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ПЕРЕГОВОРИ В СПРАВI 
ЧОРНОМОРСЬКОЇ ФЛЬОТИ НЕ 

УВІНЧАЛИСЯ УСПІХОМ 
Київ (УН1АР). ~ Черго

ва рунда українсько-росій-
ськиx переговорів у справі 
Чорноморської фльоти за
кінчилася безрезультатно. 
Про це повідомлено під час 
традиційної короткої зуст
річі з українськими та за
кордонними журналістами 
у пресцентрі Міністерства 
Закордонних Справ Украї
ни. У короткій зустрічі пред 
ставників преси взяли 
участь голова Національно 
го комітету з питань роз
зброєння, заступник мініст
ра закордонних справ Укра 
їни Борис Тарасюк і началь
ник Управління ВійськовО" 
Морськиx Сил України 
контр-адмірал Ілля Півнен-
ко. На жодне з питань, що 
обговорювалися, сторонам 
не вдалося знайти взаємо-
прийнятиx рішень. У xоді 
переговорів з'ясувалося, що 
делегації по різному трак
тують суть ялтинських ДО-
мовлень між Леонідом Кра 
вчуком і Борісом Єльци
ним про майбутнє фльоти. 

Росія вважає, що голов
ним завданням перехідного 
періоду, вирішеного в Ялті 
до кінця 1995 року, є забез
печення бойового функціо
нування Чорноморської 
військової фльоти (ЧМВФ), 
як цілісної стратегічної оди
ниці для заxиссту південних 
кордонів не тільки Росії та 
України а й всіx держав 
СНД. Україна ж розглядає 

трирічний перехідний пері
од, як термін, необхідний 
для утвореня на базі ЧМВФ 
військових фльотів України 
і Росії. 

Принципові розбіжності 
виявилися і в питанні щодо 
об'єднаного командування 
Чорноморською фльотою. 
Не зважаючи на категорич
не заперечення української 
сторони, адмірал Ігор Ка-
сатонов, всупереч ялтинсь
ким домовленостям, про
довжує виконувати функції 
командуючого фльотою. 
Російська делегація не змог 
ла дати пояснень із прив0
оду самочинних дій Касато-
нова, який післав до берегів 
Грузії дев 'ять військових 
кораблів зі складу ЧМВФ. 
Шість з них вже повернули
ся на свої бази, ще три про
довжують плаватіі біля бе
регів Сухумі. 

Контр-адмірал І. Півнен-
ко спростував інформацію, 
яка з'явилася в московських 
засобах інформації, про те, 
що командуючий Українсь
кими Військово-Морськи-
ми Силами адмірал Вадим 
Кожин в xоді своїx офіцій
них відвідин до Франції має 
намір придбати там підвод
ні човни в замігіу за літако-
носець „Варяг", який кінча
ють добудовувати на вер-
фаx Миколаєва. І. Півненко 
назвав це повідомлення від
вертою брехнею. 

Зізнання представників ОСІ 
розпічнеться 12-го листопада 

Нешвіл, Тенн. — Перес-
луxання колишніx праців
ників Департаменту юсти
ції, 3ГЛЯДИ0 Бюра спеціяль-
ниx інвестигацій (ОС1), не 
розпочалося, якбулозапля-
новано I5-го і 16-го жовтня. 
Воно було перекладене на 
іншу дату у погодженні з 
обома сторонами - оборо
ною Івана Дем'янюка і ад-. 
вокатами, які репрезенту
ють ОС1. 

Відкладення дати було 
сиричинене потребою упо
рядкування всіx документів 
із судових переслуxань і 
слідства прокуратури, яких 
накопичилось вміжчасі так 
багато, що фахівці потребу
ватимуть більше часу для 
індготови першого переслу" 

xання, -пояснивкореспон
дентам адвокат Андрій Фи-
липович, який слідкує за 
цією процедурою. 

Переслуxання було в пер
шу чергу заряджене апеля
ційним судом шостого дист 
рикту в Синсиннаті, Огайо, 
минулого серпня, який наз
начив суддю Томаса А. Вай 
змана, щоб він перевірив 
справу можливої помилки 
чи злонамірення зі сторони 
прокуратури у відношенні 
до 1. Дем'янюка у процесі 
його денатуралізації і вида
ння в руки ізраїльського 
правосуддя. Суд визначив 
тепер іншу дату, 12-го лис
топада для започаткування 
першого переслуxання. 

Створено нове незалежне 
аґентство ,,УНIЛН' 

Бе Клінтон намагається зберегти 
перевагу над Дж, Бушем 

К и і в ( У Н I А Р ) . - Т у т ми
нулої п'ятниці, 16-го жовт
ня відбулися Установчі збо
ри Українського Незалеж
ного Інформаційного Аґент 
ства Новин (УНIАН). 

Збори затвердили статут 
агентства, вибрали керів
ництво та контрольну комі
сію. УНIАН є міжнарод
ною громадською організа
цією, що покликана сприя
ти ширенню контактів між 
журналістами України і по

за її межами. Діяльність 
УНIАН вільна від втручан
ня політичних партій, гро
мадських та релігійних ор
ганізацій. 

Серед головних завдань 
УНIАН — організація пос
тійно діючого національно
го пресс-клюбу і будинку 
журналістів, розвиток ін
формаційних мереж, та роз
повсюдження інформації 
про Україну у світі. 

Б. Клінтон зустрівся з 
представниками етнічних груп 

Кандидат на президента Демократичної партії губер
натор Билл Клінтон зустрівся в Мілвокі, Віск, з представ
никами найбільших етнічних груп в ЗСА на окремііі 
конференції, яку скликав після того як публічно скрити~ 
кував президента Джорджа Буша за його закордонну 
політику. На світлині стоять від ліва до права: Чарлз 
Сантанджело, директор етнічних справ у Демократич
ній партії, Олександер Благітка, головний касир УИС, 
Юліян Куляс, голова організації Українці за Клінтона, 
Домінік ДіФріско, голова спільного громадського комі
тету в Чикаго, Антоні Перайка, голова Хорватеько-
американськоїасоціяції, Адріян Каратницькиіі, спеціяль~ 
ниіі дорадник президента Американської федерації праці 
і Конгресу індустріяльниx організацій, Стенлі Балзекас, 
заступник голови Литовсько-американськоїради і 
Кристофер С. Гайленд, заступник політичного дирек

тора для вибору Клінтона~Ґора в І992 році. 

Виказуються дві картини 
українізації 

Миколаїв (УПIАР) . -
Тут на сесії Обласної та 
Міської Рад народних депу
татів впродовж двох днів 
лунали випади проти неза-
лезности України, проти 
державної символіки та мо-

У виступах депутатів Мі
ської Ради Анатолія Ком
панійця, Володимира Скря-
біна та депутата Обласної 

Учителі англійської мови в Україні 
обмінялися досвідом 

Група учасників зустрічі 
Україні. Третя зліва 

- вчителі англійської мови в 
проф, 3. Воронка. 

Союзівка. ~ Тут, I9-го і 
20-го вересня закінчивши 
свої повні переживань і но
вого досвіду літні тижні в 
Україні, зустрілися ті доб
ровольці, які за ініціятивою 
і допомогою Українського 

вправним керівництвом 
проф. Зірки Воронки навча
ли там англійську мову 

Біля 40 осіб із 84, які 
провадили цього року кур
си навчання англійської мо
ви, зібралися на два дні 

Народного Союзу та під серед прегарної осінньої 

погоди на Союзівці, щоб 
поділитися пережитим дос
відом із викладання мови у 
таких інших умоваx у 26 
містаx і містечкаx України, 
Кожний і кожна із присут-

(Закінчення на стор. З) 

Ради Людмили Чудайкіної 
відзначалося, що Миколаїв 
щина ніколи не належала 
Україні, а була особливим 
регіоном: „Нам не треба ні 
українського прапора, ні 
державної мови". Незважа
ючи на обурення частини 
депутатів, голова Міської 
Ради Юрій Сандюк та голо
ва Обласної Ради Іван Гри-
цай не лише не засудили ці 
виступи, а й намагалися їх 
виправдувати, посилаючи
ся на свободу слова. 

Провід місцевого Руху 
схвалив заяву, в якій відзна
чено, що за рік незалежнос-
ти Міська та Обласна Ради 
не тільки не виросли полі
тично, але й стали галь
мом на шляху демократич
ного поступу. У разі, якщо 
депутати не вибачаться пуб
лічно за образу державного 
прапора, провід Миколаїв
ського Руху пропонує орга
нам юстиції позбавити цих 
депутатів українського гро
мадянства. Миколаївський 
Рух вимагає також прове
дення надзвичайних вибо
рів Міської та Обласної 
Рад. 

Натомість Рівеніцина пере
ходить на державну мову згід 
но з рішенням обласної дер
жавної адміністрації. Від 1-го 
січня наступного року укра
їнською мовою вестиметь
ся урядове листування, бан
кові й поштові операції , 
проєктна і бугальтерська 
документація та рекляма. 

Державною мовою писати
муть курсові і дипломні 
праці студенти вищих нав
чальних і теxнічинx закла
дів.Українською писати
муться вивіски, таблички, 
цінники, шляхові показчи-
ки.У жовтні-листопаді буде 
проведено атестацію укра
їнської мови керівників усіx 
рівнів. 

Литтл Рок, Арк. — Кан
дидат Демократичної пар
тії на президента ЗСА Билл 
Клінтон вирушив у середу, 
2I-го жовтня, в триденну 
поїздку по містаx амери
канського заходу. Напере
додні він повернувся з Чи
каго і Милвокі. 

Перед початком нового 
турне кандидат демократів 
виступив у рідному стейті 
Аркенсо. Губернатор ска
зав, що ці дні він має намір 
приділяти багато часу об
говоренню своїx економіч
них плянів. Клінтон підкрес 
лив, що він не спочиває на 
лавраx, а готовий у бороть
бі довести свою перевагу 
над Бушем до переможного 
кінця. Останні опитування 
громадської думки показа
ли, що кандидат демокра
тів на I 0 - І 5 відс. виперед
жає суперника-республікан~ 
ця. 

У розмові з журналіста
ми Клінтон повторив, що 
не збирається підвиіцувати 
податки на середню клясу. 
„Хочу підкреслити ще раз, 
що не маю наміру робити 
те, в чому мене обвинува
чують республіканці, —ска 
зав губернатор. — Я не буду 

ПІДНОСИТИ податки родинам 
середньої кляси". Клінтон 
тричі повторив цю фразу. 
Під час поїздки по західніx 
стейтаx Клінтон зосередить 
увагу на темаx економіки і 
на тому, як мінявся добро
бут середньої кляси країни 
за останні 12років, тобто за 
роки правління республікан 
ців. 

Не зважаючи на лідерст
во Клінтона, Джордж Буш 
має надію на успішний ре
зультат виборчої кампанії. 
В інтерв'ю каналові телевізії 
,,Фокс" Президент сказав: 
,,Я впевнений, що виграю ці 
вибори". Звертаючись до 
виборців, він закликав їх не 
вірити тим, xто проводить 
опитування громадської 
думки. ,,Повірте мені, — 
сказав Президент, — все 
вирішиться в останні два 
тижні". У середу Дж. Буш 
продовжував подорож на 
поїзді, який називається 
„Дух Америки", і зупиняв
ся у стейтаx Південна і Пів
нічна Каролайна. 

