
SVOBODA 
U K R A I N I A N D A I L Y 

Палг'ятайліо про Україну! 

СВОБОДА 
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 

VOL. СІІІ. Но. 22а JERSEY CITY and NEW YOftK, SATURDAY NOVEMBER 30, 1996. CENTS 75 ЦЕНТІВ ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ЙОРК СУВОТА, 30-̂ го ЛИСТОПАДА t996 p. Ч, 229. РІК CHL 

Київ зміцнить відносини з НАТО 
Київ. — Україна неза

баром поглибить свої від
носини з НАТО, почавши 
забезпечувати свої інте
реси при поширенні аль
янсу на Схід, повідомила 
26-го листопада УНІАР, 
покликаючись на керів
ника управління політич
ної аналізи і плянування 
Міністерства Закордонних 
Справ Ігоря Харченка. 

„Протягом найближ
чих місяців розпочнеться 
праця пдодо випрацювання 
механізмів застереження 
інтересів України при по
ширенні НАТО", — ска
зав на пресконференції в 
МЗС І. Харченко, підсу
мовуючи минулотижневу 
поїздку заступника мі
ністра закордонних справ 
Антона Бутейка по кра
їнах Европи, які є члена
ми НАТО. А. Бутейко від
відав Францію, Великоб
ританію, Німеччину, Бе
льгію та Голляндію, де 
обговорив забезпечення 

інтересів України при по
ширенні альянсу. 

За словами І. Харчен
ка, А. Бутейко, виступа
ючи на засіданні сесії Пів-
нічно-атлантійського обо
ронного союзу в Парижі, 
зазначив, що нова Консти
туція не забороняє Укра
їні приєднуватися до вій
ськових бльоків. Проте, 
за словами І. Харченка, це 
не означає, що Україна 
тепер хоче вступити до 
НАТО. 

Відповідаючи на запи
тання журналістів щодо 
суті особливого партнер
ства НАТО з Україною, 
якого домагається остан
ня, І. Харченко сказав, що 
угода регулюватиме від
носини в політично-прав-
ному пляні, формалізу
ватиме положення про 
сферу політичного, війсь
кового і військово-техніч
ного співробітництва. 
Конкретніших деталей він 
не навів. 

Вирішують проблеми 
забезпечення української армії 

Київ (УНІАР).— Тут у 
вівторок, 26-го листопа
да, в Міністерстві Оборо
ни України відбулася пре
сова конференція, на якій 
начальник тилу Збройних 
Сил України генерал-пол
ковник Григорій Міхайлі-
ченко розповів про стан 
забезпечення української 
армії. 

За його словами, пере
віркою встановлено, що 
стан тилового забезпе
чення задовільний. Горо
дину у сховища завезено 
завдяки допомозі місце
вих державних адмініст
рацій. Вони ж допомогли 
армії зробити резерви 
круп, борошна та інших 
продуктів. 

З одягом ситуація наба
гато складніша. Вояки і 

сержанти мають лише 
робочі строї, але не ма
ють парадних, а офіцери і 
прапорщики навіть робо
чим одягом забезпечені 
лише на 40-60 відсотків. 
Намагаючись виправити 
становище, керівники ук
раїнської армії звернулися 
до підприємств легкої 
промисловости Києва, 
Чернігова і Черкас. 

Міхайліченко поін
формував, що міністер 
оборони України генерал-
лейтенант Олександер Ку-
зьмук оголосив пріоритет
ними напрямками праці 
військового керівництва на 
1997 рік вирішення житло
вої проблеми військово
службовців і фінансового, 
речевого та харчового заб
езпечення. 

Европейська комісія затвердила 
плян дій щодо України 

Київ (УНІАР). — У вів
торок, 26-го листопада, 
пресова служба Пред
ставництва Европейської 
комісії в Україні повідо
мила, що 20-го листопада 
Европейська комісія зат
вердила плян дій Евро-
пейського союзу для Ук
раїни. 

Документ передбачає 
виконання двох взаємо
пов'язаних цілей: надання 
українським органам вла
ди посиленої політичної 
підтримки з боку Евро-
пейського союзу з огляду 
на бажання України закрі

питися в європейських 
структурах; вивчення за
собів для більш удоскона
леної допомоги та поси
лення зв'язків між Украї
ною і країнами європей
ського співтовариства. 

Плян дій висвітлює 
сфери, у яких уже досяг
нуто значного прогресу у 
відносинах з Україною, 
починаючи від 1991 року, 
та пропонує шість сфер 
діяльности. 

Зокрема, Европейський 
союз вирішив, що у спів-

(Закінчення на стор. 3) 

На етіопському літаку летіла 
українська військова делегація 

Київ (УШАР). —У вів
торок, 26-го листопада, у 
Міністерстві Оборони Ук
раїни повідомили, що на 
етіопському літаку, захоп
леному терористами 23-го 
листопада, летіла україн
ська військова делегація, 
очолювана першим заступ
ником командуючого Вій-
ськово-Повітряних Сил 
України генерал-лейтенан
том Віктором Сгрельнико-
вим. Троє українських вій-
ськово-службовців врято
вано, четвертого покищо не 
знайдено. 

Українська військова де
легація перебувала в Етіо-
пії, де провела переговори 
про модернізацію бойових 
літаків МІҐ-21 і поверта
лася в Украшу літаком егі-
опської авіяком-панії Боінґ-
767. 

