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о . МОРОЗ ВИСТУПАЄ ПРОТИ 
НАСИЛЬНИЦЬКИХ ДШ у ЧЕЧНІ 

ВІДБУЛИСЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ 
ПЕРЕГОВОРНІ 

Київ (Р. P.). — Тут у вів-
торок, 13-го грудня, на cedl 
Верховної Ради депутати не 
затверцнли пропозицію аи-
нести на розгляд сесії снту-
ацію в Чеченській Респуіблі-
ці, вважаючи, шо це було б 
вѓрученням у внутрішні 
справи Росії. 

Голова Верховної Ради 
України Олександер Мороз 
заявив: „Я оанозначно висту-
паю проти застосування сили 
в рішені будь-яких спірних 
питань. Але перш, ніж роби-
ти якісь висновки, необхідяо 
розібратися в питаннях, вис-
лухати обидві сторони". О. 
Мороз повідомив прспстав-
нмків преси, що слеціяльна 
парляментарна група зай-
мсться вивченням ситуації в 
Чечні, Нагірному Карабасі та 
ІНШИХ неспокійних точках. 
Події в Чечні показали, що 
легше запобігти конфлік-
там, ніж їх потім погасити. 
Над цим повинні працювати 
міжнародні організації та 

парляменти країн Чорномор-
ського регіону, вважає О. 
МорОЗ; 

Згідно з останніми пові-
домленнями, вже є сотні 
вбятих як з російської, так і з 
чеченської сторони. Поране-
них і вбитих російських во-
яків чеченці повертають ро-
сіянам. Відпустили чеченці і 
38-ах взятих у полон росій-
ськнх вояків, але росіікзьаа 
влацр кинула їх до вязцііі^ у 
Міхівхалі за те, що зашкя 

' .'Н НІЧ з 13-го на 14-го 
Г̂ І̂ уяня чеченці спільно з 
азербаЯджанськимн і дагес-
танськими ополченцями роз-
громили полк прикордонннх 
російських військ на ко(щоні 
Азербайджану і Дагестану і 
захопили ще 11 полонених. У 
відповідь росіяни бомбили 
Гірський Дагестан. Росіяни 
намагаються захопити пів-
нічиу частину Чечні, щоб 
відрізати Грозний від нафто-
проводу. 

Отримали американські стипендії 
Київ (Р. P.). — Тут 14-го 

грудня газета „Вечірній іСи-
їв" повідомила, що 19 укра-
іиців отрнмали американські 
стнпеіийї. Для цих студентів 
зі Львова, Кисва і Тернополя 
стипендії виділив Освітиій 
Фонд ім. Галини Щербан-Ла-
піки на загальну суму 26,600 
яол. 

Як пище ааггор повілом-
ленші Рев Лаліка, фонд був 

Київ (Р. P.). — Тут 13-го 
грудня в Пущі-Озерііій аід-
бупися переговори делегацій 
України та Росії у справі Чор-
номорської фльоти. 

Перший віцепрсм'єр-мі-
ністер України Євген Марчук 
та амбасадор з особливих 
доручень Росії Юрій Д)̂ $інін 
назвали переговори задо-
вільннми. Учасники зустрічі 
намагаються визнаннтм міс-
ця базування фльот обох де-
ржав, вирішити проблеми 
ро̂ фяхунХів за розташування 
російської' фльото на тсри-
торії України та підготувати 
взаємоприйняті документи з 
узгодлсених шггань. 

За словами Є. Марчука, 
можливо, частину боргу за 
російську нафту і газ буде 

враховано за базування Чор-j 
поморської фльоти Росії 
украЉській території. Він та-і 
кож сказав, що російська 
сторона не погоджусться ин-j 
значити розташування фльо-} 
ти як „винайм", однак укря-І 
їнська делегація має оборо-і 
няти правиќй режим. Пере-І 
говори тривають також у 
Москві 15-го грудня, а в АСн-
єві 20-го грудня відбудетьсяі 
підсумкова нарада делепщШ! 
обох країн. І 

Попередня зустріч Пре-' 
зндента Украї'ни Леоніда' 
Кучми та президента Росії 
Боріса Єльцина відб)цеться 
в Алма-Аті 23-го грудня. Пе-
рсцбапається, ию тоці бурс 
узгоджена дата приїзду Бо-
ріса Єльцина в УкраШу. 

Франція несподівано 
змінила політику щодо Боснії 

І ПРЕЗИДЕНТ ПРОПОНУЄ ПОЛЕГШІ 

Вашінгтон. — Міністср 
оборони Франції Франсуа 
Лвотар дуже зоивував усіх 
учасників пресової конфе-
ренції в американському Де-
партаменті оборони, повідо-
мивши, що його уряд вирі-

зайвих незгод зі західніми 
партнерами. А це, у свою 
чергу, приводить до поло-
виичастих рішень, подібних 
до того, згідно з яким вій-
ськові кораблі ЗСА, котрі 
контролювали виконання 

шив не внвсщнти свої війська умов ембарго, припинили пе-

У Москві відбувся з'їзд „Паім'яті^ 

університету та один греко-
католнцький священик зі ' 
Львова. 

Комітет, очолюваний 
Романом Латкою, добирвв 
каядидатів за їхніми апліка-
ціямн. Обов'язковим крите-
рієм такого добору було від-
мінне навчання. Ті, хто ба-
жас отримати стипендію Ос-
вітнього Фонду ім. Галини 
ІЦербав-.Љшіки у 199S році, 

явЩщШііт су: Упяіт . 252 
виступала в першому украЕн-
ському фільмі ‚Ліаруся", що 
вийшов у ЗСА. Вона померла 
в Ріверсайді, Каліф., 1989 
року, а 'її чоловік Роман, син 
Леррі і дочка Роні Джой збе-
рігають'йім'я. 

Найбільшеа стипендія 
становить 20,000 дол. і її 
призначили студентові з Тср-
иололя для оплати його дво-
річного навчання в Каліфор-
нійському університеті в Рі-
версайді. П'ять стипендій по 
1,000 дол ярів отримали: 
кандидати на доќгорати — 
один з Гарварцського уяівер-
ситету. один з Національного 

!І87. аХс су: У^реіна. 252187. аХс 27В. 
Кан;р{датам на докторати 
надасться перевагу. Б АмЄ' 
рнці можна завертатися на 
адрксу: Helen Shcrban Lapi-
са Education Fmid, Inc., 4275 
Lemon St., Riverside, Calf. 92 
501 

Москва. — У російській 
столиці відбувся черговий 
зізд національно-патріотич-
ного фрот7 „Пам'ять". 

Коментуючи цю подію, 
іяформаційнс агентство Росії 
ЃГАР—ТАСС зробило висно-
вок, нібито ця організація 
„чорносорочечників" не є 
поважною загрозою для де-
мократії в краі'ні, оскільки 
„Пам'ять" за шість років ді-
яльности так і не змогла ста-
ти впливовою політичною 
силою. Однак подібна оцінка 
є навмисшім прнмеяшеяням 
нетивнОЇ ролі цісі крайнь(Я 
організації, шо проповідує 
запеіиіий амтисвмітнзм, об-

Н)е luur ршіЯі)ішЯ ж я ф -

МИКОЛАЇВ. - Голова 
Обласної Ради Анатолій Кі-
нах під час зустрічі з журна-
лістами висловив псреконан-
ня, що „у реформ є майбутнє 
тільки під умовою чіткого 
розмежування влади на всіх 
рівнях". А. Кінах у цілому 
підтримав президентський 
проект закону про владу, за-
значившн, що „головна проб-
лема полягає в тому, щоб 
ніхто не перебирав на себе 
мої функці'ї, а уповноважень 
у мене достагп{ьо". 

УЖГОРОД. - У Закар-
патті створено Коорцинацій-
ну раду політичних та гро-
мадських організацій, до 
якої увійшли 23 об'єднання. 
Очолив 'її Віктор Бедь. Прсд-
ставники демократичних ор-
ганізацій, об'єднані в Укра-
їаську Народну Раду Закар-
паття провели зустріч з про-
фесором із Чикаго (ЗСА) Ва-
снлем Маркусем. Гість роз-
повів про житгя українців, 
зокрема закарпатських, у 
діяспорі. про напрямки їх-
иьої діяльноспі. спрямовані 
на допомогу Україні. У За-
карпатті 1995 року плянуєть-
ся провести зТзд міжнарод-
ної організації „Карпаѓтська 
Січ", святкування ювілею 
двох президеятів: Карпатсь-
кої України та Гуцульської 
Республіки — Августина Во-
лошина та Степана Клочура-

`Ш І дЙржйМого праяоеля-
в'я. 

На цей раз у залі зізду, 
прикрашеній портретами ос-
таннього російського царя та 
іконами, зібралиися понад 
триста делегатів, їхню працю 
поблагословили православні 

владики. З головною дооо-` 
віддю, присвяченою викрмт-
тю „зловісної ролі сіонізму у 
світовій історіГ внступнв ЛІ-j 
дер „Пам'яті" Дмітрій Ва-̂  
СІЛЬЄВ. Він, м і ж ІНШЯМ,; 
ствердив „заиелад моралі і 
духову кризу" 8 російськовіу, 
суспільстві, гостро засушю. 
„ворогів хрнстмянськоі Росіі( 
— сіоністів та юдеів" і за-( 
кликав до відновлення мо^ 
нархії. „Наше завоання —`, 
спрямувати Росію на шляхі 
самодержавного устрою, де 
Богом дана влада повияма 
мати podacMW оерце",— аі№ 
креслна Д. Васільєв. f 

У доповіді звучала криі 
іміій і ію адресу Pod! 

з Босні'ї, а навлакн — посили-
ти власну військову присут-
ність у цій балканськой краіі-
ні. 

Як відомо, ще зовсім нс-
давно Париж погрожував 
відкликати свій мироносний 
контингент на батьківщину. 
Що могло вллинути на нас-
тавлсння Франції за такий 
короткий час? Спостерігачі 
годяться в тому, що цей 
французький політичний ма-
невр спрямований на те, щоб 
ще більше загострити тепе-
рішню міжнарооиу ситуацію 
у зв'язку з боснійською кри-
зою і у висліді домогтися 
підтримки в справі збільшсн-
ня ролі мироносного контнн-
гентуООН. 

Політичні експерти 

кораблі, що прнхо-
дять до берегів Хорватії. 

французи стверджують, 
що така настанова Вашінг-
тону підбила боснійських 
мусулман на те, щоб почати 
наступ на сербські укріп-
лсння в районі Бігача. а цей 
наступ спричинив могутній 
контрнаступ сербів. В ре-
зультаті кордони мусупман-
ського аикляву значно зву-
жені і ситуація в Боснії стала 
набагато гіршою. 

Слід також нагадати, що ; 
французький контингент у 
Боснії найбільш чеслснннй 
— 4,400 вояків, і саме тому 
французи так гостро крити-
кують Вашінгтон і НАТО, j 
які хочуть змінити хід подій і 
у Боснії, не посилаючи туди І 

певні, що своєю заявою своїх вояків. Від початку І 

ПряяославжЯ Церкяя взага-
лі, і на адресу Московської 
патріярхіі зокрема, які „ми-
ряться зі світовим злом". 
Теперішніх російських дер-
жавних керівників Д. Ва-
сільсв назвав „бісовими хЙть-

французи хотіли допекти Ва-
шінгтонові, чия політика в 
балканському регіоні постій-
но порушує пляни евролсй-
ських держав, Властиво,річ 
у тому, що, на думку Пари-
жу. вашінгтонськс ксрівниц-
тво не має ніякої твердої лі-
ніі икшо боснійського питан-
ня. Наприклад, в той час, як 
більшість законодавців у 
ЗСА вважають за необхідне 
скясувагги ембарго на доста-
ву зброї для боснійських му-
Оглман, президеіЃ-^Йіда: 
Клінтон воліє не діитн ооно-
стороиньо. щоб не викликатн 

боснійського збройного кон-
флікту там затнуло 22 
французьких військовиків і 
майже 400 дістали поранен-
ня. 

ЛЕЩАТАРСЬКНЙ ТАБІР 
Ґлеяс Фоле Н. Й. — Ле-

щатарський табір для плас-
тового юнацтва, який що-
річно організус Ватага Бур-
лаків, відбудеться на зКзаах 
горн Гор від 25-го до 31-го 
грудня ц. р. Рівночасно рсщі-

^Лі.Хтххяіііуауп^'' -
та" в Queeitfbury ijocet. taL: 
(518) 792-1121. 