Тим часом незалежний 
кандидат Росе Перо обме
жується телевізійною рекля-
мою. Цього тижня він тричі 
появлявся на екранаx. 

У СВІТI 
В ОСТАННІ ДНІ боснійці дістали нові підстави побоюва
тися, що хорвати можуть досягнути мирної угоди з 
сербами і без участи слов'ян-мусулман поділити терито
рію республіки. Хорватське командування відвело свої 
війська о міста Босаїюкі Ерод xїівнто для того , xцоб 
уникнути великого артилерійського обстрілу. Серби, 
цілком, мовляв, несподівано, зайняли залишене хорвата
ми місто. Тепер боснійці вважають, що відхід хорватів 
було спляновано раніше, тобто він був вислідом якогось 
таємного домовлення. Тим часом війна в Боснії продов
жується. В середу, 21-го жовтня, через сильний артилерій
ський обстріл на сараєвське летовище не змогли сісти 
американський і канадський транспортові літаки з харча
ми і медикаментами. Вони змушені були повернутися на 
свої бази. 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ООН Бутрос Бутрос-Ґалі 
затвердив угоду з Іраком, згідно з якою відновиться 
гуманітарна допомога для цієї країни, її загальний обсяг у 
грошовому вимірі — 200 міл. дол. Половину цієї суми буде 
призначено для курдів на півночі Іраку, які з наближенням 
зими гостро потребують харчів і медикаментів. 

НІМЕЦЬКИЙ БУНДЕСБАНК готується зменшити 
відсоткову контову ставку, чого давно д о м а г а ю т ь с я 
3'єднані Стейти і члени Европейської спільноти. Дотепер 
ставка Бундесбанку була найвищою в Европі. Англійці 
вважають німецьку банківську політику однією з голов
них причин зниження курсу фунту стерлінгів. Представни
ки Бундесбанку досі стверджували, що домовлення між 
ними і Банком Англії не передбачає узгіднення контовиx 
ставок. 

ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦІЇ Франсуа Міттеран заявив на 
засіданні кабінету міністрів, що 3'єднані Стейти пішли на 
деякі поступки під час останніx переговорів з Европейсь-
кою сп ільнотою в ділянці політики щодо фармерів . 
Відомо, що Франція має найбільш розвинуте сільське 
господарство в Західній Европі. Французькі фармери 
виступали проти будь-яких змін у порядкові державного 
субсидіювання. ЗСА вимагали від Франції, щоб урядову 
допомогу місцевим фармерам було зменшено. У конфлік
ті між ЗСА і Францією на боці Парижу виступив Бонн. 

ВСІ БАНКИ ПІВНІЧНОЇ Кореї припинили використання 
американських долярів у зовнішньоекономічних операці
яx. Центральний державний корейський банк пропонує 
перейти на японські єни, швайцарські франки і німецькі 
марки. У відсутності долярів північнокорейські власті 
звинувачують ЗСА, які нібито забороняють використання 
своєї національної валюти в країнаx, що, як і Північна 
Корея, вxодять до спеціяльного „чорного списку". Однак 
справжня причина — в неефективному господарюванні, 
катастрофічному зменшенні всіx зовнішньоторгівельниx 
операцій. 

ПРЕЗИДЕНТ ПЕРУ Альберто Фугіморі заявив, що у 
висліді добре організованих облав вдалося арештувати 90 
відсотків членів керівництва марксистсько-маоїстської 
терористичної організації „Сяюча стежка". Вирішальним 
ударом, що його зазнали терористи, був арешт члена 
політбюра „Сяячої стежки" Марти Ватай. Цікаво, що 
трьома найважливішими формуваннями комуністичних 
бандитів керували жінки: Марта Ватай, Тереса Дуран 
Араґво і Меґґі Клаво Пералета. Останні двоє, а також 
член ЦК „Сяючоїстежки" Оскар Альберто Рамірес Дуран, 
ще перебувають на волі і власті побоюються, що вони 
можуть створити новий апарат керівництва бандитським 
підпіллям. 

У ФРАНЦІЇ 3А ОСТАННІ два місяці заарештовано 
трьох російських шпигунів: Жозефа Карона, Франсіска 
Гампервіля і Деґу. Вони передавали важливі технологічні 
таємниці, в тому числі воєнні, агентам КҐБ , а згодом -
працівникам служби зовнішньої розвідки Росії. 

БУШ, ВИСТУПАЮЧИ В НЮ ДЖЕРЗІ 
АТАКУВАВ КЛІНТОНА І ПЕРО 

Ріджвуд, Н.Дж. - З а с о б и 
масової інформації повідом 
ляють, що президент 
Джордж Буш, кандидат на 
перевибір від Республікан
ської партії, виступаючи у 
виборчій кампан і ї в Ню 
Джерзі, атакував своїx опо
нентів, демократичного кан 
дидата Билла Клінтона і 
незалежного Росса Перо, 
бо, як виглядає, обидва во
ни виступають проти Пре
зидента ЗСА і обидва ма
ють менш-біль ті самі пля-
ни економічної перебудови 
за гроші платників подат
ків, — кажуть політичні 
спостерігачі. Р. Перо, згід
но з багатьма інформація-
ми, знає, що він не виграє 
президентських виборів, 
але він витратив вже 45 міл. 
власних грошей для того, 
щоб допомогти Клінтонові 
виграти вибори і „покласти 
на лопатки" теперішнього 
президента Дж. Буша. 

Послухати Президента у 
Ню Джерзі прийшло понад 
20,000 осіб, чи ненайбільша 
публіка у його дотеперіш
ній виборчій кампанії . У 
багатьох місцевостях Буша 
вітали республіканські ак
тивісти, прихильники тепе
рішньої політики, серед них 
колишній губернатор цього 
стейту Томас Г. Кейн та 
чимало інших визначних 
республіканців. Виступаю
чи у кількох місцевостях 
Ню Джерзі Дж. Буш порів
нював плян економічно ї 
політики Клінтона до полі-
тнкм і/:олиііінї=ого пре^мден-
та-демократа Джиммі Кар
тера і підкреслював, що ця 
політика призвела 3'єднані 
Стейти Америки на край 
пропасти у всіx відношен
няx - економічному, обо
ронному, політичному, ви
ховному, моральному, ро
динному. „Вони хочуть пов 
т о р и т и к о л и ш н ю згубну 
політику, яка цілковито 
зруйнувала основи лідерст
ва Америки в світі, разом з 

пониженням життєвого рів
ня населення ЗСА і тільки 
прихід до влади президента 
Роналда Реґена врятував 
ситуацію. Почалось еконо
мічне, політичне й мораль
не відродження американсь 
кого народу, перебудова 
системи оборони, ВІДВОЮ-
вання престижу Америки в 
С3ІТІ", — заявляв Дж. Буш. 

„Чи ми, американці, які 
дбають про затримання пре 
стижу нашої батьківщини, 
разом із ростом економіч
ного сектора, мали б сьо
годні все це поставити на 
випробування людей, які не 
мають, ані кваліфікацій, ані 
досвіду у керуванні вели
кою державою, яка, не зва
жаючи на всякі потягнення, 
все ще залишається лідером 
вільного світу і на політику 
якої орієнтуються три чет
вертих країн світу", - зая
вив Президент. Він крити
кував також Р. Перо за те, 
що він вносить заколот у 
спільноту своїми нереальни 
ми ідеями перебудови еко
номіки, міряючи економіку 
великої держави вимірами 
свого бизнесу. 

Представники Білого До
му намагалися пізніше де
що злагіднити критику Р. 
Перо президентом Бушем, 
але політичні коментатори, 
зокрема зближені до Рес
публіканської партії, не по
годжувались з такою под
війною тактикою Буша і 
Білого Дому, бо ця тактика 
і гак не змінить ситуації і не 
прихилить Перо до табору 
Буша. 

Успішні виступи Буша в 
Ню Джерзі заставили Б. 
Клінтона змінити свій плян 
подорожі і він вже заповів 
свої виступи в цьому стейті, 
починаючи з наступного 
четверга, 29-ГО жовтня, щоб 
в такий спосіб „мати остан
нє слово" п'ять перед два
надцятою, тобто безпосе
редньо перед самими вибо
рами. 

В АМЕРИЦІ 
АГЕНТИ СЕКРЕТНОЇ СЛУЖБИ, завданняx яких є 
також охорона Президента, високих державних службов
ців, а тепер в додатку кандидатів на президента, заареш
тували в Ляс Веґас, Невада, осібняка Едварда Керрола, 
який погрожував, що виконає атентат на кандидата 
Демократичної партії губернатора Аркенсо Билла Клінто
на. Арешт був здійснений тоді, як Керрол, потелефонував 
ши на поліційну станицю, заявив, що під час виступу цієї 
неділі Клінтона в Неваді „він отримає від мене заслужену 
нагороду — кулю в голову". Керрол признався, що він не 
може погодитися з думкою, що Клінтон може виграти 
вибори і зайняти місце голови держави. 43-літній Керрол 
— колишній морський піхотинець, учасник в'єтнамської 
війни проти якої активно виступав Клінтон, будучи ще 
студентом. Поліція уважає, що Керрол психічно хворий. 

У ВАШШҐТОНI ВІДКРИЛАСЬ сьома сесія переговорів 
між представниками Iзраіля і арабами, зокрема палестин-
цями. Правда, переговори розпочались в дуже несприятли 
вій для такої справи атмосфері передвиборчої гарячки. 
Покищо переговори ведуться сесіями. Делегати поділи
лись на групи і одні ведуть розмови про конституційні 
права палестинців на окупованих Ізраїлем земляx, а інші 
о б г о в о р ю ю т ь конституційні права і адміністративну 
співучасть арабського населення на прилучених земляx. 
Палестинську делегацію, як і минулого разу, очолює 
Xанан Ашраві. 

ГАЗЕТА „НЮ ЙОРК ТАЙМС" повідомляє, що цілий ряд 
російських вчених, які у зв'язку із скороченням державою 
підприємств і їхнього фінансування, тимчасово втратили 
працю, почали масово , ,продавати" свої таланти за 
кордонами Росії. Телекомунікаційна компанія АТТ 
прийняла за контрктом 27 вчених із Санкт Петербурга. 
Зарплата у згаданій компанії у річному відношенні „дуже 
скромна", як пише „Ню Йорк Тайме" — 100.00О дол. В цю 
суму вxодить заробітна платня, транспорт, закуп потріб
них інструментів для праці. Ведуться переговори також із 
вченими з інших ділянок. 

ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ 
УКРАЇНИ - УНС 

З Головної Канцелярії УНСоюзу інформують, 
що до Фонду Відродження України - УНС вплину
ло від членів УНС до четверга,22-гоіжовтня, 1З,677 
чеків-дивіденд, відсотків від боргових зобов'язань і 

добровільних датків на суму 

353,З4890 
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Єдність Заxідньої Европи 
на кращих основаx 

Після того, як З5 років тому засновано Евро-
пейську економічну спільноту, (EEC) членами 
Икої стали 12 демократичних держав Анг
лією, Францією, Італією і Німеччиною у проводі, 
народився там рух за перетворення Европи у 
федерацію щось на подобу 3'єднаних Стейтів 
Америки. Осінню минулого року підписано в 
одному голляндському містечку договір, який 
формулював принципи такоїевропейської 
політичної й економічної єдности. йшлося вже 
не тільки про скасування мит у торгівлі між 
членами Европейської економічної спільноти і 
лро скасування пашпортовиx віз для свобідної 
комунікації осіб, громадян членських країн EEC, 
а про заведення спільної для всіx валюти з 
одним центральним банком. 

