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УКРАЇНСЬКІ РЕСІТУБЛЖАІЛП 
ЗАІСЛИКАЮТЬ ДО пгамйРЕння 

Київ (P. P.). Ррссова хпочинці не ті. хто різними 
служба Української Респуб-
ліканської Партії 5-го жовт-
ня розповсюдила звернення 
проводу УРП до ветеранів 
'Другої світової війни із зак-
лихом- припинити суперечки 
й об'єднатися заради Украї'н-
ської держави. 

Як сказано у зверненні, 
українську землю' захищали 
від гітлерівських військ і ті, 
ќто був у Червоній армії, й 
ті, хто був в Українській 
Повстанській Армії. Всі вони 
воювали за рідну землю, хоч 
і під різними прапорами, то-
му тепер, через 50 років, 
треба діяти до порозуміння і 
згуртуватися заради розбу-
дови незалежної української' 
держави. 

З подібним зверненням 

шляхами обороняв рідни 
землю, злочином с замовчу-
вання правди та перекручен-
ня історії України, історії ру-
ху опору, організаованого й 
очоленого ОУН. Отже всі 
вони мають бути рівні в пра-
вах у незалежній Україні. 

Заяви викликані тим, що 
після указу Президента про 
участь у відзначенні 50-річчя 

`визволення України від ні-
мецькнх військ ветеранів 
совсгської армії і також ве-
теранів ОУН-УПА. деякі 
совстські ветерани почали 
протестувати, а націоналіс-
тичні газети теж почали дру-
кувати відгуки на ці протес-
ти, що може загострити си-
туашю під час основних від-

до ветеранів війни звернувся значень 50-річчя визволення 
також провід Народного Ру- У-раїни. що було заплянова-
ху України, наголосивши, що не на 7-го жовтня. 

К. Морозов візьме участь в 
бенкеті ЗУАДК 

Філадельфія (ЗУАДК). 
— Як уже інформовано, в 
суботу, 20-го жовтня ц. p., 
будуть завершені саяткуваи-
ня з нагоди 50-річчя від за-
снуваиня Злученого Україн-
ського Американського До-
помогового Комітету (ЗУ-
АДК), ювілейним бенкетом 
тут в УСКЦентрі. 

Українській спільноті є 
добре відомі харитатнвно-
гуманітарні акції цієї нашої 
найбільшої допомогової ор-
ганізащї. Біля 80,000 україн-

_^ських с кѓѓальці в, в тому 
тезќ поважне чїсло неукі?Йи-
ців зі східніх й цвитрально-
европейськнх країн, посели-
лись у Північній і Південній 
Америці саме завдяки доло-
мозі ЗУДАК. 

Після Другої світової 
війни українські поселенці 
отримували многогранну до-
помогу. яку наша спільнота 
в ЗСА пересилала, для них 
через ЗУАДК. Тепер ця до-
помога є у великій мірі спря-
мована для потребуючих 

братів і сестер у вільній уќ-
раїнській державі. 

У святковому бенкеті 
візьмуть участь представ-
ннкн Церков, Уряду України 
та реперезентанти америха-
нськнх федеральних, стсй-
тових і міських установ. Гос-
тем на ювілейному бенкеті 
буде генерал-полковник Кос-
тянтнн Морозов, колишній 
міністер оборони України, зі 
своєю дружиною, і Ярослав 
Кендзьор, депутат Верховної 
Ради України, та численні 
представники від крайових і 
місцевих організацій й 
установ. 

Під час бенкету буде та-
кож добірна мистецька 
програма у виконанні щойно 
прибулої з України мистець-
кої групи. Канцелярія ЗУ-
АДК вже вислала запрошен-
ня. ЯКЩО хтось через зміну 
адреси такого запрошення не 
отримав організатори гтроха-
ють звернутися під час дня 
до канцелярії ЗУАДК на чнс-
ло телефону (215) 728-1630. 

Появилися спогади М. Голинського 
наді призначений на цілі 
Фонду Дітям Чорнобиля. 
Жертводавець, даруючи на 
потреби фонду 25 дол. от-
рнмає посвідку на звіль-
нення від доходового подат-
ку і безплатно один примір-
ник, спогадів. Спогади явля-
ються цінним літописом на-
шого музичного життя, зок-
рема періоду відроджен-ня 
30-их років в Україні. 

Львівський музиколог 
Іван Деркач, перший редак-
тор -Сліогадів", в листі до 
автора (Львів 3-го лютого 
1967 р.) писав: 

„Дуже радію, що Ви 
взялися за написання спога-
дів... хіба це добре, що відій-
шлн Крушельницька, Меи-
цінський. Носалевич, не за-
лишивши нам ні одного ряд-
ка". 

Канадський Фонд Дітям 
Чорнобиля: Children of 
Chornobyl Canadian Fund, 
1555 Bloor St.. West, Toronto, 
Cut. M6P 1A5 tel: (416) 332-
2223 

Торонто. — На наші npo-
яоння скріплювати допомогу 
хворим дітям-жертвам Чор-
нобиля, отримано від нашої 
громади вирозумілу під-
тримку. 

Перса нами ўткальний 
плян допомоги поданий чле-
нами родини Голинських. Бу-
динок, землю і залишки ус-
таткувань колишньої віллі, 
„Мирослава'` в селі Дора ко-
ло Яремча в Карпатах, влас-
ником якої був оперовий 
співак Михайло Голннський, 
передали на власність дирек-
цІЇ фонду дочка Мирослава і 
син Богдан. Вони планують 
створќѓи там пансіон ім. М. 
Голинського; відпочннкову 
оселю для дітей-жертв чор-
нобильської катастрофи, в 
якій наші канадські лікарі 
зможуть подати конечну до-
помогу. 

По роках большевицької 
цензури появилися в Києві 
спогади М. Голинського. На 
бажання дітей ввесь прнбу-
ток з продажу княжќн в Ка-

У Джерзі Ситі відбудеться 
святкування 100-річчя УНСоюзу 

Джерзі Ситі, Н. Дж. — 
Окружні .Комітети стейту 
Ню Джерзі, Округ Нюарку, 
Джерзі Ситі. Пассейку та 
Перѓ Амбою, влашѓтовують 
тут ювілейний бенкет у 100-
лїття Українського Народно-
гоСосзу. 

Бенкет відбудеться В 
неділю, 16-го жовтня о ѓод. 
3-ій по полудні в Українсь-
кому Народному Домі., 90 
Фліт стріт. Головну ггромо-
ву на ювілейному бенкеті ви-
голосять Предсідник УНС.— 
Уляиа Дячук. У мистецькій 

Ќантќи вступу можна 

купиѓн: Нюарк — в М. Даць-
ківського (201) 375-1214, 
Джерзі Ситі — у В. Білќка 
(201) 795-0628. Пассейк - в 
І. Хомќа (201) 472-0989, 
Перѓ Амбой — у М. Захарќа 
(908)725-8062. 

ДЕНЬКОЛЮМБА 
З уваги на свято День 

Колюмба, Головна АСанцеля-
рія УНСоюзу і В-во „Свобо-
дн" будуть закриті в поне-
ділок. 10-го жовтая. Наступ-
не число ‚Свобода`' друкува-

. тмметься у вівторок. 11-го 
жовтня з двѓою середи. — 
Рея. 

ПРЕЗИДЕНТ КРИМУ ЗАЛИШИВСЯ 
БЕЗ ВЛАДИ 

Симферогшгь(Р. P.). — 
Тут у середу, 5-го жовтня. 
Верховна Рада Криму схва-
лила поправки до кримської 
конституції, у наслідок яких 
вся виконавча влада автоно-
мії перейшла до її уряду, 
очолюваного прем'ср-міні-
стром. Самого ж прем'ср-
мінстра затверджує крим-
ськнй парлямеит за подан-
ням його голови. 

Доля президента Авто-
номної Республіки Крим та-
кож тепер в руках кримсь-
кого парляменту. Щоправ-
да, звільнити його з посту, у 
випадку порушення ним за-
кону, кримський парламент 
може тільки під умовою, шо 

за це проголосують дві 
тритини депутатів. 

Ці поправки до крим-
ської конституції пов'язані з 
ухваленням минулого тижня 
закону про уряд автономії, 
де сказано, що головою ви-
конавчої влади Криму с пре-
м'ср-міністер. Закон набрав 
чинности з дня ухвалення 
поправок до кримської 
конституції. 

Фракція - „Росія-Сднін-
ство" у складі 20 осіб від-
мовилася брати участь у 
голосуванні. Однак поправки 
ухвалено, оскільки за них 
проголосувало більшість 
депутатів. ^ 

Відбулася телефонічна розмова Л. 
Кучми з Г. Колем 

Київ. — Тут у середу. 5-
го жовтня, Пресова служба 
Президента України повідо-
мила, що Леонід Кучма роз-
мовля телефонічно з какц-
лером Німеччини Гсльму-
том Колем. Мова йшла про 
економічні реформи в Укра-
їні, співпрацю з міжнарод-
ними фінансовими організа-
ціямн тощо. 

Г. Коль 

Німеччина зацікавлена в 
економічно сильній і ста-
більній Україні, бо від цього 
залежить стабільність в усій 
Европі. Він також запевнив, 
що Європейський союз, де 
тепер головує Німеччина, 
підтримає економіч ні ре-
форми в Україні. 

Обговорено також пер-
спективи співпраці між Уќ-
раіною і Німечсчнною. 

Підозрілого у вбивстві 
С. Чўќмасової затримано 

Київ (P. P.). — Тут у вів-
торок, 4-го жовтня, в одній із 
Київських лікарень.о ѓод. 
7:30вечора затрималобазро-
бітного, 26-річного чорняво-
го Анохіна, про те він не кав-
казець, а росіянин, який прн-
був в Ўкрашу з Тюмені і 

наркоман. 
Як повідомила газета 

„Київські Відомості- з 6-го 
жовтня, Анохін звернувся до 
лікарів за допомогою, ос-
кількн борючись із Чукмасо-
вим, поранив його і себе. 
Обидва вони видирали один в 
одного ніж, пізніше Чукма-
сов зайшов до ательє поруч з 
будинком і там йому пере-
в'язали руки якимись ган-
чірками. Сусідка прийняла ці 
пов'язки за мотузки, які 
нібито зв'язували руки, коли 
Чукмасов повертівся до сво-

кас слідів причетности Ано-
хіна до інших вбивств у Кис-. 

му районі від ножа кевідо-
мого загинули бабуся і внук 
Лівасовн. Під час затриман-
ня в Анохіна знайшли ссреж-
ки Чукмасової та годинник 
Чукмасова. 

Сумніви щодо вилад-
кового пограбування вихлн-
кав і той факт, шо коли С. 
Чукмасова забирала швидка 
медичка допомога він просив 
тестя А. Ромавенкя: „Захо-
вайте дітей'`. Можливо, він 
розглядав напад як чиюсь 
помсту. З лікарні повідомн-
ли,"що життю С. Чукмасова 

Підозрілий в убивстві 
Світлани Чукмасової, доньки 
колишнього міністра охоро-
нн здоров'я України Анято-
лія Романсика, сказав, jao 
діяв виключно з метою по-
грабувания, ніяких інших 
мотивів не було. Однак слід-
ство не відкидає й інших 
версій, оскільки народний 
депутат України Сергій Чук-
масов, у той час, коли його 
знайшли сусіди, просив знай-
ти якусь течку. Як свідчать 
очевидці, він багато разів 
повторював: -Де ж течкн?" 
З'ясувалося також, що вбив-
ця ие відразу потрапив до по-
мешкання Чукмасових, а 
обійшов кілька сусідніх по-
мешкань, шукаючи Чукма-
сових, яким начебто мав вру-
чити телеграмў. Міліція шу-

СВЯТОЧНА АКАДЕМІЯ 
Філядельфія . Па. — 

Тут заходами Українського 
громадського комітету для 
відзначення 65-літгя ОУН і 
50-літ-я УГВР відбудеться у 
суботу, 15-го жовтня, ц. р. о 
ѓод. 7-ій вечора святочна 
академія, в залі УОКЦеитру. 
Доповіді виголосять рад. Во-
лодицир Мазур і майор Пет-
ро Содол. У концертовій час-
тині виступить чоловічої чо-
ловічнй хор „Бурлака" з То-
ронто, Канада, під батутою 
Олега ОСмеля та при аком-
паньяменті Юрія Кречковсь-
кого. У недитю, 16-го жовт-
ня, о ѓод. 10:30 ранку в укра-
їнській католицькій церкві 
Благовіщення Пречистої Ді-
ви Марії, Олд Йорќ і Веллі 
ровдс у Мелроз Паріў. Па., 
буде відправлена Служба 
Боли t Панахидою в намі-
ренні ПОЛЯГЛНХ борців за во-
лю України. 