Б. Клінтон 
Вашінгтон. — Беручи 

під увагу, що половина його 
каденції вже за ним і готу-
ючись до незавидної співпра-
ці і рсслубліканським АСои-
грссом. який мас в пляні за-
вссти нові порядки прези-
дент Билл Клінтон вирішив 
представити народові також і 
свої пляни. 

Виступаючи у четвер, 15-
го грудня, з промовою, Пре-
зидент намагався переконати 
глядачів, що його пропознціТ 
щодо зменшення псоатшв і 
поліпшення життєвого ста-
тусу сереаньозаробгпюї гру-
пи громадськости є нічнм ін-
шим, як виконанням qoMoit з 
його псредвиборчнх обіця-
нок. Тільки коли тому два 
рояи у оерспріборчп про-

ній групі громадян, змсмши-
ти державний бюрократизм і 
запропонував нові спонуки 
для здобуття освіти та пере-
вишколу молооим людям 
згаданої групи громадян. 

Все це Президент Билл 
ІСіІНТОН h 
єктом прав с 
ної клясн громадян", оанане 
аналітики у проекті Прези-
дсита не бачать нічого тако-
го, щоб давало будь-які сое-
ціяльні права, зокрема пій 
групі якою нібито ВСІ так 
ттрбуються. 

Для відповіді на промо-
ву промову Президекта рес-
п^іліканці вибрали новооб-
раиого сенатора з Тешюсі, 
Фрсда Томсона. який в ос-
новному сказав, ию респуб-
ліканці радо запрошують 
Президента до співпраці, бо 
ВІН запропонував до здій-
снемня в майбутньому рес-
публіканцями вже давно 
пропаговані зміни. Ф.Томоон 
тільки підкреслив опве, ию 
цим разом республікаиці вн-

те, ию І 

Десятвхвилинна промо-
ва Гђі)езидента, на думку ана-
літиків, як і можна було соо-
діватася. не дала нічого но-
аого. бо звучала більше як 

ніж конкретняй плян діяль-

В АІ^ІЕРИІДІ 

З житлом для вояків України 
допоможуть ЗСА 

Хмельницький (ЎШАР). 
— У середу 14-го грудня, тут 
покладено перший камінь на 
місці спорудження майбут-
нього містечка для вояків 
України. Так почав здійсюва-
тнся слільний украівсько-
американський проєхт июдо 
забезпечення житлом звіль-
нених у резерву військово-
службовців стратегічних ра-
кетпих військ. 

Загальна вартість про-
скту — 16 міл. дол. Фінансо-
ву допомогу надають ЗСА в 
рамках зниження ядерної за-
грози програмою сенаторів 
Наииа-Лугара. На відкритгі 
будівнніггва виступив амба-
садор ЗСА Вілліям-Міллер, 
міністер оборони України Ва-
лсрій Шмаров і голова 

Оля запрошує у сни.. 
Джерзі Ситі, Н. Дж. (О. 

К.). — Усміхиена. ясноока 
Оля Хоаоба-Фриз добре ві-
дома у нашій громаді, а вже 
зокрема гостям Сою:ввки, де 
друге літо заповідає та веде 
прогрнмиі ще до того співає 
сво'їм милим, дзвінким голо-
сом. 

До нашої редакції вона 
заходить із вислідом своєї 
праці, яку. як сама каже, 
могла викомггн тількя занвя-
ки вярозумілосгі Уііравя Co-
юзівки, що вможливила S у 
тльних від обов'язків годи-
нах вправляти із акомпаяь-
ятором групи „Львів'яни" 
Юрком Аятонгошом. У ияс-
ліаі їхньої праці Оля пряно-
сить нам свою другу вже з 
черги компакту тасьму і 
звнчайяу стрічку п. з. „За-
проси у сяН". де вона сиівас 
їй настроєвих пісеньок у 
аранжеровці Ю. Атгоиюка. 
В репертуарі зяахошшо три 
пісні до музнки В. Івасюка, 
чотнря нарошгі та найбільше 
нею любпеиу пісяю „Було не 
Тужнтн'до сігіа і к(узмяя Бо-

Фото Qjd окрашуе 
юампактмий диск 

Оля відома із своїх во-
пльяях вяступів вже дов-
шнй час, її жанр легкий, ка-
баретоного порядку, але во-
на розпочала свою співочу 
кар'єру у ансамблі бандурис-
тів і хоровому ансамблі 
„Гђюмінь". де досі співас. 
ОНвала я б т на різшіх фес-
тняалях. забавах та прн кож-
ніИ явгоці, ќ о т прнхвпвло 

. Ось саме в субо-
ту, 17-го грудня буде співапі 
на „Ялинці" в УІА зі своїм 
постійним товаришем, що 
супроважає 'й' на фортеліяяі 
Андрієм Сгасівом. 

Перша її компактна і 
звичайна стрічки появилися 
UK у 1992 році під назвою 
„Згадай" та мала добрий 
успіх. Тепер Оля Ходоба-
Фриз надіється, що і друга, 
завдяки помочі Ю. Антоню-

' ќа, ию мас як професор му-
зики Львівського Музичного 
Інституту багато досвіду, а 
внко-'ана у студії Марка Си-
дорака, буде мати такий са-
мий успіх серед слухачів лег-
коТ музнки. Хоча і компахт-
ну. і звичайну касети можна 

су Олі. вона інформує, що 
обндві касетн можна буде 
кутгпі В украііськях крам-
ннцях. К о м т т н і коштує 15 
дол., а занчайяа Ю дол. 

Поштою сліазаиовлятя 
на адресу: Оіуа, 1173 Suitt 
163. New Yorfc, N. Y. 10021. 

15.99. 
1099 яол. 

Хмель-ницької Обласної Ра-
ди Євген Гуссльннков. 

За словами Міллера, су-
ка допомоги у рамках про-
грамн Нанна-Лупфа Україні 
на 1995 рік виносить 350 міл. 
дол. і за 'її використання 
слідкуватимуть амернкансь-
кі -п українські експерти. В. 
Шмаров зазначив, що SO 
мільйонів долярів пляну-
сться спарямувати безпосс-
редньо для вирішення соці-
яльних проблем військово-
службовців. з яких 72,000 не 
є забезпечені житлом. Отже, 
вважає Шмаров, щороку 
треба будувати не менше 
20,000 помешкань. „Є дср-
жава — буде і армія. Є армія 
— буде й держава", — вва 
жає міністер. 

Технічне забезпечення 
сіюрупжеяня житлових ком-
плексів здійснюваггимс слілќ-
не підпряємство, створене 
американськими корпораш 
ями АВБ Монмут Джанк-
шея, Амерікея інтернсшенсл 
сервісес. Центральним про-
єктним інститутом Міністср-
ства Оборони України та 
украінськнм підприємством 
.Хонтажник-К". Підряд на 
спор^іжеяня цих комплексів 
оформлений з болгарськими 
будівельннками. Українська 
сторона забезпечує проект 
земельними ділянками та ін-
стеляцією комунікаційних 

ЛУГАНСЬКЕ. — Тут 
створилася Луганська Орга-
нізація Журналістів, яка 
об'дяує всіх журналістів об-

засобів масової інформації. 
Очолив організацію редак-
тор газети .‚Жизнь ІІуган-
ска" Москалюќ. Депутати 
Луганщини у листі до Пре-
знаеята Леояіаа І^чми за-
клнхялн повернутися до со-
шялістнчноі економіки, 
зліквідувап міѓѓну службу, 
Няі^отльну Гваіпію, інші 
службні 

ВПРОДОВЖ ОСТАННІХ ДВОХ років американська ле-
тунська інд^ггрія зазнала чимало критики з уваги на виїм-
ково чисельні летунські катастрофи. Одначе коли минулого 
вівтірка, 13-го грудня, розбився другий з черги, в останніх 
шести тижнях, пасажирський літак регулярних полетів і зги-
нуло 15 осіб то вкінці секретар Департаменту транслортації 
Федеріко Пена пішив якось зареагувати. Він зарядив перевір-
ку безпеки всіх летуиських ліній в країні, та поснлсиия пра-
внл безпеки малих пасажирських літаків регулярних поле-
тів. ІСрім того Ф.Пена заповів, що в короткому часі зустрі-
неться з керівниками летунських ліній, днрскторамн відпові-
дальннми за безпеку, летунами та фабрикантами для обго-
воренняцієі болючої проблеми з наміром її поліпшення. 

ЗГІДНО з НАЙНОВІШИМИ ОПИТАМИ проведеними 
щоденником „Ню йорќ Тайме" і телевізійною мережею Сі-
Бі-Ес, більшість американців довіряє ресл)бліканцям у но-
вому Конгресі більше, як Президентові Бнллобі Клінтонові 
коли йдеться про зміни в громадсько-суспільних програмах 
допомоги потребуючим. Ommt більшість не уважає себе 
достатньо поінформованими про почин республіканців „Кон-
тракт з Америкою" і неясні пропозищ ї̀ Нюта Гінгріча про си-
ротннці та конституційну поправку щодо молитви в публіч-
них школах. 

ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, ЩО ПРОВІДНИК боснійських сербів 
Радован Карадзіч, звернувся телефонічно до колишнього 
американського президента Джіммі Картера, щоб він став 
приватним посередником у спробах замирення. Дж. Картер 
сказав.що призадумається над цією пропозицісю. якщо бос-
нійські серби негайно виконають обіцянку дану їхнім ватаж-
ком включно з можливостями свобідного проїзду допомого-
внм конвоям і військовикам миротворчих сил Організації 
Об'єднаних Націй з яких багато є ізольованими від своїх час-
тин і здані на ласку сербів. Офіційні чинннкн Білого Дому 
підтверднлн. ию хоча президент Билл Клінтон деию скел-
тично задивляѓться на обіцянки боснійських сербів, то не бу-
де робити жодних перешкод. 

РЕЧНИК КРАЙОВОЇ МЕРЕЖІ поїздів Кліффорц Блек, 
повідомив у середу, 14-го грудня, про тс, ию Амтрек має в і 
пляні зліквідувати понад п'яту частийў св(йх залізничих по- j 
ѓздів вже на початку наступного року. Деякі з існуючих поіз- і 
дових ліній будуть зовсім еліміновані, а з тим і 5.500 праців- І 
ннків стануть безробітяими. Плянусться зменипгги частоту 
пОїзпів на шляху Вашінгтон-Ню Йорк-Бостоя і зовсім прнпи-
нити поїзд з Ню Йорќу через Вермонт до Монтреалю, та з 
Атлантіќ Ситі до Філядсльфії. Ціллю тих заходів є запобіг-
ти 200 міл. річному дефіцитові до вересня 1995 року. 