Фанатичні звеличники ,,самостійної Европи" 
покищо стрималися від проповідування одного 
уряду для 12-ти країн EEC й одного парляменту. 
Але ідея скасування окремих крайових валют 
викликав глибокий фермент всередині цієї 
спільноти. Колишній прем'єр Великобританії 
Марґарет Тачер натаврувала була проєкт спіль
ної валюти, як ,,національну зраду". ї'ї наступник 
Джан Мейджор заявився тепер проти такого 
ПрОЄКТу, але ОбмЄЖИВСН д о СТВЄрДЖЄММР1, щи 
справу вирішать всенародні референдуми після 
дебат у крайових парляментаx. Дотепер тільки 
і|рляндія, Люксембург і Греція погодилися на 
таку валютну реформу, Франція прихилилася 
туди також, але мінімальною більшістю і в 
супроводі заколоту в країні. Данія рішуче відки
нула. Палкі дебати на цю тему перервала неспо
дівана подія кілька тижнів тому:Німецький банк 
(Дойче банк) підніс на 10 пунктів відсоткову 
стопу для щадничиx вплат, що спричинило 
,,землетрус" на всіx великих біржаx. Канцлер 
Німеччини Гельмут Коль виправдував це рішен
ня банку фінансовими труднощами, в які впала 
ще недавно найбагатша у світі Німеччина у 
зв'язку з коштами з'єднання Німеччини (більйо
ни для тодішнього есер , щоб дістати згоду від 
Горбачова) і кошт переходу 16-мільйонової 
Сxідньої Німеччини на систему вільного ринку. 
Але основи Европейської економічної спільноти 
захиталися. 

У минулому тижні відбулася у Бірмінґтоні в 
Англії надзвичайна конференція на вершинаx 
всіx членських країн Европейської економічної 
спільноти. Англійський прем'єр Джан Мейджор, 
господар цієї конференції, перейняв ролю 
миротворця. Після довгих дебат рішено відклас
ти до 1997 року проблему спільної валюти. 
Прийнято деклярацію, в якій стверджено, що 
єдність Европи не може відбуватися коштом 
ідентичности членських народів EEC. ,,Ми не є 
системою федерації і послідовно можемо тільки 
пропонувати щось на зразок федерації" -
обережно заявив Жак Дельор, генеральний 
секретар EEC. ,,Ню Йорк Тайме" присвятив цій 
конференції дописи у двох числаx минулого 
тижня. 

Ідея ,,єдности" Европи не пропаде. Але 
досвід із спробою уведення радикальних ре
форм, як спільна валюта і спільна європейська 
армія, доказав, що ця єдність не може ні трохи 
поменшувати національну тотожність, націона
льну гордість народів, які належать до такої 
організації як Европейська економічна спільно
та. 3а всією вірогідністю почнеться тепер рух за 
більший натиск на спільність господарських 
інтересів, а не проявлювання амбіції уподібню
ватися до правно-державної системи Америки. 
Канцлер Німеччини Гельмут Коль погодився був 
на драстичний крок Німецького банку, бо це 
було в інтересі Німеччини. Прем'єр Великобри
танії Джан Мейджор тепер погодився на щось 
протилежне - на зменшення відсоткової стопи, 
бо так порадили йому англійські економісти. 
Єдність не може спутувати свободу діяння по 
лінії інтересів рідного краю. Щоб виминути 
внутрішні конфлікти на тлі суперечних держав
них інтересів - може прийдеться створити 
якийсь апарат для компромісового узгіднюван-
ня рішень - покищо це обов'язок генерального 
секретаріяту EEC. 

Це цікава проблема - навіть такі ,,старі" 
народи, як англійці, французи, німці й італійці, не 
хочуть вирікатися своєї національної гордости 
ради економічних користей. Добрий приклад 
для українців. 

У таких обставинаx єди
ний порятунок, — це замі
нити дисципліну політич
ної диктатури у виконуван
ні плянів, бажанням у не
залежних підприємців заро
бити гроші. Незаступні 
передумови для бажання 
заробити гроші — це при
ватна власність, мінімаль
не реґулювання з боку дер
жави і максимальна кіль
кість підприємств, де під
приємці, а не держава, вста
новлять ціни і рішають, ш,о 
і як продукувати. Верхов
ній Раді, Урядові і адміні
страторам підприємств то
го роду речі були чужі. 

Уряд, в основному, зай
мався не переходом до ві
льних ринків, а латанням 
дір і напіввдалими захо
дами для того, щоб чужин
ці не вивозили з України 
харчових продуктів. Коли 
на Заході кожний заробляє 
стільки грошей, скільки 
може, щоб тільки робив 
він це в етичний спосіб 
і не з позиції монополіста, 
тоді не тільки Уряд, але й 
український загал засуджу
вав (і ще засуджує) успіш
них підприємців як глитаїв. 
Уряд і Верховна Рада через 
довгий час відмовлялись 
впровадити приватну влас
ність і вважали незалеж
них підприємців шкурни
ками, які наживаються на 
чужій біді. Вони наклали на 
них податки, які є однією з 
найбільших перешкод у 
приватизації державних під 
приємств і організації но
вих фірм. 

Та часом нещастя прино
сить користі. Катастрофа-
льний спад продукції, гйльо 
пуюча інфляція і щораз го
лосніші домагання зміни 
Уряду і розпущення Вер-

З НАГОДИ ДВОХ РІЧНИЦЬ 
ІV 

xовної Ради причинились 
до приняття Верховною Ра
дою закону про представ
ників Президента, створен
ня інституцій для роздер
жавлення підприємств і ба
гато більшої активности 
Уряду в напрямі привати
зації. І дійсно, плян пере
ходу до вільних ринків не
давно підготований Уря
дом, виглядає цілком доб
ре і адміністративна та за
конодавча верхівка Укра
їни нарешті забирається 
серйозно до його виконан
ня. 

Друга річниця, це „Акт 
Проголошення Незалежн0е 
ти України" . Як оцінити 
той акт і політичні події, що 
слідували? Сьогодні багато 
людей лають і комуністів у 
Верховній Раді і Кравчука. 
Та, коли подумати про най
більш основні інтереси Ук
раїни чи навіть і створення 
дійсно незалежної України, 
тоді не можна не завважи
ти наступного. 

З огляду на величину на
селення і територі ї роля 
України в політичних пе
ретворенняx в Совєтському 
Союзі була вирішальна. І 
Ґорбачов і Єльцин стара
лись втримати Україну в 
рамкаx федерації, а згодом 
уже й конфедерації. Та ідея 
самостійности виказалася 
сильнішою. 

Ідею ту оживили україн
ські провідники при кінці 
Першої світової війни і ії не 
тільки підтримали, але й 
скріпили перш за все такі 
формації, як ОУН та УПА. 

Тільки політичні дилетан
ти можуть поменшити їхню 
ролю. Адже неможливо є 
легковажити факт про те, 
що боротьба проти „бур
жуазних націоналістів" ві-
догравала центральну ро
лю протягом цілого існу
вання імперії. 

Ідея незалежної України 
заставила українських ко
муністів проголосити акт 
суверенности і тим більше 
акт незалежности. При ін
ших нагодаx Верховна Ра
да в найбільш основних 
питанняx поставила інтерес 
нації понад інтерес КП СС 
СР, себто імперії. Українсь
кий народ мав теж щастя, 
що головою Верховної Ради, 
а тоді й Президентом став 
Леонід Кравчук. Його мож
на критикувати за недотяг-
нення в економічній полі
тиці, його можуть теж не 
перевибрати, та його роля в 
утвердженні незалежности 
України є центральна. Xто-
зна, чи без нього Україна 
сьогодні не була б членом 
осоружної нам конфедера
ції. 

Від самого початку він 
настоював на цьому, що 
відношення між Україною і 
Росією — це не відношен
ня між двома членами яко
гось союзу, а між двома 
незалежними державами. В 
тому самому часі, незва
жаючи не раз на значні 
конфлікти, Кравчук зумів 
втримати потрібні Україні 
добросусідські відносини з 
Росією. 

Мабуть, найбільш знаме

нитим потягненням Крав
чука була ініціятива віднос
но присяги на вірність Ук
раїні військових сил, стаціо-
нованиx в Україні. Замість 
торгуватись з Єльциним 
про дату усунення чужого 
війська з України, війсь
ко те в масовий спосіб ста
ло військом України і тоді 
вже не було мови про те, 
щоб росіяни могли вжива
ти це військо як засіб полі
тичного тиску. Таким чи
ном Україна має сьогодні 
4,080 танків, 5,05О легких 
танків, 4,040 гармат, 1,09О 
воєнних літаків і 3ЗО воєн
них гелікоптерів. Під ог
лядом національної свідо-
мости це військо ще далеко 
від бажаного стану, та все 
таки воно дає певність Ук
раїні, що Росія з воєнним 
конфліктом чи навіть пог
розою війни поспішати не 
буде. 

Пекучою проблемою те
пер є Чорноморська фльо-
та. Свого часу Єльцин зая
вив, що фльота та була, є, і 
буде російською. Та остан-
ньо він погодився на роз
поділ фльоти. Третього сер
пня Кравчук і Єльцин під
писали угоду в Драгомисі, 
яка для багатьох людей 
виглядає дуже поганою, та 
яка в дійсності поганою не 
є. Остаточно, росіяни пого
дились на розподіл фльоти. 
Угода передбачає теж пере
говори відносно базуван
ня. Можна припускати, що 
в тиx переговорах Крав
чук буде вважати пристань 
для російської частини фльо 
ти власністю України, буде 
вимагати від росіян оплати 
за вжиток пристані і в тому 
пункті росіянам не посту-

(Закінчення на стор. З) 

Ще інший засіб швид
кого протверезіння — взяти 
п ' я т ь - ш і с т ь к р а п е л ь 
нашатирного спирту на 
склянку холодної води і 
дати п'яному випити. 

Від пітливости найкращі 
ліки — вода. Разом з тим 
протирати пітніючі місця 
настоями із кори дуба або 
листя горіха. А щоб поки
нути хворобливу звичку ку
рити або жувати тютюн, 
треба жувати кору вільхи. 

Я навів лише деякі за
соби чи рецепти народної 
медицини наших предків, 
хоч їх можна знайти багато 
більше або на сторінкаx 
,,Народного лікаря" або в 
96-сторінковому додатку 
до цієї газети, який вийшов 
у світ 1991 року. Можна 
припускати, вирішивши ви
давати газету „Народний 
лікар", її видавці та редак
ція керувалися не тільки 
або, може, навіть не стіль
ки бажанням ознайомити 
своїx читачів з призабути
ми лікувальними засобами 
наших предків, як передов
сім заохотити наших сучас
ників застосовувати бодай 
дещо з тиx методів в ліку-
вально-медичній практиці 
тепер — в наші дні. Бо ж ні 
для кого не є секретом, що в 
наші дні через брак модер
ного устаткування та навіть 
найконечнішиx ліків (в то
му числі антибіотиків), лі-
карсько-медична обслуга в 
Україні насьогодні стоїть 
далеко не на такому рівні на 

Д-р Юліян Мовчан 

ЧИ НАЗАД д о ,НАРОДНИХ 
ЗЦIЛИТЕЛIВГ 

якому вона повинна б сто
яти. (Про це наші читачі 
напевно більше довідалися 
з дуже доброго репортажу 
д-ра Петра Моцюка — „IV
Конгрес ЄФУЛТ у вільній 
Україні", який недавно був 
поміщений у кількох чис
лаx „Свободи"). 

