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Київ (Р. P.). ~ Тут у чет
вер, 12-го жовтня, сесія Вер
ховної Ради України розпо
чалася з того, що фракції 
НРУ і „Державність" зачи
тали свої звернення до Гене
ральної прокуратури Украї
ни з приводу створення в ук
раїнському парляменті ан
тиукраїнського депутатсь
кого об'єднання „Союз". Во
ни вимагали ліквідації ре
єстрації „Союзу" та вжиття 
заходів до З4-оx депутатів, 
які заснували об'єднання. 

Голова Верховної Ради 
України Олександер Мороз 
сказав, що він не читав до
кументів об'єднання „Со
юз", як не читав і протестів 
проти його створення з ува
ги на брак часу. Він не в силі 
прочитати всі документи, які 
кладуть йому на бюрко. 

Ще одне, не зовсім при
ємне запитання О. Морозові 
по-ставили з приводу видан
ня його книг: „Куди йде
мо?", „Вибір" і „Теми для 
роздумів". Це питання, мож
ливо, і не виникло б, якби не 
з'ясувалося, що спонзором 
була Асоціяція „Земля і лю-° 
ди", очолювана заступником 
голови Верховної Ради 
Олександром Ткаченком. 

Щоправда, настрій у го
лови парляменту був зіпсо
ваний ще з попереднього дня 
у зв'язку з прийняттям 
програми дій Уряду. Тільки 
О. Мороз не з тиx, xто зда
ється. Як відомо, межу ма-
лозабезпечености парля-
мент раніше не встановлю
вав. Натомість уxвалив таке 
поняття, як сукупний дохід 
сім'ї. Тепер же раптом знову 
це питання постало на поряд
ку денному і парляментарна 
більшість швидко проголо
сувала за встановлення межі 
міVЮзабезпечення л і-го лис
топада 1995 року в сумі 
4,800,000 карбованців, для 
цього потрібно грошей біль

ше, ніж держава має в резерві. 
Коментуючи це рішення 

парляменту, Президент Укра
їни Леонід Кучма сказав, що 
„воно має на меті дискредиту
вати виконавчу владу і пока
зати, що тільки парлямент 
турбується про благо народу". 

Парлямент рекомендував 
Кабінетові Міністрів враху
вати цю межу при визна
ченні середнього сукупного 
доходу населення, який дає 
право громадянам на отри
мання державної допомоги. 

Міністер праці Михайло 
Каскевич застеріг депутатів, 
що підвищення межі мало-
забезпечення суперечить 
затвердженій напередодні 
програмі дій Уряду і це при
веде до готівкової емісії на 
600 трильйонів карбованців, 
а ціни до грудня збільшаться 
втричі. Інфляція за 1995 рік 
сягне 552 відсотків, Та все ж 
постанову уxвалено. Як вий
де з цього становища Уряд ~ 
покаже час. 

Тим часом стали відомі 
дані голосування фракцій за 
програму дій Уряду. Голоси 
поділилися так: фракція ко
муністів - „за" 2 депутати, 
„проти" 47 і 40 не голосува
ли; фракція соціялістів „за" 
— 8, „проти" — 10 і 8 не го
лосували; Рух „за" - 24 і 4 
не голосували; „Центр" — 
„за" — 2І і 8 не голосували; 
фракція Селянської партії 
~ „за" - 15, „проти" ~ 1 і 8 
не голосували; „Реформи" 
~ „за" - 20 депутатів, 
„проти" — 1, утрималося 2; 
„Єдність" - „за" 28, і 5 не 
голосували; „Державність" 
- - „за" 25 і 4 не голосували; 
МДГ „за'" 28 і 4 не голосу
вали; „Незалежні" - „за" 
2З і З не голосували; „Аг
рарники за реформи" — 
„за" 19 і 6 не голосували; 
позафракційні депутати ~ 
„за" 25, „проти" 2 і 11 не го
лосували. 

Відбудуться наради СФУЖО 
Торонто (СФУЖО). - В 

дняx 21-29-то жовтня, від
будуться річні наради СФУ
ЖО в приміщенні залі Свя-
то-Миколаївської церкви 
при вулиці Белвудс-Квін За
хід у Торонто. В рамкаx на
рад відбудетьсяі дискусійний 
панель для відзначення 50-
ліття Організації Об'єдна
них Націй (ООН). Панель 
буде в залі церкви св. о. Ми-

колая в суботу, 28-го жовт
ня, в год. 6:З0 вечора. 

Панелісти обговорювати
муть такі теми: історія 0ОН 
— Валентина Курилів, Торон
то; зв'язки СФУЖО з 0ОН 
- Олена процюк, Ню Йорк; 
Україна в 0ОН — осяги і нев
дачі — Ареіядна Стебель~ 
ська, Торонто; участь СФУЖО 
в конференції в Пекіні - Іри
на Куровицька, Ню Йорк. 

П Коль підтримує 
українські реформи 

Берлін (УНIАР), - Гене
ральний канцлер ФРН Гель-
мут Коль, офіційна візита 
якого до України має відбу
тися на початку наступного 
року, дав інтерв'ю кореспон
дентові УПIАР, у якому вис
ловив глибоку симпатію до 
України й готовість всебічно 
підтримувати молоду укра
їнську державу. 

"На жаль, сказав він, ба
гато xто на Заході вважає, що 
з падінням комунізму всі про
блеми у Східній Европі вирі
шено. Це помилкова думка. 
Післякомуністичні країни пе
реживають колосальні труц-

нощі в перехідний період від 
тоталітаризму до демократії. 
Тому мусимо посилити заходи 
для закріплення й поглиблен
ня реформ у Росії та Україні. 
Україна є, поза сумнівом, єв
ропейською державою, і вже 
хоч би з ціа причини Европа 
повинна тісніше співпрацюва
ти з Києвом, ніж вона звикла 
робити це досі". 

Не називаючи конкретних 
урядів, Г. Коль скритикував 
їх за прірву поміж теорією й 
практикою. '*Захід повинен 
підтримувати українські ре
форми ділом, а не тільки 
словами", - заявив він. 

УРП бореться з мафією 
Чернівці (Р. P.). - Пресова 

служба Української Республі
канської Партії (УРП) повідо
мила, що в Чернівцях від 6-го 
жовтня голодує депутат Місь
кої Ради, директор торговель
ного центру, заступник голо
ви обласного проводу УРП 
Богдан Кравчук, якого право
охоронні органи звинуватили 
в корупції. Сам Б. Кравчук і 
його прихильники запевня
ють, що цей наклеп є пом
стою за те, що Кравчук на
діслав заяву і низку матері~ 

ялів про корупцію Черніве
цької Служби Безпеки та 
зв'язок її з місцевими ма
фіозними групами голові 
СБУ Володимирові Радчен-
кові. Подібні документи от
римав і голова парлямен~ 
тарної Комісії з питань бо
ротьби зі злочинністю Гри
горій Омельченко. 

Голова обласного про
воду УРП Ігор Бибик ска:зав, 
що при проводі УРП діє гро
мадський штаб боротьби з 
мафією. 

Верховний Суд України 
відвідає ЗСА 

Київ (Р. P.). ~ Тут 6-го 
жовтня амбасадор ЗСА в 
Україні Вілліям Міллер вру
чив голові Верховного Суду 
та ще чотирьом суддям зап
рошення відвідати ЗСА. 

Судді вирушать до ЗСА 
27-го жовтня і протягом 
двох тижнів знайомитимуть
ся з працею Верховного суду 
ЗСА, нараджуватимуться з 
юристами, відвідають суди 
тощо. 

Програму поїздки деле
гації Верховного Суду Укра
їни підготували Інформацій
на агенція ЗСА, київське 
представництво американсь

кої програми „Верховенство 
права" та американський 
суддя Богдан Футей і Вер
ховний суд Огайо. 

Голова Верховного Суду 
України Віталій Бойко під 
час отримання запрошень 
сказав, що його найбільше 
цікавить механізм забезпе
чення прав людини з боку 
американського суду, відно
сини між вищими і нижчими 
судами та між судами і ви
конавчою владою. Водночас 
йому цікаво знати, що ду
мають американські колеги 
про українські суди, рефор
ми в економіці та політиці. 

Говорять про об'єднання 
Київ (УПIАР). ~ Напе

редодні Собору Української 
Православної Церкви Київ
ського Патріярxату, запля-

нованого на 20-22 жовтня, 
церковні і світські експерти 
провели "круглий стіл" під 
назвою "Сучасний стан 
українського православ'я". 

^ І Після його завершення Мит-
Олесь Доній: „Ми виходилIо на світовий рополит Філарет влаштував 

прес-конференцію, на якій 

рівень відносин з ліолоддю'' ^̂ '̂'̂ и''' щ*̂  без церкви не-
^ " можливо побудувати держа

ву. Росія це розуміє, і тому Джерзі Ситі, Н. Дж. (С. 
Миронюк). - Від 28-го 
серпня до 1-го вересня в Ню 
Йорку під егідою 0ОН і під 
гаслом „Права і обов'язки 
молоді" проходила навчаль
на конференція молодиx 
провідників світу. Учасники 
ставили за мету нав'язати 
контакти між молодечими 
рухами світу; вдосконалити 
своє вміння керувати; з'ясу
вати права, обов'язки і ролю 
молоді; розглянути методи 
впливу на суспільство; а та
кож ознайомитися з передо
вими технологіями передачі 
інформацій. Нарада збіглася 
з 10-ою річницею Міжна
родного Року Молоді і була 
присвячена 50-им роковинам 
0ОН. Серед представників 
понад 120-оx країн був і 26
річний представник України 
Олесь Доній, депутат Київ
ської Міської Ради, заступ
ник голови Комісії з гума
нітарних питань і голова Мо
лодечого Кола Києва. У 
жовтні 1990 року О. Доній 
очолював голодівку студен
тів у Києві, під тиском якої 
тодішній прем'єр-міністер 

Олесь Доній. 

України Віталій Масол зму
шений був зрезиґнувати. 

Після закінчення конфе
ренції ми ма^ти нагоду пере
вести інтерв'ю з О. Донієм. 

О. Доній сказав, що на цій 
зустрічі він представляв мо
лодечі організації України, 
зокрема дев'ять організацій, 
які ввійшли до Молодечого 
Кола Києва. Ці угрупування 
— недержавні і неполітичні. 
Займаються вони безпосе
редніми проблемами моло

ді, такими як навчання, пра
ця, дозвілля тощо. Сам 
факт обрання О. Доні я на 
цей форум свідчить, що про 
діяльність об'єднання, яке 
він очолює, широко відомо 
не тільки серед української 
діяспори, але й серед моло
дечих рухів світу. Адже кан
дидатуру молодого політика 
на цей з'їзд висунув прези
дент Світової академії мис
тецтва і точних наук Гарлан 
Клівленд (ЗСА), а затвердив 
її організаційний комітет 
для проведення конференції, 
створений при Молодечому 
форумі молоді, який діє в 
Йоркському університеті в 
Канаді. 

На думку О. Донія, кон
ференція стала для моло
дечих недержавних організа
цій України ще одним кро
ком до інтенсивнішого спіл
кування з молоддю на сві
товому рівні. До форуму во
ни мали зв'язок переважно з 
Европою, а тепер їхні кон
такти поширилися на інші 
континенти. 