Шкільна Рада допомагає 
Джерзі Ситі, Н. Дж. — 

У газеті Верховної Ради Ук-
раїяи -Голос України" з 13-го 
вересня ц. р. поміщено неве-
лнчху вістку кореспондента 
Івана Калиниченка з Херсо-
ну про допомогу української 
діяспорн в ділянці шкільииц-
тва 

Під заголовком „Подв-
рунок української діяспори" 
І. Калиниченко пише: -Набір 

рестомвтій з 

дипломатії. Розроблені укра-
шською діяспорою підручни 
кн прийнято схвально. Мало 
того, голова Херсонської 
Місько! Ради Людмили Ко-
берник звернулася до звоке-
анськнх друзів, до керівииц-
тва Шкільної Рада, зокрема 
до ц'голови Євгена Федоре н 
ќа, з проханням даѓй дозвіл 
на тиражування отриманої 
літератури. Щоб усі мето-
дичні кабінети міських шкіл 

Г. Удовенко розказав про свою подорож 
Київ (P. P.). - Сюди у 

середу, 5-го жовтня, повер-
нувся з Люксембургу міяіс-
тер закордонних справ Украї-
ни Генќадій Удовенко. На ле-
товищі в Борисполі він від-

організації 
витрат на її 
говорено 
пом'якшити санкції проти 
Іраку та Югославії і змен-
шення внесків України до 

був коротку пресову конфе- бюджету ООН. 
реніџю, під час якої поінфор-
мував про закордонні зуст-
річі української делегації. 

За словами Удовенка, 
увага до України на 49-ій се-
сії Генеральної асамблеї 
ООН була виќлякана бажан-
ням ознайомитися із ювніш-
шм та внутрішнім курсом 
України після приходу до 
влади нових керівників. 

Г. Удовенко повідомив, 
що в ЗСА він зустрівся з 
президентом Биллом Клш-
тоном, державним секрета-
рем Ворревом .Кристофером 
та його заступниками, з кс-
рівниками усіх країн — чле-
шв „великої сімки" та ядер-
них країн, крім Франції- Ук-
раїнська делегація внступи-

У Люксембурзі Г. Удо-
венко взяв учась у засіданні 
ради міністрів закордонних 
справ країн — членів Ев-
ропейського союзу, де було 
ухвалено спеціяльне рішення 
про співпрацю з Україною, 
тобто Європейський союз 
підтримав Україну, 
незалежну державу, 
цілісність і суверенітет. 

Росії 
На 

тупувООН 
Боріса Єльцина. Г. 
відповів, шо Україна „як не-
залежна держава виступає 
проти розподілу сфер впли-
ву в Европі". Крім того, Ук-
раїна домагається гарантій 
національної безпеки, 
кільки тристороння заява 

ла за реформування ООН з президента України, ЗСА і 
метою підвищення ефехтив- Росії' не принесла бажаних 
носѓи праці цієї міжнародної результатів. 

На Закарпатті лютують ѓурагани 
Київ (P. P.). — Як пові- Штормовий вітер і злива 

домила газета „Київські Ві- нечуваної сили зруйнували 
домості".з 7-го жовтня, ша- цілу -юту —МИЩ пунк-
лені бурі завдали великих ^ ‚-„‚„^ ^ ^ ^п^ 
шкод закарпатським містам і „ - „ „ п о р-- і а ш ж , 3 
селам. 

Мукачівська та Ужго-
знищені всі резерви сша і 
зиму, зруйновані т 
та електричні мережі 

ли 3-го жовтня, а Берегів-
ський — 30-го 

в' телефоніні 

BAMEPWtar 
У ПАЛАТІ РЕП РЕ1Е НЃА НТІВ 
по.хадились відкласти до після виборів 8-го листопада голо-
суаакня над закхяопроєктом про включення ЗСА до нової 
світової вільної торговельної угоди (ҐАТТ). Одначе спікер 
Палати відразу підкреслив, що відкладення цієї справи не оз-
начас її відкннення. Діло в тому, що для позитивного вирт-
шення цієї справи демократам потрібно республіканських го-
лосів. а конгресмени республіканці є надто зайняті передвн-
борчнми 

ОДНИМ ІЗ ВАЖЛИВИХ пріоритетів політики Уряду 
президента Билла Клінтона, що виник як наслідок його 
особистих передвиборчих обіцянок, є змінити закон в справі 
відчислення місць, де роками скидали отруйні відпадќи інду-
стріяльних чи інших підприємств. Одначе після кількох 
спроб офіційні чинники були змушені прийняти до відома, 
що цієї справи не вдалось вирішити у Палаті РеЯрезеигантів 
з уваги на брак відповідної кількости голосів, бо республі-
канщ намагалися не дати змоги теперішньому Урядові осяг-
нути хоч такої малої перемоги. Демократи все ж таки при-
обіцяли, що цю справу знову порушать наступного року. 

ДЕНЬ ПІСЛЯ ТОГО, як Нелсон Мандела, президент Пів-
денної Африки, відбув офіційні відвідини у Вашінгтоні. де 
його вітали з усімн почестями. Уряд президента Билла Клін-
тона повідомив, що надасть відповідну допомогу. Ця допо-
мога у формі гарантованих позичок для будівлі житлових 
приміщень, безпосередньої допомоги добровольців Корпусу 
миру та встановлення інвестиційного фонду для започатку-
вання різнородних проектів у висоті понад 1 біл. дол. ІДДбіл 

ДВА МІСЯЦІ ТОМУ виглядало, шо переговори в Женеві 
між Північною Кореєю та ЗСА у справі ліквідації проду-
кування ядерних складників мали можливість успіху. Од-
наче напередодні наступної зустрічі між заступником дер-
жавного секретаря Робертом Ґаллючі та заступником мі-
ністра закордонних справ Північної Кореї Канг Сок Жў ці 
можливості являються чимраз маяшуми Згідно з твер-
дженням секретаря Департаменту оборони Віляіяма Перрі. 
розмови — це дуже важливий крок, але це не те саме, пю 
договір. Тому він попереджає, що коли вони будуть нсуспіш-
ннми, тоді ЗСА мають поважну проблему, яка, на його дум-
ку. є поважною небезпекою для ЗСА. Тому її вирішення му -
сить маги першеяство, відсуваючи на другий пдян такі спра-
вя, як Гаїті, Боснія та недостатня коќѓроля ядерного арсе-
налу колишнього СССР. 

УРЯД ПРЕЗИДЕНТА Билла Кліїгтона черев Федеральну 
комісію зв'язку в середу. 5-го жовтня, дав дозвіл амери-
канським телесронічним комнаніям заснувати прямий теле-
фонічнуй зв'язок з Кубою. Це без сумніву значно збільшить 
телефонічні розмови між обидвома країнами. Тепер каўс 
тільки дві телефонічні лінії між ЗСА та Кубою, обидві про-
ходять через Італію з уваги на торговельне ембарго ЗСА 
проти Куби Ці лінії дозволяють на приблизно 25 розмов 
денно Коли такі телефонічні компанії як Ей-Тї енд Ті, Ен-
Сі-Ай та Спрінт візьмуться за діло, припускають, що най-
менш є 200 ліній спол у ч атимуть Кубу зі ЗСА, шо збільшить 
кількість розмов до 25,000 денно. 

ПРАЦІВНИКИ НЕЎ РЯДОВОЇ групи, яка від червня о, р. 
перевіряла кількість пошахрованкх вимог на зворот грошей 

ма зворот грошей виносять річно понад S біл. дол. Згідно з 
їхніми твердженнями. Податковий урид у багатьох ампадаах 
просто виплачўе бажану суму, бо це є куди диивнии), як 
шукати і доказувати яечес-асть і обманство даного шинника 
податку. Пиніаеінн. пю така иробмееаа ќзгус Пицтпнмй 

ПРЕЗИДЕНТ Л . КУЧМА ЗАКЛИКАЄ 
ВЕРХОВНУ РАДУ ПЩ1ГИМАТИ ДНЮ 

Киів — Як повідомляє Деякі із членів Веряов-
агенство Ройгера, Президент ноі: Ради ставлять під сумнів 
Кеонід Кучма звернувся до конечність такого -""-̂ ——. 
Верховної Рада із закликом але голова її Олександер Мо-
позбутяся вазавжлн нукле- раз думає, що таки yd я 
арноі` зброї.рагафікуючн До- даться на р 
гошр нерозповсюджеиня ну- без поспіху т а і в а 
клеарної зброї (ДНЯЗ) 

Речник Президента Ми- Презндент Л. Кучма ад-
хайло Дорошенко подав до наќ хотів би ріикння ВР мати 
відома закордонним журна- ц е перед своїми відя.щвнааа 
лістам, що Презндент надіс- ЗСА, які тнгинвоввиі на кі-
лав до Верховної Рада листа, нень листопада, їв язв'язші 
в якому закликас підтримати таќнк із мсоклявостямш 
ДНЯЗ із 1968 року закя при- більшої фінансової дооомо-
йде до його відновлення в на- ги Заходу, що Україні тепер 
ступному році. 

У Києві відбулась американсько-
у краі'нська концЬер̂ нщя 

дискусії обговорено амеря-Ню Йорќ (Р. Голіят). — 
У четвер. 22-го вересня, ц 
р . приватним джетом з на-
писом -Капіталіст тул" Сгі-
вена Малколма Форбса, 
мол., в якому були д-р Збіг 
нсв Бжезінскі, голова Цент-
ру для стратегічні 
родаќх студій (ЦСК), д-р 
Генрі Кісінджер, колишиі 
члени Уряду президента Рс- виголосили Дяюрдж Сорос і 
гена; Френка Карлуччі і ген. Роман Шлеќ. В даскусВ об-
Джан Гелвин . Джордж Co- говорено економічний стан 
рос; Любомнр Демчук. го- У ц ц і і і питан№і 
лова Фундації ім Б. Демчу- „ . - реформі -- -
ќа, і Сгівси Малкдлм Форбс, к у допомогу у процес 
презндент Форбс корпорації. у ЯЄщЯ0) 25-го 

' P e p e , , ц , , 0 в ц. рч., джет Форбса 

вадбупасяв 
23-го до 25-го вересня u .. _ 

цр.Крімвищезг.^шшх^скЗ. Љ 0 , ^ . Н : Д ж : 

'іШлШтїщ Кучма, амбасадор ЗСА Віл-
ліям Грін Міллер. Олексаи- ят Ііре-вдеита Украйн К-ч-
дер Мороз, Борне Тарвсюк. -ивЗСАзаіілянувалавіаѓзг-
Олег Рибачуќ. Паяло Жовю- ТИЗИШЯИРНШННИ-ИІІИШИІ 
ревхо. Пола Добрянська і свого головного баора у Вест 
ген. Микола Кравців. Честар, Н. Й. У Києві від 

У першій сесії вступні довших років праооє -Гіепсі-
слова виголосили д-р Г. Ќі- Кола", ака є частивою ффми 
сінджер і Борис Тарасюк. У „Гіепсіко". 