Але є також маленьке 
(а може навіть велике) „але". 
А саме: хоч чимало прикла
дів народної медицини, які 
наші предки застосовува
ли сотні чи навіть тисячі 
років тому, можна застосо
вувати і тепе.р, проте, ма
буть, ще більше з них є такі, 
які вже не тільки „застарі
ли", але були б дуже шкід
ливими, якби їх і далі засто
совувати. Для прикладу на
ведемо тут бодай деякі з 
них, які поміщені в „Народ-
ному лікарі ' ' або в його 
першому випуску (додат
ку). 

Запалення мозгу, гаймо
рит (запалення Гайморової 
порожнини лиця). Лікуван
ня: картопля немита, зваре
на в , ,кожушкаx" . 3лити 
воду, потовкти картоплю і 
прикладати, старанно обку
тавши. Можливо, колись 
так дійсно лікували ці неду
ги. Але не тепер. Бо оскіль

ки тут йдеться про інфек
ційний процес запалення), 
тому ефективним лікуван
ням в таких випадках є зас
тосовування антибіотиків-
ліків, які забивають інфек
цію (мікроби). Так само, 
що лікування маститу (за
палення грудної залози) або 
запалення вуха. 

Рани рубані, на ногаx: 
заживати відваром стручків 
квасолі. Дуже сумнівно, 
щоб стручки квасолі щось 
допомогли в цьому. Якщо є 
рани та ще й рубані, то 
правдоподібно їх спочатку 
треба позашивати, а потім 
робити щось інше. 

Грижа: (Випуск перший 
, ,додатку" , ст. 7): часник 
розтертий з житнім хлібом 
— прикладати. На жаль це 
нічого не допоможе. Чому? 
Поперше — чому тут вжито 
російське слово — „грижа", 
коли в українській мові є 
гарне слово — „пропукли-
на"? (Латинською мовою — 
„гернія"). Подруге, пропук-
лини тепер лікують не прик
ладанням житнього хліба, а 
операціями або (якщо про-
пуклина дуже мала) — від
повідними бандажами. 

Далі читаємо — „коли 
рана не заживає — вису

шити подріблену чорну ре
дьку, перемолоти її і приси
пати рану". Ні, панове, до 
проблем ран, що не гоять
ся тепер є зовс ім інший 
підхід. Бо коли рана не за
гоюється, то це може бути 
обумовленим однією з двох 
(або обома) причин — або 
така рана з інфекції, тобто, 
забруднена хворобливими 
мікробами і для знищення 
їх пацієнт повинен зажити 
відповідні антибіотики, або 
— навіть гірше — така рана 
злоякісна, тобто, то може 
бути пістряк (рак) і тому 
аби не було запізно, така 
особа (пацієнт) повинна не
гайно звернутися за пора
дою до лікаря. 

Таких і подібних прикла
дів народного лікування у 
давніx часах можна знай
ти багато в газеті „Народ
ний лікар". Який же висно
вок? 

Безумовно, це дуже доб
ре і поxвально, що видав
ці та редактори „Народно
го лікаря" вирішили озна
йомити наших читачів з 
лікарською мудрістю на
ших далеких предків. Ро
біть і далі це, дорогі друзі! 
Хочемо вам висловити ли
ше одну дружню пораду, а 
саме: перед тим, як помішу
вати в пресі лікарські пора
ди стародавниx зцілителів 
(в тому числі знахарів, чак
лунів, шептунів і т. д.) — 
дайте все те прочитати дос
відченому лікареві аби він 

(Закінчення на стор. З) 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Про національний прапор 
Цього тижня, коли 

пишемо цей фейлетон, 
усі любителі бейзболу 
прилипають до телеві
зійних апаратів, щоб, як 
кожного року, в осінній 
порі, переживати на свій 
спосіб світові змагання у 
цьому американському, 
національному спорті. 
Тим разом змагання 
особливо цікаві тим, що 
вперше бере у них в кінце
вій розгрі участь канад
ська дружина і там іде
ться не лише про вигран-
ня змагань, але ще і про 
національні почування 
та патріотизм, 

Тож: не диво, що мале
нький інцидент саме з 
національним підґрун
тям набрав великого роз 
голосу і майж:е поста
вив двоє приязних сусі
дів, а це зел і Канаду, 
у політичний конфлікт. 

Нас завжди дивувала 
великодушна настанова 
американців та навіть 
Уряду зел до пошану
вання національного пра
пора. Тут радше ідеться 
про непошанування йо
го, на яке може дозво
лити собі кожний гро
мадянин американської 
держави та за це не мо
ж:уть його покарати. 
Ось саме перед кількома 
днями знову суд в ЗСЛ 
виніс рішення, що спа
лення національного пра
пора не є провиною, за 
яку можна судово пока
рати. Ллє не лише та
кі драстичні випадки 
проходять безкарно. Скі 
льки разів нам доводить
ся бачити американсь
кий національний прапор 
на різних зовсім не почес
них місцяx, до подертиx 
задніx частин популяр
них синіx джінсів включ
но. І ніхто тому не ди
вується та не обурю
ється, хоча може в ін
шому народі, це було б 
профанацією. Чи це вияв 
повної демократії в ЗСЛ, 
чи чого іншого — не зна
ємо. Ллє в інших такої 
широкої демократії не
має і ось цього тиж:ня 
звичайний недогляд, че
рез який почесна сторо
жа морських піхотин
ців ЗСЛ вивісила канад
ський прапор в часі сві
тових змагань у бейзбо-
лі перевернений горою 
вниз, викликав велику 
бурю обурення і дотин-
ків канадських патріот 
тів на тему американ
ців. Негайною реакцією 

у переконанні, що і 
на патріотизмі можна 
робити ,,бизнес'\ було 
випущення сотень білиx 
сорочинок із переверне
ним горою вниз амери
канським прапором Iти
сячі подібних прапорців, 
на яких з другого боку 
пишається канадський 
кленовий листок. Усе це 
задемонстровано на чер 
говиx змаганняx у То
ронто, але у високих дип 
ломатичниx колаx, ін
цидент полагоджено 
доброзичливо не лише 
перепросинами зі сторо
ни військових американ
ських чинників та на
віть Президента, але ще 
і дозволом для американ
ських морських частин 
нести в Торонто пра
вильно обидва національ
ні прапори. 

Ми з цікавістю слід
кували за цим дрібним 
інцидентом тому, що 
наш національний пра
пор щойно дуж:е недав
но здобув право перебу
вання поміж: прапорами 
цілого світу і здається, 
ми всі без виїмку, в кого є 
українські почування, не 
можемо без зворушення 
переж:ивати, коли бачи
мо як синьо-жовтий 
стяг має поруч амери
канського, канадського, 
німецького чи прапорів 
інших світових держав 
на цій самій висоті і на 
цьому самому рівні. 

Які довгі роки ми — 
українці-цілого світу че
кали на такі зворушли
ві хвилини? Чи не б'єть
ся кожному серце, коли 
бачить їхнє море на тор 
жественниx зібранняx у 
вільній українській дер
жаві? 3дається, ніхто із 
нас ще не є готовий так 
поблажливо приймати 
брак його пошанування, 
як це роблять американ
ці, чи канадці. Може ко
лись прийде час і на та
кий вияв демократії. Ллє 
як на сьогодні, то насу
вається лише питання 
- чи доцільно саме те
пер, коли широкі маси 
українського народу щой 
но привикають до виду 
нашого національного 
прапора і до його шану
вання — висувати інший 
— в досі чужих і невідо
мих для нас кольорах — 
навіть як він для однієї 
частини українців, є вия
вом також: національ
них почувань? 

О-КА 

ВСІМ АЛЬЖИРСЬКИМ видавництвам і друкарням 
заборонено друкувати Коран чи виготовляти з нього 
фотографічні копії. В комюніке міністерства у справаx 
релігії Альжиру говориться, що таке рішення прийнято 
після виявлення в країні Корану зі спотвореним текстом. В 
комюніке підкреслюється, що видання священної книги і 
виготовлення з неї копій є компетенцією міністерства у 
справаx релігії. Воно також контролює дотримання 
правил достави Корану з-за кордону. 

Микола Бараболяк 

ДЕКІЛЬКА ЗАВВАГ 
д о ПРОЄКТУ КОНСТИТУЦІЇ 

УКРАЇНИ 
V 

Загальні засади особисті і громадські права 

Найважливішими в Конституції є постанови про 
організацію державної влади. Ці постанови творять те, що 
звемо державною системою, а це не так легко відтак 
справляти , чи доповняти. Тому ми зупинимось над ними 
більш детально. Принципи Конституції про особисті та 
громадські права не можуть надто різнитись відтиx засад, 
які так чітко ще в 1789 з'ясовано у французькій Деклярації 
про ці права, в американській Конституції, та інших 
конституціяx світу, останньо у Гельсінкськиx договорах, 
:в українській Конституції можна б їх більше уквітчати 
фразами, але ледве чи по суті можна їх багато доповнити. 
В моїx заввагаx обмежуся до того, щоб указати, котрі 
постанови треба б ущільнити семантично, а деякі навіть із 
Проекту просто виелімінувати, як злишні, самозрозумілі 
або такі, що випливають із інших постанов Проекту. Свої 
міркування від проблеми, яка викликала досі найбільше 
застережень у пресі, а саме — xто має бути творцем 
Конституції? , ,Народ України", як каже Проєкт, чи 
„українська Нація"? 

Коли покликатись на деякі зразки то в Преамбулі до 
французької Конституції 1946 року, яку включено у нині 
об0в'язуючу деґолівську Конституцію 1958 року, є мова 

про ,,французький народ", як творця і прокляматора 
Конституції. Взявши до уваги ще іншу Конституцію, з 
якою ми на поселенняx мали нагоду познайомитись — 
німецьку — то там теж мова про „німецький народ", а не 
народ Німеччини". Таке прийнято ще у Ваймарській 
Конституції 1918 p., постанови якої в матерії людських і 
громадських прав адоптовано у бонській Конституції 1949 
року. В американській Конституції маємо оце: „Ми — 
народ". Вимогу деяких кіл нашої громади, щоб у Проекті 
виразно сказати, що це „український народ", а не всі 
жителі країни, встановл я ють для себе й інших мешканців 
України цей основний для неї Закон, був би до деякої міри 
виправданий, коли б не „але". Коли скажімо французи чи 
німці, писали свої конституції, для них не існувало питання 
національних меншостей. Жили там тоді громадяни 
інших національностей, але не було їх маркантно багато, і 
питання „меншости" загалом не існувало. 

Нині в Україні більш чим четвертина населення — 
неукраїнці, а зокрема біля 12 мільйонів росіян, представ
ників панівної досі в Україні національности. Коли б 
написати, що Конституцію творить „український народ", 
а ще гірше Нація, — то це було б рівнозначне з виключен
ням всіx неукра*інців від голосування про прийняття тієї 
Конституції; а коли б і не відібрано таким чином голосу 
четвертині населення, то без сумніву наставити цю 
четвертину населення Україні голосувати „проти". Чи це 
сенс у нинішній політичній дійсності на Україні? 