(Закінчення на стор. 4) 

чинить перешкоди цьому 
процесові". Перешкоди, на 
його погляд, чинять також 
західні місіонери та МВФ, 
котрі "перетворили нас на 
чужинців на своїй землі". 
Митрополит Філарет вва
жає, що розподіл парафій 
між УПЦ КП та УПЦ МП не 
віддзеркалює справжніx 
симпатій віруючиx до обох 
Церков. 3а його даними, Ки
ївський Патріярxат підтри
мує 48-49 відс. мешканців 
України, тоді як Московсь
кий — лише 16 відс. 

Депутати від Руху, "Ре
форм", "Державности" й 
"Центру" утворили тим ча
сом 06"єднання "3а єдину 
Помтсну Церкву", яке очо
лила депутат з Iвано-Фран-
ківшинн Лілія Григорович. 
На її думку, існування трьох 
гілок православ'я в Україні є 
явищем протиприроднім і 
деструктивним. Головною 
метою об'єднання відтак 
має стати "духовне єднання 
вірних в єдину Помісну Пра
вославну Церкву з центром у 
Києві'\ 

Боротьба з а б ю д ж е т 
п р о д о в ж у є т ь с я 

Вашінґтон. - Коли ми
нулого року пропозиція 
пляну охорони здоров'я не 
знайшла сподіваної підтрим
ки, Уряд президента Билла 
Клінтона запізно здогадав
ся, що опозиції уможливле
но вибір форми дебат над 
згаданим пляном. Цю мож
ливість опоненти використа
ли повністю, користуючись 
телевізією,політичними рек-
лямами, лобістами та заст
рашуванням виборців про 
незнані зміни. 

Тепер беручи під увагу ми
нулорічну науку, Білий Дім 
вживає цієї самої тактики 
проти задуманих республі
канцями змін у медичних про
грамаx Медікер і Медікейд, 
щоб зробити відповідні зао
щадження для збалянсуван-
ня бюджету. 3і своїми полі
тичними оголошеннями і вис
тупами Президента та членів 
Уряду по цілій країні Білий 

Дім твердить, що починає 
збирати потрібні успіхи. Всі 
одначе є свідомі того, що 
справжня боротьба за зба-
лянсовання бюджету відбу
деться щойно за кілька тиж
нів, але це не перешкоджає 
обидвом сторонам оголошу
вати відповідні перестороги, 
бож здають собі з того спра
ву, що наближаються прези
дентські вибори. 

Спікер Палати Репрезен
тантів Нют Ґінґріч провокує 
Президента ужити своє вето 
на їхню пропозицію збалян-
совання бюджету, 6о-тоді 
матиме на кого скласти ви
ну. Одначе Уряд президента 
Б, Клінтона не здає позицій, 
бо вірить, що має ситуацію 
опановану і справа тільки у 
терпеливості відповідної 
хвилини. Аналітики уважа
ють, що у своєму захопленні 
Уряд і демократи можуть 
перерахуватися. 

Стихійні лиха у світі зростають 
Женева. - Експерти 

0ОН у ділянці боротьби зі 
стихійними лихами ствер
джують, що кількість зем
летрусів, гураґанів, повенів 
та інших подібних лих збіль
шується у світі в середньому 
на 6 відсотків річно. 

Згідно з даними 0ОН, 
протягом трьох десятиріч, 
від 1962 до 1992 року, заре
єстровано 787 стихійних лих. 
На думку експертів, двома 
найголовнішими причинами 
збільшення лих у світі є не
доцільне розростання міст і 
недостатня увага урядів до 
проблем охорони довкілля. 
Тому лише зусилля спрямо
вані на екологічне очищення 
довкілля, дозволять змен
шити число стихійних лих. 

Пітер Гансен, один з про
відних експертів ООН,не 
сумнівається в тому, що в 
наслідок знищення лісів , а 
також інтенсиврого земле
робства відбувається ерозія 
ґрунтів, вони стають твер

дішими, гірше вбирають у 
себе воду, тому повені все у 
більшій мірі стають руйнів
ними. Зміни клімату під 
впливом промислової актив-
ности приводять до виник
нення гураґанів, зсувів гір, 
вулканічної діяльности. 

Спеціялісти прийшли до 
висновку, що причиною по
венів все частіше стають 
проекти випрямлення руслів 
рік і будування гребель. 

Директор бюра 0ОН у пи-
таняx боротьби зі стихійними 
лихами Оляві Елі певний, що 
більшість руйнівних катакліз~ 
мів можна передбачити і уник
нути. Прикладом є випадки з 
двома цикльонами, які про
мчали над Банґлядеш в 1991 і 
1994 роках. У першому випад
ку, непередбаченому, загину
ло понад 13З,000 осіб, а в дру
гому, в тому самому районі, 
тільки 1З0 осіб. Другий цик-
льон вчені передбачили і це 
дало змогу підготуватися до 
приходу стихії. 

Двомовний пашпорт не всім до 
вподоби 

ЛЬВІВ. - Координаційна рада Україн
ського Національно~Патріотичного 
Бльоку Львівщини звернулася з зая
вою до Президента України Леоніда 
Кучми, в якій стверджує, що впрова
дження нового пашпорта громадянина 
України з двомовними українсько-ро-
сійськими написами в ньому є пору
шенням закону про мови в Українській 
ССР та зневагою корінного населення 
України й усіx національних меншин на 
догоду одній з них, російській. Пред
ставники бльоку вимагають від Прези
дента підготувати указ про випуск час
тини пашпортів лише українською мо
вою, щоб забезпечити в демократичний 
спосіб право вибору україномовного чи 
двомовного пашпорта. В іншому разі 
національно-демократичні сили готові 
зорганізувати акції масової відмови від 
отримання пашпортів та порушити на 
загальнодержавному рівні питання про 
права корінного населення держави. 

Кримські депутати про всяк 
випадок озброюються 

СИМФЕРОПОЛЬ. - Начальник Крим
ського управління боротьби з органі
зованою злочинністю О. Колонтай зая
вив, що, за даними слідства, недавній 
напад на колишньог о голову Верховної 
Ради Криму С. Цекова здійснено з кри
мінальних, а не політичних мотивів. Це, 
однак, мало заспокоїло кримських пар-
ляментаристів, котрі того самого дня 
майже одноголосно уxвалили дозвіл 
депутатам, себто самим собі, носити 
вогнепальну зброю. У прийнятій поста
нові вони стверджують, що постійні на
пади на депутатів та інших офіційних 
осіб вказують на "3умисність та полі
тичне підґрунтя подібних актів насиль
ства'\ Експерти, проте, й далі схиля

ються до думки, що так званий "полі
тичний терор" у Криму є насправді вия
вом боротьби за сфери впливу між різ
ними мафійними кланами. 

Університет підвищує свій рівень 

ЛЬВІВ. - Тут Державний Університет 
ім. Івана Франка вирішив відновити 
свою колишню світову славу. Учена 
Рада університету постановила ввести 
на факультеті міжнародних відносин 
навчання з країнознавства і міжнарод
ного права. А на катедрі чужих мов, 
окрім англійської, німецької і францу
зької, тепер вивчатиметься італійська, 
португальська, японська, арабська, 
перська, норвезька та інші мови, Укра
їнський університет також запровадив 
дещо нове - менаджмент зовнішньо
економічної діяльности. Але сюди 
приймають лише тиx, xто добре воло
діє хоч однією чужою мовою. Тому із 
18 бажаючиx вступні іспити перейшли 
лише вісім абітурієнтів. 

Для кого — переворот, а для кого 
— Велика Октябрська соціялістич-
на революція 

КИЇВ. ~ Ліві сили заплянували від
значити чергову річницю большевиць~ 
кого перевороту 7-го листопада масо
вими демонстраціями на Хрещатику, 
покладенням квітів до пам'ятника Ле-
нінові та червонопрапорним вічем на 
Майдані Незалежности. Вони зверну
лися до Президента, прем'єр-міністра 
та голови Верховної Ради України, а та
кож до посадника Києва, з проханням 
узяти участь у святкуванняx. Леонід 
Кучма, однак, відгукнувся на цю про
позицію досить скептично. На його пог
ляд, активізація лівих зумовлена втра
тою ними впливу серед широких мас, а 
також загостренням передвиборчої бо
ротьби в Росії, де певні сили все ще 

плекають надії на відновлення СССР. 
Далеко не всі, що, спокусившись обі
цянками соціяльного захисту, голосу
вали за комуністів, є насправді прихи
льниками комуністичних ідей, - вва
жає Л. Кучма. 

Студенти не люблять військової 
служби, але люблять військове 
навчання 

КИЇВ, - Близько тисячі студентів пі
кетують Міністерство Оборони, вима
гаючи поновити у їхніx навчальних зак
ладах катедри військової підготови. Ця 
зміна ставлення до військових катедр 
зумовлена не так патріотичними ін-
тенціями студентів, як причиною знач
но прозаїчнішою: можливістю відтяг
нути проходження військової служби до 
закінчення вузу та отримати за цей час 
на військовій катедрі офіцерське 
звання. Міністерство Оборони, однак, 
не має ані коштів на підготову такої 
кількости офіцерів, ані, зрештою, пот
реби в такій кількості. 

В Україні діє понад б00 забезпеце-
невиx компаній 

КИЇВ — Тут 12-го жовтня Комітет наг
ляду за забезпеченевою діяльністю по
відомив, що забезпеченевиx компаній в 
Україні є понад 600. Ці дані оприлюдне
но на засіданні клюбу „Ринкові рефор
ми" членом президії Ліґи Забезпечене-
виx Організацій України, віце-президен
том Української Фінансової Групи 
(УФГ) Ігорем Гордієнком. Як сказав І. 
Гордієнко, загальний збір премій у 1994 
році становив біля 14.5 трильйона кар
бованців, з них майже 1З трильйонів 
становлять добровільні види забезпе
чення. Решту 1.5 трильйона ~ за обо
в'язком. Україні потрібно мати закони, 
які регулювали б медичне і пенсійне за
безпечення. 

У С В І Т I 

у ФРАНКФУРТЬНА-МАИНЇ проходить міжнародний 
книжковий ярмарок. В його рамкаx відбулася презентація 
біографічної книги голови північноірляндської партії Шинн 
Фейн Джеррі Адамса. У своєму виступі він остеріг Англію, 
що „неповороткість британського уряду спричинює небез
пеку продовження збройної боротьби з боку Iрляндської рес
публіканської арміГ'. Висловивши надію на мир, Дж. Адамс 
підкреслив, що офіційний Лондон „вже 14 місяців гальмує 
мирний процес", і закликав країни Европейського союзу, пе
редусім Німеччину, вплинути на Великобританію, щоб у Пів
нічній Iрляндії якнайскоріше запанував мир. 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР НАТО Віллі Кляс відкинув 
звинувачення в корупції і заявив, що „повною мірою вико
ристає своє право на захист". Він також запевнив, що не зре-
зиґнує зі свого становища, як цього вимагають його полі
тичні противники. Коли В. Кляс займав пост міністра еко
номіки Бельгії, він підписав декілька контрактів на достану 
зброї з італійськими, німецькими і французькими фірмами, 
які, віддячуючись, потім передали на конта партії В. Кляса 
великі суми грошей. Тепер В. Кляс каже, що нічого по-діб
ного не було, а звинувачення проти нього 3фабрикували йо
го політичні вороги. 

