовання. Панахи
ди правили над тлінними 
останками: там три могили 
велетенські, а в них 500 тіл. 
Це те , ,визволення", яке 
принесла „доблесна Черво
на армія" для Заxідньої Ук
раїни", визволивши" її з-під 
„панської Польщі"... А є ще 
й інші масові поховання, і в 
Дрогобичі і всюди, де сту
пила нога загарбника. 

Окрім Марка Царинника, 

У к р а ї н с ь к о - а м е р и к а н с ь к е підприємство 
<<CAK>> 

Міжнародна фірма СЕПКОРП. *АВIАКОС*, Київський Політехнічний Інститут 

ПРИЙМАЄ ЗАМОВЛЕННЯ 
на американські трактори та 

с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к е знаряддя д л я ф а р м е р і в 
в Україні. 

говорив його друг у дослі
дах Дейвид Пулц. Так зво
рушливо було, коли цей 
шляхетний американець го
ворив до нашої філядель" 
фійської громади; це ж він 
поїхав у пекло досліджува
ти чужу йому країну із своєї 
— повної достатку. Це пре
красна інтелеґентна моло
да людина — фахівець. Він 
сказав нам, що був оце впер
ше в Україні і має глибокі 
враження впродовж шести 
тижнів так багато побачи
ли, зглибили безодні страж
дань народу українського, 
відвагу людей і їх індивіду
альні долі. Для цього по
казано село під Львовом, 
Бобрівку: уже після закін
чення війни, десь в 1945 
році, вийшло троє молодиx 
хлопці — стрільців УПА, 
идоб обігрітись; хтось поба
чив, прийшли з Н К В Д і 
вбили усіx трьох, роздягли і 
голими на дорозі поклали, а 
самі,причаївшись, стежили, 
xто з рідниx підійде, щоб їх 
схопити. Та про це здогада
лись люди, терпіли. Лише 
як відійшли вже убивці, од
на дівчина підійшла, бо піз
нала серед них свого наре
ченого. Потайки затягла 
вночі усіx трьох десь у сад, 
вирила могилу і поховала в 
мукаx. Та хтось знову доніс, 
що бачив. Взяли згодом 
дівчину і засудили на 25 
років в Сибіру — каторж
них робіт. Ніхто не знав, де 
вбиті поховані, лише вона. 
Відбула кару і хотіла повер
нутись у село, та „пропис
ки" не давали, тинялася. 
Тепер уже прийшла в село, 
показала місце поховання; 
прийшли експерти-лікарі і 
кістку за кісткою при ній же, 
при людях поклали — усіx 
трьох; принесли люди три 
домовини і поховали. Як 
проходила ця картина і як 
жінка, вже тепер літня, в 
сльозаx згадувала про ту 
розправу, стоячи поряд з 
розритою могилою і люд
ськими кістяками; завмира
ло серце у присутніx. Це та 
індивідуальна історія, яка 
так зворушила нашого гос
тя Дейвида. 

Допитувались наші дос
лідники і тодішнього голо
ву Служби безпеки Галуш
ка, і прокурора в Києві: як 
же так - це ж злочин, чому 
нікого не покарано тепер 
уже? Відповідь: уже нікого з 
винуватців нема... Невже 
це так? 

Тут велику увагу до цієї 
справи проявив в ідомий 
історик Збіґнев БЖЄЗІНСЬ" 
кий. Він прочитав статтю 
Марка Царинника на цю 
тему в журналі „Commen-
tery" і запропонував Марко
ві опрацювати це в фільм. 
Отож, Бжезінський, який 
виступає на відеокасеті, вис
ловив переконання, що ще є 
досить тиx злочинців, яких 
треба прикликати до відпо-
відальности. 

Марко Царинник роздо
був ще дуже цінні кадри до 
фільму, ревеляційні; має 
свій запис на 500 хвилин, 
хоча висвітлював лише 15 
xв. для нас. Коли запитува
ли його, які кошти потрібні 
для зроблення фільму, Мар 
ко відповів, що 150,000 дол. 
Для цього треба збирати 
фонди, бо це преважлива 
справа. Адреса для датків: 
Hellapring Film LTD, 65 
Southport Street, Apt.209, 
Toronto, Ont. M6S 3N6, Ga-
nada. Tel.: (416) 769-7037. 