Маючи на увазі вищесказане , приxодиться з тиx 
міркувань звернути увагу на непотрібність постанови 
статті 2, уст. З Проекту, де написано: , ,Народ, який 
складають громадяни всіx національностей, є єдиним 
джерелом.. " Нема потреби дефініювати концепту „на

род".. У моєму мисленні я можу собі утотожнювати 
„народ" із „нацією", хтось інший інакше може розуміти 
цей термін у змісті Проекту і таким чином не роз'ятрювано 
б цю досить нині дразливу проблему. Обставини вима
гають не утруднювати процес утворення української 
державности. 

Немає в моїx очах сенсу теж постанова (стаття 2—5) що 
„від імені народу України можуть виключно виступати 
Н а ц і о н а л ь н і Збори У к р а ї н и " , коли за с т а т т е ю 175 
„Президент України виступає від імені держави". Перша 
постанова на мій погляд зайва в Конституції, і може 
спричинити непорозуміння. Не думаю, що вказано з 
Конституції робити різницю поміж поняттями ,,народ" і 
„держава". Не місце у Конституції теж таким афоризмам 
як: „Громадяни здійснюють свої права за принципом 
'дозволене все, що не заборонене' ", а „Державні органи... 
здійснюють свої повноваження за принципом" дозволене 
лише те, що визначене законом" (стаття 5 уст. З—4). Не 
знаю теж чи у Конституції потрібна аж така запорука, що 
не повернеться автократія, як це: „Жодна ідеологія не 
повинна обмежувати свободу переконань, поглядів, думок 
і не може визнаватись офіційною державною ідеологією" 
(стаття 6—4). Не досить загального утвердження у 
Проекті принципів демократії? Не бачу рівно ж потреби 
обтяжувати Конституцію чимось таким самозрозумілим 
як те: „Конституційні права і свободи особи не можуть 
бути ніким скасовані" (стаття 14—1). Така аксіома 
стосується усіx постанов Конституції, бо інакше їй не ім'я 
Конституції. Або потрібне таке самозрозуміле: ,,Кожний, 
xто перебуває на територі ї України, має поважати і 
дотримуватись її Конституції і законів" (стаття 20). Хіба, 

(Закінчення на стор. З) 



Ч. 204. СВОБОДА, СУБОТА, 24-го ЖОВТНЯ 1992. 

З нагоди,.. 
(Закінчення зі стор. 2) 

питься. А в загальному, не
має сумніву, що 3часом ро
сійська чорноморська фльо 
та втратить і своє страте
гічне значення, і статус сим
волу національної гордос-
ти. Тоді буде багато, багато 
лргше ту базу закрити, чим 
воно є тепер. 

Ну, а що буде з Кримом? 
Ситуація в Кримі була че
рез якийсь час досить нап
ружена, та тепер вона знач
но поправилася. І Кравчук і 
Верховна Рада вели від по
чатку політику толератно-
го відношення до націона
льних меншин в Україні і. 
того не могли не завважити 
жителі Криму. Крім цього 
вони дістали значну дозу 
,політичної автономії і ви
ходить, що прихильники 
відлучення Криму від Ук
раїни тратять ґрунт під но
гами. 

Нарікають теж люди, що 
українізація шкіл, адміні
страції і діловодства в під
приємстваx іде надто пово
лі. Та з другого боку поспіх 
у цій ділянці був би інтер
претований як вияв НЄТОЛЄ-
рантности, а то й шовініз
му відносно національних 
меншин. Чи Україні того 
потрібно? Невже ж ми так 
скоро забули як нас трак
тували росіяни і поляки? Та 
ж Україна має свою дер
жаву, свій Уряд і свою Вер
ховну Раду. В тиx двох ін
ституціяx будуть зміни і 
там напевно опиняться лю
ди, які будуть дбати про 
українську мову і культуру 
не менше від цих, xто там 
тепер? Українізація буде 
поступати вперед без най
меншого сумніву. Та чи не 

ФУНДАЦІЯ і 

УКРАЇНСЬКОГО і 
ВІЛЬНОГО і 

УНІВЕРСИТЕТУ і 
= ЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ І 
|ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ! | 

І Ukrainian Free University і 
І Foundation, Inc. 5 
g P C Box 1028 І 

кращ,е, щ,об вона поступала 
до більшої міри на добро
вільній базі? Не забуваймо 
теж, що від проголошення 
незалежности минув тільки 
один рік. 

Останніми часами безвід
повідальні чи амбітні люди 
ведуть нагінку на Прези
дента Кравчука, яка пере
ступає межі нормальної кри 
тики. Між іншими, вони 
йому закидають, що він 
був другим секретарем 
КПУ. Але ж Україні відбу
лись вибори з більшою кі
лькістю кандидатів і канди
дати на Президента як теж і 
засоби інформації мали 
нагоду сказати і сказали 
про Кравчука все, що хоті
ли. Незважаючи на це Крав
чук, виграв вибори величез
ною більшістю 62 відс. Од
нак, представники україн
ського гуляйполя продов
жують не тільки повторю
вати давні закиди, але й 
пробують переконати лю
дей, що Кравчук збираєть
ся повернути до диктатури 
КПУ. Чи може бути щось 
більш абсурдного і безвід
повідального? 

У цій стадії розбудови 
держави не може бути ні
чого гіршого, як невиправ
дане послаблення автори
тету Президента за допомо
гою розгнузданої бороть
би за владу, що її в Україні 
пробують розпалити амбі-
ціонери. Невже ж вони не 
завважують, як в Росії рос
те сила націоналімперіяліС" 
тів, які щойно змусили Єль
цина відкликати візиту до 
Японії для полагодження 
проблеми спірних остро
вів? Уявім собі, що в Ро
сії до влади прийшов Руц-
кой і застав Україну заг
либлену в політичному і 
соціяльному хаосі. Чи мо
жемо бути певні, що він 
відмовився б з того CKO-

раїнці в цілому СВІТ1 свят
кували недавно з великою 
радістю ці дві річниці. Дай 
Боя^е, щоб цих річниць було 
багато, багато більше. 

Управа і Адміністрація 

УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЮ 
запрошують на 

ДОБРОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ 
Участь беруть: 

В О Л О Д И М И Р в и н н и ц ь к и й - фортепіяно 
ОЛЕГ КРИСА - скрипка 

ОКСАНА К Р 0 В И Ц Ь К А - сопрано 
ЛАРИСА КРУПА - фортепіяно 

СТРУННИЙ КВАРТЕТ ім. Л Е 0 Н Т 0 В И Ч А 
ОЛЕКСАНДЕР С Л 0 Б 0 Д Я Н И К - фортепіяно 

М И К О Л А СУК - фортепіяно 
НАТАЛIЯ ХОМА - віольончеля 

МАРІЯ ЦИМБАЛА - фортепіяно 
РОМАН ЦИМБАЛА - тенор 

ТАТЯНА ЧЕКIНА ~ фортепіяно 

Неділя, 29-ГО листопада 1992 p., год. 3-тя по полудні 
Мегкіп Concert НаII, 129 west 67th street, New York, N.Y. 

Після концерту 

ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ 
Conservatory Restaurant at the M a y f l o w e r Hotel 

Окружний Комітет ВІДДІЛІВ УНСоюзу 
ТОРОНТО, Онт. 

ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАРАДИ 
ОКРУГИ 

відбудуться 

в пятницю, 30-ГО ЖОВТНЯ 1992 р. о год. 6:З0 веч. 
в Домі Української Фундації 

2118 А BIoor Street West, Toronto, 0n't., Canada 
В нарадаx зобов'язані взяти участь члени Управи Окружного 
Комітету, відділові урядовці, організатори та делегати 32-ої 

Конвенції наступних Відділів: 

49, 401, 402, 407, 408, 415, 426, 432, 439, 
440, 441, 442, 456, 460, 464, 466, 470, 474, 

480, 506 
Гостей, членів Українського Народного Союзу радо вітаємо. 

НА ПОРЯДКУ НАРАД: 
1. Відкриття 
2. Перегляд організаційної праці Округи у 1992 р. 
3. Слово головного предсідника УНС УЛЯНИ ДЯЧУК 
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: 

У л Я Н а Д я ч у К , головний предсідник УНС 

мґр Іван Геврик, головний директор для Канади 

Р Є Д . В а с и л ь Д і д ю к , головний контролер УНС 

П а в л о Д о р О Ж И Н С Ь К И Й , головний радний УНС 

3а УПРАВУ ОКРУГИ: 
о. д-р Мирон Стасів, голова 

Іван Шлапак, секретар інж. Роман Бенеш, касир 

Учителі... 
(Закінчення зі стор. 1) 

ніx мали нагоду висловити 
свої думки, критичні, але й 
позитивні, як також зроби
ти сугестії на майбутнє. 
Дискусіями вела проф. д-р 
Зірка Воронка, яка також 
додала свої думки та кри
тичні завваги до тієї виїм
кової програми, яку вперше 
переведено на таку широку 
скалю. 

рушено такі засадничі спра 
ви, як конечність ділити 
курсантів по віку, що треба 
добре перевіряти тиx, які 
зголошуються на курси для 
заавансованих в англійсь
кій мові, що треба багато 
працювати над граматич
ними проблемами при нав
чанні і перекладах з мови на 
мову. Багато проблем при
носила необов'язковість сту 
дентів та їхня неточність, 
про що треба також подума 

Проф. 3. Воронка в розмові із О. і. Є. Рудакевичами, що 
навчали літом в Україні. 

ти на майбутнє, як також Критичні погляди ви
словлювали присутні, вклю 
ЧИ0 з проф. 3. Ворон~ 
кою на тему співпраці із 
Товариством Української 
Мови „Просвіта", яке зобо
в'язалося організувати при
їзд і призначення поодино
ких добровольців до навчай 
ня. Але не зважаючи на те, 
допоміжний чинник у пере
боренні всіx технічних труд 
нощів був конечний, хоча 
організатор проекту проф. 
3. Воронка виконала більше 
як на 10О відсотків своє 
завдання, що усі учасники 
з великим признанням і по
дякою признають. 

Як ми інформували у на
шому щоденнику, на почат
ку акції УНС і в часі її під
готовки, весною включно із 
окремим семінаром для 
тиx, бажаючиx віддати 
свій час і сили на добро
вільне навчання англійської 
мови в Укра*їні, 84 учителі 
були дуже різного віку, по

п06ороти пасивність сту
дентів, яку їм залишила 
совєтська система науки. 
Складність щоденного жит
тя, девалюація при виміні 
гроша також були в цьому 
році дуже важливими, але 
як буде на майбутнє важко 
тепер плянувати. 

Два дні перебування на 
Союзів ці далеко не виста-
чили на те, щоб ціла група, 
часто незнайомих між со
бою досі осіб, могла поді
литися всіма своїми пере
живаннями та досвідом. 