в А 1 М Е Р И Ц І 

НАЙНОВІШІ ДОСЛІДИ вказують на те, що імунізація 
один раз в році проти інфлюенци є корисною не тільки для 
осіб старшого віку, але також і для молодших. У лікарсько
му звідомленні надрукованому у пристижевому „Медично
му журналі Нової АнгліГ* підтверджується статистичними 
даними, що особи нижче 65 років, які були імунізовані проти 
згаданого заxворіння мали позитивні наслідки - майже 25 
відсотків менше заxворінь від тиx, які не взяли застриків. 
Тому радиться всім таки забезпечитись імунізацією від ін-
флюензи. 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
до членів з виплаченими грамотами 

Повідомляємо ВСІx xто одержав у вересні ц.р. лист із Го
ловної Канцелярії про програму зміни виплаченої грамо
ти на грамоту з одноразовою вкладкою на підвищену су
му, реченець продовжено до КІНЦЯ жовтня ц. р. Вже виси
лаємо листи на жовтень. Користайте з нагоди та не від
кладайте 6о ця нагода не повториться. 

ГОЛОВНА КАНЦЕЛЯРІЯ 
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Чи прийме Америка 
вчення Папи? 

про те, що перебування Івана Павла IІ тиж
день тому в Нюарку, Ню Йорку, Йонкерсі та 
Балтиморі з окремим виступом в Організації 
06'єднаних Націй було успішним, ні в кого не 
викликає сумніву. Підтвердженням цього є при
сутність на всіx відправаx сотень тисяч вірних, 
незважаючи на погоду чи інші невигоди. ї'хнім 
бажанням було хоча б здалеку побачити Святі
шого Отця, шіо6 бодай поглядом зустрітись, як
що не буде можливости попасти в число тиx 
щасливців, що могли фізично торкнутись його 
благословляючиx рук. А вираз на обличчяx -
повний незбагненої поваги, лю6ови і тієї безко
рисливої відданости, був ще одним доказом 
американських католиків до поваги його авто
ритету, як Христового наступника на землі. 

Все це, однак, не перекреслює того факту, 
що ті ж самі вірні не завжди погоджуються з 
усіма його доктринами, зокрема, коли йдеться 
про такі спірні питання, як сексуальність і ста
тева рівноправність. Свою любов до особи Іва
на Павла IІ американці повсякчасно демонстру
ють, чи вітаючи його з приїздом до ЗСА, чи коли 
мають нагоду бувати у Ватикані, але це не озна
чає, що вони згідні з його непоступливими пог
лядами у справаx церковних правил, участи ми
рян у житті Церкви, целібату і місця жінок у 
священичому сані. Коли видається, що амери
канські католики не можуть дати ради з пара
доксальністю своїx поглядів щодо свого глави 
Церкви, то Святіший Отець має також пробле
му зрозуміти американську паству. 

У своїx проповідях, енциклікаx і приватних 
розмоваx з американськими єпископами він по-
дивляє;-Америку. за її щедрість, сердечність, 
охоту допомогти та підтримку змагань за волю 
інших, але в той самий час його турбує оте від
дане шанування безглуздого матеріялізму і 
морального занепаду, який загрожує всьому 
світові, а в першу чергу його американській 
пастві. Подивляючи Америку в багатьох аспек
тах, Папа все ж таки саме американців уважає 
головними експортерами „культури смерти" -
вислів який він ужив у своїй книжці „Євангелія 
життя", коли говорить про тиx, що пропагують 
аборти, експериментування з плодами, проти
заплідні засоби і легку смерть. Крім того його 
непокоїть оцей шалений зріст радикального ін
дивідуалізму і цілковитої духовної порожнечі, 
що в основному несе з собою цілковиту демо
ралізацію та занепад основних засад цивіліза
ції. Всі ці питання безмежно турбують Святішо
го Отця і тому він під час цієї своєї поїздки на
магався на кожному кроці підкреслювати, що ці 
питання є відповідно з'ясовані доктринами 
Церкви і він, не збирається їх порушувати. „Я з 
природи є лагідною людиною, але коли треба 
обороняти принципи, я не підаюся" - так він 
описав себе сам і в цьому мали можливість пе
реконатись багато осі6. Крім того Папа Іван 
Павло IІ у своїx виступах підкреслював те, що 
саме американці користають з Божих ласк на 
кожному кроці свого щоденного життя і саме 
тому повинні б не тільки дякувати за них Гос-
подеві, але також молитвою прохати в нього 
ласки розуміння для всіx тиx, які не є такими 
щасливцями. 

Беручи до уваги обидва аспекти - особисте 
захоплення Папою і вірність Ватиканові та його 
доктринам, американські католики не цурають
ся своєї віри і Церкви. Навпаки, вони не втрача
ють надії та пропагують терпеливість, вирозу-
міння і постійне обговорюєвання цих спірних 
питань. 

З такою настановою, хочеться вірити, що сло
ва і звернення Папи Івана Павла IІ знайдуть по
зитивний відгомін серед вірних в Америці, а то
ді заберемо геть знак питання і підтвердимо, 
що Америка спроможна прийняти його вчення. 

Автори книжок і видавництва, які бажають, щоб про їхні 
книжкові видання були в щоденнику поміщені бібліогра
фічні нотатки, вістки й огляди, повинні прислати до редакції 
,,Свободи"раюм 'і двома примірниками даного твору також 
і адресу, де таку публікацію можна набути, та її ціну. 

Дописи з життя громад, установ, організацій, Інституцій чи 
осі6, включно з посмертними згадками-некрологами, мають 
бути не довші за три сторінки машинопису, писані через два ін
тервали на друкарській машинці і лише на одному 6оці листка 
паперу. Якщо допис писаний рукою, слід також дотримуватися 
великих відступів поміж рядками і писати розбірливо (дехто ро
зуміє цю вимогу як писання великими літерами, насправді лі
тери мають бути малі, але великі проміжки поміж рядками, 
що6 було де поправити речення, якщо зайде потреба). Дописи 
слід надсилати до редакції до десяти днів після описаної події. 
Редакція застерігає за собою право скорочувати дописи і пра
вити мову. Просимо дописувачів подавати повні імена і прізви
ща у своїx матеріялаx, не скорочуючи їх. У випадку англійських 
назв чи прізвищ слід подати їх і по-англійському і по-україн
ському. - Редакція. 

0сил Труш 

ПРИЯТЕЛІ, АЛЕ З ПАЛЬЦЕМ НА ГАЧКУ 
Розвал совєтської імпе

рії залишив теперішню Ро
сію в стадії політичного і 
економічного перевороту і 
змін, які за останні чотири 
роки майже не змінилися. 
Однак, згідно з доступними 
нам військовими джерела
ми, немає змін у настанові 
збройних сил Росії, а особ
ливо її військово-морськиx 
сил, де все залишилося без 
змін, а тим більше у пля-
нуванні розбудови підводних 
човнів для збільшення і 
удосконалення підводної 
фльоти з конвенційних на 
нуклеарні далекосяжні ко
раблі. І хоч Росію вважають 
сухопутною військовою си
лою, все ж таки вона і далі 
не забуває про значення мор
ської фльоти, а тим більше 
підводної, до якої інтенсивно 
приготовляється, у цьому 
випадку нехай послужить 
нам думка міністра оборони 
Росії ген. Павла Ґрачова про 
значення військово-морської 
фльоти, який оцінив її так: 
„Нуклеарна фльота підвод

них човнів — це майбутнє 
наших збройних сил. Можна 
зменшити кількість танків, 
гармат і піхоти, але не мо
дерну морську фльоту. То
му всі держави економічно й 
індустріяльно розвинені ма
ють це постійно на увазі". 

Очевидно має це на ува
зі і Росія, бо після закінчен
ня „холодної війни" вона ма
ла у своєму арсеналі понад 
З00 підводних човнів, тоді як 
ЗСА - половину з цього. 
Переважаюча частина росій
ських підводних човнів була 
забезпечена дізелевими мо
торами, їх Росія в більшості 
продала Північній Кореї, Ін
дії, Китаєві й Іранові, а 3мо
дернізувала підводну фльо
ту на нуклеарні мотори, що є 
тиxші від дізелевиx і їх 
тяжче відшукувати сонарно-
підслуxовими приладами. 
Такого типу підводних чов
нів Росія має 120 і тепер є їх 
кілька в стадії будови. ЗСА 
плянують мати у своєму ар
сеналі до 2000 року 80 таких 
підводних човнів. Хоч мен

ше кількістю, але з тією різ
ницею, що технічні удоско
налення будуть мати велику 
перевагу в порівнянні з ро
сійськими. Та все ж таки Ро
сія крокує майже паралель
но зі ЗСА, бо при помочі двох 
американських зрадників, 
які постачали Росії високої 
якости технічні секрети бу
дови і тактики підводної 
фльоти ЗСА, вона має всі 
шанси стати поважним су
перником Заходу. 

Коли мова йде про дого
вір Старт-2, що мав би обме
жити Росію і ЗСА до З,500 ну-
клеарниx головок, то полови
ну з них Росія плянує мати на 
ракетаx, які будуть встанов
лені на підводних човнаx. Це 
дало б Росії велику перевагу 
у стратегічному плянуванні 
наступального засягу. 

Безумовно, для ЗСА і 
Заходу важливим завданням 
буде втримати спроможність 
у майбутньому перекинути 
свої сили, як це мало місце 
під час Першої і Другої сві
тових війн, а недавно в Пер

ській затоці. У всіx згаданих 
конфліктах ЗСА і Захід пе
ревозили 90 відсотків воєн
ного потенціялу кораблями. 
І тому з такою пильною ува
гою до цього фактора став
ляться Росія і Китай. Забез
печення і втримання мор
ських шляхів є запорукою 
перемоги тієї сторони, яка 
зуміє це зреалізувати у май
бутніx конфліктах. 

І коли тепер йде торг за 
Чорноморську фльоту, хоч 
застарілу і заржавілу, то 
маймо на увазі вищесказане, 
яке домінує у формуванні 
стратегії великодержавних 
інтересів. Росія не бажає со
бі, щоб Україна мала будь
які впливи на Чорному морі, 
а в той же час ці нібито при
ятелі, Росія і ЗСА, взаємно 
тримають палець на гачку 
(trigger), бо секретно підвод
ні човни Росії відвідують 
сxіднє побережжя ЗСА, а 
ЗСА - Балтику і Тихий оке
ан. Ось така дійсність і це 
повинен мати постійно на 
увазі Уряд України. 

Четверо замурзаниx ма
люків вилізли із щілини під 
залізничною плятформою і 
почали ритися у смітнику, 
вибираючи залишки їжі та 
недокурки. Тут, на залізнич
ній станції „Святошин" їх 
мешкає понад десяток. А 
скільки по всьому місту ~ 
ніхто не рахував. 

Вперше я прочитала про 
них в газеті „Кієвскіє Вєдо-
мості" з 7-го жовтня, у якій 
поміщено кілька фотогра
фій з безпритульниками і де
тальне інтерв'ю з ними. На 
базарі у Святошині їх зна
ють продавці і часом підго
довують. Ось і тепер одна з 
них витягла термос і запро
понувала малим бульйон. 