Катастрофа літака ста
лася після вимушеної 
посадки на воду поблизу 
острова Ґранд-Комор. Як 
відомо, терористи не пові
рили пілотові, що закін
чується паливо і змусили 
його летіти до Автралії. 
Коли палива нестало і 
мотори заглухли, пілот 
спробував посадити літа
ка на воду. Після зіткнен
ня з водою літак розко
ловся на три частини. Із 
163 пасажирів і 12 членів 
залоги врятовано лише 52 
особи, в тому числі кі
лькох американців і трьох 
українців: генерала В. 
Стрельникова, полков
ника Віктора Лисого і під
полковника Василя Юха-
чова. Доля четвертого — 
підполковника Євгена Дє-
ряєва невідома. 

Закон України про власність є 
досить ефективний 

Київ (УНІАР). — Фа
хівці Української фондо
вої біржі (УФБ) ком
плексно дослідили зако
нодавчу базу України що
до ринкової взаємодії емі
тентів та інвесторів і вия
вили, що закон про влас
ність гарантує захист 
прав, однак його викорис
товують недостатньо. 

На думку заступника 
голови правління УФБ 
Володимира Одінцова, ви
користання всього потен-
ціялу закону сприяло б 
поглибленню ринкової 
взаємодії емітентів та ін
весторів. Адже в законі 
всі форми власности — 
приватна, колективна, 
державна — є рівноправ
ними, всім забезпечується 
рівні демоі?:ратичні умови 
використання цих прав. 

Оскільки емітент цінних 
паперів та інвестор зав
жди є власниками певних 
фондів і майна, то вказані 
нормативно-правні гаран
тії закону про власність 
торкаються їх прямим 
чином. 

З іншого боку, цінні па
пери не є тільки видом 
грошових документів, але 
й об'єктом права влас
ности. Тому право влас
ности на цінні папери не
обхідно регулювати і за
хищати механізмами за
кону про власність. В. 
Одінцов запевняє, що за
конодавча база України в 
питаннях фондового рин
ку є цілком досконалою, а 
поширення думки про її 
недосконалість лише га
льмує динаміку біржово
го ринку. 

/. Родіонов не хоче спільного базування ЧФ 
Москва. — Міністер 

оборони Росії Ігор Родіо-
нов сказав після зустрічі 
зі своїм українським 
партнером Олександром 
Кузьмуком, що Росія не 
погодиться на спільне ба
зування фльот обох країн 
в Севастополі, повідомив 
27-го листопада „ОМРІ 
Дейлі Дайджест", покли
каючись на російські за
соби масової інформації. 
Як відомо^ О. Кузьмук 
очолював українську вій
ськову делегацію на пере
говорах в Москві, де було 
підписано ряд угод між 
міністерствами оборони. 

Однак І. Родіонов від
кинув постійні зазіхання 
на Севастопіль з боку по
садника Москви Юрія 
Лужкова і заявив, що Ро
сія повинна погодитися з 

фактом, що Крим і Се
вастопіль належать Украї
ні. 

О. Кузьмук відстоював 
те, щоб Військово-морсь
кі сили України базували
ся в Севастополі, і перед
бачив, що на подальших 
переговорах це питання ви
рішиться. У тому, що не
має компромісу, винні 
„треті сили" в Росії, Ук-ра-
їні та інших державах, ска-
зав І. PogqioHOB. Вони̂  за 
його словами, сподіва-ють-
ся підірвати росісько-ук-
рашське співробітництю. 

Незважаючи на роз
біжності у питанні поділу 
Чорноморьскої фльоти, 
два міністри підписали 
двосторонній плян спів
праці на наступний рік, зо
крема щодо протиповітря
ної оборони і зв'язку. 

Україна і Туреччина взаємно 
збільшать товарообіг та інвестиції 

Анкара, Туреччина. — 
Президент Леонід Кучма 
під час своєї дводенної ві
зити до Туреччини, 27-29-
го листопада, підписав з 
урядовцями цієї країни 
ряд економічних угод, які 
сприятимуть товарообі
гові між двома держава
ми і, зокрема, двосторон
нім інвестиціям, повідо
мила 29-го листопада 
УНІАР. 

Л. Кучма і президент 
Туреччини Сулейман Де-
мірель наголосили після 
завершення своєї зустрічі, 
що пріоритетом перегово
рів були питання пожвав
лення торговельно-еконо
мічного співробітництва. 

„Вдвічі підняти това
рообіг між країнами — це 

конкретне завдання, яке 
ми поставили одне перед 
одним, — повідомив Л. 
Кучма журналістів. — Це 
дійсно велика програма". 

Згадуючи свій виступ 
на засіданні Українсько-
турецької ділової ради в 
Стамбулі, який був при
свячений інвестиційним 
можливостям в Україні, 
Л. Кучма сказав: „Ми за
клали міцну правну базу і 
сьогодні необхідність цієї 
бази була підтверджена на 
цьому українсько-турець
кому форумі, бо багато 
виступало підприємців 
турецьких, які зацікав
лені в різноманітному 
бизнесі в Україні і готові 

(Закінчення на стор. 3) 

Визначено ситуацію щодо 
безпечности американських міст 

Ню Йорк. — Кількість 
поліційних сил не має без
посереднього зв'язку з 
безпечністю міста — 
стверджує в найновішому 
числі часопис „Мани", 
який визнав Емерст, Н. 
Й., за найбезпечніше міс
то ЗСА. Водночас Нюарк, 
Н.Дж. є найнебезпечні-
шим. 