У СЕРЕДУ, 14-ГО ГРУДНЯ, В СТОЛИЦІ НЮЙОКСЬКОГО стейту 
Олбані 35 сгудеятів місцевого вцщілу СгеЯгового уміверси-
тету. майасе три години були закладинќами стуцеята пснхо-
логіі того ж таки універсятету. 26 річного Ралфа ТЬрторічі. 
який погрожував присутнім в клясі смертю вимахуючи крі-
сом. Він недоладно викрикував про мікрочіп у своєму мозку 
та вимагав розмови з Президентом Клінтоном, губернато-
ром Маріо Квомо, членами Конгресу, президентом універ-
ситету та урядниками бюра фінансової допомоги студентам. 
Закінчилось це все після того, як 19 річний стуяеят з Лояг 
Айленду. Джейсон Мекінеяі у хвилині неуваги фаиатнка ки-
нувся на нього, щоб відібрати ќріс і при цьому сам був по-
рояеннй. після оаеращї у місаеюй лікарні перебуває у загро-
хуючовіу стані, до лікарні тякшс відвеземо напаѓянќа, якяй 

верга дефішп- пішбв на друге 
місце, а зменшення вооаггків 
стало пріоритетом. Все ж та-
кн у своП) промові Гђ)езцдент 
зосередив увагу на трмх ас-
пектах своєї програми, щоб 
уможливити здійснення цих 
пляиів. обіцюючи зменшсн-
ня податків середиьозаробіт-

етруктор ЛАЗ-ОжйвЄЧвм-
ков під час презеятяцВ ікмо-
го модслю автобуса ІО-го 
грудня. Для урядоввх уста-
иов випущено cncoiJLnMBMI 
автобус, який має двмгуя 
фраяцузькоіі' фірми -РП^-. 
все інше — українського в ік^ 

У СВІТІ 
ЦИМИ ДНЯМИ в АММАШ, столнці fl 
будинків піднято прапор Ізраїля, а в Тель-Авіві -
раїля. Покищо обидві тимчасові амбвсади розміо(укугьаі в 
готелях. Не зважаючи на прнпеяеюія стану війнн між Йор-
данією та Ізраїлем і знаќним покрашаняям стосунків між мн-
ми, в обох краї'нах є немало протнвннків мирного ізраіль-
сько-йорданського договору. В момент підняття ізраільсько-
го прапора в Аммані точно такий прапор за декілька сотемь 
метрів від того готелю спалювали стуяети-фундамеиталс-
ти мусулманського аммаяського університету, протсстую`аі 
проти „відходу від непорушних п 

ВИСТУПАЮЧИ НА З'ЇЗДІ Вільної демокрвгнчноі партії. 
її голова Клявс Кіикель, він же міністер закорпоних справ 
Німеччини, запропонував делегатам обговорити питання про 
довір'я до нього, їхнього лідера. К. Кінкель сказав, ию бере 
на себе відповідальність за помилки, у висліді яких партія 
зазнала відчутних поразок під час „виборчого марагоиу" 
1994 року, і підкреслив, що для прооовжеяня діяльностя на 
постах голови партії і міністра закордонних справ йому Do-
трібне цілковите довір'я оонопартійців. У результаті голосу-
вання за довір'я К. Кінкелеві висловнлися 390 з 599 делегв-
тів, 85 проголосували протн, а 24 на взяли участи у голосу-
ванні. К. Кінкель к 

В ТУРІСМЕНІСГАНІ відбулися перші парляментарні вмбо-
ри згідно з НОВОЮ констнтуцією pвcп)̂ Sлiкн. З понад двох 
мільйонів внесеиігіС у атски виборців проголосувало 99.8 
віясотка. Зі ще неостаточних інформацій стало відомо, що 
ВСІ 50 депутатів першого в Туркмеяісгані парлямеяту. обра-
ного на професійній осиові, мають вишу освіту. 

ШВЕДСЬНСА РАДА в питаннях стики в 
того, июб підиіматн з.̂ лва моря пором ..Естонія", якні зв-
тояув поблизу фіЖІ$іак берегів 28-го вересня цього росу, 
поховавши жнвцем під водою понад 900 пасажирів. У внс-
новках ради підкреслюсться, шо піднятпі порому пов'язане 
„зі занадто велга(ими ікмхологі`пями внировуианялін для 
ріштх і близьких тих пагажнрів. тіла якнх дотепер зяаяо-
дяться В „Естоні'Г. „Жяхлявнм слегтаклем" мнзмав махлм-
ве шдняття порому галома профсяілхн твеясвянт моряків 
Андерс .Піндсгрем. Він нагадав, по хоч „Бегонія" лежять на 
дні у міжнародішх всоах, в межах фінської економічноі( зо-
нн, пором є естонським кораблем, а уряд цігї країНм не по-
рушує пнтання про гадняття. 

ІЮТУЖНИЙ ВИВУХлрогрямів у самоасу ммпрі Е..,....-.. 
польської столиці. Внбувовяй ирястрій неаідомоИ цжс"ірукнй 
злочннці привели В дію на перехресті МаршвлківсккоИ і Є ^ 
салимської вулиць, перед буявпвом, в япииу џитЬщті Ако-
ра обміну валютќ. Від внбуховоі хвмлі воннлтлн мжбн у 
бапггьох сусідвіх будниках. ІнфорамцВ яро лвеііпм в і і в і т 
не вадхшнлн. Евса(іпя з тишЩ імкреслдмяік мм) доіемцр 
ше ме мялн до дАла з такюю модермою вмЄ і̂Аніир, ОмеимИ' 
ао, ідеттќя иро пордумюі між двбре щи вкі'іпння—і AhMHH-
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Скандал в Італії 
з європейської „великої четвірки" — Велико-

британія. Франція, Нііиеччина її Італія — остання 
відіграє найменшу ролю в сучасній конфігурації 
міжнародних сил. Колишня антична найбільша й 
наймогутніша імперія, яка панувала не тільки над 
цілим середземноморським обіииром, але й свої 
ми військовими експедиціями підкорила собі ни-
нішню Англію, Францію і Німеччину, які інакше 
називалися, могутня Римська імперія впала не 
під тиском мандрівки народів, а в наслідок внут 
рішнього морального і політичного розкладу 

ІіДе у 44 році перед народженням Христа вби-
ли Гая ГОлія ІДезара після його тріюмфального по-
ходу проти Галлії (нинішньої Франції) з остраху, 
щоб ВІН, популярний витязь, не проголосив себе 
диктатором. Та руїна республіки — вже не рес-
публіка, а монархія за Нврона і Калігули - коти-
лася до упадку, коли народ у Римі кричав тільки 
„Панем ет цірцензес" (хліба і видовищ) Нерои 
давав їм видовища, криваві, переслідуючи пвр-
ших християн. По нинішній день збереглися решт-
ки мурів цирку, на арені якого дикі звірі роздира-
ли ув'язнених християн ІДе був час ..живих смо-
лоскипів" — такої садистичної погоні за першими 
християнами, з якою у середньовіччі суперничала 
.свята інквізиція", що палила на костирях чарів-
ниць. Країна безсмертних творців ренесансовоі 
доби Лєонарда да Вінчі і Мікель-Анджельо, оку-
пована за Наполеона Ьонапарте і воскресла зав-
дяки національному героєві Гарібальді з провііШії 
П'ємонту, славиться свої'ќми співаками, що їх ім-
портувала Метрополітальна Опера в Ню ііорісу — 
від Карузо до Паваротті. З вічним містом Римом 
переживала Історія Італії всі існуючі державні 
системи, включно з комунізмом І с‡)ашизмом. бу-
ла впродовж своєї двотисячолітньої бувальщини 
на вершинах могучости і на низах упадку 

Наче автоматично виринають такі рефлексЃі, 
коли читаємо у „Ню Йорќ Таймсі" з і4-го грудня ц 
p., що закидають прилюдно не кому іншому, не 
якомусь підрядному службовцеві, а прем'єр-
ністрові СІльвіо ЬарлюсконІ грошові мальверса 
ції на грубі мільйони — не Італійських лір, а аме-
риканських долярів Названий прем'єр — сам фі 
нансовий магнат, власник великої кредитово-ін-
вестиційної фірми, дорюбився буцімто мільйонів 
від 1989 до 1991 року. Сам він рішуче заперечує 
всяку свою вину і твердить, що його обвинувачу-
вачі орудують тільки загальниками і не мають ні 
одного доказу будь-якого злочину Він в народі по-
пулярний, його партнери в коаліційному уряді до-
віряють йому, тому він не думає зрікатися, дар-
мащо кризи урядів в Італії — це нормальне яви-
ще. Це проблема радше психологічна, можлива 
ТІЛЬКИ у країні гарячого клімату з народом, наст-
рої якого раптово міняються, хитаючися між ек-
стремами. 

Ледве чи можна знайти тут якусь паралелю з 
відносинами в Україні. Українські „мафіози" — це 
спекулянти, які використовують правно-адміні-
страційний хаос для наживи, продаючи за кордон 
різні промислові вироби І поміщуючи в західніх 
банках отримані гроші на свої приватні рахунки. 
Теперішній Президент Леонід Кучма ще як пре-
м'єр заповів був боротьбу проти мафії — він тоді 
правив коротко і не встиг викорінити той чиряк. 
Коли тепер він узявся за ресіюрми, головно еконо-
мічного характеру, — ліквідація такого розкра-
дання державного майна стоїть на першому міс-
ці. Ми чули, що те розкрадене державне майно 
України таке велике, що могло би послужити, як 
вимаганий Міжнародним валютним фондом під-
клад під нову власну валюту, якої все ще нема І 
відсутність якої підрізує нормальну легальну за-
кордонну торгівлю молодої держави. 

Якщо дійсно СІльвіо Барлюсконі нечесно за-
робив МІЛЬЙОНИ, то ихв один доказ давно відомої 
істини, що багатії не знають меж свого багатства. 
Багапгі люди відомі своїм скупарством, що його 
називають необхіхіною ощадністю. Українських 
мільйонерів у діяспорі небагато і якщо вони усві-
домлюють, що банкова книжечка чи біржеві .ста-
к и ' на другому світі непридатні, не треба їм зави-
дувати. i(paiufi, щоб український народ був наро-
дом заможних, а не народом прошаків. Але зарі-
бок мусить бути чесним. Американці мають дсбру 
приказку: злочин не виплачується. 

Трагедія української 
іііколи не лиіие в тому, що 
вчителі члидарюють, що го-
.иід імушує їх страйкувати 
або шукати таробітків десь в 
інших га^туіях народного 
госпоідарства. У школах та-
лншилиси ераќтично тільки 
л . ХТО мас невеликий горо-
лець, або хт(к`ь І і родини та-
роб.іиь трохи бі. іьше й СІМ я 
не голодўе Таким чином 
школи виявилися наполови-
ну нсшбоіпсчені викладача-
ми .-V.10 найбільша трагслія в 
тому, що браку ї украіись-
ких підручників. Одна вчи 
телька роіповіла мені, що в 
їхній ШКОЛІ неї учителі доб-
рс іиають українську мову і 

іярів. 

P a k a Руденіш 

РЯТУЙМО УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ 

а-тс підруч 
російські, то-
J українських му Й на 

ЛПСЙ ііі 

пілручниками ) хемії, ф і їй 

Програма теж стара, совѓѓ 

Українську МОВ) і . і і іс 
ратур) викладають ) шко 
іах хто як може Це іа.іс-

Ж.ИТ1. ВІД т о ю . ЯКІ ііідручни-

нишукують матсріяли в прс-

іатн нікі) . іярам інання і 
іравдивоі історії України 
Хлс таких небагато. 5о вчи 
ге.ті (мушсні думати не про 
чі')лютеку. а про те. як І ЛС 
иіробнти на утримання сім'ї 

Рант 1 ("іул( 

іірилбагги українські підру 
ннки (совгтські) та украінс 
кі видання ху.тожніх творін, 
ѓспер IV не ста-'іо ювсім 
крамницях. Вс)диочас 
тицях Киг.на пріідагться бе 

Не ірсба великої мудростн. 
іиоб іроіуміти російські ви 
лання X ЃОСЬ щедро фшансус. 

імоіла 1 вирішила івернути-
ся до видавця Миколи Л я -
шенка Знайшла його у шлн-
гал і . де ВІН лікувався після 
і н ф а р к т у Л я ш е н к о розпо-

ражем ycwiro 50,000 примі р-
ників . Автори и д у м у — 
п р о ф е с о р и , укра їно інавц і , 
науковці Ляшенко втявся і а 
видавничу справу ) ротра-
хунком дати хоча 6 по одно-
му примірниконі в кожну 
школу І біблнугеку. Це була 
реакція на сумну реальність, 
с к а з а в він. А д ж е Україна 
^ о б у л а не іалсжність. а на-
род не інас свосі історії. Ви-
дання серії „Бібліотека ук-
ра їнця" іапочатковане при 
Київському університеті. 

„Іірн університеті? То ви 
1 видавництва ' Л и б і д ь ' ? " — 
иііигук) ..Ні То державне 
нидавництво при унівсрси-
тсті, а ми цілком неталсж-
ні". - вілповін М, Ляшенко . 
Ча його с.іовамн, вже готова 
до друку І п 'ята серія. Ли-
ш и л ( к я л л ь к и чапускати на 
машину І друкувати, а.,те д л я 
цього погрібно викупити вже 
надруковану першу Треба 
віднайти суму щонайменше 
ІО.(ХЮ доляр ів . 