- А що таке бульйон? 
~ запитав русявий хлопчик 
років десяти. 

- Це як зупа, тільки 
рідше, - - пояснила замурза~ 
на дівчинка. Малюки жадіб
но їли і розповідали про се
бе. Льоня Межов із Києва 
розповів, що мама і тато та 
старший брат працюють у 
Палаці Спорту і постійно пи
ячать, а напившись, б'ють 
його. А одного разу батько 
навіть ножем його порізав. 
Тому він утік з дому. 

Дванадцятирічну Ната-

шу Бондар ніхто не шукає: дить додому. Він також від-
мама померла, коли їй було відує молодшу сестричку в 
три роки. Батько пиячить, а інтернаті. Гроші часом за
коли довідався, що Наташа робляє, допомагаючи на ґа-
завагітніла, то вигнав її з до- золіновій станції, або випро-
му. її прийняла сестра, але шує. Інші також просять у 

Раїса Руденко 

НА ВУЛИЦЯX КИЄВА 3'ЯВИЛИСЯ 

БЕЗПРИТУЛЬНІ ДІТИ 

згодом чоловік сестри побив 
її і вигнав. Тоді вона сіла на 
електропоїзд і приїхала до 
Києва. Тут познайомилась з 
безпритульними і живе з ни
ми вже другий місяць. 

у Петрика Жужи батько 
пив та й помер від виразки 
шлунку. А мама тепер пия
чить з вітчимом. Сестра, 
брат і бабуся живуть у Мос
кві, „але їм я також не по
трібний", - каже хлопчик. 

Дмитрик Сиромолотний 
має тата п'яницю і маму, яку 
позбавили материнських 
прав. Коли батько не дуже 
п'яний, то хлопчик приxО" 

поїздаx. Розповідають, що 
тітка Люда (продавщиця) їх 
часто підгодовує. Але трап
ляються дні, коли вони жи
вуть тільки на яблукаx та на 
„нудотикаx", тобто дешевих 
сухарикаx. Наташі малюки 
дають більшу порцію, з ог
ляду на її вагітність. На за
питання, де вони ночують, 
відповідають, що в „спляч
каx" і „ничкаx" під заліз
ничними плятформами, під
ставляючи картони. Читати 
діти не вміють. Лише Дмит
рик ходив шість років до 
школи. 

Це діти, які нікому не 

потрібні. Батьки не прохме
ляються від наркотиків та 
горілки, а міліція має право 
здати до притулків лише си
ріт. А ці не вважаються си
ротами, їх виловлюють, по
вертають до батьків, а ті їх 
ще більше б'ють за те, що їх 
викликала міліція. До спеці~ 
яльниx колоній можна від
правляти тільки через суд, 
бо й досі діє той давній со-
вєтський закон, згідно з 
яким невинних дітей засуд
жували як злочинців і спро
ваджували у дитячі колонії. 

У міністерстві в справаx 
молоді і спорту про це зна
ють. Міністер Валерій Бор-
зов сказав, що вони підготу
вали проект закону про не
повнолітніx, у якому передба
чено створення спеціяльного 
комітету і підрозділу кримі
нальної міліції. Передбачаєть
ся створення дитячих коло
ній. Однак усе гальмують фі
нансові труднощі. Очевидно, 
бракує грошей на зарплатню 
наглядачам та працівникам 
отих комітетів, а про дітей 
там думають найменше. 

Ночі ж уже холодні. По
чалися заморозки. А під 
плятформою живе 12-річна 
вагітна Наташа Бондар в 
оточенні менших хлопчиків. 

КУТОК ПРАВНИКА 

1Г Коіч^у потрібний 
к теста]мент і к о л и 

Час від часу на сторінкаx „Свободи" появляться статті 
про справи правничі пера адвоката стейту Ню Джерзі 
Нестора Олесницького, який є також заступником пред' 
сідника Українського Народного Союзу, Ці статті не є спе
цифічною порадою для читачів, а загальним оглядом за
конів стейту Ню Джерзі. 3а особистою порадою автор 
просить піти до свого адвоката у своєму стейті. Закони 
усіx стейтів дещо відмінні, але є й подібності. 

Тестамент або заповіт -
це документ, формально під
писаний перед свідками і но-
тарем (можна обійтися без но-
таря), котрий є власністю да
ної особи аж до смерти. Бага
то людей помилково дума
ють, що вже перед смертю 
тратять якісь права до свого 
власного маєтку з хвилиною 
підписання тестаменту. У 
більшості стейтів тестаментів 
не реєструється перед смертю, 
а в усіx стейтаx їх можна мі
няти скільки хочеться перед 
смертю. 

Тестамент може підписа
ти тільки людина доросла і 
твереза, яка розуміє і добро
вільно, без примусу, розумію
чи обсяг свого маєтку і своєї 
рідні, його підписує. УневаЖ" 
нено в судах тестаменти лю
дей не вповні розуму, п'яниць, 
або тиx, які підписували тес
тамент під впливом чи натис
ком якоїсь довіреної особи. 
Людина мусить здавати собі 
справу з важливости цього 
документу. Адвокат, який 
приготовляє тестамент і за
свідчує його підпис, іноді мо
же відмовитися від цього зав
дання, коли підозріває, що да
на особа підписує тестамент 
під впливом ліків, алького~ 
лю, наркотиків чи якоїсь 
впливової особи - члена ро
дини або приятеля. Адвокат 
також повинен відмовитися 
від приготовлення тестаменту 
особі божевільній — поп com
pos mentis. 

Тестамент стосується не 
лише маєтку, але й розпоря~ 
джає опікою над малолітні
ми дітьми (guardian) і, оче
видно, ідентифікує виконав
ця - executor. У відсутності 
тестаменту закони стейту зай
маються цими справами, при 
чому родини майже ніколи не 
є задоволені. Також дивно 
розпоряджає розподіл маєтку 
стейтове право. Наприклад, 
маєток бездітного, жонатого 
мужчини буде розподілений 
поміж його жінкою і його ро
дичами по перших 50,000 
дол., які ідуть на жінку. Як
що є діти, то й малолітні діти 

діляться з жінкою покійного 
тією частиною, яку дістали б 
батьки покійного. 

В тестаменті можна ви
ключити всіx, крім жінки або 
чоловіка. Якби чоловік не 
лишив жінці принайменше 
одну третю свого маєтку, то 
вона б цю третю частину діс
тала все одно. Є способи, які 
оминають цей закон, але це не 
тема для цієї статті. Є також 
способи покарання тиx, які 
оспорюватимуть даний теста
мент - in terrorem clause. 

Тестаменти повинні мати 
усі дорослі люди, особливо 
одружені, а ще більше ті, які 
мають малолітніx дітей, Тес
тамент можна міняти, коли 
міняються податкові закони, 
коли маєток зростає до понад 
600,000 дол., коли є розвід, і 
коли родяться діти, або уми
рають спадкоємці чи виконав
ці. Навіть коли ціле майно 
стоїть спільно під іменами чо
ловіка і жінки, тестамент 
важний, бо ввійде в силу по 
смерті другого члена цієї па
ри навіть якщо не реєструєть
ся його по першій смерті. Тес
таменти у випадках більшого 
маєтку заощаджують більш 
як половину маєтку від опо
даткування, але це вже тема 
для іншої статті. 

В тестаменті можна за
безпечити науку дітей, вищу 
освіту і медичну опіку. Мож
на дітям не передати маєток, 
доки вони не дійдуть до будь
якого вибраного віку. Можна 
творити раціональні переду
мови на отримання спадку і 
жінці (чоловікові) і дітям. 

Загальна порада: теста
мент потрібний, дешевий, за
ощаджує труднощі та гроші. 
Він назначує опікунув та ви
конавців, яких дана особа хо
че. Можна його приготовити 
самому, але при дуже стро
гих формальностях (при 
свідкаx і т. п.). Кожний ад
вокат може приготовити тес
тамент, і варто кожному чи
тачеві час від часу його пере
глянути, щоби на даному 
етапі життя він був найко
рисніший. 

Анатолій Гороxовський 

ВОЛОДИМИР КОЗЯВКШ - ЛІКАР ВІД БОГА 

Д-р В, Козявкін 

Перед від'їздом в Україну 
вліті цього року я зустрівся 
у Чикаго із своїм довголіт
нім знайомим, активним 
членом Українського Лікар
ського Товариства Північної 
Америки. Довідавшись про 
те, що я маю намір побувати 
у Трускавці, який, як відо
мо, славиться на увесь світ 
своєю унікальною мінераль
ною водою „Нафтуся", він із 
захопленням вигукнув: 

- Вам поталанило, дру
же! А знаєте чому? - запи
тав і сам же відповів: - Ви 
зможете там запізнатися з 
відомим у медичному світі 

лікарем Володимиром Козявкіним, який очолює регабіліта~ 
ційний центр „Еліта", де лікують хворих дитячим цереб
ральним паралічем. А між іншим, вам щось відомо про цьо
го цілителя-феномена? 

Я соромливо похитав головою і відверто визнав, що це 
ім'я чую вперше. 

~ Як, ви його не знаєте? - здивувався мій знайомий. -
Адже це той самий лікар, який сміливо ступив у двобій з ди
тячим церебральним паралічем, про який у підручникаx на
писано, що наука досі безсила перед цією підступною хворо
бою. Український медик своєю практичною діяльністю спро
стував це твердження, розробивши перспективну методику 
лікування важкої недуги. 

Ви розумієте, що то означає? - продовжував мені утов
кмачувати діяч медичного товариства, — Сотні тисяч нещас
них дітей, прикутиx хворобою до ліжка, одержують шанс 
побачити світло в кінці тунелю. 

На закінчення бесіди дано мені таку пораду: 
- Вам треба зустрітися з цим лікарем-новатором, який 

веде успішний наступ на параліч. 
Пам'ятаючи про цю настанову, я, як тільки прибув до 

Трускавця, відразу розшукав д-ра Козявкіна і домовився з 
ним про зустріч. В умовлений час постукав у двері його кабі
нету. 

З крісла підвівся молодий, спортової статі чоловік, гар
не обличчя якого прикрашала привітна посмішка. Він за
пропонував чай, каву, а потім цілком П0"імериканськи запи
тав: чим можу бути корисним? 

— Коли пацієнт приходить до лікарЯу то той перш 
за все цікавиться: ,,На що скаржитесь?^' У нас, журна
лістів, є також традиційне звернення, з якого в пере
важній більшості випадків починаємо бесі
ду: „Розкажіть, будь ласка, про себе, про свій життєвий 
шлях'\ Це питання я і адресую вам. 

— Почну, як водиться, із самого початку. Народився я у 
важкий повоєнний час, а саме в 1947 році в селі Острожець 
Рівненської области в українській родині. Минали роки, я 
став школярем, а потім, отримавши атестат зрілости, посту
пив до медичного інституту, про який мріяв з дитинства. Ще 
на студентській лаві зацікавився неврологією і психосома
тикою, які і визначили мою подальшу професійну діяль
ність. 

Ставши лікарем, я впродовж кількох років працював у 
Дубнівській районній лікарні. Поруч з виконанням своїx 
службових обов'язків займався розробкою нової методики 
регабілітації хворих дитячим церебральним паралічем, 
складовими елементами якої були прийоми народної меди
цини. 