Перелік найбезпечні
ших американських міст 
виглядає так: Емерст, Н. 
Й.; Таузенд Овкс, Каліф.; 
Ірвайн, Каліф.; Вірджінія 
Біч, Ва.; Лівонія, Миш; 
Плейно, Тек. 

В списку найнебезпеч-
ніших міст визначено: 
Нюарк, Н.Дж., Атланта, 
Джа.; Сейнт Луїс, Мо.; 
Ню Орлінз, Ла.; Дет

ройт, Миш; Балтимор, 
Мд,; Маямі, Фла; Вашінґ-
тон, Дистрикт Колюм-
бія; Флінт, Миш. і Бир-
мінґем, Ала. 

Телефонічне опитуван
ня, в якому взяли участь 
501 осіб, показало, що 
респонденти найбільше 
турбуються вриванням 
зловмисників до будинків 
чи помешкань. Дві трети
ни опитаних ствердили, 
що вривання несе з собою 
поважну небезпеку для 
них та іх родин. Далі як 
небезпеку названо: кра
діж авт — 61 відсоток, 
пограбування — 60.5 
відс, тажкі напади — 50 
відс, ґвалтування — 48.5 
відс. і вбивство — 40 від
сотків. 

Взаємини між Вашінґтоном і Пекіном покращуються 
Вашінґтон. — Держав

ний секретар ЗСА Воррен 
Кристофер, виступаючи 
на телевізії, сказав: "Аме
рикансько-китайські взає
мини останнім часом 
значно покращилися і діс
тали під собою міцну ос
нову". Цьому, на його 
думку, дуже посприяла 
недавня зустріч між пре
зидентом Биллом Клін
тоном і головою КНР 
Джіянґ Земіном, котрі 
домовилися обмінятися 
візитами протягом най
ближчих двох років. 

На запитання, чи не 
приносять З'єднані Стей-
ти Америки в жертву пра
ва людини в Китаї в ім'я 
зміцнення стосумків між 
двома країнами, держав
ний секретар відповів: 
"Права людини і далі ма
ють для нас величезне 

значення". При цьому він, 
однак, додав: "Китай — 
це важлива країна з ве
личезною економікою. 
Нас також поєднує з ним 
ряд досить важливих пи
тань безпеки, включно з 
Північною Кореєю, Ра
дою Безпеки ООН, боро
тьбою з тероризмом і 
наркотиками". 

Кристофер сказав, що 
очікуванні американсько-
китайські зустрічі у вер
хах дадуть можливість 
обговорити питання про 
права людини, і нагадав, 
що він активно обговорю
вав цю тему під час не
давньої візити в КНР. 
"Спробувати ізолювати 
Китай було б, з нашого 
погляду, короткозорою і 
нерозумною політикою", 
— підкреслив державний 
секретар. 

ПОСЕЛЕНЦІ ЗУСТРІЛИСЯ З Я. АРАФАТОМ 
Єрусалим, Ізраїль. ~ 

Група жидівських посе
ленців зі західнього бере
га Йордану зустрілася у 
вівторок, 26-го листопа
да, у Вифлеємі з лідером 
палестинців Ясіром Ара-
фатом, щоб обговорити 
перспективи спільного 
проживання жидів і ара
бів. 

Ця зустріч відбувался в 
ті дні, коли палестинці й 
ізраїльтяни намагаються 
прийти до компромісного 
рішення щодо виведення 
ізраїльських війск з Гебро-
ну, де проживає 500 жидів
ських поселенців і понад 
130,000 палестинців. 

Під час зустрічі з Я. і^а-
фатом сторони намагали
ся знайти спосіб унемож
ливити подальші конфлік
ти між двома національ-но-
релігійними громадами 

Геброн>% серед яких в ос
танній час панує войов
ничість і екстремізм. 

Давид Бедеїн, поселе
нець з Єфрату, повідо
мив, що Я. Арафат був 
привітний, вгостив усіх 
кавою і 90-хвилинна зуст
річ пройшла „в сердечній 
атмосфері та по-ділово
му". 

Приводом до цієї зуст
річі стало рішення Я. 
Арафата про призначення 
посередника між жидів
ськими і палестинськими 
підприємцями, у функції 
якого входить схвалення 
економічних і господар
ських угод між ними, в 
останні тижні ряд корис
них для обох сторін угод 
були унеможливлені че
рез загострене жидів
сько-палестинське проти
стояння. 