„Чи іверталися ви до 
({н)нду Сороса, або ще ку-
дись?" — .‚Чвертався. там 
скаиьпи, що Треба пг іумати, 
а тоді я п(гграпив і інсрарк-
Tt)M до лікарні і гак справа не 
ірушн.іася І місця. Ще коли 

поліпшення платні чи шось 
інше. Забрали — і все. А я 
взявся видавати серію кнн-
жечок ' Б і б л і о т е к а україн-
ця" Надрукував також по 10 
примірників кожної книжки і 
1 п 'ятої серії, яка вже гото-
ва до друку, щоб мати що 
показати м о ж л и в и м споню-
рам ", — розповів М. Ляшен-
ко і повідомив, що вже звер-
гався 1 до Ле^ініда Кравчука , 
який о ч о л ю с ф о н д допомоги 
культурі . Та екс-Президент 
відповів, що ТОЙ ф о н д мас 
інші цілі — допомагати мис-
тецьким програмам 

Як ТІЛЬКИ лікарі д о з т ) -
лили Ляшенкові піднятися з 
л і ж к а , він уже не л е ж а в 
Нідраіу за;іищив л ікарню і 
поринув у видавничі справи, 
хоч лікарі запевняють, що 
йому потрібен цілковитий 
СПОКІЙ. І б с т ь с я він, мов ри-
t')a об лід. бо ніхто не б а ж а г 
лопомогти українським ви-
ланням Без проблем вида 
к(ться лише р(ХГІЙСЬКІ 

Щоправда, на пресовій 
м)нфсрснції після повернсн-
ня ІЗ 'Ќ`А Президент України 
Леонід Кучма сказав так : 
..Російська мова 

вў 
іалум грію. 

Не ! 
ни.іанням українських книг 
НІХТО не іаймасгься. але на 
самому патрііггизмі далеко 
не wiaciii Вичитала я в пре 
СІ про иилання .SO-ти книжок 
и серїі „Ьіб.і іотека україн-
ця" , в тому чист і : „Кого 
ірадив гетьман Мазепа" . 
..Ткраїнці в імперії". „Мор-
ські походи козаків ". . .Жнт-
гч 1 тв ' ірчість Васи.зя Сту-
са" . . .Соборність України". 
. ‚Релпія і Церква н істч)рії 
Украінн ". „Як поводити себе 
н Божому храмі ". „Хва-зімо 
Ьоіа українською м о в о ю " . 
. .Митрополит Сліпий" . 

„Митрополит М с т и с л а в " . 
„Іс-горія української зброї'". 
„Історія культури України ". 
..Марія Капніст", „Україна в 
Російській імперії". „Як ви-
ховувати наших дітей" і ба-
гаго інших цікавих книг, не-
обхілних як лля школярі 

через пp^)фecopa Романа 
Воронќу івсрнувся листом 
до укра інсько-американсь-
коі о Координаційного Комі-
ге-гу Допомоги Україні ( К К -
Л У ) Просин грошей д л я 
придбання прис"гр(їю з тира-
жування авліокіісет. бо під 
час моїх вілнідин шкіл та 
розмов з директорами й вик-
.іадачами всі іюни скаржи-
лися . що діти не мають змо-
ги навіть гимн вивчити чи 
марш козаків. Тож н заго-
рівся ідесю забезпечити 

ну .олу 

оатькі Ќу 
инх 

Але ВІД К К Д У НІЯКОЇ 
відповіді так і не (гтриман. 
Навпаки, представники ці.о-
го фонду . І якими я незна-
йомий. перекупили одного І 
моїх упорядників, викладача 
Київського університету Ва 
силя Яременка, з яким у мс 
не був договір на видання 
Хрес`томатії української лі 

гератури" Він готував матс-
ріяли. а я платив і набирай І 
(КЬ коли вже було набрано 
майже WK) L-ropiHOK. В Яре 
менко все забрав і Хрсс-го 
маг ію ' видали вже без мене 

ніхто не ній персгонорін про 

почуватися у нас тут чужо-
ісмною мовою і статус офі -
щйної мови їй потрібно нада-
ти А-зс як Президент лср-
жанн. я буду робити все. як 
к а ж у т ь , від мене за.тсжнс й 
нeзaJ^eжнe. щоб лержанній 
МОВІ, українській, с-творнтн 
неї умови норма, іьні . щоб 
підняти її рівень" Отож г. 
надія, що Президент дотри-
маг.ться свосі обіцяики, а.тс 
кожному ясно, що це справа 
д а л е к о г о майбутнього , бо 
лержанна скарбниця все ще 
пус"га. А тим часом р(кійсь-
комовні підручники в укра-

сш)ю руйнівну справу 
За словами Ляшенка . у 

друкарні щойно нндрукувано 
.SO.aX) книжечок Якщо б їх 
продати доляр ів по два три 
за книжечку, то це д у ж е до-
помогло б пришвидшити 
налрукунання наступної се-
рп Адже ці книжки справді 
дуже погрібні для українсь-

Показав м( 
купу ЛИСТІВ з в ідгуками, що 
надійшли з різних кінців Уќ-
раїни „ Я К І духовні скарби 
приховувалися від нас де-
сятки р о к і в ' " — пише одна 
пенсюнерка . д я к у ю ч и за 
добру справу. А ось лист ніл 
учительки 13 Корсунь-Шев-
ченківської г імна) і ї . Вона 
пише: „Викладаючи іс"торію 
України у шко.іі . я вишўку 
вала все. що могло б мені 
допомогти в роб(гті. донести 

дітям правду про наш бага-
тостраждальний нароа. його 
безсмертну д у ш у . . . Нсщо-
давно я придбала новий, п'я-
тий випуск 'Бібліотекя укра-
'їнця'. Він вразив мене асту -
а л ь н і с т ю тематики . ' Б ібл і -
отска українця ' стала моїм 
порадником. Після тривалої 
ідеологічної заборони стали 
д л я мене с п р а в ж н і м від-
криттям праця в ідомого іс-
торнка . антрополога , етно-
г р а ф а Ф с а о р а Вовка 'Ан-
трополог ічн і особливості 
українського народу' , книга 
Златопільського 'Пшениця в 
історії України', де йдеться 
про малоазійські стнокуль-
турні і господарчі традиції та 
місце України в Европі". 

К р и м ч а н к а Ніна Арсе- І 
ньсва пише: „У Криму живе j 
багато українців . Вони не 
л ю б л я т ь своєї мови, хоча 
багато хто з них нею роз-
м о в л я с . не л ю б л я т ь свого 
народу Записалися росіяна-
ми. хоч НІХТО їх до цього не 
п р и м у ш у в а в , м а ю ч и обох ^ 
батьків українців. У нашій 
сім`^і двос дітей 7 і 6 років. Я 
вірю, що книги з Вашої серії 
д о п о м о ж у т ь моїм та іншим 
дітям с-гати синами Украї'ни. 
Я Х4)тіла б придбати усі п ' я т ь 
серій цих книжок і отриму-
ватн Ваші видання в май- ' 
бутньому. Щоб підтримати 
видання, надсилаю свій по-
сильний внесок ЮО.ООО ку-
понів". 

І таких з ворушливих 
листів тут багато, особливо 
під учителів , які не м о ж у т ь 
спокійно спостерігати як 
руйнується українська шко-
.іа 

Поки проглядала листи, 
пидавець приніс ю два де-
сяткн книжечок із перших 
двох серій „Бібліотеки ук-
раїнця " Книжки невеличкі , 
видані в м ' яких обкладин-
ках, на недорогому сірому 
папері Але кожна з цих кнн-
жок справжній скарб д л я 
всіх, хто хоче ЩОСЬ знати про ' 
Україну та її і сторію, ку-
льтуру. 

Придбати книжечки із 
серії „Бібліотека українця" 
можна, звернувшись на ад-
ресу видавництва: Україна, 
252030, Київ-ЗО. Бульвар Т. 
Піевченка 14. приватне ба-
гатопрофільне підприсмство 
„ Ф о т о в і д е о с е р в і с " . Гроші 
можна пср)еснлати на Інва-
лютний рахунок 1070034 у 
С т а р о к и ї в с ь к о м у відділі 
УСЬ м Києва М Ф О 322045 
розрахунковий рахунок 
п ідприємства „ Ф о т о в і д е о -
серв іс" 468171, Україна, 
252033, Київ-33, вул Сакса-
ганського, 14. Адреса видав-
ця: Україна, 252001, К н ї в - 1 . 
вулиця Михайлівська 13, ќв. 
2. Ляшенко Микола. 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Про півстолітніх „смарканів" 

Автори кинжок і вкшшшопва. які бажають, щоб про Bud 
a f и ч и и вшятяя бугш В щопеянику помііоені бібліогра-
фічяі нотатки, вісткя й оглядн. повинні прнслатя д о решпщВ 
„CBo6cm"pe30M з двома п р м м і р т к а м и даного твору також 

j ^ a n p w y . д е тмсу аубтш‡о M O j M a j j H ^ , ? Й 'ЎО' 

В о л о д и м и р Ж и л а 

У РОЗДУМАХ ПРО ВІРУ В БОГА 
..ЛнглоукраЬиька антікіо.-ія а.мершсаіиької рели-шшп 

пі)емі". Дібрав, упорядкучіаа і переклаи Василь Ящуи. Вид 
„Св Со(})ія" Релігійне Т(ніарш тво Украіпцш Католикіч 
:ІСА. Філж)е.іш†чяПігппитіч . І`^-і. стор. 1-XIV. 20^^ 

П 

Порівнюючи окремі вірші в орнпна-зі з їхніми перекла 
дами, виходить, що українська мова є б ільш багатослівна, 
ніж англійська. Тим часом В Ящунові час-го вдається зро-
бити добрий переклад і кількісно викорис`тати набагато мсн-
шс слів . Наприклад. . .Оду" Джозес})а Ндісона. яка в орипна 
лі нараховує 147 слів, перекладач перстав 114 словами. А 
першу час-тину короткого вірша (усього 28 сяхв) „Вночі, як 
інші міцно спали " Ани Бредстріт. перекладач передав 20 сло-
вами Тут слід пригадати думку, яку колись висловив і 
Франко : „Повна достівніс`ть попрос-ту неможлива , коли пе-
р Л л а д має передати не тільки слова, а й думку первотвору" 
Бож відповідний образ , так як і нідповідна фраза , не завжди 
стоять у видимій відповідності СЛІВ перекладу й оригіналу. 

Таким чином, треба ствердити, що переклади релігійної 
поезії В. Яшуна наскрізь оригінальні і мистецькі. Він знає 
добре англійську мову X V H - X X століть та українську мову, 
на яку перекладає . 

Ідейно-рслігійний і естетичний рівень антології — також 
високий. Вона задумана дати читаневі потрібні сили, щоб він 
зумів відчути Боже світло. Це сильно в ідчуваємо з вірша 
„Щоб СВІТЛО відчути'` Д ж а н а Ґр інл іфа Витісра: 

Ми діти вже зрослі шукаємо шляху 
Від мороку ззаду до мороку в дальшій путі, 
І тільки коли кладемо наші руки на ТвоЃ. 
Нін, милий Боже, стає світлом дня 
Й щеза перед нами 

Доходимо ми до бежоняшних днів, 
В яких наші ґіди сліпі, як і ми, 
В нас віра мала й надія спиняє свої то ходи; 
Візьми наші руки в молитві, благаєм Тебе. 
І дай відчувати в нас світло Твоє! (Стор. 105) 

З уваги на те, шо поезія для нашого народу мас глибоке 
задушевне зяачеяяя — вона ж часто переплѓгасгься зі сві-
тоглядом . Як приклад , зацитусмо Шевчеякове крсао , на яко-
му поет базував своє земське ісяувамня: 

Мені ж. мій Боже, на те.^ілі 
Подай лн)бов. сердечний рай. 
І більш нічого не давай! 

..Молитви" ІІ860) 
Ця ж л ю б о в д л я постќи Ь і и Вілер Вилкакс — це також 

„центр" і „причина та ціль усіх речей". Адже вона — 
...величний всесвіту закон .шконіа: 
Ніщо не може жити веі й русла. {Стор. 139) 

Чима^то таких глибоких думок можна знайти в антоло-
гії. ЯКІ часто перегукуються з думками безсмертного Коб-
заря та з нашою дійсністю. Як знаємо, наша дійсність, зок-
рема В Україні, справді гірка та нелегко розшукати вірш, в 
якому наполегливо, невідступно, але в той же час ласкаво 
було б висловлене благання до Всевишнього Бога про кращу 
д о л ю д л я нашого народу. Цс завдання без сумніву з 'ясоване 
у вірші Джовсайе Гілберта Г`аленда „Боже , дай нам людей": 

Боже, дай нам людей! Оцей бо час наш вимагає 
Міцних умів, великих сердець, вабної віри й готових рук: 
Лн)дей, яки.х хіть-пристрасть до посади не вбиває: 
Людей, які не приймають :ю гроші спонук. 