Другого дня на зустріч 
завітала юловний предсід
ник УНС Уляна Дячук, яка 
тепло привітала присутніx і 
висловилісвоє велике задо
волення Б того як успішно 
була переведена ціла акція 
навчання і як професійно 
вели ЙОГ3 всі вчителі, доб
ровільне, без будь-якої ви
нагороді. Вона висловила 
признанія і подяку організа 

xодження і знання та не всі із торці проєкту проф. 3. Во
ниx є професійними ВЧИТЄ- ронці за її відданість справі 
лями. Все ж всі вони без та професіоналізм, з яким 
виїмку, як показалося тепер вона перевела це ціле велике 
у підсумках щєї акції, були діло. Аае всі учасники зая-
незвичайно вдоволені сво- вили, цо, не зважаючи на 
ЄЮ працею та переживання- ускладнення, які вони мали, 
ми. А ці переживання були дуже радо поїхали б знову 
не завжди легкі і приємні, на такі курси. Проф. 3. Во-
зокрема коли йдеться про ронка, як організатор, запев 
перебування та щоденні тру нила офіційно, що плянуєть 
дноид у важкому економіч- ся безумовно перевести такі 
ному підсонні України. курси наступного року і всі 

Присутні на зустрічі поді- зацікавлені можуть вже пи
лилися своїми думками про 
майбутні под 6ні курси нав
чання та як і що можна 
змінити чи поліпшити. По-

сати до неї за дальшими 
інформаціями на адресу: З0 
Clinton А VЄ., Maplewood, 
N.J. 07040. 

Українське Патріярxальне Товариство 
Відділ Ню Йорк 

запрошує членів й українське громадянство на 

З У С Т Р І Ч 
з Владикою 

ПАВЛОМ ВАСИЛИК0М 
І3 Івано-Франківська 

Владика поділиться думкаіии про працю 
підпільної УКЦеркви у минулому 

і сьогодні 
Зустріч відбудеться 

у вівторок, 27-ГО жовтня 1992 р. о год. 6:З0 веч 
в домі НТШ в Ню Йорку 

при 6З Четверта авеню, між 9 і 10 вул. 
УПРАВА ТОВАРИСТВА 

| M ^ ^ ^ I ^ ^ ^ I ^ A I ^ W M ^ ^ M ^ A ^ W ^ M W M M M M ^ ^ W ^ ^ M W M ^ 

Ц^^^^^^^^^^^^^^^VV^^'У^^^^^VЦ^ 

Увага філядельфійські українці 
З-оI Конґресовоі Округи (District) 

3-го листопада 
голосуйте за довголітнім приятелем 

українців 

Charles F. Dougherty 
(Lever 107) 

U.S. Congress 

Українці за вибір Чарлі ДоГарті: Віра Андрейчик, Бо
рис Заxарчук, Уляна ІИазуркевич, Xристя Сеник, Ма

рійка Татунчак, Олександер Черник. 

Paid for by Friends of Charles Dougherty 

Декілька завваг... 
(Закінчення зі стор. 2) 

що завданням цієї статті наглядно остерегти росіян в 
Україні, що вони не можуть далі затримувати статус 
„супергромадян" на території України як досі, що їм не 
може ніяк поміститись у головаx! 

У Главі З, де мова про ,,Громадські і політичні права", я 
уважав би не на місці статтю 2З, де мовиться: „Ніхто не 
може піддаватись тортурам або жорстокому, такому, що 
принижує людську гідність, поводженню чи покаранню". 
Коли вже містити таку постанову, то редагувати її 
пасивно, а радше, що „нікого не можна піддавати", бо 
інакше виходить, що жертва жорстокости грає притому 
якусь активну роль... На мій погляд не треба підносити до 
гідності конституційної ваги постанову, що „кожному 
Гарантується судовий захист спростувати невирогідну 
інформацію (стаття 27—2). Проте, досить було б постано
ви в законі про пресу. Маю теж сумніви з тиx самих 
міркувань стосовно статгі 28-ої, це :кажеться, що ніхто не 
може бути примушений до розголошення таємниці 
сповіді, що розпалювання ворожнечі і ненависти на ґрунті 
релігійних вірувань карається (не місце на те в карному 
кодексі?), що кожний має право виховувати дітей у 

релігійному або атеїстичному дусі, що ніхто не може бути 
примушений вступати до будь-якого об'єднання. Таке 
треба відіслати до окремих законів. Подібно мається діло 
з майже детальними постановами про збори (стаття З2). 
Не місце в Конституції теж постанові стаття З4, що 
„кожному громадянинові, який має право голосу, гаран
тується право брати участь в управлінні державою, що 
кожний має „право на підприємницьку діяльність" (стаття 
З8), цілій статті 47 про „екологічні права", а коли таке 
потрібне в Конституції, то вимагає більшої ляпідарности. 
Маю теж сумнів стосовно такого: „Кожний має право 
брати участь у культурному житті (стаття 49). Чи це 
самозрозуміле в демократії? Перевантажують непотрібно 
Конституцію такі постанови як ті, що „Держава забезпе
чує право кожного знати свої права й обов'язки"... (стаття 
5І, про теоретичне обґрунтування мети судової кари, а 
саме: що „метою покарання є не спричинення страждань, а 
виправлення..." (стаття 56), що „кожний зобов'язаний 
неухильно додержуватись Конституції і законів..." (стаття 
60), (xай би попробував не додержуватись!, що кожний 
зобов'язаний не завдавати шкоди природі, історичній і 
культурній спадщині (стаття 6З), що держава підпорядко
вується служінню громадянському суспільству (хіба може 
існувати негромадянське?), (стаття 64). Цілу повну 
казуістики Главу 9 п. з. , ,Підприємство" , можна б 
заступити двома-трьома реченнями про свободу цієї 
діяльности та права і обов'язки підприємця (стаття 74— 
78). 

Місце всім таким викладеним у Проекті постановам у 
відповідальних законах. Це ж стосується постанов про 
сім'ю в (статтяx 84—88). Наприклад, така постанова: 
, ,Шлюб ґрунтується на добровільній і вільній згоді 
чоловіка і жінки. Подружжя є повністю рівноправним у 
сімейних відносинах (чи радше чоловік і жінка?). Або таке: 
„Діти рівні перед законом незалежно від походження, 
громадського стану батьків, а також чи народжені вони у 
шлюбі чи поза ним". 

Стільки про розділи Проєкту, де мова про основні права 
і свободи людини. Коли читаєш, маєш враження, що 
творці проєкту, придаючи велику увагу цій частині 
Конституції і бажаючи вчинити її , ,мурованою"перед 
зазіханнями партократії, перейшли міру. А це так, як 
перегодувати дитину. На мій розсуд цю частину Проекту 
треба б основно перередагувати, викинути фразеологію і 
казуїстику, а зміст укласти у більш сконденсовану і 
суцільну форму. 

Назагал скажу, що треба ще дуже над Проектом 
попрацювати, щоб він був не тільки сприємливим, але і 
засвідчив про нас теж корисно перед світом. 

Крайова Пластова Старшина 
і Крайова Пластова Рада в ЗСА 

в імені усіx пластунок і пластунів 
складає глибокі вислови співчуття 

своєму довголітньому капелянові УКЦ 

пл. сен. Богданові СМИКОВІ 
з приводу смерти Його вірної дружини 

ПЛ. сен. Володимири 
Xай тиха молитва-пісня „На Добраніч" соток пластунів 

супроводжує її у мандрівці на Вічну Ватру. 
3а КРАЙОВУ ПЛАСТОВУ СТАРШИНУ: 

ОЛЬГА КУЗЬIМIОВИЧ 0ЛЯ СТАСЮК 
голова секретар 

Ділимося болючою вісткою з родиною і приятелями 
що в четвер, 22-ГО жовтня 1992 р. 

відійшла у вічність 
наша найдорожча 

IМIАТИ, БАБЦЯ, ТЕЩА, СЕСТРА і ШВАҐРОВА 

бл. п. 

ОЛЕНА ЕЛИЇВ 
з дому КУЧМА 

ПАНАХИДА в п'ятницю, 23-го жовтня 1992 р. о год. 7:З0 
еч. в похоронному заведенні Петра Яреми, при 129 Схід 

7-ма вул. в Ню Йорку. 

ПОХОРОН в суботу, 24-ГО жовтня о год. 9:З0 ранку з то-
ж заведення до церкви св. Юра в Ню Йорку, а відтак на 

|український православний цвинтар св. Андрія в С. Бавнд 
|Бруку, Н.Дж. 

Залишені в смутку: 
дочка - ДАРIЯ ЛЕСЬКIВ з мужем 

ОЛЕКСАНДРОМ 
сини -

ВОЛОДИIМИР з дружиною ОРИСЕЮ 
РОСТИСЛАВ з дружиною 
МИXАЙЛИНОЮ 

сестри -
ПАРАСКЕВIЯ КУЧIИА 
КОРНЕЛIЯ КУЧIМIА 

УЛЯНА IМIАРКІВ з мужем 
ВОЛОДИIИИРОI\Л 
IМIАРКО ЛЕСЬКIВ 
АДРIЯНА і НЕСТОР ЕЛИЇВ 

шваґер - ТЕ0Д03 IЙ ЕЛИЇВ з родиною 
родина в Україні, Америці І Канаді 

Чи назад... 
(Закінчення зі стор. 2) 

лікар (або лікарі) нічого не 
зміг вирішити — що з того, 
що залишили нам наші 
предки в лікувальних спра
ваx, читачі можуть у випад
ку потреби і тепер застосо
вувати без відома лікаря, і 
що вони можуть застосову
вати лише після того, коли 
буде мати проти того. Бо 
прочитавши в „Народному 

лікареві про лікарську муд 
рість наших предків, напев
но знайдуться такі, які бу
дуть робити точно те саме, 
що там написано, хоч — як 
ми вже показали на кількох 
вищенаведениx прикладах, 
таке ,,лікування" їм може 
обійтися дуже дорого... Чи 
не так? 

Вступайте в члени 
Українського Народного Союзу 

ТЕ ОУН та 12-ий Відділ ОДВУ 
ім. сотн. Юліяна Головінського 

із смутком повідомляють своє членство 
та українську громаду, що 18-го жовтня 1992 р. 

відійшов у вічність у Філядельфії, Па. 

б л . П. 

ОЛЕГ БАК-БОЙЧУК 
член ОУН та член ОДВУ, раніше діяльний у IМIУН та „Зареві" 
редактор періодика „Вежі", друкар українських книжок 

пресових видань, людина, глибоко віддана українській 
справі. 

Теренова Екзекутива ОУН і 12-ий Відділ ОДВУ вислов
люють глибоке співчуття всій родині покійного. 

ВІЧНА ЙОIМIУ ПАIМI'ЯТЬ! 

П О Д Я К А 

Дня 26-ГО травня, 1992 р. з Волі Всевишнього 
відійшла від нас у Світ Вічності - на 95-му році життя 

наша найдорожча мама, бабця і прабабця 

6п. п. 

МАРТА КУЛЬМАТИЦЬКА 

Цією дорогою складасмо щиру подяку всеч. о. Іванові 
Стуxііякові 4НІ, за відправлення всіx Похоронних Богослу-
жень: 29-го травня Парастас і Панахиду у похоронному заве
денні Литвин і Литвин в Юніон, Н.Дж., 30-го травня після 
поминальноI Служби Божої в церкві св. Івана Хрестителя в 
Нюарку, Н.Дж. тіло покійної спочило на цвинтарI в Evergreen, 
Hiilside, N J . В час нашого родинного смутку, родина, багато 
приятелів ПОКІЙНОЇ, односельчан і парафіян висловили нам 
співчуття, переслали квіти, а також жертвували на Служби 
Божі. 