У СЦІТІ 
ВиіВАЙЦА?АВІГІ^^ИТ0 48тр-лмосіб.щов 
секти „Ордену храму сонця" у Я 
себе містечках. Вбиті були q 
сї секти, а їхні тру-н найдпво у и 
Поміж вбитими с громадиѓ ЩШщЩ, а 
Канада, з яких декілька це малі дѓги. Двоє осіб, що в 
вбили себе, відкрито у Квебеку, Канада Всі належали до 
гайної секти, яку сі вирив і привалів від десяти років бель-
гійськнй лікар Люк Журет, що проповідував прихід кінця 
світу. Досі не с відомо, ` а він загинув враз Ь своїми „вірвм 
ми", хоча стверджено, що а 
найдено жертви, належали до нього. 

ПАРЛЯМЕНТ В ГАЇТІ не Є тепер і митний дати амиестію 
членам армії, так як вимагає цього генерал Ряуль Сещяс, го-
ловяокомандуючнй збройними силами Гаѓті. Частина членів 
парляменту схиляється такн далі до амвестй, щоб здобути 
собі популярність. Як відомо до 13-го жовтня війгьконі про-

маютьзі 

ПРАЬІЬСЬКА ДЕРЖАЖА стоіть переди 
припливу великої кількостн іміграитів, я 
різних країн та навіть племен, але почувають себе такн яси-
дами. Тепер на 4.24 мільйона мешканців Ізраїля за даними з 
1992 року є 60.6 відсотка роджених в Ізраїлі, 22.8 в Европі, у 
великій більшости з СССР, а 7.9 відсотка прапхало з Афрн-
ки, 6.2 відсотка з Азії, а тільки 1 4 відсотка із ЗСА. 

ВОДНОМУ З НАЙПРИЄМИГПТИХ парків столиці Литая 
Вільнюса, відкраю, ию там гановано лисріви перу.яідувемні 
КҐБ. Досі відкрито останки 500 осіб, пю Ik як лигов.гькнх 
патріотів і повстанців, із 1940 року совстська тайна поліція 
розстріляла і закопала в тому місці. Розкипкн однак ідуть 
далі та є певність, що вовн покажуть ще більше останків дах 
жертв соастського режиму. На п 
т івКҐБ. і, 

цівбнвствауВ 

КОРЧШЬФАГД, що панує в Савдійській АрнІЙ, 
справ кляму, 
грала, і і 
імктіивв 

буде брат короля принц Султан, яво с 

італійського уряду. 
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Середній Схід: Ізраїль і араби 
Пригадаймо коли в останніх виборах до ізра-

ільського парляменту (кнессету) програла екстре-
містично права партія Лікуд і її голова їцак Шамір 
втратив владу, новим прем'єром став голова Со-
ціял-демократичної партії, колишній генерал і ко-
лишній амбасадор Ізраїля у Вашінгтоні їцак Ра-
бін Він разом із міністром закордонних справ Ші-
моном Перезом зважився на мудрий, але дуже 
ризиковний крок: замиритися з арабським світом 
почерез злагоду з лідером Палестинської Ви-
звольної Організації Ясіром Арафатом, який до 
того часу був зненавиджений в усьому Ізраїлі за 
довгий шнур актів терору ПВО. Рабін і Перез 
прийшли до переконання, що безконечні переслі-
дування автохтонних арабів, названих палестин-
цями від первісної територіяльної назви ‚.Пале-
стина", доведуть до нової війни з арабськими су-
сідами, яка тепер може скінчитися для Ізраїля 
трагічно, а Я. Арафат зрозумів, що мрія ПВО. щоб 
зіштовхнути Ізраїль до Середземного моря — це 
утопія Таким чином ті недавні смертельні вороги 
замирилися на базі признання широкої автономії 
палестинцям на правобережжі Йордану та у смузі 
Гази — колишніх арабських землях, окупованих і 
анексованих Ізраїлем у війні 1967 року Але ек 
стремісти в обох сторонах різними провокаційни 
ми актами, стріляниною і саботажем, продовжу 
іеть несттсжій. Треба признати, що Рабін та Ара 
фат, які на церемонії у Білому Домі подали один 
одному руку, виявляють у тому довгому процесі 
замирювання подиву гідну послідовність і терпе-
ливість Вони знайшли першорядного посередни-
ќа не в особі американського державного секре 
таря Воррена Кристофера, а в єгипетському пре-
зидентові Госні Мубаракові, розумного прозахід-
нього державного мужа. 

Поважним кроком вперед на шляху до зами 
рення була згода йорданського короля Гуссейна 
на запропоновану Ізраїлем автономію палестин 
цям. Але останні наради їцака Рабіна і короля Гус 
сейна в йорданському місті Акаба перервано, що 
би підождати на поворот з Вашінгтону сина Гус-
сейна, наступника йорданського престолу Гасса-
на. В міжчасі сталася добра подія: 11 арабських 
країн проголосили, що вони закінчують бойкот Із-
раїля і нав'яжуть з Ізраїлем торговельні взаєми 
ни. 

Поруч із згаданою вище провокаційною акці 
єю екстремістів по стороні Ізраїля і арабського 
світу найбільшою трудністю є економічна скрута 
В атмосфері одвертих воєн, згодом спорадичних 
повстань палестинців в Ізраїлі та брутальних ме-
тод у здавлюванні їхнього спротивў, не можна бў-
ло розгорнути промисел і торгівлю в Ізраїлі та в 
його сусідніх арабських країнах, як Йорданія, Ли 
ван і Сирія. Ізраїль стояв завжди на першому міс 
ці на листі країн, які користуються щорічною 
допомогою від Америки. Але Америка перестала 
вже бути „багатим вуйком", бо сама має труднощі 
із рівноваження щорічного дефіцитового держав-
ного бюджету. 

Названий вгорі син короля Гуссейна полетів до 
Америки саме у пошуках за золотим руном. Ідеть-
ся не тільки про американську державну казну, а 
радше про американський фінансовий, проми-
словий і торговельний світ, з яким Ізраїль та про-
захщні арабські країни мали і мають добрі зв'яз-
ки. 

Середній Схід не є далекою і байдужою для 
України частиною закордону. Найбільша болячка 
України — нафта і газ. Європейський Захід їх теж 
не мас. Але має наладнаний імпорт тих необхід-
них для життя речовин, а Україна все ще залежна 
у великій мірі від довозу з Росії. Скорше чи піз-
ніше мусить вирішитися та справа розбудовою 
порту в Одесі та уможливлення приїзду туди наф-
тоналивних кораблів. Відомо, що український 
Уряд нав'язав уже інформаційні зв'язки з близь-
косхідніми продуцентами і повідомлялось теж, 
що Міська Рада Одеси робить труднощі, лякаю-
чись занечищення повітря. Труднощі є на те, щоб 
їх переборювати. 

Подругс. t промови 
Олександра Мороза яскраво 
виходить ще щось, таке іс-
тотне для закріплення дер-
жавностн України. Цс справа 
розподіл) влади А вона так 
міцно пов'ніана і жнттсвим 
для України питанням еконо-
мічноі реформи Україна пс-
ребувас у стані криж А ви-
тягнутн держану і неї бе і пс-
реходу з детермінованої, си 
льноі виконавчої влади дуже 
важко У своєму виступі О 
Мороз натякає, що цей по-
СТулят треба врешті здійсни-
тн в Україні І він обіцяє. Але 
що' 

В цій сфері органі іаци 
державної влади, н ході дср-
жанотворсннн. встановлені 
деякі принципи, які іагально 
визнані корисними й ефек-
гивними Прсшдент Тсдна-
них Стейтін Ьнлл Клінтон 
намаіається іакріпитн їх на-
ніть серед народів, що псрс-
бувають у стали племінної 
органі іацп суспільства. 

Багато говориться в Ук-
раіні про запозичення фран-
цу іькоі держаннополітичної 
системи А що ж на цс каже 
О. Мороз? Він іалевнюс, що 
Україні не треба наслідувати 
чуже, хоч і корисне і випро-
буване. а творити свою „рід-
ну" систему державного 
буття. А це дає нагоду „роз-

Мнко іа Бараболяќ 

РОЗГАДУЮЧИ О. МОРОЗА 
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квітнути" на бан сталінської 
..вітчизняної" конституції. 

Тут годиться зробити не-
всликий відступ про справж-
нін парляментаризм. наприк-
лад. великобританський чи 
німецький, і якими О. Мороз 
хоче поставити нарівні украї-
нський 

Пануѓ, загальне переко-
нання. що у тих зразкових 
парляментах депутати ра-
дяться. дискутують, а коли 
під час тих дискусій виявить-
ся найкращий шлях виріши-
тн питання у формі резолю-
шї-закон у. то таку резолю-
шн) „батьки народу" схвалю-
ють. Нічого подібного не ді-
ЄТЬСЯ у тих парляментах. 
Там насправді остаточно ре-
юлюшю-закон оформляють 
лідери партії більшости, 
заздалегідь він дискутується 
між тими лідерами (кабіне-
том), а висувається його на 
форум парляменту тільки 
хтя дискусії, для ознайом-
лення публіки з текстом, що 
був заздалегідь оформлений 
і затверджений кабінетом. 
'Закон схвалено, властиво, 

:ькою владою. 

Можна б в Україні на-
слідувати цей популярний 
справжній парляментаризм, 
додаючи до нього той, зі ста-
лінської конституції"? Мож-
на, якщо прийняти, що Пре-
зидент і Кабінет Міністрів 
України — це обранці ннніш-
ньої проросійської більшости 
у Верховній Раді. 

Коли ж не так. коли ві-
рити. що поза нинішньою бі-
льшістю є в Уряді України 
йорові, віддані державо-
творчій праці люди, тоді ви-
конавча влада України не мо-
же бути ідейно і програмово 
тотожна з тією більшістю. 
Забава у справжній чистий 
парляментаризм Україну до 
незалежности не заведе. А з 
натяків О. Мороза треба зро-
бити висновок, шо воно до 
того йде. Щодо сталінської 
конституції з її головою Вер-
ховної Ради та втягненою в 
цю конституцію інстанцією 
Президента без визначення 
його прерогативів, то в цій 
конституції закріплено прин-
цип підзвітності, виконавчої 
влади парляментарній, зали-
шаючи по суті голову Вер-

ховної Ради фактичним кс-
рінннком виконавчої влади 
(Верховна Рада затверджує 
остаточно прем'єр-міністра і 
Кабінет), а пост Президента 
служить для прикраси систе-
ми. Чи, врешті, не виник в 
Україні погляд, шо Прези-
дентові надасться роля ан-
глійської королеви? 

Потрете, є ще один важ-
лнний. навіть преважливий 
пункт у згаданій промові 
Олександра Мороза — зве-
личування „вітчизняноЃ' вій-
ни. Як би там не дивитись на 
цю справу, чи годилось зга-
дувати про цю війну на святі 
незалежности? 