Людей, в чиїх володінні і думка, і воля: 
Яким дорогою є честь, не брехня: 
Які стоять смі^ю перед демагогом 
І лають його же лестиві й зрадливі слова. 

Люосй високих, з сонцем над собою, з життям над ім-
л о ю 

У праці громадській і власних думках: 
Коли бо низи зі своїми лихими стягами 
Змішають великі звання з малими ділами 
В борні самолюбній, тоді, знай, СВОБОДА квилить, 
В краікі править зло, а СПРАВЕДЛИВІСТЬ як спала 

так спить. 
(Стор.47) 

В а ж к о повірити, що цей вірш, напвсаний далеко поза Ук-
раХною В XIX столітг і , має так багато спільного з нашою 

' баггьківаіиною та з нашою дійсністю в цілому. Отже просімо 
Всевишнього Бога, щоб післав нам люоей ..міцних умів", 
„високих , з сонцем над собою" , які вм іли б зберегтн нашу 
свобооу й завести в країні справедливість. 

В кінці хочу ще розглянути „Гимн пілігримів" ІСрнсто-
фера Пірса Крснча. У ньому д у ж е багяго з перехнваяь на-
ших скитальців з 40-нх років та 'їх благань д о Бога: 

Вислухай нас. Всемогутній Отче! 
Світла над нами немає, лиш око Твоє величне сія. 
Щораз темніші збираються тіні... 

Тобі тќе, великому Духом, ми довірлсм 
Уса, чим є і 

Недавній фейлетон 
0-КИ про заавансований 
вік репрезентантів нашої 
спільноти тут викликав 
широку реакцію таки у 
колах молодших віком, 
які уважають, що це доб-
ре, коли 0-КА порушує 
наболілі питання нашого 
життя і в той спосіб 
провокує до застанови і 
реакції' як позитивної, 
так і негативної. Власне 
так сталося, що відгомін 
тим разом прийшов від 
тих, яких ми, сеньйори, 
так часто уважаємо 
„смаркачами", немов не-
добачаючи, що вони вже 
давно перебувають у се-
редній чи вищій віковій ка-
тегорії між сороківкою і 
п'ятдесятќою. Але чо-

мусь у нашому понятті 
вони все ще є „дітвака-
ми", які не дозріли на 
провідні ролі у політично-
му чи громадсько.чу ж`ит-
ті, хоча, до речі кажучи, 
вже навіть їхніх дітей 
важко окреслити тим 
злегка погірдливим сло-
вом „смаркач", що так 
було популярне і залиши-
лося у галицькій мен-
тальності. Зі сміхом, 
але і з жалем розповіда-
ють дві професійно за-
авансовані наші жінки, як 
досі не допускають 'їх до 
президіяльних столів, а 
лише до подавання кави і 
канапок, або відмовля-
ють навіть содової води 
перед імпрезою, бо, мов-
ляв. „для молоді буде 
пізніше"... 

І з таким же жалем 
кажуть молоді профе-
сіоналісти, науковці, під-
приємці, що вони мають 
можливість в оточую-
чому їх американському 
світі давати фахову ін-
формацію про Україну, 
допомагати їй через свої 
фахові зв'язки, влаш-
товувати конференції і 
зустрічі, та все це їм 
добре вдасться, але... ко-
ли вони хочуть включи-
тися зі свош професій-
ним досвідом в актив-
ність українських органі-
зацій. 'їх просто иегують. 
як тих, ..як`им ще час" до 
того, а в репрезентації 
залишаються далі люди, 
що люблять са.4 процес 
репрезентоваипя. не зда-
ючи собі справи, чого та-
ка репрезентація варта і 
як нас сприймають у сві-
товій опінії. 

Ось що виясняє нам 
людина зі середньої віко-
вої групи: „Щоб досягну-
ти визнання серед україн-
ців. треба довго і нудно 
пробивати лобом стіну 
суспільної інертности і 
доказувати свій фаховий 
статус серед 

віком аматорів. Ьільшос-
ті професіоналістів на 
таку Сизифову працю 
шкода дорогоцінного ча-
су. коли вЬни можуть са-
мостійно, без підмоги, у 
неукраїнському середови-
щі зробити куди більше 
для Укра`іни, як десятки 
аматорів, які на ті рівні 
не мають доступу і тому 
виживаються у патріо-
тичних промовах і декля-
раціях серед своїх". „Нас 
постійно не хочуть виз-
нати повноцінними оди-
ницями 'батьки народу', 
які всюди плачуть, що 
немає кому їх заступи-
ти, але чи вони того ба-
жають? — каже ще одна 
високопрофесійна люди-
на. — А серед чужих ми 
говоримо як рівний з рів-
ним та можемо не одну 
справу позитивно пола-
годити. Нам передавне-
на. малофахова і неефек-
тивна форма 'діяльнос 
ти' наших організацій ма 
ло відповідає, як і ми не 
пасуємо тим організа-
ціям. До нас все ще від-
ііосяться. як до 'зелених 
смаркачів'. А ми маємо 
достатньо знання, і хоча 
не завжди можемо висло-
витися зразково ўкраїн 
ською мовою, почуває 
мося таки приналеж-
ними до українства, 
наші батьки і діди". 

Здасться. 0-КА тор-
кнула дуже болючі місця у 
нашій спільноті, але са-
ме те. що тим разом зі 
своїми думками відгук-
нулися ті ..смаркачі" — 
це дуже відрадне явище. 
Маємо таки гідну зміну, а 
це дає віру і надію на 
майбутнє. При тому 
ўсвідомім собі, що кожне 
поксмшня мусить засту-
пити наступне — може 
не з таким ладунком 
патріотичних виявів, мо-
же не з таким знанням 
мови, але право природи 
каже, що мусить врешті 
наступити зміна і ніхто 
того не може затрима-
ти. 

Тож не тримай.чо так 
цупко у руках стерно, а 
радше ще за життя пе-
редаваймо свій досвід, а 
відтак і керівницю тим 
нашим ..смаркачам". бо 
до них вже підступають 
сильні, добре вчені та ро-
зумні їхні „ціп'ята", а во-
ни не будуть чекати і мо-
жуть з молодечою само-
впевненістю у свій успіх 
сягнути по „трони і коро-
ни". 

Отож вчімся гідно 
„сходити зі сцени", не 
втративши лиця ні полі-
тичного, ні людського. 

О - К А 

У цей гіркий час з наших уст неслися гарячі благання: 
„Вислухай наших мол інь" . „Захищай нас сьогодні вночі", 
„Охороняй нас, як і раніш", „Зберігай нас. Боже!" , „Май нас 
в опіці, б л а г а є м " тошо. 

У книзі є також великий укра'їнський вклад з творчості 
В . Ящуна. У поем і „Хвала Тобі, Небесний Отче!" пост скла -
дає щиру подяку Богові: 

Як вдячний я Тобі' Великий Боже, 
За скарби ці для нас людей — 
Твоїх створінь, Твойс дітей! 

Хвала на небі й на землі! 
Хвала і слава v -

Боже мій! {Стор. 167) - -.' 

Могутньо звучить також і його „Славень" (Ћісячол ітпо 
християнства України). Перша й остання строфи є певного 
роду підсумком нашої релігійної поезіі' протягом віків: 

Хвала Гобі, Великий Боже, 
За сонце віри у ХрисМа. ' .̀ ^ 
Воно засяло в Укpai^d 
Промінням радости й добра. 

Та дух Хржта у нас палає. 
Тризуб вогнем шМі сія! 
їх з серця нам не вирве Молох — 
Насильство й ада ворожда! (Стор. 195) 

Корисним є позначення наголошеннх сл ів у перекладе-
ннх віршах. 

У цілому рецензована книга видана культурно, без помв-
лок , на гарному папері. Вона справляє добре в р а х с я н я 
своєю естетично-моральною і глибоко релігійною спрямо-
вавістю . Проте антологія не позбавлена деяких дрібних ог-
ріхів . Назвемо їх : повинно бути „Богемський гимн" . а не 
JSoreiaadl гимн" (crop . 63), а д ж с ж говоримо про Богемсь-
кяй ліс , п о пахопить від Богемія — стара м а л о в ж н в а я а те-

(Захіннення на стор. 3) 
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СВОБОДА. СУБСЯА, 17-го ГРУДНЯ 1994 р. 

Філядельфійська Округа СУЛ 
влаштувала бенефіс на 

Український Музей в Ню Йорќу 

Після солідн(Я 
відбулися у Філядельф(ї аочи-
нн на користь Українського 
Музсіо в Ню Йорќу. В неді-
лю. 2-го лювтая, членќи СУЛ 
прооавали жетони коло ук-
paiBcuua церков, 7 — 9чю жов-
тня відбулася виставка кар-
тни украІИських відомих ми-
стців Америки, яку підго-
товив 67-нй Відділ СУА, а в 
нсшлю 16-го жовтня відбув-
ся в Українському Освітньо-
Культурному Центрі бенефіс 
Будівельного Фонду. 

Гарно прибрана заля пи-
шалася експонатами нарсщ-
ного ооягу з приватних коле-
кців. Виставку цю дбайливо 
підготовили членќи Окруж-
ної Управи — Христина Хо-
мнн їжак, Лукія Гришв і До-
ра Горбачевська. 

Атракцією вечора був 
показ призабутої вмілостн 
прядення. У кутку залі стоя-
ла прядка. Союзянки Лина 
Літинська і Анна Борис з по-
вісма, веретеном снували 
нитки. 

Вечерю попереоила пере-
куска. Програму бенефісу 
відкрила голова Комітету 

святкувань Софія Геврик. 
Вона привітала гостеА — 
Анну Алискеввч, голову Бу-
дівельного комітету і Марію 
Шуст, директора Україн-
ського Музею в Ню Йорќу, 
та прецставила поіменно при-
сутнік при столиках на залі. 

Головне СЛОВО мала А. 
Алнскевич. Вона поиякувала 
усім за зусилля доаомогти 
Украї'нському Музеєві й під-
креслила важливість збірки 
на Будівельний Фонд. 

У розваговій частині про-
. грами д-р Євген і Неоніля з 

Безкоровайних Сгецьківн за-
бавляли присутніх своїми до-
тепнимн монологами. 

За багатий буфет — при-
ставки і вечерю присутні по-
дякували оплесками Іванќі 
Лушшінн. 

Бенефіс увінчався успі-
хом. Округа Філядельфії' пе-
реаала на Будівельний Фонд 
Музею в Ню Йорќу 10.000 
дол. і придбала понад 60 но-
вих членів УМ. Це є ще од-
ннм доказом, що спільна на-
полеглива праця таки доко-
нує корисні почини. 

Анна Макскмовнч 

У роздумах... 
(Закінчення зі стор. 2) 

пер назва Чехії; слово ..гід" (стор. 105) в сучасному розу-
мінні — провідник-профссіонал, який супроаооить туристів 
і знайомить їх з визначними пам'ятниками місцевости. Тим 
часом англійське слово „guide" у вірші „Щоб світло відчути" 
має трохи іншу функцію. Також замість слова „лелія" (стор. 
139) повинно б бути „лілея". Не подобається мені також сло-
во „кар{^л" (стор. 169) — це русизм, який вживають в роз-
мовній мові; краще „варта", „сторожа". 

Підсумовуючи, слід сказати, що книга „Англо-украіИ-
ська антологія американської релігійної поезії'" — це світог-
лядова праця, що виюбражає „релігійний світогляд 'й авто-
рів і здогадно світогляд широких верств американського і не-
американського суспільств". У перекладі помічаємо, що В. 
Ящун прагнув відтворити в українському варіянгї високі ре-
лігійні прикмети першотворів та ще і в максимальному на-
блнженні до них. Він підійшов до оригіналів у їх найповні-
шому виявленні, на яке здатна українська мова нашого часу. 
Його переклади блюькі до орипнатпв ‚тахож своєю метри-

'``ійю, Й6разяіЬк''лійО`итїасвоаЬсттілівті^^ `" 
`^``` У роздумах про ВЬга т̀а про життя в цілому, читані знай-

дуть у книзі чимало цінного і цікавого, що так потрібне в 
наш час. Юшѓу з великою користю прочитає кожен, хто щи-
ро бажає замислитися над життям та вірою в Бога — творця 
всесвіту. 