ГОЛОВА КРИМСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
РЕКОМЕНДУЄ СКОРОТИТИ ШТАТ 

СИМФЕРОПІЛЬ. — Голова Вер
ховної Ради Автономної Республіки 
Крим Василь Кисельов під час 
зустрічі з представниками засобів 
масової інформації сказав, що на
віть за короткий час перебування на 
цьому пості він побачив, що чимало 
керівників, як у районах, так і в мі-

постам: вони не лише не володіють і 
не керують ситуацією, але й не 
знають, що робиться в їхніх галу
зях чи міністерствах. Голова крим
ського ііарляменту має намір за
провадити деякі зміни в секретарі-
яті очолюваного ним парляменту, 
включно зі зменшенням числа пра
цівників. Він вважає, що є необхід
ність також переглянути штат 
кримського уряду. За словами Ки-
сельова, промислові і сільсько-гос
подарські підприємства випускають 
продукції в чотири рази менше, ніж 
десять років тому, а число праців
ників урядових структур зросло від 
300 до 1,200 осіб , тобто також у 
чотири рази. Водночас у місті зу
пинено всі ліфти у високих будин
ках з причини виходу з ладу меха
нізмів і ніхто нічого не робить, щоб 
зліквідувати ці та багато інших 
проблем. 

ВИМАГАЮТЬ РОСІЙСЬКИХ 
ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПЕРЕДАЧ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ. — Тут 
представники Громадянського Кон
гресу України провели акцію про
тесту проти скорочення передач 
московського каналу "Громадське 
російське телебачення" (ГРТ) і за
провадження замість нього україн
ських телевізійних передач третьо
го каналу. В пікеті біля обласної 
адміністрації взяла участь також 
обласна організація Партії "Слов'
янська Єдність". Учасники пікету 
вимагали відновлення передач ГРТ 
в повному обсязі, резиґнації та по
карання голови державної телера-
діокомпанії України Зиновія Кулика 
і підписання широкомаштабного до
говору з Росією. Відключення ро
сійського телебачення учасники ак

ції назвали "берлінською стіною" 
між Україною і Росією. 

СКАРЖАТЬСЯ НА МОРАЛЬНУ 
ТРАВМУ 

ЛУГАНСЬКЕ. — Депутатська гру
па "Союз — за соціяльну справед
ливість і народовладдя" Луганської 
Обласної Ради скерувала заяву на 
адресу Президента України Леоніда 

^ ^ ^ ^ r t p f e m Ш й і ВДІЗМЛьг 
ної ради з питань телебачення і ра
діомовлення, у якій висловлено 
протест "властям та чиновникам від 
телебачення" з приводу нанесен-ня 
мешканцям области чергової 
"моральної травми" зменшенням 
до мінімуму передач ГРТ. Автори 
звернення вимагають відновлення 
російських передач в повному об
сязі та проведення парляментар-
ного розслідування факту передачі 
телевізійного каналу корпорації 
"Інтер" без урахування думки меш
канців области. 

ХАРКІВ'ЯНИ ЩЕ БІЛЬШЕ ОБРАЖЕНІ 

ХАРКІВ. — Тут з ініціятиви Гро
мадянського Конгресу України та 
при підтримці обласних організації 
Соціялістичної Партії, Об'єднання 
Військовослужбовців Резерви, Пар
тії Слов'янської Єдности та Партії 
"Міжрегіональний Бльок Реформ" 
відбулося пікетування обласної ад
міністрації та обласної державної 
телерадіокомпанії. Учасників акції 
було понад 300 осіб і вони виступа
ли на захист свободи слова, вима
гали резиґнації Зиновія Кулика і 
"виконання міжнародних зобов'я
зань щодо збереження єдиного ін
формаційного простору СНД, взя
тих на себе Україною за Ашгабад-
ською угодою 1992 року, неухиль
ного дотримання статті 19 пакту про 
громадянські права, ратифіко
ваного Україною ще в 60-их роках", 
де передбачено право гроліадян на 
вільне отримання інформації, не
залежно від державних кордонів. 
Від керівників области учасники 
акції вимагають віднайти гроші для 
забезпечення передач ГРТ силами 
области. Представники партій лівої 
орієнтації закликали створювати на 

підприємствах робітничі комітети 
для "знищення антинародного кур
су" урядової політики. 

КРИМСЬКИЙ ПАРЛЯМЕНТ ЗУПИНИВ 
ДЕЛЕҐАЛІЗАЦІЮ ПАРТІЙ 

СИМФЕРОПІЛЬ. — Верховна Рада 
Криму розглянула наказ Головного 
управління Міністерства Юстиції 
України в Криму про ліквідацію ре-
єстрацп кримських партій через не^ 
узгодженість з українським законо
давством про об'єднання громадян. 
Кримські парляментаристи поста
новили зупинити дію розпоряджен
ня про делеґалізацію кримських 
партій до врегулювання законодав
чим способом питання про консти
туцію Автономної Республіки Крим. 

КОМЕНТУЮТЬ УБИВСТВО 
ЧЕЧЕНСЬКОГО СПІВАКА 

ОДЕСА. — Лідер УНА Дмитро 
Корчинський прокоментував убив
ство відомого чеченського співака 
Імама Аліма Султанова, що стало
ся в Одесі. До його помешкання 
вдерлося двоє невідомих, які, зчи
нивши стрілянину, повбивали усіх, 
хто був у кімнаті. Загинув І. Сул-
танов, його гість Абуязід Шаїпов та 
музичний асистент співака, ім'я 
якого не повідомляється. Живим 
залишився один з гостей, який саме 
був у ванній кімнаті. "Це одне з не
багатьох політичних убивств на те
риторії України", — зазначив Д. 
Корчинський, який припускає, що 
цей злочин вчинено російською роз
відкою. Голова Політичної рефе-
рентури УНА Анатолій Лупиніс заз
начив, що це "один із кроків перене
сення військових дій на територію 
України" і що це фактично є "теро
ристичний акт проти України і Чечні 
водночас". І. Султанов прибув до 
Одеси за тиждень до загибелі і мав 
виступити перед чеченськими вті
качами з благодійним концертом. 
Чеченський конгрес вайнахів запе
речує зв'язок співака з мафією і 
розглядає вбивство як розправу з 
улюбленцем чеченського народу, 
здійснену в ході античеченської по
літики "партії війни" в Москві та її 
"п'ятої колони" в Україні. 