В той час, мається на увазі совєтський, лікарям катего~ 
ричо заборонялося користуватися засобами нетрадиційної 
медицини і через це я мав серйозні ускладнення з органами 
влади. Та не зважаючи на переслідування, я все ж продов
жував займатися справою, якій вирішив присвятити все своє 
життя... 

— Скажіть, будь ласка, коли загорілося зелене світ
ло, яке відкрило шлях до створення вдосконаленої сис
теми регабілітації? 

— Це сталося у 1989 році, коли я переїхав до Львова і на 
базі шпиталю для інвалідів минулої війни був створений пер
ший у країні центр для лікування дітей хворих церебральним 
паралічем, який дістав назву „Еліта". А два роки тому в 
Трускавці відкрилася його філія, де лікуються діти, прибулі 
з-за кордону, головним чином з Німеччини, а також з Ав
стрії, 1талії, Еспанії та інших країн Европи і Америки. Цей 
заклад утримується німецькими компаніями і лікування 
коштує немалі гроші. В той же час у Львові, де зосереджена 
наша основна база, медичну допомогу дітям та дорослим 
мешканцям України надається безкоштовно. 

— Все, про що ми досі говорили, це була, так би мо
вити, передмова до основних питань, з якими маю на
мір до вас звернутися, Найперше просив би розповісти 
про дитячий церебральний параліч та причини його ви
никнення? 

— Дитячий церебральний параліч, який нaдaJ î буду ско

рочено називати ДЦП, є системним захворюванням дитини, 
яке найчастіше пов'язане з порушенням м'язового тонусу в 
цілому організмі. Найчастіше це - спастика, або напруга 
м'язів, інколи атонія, або відсутність тонусу м'язів чи ате
тоз, тобто сіпання м'язів. До останнього часу вважалося, що 
ДЦП викликується порушеннями діяльности головного моз
ку, в наслідок пологових травм, або асфексії, тобто нестачі 
кисню, чи впливу різних інфекцій, аномалій розвитку. Все це 
відповідає дійсності. Однак складна проблема не була вирі
шена до кінця. Ми вперше довели, що саме хребет відіграє 
суттєву ролю у цій важкій недузі. Між хребцями виникають 
функціональні бльоки, вони не рухаються, як їм це нале
житься робити, через що і розвивається диско-радикулярний 
конфлікт між корінцями, які виходять з хребта і диском, за
тискуються нерви, порушується кровообіг та нервова ім-
пульсація. 

Встановивши цю закономірність, ми випрацювали мето
дику мобілізації та активізації хребців, яка відразу дає від
чутний ефект: нормалізується м'язевий тонус, поліпшується 
кровообіг. Ноги, які досі були холодними, стають теплими, 
дитина, яка не могла рухати пальцями, тримає ложку, 
робить спроби піднятися на коліна. Все це нагадує пуп'янок, 
у якому під час розквіту розкриваються одночасно всі 
листочки. Так і у дитини активізуються всі життєво важливі 
процеси. 

Необхідно відзначити, що хвороба вимагає комплексно
го лікування з обов'язковим підключенням медикаментоз
ної терапії, а також використання різних трав, бджіл, воску 
та водневих процедур, які проводяться в басейнаx, савнаx, 
лазняx. Ще з часів Київської Русі збереглося правило, за 
яким людина могла хати не мати, а лазня була обов'язкова... 

- А між тим, чи може сьогодні медицина завчасно 
визначити, скажімо, під час вагітности жінки, що ди
тина, яка народиться, хворітиме на ДЦП? 

- Певну частину патологічних дефектів можна не тіль
ки встановити, але навіть і усунути, однак для цього потріб
но сучасного медичного обладнання та лікарів високої квалі
фікації. 

- Цікаво було б довідатися: чому вчені та лікарі не 
могли раніше здогадатися про провідну ролю хребта та 
спинного мозку у виникненні такої важкої недуги, як 
ДЦП? 

- Треба визнати, що робилися неодноразові спроби 
створення нових методів лікування ДЦП, варто згадати хоча 
б Войта та Бобата. Онак певної системи, як наша, яка перед
бачає активне втручання в хребет та великі суглоби, не було. 

Про створену нами науково обгрунтовану і перевірену на 
практиці систему регабілітації дітей, хворих на ДЦП, за
говорили у світі три роки тому після її презентації в Мюнхені 
у Медичній академії Німеччини. Саме там наша методика 
була визнана унікальною, яка заслуговує на широке розпов
сюдження, 

(Продовження буде) 



Відзначення 70-ліття СУА 
89-ий і 95-ий Відділи СУА в Кергонксоні, Н. Й. 

влаштовують 

^СВЯТОЧНЕ ВІДЗНАЧЕННЯ" 
70-ліття СУА 

полуденком на Союзівці 
у залі „Веселка" 

в неділю 12-го листопада, год. 12-та полуднє 
В програмі : 

* святочне слово голови СУА АННИ КРАВЧУК 
* виступ хору „ЗОЛОТИЙ ГОМІН" і рецитація. 

Щиро запрошуємо членок і гостей. 

Під патронатом 
с в і т о в о г о КОНГРЕСУ ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ 

ФІЛЬМ 
„УКРАЇНА В ОГНІ ОКРАДЕНА" 

який охоплює все минуле України - від княжої доби до сьогодні, в 
кінцевій фазі продукції. 

Однак фільм вимагає для закінчення додаткових фондів. 
Фільм „Україна в Огні Окрадена" - це найбільша сила, яка покаже 

в правдивому світлі живий образ України. 
Меценати фільму, які пожертвували більше як 1.00О дол., прошу 

вислати знимки розміром 4"x 6". 

ЯРОСЛАВ КУЛИНИЧ. фільмовий продуцент 

Пожертви просимо висилати на адресу: FILM FUND for "UKRAINA V 
OHNI OKRADENA". No of Account 9965. Self Reliance (N.Y.) FCU 108 
Second Ave. New York, N.Y. 10003. 

MAPTA ЛОПАТИНСЬКА 
Докюр-спеціяліст по очних недугаx (офтальмолог), як 
^ катаракт, 
^ трансплянтація корнії 

^ та Інші, включно з медичним і хірургічним лікуванням, 

у співпраці з доктором ДОМIНIКОМ БЕНЕДЕТОМ 

подають до відома українському громадянству, що 
їхня головна офісна практика знаходиться в місті 

Бейон, Ню Джерзі. 
Зголошення приймаються кожного дня по телефоні 

(2О1) 43б-1150 

УВАГАI УВАГАI 
Подається до загального відома громадянства, що в 

ЖОВТНІ 1995 р. 
перший раз в ЗСА 

виступить довго очікуваний 
ДЕРЖАВНИЙ АНСАМБЛЬ ПІСНІ І 

ТАНКУ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІX 
СПРАВ України 

в числі 70 осі6. 
В спонзоруванні цього турне беруть участь: 

Український Народний Союз, 
Український Братський Союз, 
Український Конгресовий Комітет Америки, 
Українсько-Американська Координаційна Рада, 
„Думки про віру" та 
Українсько-Американська Асоціяція Поліціянтів. 

Виступи відбудуться в таких місцевостях: 
Філядельфін, Па. 21-го жовтня 1995 Abington HS 

900 Abington Ave., 
Abington, PA. 
год.; 6-та веч. 
Українська Центра ля 
год.:12-та по пол. 

-"- HS of Arts and Design 
2nd Ave. & 57th Str. 
N.Y. City 
Г0Д.: 4-та no пол. 
High School Auditorium 
Wiswall Ave. & 19th St. 
ГОД. 7-ма веч. 
Kerhonkson Оселя УНА 
ГОД.: 7:З0 веч. 
Дім Молоді 
З01 Palisade Ave., 
Yonkers N.Y. 
ГОД.: 7:З0 веч. 
Soldiers & Sailors 
Memorial НаII 
Flt2geraid HS 
232000 Ryan Rd., 
Warren, Mich. 
ГОД,: 8-мавеч. 
ClementryHS 
Chicago, III. 
ГОД.: 5-та no пол. 
Bethany Col!ege 
Moncato, Minnesota 
ГОД.: 7-мавеч. 
Ukr.-Amer. Center 
З01 Main Str. N/E. 
Minneapolis, Minn. 
ГОД.: 7-мавеч. 

Координатори турне: 

Ню Йорк: Київ: Чикаго: 
Ігор Раковський Володимир Луців Андрій Дур6ак 

Просимо все українське громадянство взяти участь в 
цій небуденній мистецькій імпрезі з нагоди 4-ої Річниці 

Незалежности України. 

Пассейк, Н, Дж. 

Ню Йорк. Н. Й. 

Союзівка 

Йонкерс, Н. Й. 

Піттс6ург, Па. 

Дітройт, Миш. 

Монкато, Міни, 

Міниеаполіс, Мінн. 

Зближається відкриття виставки 
мистецтва Гуцульщини 

Цікава і багата виставка 
народного мистецтва Гуцу
льщини під назвою „Не
змінні Карапати. Ж и в у ч і 
традиції гуцулів" відкрива
ється 21-го жовтня ц. р. в 
Українському Музеї в Ню 
Йорку. Куратором виставки 
є Любов Волинець. 

Виставка є головною 
частиною проекту, до якого 
також включається конфе
ренція на тему гуцульської 
вишивки та експозіційні ка
талоги (один з них — для ді
тей шкільного віку). Ціллю 
проекту є показати невми
рущість українських народ
них традицій, які є питоми

ми населенню, що живе на 
Гуцульщині. Виставка зверне 
увагу на українських еміг
рантів, які продовжують і 
пропагують народні традиції 
культури предків, що посе
лилися в Америці після Дру
гої світової війни. 

На виставці експонува
тимуться знимки з 1991-92 
років, зроблені на Гуцуль
щині професором мистецтва 
з Кортленд коммюніті ко
леджі в Драйден, Н. Й., 
мисткинею і ф о л к л ь о р о -
знавцем Мері Б. Келлі та її 
с п і в р о б і т н и ц е ю ГелІН СІНЦЄ-
бо з Рочестеру, Н. Й., знав
цем народного мистецтва та 

,На ТризубівцГ успішно відбувся 
фестиваль незалежности 

Танцювальний ансамбль „Волошки" виступає в програмі 
святкувань. 

Горшам, Па. (М. Б-й). -
Тут в неділю, 27-го серпня ц. 
p., на 0портовому комплексі 
„Тризубівка" успішно відбу
лося відзначення четвертої 
річниці незалежности Украї-
йи. 

В програмі фестивалю 
були: розвагова програма, 
що включала приземлення 
трьох парашутистів з націо
нальними прапорами Украї
ни і ЗСА, та розваги для мо
лоді під назвою „Місячний 
хід д л я д ітей" , виступи 
танцювального ансамблю 
„Волошки'* і оркестер 
„Львів'яни" і „Карпати". Бу
ли також столики д л я 
набуття мистецькиx і інших 
виробів, як також добірні 
харчі і напої. 

В програмі з привітом 
виступав голова УС0 „Три
зуб" інж. Ігор Чижович, а 
програмою вміло проводив 
д-р Володимир Карпинич. 

Треба підкреслити, що 
українська громада прибула 
чисельно на згаданий фести
валь - біля 1,50О осіб, в то
му числі багато молоді. Піс-

На футбольне грище „Три~ 
зубівки" спадає парашу
тист з українським прапо

ром. 