Вітали наших дорогих 
гостей-доповідачів голова 
20 Відділу СУА Віра Шведі 
Н. Пазуняк. 

Н. П. 

Вийшов... 
(Закінчення зі стер. 1) 

деяких статтей з різних ви
дань. 

Ціна - 17 дол. в м'якій 
оправі та 20 дол. в твердій 
оправі. 

Замовляти можна через 
бюро Президії У Н 0 : Ukrai. 
nian National Federation Na
tional Executive, 2336 B1oor 
St., West, P.O.Box 84572 
Toronto, Ont. M6S 4Z7; 
тел.: (416) 236-0750, FAX: 
(416)236-0751. 

Володимир Барагура 
М Е Ч І К Н И Г А 
Iсторичні оповідання 

для молоді. 
Ілюстрації П. Андрусеіа 

і М. Миxалевича 
Ціна 7.00 дол. з портом 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобо
в'язує б% стейтового податку. 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street 
Jersey City, N.J. 07302 

Володимир Барагура 

КАЛИНОВИЙ МІСТ 
Мистецьке оформлення 

Зеновія Онишкевича 
220 стор., ціна' S12.0O, порто: |1.0О 
Мешканців стейту Ню, Джерзі зобо

в'язує б% стейтового податку. 
Замовляти: 

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

^^^7Г\т^і 
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?б First Avenue 
Tel : (?12) 473-3550 

New York. N.Y TO(X)9 
МАЄМО БАНДУРИ 

НА ПРОДАЖ 

Ф НА ПРОДАЖ ф 

ПРОДАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ 
Т 6місті Калинівці, 25 км від 

м. Вінниці, ХАТА з усіма зруч
ностями і телефоном., прибу" 
дівка для проживання,ґараж, 
критий льох, овочевий сад. 

2. В місті Вінниці, ґараж з 
влаштуваним підвальним по
мешканням, кімнатою для від
починку. 

Телефонувати на число: 
З-81-20 - Вінниця або 

(718) 9 5 1 - 1 6 2 4 - Н ю Й о р к 

ф РОЗШУКИ ф 

Юлія Пилипівна, яка проживає 
в області Тернопільській, в міс
ті Бережани, вул. Лесі Українки 

22, пошукує свого брата 
К03ДРIНЬ НЕСТОР 

ПИЛИПОВИЧ 
який нар. 1921 р. в селі Лу6но, 
Березівський район, Краків
ської області (Польща). Він 
виїхав за море 1945 році. Xто 
знав би про нього, де він знаxо^ 
диться нехай повідомить його 

сестру в Бережанах. 

SERVICE і 

ЯКЩО ВИ НА ПЕНСII 
або маєте медикер, то ви мо
жете отримати будь-яке медич

не обладнання. 
Все безкоштовно! 

Телефонуйте за інформаціями 
(718) 891-1717 

REGINA MEDICAL 
SUPPLIES, INC. 

2079 Е. 19th Street 
Brooklyn, N.Y. 11229 

#FUNERAL I)IRECTORS# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

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

(212) б74-2568 

УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

So. Bound Brook 
Monument Co. 

45 Mountaih Avenue, Warren, N.J. 07059 

РАЇСА ХЕЙПИК, впасиИК 

(908) 647-7221 m (908) 647-3492 

ПРИЙМАЄМО ЗАМОВЛЕННЯ 
І СТАВИМО ПАМ'ЯТНИКИ, МАВЗОЛЕЇ, 

СТАТУЇ З РІЗНИХ ГРАНIТІВ, МАРМОРIВ 
І БРОНЗИ НА ПРАВОСЛАВНОМУ 

ЦВИНТАРI X:в. АНДРІЯ 
в С. БА вид БРУКУ, Н. ДЖ. 

ТА ІНШИХ ЦВИНТАРЯX В ЗСА 