В A ] V I E P H I | ; i 
К О Л И Ш Н І Й П Р О К У Р О Р ІЗ повіту Сомерсет в Ню 
Джерзі Ніколас Біссел застрілився в готелевій кімнаті 
в Лофлин, Невада, коли там віднайшли його поліційні 
представники, щоб арештувати за утечу перед прису
дом, що чекав його за грошові надужиття. Губернатор 
стейту Ню Джерзі Кристін Тодд-Віттман заявила, що 
своїм самогуібством Н. Біссел щераз показав свій его
їзм, втікаючи від консеквенцій та залишаючи жінку, 
троє дітей і маму. 

КОМІСІЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ стейту Ню Йорк 
переголосувала доручення, яким телефонічна компа
нія Найнекс буде змушена заплатити своїм відборцям 
певну грошову компенсату за погану обслугу і за по-
лучення з іншою телефонічною компанією, Белл Ат-
лантік. Члени комісії не є згідні дати дозвіл на з'єднан
ня цих двох телефонічних служб доки Найнекс не 
дасть сатисфакції своїм клієнтам за погану обслугу. 

У С В І Т І 

СЛАВНИЙ ВІД ЧАСУ СВОЄЇ побудови тунель, що 
в'яже Францію з Англією на просторі 32 миль, стоїть 
тепер перед великими труднощами після того як 18-го 
листопада загорівся тягаровий поїзд, що їхав із Фран
ції. Шкода з вогню не є так у людях, бо лише вісім осіб 
мало пораження димом, але у вивінуванні та у за-хи-
танні довір'я до того тунелю. Направа шин, які стопи
лися від горячі, буде тривати довший час, а з тим по-
лучення не буде можливе саме у найбільш живому се
зоні перед Різдвом. 

в ЯПОНІЇ РОЗГЛЯДАЮТЬ можливість впровадити 
офіційно продаж пілюль, якими контролюється вагіт
ність у жінок. Японія — це одна із дуже нечисленних 
держав, де такі пілюлі ще не дозволяють продавати. 
Проти впровадження пілюль протестують жінки, але 
також офіційні чинники мають багато застережень що
до такої контролі народин. 
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Микола Світуха 

в Україні говорять 
про диктатуру 

На недавній пресконференції у Верховній Ра
ді України її депутат, одна зі співголів Прогре
сивної Соціялістинної Партії України Наталя 
Вітренко заявила, що "президентські перегони 
в Україні починаються з закручування всіх гайок 
і створення диктатури". Н.Вітренко вважає, що 
в країні розпочався другий, "кривавий" етап ре
форм, коли "незалежна преса і розмаїття думок 
стає непотрібним владним структурам". Інший 
співголова згаданої партії Володимир Марчен-
ко додав, що "в Україні відсутній такий елемент 
демократії, як право опозиції висловлювати своє 
ставлення до політики владних структур". 

Такі висловлювання більш ніж дивують, по-
скільки вже сам факт проведення подібних прес-
конференцій з дальшим їх висвітленням у засо
бах масової інформації заперечує ці інсинуації. 
Застрашуючих голосів про можливість диктату
ри в Україні не бракує. Тому відразу б варто за
значити, що диктат ніколи не був там у пошані. 
Тим більше, не знайшла в українського народу 
підтримки лихої пам'яті марксистсько-ленін
ська диктатура "пролетаріяту". Диктатура, ко
тра виявилася чужою одвічним прагненням широ
ких мас до вільного, гідного людини життя. Дик
татура, котра в суспільному розвитку відкинула 
на три чверті століття назад країни, в яких її 
культивовано. Інша справа, що той безсоромно 
одурений пролетаріят, в імені якого цинічно 
виступали комуністи, відразу — як тільки боль-
шевики взяли владу — було позбіавлено обіця-
них прав і свобід, крім, очевидно, права на май
же задаремну працю, якою комуністична но-
менклятура забезпечувала собі безбідне сучас
не, потішаючи знедолений люд примарним 
"світлим майбутнім". 

Виплекані совєтською системою, комуністи 
зразка Н. Вітренко та В.Марченка роблять все 
можливе, шірб врятувати згадану диктатуру, але, 
усвідомлюючи, що шита білими нитками ідея 
розповзається на швах, ці люди подалися з ко
муністів у соціялісти, щоб стати "ближче до на
роду". Але достатньо було потепліти відносинам 
між демократично обраним Президентом Укра
їни Леонідом Кучмою та головою Верховної Ра
ди і водночас головою Соціялістичної Партії Ук
раїни Олександром Морозом, як тут же Н. Віт
ренко, В.Марченко та їх однодумці загнівалися 
на "традиційних" соціялістів і зорганізували партію 
соціялістів-"прогресистів". Нині вони найбіль
ше прагнуть монополії на пресу, радіо, те
лебачення. Так хто ж забороняє? Тепер в Украї
ні, напротивагу ще недавній компартійній добі, 
із засобів масової інформації користай, хто хо
че. Якщо, звичайно, дотримуєшся приписів Кон
ституції та шануєш демократичні засади. А са
ме останнє найтяжче дається певній категорії 
діячів. От і починаються "розмови" про прези
дентську диктатуру. Більше того, як повідомила 
пресова агенція УНІАР з Києва, Н.Вітренко оці
нила ухвалення нинішньої Конституції України, 
як "виконання волі представників тіньової еко
номіки". 