ля більш формальної части
ни програми присутня пуб
ліка ще довго забавлялася 
при звукаx оркестри „Кар
пати" на тій гарній посілості 
УС0 „Тризуб" біля ФІЛЯДЄ-
льфії. 

Д-р ЄВГЕН 0ЛЕЙКО 
внутрішні хвороби 

приймас у КвінсI і виїжджає на виклики домів, 
Дентист ОЛЬГА ОЛЕНКО 

Профілактика хворі6 псен і зубів. Лікування І протезування. Косме
тична стоматологія. Приймається тільки за попереднім домовленням. 

Адреса у Мангеттені Адреса у Квінсі 

ееят̂  тшш 
У К Р А Ї Н С Ь К Е Р О З У М І Н Н Я Б О Г А 

Сім Закон ів Правильного Ж и т т я 
Заповід і . Молитви . Медитаці ї 
Філософія. Мораль. Обряди 

Книга Лева Силеніса (Автора „Мага Віри'*, 
Засиовииіса РУИВIри) дає В5дповіді на сотні 
нових П и т а н ь з історії реліг ій Азії , Європи, 
археології, антропологі ї , етнографії , філо
софії, філологі ї , культури, моралі

400 сторінок. Тверда оправа. 
„Святе Вчення*' м о ж н а буде придбати 

нього року в книгарняx України, або зве
рнувшись на адресу видавництва: 

252054 м. Київ-54 
вул. Тургенівська 46, „0берет" чи 

P.O. Box 147, Spring Glen, N.Y. 12483 USA 

„Гуцулки" 

ко-лекціонером тканин. 
Подорожуючи по Гуцу

льщині, вони збирали інфор
мацію про збереження та 
продовження традицій на
родного побуту і культури 
місцевого населення. Ціка
вило їх також виробництво 
тканин на Гуцульщині, відо
мих з майстерности ткаць
ких виробів, що втрималися 
не дивлячись на 50 років со-
вєтської влади, і стан, в яко
му вони знаходяться тепер. 
Дослідниці з'ясували, що на
родні традиції не лише збс~ 

(Світлила Мері Б, Келлі) 

реглися в Карпатах, але про
довжуються , їх цінують і 
пишаються ними, а мистец
тво ткацтва процвітає. 

На знимкаx, представ
лених на виставці, можна 
буде побачити чудові фраг
менти карпатських краєви
дів, гуцулів Б пишному на
родному вбранні при різних 
зайняттяx: гуцулка вишиває, 
інша тче, гуцул грає на цим
балах, на трембіті, інші пи-
иіаються результатами своєї 
праці - виробами з дерева 

Поможіть посилкою книжок 
Пароx української като

лицької церкви св. Мйколая 
у селі Великий Любінь на 
Львівидині, о. Зеновій Роман, 
звернувся до нашої редакції 
з проханням допомогти 
книжками збагатити знання 
парафіян. Він пише, що піс
ля довготривалого занепаду 
моралі серед українських 
людей відчувається духовне 
піднесення, але і одночасно 
брак знання у спільноті. В 
селі будують тепер церкву, 
але це не вирішує усіx проб
лем — як пише пароx - „бо 
для духовного і національ

ного відродження є нагальна 
потреба створити парафі
яльну бібліотеку". 

Тому о. Зеновій Роман' 
просить нас допомогти 
книжками або підказати, 
xто в цей спосіб може допо
могти, а доброчинців будуть 
вони згадувати у своїx мо
литваx. 

Книжки можна слати на 
таку адресу: о. Зеновій Ро
ман, вул. Шевченка 8, с-ще 
Великий Любінь, Городець-
кий район, Львівська об
ласть 292532, Україна. 

Будова церкви св. Мйколая в с-щі Великий Любінь 
на Львівщині 

В ТРЕТЮ НАДЗВИЧАЙНО БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ 
відходу у ВІЧНІСТЬ нашої незабутньої 

МАМИ І БАБУСІ 

сл. п. 
МАРІЇ ДАНИШ 

буде відправлена 

СЛУЖБА БОЖА 
21-го жовтня 1995 року 

в церкві св. Юра в Ню Йорку о год. 8:З0 рано. 
Просимо про молитви за спокій душі покійної 

РОМАН і ТАЛЯ ДАНИШ з родиною 

у СВІТЛУ ПАМ'ЯТЬ 

СТЕПАНА ВИТВИЦЬКОГО 
колишнього Президента Української Народної 

Республіки у тридцятьліття його смертм та 
у пам'ять його дружини Меланії 

будуть відправлеиі в день 19-го жовтня ц.р. 
БОГОСЛУЖЕННЯ: 

в церкві св. Юра в Ню Йорку о год. 8:З0 рано; 
в соборі св. Юра у Львові; 
в церкві-пам'яткику св. Андрія в С. Бавнд 

Бруку о год. 11:З0 рано; 
в церкві св. Трійці в Кергонксоні 20-го жовтня 

ц.р. о год. 9:З0 рано. 
Приятелів і знайомих просить згадати покійних у 

своїx молитваx 
син з родиною. 

чи металю, 
Є знимки зроблені під 

час свят та фестивалів, що 
відбувалися в різних околи
цяx Гуцульщини, в яких 
брала участь велика кіль
кість молодиx людей, багато 
з яких одягнені в традиційну 
гуцульську ношу. 

На виставці будуть по
казані гуцульські народні 
строї та окремі частини одя
гу, а також вишивані руш
ники, кераміка, різьба в де
реві, вироби з металю і пи
санки. Там будуть не лише 
експонати з музейної колек
ції, але й позичені у приват
них колекціонерів: з етно
графічної збірки та архіву 
Данила Дмитрикова з Толі-
до, Огайо, а також від май
стрів народного мистецтва, 
які живуть в Америці і зай
маються творчою працею, 
що сприяє збереженні його. 
До цієї групи зараховуємо 
таких майстрів: Малину 
Ставничу-Дзюбу з Баффа~ 
ло , Наталію Кармелюк з 
Вашінґтону, Юрія Костіва з 
Ню Йорку, Дмитра і Евдо-
кію Сороxанюків з Філяде-
льфії. 

У конференції під наз
вою „Гуцульська вишивка'\ 
що відбудеться 21-го жов
тня, візьмуть участь з допо
відями знавці народного 
мистецтва з України - д-р 
Тетяна Кара-Васильєва, ет

нограф і завідуюча відділом 
народного мистецтва Інсти
туту мистецтвознавства, 
фолкльору та етнографії ім. 
М. Рильського, АН у Києві, 
та Людмила Булґакова, ку
ратор колекції карпатських 
вишивок у львівському від
ділі Інституту. Після допо
відей відбудеться дискусія 
при „круглому столі", учас
никами якої будуть: проф. 
Мері Келлі, Гелен Сінсебо і 
Любов Волинець. Ця дис 
кусія буде відбуватися ан
глійською мовою. Запляно~ 
вано також показ фільму, 
знятого на Україні „Сходи до 
неба", в якому йдеться про 
символіку в українській ви
шивці. Доповіді розпічнутЬ" 
ся після сніданку в Україн
ському Музеї, показ фільму 
о год. 3:ЗО, а в год. 6-ій ве
чора святочне відкриття 
виставки. Вступ на цілоден
ну програму виносить 15 
дол. для нечленів, а 10 для 
членів УМ. 

З нагоди виставки вида
но також двомовний ката
лог, в якому є інформації 
про народне мистецтво і по
бут Гуцульщини. Окремий 
каталог виданий є для шко
лярів. Каталог має особливо 
підкреслити, що народні тра
диції були і залишаються 
важливою частиною родин
ного і громадського життя 
гуцулів. 

В ЧЕТВЕРТУ СУМНУ РІЧНИЦЮ ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 
моєї найдорожчої невіджалуваної ДРУЖИНИ 

С В . п . 

МАРІЇ (МУШКИ) 
XОДНОВСЬКОI 

будуть відлравлені 

ПОМИНАЛЬНІ СВЯТI ЛІТУРГІЇ 
у середу 18-го жовтня 1995 р. 

в кагвдральному соборі УКЦ св. Юра у Львові; 
в УКЦеркві св. Юра в Мостиськаx, Україна; 
в УКЦеркві св. Івана Xрестшшія в Нюарку, Н. Дж. 

Прошу пом'янути покійну у своїx молитваx, 
в пам'ять моєї незабутньої д|іужини складаю 500.00 дол. на 

Фонд Допомоги Дітям Чорнобиля Iмені Марії Xодновської. 

Муж-НЕСТОР 

t 
Ділимося сумною вісткою, IДО в неділю 10-го вересня ц.р. 
відійшов від нас наш найдорожчий СИН, IИУЖ, БАТЬКО, 

БРАТ і Д І Д 0 

6л. п. 
стейтовий поліціянт 

РОМАН КАЩИНЕЦЬ 
народився в м. Сколе на Україні. 

ПОХОВАНИЙ на новому цвинтарі св. Андрія в 
Кол4естері, Конн. 

Залишив у глибокому смутку: 
маму - ВІРУ 
дружину - XРИСТИНУ 
дочок - ЛАРI КУПЕР 

- ДЕБОРУ КАЩИНЕЦЬ 
брата - СЕМЕНА КАЩИНЦЯ 
та внуків - МАРКА і ЮЛІЮ 
Вічна йому пам'ять! 

t 
з невимовним болем повідомляємо приятелів і знайомих, 

що в суботу 14-го жовтня 1995 р. відійшов від нас 
ненадійно на 34-му році життя наш 

найдорожчий СИН і БРАТ 

бл. п. 
БОРИС СТЕФАН 
ТУРЯНСЬКИЙ 

Горем прибиті: 
родичі 
брат 
та родини: 

- ЛЮБА і ІВАН 
- Ю Р І Й 

- ТУРЯНСЬКИX 
- ПОЛЯНСЬКИX 
- КОЧЕРЖУК 
- РУДЗIНСЬКИX 
" ШАНД0Р 
~ зєлик 
- ПОПОВИЧ 
- КУЗЬМИ4 
" РОНДЯК 
- ЛАЗIРКО 
- Ґ У Т 
- РIВЕЛЯ 

ПАНАХИДА У вівторок 17-го жовтня о год. 7:З0 веч. в 
похоронному заведенні Литвин і Литвин, Юніон, Н. Дж. 

ПОХОРОН відбудеться в середу 18-го жовтня о год. 9:З0 
ранку з церкви св. Івана Хрестителя в Нюарку, Н. Дж. на 
український православний цвинтар св. Андрія в С. Бавнд 
Бруку, Н. Дж, 



СВОБОДА. ВІВТОРОК, 17-го ЖОВТНЯ 1995 4.19б 

СВОЇМ ВИСТУПОМ МИНУЛОЇ середи, 11-го жовтня, рес
публіканські президентські кандидати мали намір не тільки 
дати змогу виборцям запізнатися з їхніми політичними про
позиціями, але також із ними самими, бо фактом є, що ба
гато з кандидатів є мало знані виборцям, Одначе, як виявля
ється їхні намагання не були надто успішними, а радше нав
паки, бо дали змогу виборцям побачити в їхніx особаx цю іс
нуючу політичну безнадійність. На думку пересічного гро
мадянина ні один з кандидатів не зумів заімпонувати, щоб 
здобути для себе голоси. Тому політичні аналітики твер
дять, що цим разом американські виборці зустрінуться з ди
лемою - не до вподоби те що є, але й немає чим його зас
тупити. 