Пожертви на СЛУЖБИ БОЖІ зложили: Апостольство 
Молитви при парафії св. Івана Хрестителя, родина Онишке-
вичів, Михайло І Емілія Цяпки, Василь І СтефанIя Ткач, 
Теодор І Ольга Марущаки, Петро і Наталка Козири, Нестор І 
Ірина Босняки, Михайло І Анна БобIвськI, Михайло Матіяш з 
родиною, Іван і Галина Лавуки, Іван І Марія ДовганI, Теодор І 
Галина КушнірI, Володимир і Євгенія МаркусI, Василь і Ольга 
Шевчуки, Тимко І СтефанIя ШтомпелI, родина Ґолембськиx, 
Михайло Заверуxа, Роман Бойко, Анна Девончук, Теодор 4Іx, 
Роман Барчук, Марія КольбI, Микола Красножоний, Катери
на Шеремета, Юлія Варесковська, Герміна Керда, Марія 
Iселло, Катерина ГосонIз. 

Покійна - - за життя була дуже релігійною. Особливу 
набожність в свому серці вона відчувала до Божої Матері; 
часто казала: „Я сплачую свою вдячність Божій Матері за П 
опікуI поміч, коли я була арештована, вона давала мені силу 
і витривалість пережити довголітнє заслання на Сибірі І, - -
вкінці поблагословила мене приїздом до Америки до 
родини"... І саме цю вдячність І набожність до ПресвятоI 

4МаріI вона висловила родинI бажання - - в роді завіи4ання, -
щоби в її імені переслати певну грошеву пожертву на фонд 
будови української греко-католицької церкви Рождества 
Пресвятої Богородиці в родинному селі Городище Велике, 
повіт Тернопіль. Про знищену церкву війною І про будову 
ново1 на тому самому місці - була мова на тризнI ~ зараз 
ПІСЛЯ похорону. Присутні на тризнI - приятелі І знайомI, -
взявши до уваги таке шляxотне І благородне бажання 
покійної до свосї родини, вважали за відповідне прилучити
ся до родини і - - з пошани до покійної зложили також від 
себе пожертаи на будову цієї церкви. 

НА ФОНД БУДОВИ української греко-католицької церкви 
Рождество Пресвятої Богородиці в селі Городище Велике -

По 10О дол.: Володимир і АнастазIя Псуй, Теодор 4Іx; 
по 50 дол.: Василь І Ольга ЯвдошинI, Український Народний 

Дім, IрвIнґтон, Н.Дж.; 
40 дол.: Іван і Людмила Бойки; 
по 20 дол.: Володимир Васьків, Анна Девончук, Василь І 

Стефа Ткачі, Павло І Анна Кальби, Теодор І Ольга Мару
щаки, Герміна Керда, Іван і Марія ДовганI, Михайло І 
Анна БобIвські, Роман Бойко, Софія ЗавIсьляк, Михайло 
Заверуxа, Василь Цинайко, Стефан СтефанIв, АльбIна 
Луцишин; 

по 10 дол.: Анеля Мигаль, Iванна КононIв, Іван Ґенсьор, Ми
кола Красножоний, Софія КIтвIс, Теодор Цар, Теодор 
і Галина КушнірI, Роман Барчук, Андрій ГузIй, Осип 
Сорока; 

по 5 дол.: Катерина ВойцIxович, Марія Василюк. 
Пожертви присутніx - 730 дол. 
Пожертви родини - 1,27О дол. 

Суму 2,000 дол. (ДВІ тисячI) родина зобов'язалася 
передати (особисто) будівельному комітетові церкви, ВІД 
ІменI покійноI, як колишньої вірноI парафіянки цIеI церкви. 
Родина щиро дякує всім жертводавцям на заупокійні Служ
би Божі І за пожертви на фонд будови церкви. 

Наша особлива подяка веч. о. ІвановI СтуxляковI за 
зворушливі пращальні слова в церкві І за його ласкаву при
сутність на тризнI. 

Наша щира подяка УправI Українського Народного 
Дому в IрвIнґтонI, Н.Дж. за приміщення на тризну, а родинI 
СтефанIв за дбайливе приготування тризни. Дуже дякуємо 
IваннI КононIв за переведення збірки на фонд будови церк
ви. Дякуємо похоронному заведенню Литвин І Литвин за 
примірне І профсIйне полагодження всіx справ пов'язаних з 

Наша сердечна подяка всім присутнім на похоронних 
відправаx, які своєю присутністю віддали останню пошану і 
прислугу ПОКІЙНІЙ, а рівночасно облегшили І наш біль по 
втраті нашої найдорожчої Мами. 

Xай Милостивий Бог винагородить за це всіx Його 

Син - ВОЛОДИМИР Кульматицький 
дочка - НАДІЯ Плазинська з родиною 



4. СВОБОДА, СУБОТА, 24-го ЖОВТНЯ 1992. 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ інформації Росії, обороняючись від 
закидів, що Росія, мовляв, є найбільшим продавцем зброї 
країнам Третього світу і арабам, інформують, що на 
першому місці, щодо продажу зброї все ще стоять 3'єднані 
Стейти Америки. Ці ж засоби, покликаючись на американ
ські джерела і висліди праці різних підкомісій і комісій 
Конгресу, інформують, що експорт американської зброї 
зростає систематично, починаючи від 1986 року. ЗСА, на 
їхню думку, заробляють на експорті і зброї пересічно І5 
біл. дол. кожного року. Тепер : ЗСА експортують майже 
половину світових запотребувань у зброї. Пентаґон, 
згідно з інформацією ТАСС, намітив продати в наступно
му році зброї на суму З2,7 біл. дол. 154 країнам світу, серед 
яких є і ті країни, які раніше не купували зброю в Америці, 
наприклад, Чехія і Словаччина, Болгаріля , Албанія, 
Мадярщина, Ливта, Латвіля та інші. 

чи я в ЛУЗI НЕ КАЛИНА БУЛА 
Українські народні алегоричні пісні 

Упорядкував Танас Колотило 
Ілюстрації Олександер Кошель 

Редактор Світлана Гордіюк 
Київ, видавництво дитячої літератури ,,Веселка", 1991, з 

друкарні Львівської книжної фабрики „Атлас", стер. 190. 
Тверда оправа, ціна 9.00 дол. 

Збірка українських народних і алегоричних пісень, які 
сягаючи корінням у глибину віків мають велику владну силу 
та є такі безсмертні, як той народ, що їх створив. 

„Пісня" це голос душі народу, поетичний вияв його 
працелюбної і співучої вдачі, образне втілення його історії, 
моралі, мрій і прагнень" (А. Добрянський у вступнім слові до 
книжки). 

Можна набувати у книгарні „Свободи". 
Мешканці стейту Ню Джерзі зобов'язані додати до ціни 

б% продажного податку. 

у Києві відкрито бюро Видавництва ,,Смолоскип'' 
Київ (УIС „Смолоскип"). 

— 24-ГО вересня 1992 року в 
Києві відкрито бюро укра
їнського Видавництва 
„Смолоскип". 

Видавництво „Смолос

кип" в Україні є спільним 
українсько-американським 
підприємством, основника-
ми якого є Міжнародна асо-
ціяція „Соняшник" (Украї
на) та Українське Незалеж-

НА ОСТРОВІ ҐУАН в Тихому океані 3формувався новий 
гураґан „Браєн". Швидкість вітру досягає 145 миль на 
годину. Вулиці міст залиті водою, виключена електрое
нергія, відчувається брак питної води, харчів, накривал. 
Губернатор острова Джозеф Ада наказав евакувати 
велику частину населення і проголосив надзвиачайний 
стан. Згідно з повідомленням воєнно-морськиx сил ЗСА, 
усім літакам, гелікоптрам і джетовим літакам дозволено 
перелітати на летовища не захоплені гураґаном. Частину 
літаків перекинули на воєнні бази в Японії і Філіппінах. 
Більші кораблі на якораx, а меншим наказано вийти в 
море у спокійніші місця. Мешканці Ґуам ще не зліквідува
ли наслідків попереднього гураґану „Омар", а тут на них 
грянула нова біда. 

EUROPE - OKSANA CHICAGO 
і Компанія "Oksana" з Чикаго повідомляє своїx клієнтів , 
І що у зв'язку з розширенням бізнесу та входом до 
і міжнародньої Американсько - Української корпорації 
' "EUROPE INTX TRADE ENTERPRISE" ,усі оголошення | 
І будуть іти в імені компанії "Europe Enterprise" | 

Корпорація "Europe Enterprise" пропонує послуги. ] 
- Висилка пачок з різними товарами з дорученням і 

до рук ( Україна , Білорусь , Прибалтика , Росія ). і 

Ціна ф 1 . 4 4 за фунт. Приймаємо пачки через UPS . 
- Готові харчові пакунки експресом . 
- Доляри до вищезгаданих країн , Авта та інше. 

І - Переклади з сxідньоевропейськиx мов на англійську 
та навпаки . 

- Візи , запрошення , квитки , консультації у справаx 
еміграції. 

J НАЙКРАЩА ПОСЛУГА, НАЙШВИДША ДОСТАВА. 
1045 N.Western Ave. Chicago , ILL 60622 
Tel. (312) 489 - 9225 Fax. (312) 489 - 4203 

Професійно зроблений докуііентальшш фільи 
про визвольні змагання украінського народу, 
(англійською мовою,62 xв. VHS, кольоровжМ) 

Автор ї продюсер 
Люба Дмитрик 

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

WORKERS' REUNION 
H a l l o w e e n W e e k e n d 

October 3 0 t h - N o v e m b e r 1st, 1 9 9 2 
Price per person, two or more in a room — 2 nights include: 

LocJging, 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 

^Xome as you are, leave if you сапіIIV' 
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. 
PLEASE DON7 WAITni! Please fill out the form below and send this and a nonrefundable deposit of S25 per person to insure 

reservation. 

не Видавництво „Смолос
кип" ім. В. Симоненка 
(ЗСА). 

Президентом СП ,,Смо
лоскип" є письменник, зас
тупник міністра культури 
України Юрій Сердюк, а 
екзекутивним директором 
Осип Зінкевич з Америки. 

Керівником бюра є моло
дий журналіст Володимир 
Гула. Він народився в 1960 
році на Волині, звідки похо
дить його батько. Після 
закінчення середньої школи 
у Хмельницькому, навчався 
у Львівському і Київському 
Університетах. В. Гула є 
автором багатьох статтей. 
У деяких з них він обстою
вав права Українських Гре-
ко-Католицької і Автоке
фальної Православної Цер
ков. У червні 1992 року на 
Установчих зборах респуб
ліканської Асоціяції Дослід І 
ників Голоду~ Ґеноциду 
1932-3З років в Укра'їні він | 
був обраний її секретарем. | 

Приміщення бюра СП 
„Смолоскип" знаходиться 
у Республіканському Будин 
ку Художників України на 
Львівській площі (доїзд з 
Хрещатика тролейбусом ч. 
16 і 18), Адреса бюра: СП 
„Смолоскип", 252053, Киш
53, РБX, вул. Артема, 1-5, к. 
802. Номер телефону і фак
су: (О44) 212-08-77. З пропо
зиціями і в усіx видавничих 
справаx слід звертатися на 
повищу адресу 

,,Михайло Гайворонський —сурмач Війська Січового'' 
Під таким гаслом Залі-

щицька земля відзначила 
століття з дня народин ві
домого українського поета і 
композитора Михайла Гай-
воронського. 