Як переконуємося, соціялісти-"проґресисти" 
недалеко пішли від побратимів-комуністів. Ті 
також дуже хочуть, щоб українські радіо, теле
бачення, преса підрубували коріння демократії, 
і також в усіх нинішніх українських негараздах 
звинувачують Президента Л. Кучму, тепер до
давши до цього й "зрадника" О. Мороза. По
дібні атаки наростають в міру того, як світ все 
більше переконується в тому, що вище україн
ське керівництво міцно стоїть на засадах демо
кратії, і тому тим більші сумніви викликають 
згадані заяви про загрозу диктатури Україні. Як
що безоглядно дозволити робити кожному, що 
захоче, якщо дозволити ворохобити народ за 
перевіреними большевицькими рецептами, в 
тій чи іншій формі закликаючи його до проти
стояння, непокори демократичній владі, то що 
то за демократія буде? І яка справді демокра
тична держава дозволить, щоб хай які б там не 
були "прогресисти" її руйнували? Жодний народ, що 
пізнав смак свободи та себе поважає, цього не 
дозволить. Доводилося чути: Україні, мовляв, 
щоби прийти до порядку, потрібний свій Пі-
ночет. На щастя. Бог повернув розум багатьом 
комуністам і не довелося братися за зброю... 

Та все ж: чи загрожує Україні диктатура? Ні, 
не загрожує. До того часу не загрожує, доки де
мократія не відмовиться від своїх завоювань і 
не відступить їх тим, хто й досі снує похмурі думки 
про повернення до совєтського тоталітарного 
минулого. 

з прийняттям в червні 
Верховною Радою нової 
Конституції, основного за
кону держави, повинен був 
закінчитися період довіль
ної інтерпретації прав і 
обов'язків народних депу
татів України, яким вибор
ці дали мандат діяти в іме
ні українського народу, 
схвалюючи законодавчі 
акти. Але кілька тижнів 
пізніше стало відомо, що 
група народних депутатів, 
по-своєму інтерпретуючи 
конституціїіні положення, 
відмовилася скласти при
сягу на вірність Україні. 
Що більше, велике число 
депутатів займає станови
ще в уряді і різних дер
жавних комітетах всупе
реч Конституції. За одним 
чи дюма вийнятками, депу
тати не спромоглися на ло
гічний, передбачений Кон
ституцією висновок, а са
ме скласти депутатський 
мандат, що означало б від
мову від надпересічної де
путатської платні і атрак-
тивних привілеїв, якими 
народні депутати зуміли 
винагородити себе і своїх 
колег за останніх п'ять 
років. 

Коли притихли почат
кові емоції після того, як 
відмова від присяги на
брала розголосу, в кулуа
рах Верховної Ради полі
тичні фракції взялися шу
кати якогось нібито ком-
промісового виходу із 
складної ситуації. Якщо 
для багатьох питання при
сяги було справою чести 
кожного депутата, то на 
погляд інших ставлення 
цієї проблеми „на вістрі 
ножа" могло принести біль
ше шкоди, як користи. 
Відкрита конфронтація не 
змінила б наставлення 
твердих комуністів-русо-
філів, які ще мріють по
вернути колесо історії на
зад. При теперішньому 
баланеі ЄЙЛ у Верховній 
Раді навряд чи можна бу
ло сподіватися адекватної 
підтримки всіх фракцій на 
той випадок, якби якась з 
демократичних груп по
ставила питання про поз
бавлення мандату доволі 
великої групи депутатів 
лівого спрямування. По
літика, як кажуть, це штука 
можливого. 

Вкінці прийнято рі
шення, що вимогу про 
складення присяги на вір
ність Україні слід уважати 
як таку, що не зобов'язу
ватиме всіх депутатів до 
чергових виборів, з уваги 
на факт, що депутата Вер
ховної Ради цього скли
кання були вибрані і їхні 
мандати признані в згоді із 
законодавством, яке зо
бов'язувало ще до прий
няття нової Конституції. 
Таким чином повноважен
ня всіх депутатів продов
жено до чергових виборів 
за два роки. Щойно тоді 
всіх перевибраних депута
тів буде зобов'язувати но
ве конституційне положення 
про зложення присяги. 

Що саме сказано в но
вій Конституції України 
про присягу депутатів? 
Статті 75-81 Конституції 
визначують спосіб фор
мування складу Верхов
ної Ради і повноваження 
народних депутатів. Стат
тя 79 недвозначно гово
рить таке: „Перед вступом на 
посаду народні депутати 
України складають перед 
Верховною Радою Украї
ни таку присягу: „Прися
гаю на. вірність Україні. 
Зобов'язуюсь усіма свої
ми діями боронити суве
ренітет і незалежність Ук
раїни, дбати про благо 
Вітчизни і добробут Укра
їнського народу. Присягаю 
додержуватися Конститу
ції України та законів Ук
раїни, виконувата свої обо
в'язки в інтересах усіх спів
вітчизників". 