Після всього цього не 
тяжко догадатися, куди пря-
муватнмс Верховна Рада під 
керівництвом О. Мороза і 
куди піде дальший розвиток 
України. Чи буде О. Мороз 
насправді дотримуватися 
державотворчої програми з 
позицій сталінської консти-
туційної системи, чи допомо-
жс оформити конституційні 
принципи, де виконавча вла-
да, будучи більш незалеж-
ною від Верховної Ради, про-
вінши реформи, зможе вн-
вссти державу на самостійні 
рейки? Є. О Мороз україн-
ськнм держанником чи по-
плентачем інтернаціоналіз-
му в його соціялістичній вер-
сії̀ ? 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Про Рильського, 
вічність і ще одне прощання 

Особливо, коли взяти до 
уваги, що сошял-демокра-
тія, як не без гордости під-
креслює вчений, „давно 
івіл: пилася віл ідеї загаль-
нонародноі чи державної 
власности на знаряддя та за-
собн виробництва" Одначе 
коли М. Попович, у пошуку 
самоочевидних аргументів, 
каже, що от ..сошял-дсмо-
кратія Швеції вивела країну 
з бідности сошял-демокра-
ти Норвегії вивели свою кра-
іну на перше місце в Европі 
щодо рівня життя, а сошялі-
сти Еспанїі стали полѓѓич-
ною силою, що виводить свій 
край з авторитаризму до за-
гальноевропейського сконо-
МІчного рівня", то тут уже 
навіть не хочеться нагадува-
ти, що всі ТІ „виведення" 
здійснилися в цілком ІНШИХ 
умовах Але ж — справді 
здійснилися.' В якій мірі 
шведський чи еспаиський со-
ціялізм відповідає на викли-
ки дійсности? 

На кого-кого. а на при-
клад Швеції відкликатися не 
варто: шведські соціялісти 
перестали бути „політичним 
майбутнім`` своєї країни. 
„Фолькегеммег". народний 
дім, своєрідну комуну, шве-

будувати ще до 
і звабливих 

принципів свободи, солідар-
ности. соціяльної справедли-
вости. Десятки років швед-
ська держава, згідно з „со-
ціялістичним вибором", від-
бнрала від багатших і відда-
вала біднішим. Здасться, як-
що брати явище поза конк-
ретною ситуацією, мова йде 
про щось добре. Проте в 
життєвій конкретиці, у тако-
му ось розвитку речей, дер-
жава дедалі підносить себе 
як єдиний критерій соціяль-
ного добра і зла. Вже в сере-
дині 70-их років шведське 
чиновництво відбирало від 
своїх громадян 80 відсотків 
їхніх прибутків, натомість 
пропонуючи їм ‚.безплатну" 
медичну обслугу і освіту, дс-
шеві мешкання і щедрі пен-
сії. Непомітно, в атмосфері 

Петро Часто 

СОЛОДКА ОТРУТА ЛІВИЗНИ 
ЃУ 

поступового самоошукуван-
ня шведи дали незмірно роз-
ростися бирократичному 
апаратові, в руках якого, згі-
дно з тією самою логікою, 
опинилася вся „соціяльна 
справедливість" Почався 
довгий, гнітючий спад — у 
висліді до влади мўали 
прийти праві. 

Про „успіхи" еспанської 
сошял-дсмократії взагалі 
краще промовчати — в краї-
ні вже кожен четвертий не 
має праці Це найвищий по-
казник у всьому Европейсь-
кому союзі. Поразки соціяль 
спв у Франції та Італії також 
не випадкові. Тут виявили 
себе хиби, котрі для соціял-
демократичного моделю са-
моорганізації і для соціял-
дсмократичної психології є 
підставовими: надмірне пе-
ребільшення проголошеної у 
програмі здатности забезпе-
чити „соціяльну справед-
ливість". ігнорування іншої, 
надто ж опозиційної, думки, 
потягнення птн.хені.ко ви-
смикнути виконавчу владу з-
під контролі законодавчої, 
неконструктивне втручання 
в економічні процеси. 

Ось чому у всіх више 
названих країнах терези 
схитнулися у протилежний 
бік — життя триває, від-
криваючи новий простір для 
цивілізованої боротьби про-
тилежностей. І з цього огля-
ду цікаво спостерігати за сс-
панською чи шведською 
внутрішніми соціяльно-полі-

синусоїдами. Але 
цієї діялек-

тичної видозміни лише пів-
коло соціял-демократичної 
орієнтації і тлумачити ї'ї як 
єдину рецепту для України 
— це, щонайменше, не по-
фі-лософськи. 

І потім: звідки вона, та 
соціял-демократія, візьметь-
ся в Україні? Ця орієнтація 
може бути потенціяльною в 

, принайм-
ні некомуністичного, єдино-
владдя, „зрілої" монархії, 
яка не маніпулює економі-
кою, і саме тією обставиною, 
що економіка більш-менш 
нормально працює, користу-
ються соціялісти, переймаю-
чи чужу силу в боротьбі за 
свої льозунги. Біда, однак, у 
тім, що соціялісти не вміють 
зупинитися — і соціялізація, 
виправдана в деяких випад-
ках (допомога старим лю-
дям, інвалідам) переходить у 
соціялізмизацію. 

В Україні, якщо мати .на 
увазі зовнішні ознаки, тепер 
заланувала відверта лівизна: 
на третьому році державної 
незалежности ще більш ко-
муністичною стала Верховна 
Рада, ще більш антирефор-
маторським — Уряд. Замало 
й цього. Нещодавно, на від-
міну від просто Комуніс-
тичної Партії, утворилася 
ВКП(б)У — традиційно 
большевицька організація, 
яка не лише не визнає при-
ватної власности на засоби 
виробництва, але програмо-
во сповідує сумнозвісну 
„диктатуру пролетаріяту". 
Втім, поява партії політич-
ного абсурду матиме, ма-
буть, і добрий бік — „пере-
будовані" українські ліві — 
морозівці, симоненкінці. 
олійниківці, дбаючи про 
власну респектабельність, 
змушені будуть дистанцію-
ватися від большевиків. Але 
поза косметику ці спроби не 
сягнуть. „Нові" ліві мають 
спільне зі старими коріння 
— совєтське. Воно ще пожи-
ве, і в межах його впливу не 
закорениться ніяка позитив-
на економічна програма, тим 
більше — ніяке етичне вчен-
ня. Але й на вакуум сподіва-
тися годі: лівизна в Україні 
все більше виявлятиме свою 
антиукраїнську сутність, все 
відвертіше виконуватиме ро-

лю „п'ятої колони" Москви, 
„демократичні" провідники 
якої так нічого Й не навчили-
ся від історії, і замість на 
кращих засадах будувати 
свою державу, знову й знову 
зазіхають на чужу Добре 
було б. якби це виявилося 
правдою — шо ми й вони са-
ме в цьому різнимося: вони 
уповають на щонайбільші 
розміри своєї держави, ми 
— на вищу правду, що 
з'єднує землю з небом, вони 
— на грубу силу, ми — на не-
скорений дух нації. Чи треба 
нам, по всіх українських гол-
готах, посилатися на прик-
.1.1.1 німців чи японців, ко-
трих з руїн попіднімав їх 
власний безсмертний дух? 
НайнебезпечнішнЯ ворог і на 
цей раз не прийде як ворог 
Вовк вдягне овечу шкуру — 
„шкуру" дуже переконливої, 
дуже логічної аргументації 
Він постукає у двері білень-
кою ручкою, і наша молода 
українська демократія, нс-
здатна до об'єднання, не схо-
че повірити, шо та ручка вже 
зісукала зашморг на нашу 
шию. І все, що проти Украї-
ни, робитиметься „заради 
України" — нібито заради 
„спасенного відновлення не-
обачно розірваних економіч-
них зв'язків", заради „кров-
ного братерства трьох брат-
ніх народів", заради „природ-
ного для України евразійсь-
кого союзу", заради „відвер-
нення екологічної катастро-
фи", нарешті, заради „зага-
льного миру в Европі і ці-
лому світі". Всі до одного 
безальтернативні варіянти. 
Мовляв, або ви приймаєте їх, 
або Украї'на розколеться за 
етно-лінгвістичною ознакою 
і занепаде. 

„Один ваш хибний крок, 
і ви — біля мети інших лю-
дей". Тепер дуже важливо 
ясно побачити, чиєю метою є 
наша національно-державна 
загибель. Лівизна — то ли-
ше останнє шумовиння, що 
прощається з історією. Ко-
мунізм до кінця виявив свою 

(Закінчення на епюр. 3) 

1 книжкові нщиинін оули В ШОПЄННІ 
Іфі̀ ягі мотніќм, аасткм й огляди, пои 
І-СЬобоми"рмзФМ з днсма врюаряш 
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бажають, щоб про їхні 
яку поміщеиі бібліогра-
аинв прмслмп до редякціїі 
саасн даного і миру також 
нябутн.таїїщну. j 

Вололимир Жила 

ДОРЕВОЛЮЦІЙНА 
дальність с. ітетлюри 

„Він — з когорти вождів" (кращі конкурсні праці про до-
ревапюційну діяльність Симона Петлюри). Видавництво 
художньої літератури .Дніпро", Київ, 1994, стор. 150. 

ш 
У Львові Симон Петлюра прослухав курс Підпільного 

Українського Університету, познайомився з І. Франком і став 
його вважати своїм учителем. У грудні 1905 року після ам-
нестії повернувся він до Києва, щоб там продовжувати ре-
волюційну діяльність. Тим часом у Києві відбувся Другий 
з'їзд РУТІ, на якому Революційна Українська Партія змінила 
свою назву на Українську Соціял-Демократичну Робітничу 
Партію (УСДРГГ). але залишилася стояти міцно на націо-
нальному грунті. Вже топі С. Петлюра користувався по-
важним авторитетом серед соціял-демократів. І так, коли 
обирався редактор центрального органу партії, то В. Вин-
ниченко запропонував свою кандидатуру, на що делеттгги по-
годилмсн. Але С. Петлюра переконливо довів, що Г 
ченко в силу своїх коливань і нестійких перекоі 
бути редактором. Мабуть, з того часу бере свій початок не-

між двома талановитими українцями, яка відчутно 

У січні 1906 року С. Петлюра перебував уже в Пе-
тербурзі і редагував місячник „Вільна Україна", тео-
ретнчний орган партії УСДРП. На жаль, цей місячник в силу 
переслідувань поліції та складної ситуації` в самій партії на 
Україні швидко припинив своє існування. Петлюра повер-
нувся до Києва. Не маючи змоги отримати праці в Києві, С. 
Петлюра переїхав до Петербургу. Тут він швидко знайшов 
с-тільну мову з студентською молоддю, співпрацюючи з ни-
ми переважно в нелегальних гуртках. Таким чином петер-
бурзький період був важливим фактором у зміцненні пози-
цій С. Петлюри серед авторитетних украї`нських політичних 
кіл. До цього успіху чимало причинився величавий Шев-
ченківський вечір з нагоди 50-их роковин смерти поета. 

Від 1912 до 1916 року С. Петлюра спільно з О. Салі-
ковським редагували журнал „Украинская Жизнь" в Моск-
ві. Це був солідний науково-теоретичний орган українства, 
який, не зважаючи на трудні обставини, зміг об'єднати нав-
коло себе кращі інтелектуальні сили України. Чимало стат-
тей на його сторінках належали Петлюрі. Це сильно ут-
вердило його авторитет і він зайняв помѓѓне місце серед ук-
раїнської громадськости. 

У Москві, пише Андрій Ткачук. С. Петлюра найближче 
зійшовся з видатним ученим Російської Академії Наук Ф.С. 
Коршем, який чи не єдиний із росіян, шо щиро пройнявся іде-

Т боротьби українського народу й 
J українцям у цьому. 

і життя і діяльности С. Петлюри був, 
без сумніву, важливим етапом у формуванні його політич-
ного світогляду,'його поглядів на визвольний рух і майбутнє 
України. У Москві С. Петлюра створив власну концепцію 

До одного з головних, 
але прикрих, обов'язків 
старшого віку належить 
раз-у-раз прощати в ос-
танню дорогу рідних, дру-
зів, знайомих чи видатних 
постатей нашого вже те-
пер „минулого`` життя. 