Силою складних політич
них обставин Михайло Гай
воронський, автор понад 
двох десятків стрілецьких 
пісень, більше відомий у 
Канаді й Америці, ніж на 
своїй рідній Батьківщині, 
навіть у Заліщикаx, де він 
народився 15-го вересня 
1892 року. Справа не тільки 
в тому, що Гайворонський, 
відомий композитор і дири
гент, через останніx 26 років 
життя (від 1923 до 1949) 
проживав у ЗСА, але в тому, 
що він належав до катего
рії людей, яких Москва ба
жала усунути з пам'ят] ук
раїнської людини. Його 
ім'я було заборонене, в 
жодних енциклопедичних 
виданняx не згадувалося, а 
коли і співалося деякі з його 
пісень, то прізвище автора й 
композитора заступали фра^ 
ЗОЮ „народна пісня". Але, 
при змінених політичних 
обставинаx, із появою на 
мапі Европи України як 
держави, заліщани згадали 
про свого славетного зем
ляка і вирішили відзначити 
століття його народин. Для 
тієї цілі створено організа
ційний комітет, що його 
очолив сам представник 

У к р а ї н с ь к а Кредитова Кооператива 
в Гартфорді , К о н н е к т и к а т 

^AЄ ВІДКРИТУ ПОЗИЦІЮ НА 

ЗАСТУПНИКА 
УПРДВИТЕЛЯ/КНИГОВОДА 

Побажані кваліс)1кації: 

я кнчговодства (accounting) 
Знання української і англійської мов 
Гармонійн* персональне відношення 

Медичне забезпечення, пенсійниIй плян і інші бенефіти. 
Платня пісія умови згідно з кваліфікаціями. 

Про:ймо висилати резюме до: 

Z. BALABAN 
икгаіпісп Selfreliance Hartford FCU 

961 Wetherslield Avenue, Hartford, CT 06114 
1el.: (203) 296-4714 

рСЗбвроги 
V „ ^ Ш FOLK MUSIC BAND JS - ^ 

O b O ^ : 
Перебувають у ЗСА з концертним турне Приймають 

замовлення на концерти й забави для українськоI громади. 
У репертуарі - українська народна музика 3різноманітних 
куточків України в професійному виконанні випускників | 
ЛьвівськоI консеріаторіI їм. М. Лисенка, викладачів шкіл, 
музичних закладів. Поспішайте на зустріч з прекрасним -
на зустріч з творчим колективом „ОБЕРЕГИ". Вийняткова ( 

можливість. ' 
3а докладнішою інформацією телефонувати до солIст-

ансамблю ЛЮБИ ВЕНГЛЕВСЬКОЇ 
(203) 9 6 6 - 4 6 6 5 або (203) 9 6 6 - 5 9 7 2 

президента на Заліщицький 
район В. Рудик. До цього 
діла взялися ще дві устано
ви — Заліщицький краєзнав 
чий музей, в особі старшо
го наукового співпрацівни 
ка Василя Олійника, та му
зична школа, в особі Теодо-
ра Xмурича, її директора. 

11-го вересня ц. p., тобто 
в день смерти Михайла Гай 
воронського, в усіx церкваx 
району відправлено поми
нальну Службу Божу та 
Панахиду за упокій душі 
композитора Михайла Гай-
воронського. В той же сам 
день о год. 12:00 в залі му
зичної школи відбулася тео
ретична конференція, при
свячена життю і творчості 
композитора, якою прово
див директор музичної шко
ли Т. Xмурич. 3доповідями 
виступали науковий спів
працівник краєзнавчого му
зею Василь Олійник, Марія 
Бариська — викладач дер
жавної музичної школи, 
Ольга Тракало — директор 
районної бібліотеки, та 
Маркіян Лубкович — ко
лишній учитель української 
літератури. 

У своїx доповідях вони 
представили життєвий шлях 
ювілята, спершу як учня 
учительської семінарії в За-
ліщикаx, а далі поета, дири
гента й композитора, Ми
хайло Гайворонський як 
січовий стрілець осягнув 
посаду капельмайстра Ар
мії УНР. На еміграції, в 
ЗСА, він наполегливо пра
цював і доповняв свою му
зичну освіту і за свої оргі-
нальні композиції заслужив 
високе визнання і грошову 
нагороду ім. Мозенталя. 

В Америці Михайло Гай
воронський весь час при
святив українській музиці; 
скомпонував музику для 
симфонічних оркестр, пое
му „Над Чорним морем", 
до маршових пісень, увер
тюр тощо. Не забував він 
також і церковної музики й 
залишив по собі чималий 
спадок, який по сьогодні 
втішається великою попу
лярністю. Крім того, в 1936 
року вийшла його моногра
фічна праця „Наша музика 
в Америці". 

Михайло Гайворонський 
помер 11-го вересня 1949 
року і залишив нащадкам 
спадщину, що ввійшла в 
золотий фонд української 
музичної культури - стверд 
жує Василь Олійник. 

На другий день у неділю 
ранком о. декан Погорець-
кий відправив поминальну 
Службу Божу в відновленій 
церкві св. Покрови в Залі-
щикаx у супроводі хору 
„Вірли" зі Львова. О год. 
12-ій відбулося урочисте 
відкриття пам'ятника Ми
хайла Гайворонському пе-

Замовляйте багатий змістом, 
багатий кольорами 

КАЛЕНДАР УКРАЇНСЬКОЇ ДИТИНИ 
Ціна 10 дол. 

Гурток Української Дитини 
16 Rivercrest Rd., Toronto, Ont. 

M6S 4H3, Canada 

НАСТУПНІ В ІДПРАВЛЕННЯ ПАЧОК: З І 2З Л И С Т О П А Д А 
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 ! 

$1.65 за фунт і дешевше - 5% знижка для організацій 
Швидка достава прямо в руки..Вашиx рідниx та знайомих на 

' ГЛЮА70ЖР/^/Р'"'^'^'^ ^"-Україні. ГОВОРИМО ПО У АЇНСЬКИ - дзвонити до Олени: 
2 О - | . З 4 0 . 1 2 6 0 

ТрансУкраїна 
TransUkraine Shipping Services 

Через моря та океани, 
До Ваших рідниx та близьких, 
Пакунки, вислані в "ОКСАНI", 
Доходять в термінаx швидких 

Пропонуємо для Вашого замовлення готові пакунки з американськими 
харчами та товарами: 

М'ясо сніданкове 24 шт. 
(Luncheon Meat) 
Вага 225 Lb 

S 65.00 

Пороиіок до прання 
Рідина для прання 
Шампунь для посуду 
Порошок санітарний 
Шампунь 
Мило 
Туалетний папір 
Жіночі пакети 
Крем для гоління 
Станки для гоління 
Крем для шкіри 
Зубна паста 
Вага 

5 94.00 

Мука 25 Lb 
Риж 20 Lb 
Цукор 20 Lb 
Макарони 5 Lb 
Сіль 2 Lb 
Вага 75 Lb 

S98,0O 
||.||||||4||9||||%4'|||%*||||||||4i4*4'4l4l 

Шинка З Lb 
Сніданкове м'ясо 7.5 Lb 
Воловина З Lb 
Парівки курячі 1 Lb 
Тверда салямі З Lb 
Курячі бульйони 24 шт. 
Сардини в томаті З Lb 
Гірчиця 1.5 Lb 
Вага З2 Lb 

S89.0O 

Салямі-пеппсроні І2 шт. 
Вага 27 Lb 

% 120.00 

Сніданкове м'ясо 
Тверда салямі 
Шинка 
Сардини в томаті 
Воловина 
Риж 
Макарони 
Горошок зелений 
Олія рослинна 
Сухе молоко 

Какао 
Чай 
Вага 

I2 0z 
1Lb 
І Lb 
1 Lb 
12 Oz 
3Lb 
5Lb 
1 Lb 
IQi 
2 L b 
08Oz 
08Oz 
10Oz 
24 Lb 

S79.0O 

При замовленні трьох чи більше пакунків, ми висилаємо БЕЗКОШТОВНО 
Вашій родині пачку за % 82.00. 

OKSANA Int'l Trade, Inc. TEL: (908) 925-0717 
11l l East Eiizabeth Avenue. Linden NJ 07036 

ред музичною школою в 
Заліщикаx. Тут з привітом 
виступив заступник облас
ного представника прези
дента, поет і депутат Вер" 
XОВН0І' Ради України Левко 
Крупа, Василь Верига — ге
неральний секретар СКВУ, 
який у Заліщикаx розпочи
нав свою середню освіту, а 
також його однокласник: 
Богдан Бараник з Канади, 
уроженець м. Заліщики, ві

:домий дириґент хорів з Ав
стралії, уродженець Заліщи-
ків Степан Корінь та ін. 

Варто підкреслити, що 
вулицю, при якій знаходить 
ся церква і город музичної 
школи, а колись знаходила
ся й хата, в якій народився, 
зріс і провів свої юнацькі 
роки Михайло Гайворонсь
кий, большевики назвали 
були іменем кровожерливо
го Ф. Джержинського. Те
перішня управа міста пере-
назвала її в честь свого зем
ляка ім. Гайворонського й 
тим увічнила пам'ять про 
нього. 

Вечером о год. 5-ій того 
самого дня в Заліш[ицькому 
будинку культури відбувся 
величавий святковий кон
церт з участю різних хорів, 
в тому числі і хору ,,Вірли'' 
зі Львова. Деякі пісні-коМ"-
позиції Гайворонського ди~ 
риґував спеціяльно запро
шений гість з Австралії СтЄ" 
пан Каріль. 

Для вшанування пам'яті 
Гайворонського районний 
краєзнавчий музей влашту
вав виставку ,,М. Гайворон
ський — сурмач Війська Сі
чового" . З приємністю 
стверджуємо, що заліщиць-
ка громада гідно відзначи
ла століття народин свого 
великого земляка, поета, 
педагога, композитора і 
диригента, суспільно-гро-
мадського діяча Михайла 
Гайворонського. 

Д-р Василь Верпгш 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
У Н Союзу! 

iic^-Si5KS 
^^і#Г1тміиг 

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

Tel.: (212) 473-3550 
СВЕТРИ, ВОВНЯНІ ХУСТКИ, штшн-
вані ЖІНОЧІ 6ЛЮ304КИ, виш. обруси, 
подушки, і т. п., кераміка, різьба є 

Арці - ДЕШЕВО. 

Ф F І Л IІ К # 

Молодий мужчина 
пошукує мале 

ПОМЕШКАННЯ 
або одну кімнату при родинI 

Тел. на число 
( 2 0 1 ) 4 3 4 - 0 2 3 7 

* S E R V I C E і 

ЯКЩО ВИ НА ПЕНСІЇ 
або маєте медикер, то ви М0" 
жете отримати будь-яке медим-

+іе обладнання. 
Все безкоштовно! 

Телефонуйте за \иформшцIштт 
(7І8; 89М7І7 

REGINA MEDICAL 
SUPPLIES, INC 

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

#FUNERAL DIRECTORS# 

П Е Т Р О ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯX 

ЛУIС НАЙҐРО - директор 
Родина ДМИТРИК 

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

(212) 6 7 4 2 5 б 8 

LYTWYN & LYTWYI^ 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
Також займаємосй поxорО" 
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Тлін
них Останків з різних країн 

світу. 
UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 

(corner Stanley Terr.) 
UNION, N.J. 07083 
(908) 9б44222 
(201) З75-5555 