Далі в цій статті ясно 
сказано: „Відмова склас
ти присягу має наслідком 
втрату депутатського ман-
дагу. Повноваження народ
них депутатів України по
чинаються з моменту скла
дення присяги". 

Коментарі про цю не
бувалу ситуацію, які поя
вилися в кількох популяр
них часописах України, по
дають деяку характерис
тику тих депутатів, яких 
вклад у новітню історію 
України позначається від
мовою діяти у згоді з по
ложеннями нової Консти
туції. Більшість із 64 де
путатів (себто 15 відсот
ків складу Верховної Ра
ди), які відмовилися склас
ти присягу, це члени про-
російської фракції „Кому
ністи України" (голова 
Петро Симоненко), які ві
домі з того, що їхня полі
тична льояльність ніколи 
не лежала по стороні са
мостійної України. Майже 
половина з них здобула 
депутатські мандати в на
скрізь зрусифікованих До
нецькій, Луганській або 
Кримській областях. 

Все ж на увагу заслу
говує факт, що ця фрак
ція поділена і вже не ви
ступає як солідарний бльок. 
Факт декляративної льо-
яльности ЗО депутатів, се
бто однієї третини фракції 
комуністів, які разом з 
більшістю державниць
ких фракцій таки стали до 
складення присяги своїй 
державі, вказує на мо
жливість, що в майбутніх 
виборах число саме таких 
українських націонал-ко
муністів зі східніх облас
тей зростатиме коштом 
сьогоднішнього проімпер
ського комуністичного еле
менту з його традиційною 
орієнтацією на Москву. 
Більшість теперішніх де
путатів цієї фракції взага
лі не зможе кандидувати у 
майбутніх виборах, якщо 
не змінить своїх політич
них переконань. 

Відрадним можна ува
жати також факт, що з 
лівої фракції аграрників 
(всього 50 депутатів, го

лова Сергій Довгань) ли
ше один, а з-поміж соція
лістів (всього 28 депута
тів) лише двоє депутатів 
відмовилися від присяги. 
Хоч в питаннях економіч
них реформ і соціяльної 
політики обидві групи не
рідко виступають спільно 
з комуністами, все ж де
путата обох згаданих фрак
цій виказали якусь дозу 
свідомої співвідповідаль-
ности за скріплення дер-
жавносга. Два члени Між
регіональної групи, до якої 
входить 29 депутатів, пе
реважно з південно-схід-
ньої України, також від
мовилися від присяги. Яв
но проросійський елемент 
в цій групі стоїть на різ
них позиціях у таких важ
ливих питаннях, як стано
вище щодо СНД і еконо-
мічно-соціяльної політи
ки. Варто пригадати, що 
ледве два роки тому цю 
фракцію очолювали Лео
нід Кучма і Володимир 
Гриньов, хоч з часом вони 
розійшлися в поглядах. 
Тепер головою фракції є 
Г. Самофалов. 

Для повнішого образу 
слід вказати, що з вибра
них 418 депутатів Верхов
ної Ради в сучасну пору 
380 належить до різних 
фракцій. Персональний 
склад фракцій час до ча
су міняється, при чому де
які консолідуються, як це 
сталося з колишніми фрак
ціями „Державність" і 
„Центр". В питанні скла
дення присяги повну льо
яльність виказали депу
тати фракцій „Конститу
ційний центр" (49 депута
тів, між ними Леонід іфав-
чук, В. Яворівський та ін
ші), „Рух" (28 депутагів, го
лова Вячеслав Чорновіл), 
„Реформи" (29, голова Сер
гій Соболев), „Соціяльний 
вибір" (26, голова Євген 
Марчук), „Єдність" (28 осіб, 
між ними Павло Лазар^-: 
ко) і „Незалежні" (25 осіб, 
голова Вадим Гетьман). 

Другим виявом полі
тичного опортунізму ве
ликої групи депутатів ста
ло питання незаконного 
перебування в складі Вер
ховної Ради тих депутатів, 
які були призначені в склад 
Кабінету Міністрів, Адмі
ністрації Президента, або 
на інші державні пости. 
Ще перед виборами кож
ний кандидат в депутати 
не міг бути зареєстрова
ний, якщо він не підписав 
зобов'язання в разі вибо
ру зрезиґнувата з інших по
зицій і перейти на постій
ну працю у Верховну Ра
ду. Одначе є щонайменше 
48 депутатів, які працю
ють в уряді або в інших 
органах, але не склали 
свого мандату, помимо 
виразної вимоги статті 78 
Конституції України. Крім 
того, поважна кількість 
депутатів була вибрана з 
голів колгоспів, директо
рів банків, підприємств, 
тощо, які не виявляють 
ніякого наміру відмовити

ся вщ своїх депутатських 
мандатів. 