Цього тижня довело-
ся мені прощати людину, 
що в'язала водно усі ці ка-
тегорії, і друга, видатну 
постать і близького та 
довголітнього знайомо-
го, що можна б сміло на-
звати рідним, як і цілу йо-
го родину. 

Відхід у засвіти тре-
тьої`людини а славного 
роду Ѓординських упро-
довж одного року — це не-
мов завершення, немов 
замкнення кола тих май-
же однолітків, які довги-
ми роками несли без кри-
ку, без голослів'я, без па-
тосу, але цілим сво'їм єс-
твом прапор високо'ї ук-
раїнської галицької куль-
тури. 

„Дунька", що виросли на 
галицькому підсонні, але, 
кинені виром воєнних по-
дій у широкий світ, не за-
тратили своїх культур-
них надбань, а навпаки — 
плекали їх поважно і гли-
боко. 

Як сумно, що щораз 
більше людей із того по-
коління відходить в без-
конечній черзі, а по них за 
лишається пустка, яку 
якось важко заповнити. 
Сьогодні поверховність, 
розсвареність, поспіх, а 
передусім інакший стиль 
життя і брак особисто'ї 
культури беруть над усім 
верх і тому так важко по-
годитися зі смертю кож-
ної одиниці з „тамтого" 
покоління, у свідомості, 
що подібних тепер дуже 
мало. Хто ж має тепер 
охоту говорити у това-
риських зустрічах про на-
ших поетів, мистців не-
давнього минулого, хто 
рецитує поезії, хто диску-

Із них Святослав — тує про проблему вічнос-
ти і людського буття, 
про красу картин без-
смертних мистців, про 
клясиків літератури? То-
му. коли цього тижня 
прийшлося прощати доб-

мистець, поет, мистец-
твознавець — вів перед і 
своєю індивідуальністю, і 
своєю плодовитістю на 
культурному відтинку. 
Поруч нього стояла його 
дружина Мирослава, але рого і довголітнього дру-
в першу чергу його ўлюб- ѓа, приходили чомусь на 
лений брат Володимир, 
чи пак „Дунько". як ми всі 
його звали, що був не ли-
ше братом, але й найкра-
щим другом, його „вухом" 
і носієм його ідей та ду-
мок серед цілого нашого 
оточення. 

Він, як усі із роду Гор-
динських, був вийнятќо-
вою людиною, що вміла 
поєднати у гармонійну ці-
лість фахове, хемічно-
медичне знання із лю-
бов'ю до мистецтва і 

думку численні зустрічі, 
товариські, майже родин-
ні вечори, в яких ми гово-
рили не про „ближніх", а 
читали Рильського, Хви-
льового чи Антонича, ди-
скутували про вічність, 
яку можна знайти у красі 
мистецтва і літератури, 
що проходять століт-
тями. 

Про цю вічність, як і 
про, літературу він умів 
говорити не лише з дру-
зями, але також зі сво-

езїї та з обов'язками ба- "^ми внуками, як це під-
креслила, прощаючи його, 
найстарша із внучок. 1 з 
таким відношенням сво-
го діда до світу ідуть во-
ни усі восьмеро в життя. 
Може таки саме вони бу-
дуть продовжувати цю 
завмираючу тепер am 
Mocqbepy високої культу-

родини, що їх 
з великою повагою і лю-
бов'ю. 

Рідко трапляється, 
щоб хемік, який просидів 
вік у лябораторІЇ, який 
будучи вже на емеритурі, 
так багато дав своїм до-
свідом цієї галузі медици-
ни дітям Чорнобиля, мав ри особистого ѓповарись-
рівночасно стільки знань кого і громадського жшп 
мистецтва і поезії та тя, що була так прита 
так їх цінив. 

Саме це було харак-
теристичним для цілого 
ряду осіб із покоління 

мання їх дідові і його по-
колінню? 

становища України як у складі Російської імперії, так в кон-
тексті європейських міжнародних відносин. З уваги на те, що 
представники інших народностей Росії ўасе з початком війни 
з трибуни Державної Думи заявляли про свою льояльність 
щодо уряду і війни, а з українців ніхто подібних заяв не ро-
бив, Петлюра виготовив маніфест-деклярацію щодо від-
ношення українців до війни. У деклярації чітко зазначалося, 
що „поміж Росією і Австро-Угорщиною українці вибирають 
Росію і чесно боронитимуть свою землю". Далі стверджу-
валося, що „українці заслуговують на вирішення своїх про-
блем". Отже делярація, пише автор, „була справжнім ви-
словом настроїв широкого українського загалу", і тому її 
треба було оголосити в журналі „Украинская Жизнь". З 
цього приводу згодом зайняв становище міністер уряду УН-
Республікн О. Шульгин, який вважав, що „в деклярації Пег-
люра орієнтувався не лише на Росію, але й на країни Антанти 
з певними демократичними традиціями". 

Книжка „Він — з когорти вождів" цікава тим, пише 
проф. Дмитро Степовик, що молоді науковці, „подолавши 
чималі труднощі (адже архівні матеріали, де є хоча б згадка 
про Петлюру і національно-визвольні змагання в Україні 
1917-1920 років, все ще перебувають в основному „під спу-
дом"), — написали поважні наукові есеї, які з повним на те 
правом можна трактувати як початќи нової Петлюріяни, або 
точніше, — нового петлюрознавства". 

У книжці наводиться чимало цікавих думок про особу і 
творчість С. Петлюри. У кожній праці матеріял викладено 
кваліфіковано, грунтовно та досить детально, з численними 
примітками, що вказують на багату джерельну літературу. 
Книжка як за колом порушених проблем, так і за глибиною 
їх висвітлення є помітним внеском у петлюрознавство. 

Якимось чином у книжці немає зовсім згадки про дідів і 
прадідів Петлюри, про їх працю і заслуги для України. Це ва-
жлнве питання і його обов'язково дослідити. Треба привѓга-
тн видавців, що книжка появилася майже без друкарських 
огріхів і надрукована на доброму папері. Мистецьке офор-
млення обкладинки добре й наскрізь цікаве. Сукупність ко-
льорів ясно-синього з чорним зробила портрет Петлюри сер-
йозннм з дещо трагічними рисами Обличчя. Шкода, ѓдо кни-
жка вийшла у світ невеликим тиражем (5000 примірників). 

В цілому „Він — з когорти вождів" серйозне й наскрізь 
цікаве наукове дослідження, написане на високому теоре-
тичному рівні і разом з тим доступно. Воно збуджує а читача 
думку, вчить досліджувати архівні матеріали і вдумливо ек-
спернмеятуватн. Його з користю для себе прочитає кожен, 
хто цікавиться історією україѓнського тропу , зокрема тра-
гічною постаттю Симона Петлюри. 

Книжку видано коштом Товариства Української бібліо-
текн ім. Симона Петлюри в Парижі. 



СВОБОДА, СУБОТА В-ГО ЖОВТНЯ 1994. 

Чи чули Ви, ж заучать трвмб†т а горах, 
СШШЖШОЧШ ЛЮДЄИ НаввСІЛЛЯ? і 

Чи чули Ви, як шумить гірська річка? І 
Чи чули Ви, як співають пташки а Карпатах? 

І Чи бачили Ви, як танцюють старі гуцули, ! 
або козаки на ярмарку? 

Якщо мі ‚тоді запрошуємо на зустріч з 
фолькльорним ансамблем 

І "КАРПАТСЬКИЙ ВІЗЕРУНОК" і 
і 1 Ви перенесетесь на 

ASTORU-OctЎth-КК)рт 
Holy Cross Church-30th St 
AKRON-Oct 12th-7O0pm 
Holy Ghost Ukr Parish Hall 
ROCHESTER-Oct 14- 7O0 
St Mary's Orth Church 
WtUPPAf(Y-3ct I6-6.O0 
St John's Ukr Church Hall 
WASH INC TON-Oct 18th 
St Andrew's Ukr Orth Hall 
BOSTON-Oct 21-7:30pm 
St Andrews Ukr Orth Hall 

мальовничу ЎкреЃну 
PASSAIC-Oct 9th-6O0pm 
Ukrainian Ccntcr-Hopc Avc 
YOUNCSTOWN-Oct 13 
UkrOrthCe-ter 7O0pm 
NEWYORK-OcU6-2O0 

Ukr National Home-142 Ave 
BALTIMORE-Ocl 17-7.00 
Si Michael Ukr Cath Church 
HARTFORD-Oct 20 - 7.O0 
Ukr Nat Home-Wethersfield 
HEMPSTEAD-Oct 23-1200 
St Vladimir Parish Hall 

За АиформацАяали звертайтесь д о 
АОРІЯ ДАРМОГРАЙ-(716)685-1505 

РЕФЕРЕНТУРА СУСГАІЛЬНОЇ ОПІКИ 
при Окружній Управі СУА в Ню Йорќу 

при співпраці 
ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА відділу 

Ню Йора —Ню Джерзі 
запрошують на 
шосту з черги 

ЗУСТРІЧ 
ЛІКАРІВ — ОТЕЩЯШСТТВ 

з громадянством 
. під назвою: 

"МЕДИЧНА ПОРАДНЯ", 
яка відбудеться 

в суботу 22-го жовтня 1994 p., о і од. 11-ій ранку 
в домівці СУА в Ню Йорќу прн 

108 Друга Авеню, між 6-7-чн аул. 

ДОПОВІДАТИ БУДУТЬ: 
д-р БОГДАН ЃАЛЊЕЙ - ОНКОЛОГ - (спеціяліст по 

лікуванні рака.) .Як розпізнати початќи недуги рака" 
д-р ЛЮБОМИР ЯВНИЙ - КАРДІОЛЬОҐ - (спеціяліст пс 

лікуванні недуг серця) .Найновіші підходи до 
розуміння та методи лікування серцевоі втаки". 

ЛЯРИСА МАҐУН-ГУРИН — ФАРМАЦЕВТ -
.Неправильне й невідповідне уживання ліків в 

"'-' л Щ.ЗЃШВ̂ `Хгіп̂ тЃ̀  Я 

Щ ІГОР МАЃЎЙ'— МОДЕРАТОР ` ` ̀ ` ̀  ` 

ВІРА КУШНІР 
Референт ќа Суспільної Опіки 

Солодка... 
(Закінчення зі стор. 2) 

убогу сутність — заздрість 
до чужого багатства. Але 
Росія, засліплена вчораш-
ньою ‚‚могутністю", не дасть 
ще ні нам спокою, ні сама со-
0 . 

Врятувавши себе, Украї-
на врятує від нової ганьби, а 
може й від чогось страшні-
шого, й Росію... 

В час цієї короткої істо-
ричної перерви, коли у люд-
ський світ не проникли ще 
солодші і, мабуть, ще сггруй-
ніші „ідеали", українці му-
сять об'єднатися. Скільки 
ми будемо поборювати самі 
себе? Коли зі скаламученої 
не лише ворогами, але й на-
мн самими, безодні народио-
го життя зрине наше найкра-
ще „я", каша чиста націо-
нальна енергія? 

„Національна ідея тоді 
лише увірветься як могутній 
чинник у життя, коли в ній 
сполучено щасливо обі час-
тинн: чуттєва і розумова, ко-
ли інтелект міцно сполуче-
ний з народним інстинктом і 
сумлінням". 

„Держава може бути 
створена тільки поривом і де -
алістичним, а не романтич-
ним: поривом, в якому сти-
хійне чуттєве хотіння скрис-
талізувалося в ясно окресле-
ну ідею, і в якому на здій-

снення цієї ідеї скеровані всі 
сили розуму І ВОЛІ''. 