Родинний з'їзд на оселі СУМ-А 

Під кінець літа почали 
появлятися оголошення про 
родинну зустріч, яку запля-
новано відбути на оселі у 
жовтні. Більшість зацікав-
лених цією подією думали, 
що це пов'язане з приготов-
ленням до Року Української 
Рошши. Одначе скоро почали 
надходити дальші інформа-
ції', включно з обіжником, де 
повідомлялося, що зустріч 
відбудеться 8-9-го жовтня, а 
початок заплянованої про-
грами розпочнеться о год. 
10-ій ранку. 

З присланої нам напере-
дсідні програми ми побачили, 
що організатори, якими були 
Славко і Леся Палилнки 
добре обдумали програму, 
зорганізувавши зайняття для 
всіх членів родини. Дорослі 
слухали доповідей та диску-
тували над подаиими пропо-
зиціями, а для дітей було 
зорганізовано відповідні зай-
нятгя, включно з іграми і за-
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Нас всіх було приблизно 
40 родин і багато, багато ді-
тей. Прибула також подруга 
Оля Король, голова Крайо-
вої управи та інші подруги і 
друзі зі східніх осередків. 

По довгих, але цікавих 
нарадах ми пішли на всче-
р'ю, а тоді на товариську зу-
сгріч. Діти, яких доглядали 
виховниці-юначки, були доб-
ре змучені своїм пригодами 
виповненим днем і не проте-
стували, коли їм казали іти 
спати. У неділю наради про-
довжувались. а на закінчен-
ня зроблено певні підсумки, 
що зобов'язали взяти на себе 
певну працю. Виглядає, що 
найважнішим — цс розумін-
ня справи та зв'язки. Вирі-
шено обмінюватися пропози-
ціями та думками з іншими 
подругами і друзями. Для 
цього рішено зробити відпо-
відний адрссар. 

І так швидко закінчи-
лась приємна товариська зу-
стріч, яка на мою думку бу-
ла дуже успішною. Наступ-
ного року таку зустріч треба 
знову відбути, але з вчасні-
шнм і більшим розголосом. 
Після цьогорічної родинної 
зустрічі, рекомендую іншим 
округам зорганізувати такі 
зустрічі, а коли вам потрібно 
організаційної допомоги то 
Славко і Леся напевно до-
поможуть. 

З.Гальковнч 

Український Народний Дім 
2Ю Avenue Е., Воуоппе, New Jersey 

запрошує вас на 

НОВОРІЧНУ ЗАБАВУ 
В суботу 31-го грудня 1994 року 
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у Дітройті відзнаяено 50-ті роковини смерти Митрополита А. Шептицького 
Ця святкова імпреза від-

булася у неюлю, 13-го лис-
топада 1994 р, у парафіяль-
ному осередку церкви св. 
Йосафата у Ворені, Мнш. о 
год. 4̂ -ій по полудні. Святку-
ваиня попероди.гиі Служби 
Божі в усіх ц^жвях дітройт-
сьќого деканату у наміренні 
Слуги Божого Андрея. Ім-
презу відкрив голова коміте-
ту д-р Павло Джуль, і пере-
дав провід Степанові Федсн-
кові. Початкову молитву пе-
ревів почесний голова комі-
тету і декан о. мітрагг Іван 
Лазар. Опісля внступнв хор 
початкової школи при церкві 
Непорочного Замаття під уп-
равою учительки ђжни ІПа-
мрай. при фортопяновому 
супроводі учня 8-ої клясн 
Андрія Блюя. Хор відспівав 
дві пісні: „Україно" і „Мово 
рідна, слово рідне". У даль-
шій частині програми висту-
пив хор середньої школи 
церкви Непорочного Зачаття 
під управою учительки 
Христини Липецької при 
фортепіяновому супроводі 
Марусі Лончнни-Лісовської. 
Ііей хор відспівав „Ісаіє, ли-
куй" і „Молкгву св. Фран-
цішка". 

Доповідь українською 
мовою виголосив о. д-р Се-
вастіян Сабол, ЧСВВ. Тема 
його доповіді була: „Слуга 
Божий Митр. А. Шептицький 
і його ідея об'єднання Цер-
ков". 'Екуменічний рух є ста-
ркй і існував ще від алос-
тольських часів. У модерних 
часах протестанти почали 
екуменічний рух, тому що 
були надто роз'єднанні. У 
Католицькій Церкві пали 
Паій XI, Іван ХХШ і Павло 
VI особливо звертали увагу 
на православні церкви. Мит-

рополит Андрей був перей-
нятий екуменічним духом і 
нав'язував зв'язки з право-
славнимн митрополитами 
України, Білорусі і Росі'ї. Він 
хотів зменшити упередження 
Заходу до Православних 
Церков. Хоча сам походив зі 
слольщеної української ро-
дини, завсіди був свідомий 
свого українського поход-
жеиия. Мимо того, що укра-
їнська католицька церква бу-
ла грецькі впливи втягнена 
під православні вшшвя, час-
то українські митрополити і 
єпископи старалися нав'язу-
вати зв'язки з єпископом Ри-
му. Особливим надхнеяням 
для Слуги Божого Митр. 
Андрея була Берестейська 
Унія у 1996 році. Про Пра-
вославні Церкви пише Слуга 
Божий Андрей з великим вн-
розумінням і пошаною, тому 
що вони є у злуці благодаті з 
Вселенською церквою і ма-
ють усі св. Тайни, усталені 
Христом. Цього нема у про-
тестантських церквах. Мож-
ливість злуки з православ-
ною церквою є можлива піс-
ля узгіднення науки віри. 
Слуга Божий Андрей ува-
жав, що найперше треба ма-
ти бажання замирення, треба 
виключити пересуди і упс-
рсдження і треба молитися. 

Після доповіді прого-
лошено вислід конкурсу на 
найкраще опрацьовану тему 
про Слугу Божого Андрея 
між учнями суботньої шко-
ли. Першуном був Джеймс 
Маковскнй, друге місце здо-
була Віра Голанд. трете — 
Андрія Квітковський. Опіс-
ля доповідь англійською мо-
вою виголосив о. Всрнард 
Панчук, ЧСВВ. Темою допо-
віді був „Процес для виз-

нання Слуги Божого Митр. 
Андрея святнм". Цю тему 
опрацював Тарас Дурбак, 
який живе у Фльориді, а де-
які зміни, пристосовані до 
теперішного канонізашйного 
процесу, доповнив о. Вер-
нард. Процес був залочат-
кований у 1955 році. Першим 
кроком до канонізації є до-
кументація. тобто чому 
єпископ даної тереторії ува-
жає, що особа повинна бути 
проголошена святою. Дру-
гнм кроком є докази герой-
ських чеснот. Ця стадія три-
вае найдовше, тому що при 
цьому працюють адвокати і 
спеціялісти канонічного пра-
ва. Після закінчення цігї фа-
зи Слуга Божий є проголо-
шсний гідним почнтання (ве-
нсрабле). Третім кроком до 
канонізації є проголошення 
блаженним. До цього треба 
бодай одного чуда, визнаного 
медичним світом. Четвертий 
крок — це вже остаточне 
проголошення особи святою, 
але щойно після ще одного 
щонайменше додаткового 
чуда. Знаємо, що у Слуги 
Божого Андрея перша фіаза 
документації минула і він 
був проголошений офіційно 
Слугою Божим. Зараз про-
цес знаходиться у другій фа-
зі. Треба, крім наявних дока-
зів заслуг, також молитися 
за успіх процесу і помагати 
постуляторові усіми можли-
вими інформаціями. Досі бу-
ло зареєстровано декілька 
чудесних інтервенцій Слуги 
Божого Андрея, однак цього 
ще замало і процес з метою 
проголошення його „для ге-
ройського почитання" (вене-
рабле) дальше триває. Є 
важним, щоб після молитви 
за прославў Слуги Божого 

Андрея доадга проканяя іфо 
якусь ласку. Якщо прооишня 
було вислухане, треба иегай-
но повіпомитв про цс оосту-
лятора. 

Після дооовіді усі спіль-
но відмовили молитву за 
прославў Слупі Божого Аид-
рея, а о. ігумен Максим ІСо-
басюк, ЧСВВ, провів кінцеву 
молитву. Імпрезу закінчено 
піснею „Вќгай між нами". 

Слід відзначити гарно 
влаштовану виставку зни-
мок і документів про покій-
ного Слугу Божого, за яку 
відповідала Рома Дигдало. 
Мистецьке оформлення 
тавки було у руках Волопи-
мира Дигдало. Експонати бу-
ли зі збірки о. мнтрата І. Ла-
зара, від куратора Архіву 
Музею Романа Дацка і кий-
гарні С. Клнмишина. Комі-
тет працював під почесним 
головством о. митрата Лаза-
ра та усіх отців парохів Діт-
ройтського деканату З ми-
рян у комітеті були: д-р Пав-
ло Джуль, голова Мишигсн-
сьќого Паггріяльхального То-
варнства Рома Дитало Ад-
ріян Блюй, Зенон Васильке-
вич, Володимир Гупалівсь-
кнй, Ярослав Дужий, Василь 
Колодчин, Степан Феденко і 
д-р Зеновій Стельмах. Про 
побільшений портрет Митро-
полнта подбав Андрій Ба-
раник. Приємно було, що під 
час програми коротко висту-
пив єпископ Української Пра-
вославної Собориоправної 
церкви Олександер Биковець 
з дуже прихильними спога-
дами про екуменічність Слу-
ги Божого Мнтрополита Ан-
дрея. 

Зенон Васнлькевшч 

Відійіиов о . Паламарчук 
у неділю, 31-го липня ц. 

p., відійшов на вічний спо-
чинок у Віиніпезі ще один 
латріот,.і. жертводавеш. на ` 
добродійні українські цілі — 
св. п. Осип Паламарчук. Не 
стало щирої і чесної людини, 
принципового працівника, 
вдумливого організатора та 
скромного громадянина. 

Нарощшся О. Паламар-
чук 3-го травня 1919 року в 
селі Нижчі Луб'янки на Зба-
ражчині. Це село було широ-
ковідомим в Галичині із сво-
їх сміливих громадсько-ку-
льтурних починів, у селі на-
родився Яцько Остапчук — 
один із визначних політичних 
діячів, посол до Віденського 
парляменту. Він відіграв в 
наиіій історії важливу ролю 
в національному пробуджен-
ні укра'їнських народних мас. 
З села Нижчі Луб'янки похо-
див талановитий організатор 
хорового мистецтва Іван 
Атаманець. Атаманець як ди-
рнгеиг, підкреслював Олек-
сандер ІСошнць, „не тільки 
вішсав у музичну історію Де-
тройту ім'я України, але під-
няв на висоту і поглибив по-
няття правдивого музичного 
аматорства, надаючи йому 
шляхетних рис самовідда-
ности та жертвенности, яких 
бракує по більшости музи-
кальному професіоналЬмо-
ві". Село здобуло також ве-
лике признання за мистецькі 
виступи свого драматичного 
гуртка, що розгорнув працю 
ПІД впливом Львівського те-
а-іру Йосяфа Сгадника, який 
1906 року два тижні гастро-
лював у селі, даючи нагоду 
широким масам народу поба-
чити справжній театр і по-
дивляти виступи добрих ар-
тистів. 

До 1913 року студеягами 
з Нижчих Луб'янок були 
Гриць Славута, пізніше ок-
ружний суддя, Андрій Гаври-
люк, доктор меднцвни 
Д.Старицький і Д. Гаврилюк 
— пізніші вчкгелі. У 30-их 
роках до Збаразької польсь-
к(н гімназії' ходили Йосип Ді-

дюк і Осип Паламарчук. 
Центром укра'їнського 

життя Збаразької гімназії 
було Марійське Товариство, 
яке мало великий вплив на 
формування світогляду сту-
дентів. На зборах товариства 
часто прохсщнли гарячі дис-
кусії на теми праці, її значен-
ня для одиниці, рооини й на-
ції, на теми науки, творчости 
Т. Шевченка, І. Франка, де-
яких історичних подій, як 
Берестейська унія, тодішніх 
політичних подій тощо. Осип 
Паламарчук як сміливий ди-
скутант брав у них участь, 
демонструючи кожночасно 
добре знання історії та роз-
судливе розуміння політич-
ної ситуації під польською 
окупацією. Деколи в цих днс-
кусіях відчувався вплив шд-
пільної літератури, але це 
було добре замасковане й 
мало замітне. Значним про-
явом українського життя 
гімназії був також студент-
ський церковний хор і від-
биванка. О. Паламарчук 
присвячував пильну увагу 
обидвом цим проявам. 