ВИСТУПАЮЧИ НА пленарному засіданні парляменту, 
канцлер Німеччини Гельмут Коль оприлюднив урядову зая
ву про висліди перших п'яти років німецької єдности. Об'єд
нання країни він назвав „щастям для всіx німців" . „3а це ми 
вдячні нашим друзям і партнерам у світі, й у першу чергу хо
чу згадати Джорджа Буша та Міxаїла Горбачова. Без них 
німецької єдности не було б". Канцлер ствердив, що біль
шість східніx німців прагнула до політичного, економічного і 
громядського порядку, який панував у федеративній рес
публіці. „Сьогодні ми всі стоїмо на міцній основі конституції, 
соціяльного ринкового господарства, вартостей заxідньої 
спільноти і її євроатлантичних установ" , - підкреслив Г. 
Коль. Серед кардинальних змін у світі він назвав розпад со-
вєтської імперії, війну у колишній Юґославії, початок мир
ного процесу на Близькому Сході, демократичні зміни у 
Південно-Африканській Республіці, створення Европейсь~ 
кого союзу і недавнє прийняття до нього нових членів: Фін
ляндії, Швеції та Австрії. 

Олесь Доній... 
(Закінчення зі стор. 1) 

О. Доній підкреслив, що 
дуже важливо підтримувати 
таке спілкування і не зами
катися у власному етнічно
му середовищі. Він пояснив, 
що контакти між молоддю 
світу сприяють обмінові ІН-
формацій і досвідом. Це в 
свою чергу допомагає кра-

МАЄМО НА СКЛАДI КНИЖКУ 

ЯРОСЛАВ XОРОСТШЬ 

РОМАН КОСТЮК 

СПОР7ОВЕ 
ТОВАРИСТВ0 

„УКРАЇНА"г ТОРОНТО' 
(У 35'РІ44П) 

Накладом Спортового Това
риства „Україна", Торонто, 1983 
з друкарні Видавництва ,,Київ", 

сторін 427, ціна S20.0O 

SVOBODA BOOK STORE 
З0 Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 
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ще і ефективніше вирішу
вати численні проблеми, які 
стоять перед організаціями, 
навчає досягати поставлені 
цілі. 

Представник України 
звернув увагу на досвід мо
лодечих організацій в пере
дових країнаx. Як приклад, 
він навів діяльність недер
жавної молодечої організа
ції в Австрії, яку підтримує 
уряд цієї країни. Перед ор
ганізацією стоїть кілька ці
лей: співпраця з молоддю 
всього світу, особливо Азії, 
Африки, Центральної і Сxід-
ньої Европи, підвищення ос
віти і кваліфікації молоді, а 
також допомога в ліквідації 
безробіття в післякомушс-
тичниx країнаx. Крім того, 
організація займається гу
манітарною діяльністю, нап
риклад, в Боснії і Герцего
вині, де вона створила своє
рідний медичний центр ре-
габілітації калік - людей, 
які втратили руки або ноги. 

На думку О. Донія, по
дібну організацію можна бу
ло б створити і в Україні. Це 
дозволило б Україні перехо
пити в Росії ініціятиву в єв
ропейських питанняx і знач
но збільшити свій вплив в 
регіоні. Росія традиційно має 
сильні державні структури, 
за допомогою яких впливає 
на ситуацію в Европі. Недер
жавних структур, які , на 
думку учасника конферен
ції, мають величезну вагу у 
світовій політиці, в неї не
ма. З цього може скористати 
Україна, якщо її молодь 
створить мережу недержав
них молодечих організацій і 
почне активно діяти в Евро

пі, наприклад, організуючи 
допомогу населенню Боснії і 
Герцеґовини. 

„В європейців є усвідом
лення і розуміння, що Укра
їна b Европі мусить грати до
сить важливу ролю, і мати 
принаймні на регіональному 
рівні важливі функції", -
сказав О. Доній. Проте тут 
же він зазначив, що для цьо
го вона повинна стати на но
ги і не тільки економічно. їй 
потрібно ознайомитися із 
новими технологіями і 
передовими законодавства
ми. Однак передусім треба 
засвоїти етику поведінки. Бо 
якими б передовими не були 
технології , які добрі не 
приймалися 6закони, вони не 
діятимуть, якщо люди не 
змінять способу мислення і 
не навчаться жити за зако
ном. 

О. Доній висловив свої 
зауваження щодо ходу кон
ференції. 3а задумом орга
нізаторів цієї світової зуст
річі кожну країну мала пред
ставляти одна особа. Проте 
в дійсності від європейських 
країн було по одному-два 
представники, а від країн 
третього світу — по п'ять-
дев'ять. Це відповідно ві
добразилось на праці цілої 
конференції. Проблеми кра
їн, що розвиваються, часті
ше і глибше обговорювали
ся. Наприклад, розглядала
ся необхідність розвитку те
лебачення і комп'ютерної 
мережі у цих державаx. Та
кими питаннями менше ці
кавляться європейські краї
ни. Тому О. Доній вважає, 
що представникам з Азії, 
Африки і Латинської Аме-

(215)567-1328 
220 S. 20tb Sheef 2);; lu6pora 

(800) 487-5324 
Phlla, PA 19103 

September 6 - 1 9 
Lviv * FHANKIVSK * KARPATY * OLESKO * TERNOPiiyPocHAYiv * KYYIV * KANIV 

HOTELS: Rus * GRAND ' ROXOLANA ^ f 75О 

s train departing daily: Kyyiv - Lviv - Kyylv - S35 per perspn/dotiblc occupancy 

C "̂ New York. Kyyiv 
\ . Chicago. Lviv. Kyyiv 
U k r a i n e New York *Frankvisk 

S77O $aSO 
AUG1- SEW20-
S6PT19 0a28 

KARPATY TRAVEL 
& I M P O R T - E X P O R T 
В УКРАЇНУ, БІЛОРУСЬ, МОЛДОВУ, РОСІЮ І ПРИБАЛТИКУ 

я ^ ПАЧКИ кораблем та літаком 
^^^ (кожна 11 -та пачка безкоштовно) 
^ ^ ХАРЧI - вибір з каталогу 
*^*^ (понад 10О видів високо*ї якості продуктів) 
^ ^ ГРОШІ 
* ^ (просто до рук адресата) 
fTfe КОМЕРЦІЙНІ ВАНТАЖI 
Ш ^ (до і з України) 

НОТАРIЯЛЬНО ЗАВІРЕНІ ПЕРЕКЛАДИ 
з різних мов (українська, польська, російська, 
іспанська, португальська, французька) 

^^^АВIА КВИТКИ 
по всіx країнаx світу 

Щ НАЦІОНАЛЬНІ ТА ФОЛЬКЛЬОРНI АТРИБУТИ 
^ країн сxідньої та середньої Европи 

На кожне замовлення чи пачку ви отримаєте 
поквитування з власноручним підписом отримувача 

ДОСТАВА ЧЕРЕЗ ФІРМУ МІСТ і!ІІШИЯІІІ1 

Наші співлрацІ8ники: 
KARPATY TRAVEL POLISH TRAVEL CENTER 
927 0Iden Ave. 2718 Orthodox St. 
Trenton, NJ Philadelphia. PA 19137 
Tel.: (609) 393-9455 Tel.; (215) 533-1294 

| ^6ЙI9 IЙЙ9IЙЙ^^ 

УВАГАI УВАГАI 
Можливість додаткового 

заробітку для 
підприємливих людей 

прид6айте оголошення для 
??Свободи̂ ^ або 

Українського Тижневика 
(The Ukrainia i i Weekly) 

Ваша винагорода базуватиметься на сумі за 
3І6рані оголошення. Необмежені можливості 
для осіб, які є готові присвятити свій час і досвід. 

3а деталями просимо звертатися до: 
Адміністрації „Свободи" 

Відділ оголошень - Марії Шепарович 

З0 Montgomery St. 
Jersey City, N, J. 07302 

Tel.: (201) 434-0237 

9*9ІіМдййд^0Кі9ійб^^ 

рики було приділено значно 
більше уваги, ніж усім ін
шим. Продуктивність кон
ференції зросла б, якби було 
запроваджено окрім світової 
ще й регіональну співпрацю. 
Це б дозволило ефектив-ні
ше вирішувати проблеми, 
зрозуміліші і ближчі в тому 
чи іншому регіоні. 

з цієї зустрічі, сказав О. 
Доній, стало зрозуміло, що 
на тлі країн третього світу 
проблеми України і решти 
післякомуністичниx країн 
виглядають меншими. Через 
це будь-яка допомога від 
міжнародних організацій бу
де спрямована передусім в 
Азію, Африку і Латинську 
Америку. Україні та іншим 
країнам з комуністичним 
минулим доведеться покла
датися на себе. Проте, об'єд
навши свої зусилля в регіо
нальних організаціяx, вони 
ефективніше даватимуть со
бі раду. Це, за словами О. 
Донія, ще один аргумент на 
користь регіональної спів
праці молоді. 

Представник України ска
зав, що в xоді засідань ви
никла ідея створити постій" 
нодіючу міжнародну моло
дечу комісію, яка співпра
цювала б з 0ОН. Ця ідея, за 
словами О. Донія, не нова, 
але тепер найбільш близька 
до здійснення. До комісії 
пропонується по одному де
легатові від країни. Проте 
вже тепер існує побоювання, 
що ця комісія може бути 
штучною, недіючою, якщо 
ставлення до неї на батьків
щині представників буде лег
коважне. 

Найбільшим досягненням 
конференції О. Доній вважає 
те, що організаційний ко-мі
тет зміг запросити досить 
представницьке коло 
доповідачів, які мали що 
сказати. Перед учасниками 
виступали амбасадори до 
0 О Н , зокрема постійний 
представник Австралії 
Річард Батлер і постійний 
представник Канади Роберт 
Фавлер. Також доповідали 
представники різних міжна
родних організацій, зокрема 
0ОН і ЮНЕСКО. З допові
дями звертались до молодиx 
провідників професори й 
академіки. 3окрема висту
пив д-р Г. Клівленд. 

На закінчення О. Доній 
сказав, що на конференції 
зовсім не обговорено моло
дечу ідею, хоч, можливо, це 
було у плянаx організаторів. 
Що собою являє молоде по
коління, чим воно відрізйЯ" 
ється від старшої ґенерації і 
яку мету має перед собою 
ставити - всі ці питання не 
розглядай0. Учасників зна
йомили тільки з досвідом 
попередніx поколінь. На 
думку О. Донія, його одно
літки у світі „повинні за
мислюватися самостійно про 
свою сутність і самостійно 
шукати не тільки своє місце, 
але й нові ідеї". 

LIVE-IN aid and domestic for 
disabled Ukrainian-American 
lady. Compensation, room and 
board, Additional opportunities 
for babysitting and odd jobs. 
Fluent English a must. 
Long Island, NY. (516) 422-4453 

ПОШУКУЄМ0 
жінку (з частинним знанням 
англійської мови) до опіки двох 
малиx дітей і домашньої праці. 
East Hanover, N.J. 