Хіба в цих двох фразах 
не одну висловлено думку? 
А належать вони двом ук-
раїнцям, котрі у великій лю-
бові до України так і не знай-
шли часу, щоб порозумітися 
і помиритися між собою — 
Дмитрові Донцову і Вячес-
лавові Лилинському. 

Особливо, коли взяти до 
уваги, що соціял-демокра-
тія, як не без гордости під-
креслюс вчений, „давно 
звільнилася від ідеї загаль-
нонародної чи державної 
власностн на знаряддя та за-
соби виробництва". Одначе 
коли М. Попович, у пошуку 
самоочевидних аргументів, 
каже, що от „соціял-демо-
кратія Швеції вивела країну 
з бідности... соціял-дсмокра-
ти Норвегії вивели свою кра-
іну на перше місце в Европі 
щодо рівня життя, а соціялі-
сти Еспанії стали політнч-
ною силою, що виводить свій 
край з авторитаризму до за-
гальноевропейського еконо-
мічного рівня", то тут уже 
навіть не хочеться иагадува-
ти, що всі ті „виведення" 
здійснилися в цілком інших 
умовах. Але ж — справді 
здійснилися? В якій мірі 
шведський чи еспанський со-
ціялізм відповідає на вихли-
кн дійсности? 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО їм. ШЕВЧЕНКА в 
АМЕРИЦІ 

запрошує 
членів й українську громаду на 

ВЕЧІР 
присвячений п'ятидесятиліттю 

з дня смерти історика 

ТЕОФІЛЯ КОСТРУБИ 
під час якого з доповідями виступлять: 

ОЛЕКС^НДЕР ДОМБГОВСЬКИЙ — Теофіль Кост-
руба незабутній Історик церкви і народу; 

ЯРОСЛАВ ПАДОХ - До життєпису історика Теофіля 
Коструба, 

й$ відбудеться 
в суботу, 15-го жовтня 1994 р. о годині 5-ій вечора, 

вДоміНТШ, при 63 Четверта авеню, 
між 9110 вулицями, в Ню Йорќ 

УПРАВА НТШ 

В поклоні незабутній союзянці Громадко і величаво иа-
ша громада в Сан Хозе, Кя-
ліф., попрощала одну із най-
старших відданих громад- любов до України та пошану родилася в 1943 році доня 
ських активісток, що нама- до родичів. Крім місцевої Роксана. 
галася зберегти український громадської праці в Сан Хо-
характер молодої громади, зе, вона була теж головою 
Ярославу Оренчук. відділу СУА в Сан Франсіс-

Родина Оренчуків була ко. З нагоди її 70-ліття член-
одною із перших українських ки СУА вибрали її почесною 
емігрантів, що поселилися в головою цієї організації. 
тій місцевості. По п'ятьох Ярослава народилася в з-піллі напружено і завзято, 
роках осамітнену родину Комарові, (^рийського райо- оадщуючи терен від резнс-
Оренчуків скріпив наплив ну, і від шістьох років жила 
молодого покоління, що уже у Львові. Там закінчила сс-
тут завершив вищу освіту і миклясну школу ім. Шев-
прнїхав на професійну пра- чеќка, а відтак учительську 

семінарію і стала працювати 
в дитячому садочку при вул. 
Личаківській. В 1940 році 
одружилася з Володимиром 
Оренчуком, адвокатським-
конципієнтом. 

Після вибуху Другої сві-
тової війни виїхала до Ка-

Струмілової, де її 
чоловік продовжував прак-

цю зі своїми родинами 
ростаючими дітьми. Яра 
Оренчук заініціювала і 
спільно з молодими мамами 
заснувала молодечий 107-ий 
Відділ Союзу Українок Аме-
рики, а відтак дитячий садо-
чок — світличку, яка місти-
лася в її домі. Коли діти під-
рослн і стали учнями, пере-

Життя далеко від фрон-
ту плило нормально і, здава-
лось. що не загрожує люд-
ському існуванню в запіллі. 
Однак внутрішній фронт під 
проводом гестапо діяв 

тансу. Чоловік її став жер-
твою гестапо. Його заареш-
тувано і запроторено до 
Авшвіцу. Роки 1943-45 — це 
найважчі часи для Яросла-
ви. З наступом совстської ар-
мії вона з немовлям на руках 
мандрувала з місця на місце 

на Захід По двох роках мааь 
дрів, в липні А945 року аосд-
налася зі своїм хворим чо-
ловіком в Мюнхені. По 
чотирирічному перебуванні ш 
Мюнхені подружжя нвіжд-
жає до ЗСА. Тут народився 
ще син Роман. По п'ятилітній 
різнородній фабричній праці 
чоловік набув нону проф-
есію і став працювати а 
ўніверснтеті Сайта Клара. 

Де б св. п. Я. Оренчук 
не жила, там завжди порв-
нала в громадську працю. 
Масова участь громадян в 
похороні була в. 

зайо 

несено навчання до публічної тику в суді. Я. Оренчук ор-
школи. Українська мова й ѓавізувала повітові курси 
історія були головними для виховательок дитячих 
предметами навчання. Я. садочків, часто виїжджала в 
Оренчук старалася передати села, провірювала і скріл-
дітям знання рідної мови, лювала їхню освіту Там на-

Н АЎ KOBE ТОВАРИСТВО їм. ШЕВЧЕНКА 
в АМЕРИЦІ 

Ділиться сумною вісткою а членами й українською 
громадськістю, що 1-го жовтня 1994 р. на 79-му році 

життя відійшов у Божу Вічність 

бл. п. д-р 
ВОЛОДИМИР ЃОРДИНСЬКИЙ 

довголітній дійсний член Хемічно-ЬІологічно-Мвдичної 
Секції, видатний хемік-дослідник, автор наукових 
праць а біономії, аа свою працю був проголошений 
хвміком року та одержав мвморіяльну грамоту. 

Покійного похоронено на українському прааос-І 
яааиому цвинтарі ім. св. Андрія у С Бааид Бруку, 
HJ 

Дружині Тамарі, дочкам Олен ці Юрчук а мужам Іри-
несм та дітьми, Христииі Баранацькій а мужам Мико-
ною І дітьми, Ќсені Галій а мужам Ігорем та родиною, 
сестрі Даріі Караиоаич, братові д рові Богданові, 
ближчій І дальшій родині 
співчуття. 

а а силі подякувати всім особисто аа так ННвНВННІ ві 
іі.писаі 

І 
В першу чергу складаю сердечну подяку о Лаврентію за остан 

т о сповідь уділамў Романові а нерка І св Юра в день його відходу 
у вічність, Гарі Поячі І Сгафаиоаі Скрибайяоаі аа останню прислу-
гу-опіку під час моєї неприсутності а Укр Інституті Америки і в 

ПОДЯКА 
Всамогучого творця иаба І землі ВІДІЙШОВ у всесвіт. 

иааабутмій, улюблений МУЖ, БРАТ, ШВАҐЕР 

хемік і бактеріолог 
СВ. П 

РОМАН ГАЄЦЬКИИ 
ти Романа, масстр. Аидрісам Добряисмсому аа слів. Наді Скачуќ 
аа теплий спогад про родиму Гасцмшх, Ґогові Слупчиись-ому аа 
-ворушливе слово, а Зірці Дамчук пяамімАицІ Романа аа поміч 

так палко яюбиа. Побратимам Орестоаі ГоговІ Слупчимськоиу 
щиро вдячна аа пращальнІ слова від Сѓамиці 1-ої УД ЎНА в Ню 

КубІІ 
1-ої УД ЎНА та аа і 
ти мам диві ЗІЙНИКІ 
рами а ближчих І дальших сторін, щоби віддаѓй останній салют 
своєму товаришеві зброї Романові моє сардачма спасибі. 

Дрові Мирославові Прокопові щиро дякую аа змістовні слова 
пращання від середовища УГВР I від себе особис.о. Шановному 
Гарі Поячі представникові Укр Американських Ветеранів дякую 
аа дружні слова пращання, Всач. о. ЛаврвиЛю аа ааорошяиву 
проповідь на похоронній відправі а церкві еа. Юра а Ню Йорќу, а 
маастрса! Андрієві Добрянському аа прагарииН слів. 

Уважливій Славі Костирці дякую аа пскладамия аамлі а могили 
Т. Шавчашм а Каиааі на домовину. 

Воачаснівюму о. Мітрагоаі Іванові ЬІяамичоаІ аа участь в похо-
ромах на православному цвинтарі се. Андрія в С Ьавнд Бруку І за 
молитву на тризні 

Дякую аа пращальні слова о. ПротсАрасагтароаІ Володимиро-
ві ьвзилввському І о. Мирославові Пгиисмюму товаришаві по 
зброї, д-роаі Аматояію Ќќмінському від ОУНЗ, Юл Іянові Котляреві 
від Об'еднаиня Вояків ЎПА. Евѓенові СтаиооУ ВІД УАК РАДИ І кол 
учнів ПарамиськоТ гімназії, Олесеві ПриішіяковІ, д-рові Олесеві 
Ьіликові від товаришів по зброї І приятелів. За теплі аворуаииаі 

мові Інж Романові ГавриялкоаІ за змістовний допис у .Вістях 
Комбатанта-, 

З глибини серця вдячна МОЇЙ ближчій І дальшій родимі, прия-
таяям І друаям, які на ааяиаіияи мамо самітньою а моїм горам, а 
особисто старалися піддержати мама на дусі, а родимі І друзям в 
далекій Україні за щиросердечні листи співчуття. 

ЛІді ЗакреяськІЙ дякую аа розділення БогослужО для відправ 
ВВИНИ в церквах са. Юра Н.Й., са. Покрови а Оаои Парку, у Пми 
Кові, а Люрді, са. Юра у Львові, Рудні ѓа других 

ПОЖЕРТВИ НА СВ. ЛІТУРГІЇ ЗЛОЖИЛИ: 

Всач. отці від себе особисте: о. Мирослав Глииський, о. Богдан 
Карась, о. Ромам Набережний, о. Любоамр Мудрий, о. Петро Огір-

, Аина Дамчук, Іван І Ірама Дррожииські, 
Андрій І ЛІда ЗакревськІ, Ярослав І Марія Юцюки, Анатолій Кач 

моаичі, Орест І С 
і Галя Оберишини, Франк І Иадя ОнумиііськІ, Орися Памчук, д-р 

ми І Галя Поралќи, Ігор І ЗІиа Ра-

иа Сілецька, Ромам І Таия СІяецькІ, Ольга Фостяк, Дмитро І Марія 
Федорові. Ярослав І ПІда Чарнеки, Теодор ЧІх, Марія Швпароаич. 

і Віра Шпоитвяи, Ірама ЮрЧИК, Леся Ябяоисма, Люба І 
Оксана Яреми, Яросммі йросмич, Евствхій І Мвртв ЯрошІ. 

КВІТИ ПРИСЛАЛИ: 

Аина, Зірка І Любко Демчуки, Ричард І Уяяма ПлОерт, Ірка І Тўу 
ия Гі-берт, Аяисом Гаріс, д-р Міуослан І Льоля Малецькі, Леся І 
Еааико Мак Емтаер, Марі Саитіиі, д-р Василь і Ќаром Селезінки, 
Ігор, Даия, Марко Чуми, д-р Анд-1й І Таля Чуми, Ояенеаиаар І Таия 
Хархаяіси, працівники крафт івмерая Фуд. прадівмики Патолог. 
лябора-оріі ішжталя Аур Лайді оф Мерсі І журналу .Вікторія'. 

ПОЖЕРТВИ НА БРАТСТВО .БРОДИ—ЛЕВ": 

По 200доя Іван і Іреиа Дорсакимські, Ольга Гасдька. 
160 доя.: 

По КЮдол: 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Слава їсусу Хресту!!! 