У той час Осип Палам ар-
чук, Василь Яремчук і автор 
цього некролога дуже часто 
працювали спільно, приятелі 
називали 'їх „нерозлучною 
трійцею". Вони пильно вив-
чали те, що було поза про-
грамою гімназійного навчан-
ня, а саме українську ісго-
рію, літературу й мову. Ро-
били вони усе, щоб знати 
більше і краще розуміти іс-
торію та хід тодішніх полі-
тичних подій. Ця спільна 
праця була дуже корисною, 
вона поширювала їхнє знан-
ня та робила їх кращими сту-
дентами. У О. Паламарчука 
вже тоді виявлявся особли-
вий нахил до математики. Як 
дуже здібний студент, щоб 
заробити гроші на універ-
огтетські студії', він приватно 
вчяв слабшіа студентів ма-
тсматики. Вважаю, що коли 
б О. Паламарчук прнсвятив-
ся цій галузі науки та прос-
лухав відповідні курси в уні-

верситеті, він міг спѓѓи доб-
рнм фахівцем з математики. 

Великий вплив на покій-
ноѓЬ іігала та'кож рЬзк'иина, 
подільська природа, яку він 
любив понад усе. Він ходив, 
до речі, пішки з Нижчих Лу-
б'янок до Збаража (прнблиз-
но чотири кілометри в одну 
сторону) і, як я собі прнга-
дую, дуже рідко бував від-
сутнім у школі. 

Гімназію він закінчив 
1939 року, якраз напередодні 
Другої світової війни, яка 
заподіяла йому велику крив-
ду, перекресливши його 
жнттсві пляни та згодом ви-
кинувши на чужину. Покій-
ннй О. Паламарчук чимало 
тоді пережив. Його єдину се-
стру Галю, яка мала 18 ро-
ків. замучили більшовнкн. 
Батька, маму й бабуню со-
вєтський суд засудив на 15 
років каторжної роботи й їх 
вивезено в далекий Сибір. 
Там noMepjm батько й бабу-
ня, а мама калікою поверну-
лася до села й жила тут на 
ласці людей. 

Під час німецької окупа-
ції німці забрали О. Пала-
марчука до війська, де він 
був важко поранений і дов-
ший час пролежав у лікарні в 
Ганновері. Повернувшись до 
здоров'я, переїхав до ^̂ тьмy, 
де зустрів Ярославу Козак, 
що походила з Нижчих Лу-
б'янок, і з нею одружився 
20-го січня 1946 року. В 1948 
році приїхав з родиною до 
Канади та поселився у Він-
ніпегу. 

У Канаді протягом пер-
ших кількох років працював 
фізично. Відтак купив своє 
власне підпрнємство, де ра-
зом з дружиною працював 
упродовж 28 років. О. Пала-
марчук був також співвлас-
ником української крамниці 
м'ясопродуктів. Згодом, 
продавши свою споживчу 
крамницю, перейшов на пра-
цю до крамниці м'ясопро-
дуктів. 

Останні двадцяте років 
свого життя покійний О. Па-

ламарчук був хворим, стра-
ждаючн від невиліковної 
сла($ости. Атіе навіть тс^ він 
jiic хвилювався за сеі$е, пімій-
мав своє нещастя спокіібно й 
терпеливо, не зважаючи на 
тс, що хвороба віддалила йо-
го від щоденної реальности. 

Св. п. О. Паламарчук 
був інтелігентом, веселою і 
жартівливою людиною і тут 
же наскрізь поміркованою. 
Ніколи не скаржився, навіте 
тоді, коли видно було, що 
відчував біль чи незадово-
лення. Був людиною доброго 
серця, не відмовлявся від по-
жертв на добродійні цілі, 
щедро помагав потребую-
чнм. Любив свою дружину, 
дітей і внуків. Останні дні 
свого життя провів зі своїми 
внуками. Приємно бавився з 
кнми ще перед своєю смертю 
в неділю. 31-го липня, часто 
згадуючи також сво'їх стар-
ших внуків з Торонто. 

Пкійний належав до Лі-
ги Українців Канади та до Ін-
ституту „Просвіта". Володів 
англійською і німецькою мо-
вамн, останньо в Канаді ще 
вивчав італійську мову Знав 
добре бухгальтерію і мав 
диплом нерухомого майна. 

Осип Паламарчук дуже 
радів ВІДНОВ.1ЄННЯМ Україн-
ської держави, а̂ те тут же з 
сумом стверджував: „Я хо-
тів би ще побачити рідну 
землю, рідне село, але їх 
уже ніколи не побану, бо ту-
ди далека дорога, а я уже не-
зяужаю". Покійний у глибо-
комуааааа смутку залишяв 
дружкиў, з якою щасливо 
прожив 48 років; дочку 
Галю, зятя Юрія, внуків Р-
кату, Ларису й Дениса; мо-
лодшу дочку Надю, зятя 
Карміне та внучок Сару, Ві-
ру й Ладу. 

Хай, отже, світла па-
м'яте про Оаша Паламарчу-

серцях! 

Волаовмнр Жмла 

тОИОСЛАВА ГУЦАІМОКА 

У книячі 1в номль. 

Іиіна: $12.00. Пв09сипка $1 ОО. 

SVOBODA BOOK 5 
STORE 

StrMI . JWMy City, N.J. 07302 

МАЄІМО НА СКЛАДІ НОВИЙ ЧЕРГОвИЙ 
внпвсс сиовопи 
ASfiKT INDEX 

ImmioreHon ММогу НмипИ C n - r . SoM taul. Шт.. 
UnW#oHy of МІпішв(в. pp. 40a. We$И.ОО^ СООІог p 

Можна ннбунатм у кимгярмі Сноброи. 
Мвшкіниі стнйту Ню Дияраі нобов'нанні допучйтм 

доцмивЧЬпроіжнвюголоовтку^ 

ЗВЕРНЕННЯ 
До украііяської громадв в Ам^яці 

Церковна громада укрійЄвськоІ грехо-кяпмммшваі ц 
м. Турка Львівської обласш, звертасгься до вас з і 
проханням: 

Розпочали ми будувати церкву ще в 1935 році, а 
дала нам закінчити будівниіпзо, тому що в f 

дівництво ційЃ церкля. Наша громада молилася у ьі 
каплиці цілий час існування большевицької влади. 

Господь Бог дав нам українську державу і дав нааі нолю 
і свободу. Тепер ми розпочали будівншггво QqHOM, але всі 
мжтеріяли дуже дорогі і нашій громаді дуже важко буцунам 
без фондів, а тому просимо вірних українгькоі' громаЯМ М 
Америці доаомогти нам. хто скільки може пажертвунаіа на 

Церковна громада за це буде вам вдячна, а хто оажврт-
вує більшу суму, того прізвшце буде оомііцеяе на таблюцА 
зб)дованої церкви. 

Нехай Господь Бог благословите вас. 
Настоятель церкви свв. Петра і Іђмшла 

Отсоь Декан Вмокль Снннк 

голова церкааяого Комѓѓету 
Пожертви можна васнлаіи до: Self Reliance Federal Credit 

Union, 108 Second Awe., New Yorli, N.Y. ІОООЗ, Acct. 
NO 20064-O00 зі зазначеяням, що це на церкву в ТУрцІ 

Іван і Юлія РОсцАшевекні 
Ню Йорќ. Н А 

Д-р О. Попович переміг 
шахового „вундеркінда" 

В американському шахо-
вому турнірі п. 3. „Націо-
нальний шаховий конгрес" у 
Філядельфії 25-го листопа-
да ц.р. Орест " 
відуальніІА партії 
піона юньйорів 
народного майстра Джошуу 
Вейцкіна. Ця партія була за-
мітна блискучою грою д-ра 
Поповича і отримала приз-
нання від багаѓтьох присутніх 
гросмайстрів. 

51х відомо, 
цќін це той П .̂ .,— 
деркінд", який є героєм ІХМ-
ливудського фільму ..Seaicb-
ing for Bobby Fischer, що io-
ГО висвѓтлююте в кінотекг-
рах Америки від 1993 року. 
Д-р Попович є г — 

Спорѓової Цекгралі Аііеіря-
ки й ІСанади. включио з 1994 
роком. 

' "" ' (ЙІ. П. 
ТЕКЛЯ ПЯЛІНСЬКА 

П О Х О Р О Н віввукіі у віатароіс в-го гр)нмя ШвЄ р. в 

' ^ ^ ^ ^ Е Н А а иуямм МИХАЙЛОМ 

гШМ 

ь. вгпбком 
- ЕВСіаХМ а дружммю ПАВЛЕЮ 

ЩО 14-го груш^ W94 р. а пртшощу грвМтют 
штяшяку тІмШшм у mlitrien нтшш на^ип)іііві ш 

дрюютл. шмА мвця І сестт 
бл. П. 

tBAHHA 
ШКАФАРОВСЬІ 

з дому ПРИСТАЦЬКА 
мфоджема 13-го жонтия WST р. 

ПАНАХМДА - п'мпнмиіІЄчо груяия о гей. 7:30 



V:tS^#llk': 

СВОБОДА. СУБОТА, 17-го ГРУДНЯ 1994 р . 

УНИИ(АЛЬНИЙ Ф 
^ РІЗДВЯНИЙ 
ПОДАРХИОК 

JLoaahuHtioSnu ки†шн ^(уюгі4ѓш, 

Чи питання закупів є для вас 
докучливе? 

Купування подарунку в останній хвилині? 

В.же запізно робити закупи? 

ІДо і де купити, щоб подарунок був 

незвичайний? 

Чи вони отримають його вчасно? 

# Прислухайтесь до нашої 
П р О П О З И А Д І Ї ! 

Жолних іакуп ів ^ 

Ж о л н и х і іаку і)аю , # 

Чи Ви знаєте, іідо УНСоюз 
уділяє своїм членаім: 

. Перші ѓіпотечні позички (мортгвджі) 

на купно власного дому 

. На 1-3 родинні доми, де живе власник 

. По доступних Відсотках 

Або, може Ви думаєте пврефінансувати 

існуючу позичку. 

Щоб довідатись більше про ѓіпотечні позич-

ки просимо Вас телес‡Х)нувати на число: 

(201) 451-2200 або 

1 (800) 253-9862 (поза Н Д ж . ) 

Шановні Секретарі 
та 

Організатори УНС! 

Членська каіі4панія 1994 року кінчається зЗО-им 
групня Тому аппікаиіі нових чпенів приіііиатиі^е Го -
повна Канцепярін Т ІЛЬКИ до ЗО-го грудня 1994 року 

Докладіть ВСІХ старань . июС виконати свої квоти 
та вислати аплікаиіі вчасно, щоб вони оійшли до 
Гопоамоі Каииеляріі не п ізміше. як 30-fo грудня 1994 
року 

Г О Л О В Н А К А Н Ц Е Л Я Р І Я У Н С 

Нам г р о ш і 

Ми пропонусвуАО незвичайний 
подарунок для когось, кого 
важко чиідось здивувати 
І Іоларунок . ньиїі сѓане ун іічальиим 

Поларунок . нќий принесе иасололу і 

) іиоваіеннн нк лля мололі і аќ і 

ля с т а р ш и х 

г^ттц СОЮЗІ вќи 
Вікенд на Союзівіді 

в к л ю ч н о л н і ч л н о м і а с н і д а н к о м 
$ 5 ^ 0 0 В ІД о с о б и а б о S 6 0 0 0 в і д п а р и 

Від січня по травень 
(при наявності вільних М І С Ц Ь ) 

'Є) ТЕЛЕФОНУЙТЕ, не В ІДКЛАДАЮЧИ 

на ПІЗНІШЕ! 