(2О1)428-1484 

Looking for a woman not older 
than 45 to tive-in, to take care 
after 2 girls (2 years and 4 
years) and hausekeeping. Must 
speak Russian. Call 
(212) 239-1504 (12 noon-5 p.m.) 
or (201) 869-6312 (9 am - Hp.m) 

*РОЗШУКИ* 
Сенів Степанія Матвіївна роз
шукує родину ФЕДОРКИ МА
РІЇ, яка в 20-30-их роках виї
хала із України (Букачівці Ро-
гатинського повіту Станіола-
вівської о6л.). Вона була із ро
дини Сенівиx. Я є дочка її рід
ного брата Матвія Сенів3. Ме
ні відомо, що у моєї тети була 
дочка КАТЕРИНА, яка мала 
дві дочки - ПАТРИЦIЮ і КА-
РОЛЮ. в б0-иx роках прожи
вали в Ню Йорку. В цієї тети 
Марії Федорко була ще сестра 
Катерина, яка проживала у 
Відні (Австрія). Xто знає про 
них або вони самі прошу пи
сати на адресу: 
Україна, 284008, IваноФран-
ківськ А/с 6, Галицька 118 
KB.7. 

ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 
ВІКТОРІЯ ГУЦАЛ член УНС 
ВIдд. 441-го Т-ва їм. Tsipaca 
Шевченка в Taf-̂ дер Бей, Онта
ріо. Канада nov^apna на 82-му 
році життя. Нар. 24-ГО лютого 
1913 р. в Капора, Свсакачаван, 
Канада. Членом УНС стала 1963 
року. Залишила у смутку мужа 
Миколу, дочку Елен МакКінен з 
мужем ДанIелем, трьох внуків 
МиxаIла, БредлIе, ДавнIе, сест
ру Полін Бек, брата Тому Вер-
бовецького та ближчу і дальшу 
родину. Похорон відбувся 4-го 
березня 1995 року на Р1вврсайд 
семетерI в Таидер Бай, Онтаріо, 

Вічна їй Пам'ять1 

Д-р РОМАН КЕРНИЦЬКИЙ член 
УНС Відд. 204-го Т-ва їм. А, Гон-
*саоенка в Ню ЙоокV. Н.Й. помер 
5-го лютого 1995 року на 75-му 
році життя. Нар. 1919 року в 
СнятинI. УкраГна. Членом УНС 
став 1967 року. Залишив у смут
ку дружину Ольгу, доню Піду з 
мужем МI4ИЛ, сина Ігоря Iва-
ника, внуків: Ромчика, Михася і 
Кіш Оксану, сестру Любу Гась* 
ко з мужем Осипом, братову 
Домініку Керницьку зI сином 
Романом Керницьким, кузинку 
Тамару з мужем Порфірієм І 
синами Зеновієм і Олегом. По
хорон відбувся 8-го лютого 1995 
року на Dale МетогіаI Park in 
Chesterfield. Virginia. 

Вічна Йому Пам*ятьI 

Мирон Заліпський, секр. 

ДЖ03ЕФIНА ФЕДИК член УНС 
Відд. 45-ГО Т-ва „Любов" у 
Філядельфії, Па, померла 15-го 
червня 1995 року на 94-му році 
життя. Членом УНС стала 1951 
року. Залишила у смутку Ольгу 
Луцак і сина Романа. Похорон 
відбувся 19-го червня 1995 року 
на цвинтарі св. Марії на Факс 
Чейсі у Філядельфії, Па. 

Вічна їй Пам'ятьI 

Микола Пришляк, секр. 

Сотник РОМАН БАРИЦЬКИЙ 
член УНС ВІДД. 439-го Т-ва ім. 
Євгена Коновальця в Субирі, 
Онт. помер 6-го травня 1995 
року на 82-му році життя. Нар. 
4-го січня 1913 року в селі Я3лі
вець, 3аx. Україна. Членом УНС 
став 1972 року. Залишив у смут
ку дружину Євгенію, сина Ми-
рона з дружиною Брендою І 
двоє внуків Брасна І Дану. По
хорон відбувся 11-го травня 
1995 року на цвинтарі Дивізий-
никIв в Оквил, Онтаріо, Канада. 

Вічна Йому Пам'ятьI 

ВIЛЛIЯМ ДУДАК член УНС Від
ділу 27-ГО в Нюарку, Н. Дж. 
помер 22-ГО липня 1994 року на 
80-му році життя. Нар. 28-го 
травня 1914 року в Нюарку, 
НДж. Залишив у смутку сина 
Петра, внуків Xристофера, Ада-
ма і СтефанIю та сестру МарIю 
Кальбу. Похорон відбувся 27
го липня 1994 року на цвинтарI 
Ґейт оф Гевей в Iст Гановер, 
Н Д ж . 

Вічна Йому Пам'ять1 

Секретар 

* ПРАЦЯ ^с 

ПОШУКУЄМ0 
чоловіка до праці при 6агато-
родинному домі в КвIнсі, Н. Й. 
Помешкання на місці. Телефо
нувати на число: 
(718) 784-72б8 по 5-ій год. веч. 

(718) 459-1651 

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

С8ЕТЕРИ, ВОВНЯНІ ХУСТКИ, виши~ 
зані жіночі 6ЛЮ304КИ, виш. о6руси, 

і т. п., кераміка, різьба 
в Арці - ДЕШЕВО 

т̂с- R E A L ESTATE * 

ПРОДАСТЬСЯ 
3-кімнатне помеиікаиня в 
м. Києві. 3а інформацією 
звертатисн: 

Тел..: (416) 530-2454 

-̂ FUNERAL DIRECTORS 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯX 
ЛУIС НАЙҐРО - директор 

ДМИТРИК 

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

(212) 674-2568 

MARY JO KORNOWA longtime 
member of the UNA Branch No. 
165 Taras Shevchenko Society in 
Toledo, Ohio died on april 16, 
1995 at the age of 74. She was 
born in 1920 in Rossford, Ohio 
and became a member of \he UNA 
in 1943. She is survived by hus
band Paul; son Paul (Luann) Kor-
nowa, daughter, Patricia A. (Ge
rald) Brey, brothers - Edward 
(Jenny) Heinrlch, Ralph (Lee) 
Heinrich, Wiiliam Sevenish, Ri
chard (Nancy) Sevenish, grand
children - Megan, Alyssa, Lauren 
Kornowa; Melissa and AIlison 
Messmer and CraIg and AIlison 
Bray. The Family, friends and the 
UNA community attended the 
funeral of the deceased on april 
20, 1995 in Calvary cemetery in 
Toledo. 

Вічна їй Пам'ять! 

Mary К. Pelechaty, Sekr. 

ГЕРРІ КРАСIЦЬКИЙ член УНС 
Відд. 94-ГО Т-ва їм. МвркIяна 
Шашкевича в Гемтремісу, Мжш. 
помер 31-го травня 1995року на 
76-му роц\ життя. Залмшмв у 
смутку дружину Евангепину. 
Похорон відбувся на цвинтарі 
Мт. Олівет, в Дітройті, Миш. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Секретар 

РОБЕРТ ГАРПАН ГИРЛI член 
УНС ВІДД. 75-ГО в Дітройті. Миш. 
помер 22-ГО квітня 1995року на 
78-му році життя. Нар. 12-го 
лютого 1917 року в Папорте, 
Iнд. Членом УНС став 1949 
року. Залишив у смутку дочку 
Лізу Джов ВіллIямс. Похований 
в крематорії Roseland Park in 
Berkley. Mich. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Секретар 

АННА П. САВЧИН член УНС 
Відд. 22-го Т-ва „Доброї Волі" в 
Чикаго, Iлл. померла 24-го бе
резня 1995 року на 80-му році 
життя. Нар. 1914 року ш Чикаґо, 
Iлл. Членом УНС стала 1960 
року. Залишила у смутку сина 
д-ра Роберт8 Савчина І маму 
БессI Пашко. Похорон відбувся 
28-го березня 199S року на цви
нтарі св. Мнколая є 4HKefo, Inn. 

Вічна їй Пам'ять! 

Гелен Б. 0пек, секр. 

МИХАЙЛО КРАЙВИК член УНС 
Відд. 112-го Т-ва ім. св. Марії в 
Пармі, Огайо. Помер 3-го трав
ня 1995 року на 52-му році жит
тя. Нар. 25-ГО КВІТНЯ 1942 року в 
Ґренттавн, ВВА. Членом УНС 
став 1951 року. Залишив у смут
ку дружину Діяну. Похорон від
бувся на цвинтарі ГолI Кросе в 
Пармі, Огайо. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Мері Капраль, секр. 

МИХАЙЛО МУШИНСЬКИЙ 
член УНС Відд. 174-го Т-ва „Ва
тра" в Дітройті, Миш. помер 1 ^ 
го червня 1995 року на 83"Му 
році життя. Нар. 1911 року в 
Україні. Членом УНС став 1965 
року. Залишив у смутку дружи
ну Валентину, дочку Адріяну 
Тарнавську з мужем Олесем та 
внуками Орестом і Павлом; 
сина Віктора з дружиною Наді
єю та дітьми Едвардом, Л Iсою І 
0лейкою; ближчу і дальшу ро
дину в Україні. Похорон відбув
ся на цвинтарі „Оливна Гора" в 
Дітройті, Миш. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Атанас Слюсарчук, секр. 

МАРІЯ ЛУЧИШИН член УНС 
Відд. 112-го Т-ва ім. св. Марії ш 
Пармі, Огайо померлг 28-го 
серпня 1994 року на 87-му році 
життя. Нар. 3-го СІЧНЯ 1905 ро*су 
у ВільмінґтонI, Дел. Членом 
УНС стала 1939 року. Залишила 
у смутку дочку Олену Xм^ляк. 
Похорон відбувся 31-го серпня 
І994 року на цвинтарі свв. Пет
ра І Павла в Пармі, Огайо. 

Вічна їй Пам'ять! 

Марія Капрал, секр. 

МАРІЯ БI4АК член УНС Відд. 
20-го Т-ва „Згода" у Воррен, 
Миш. померла 17-го червня 1995 
року на 75-му році життя. Нар. 
1920 року в Гемтремку, Миш. 
Членом УНС стала 1939 року. 
Залишила у смутку мужа Стен-
лI, сестер Анну Попик І Стефа-
нIю ПричIтко, племінників 1 пле
мінниць. Похорон відбувся 21
го червня 1995 року на цвинтарI 
„Воскресіння" в Клінтон Твп. 

Вічна їй Пам'ятьI 

Роман Куропась, секр. 

ІВАН ПИВОВАРЧУК член УНС 
ВІДД. 303-го Т-ва ім. Івана Мазе
пи у ФлIнтI, Миш. помер 16-го 
черня 1995 року на 82-му році 
життя. Нар. 1913 року в селі Зуб-
рець, Бучач, Україна. Членом 
УНС став 1960 року. Залишив у 
смутку дружину Юлію (з дому 
Копій), сестрінкIв Михайла і 
Романа Пилиповиx з родинами, 
приятельку Катерину Ковасе-
ВИ4, дочку МарIю Джурило в Ук
раїні, п'ятеро внуків І правнука. 
Похорон відбувся 19-го червня 
1995 року на New Calvary Catho
lic Cemetery in Flint, Mich. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Василь Лещук, секр. 