Дорогі У 
Дорогі українці' 

Ми, віруючі м. Берестечка звертаємось із проханням 
допомогти, якщо буде ваша ласка, нам у святій і благород-
ній справі. Справа ось яка. У нашому місті є великий собор. 
який був закритий ЗО років, але і до закриття у ньому ще ма-
лощо було. Так що на сьогоднішній день у ньому нічого не 
ма, тільки бідненький іконостас і голі стіни. 

Ми маємо намір прикрасити його, але наші бажання не 
можемо здійснити, бо люди і держава в цілому у складному 
становищі. Ми віримо і надіємось, що з Божою допомогою 
настануть кращі часи і для України. Здається, чому не ноче 
кати до кращих часів, що змушені робити і інші парафії 
Причина ось у чому На щастя, у даний час зросло зацікав-
лення Україною, її історією, а також місцем козацької слави, 
місцем Берестецької битви. 

Багато туристів, в тому числі і іноземних, приїжджають 
дивитись на ці історичні місця, заходять по дорозі і у наш 
храм Храм, як я сказав, не вабить красою і це, на перший 
погляд, може здатись, що ми самі не бажаємо його прикра-
ситн, що самим мешканцям однаково, що про них думають, 
а через них і про Україну. Тому ми робимо самі що можливо 
(зробили ремонт фасади, зараз робимо ремонт підлоги) Та-
ку роботу, як розпис стін, придбання киволв ми не в 
силі тепер зробити самі, тому і звертаємось до вас за допо-

Більш детально про наш храм і місто розкажуть вам 
наші земляки — сім'я Штиків, через яких ми до вас звер-
тасмось, яким всіх бажаючих допомогти нам просимо пере-
давати свої пожертви. Ми заздалегідь вдячні вам, а також 
сім'я Штиків, яка взялася за цю нелегку, але благородну 
справу Сім'я Штиків вже попередньо виявила свою любов і 
щедрість до нашого великого собору, вони і тепер започа 
ткували цю збірку, зложивши пожертву 200 американських 
дол 

Від імсни парафіян м Берестечко настоятель собору о 
протоєрей Дмитро Петушак. 

За докладнішими інформаціямн в цій справѓ просимо 
звертатися до Ірини Штики на число телефону (905) 825-
0801, а пожертви просимо пересилати на подану адресу Mrs 
Iryna Shtyka. 124 Vogan PI. Oakville. Ont 161 6HI. Canada 

j Д - р АРТУР ГРИГОРОВИЧ 
S спеціяліст фізичної медицини і реѓабілітації 

!
повідомляє про перенесення сяосі 

праќтикм на нове приміщений при: 
67 Irving Place, New York, NY 10003 

З (між 18-ою і 19-ою вулицями) 
Тел. (212) 673-7500 

Чи Ви знаєте, що УНСоюз 
уділяє своїм членам 

. Перші ѓіпотечні позички (мортгеджі) 
на купно власного дому 

. Н а 1-3 родинні доми, де живе власник 
. По доступних відсотках 

Або, може Ви думаєте перефінансувати 
існуючу позичку 

Щоб довідатись більше про ѓіпотечні позич-
ки просимо Вас телесронувати на число: 

(201) 451 2200 або 
1 (800) 253-9862 (поза Н. Д ж . ) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Адміністрації „Свободи" 

ПОВІДОМЛЯЄМО ВСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 
ПООДИНОКІ ОСОБИ, ЩО 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
НЕ БУДЕ ПОМІЩУВАТИ ЖОДНИХ 

ОГОЛОШЕНЬ 
якщо попередні рахунки 
НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ 

ВСІ РАХУНКИ МУСЯТЬ БУТИ З А П Л А Ч Е Н І Д О 
15 ДНІВ ВІД ДНЯ ОДЕРЖАННЯ РАХУНКІВ 

КНИГАРНЯ -СВОБОДА" 
пропонує на продаж: 

Я . Карною, О. СЛОВНИК ДІЛОВИХ 
й. украінсько-анг-

-іа-игша Близько 3500 термінів — Ќмів: Смо-
1993. — 96 с. $7.95 

Святослав. ПРАКТИЧНИЙ СЛОВ-
НИК СИНОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Близько 15000 сявоиімічнжх рядів — Київ: В-во 
-Оріі. мва УКСП -Кобза-. 1993. — 472 с. $25.00 

їЋдмапигШЛ В.. Плужмжк Є. РОСТЙСЬКО-УКРА-
ЇНСЬКИИ СЛОВНИК ДІЛОВОЇ МОВИ. -
Ким: Український світ. 1992. - 4 0 4 с . $10.00 

я S2.00. За кожну наступну 
яЮ.50. 

Замояяп можна а 
SVOBODA BOOKSTORE 

t, Jeney City. NJ 07302 

Гей, байротіді, озовіться! 

Попереднього року восе-
ни на Сою?іяці відбувся Шо-
стий з'їзд гімназій, які були 
засновані 1945 року в Бай-
роті. На зустрічі рішено в 
1995-му році (ювілейному) 
видати пропам'ятну книгу 
байротських гімназій. Там 
вибрано редакційну колегію, 
яку очолив Ярослав Ликтей. 

Перша фаза пропа-
м'ятної книги, а саме: зби-
рання матсріялів і світлин, з 
розпізнанням осіб на знім-
ках, вже добігас кінця. На-
дійшли світлини і матеріяли 
з гуманістичної і реальної 
гімназій і з пластового жит-
тя, яке було тісно пов'язане з 
гімназійним життям і сильно 
впливало на світогляд гімна-
нйноіо юнацтва. Матеріяли 
ще надходять Ось недавно 
до одніѓї бабусі прибігла 
внучка п своїм „Річником", 
щоб показати бабці своїх 
учителів, приятелів та ор-
гангіаші і спорт, до яких во-
на належала Бабця тіши-
лася своєю внучкою і радо 
переглядала світлини, діля-
чись з нею своїми вражій-
нями Переглянувши книж-
ќу. внучка хотіла побачити 
бабусин ..Річник", вона хол-
ла побачити бабусину школу, 
друзів і подруг, шкільні 
організації та шкільне жит-
тя, бо вона ніколи не бачила 
бабусиної книжки Бабуся 
прошепотіла, що такої кннж 
ки не мас, бо були це тяжкі 
обставини в байройтській гі-
мназн Одначе пообіцяла 
внучці, що, замість нарікати, 
вона вишле свої світлини до 
редакції і гроші на Видав-
ничий Фонд, бо якраз тепер 
друкується для неї пропа-

Інову пролунав веселий 
гомін дітей з виховно-відпо-
чинкового табору на сўмів 
ській оселі в Елленвіллі, 
Н И Біля 100 молодих су-
мівшв і сумішіќ віком від 
шести до 13 років з різних 
околиць східнього побереж-
ж я Америки, Канади і Ук-
раіни з'єдналися в один ве-
ликий дружній табір, щоб 
добре загартуватися, цікаво 
відпочити, навчитися про Ук-
раїну і зузстрітися з прия-

Цьогорічний виховно-
нідпочинковий табір прохо-
див під назвою ..Золоті воро-
та" На два тижні діти пере-
неслися в далеке минуле Ук-
раїни, в часи Трипілля й 
Княжої доби. Кожного дня 
таборовиќй навчалися гасел 
дня, оповідань і легенд про 
славне минуле України. Ці 

байройтців, учнів і не учнів, а 
також від інших жертво-
давців у пам'ять померлих 
рідних чи приятелів, на ад-
ресу Звені Івахів-Романів : 
Mrs. Zwena Romaniw, 9231 
Laramie Rd., Philadelphia, PA 
19115. 

Тираж, величина книги і 
кількість світлин у ній зале-
жатиме від зібраних грошей, 
що їх потрібно негайно зіб-
рати. щоб приступити до 
друкування запланованої 
книжки. Список жертво 
давшв вже був поміщений у 
„Свободі", а тепер додається 
наступний список. По 100 
дол. зложили: Володимир 
Мотика, у пам'ять Віри Мо-
тики. Євген Кулик у пам'ять 
Оксани Кулик, Віра Карась-
Павлюк, Зенон Проник, Ма-
рія Михайлів-Антонів, Люба 
Шанала-Турянська, Ніна 
Жежелевська-Голіят, Лідія 
Стрижаченко-Захарків. Анд-
рій Яріш, Петро і Наталія 
Буняк. Люба Грибик-Рогов-
ська, Ольга Баган-Франко, 
Роман Заяць, Володимир Ди-
гдало. 200 дол. зложив 
Роман Небожуќ; 125 дол. — 
Ігор Богомолець і 20 дол. — 
Осип Пилипчак. 

Якщо ще у когось знай-
шлась виразна світлина із 
гімназійного життя, то не-
гайно треба розпізнати осіб 
на ній і вислати до редакції на 
адресу: Mr, Yaroslav Lyktey, 
229 Booth St., Utica. N.Y. 
13502 

Наступний з'їзд відбу-
деться на Союзівці 16-го і 17-
го вересня 1995 року. Всі 
байройтці зазначіть собі цей 
день на календарі і вибирай-
тсся на Союзівќў 

Ярослав Ликтей 

Відзначення 50-річчя іфагічної 
смерти О. Ольжича 

Ф У Н Д А Ц І Я = 
УКРАЇНСЬКОГО І 

В І Л Ь Н О Г О І 
= — УНІВЕРСИТЕТУ І 
І З А С П У Г О В У Є Н А ВАШУ F 
І В С Е Б І Ч Н У П І Д Т Р И М К У = 

І Ukrainian Free University І 
Inc. 

Незабутнім 
для численних учасників 
день 4-го вересня 1994 року, 
присвячений пам'яті О. 
Ольжича — Олега Кандибн. 
і проведений на Оселі його 
імени в Лігайтоні. де здвиг-
нено ще в 1977 році, пам'ят-
ник постові, борцеві за здій-
снсння ідеалів — відроджен-
ня Української Держави, ідс-
алів. за які він віддав своє 
молоде життя. 

Ініціяторамн і організа-
торамн урочистого вшану-
вання пам'яті Ольжича в 50-
річчя його мученицько-ге-
ройської смерти була Цевт-
ральна управа Організації 
Державного Відродження 
України (ОДВУ) у співпраці з 
Братніми Організаціям: Ук-
раїнським Золотим Хрес-
гом. Українським Визволь 
ним Фондом, Молодими Уќ 
раїнськими Націоналістами 
(МУН), тепер — Молодь 
Української Національности; 
із „Заревом", КОДом, Фун-
дашєю ім. О Ольжича. Буй-
на природа Оселі з вишука-
ною рістнею — рідкісними 
деревами і кущами, лосад-
женими ще в міжвоєнний пе-
рюд попередніми власника-
ми. пишалася під блакиттю 
неба у цей погідний святко-

Задзвонив дзвін на дерс-
в'яній дзвіниці побіч неве-
личкоі мальовничої каплиці 
Оселі Почалася Заупокійна 
Літиргія, яку відправив 
отець канонік Богдан Лсви-
цький На передніх лавках 
зайняли місця почесні гості 
Оселі того знаменного дня: 
д-р Микола Жулинський, ко-
лишній віцепрем'єр Уряду 
України, а тепер депутат 

українського Парламенту і 
голова Комітету Відзначен-
ня ЃЛам'яті О. Ольжича в 
Україні;' достойний Микола 
Плав'юк, голова Проводу 
Українських Нашоналістів; 
інж. Олег Кандиба, снн Оль-
жича, з родиною, мгр Уляна 
Дячук, головний прсдсідник 
УНСоюзу; почесні голови 
ОДВУ — д-р Богдан Гналоќ і 
д-р Б. Шебунчак; д-р Ми-
хайло Пап, голова Світового 
Братства Карпатських Січо-
виків; полк. Петро Войновс-
ький; мгр Наталія Іванів, го-
лова УЗХ; інж. Володимир 
Зуляк голова ОДВУ, та інші. 
Після читання Євангелії о. 
канонік Б. Левицький виго-
лоснв проповідь, присвячену 
заслугам Великого Сина Ук-
раїни Ольжича. 