1(914)626-5641 

РІЗДВЯНИЙ ДАРУНОК, ЯКИЙ ТРИВАТИІИЕ ЦІЛИЙ РІКІ 

`̀̀І П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
Членам і Відділам 

УНСоюзу 
емо чпеиів І Ві ішіли У Н С о ю з у U40 з уваги 

інчення року Головна Канцелярія У Н С о ю з у 
, замкнути рахунки та зделонувати у банках 

гроші ооержамі Bin Відлілів 

не лізніше, як вполудне 
ЗО-ГО ГРУДНЯ 1994 РОКУ 

Г р о и і приспамі пізніше вже не зможу ть бути 5j 
зачиспемі на 1994 рік З уваги на ие закликаємо всіх Џ 
Членів У Н С о ю з у заплатити вкладки , ппатиі в цьому Ж 
МІСЯЦІ якнайскоріше а всі В І Д Д І Л И У Н С о ю з у вислати Ж 
розчиспення І гроші так скоро, щоб вони насліли д о й 
Головної Канцелярі ї не пізн іше як у П'ЯТНИІДЮ, ЗОго Ж 
ГРУДНЯ 1994 року д о полудня у 

Звертається увагу на те. що В І Д Д І Л И , ЯКІ С Ш З Н Я Т Ь - ^ 
присилкою вкладок, будуть подані як довжники в 

- Пропокусмо дарунок, з якого Ваш і 
рідні та друзі будуть користати 
цілий рік. виписуючи у дарунку 

СВОБОДУ 
The UKRA IN IAN WEEKLY 
ВЕСЕЛКУ 

Замовивши дві передплати на Різдво 
В и о А в р ж и т е с о р о ч и н к у 
The UІ^rainiaп Wввl^ly даром 

џ^в`т$^‡ш^ш^л рш ̂ ii#inwi^y#if #іип^^іі'^і W 

І tpsest-herpeto 
II посшікн а УКЃЛІНЎ ^ 

Поснаяечо: ^ В А Р ' пмаж повугошу 
хірчоШ пячхя. сщаг, ^ В Я і техиіку, Д)тчі колвсжя. 

до рук иресйп 

Дімніть м беіпл.гним кп`иогом 
1-800 -265-7189 

lylMst.Kaipaly. 120 Runnynwd. Rd.. Тоголіо, CM. МвЗ 2Y3 Canada 
Trt.: (416) 761.8105 

ПАМ'лтАятц ЯК поаиигя, то чшчп шст-клтлтиі 

POLISH AGENCY WAWEL WAWEL TRAVEL II MA2UR POUSH ASEKCY 
161 Mirktt Slrett 743 EtfBir Road l10S.llilnSt 
Fiiulc. N J 07065 Eiinbtth. N.J. 07202 Minvlllt. NJ. (П835 
Tel (201)778 7535 Tel 1908) 355-2373 Tel.: (908) 68541730 

ПАЧКИ в УКРАЇНУ 
з Д О С Т Д В О Ю 4-е тижн і в , 

Д О Д О М У м і н . 15 фунтіи 

по $0.99 за фунт 
пропонуємо дешемі кмиткн и Укра їнў і 

Висилайте пачки U P S - $О 95 за фунт 

У В А Г - А І 

Р.лІгійиІ тоааристм та органІмцЛ, які аисилають а Україну 
більшу кількість товаріа дасмо г 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Адміністраі^ії „Свободи" 

П О В І Д О М Л Я Є М О ВСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

П О О Д И Н О К І ОСОБИ, щ о 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
НЕ БУДЕ ПОМІЩУВАТИ ЖОДНИХ 

ОГОЛОШЕНЬ 
якАдо попередні рахунки 
НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ 

ВСІ РАХУНКИ М У С Я Т Ь Б У Т И ЗАПЛАЧЕН І Д О 
15 Д Н І В В І Д Д Н Я О Д Е Р Ж А Н Н Я РАХУНК ІВ 

ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 
КАТЕРИНА nPOIUAK чіми УНС 
в^иі. ан% Т -м Мі. он. Мари В Ст. 
Кмм , ПА. помінімИИо і м т м 

Нар. а^о трнюм l a t l poiqr ш 
АнвтрИ. Чпвиом УНС стам 1М4 

КАТЕРИНА М. ЧСРНОТОИМЧ 
чяаи УНС В і м . П ^ Т . м І м . е н . 
MiiHOH— в ПпнОуиУ. Па. пн-
иврла 14-го аврномя І Н М втпг 
на 77-у potl м 
лютого 1в17 ро 
Па. Чп#иои УНС стала Ї М в 

Н І Ќ 

Крупу, браіін 
Спов 
17-го 

в ПѓттсЄургу, Па. 

Іван М. Гомаатмй. оомр. 

В А Р В А Р А А Н Н А М А Р З ‚ММИ 
УНС ВІДД. 292 .^ Т-аа їм. св. 
Іван Хрвститвпя в Д(тройті, 
Мнш. пммрпа 13-го сврпмі, 
1М4 роісу на 4анму році життя. 
Нар. 28-го BBpBCNB 1960 року в 
ДІтройтІ, Миш. Члвном УНС 
стала IBM року. Залишила у 
смутку мужа Робврта, сина 
Кристофора і батмсів ВНілІвма І 
НвміІСавкІа. Похорон в(Абувсй 
20-го сврлия 19М року в крама-
торП в Саи Otefo, Капіфориіа. 

ВКма Ц Нам'ити 

М И Х А Я П О Ґ А Р В О В С Ь К И Й 
чяви УНС ШйД. 1 8 6 ^ Т-вв„аа-
пороама СК в Пврт АаіЄоіо^4. 
АЌ . лоааар 27-го воросмя ІЄМ 
року на 7a.4fy рочі жмттв. Нар. 
іа-го лмпиа I B I S рому в Стаѓви 
Айлоид, Н.Я членом УНС став 
ІвМроку . Звяиціів у смутку 
яружііну Аіиіу. Паиорсн вІмИуа 
ся 1-го жоетия І в М року ив 
і^митврі св. ҐвртрудивКолоиО, 
адж. 

БЛАНЧ ОРИШИН НІШІ УНС 
В Ідд . 23Є-Г0 Т -аа їм . Евѓена 
Коиовальцй а Бостоні, Масс. 
лом#р. 27-го пипмя 1094 року на 
в7-му році життя. Нар. S-ro січ-
ня 1907 року в Польщі. Членом 
УНС став 1929 року. Звяіеиііе 
у смутку дочку Мері Енм Браи-
д .дж , 6 виукіа І одного превму-
ка. Похорон аідбуася 2-го серл-
ня 1994 року на цвинтарі Чепел 
Гилл а Мілаокі, Ві 

Вічна їй Пам'ять! 

Анна РемЬс, сакр. 

from Ukraine - 25 selections 

Buy T o p Qua l i ty B u y A P O N 

Video and Audio Tapes fronfr: 

T i re Exc iuf ive Representat ive o f 

Ulora lne in U.SJV. and Canada 

Write or call for free catalog to: 

Apon Record Company, Inc. 
P.O. Box 3082 

Long island City, N.Y. 11103 
Tel: 718-721-5599 

ттщшіт 

1 цаль через 1 шпальту $ в.00 
1 цаль через 2 шпальти $ 12.00 
2 цалі через 2 шпальти $24 .00 
3 цалі через 2 шпальти $ЗЄ.ОО 

4 цалі через 2 шпальти $ 4в.00 
5 цал ів через 2 шпальти $вО.ОО 
6 цалів через 2 шпальти % 72.00 
та в Інших розмірах. 

ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ -

мстармі . ЯО 17-гв груямя 1804 р . 

При замовленні, ПРОШУ ЗАЗНАЧУВАТИ НА КОТРІ СВЯТА! Оголошення 
будуть поміщені в порядку їхнього приходу, в першому числі т і . що скорше на-
дішлють свої замовлення. 

Згопошення святочних побажаиь, РАЗОМ З ГРОЩОВОЮ ОПЛАТОЮ, за-
лежно від величини огрлошень. надсмлати до: 

"SVOBODA" 
з о ІИопІдотнгу Street Н J H T M V C i ty . N .J . 07302 

АТТ: AOVEnrtSINQ DEPT. 

ФРАНКО височАИсисмй 
чіии УНС ЄМЯ. а Є Є ^ Н Т ' М І ^ 
са.1намв аДе ін іалПв .нввир 
і4^о вароомя 1М4 рову. Мер. 
2ачо мітмя ItlSpeicy в МВМНО' 
00N, ИачівнімявіМІ Каям?і Пн. 
'Іивііом УНСстав I t W poqf. 
аалишив у 0B4fnv і^Німк вряяв; 
о. Иіииітияінаа ЧСММ. н- Иииеа. 

І ф в імимояг.чопфмеяетяи: 
Карол Вараим. Роа Поняяібік. 
OHwy СевібрягІСі Ке і іее s y 

rtaopoN віябувеа ІТчов імсіів 
ИИровунвмюиііирІсмн.Иіірм 
яв I МетоАІя в ПЄянНи, Па. 

BtiMB йому Павґяти 

КПЯРСНС Ф. СТАРР чя 
ВІіиі. 7 $ ^ Т-на ќв. сн. N 

м т а . На^ †7-го груаии 1t17 
року в ИаИиеронНиц Пн. Чяамом 
УНС став I M S роцг. авямнив у 
свіўтиў ппвмНмицю І я М Мор-
ТІЙ. Пояором вІмНувев іагоям-
пив iaS4 рому на Sch. Mamortal 
РаП(. N. Manheim TWsp. Pa. 

Марія Петрумі^о, овіф. 

ИШЛІЯМ л е т к и й иоо. чтт 
УНС ВІдд. 217-го Т-ва Єв.ва. йо-
сафата в РоивстврІ, H.R повий 
15-го варвсия 1НН4 р. на НЄіау 
РОЦІ ЖИТЛІ. Нар. іачо еНмя isas 
року. Чяаіюві УНС став 1S7S 
року. Зажшмвуснђглпгиигмі 
иуКаролІяі 

в РочестврІ, Н .Я 
Вічна йоаауП 

Ствфеи ПрмЯник. Овіф. 

о с и п КОКОДУНЯК чімм УНС 
Мдд. аі7-го Т-ва їм. се. йоео-
фвтв в РочвстврІ. Ќ й . пвмір 
20го варвеия І в М рому ин 70-
aqr році ясиття. Нар. t1-ro чарніні 
1124 рому в УироМ. ааініввін у 
свіутісубямж.іуІМвяммуюнмііу 

. A l l , . 
Покорои вімбувсіі SSfOHOpeONH 

Гі)оОу а РочвстарІ, Н.Я. 
BhMM йоаіу Пвм'ятьі 

26 First А' 
New Уогі(, NY 10009 
ТвІ.: (212) 47^^^550 

Н А Р І З Д В Я Н І СВЯТА: К У Т И , 
МАК , ГРИБИ, СВЯТОЧНІ К А Р -
точки , коляди (каселм, пяа-
тішш) ВИСИПАЄМО поштою. 

-% ПРАЕ(Я ^ 

F U L L T I M E N A N N Y 

Fa an іпйпі, prtfirr ІІЇЄЧП, ехрел-
ence required, English speaidng, 
norwmolter. Must be пишѓе, re-
sponsibic, energetic and ocga-
nized. 

HlanlMttan, (212) 571-6850 

a FUNERAL D I R E C T O R S H 

yfSJ 
S K N K O FCNXRAL H O M E 

21S.21SBHdkirdAvMMM 
BrooAdyn,N.Y. 11211 

1-Л0-аіО441в 
HEBIP8TBAD rUNEBAL-

HOTIE 
19 PiMMIM Blvd. 

ІІЄПіреМві1,И.У.118Д0 
1-810411-7460 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ІЮГРЕІІІШК 

ЗеАЬавсгюі псвсвровмді 
eBRONX.BROCKLYN, 

NEW Y(HtK І ОКОЛНЦЯХ 
ЛУІС НАЙҐРО - n p o n e v 

РОдшва ДМИТРИЌ 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
r ^ W YORK, N.Y.10009 

(212)б74-2Мв 

LYTWYNftLyTWYN 
UHOtAINIAN 

FUNERAL DHRECrORS 
AffiC0NDm0I4ED 

ОСопгаЩМРАІ 
OwtarrtaiaARi 
AiiyifBm Ш Ntw jmejL 

і 