Після Літургії учасники 
її перейшли з прапорами до 
пам'ятника Ольжича, де від-
правлено соборну Панахиду 
з участю священика Украінс-
ької Православної Церкви 
отця протопресвітера Василя 
Заверюхи. 

Після Панахиди проведе -
но першу частину жалібних 
урочистостей, яку відкрив 
коротким вагомим словом 
інж. В. Зуляк, голова ОДВУ. 
та передав ведення всієї про-
грами у досвідчені руки д-р 
Б. Шебунчак а, який проголо-
сив, що голова Проводу Ук-
раїнських Нашоналістів М. 
Плав'юк і запрошений з Кнє-
ва гість д-р М Жулинський 
зложать вінок пошани у стіп 
пам'ятника Ольжича. 

Головною окрасою цієї 
частини програми було сло-
во голови ПУН М. Плав'ю-
ка, який із глибоким знан-
ням і відчуттям сутности 

гупрки поєднувалися із різ-
ними видами майстрування 
— виробленням кераміки, 
коралів, іграшок, прикрас, 
вишиттям і багатьма іншими 
цікавими проектами. Сестри-
монахині відвідали наш табір 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНИ-
універсальне джерело знань про Україну! 

Це унікальне видання англійською мовою 
збагатить будь-яку бібліотеку як приватну, 

так і публічну. 

KRAIN 

Ціна: 

Том 1 75.00 дол. (було 95 дол.) 
ІТом 2 75.00 дол. (було 95 дол.) 

За ДВА ТОМИ 130.00 дол. (було 170.00 дол.) 
^Плату за пересилку включено. 

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

ІKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, INC 
30 Montgomery Street, Jeney Cky, NJ 07302 

Табір „Золоті ворота". 

на один тиждень і навчали ді-
тей релігії. 

Виховна праця табору 
була вміло поєднана із про-
гульками, ватрами, забавами 
і іграми. Таборовиќй відбули 
в лісі теренову гру і нічний 
алярм. Діти мандрували до 
.Високого каменя" і ходили 
на прогульку до „Загадко-
вого водоспаду". Спортові 
референти проводили різні 
ігри з дітьми. Вечорами від-
бувалися вогники, кіно-
фільмн й забави з оркестрою 
„Львів'яни'. Одного вечора 
до нашого табору завітав 
працівник заповідника, який 
привіз зі собою різні живі 
тварини і цікаво оповідав про 
них задоволеним таборови-
кам. Діти також мали нагоду 
їздити на конях. 

Цікаво й весело відсвят-
кував табір свято Івана Купа-
ла. Всі таборовиќй, батьки й 
команда зібралися біла ве-
лнкої ватри коло річки. Діти 
співали, оповідали легенди і 
перекази й показували різні 

Стелена Куролася 
СПОГАДИ З УКРА ЇНИ 
Йв0 РОКІВ В АМЕРИЦІ 
Накладом автора. Ню Йорќ — 
Париж — Чикаго, 1968 crop. 575. 
Тверда обкладинка, ціна 130 00 
ПЛЮС $1 60 М пересилку Мож-

мя набувати а книгарні 
..Свобода" 

SVOBOOA BOOK STORE 
30 Mont-omary Street 
J#-wy City. N J . 07302 

New Joreey raaiee-ta tod в% к і м tax 

сценки. Як давно колись в 
Україні, дівчата сплели собі 
віночки, які пускали в річку, 
шукаючи свою долю. Хлоп-
ці виробили володимирський 
тризуб з дерева, який плив 
поруч вінків і розносив по ці-
лому світі слова про Украї-
ну. Пізніше, за традицією, 
хлопці пописувалися перед 
дівчатами й скакали через 
вогких. 

В неділю батьки були за-
прошені на „Княжий ярма-
рок", що був приготовлений 
таборовикамн й командою 
табору. На ярмарку батьки 
мали змогу оглянути працю 
дітей впродовж їхнього та-
борування та забавлялися 
разом з ними. Цей ярмарок 
надав усім почуття прина-
лежности до однієї сумів-
ської родини, коли таборовн-
ки, батьки, виховниќй та 
члени команди разом забав-
лялнся до звуків української 

Цьогорічна 
бору з командантом Іваном 
Макаром і головною вихов-
ницею Христею Романів на 
чолі була добре підібрана. 
Старше і молодше покоління 
в команді дружньо співпра-
цювали, щоб для мали як-
найкраще задоволення з та-
бору. Табір „Золоті ворота" 
багато осяѓяўв у своїй про-
грамі і для залишилися за-
доволеяі. Найкращоќ) подя-
кою команді були веселі та-
боровики, котрі хотіли зали-
шитнся на таборі замість то-
го, щоб їхати до своїх домів. 

життєвої дії О. Ольжича на-
кресллв ного духовий про-
філь. Далі була рецитація 
поеми „На смерть Ольжича" 
у виконанні відомої мисткнні j 
слова Володимири Кавќи та 
деклямація поезії 0 . Ляту-
ринської „На труну Ольжи-
ча" у виконанні молодих ре-
цитаторок, членок УЗХ та 
МУН, сестер з роду Михай-
люківен, а саме — Уляни 
Процюк, Маріяннн Ольхове-
цької, Оксани Строцької та 
Марти Рубель. 

Продовження програми 
було під час поминального 
обіду. Відкив його молит-
вою о. протопресвітер Ва-
силь Заверюха. Після спо-
жнття страв програму роз-
почала рецитацією поеми 
„Ольжич" Ганни Черінь Во-
лоднмира Кавќа, чим ство-
рила атмосферу для інших 
виступів. Знаменно була до-
повідь д-ра М. Жулинського, 
запрошеного почесного гос-
тя з України, який у своєму 
глибоко продуманому слові 
представив Ольжича — по-
ета і революціонера, що виз-
навав у слові і в дії̀  укра-
шськнй державницький наці-
оналізм. Саме цю ідеологіч-
ну основу виніс Ольжич на 
найвищий п'єдесталь і навіки 
затвердив його для майбут-
нього Української Держави 
своєю герої'чною смертю в 
1944 році. Присутні з вдяч-
ністю нагородили промовця-
гостя гучними оплесками. 

Велике враження зробив 
на присутніх виступ енна 
Ольжича інж. Олега Кан-
диби. Його виступ був насн-
чений глибокою тугою за 
Батьком, якого не довелося 
синові зустріти в житті, адже 
прийшов маленький Олег на 
світ три місяці після трагіч-
ної смерти Батька. Рафлехси 
думок, почувань стали для 
молодої одухотвореної лю-
днни життєвим невід'ємним 
скарбом і дороговказом. Із 
зворушенням вислухали 
присутні слова сина про 
Батька. 

Рецетащя поезій Ольжи-
ча у майстерному виконанні 
двох львов'яшж, рецитарок-
професіоналісток, Лесі і На-
ді Петриќ дала нагоду слу-
хачам зустрітися з Ольжиче-
вим поетичним словом. Му-
знчно-вокальна частина ви-
повнила решту програми. Ві-
домий піяніст-віртуоз з Укра-
їнн маестро Володимир Вин-
ницький виконав Революцій-
ний марш Шопена. Вокальні 
точки були у виконанні про-
відних майстрів вокалу з Ки-
ївської опери: незрівнянної 
Марії Стеф'юк, сопрано, і 
Ярослава Гнатюка, барнто-
на. Обоє співаків є окрасою 
української опери і могли б 
задовольнити найвибаглві-
шу публіку. Співачка Марія 
Стеф'юк виконала у форт-
піяновому супроводі В. Вин-
ницького твори: „Ой, три 
шляхи широкіЃ, слова Т. 
Шевченка, музика Степово-
го; „Соловейко-, слова і му-
зика М. Кропи внн цьќого, 
для кольораггурного сопра-
но; та пісню з репертуару 
Сольомеї Крушельницької 
„Куди підеш, куди поїдеш". 
Ярослав Гнатюк виконав піс-
ні: „Моя стежино", слова А. 
Малишка, музика Платона 
Майбородн; власну компози-
цію „Моя маѓти Україно'' та 
„Чуєш, брате мій". Дует обох 
співаків закінчив цю прек-
расну програму: пісня „Міся-
цю ясний". На кінець про-
співано український Славень 
„Ще не вмерла Україна". 

Програму вів уміло й З 
дистинкцією д-р Богдан Ше-
бунчак, лікар, довголітній 
громадський діяч, заслуже-
ний член Українського Наці-
оналістнчного Руху, почес-
ннй голова ОДВУ 

Дави дон, Анатолій: 
ПРО ОЗИВАЙКА, 

ЛІСОВИЙ ЛЮД ТА 
ЇХНІ НЕЗВИЧАЙНІ 

ПРИГОДИ 

Видавництво „Савнас". Київ, 
1BB3, а ДрукярнІ Попігрж‡жни-
гя. стор. 110. Тверда опрваа.ко-

ЦІиа 12.00 д'оп. 
Можна набувати у книгарні 

Свободи. 
гвВту Ню ДмрХ мбо-

в`ямні долучити до ціим 0% 

-:v S E R V I C E % 

Com р leu Bui Wing Renovettone 
Painting Brick, Pointing, 

Painting Decoration, ТІ lea, 
Roofing, Plumbing, Bathrooma, 

Electric arWWeWlng 
Fully Inturmd. 

Tel. (71в) 507-Є73Є 
Beeper (716)644-5174 

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

no ГУРТОВИХ ЦІНАХ, МПКМ дмц. 

-:-:-НА ПРОДАЖ-:-:-

НА ПРОДАЖ 
одноповерхова хета (Стер-
лїмѓ, Н Д ж . ) `Н акра -#млі, ліс 

І-д. І.т.д. 
$169 000 

1-(90а)в47-3492 

У-раІаському Селі в С. 
Бруку. Н Дж Тел.: 

(90S) 356-6124 
(908) 356-1848 

џ ПРАЦЯ Џ 

ПОТРІБНА 
ж інка 25-50 років ДО ОПІКИ 
над двома хлопцями 8-15 

років. 
Домашня праця обоє ќзќове 
варіння, добрі умови про-

живання та платня. 
Ten. від 10-ої ранку до 5-ої 

ѓод. ееч. 
Питати: Ms. Rita (Рітв) 

1 (212) 533-2756 

ЖІНКА УКРАЇНКА 
пошукуѓ, працю до опіки 
дітей або старших людей 

тел.:(201)385-6233 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займасться покоронамм 
в BRONX, В ROOK LY N. 

NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 
ЛЎІС НАЙҐРО - директор 

Родина ДМИТРА{Ќ 

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

(212) 674-2568 

LYTWYNALYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 

AIR CONDITIONED 
Обст-n ЩИРА І ЧЕСНА. 
Our Servicei Are A-iiUbk 

UNION, NJ. a 
(908)964-42 
(20t)J75^5 

Від 1928 
SENKO 

FUNERAL HOMES 
ПОХОРОННЕ 
ЗАВЕДЕННЯ 

СЕНЌА 
Є д — в № о Й е - к у и в і , - , 

г-лиі шего с - іраВк-u релві 

`яа`яц 

2U-2U ВаЄИвН А-вам 
ВгееМув. N.Y. 1 Ш І 

1-ТІН-Звв-Є41Є 
ХУРШМИАДРЖУЛДД 