Як і належиться мі
ністрові юстиції України, 
першим склав свій депутат
ський мандат Сергій Го
ловатий, а за ним пішло 
ще троє депутатів. Нато
мість інші члени Кабінету 
Міністрів, починаючи від 
Петра Лазаренка і Вікто
ра Пинзеника, залишили
ся на подвійних стільцях. 
Подібна ситуація із заступ
ником міністра внутріш
ніх справ Леонідом Боро-
дичем і заступником мі
ністра зовнішніх справ 
Антоном Бутейком. Прик
ладів можна наводити ба
гато більше, але один з най
більше яскравих прикла
дів політичного опортуніз
му відноситься до Віталія 
Шибка, депутата соціяліс-
тичної фракції з Дніпро
петровської области, який 
працює радником-післян-
цем України в Ливані. Для 
людей такого типу мож
ливості, які створює полі
тичний опортунізм, таки 
справді дуже широкі. 

Є ряд показників то
го, що голова Верховної 
Ради Олександер Мороз 
робить все можливе, щоб 
його колеги по партії і од
нодумці лівого бльоку у 
Верховній Раді не були 
змушені складати свій де
путатський мандат. Коли 
недавно це питання постав
лено під голосування, скла
лося так, що забракло од
ного голосу для його вирі
шення. Чи випадково сам 
О. Мороз стримався від го
лосування? Він же вирішив 
передати справу 34 депу
татів до Київського суду, 
знаючи, що такий процес 
може затягнути вирішен
ня питання на довгий час. 
В списку чомусь бракує ці
лого ряду депутатів ліво
го спрямування. Відкла
дання справи дасть мож-

рам в складі комуністич
ної і соціялістичної фрак
ції оформити свої позиції 
в комерційних установах, 
щоб їх депутатський ман
дат не був під загрозою. 

Хоч Конституція сто
сується всіх без вийнятку, 
незважаючи на державні 
посади і політичну прина
лежність, велике число де
путатів намагається ухи
литися від тих постанов, 
які їм особисто невигідні. 
Якщо така практика опор
тунізму толеруватиметь-
ся на форумі найвищої за
конодавчої установи дер
жави, яка сама схвалила 
Конституцію, то чого мо
жна сподіватися від депу
татів на рівні областей, 
районів чи міст? Не див
но, що багато виборців ціл
ком байдуже ставляться 
до всіх без вийнятку полі
тичних партій, як зреш
тою і до самого виборчо
го процесу. Своїми посту-
пованнями теперішні де
путати аж ніяк не скріп
люють довір'я населення 
Украши до державної влади. 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Про некрологи та ілгена 

Д-р Олег М. Волямський 

В а р п т и и у в а г и „ Л і к а р с ь к и й З в і р н и к * 
На кінець клінічної частини в книжці маємо статтю 

„Хронічна НВ-вірусна інфекція — не завжди і не тіль
ки гепатит". Автори звертають увагу на факт, що хво
роба „Гепатит Б" не обмежується до захворювання пе
чінки. Пошкодження можуть бути і в інших органах, 
як, наприклад, у суглобах, нирках, селезінці, крові, су
динах. 

Друга частина книжки, під заголовком „Дискусії", 
починається цікавою, але болючою темою „Елімінація 
особистостей та інтелектуальний потенціял нації". Ли
ше в роках 1934-1937 совєтська влада репресувала або 
знищила в УССР 83 відсотки письменників і 75 відсот
ків мовознавців, а також 17 міністрів УССР і 117,000 
членів КПБУ, Комуністичної партії більшовиків Украї
ни. (А це ж тільки пізніші хвилі терору НКВД, бо вже 
при кінці 1920-их років Україну обезкровлено з україн
ської національної інтелігенції, органами ҐПУ (Госу-
дарственного політіческого управлєнія), і взагалі вини
щення найкращої частини селянської людности: три 
мільйони найкращих хліборобів, „куркулів", вислано 
на каторгу в Сибір на певну смерть, а звичайних селян, 
середняків і навіть незаможних, видушено штучним го
лодом, принесеним в Україну московськими большеви-
ками. До цього треба б ще додати криваві розправи 
Троцького і його посіпак з Чека (Чрєзвичайной Комісії) 
в час так званого „красного терору", відразу після за
кінчення Першої світової війни. — О. В.). 

Пляново винищував окупант генетично найкращий 
елемент, намагаючись перетворити український народ 
у „роботів", що самі не думають, не мислять, а лише 

виконують накази згори, з „непомильної партії". Після 
приходу у західні області України совєти продовжували 
цю політику і про це говорить авторка статті, розпові
даючи про долю деяких визначних родин, а саме про 
Старицьких-Черняхівських, Курбасів, Білинських, Ста-
росольських та Стародубів. Крім винищування найкра
щого „генофонду" українського народу, совєти намага
лися ще більше „розмивати" свій генофонд при допо
мозі масових переселень — іміграції чужого елементу 
в Україну, часто, як каже авторка, „люмпенізованого". 

Великою приємністю для мене було прочитати від
важну, патріотичну, а рівночасно реалістичну статтю 
д-ра Ярослава Ганіткевича під заголовком „Відродимо 
українську медичну літературу". У 20-их роках цього 
століття в УССР розквітала було українська медична 
наукова, популярна література та преса. Починаючи від 
1930 року, відбувалося систематичне нищення всього 
національного українського. Українське культурне і на
укове відродження було розстріляне. Хоч Україна є 
вже незалежною державою, ця незалежність не при
несла ще помітних змін на краще, яких можна було б 
сподіватися. Коли говорити про медичну літературу, то 
наші післякомуністичні медичні видання мовчали, ко
ли у 1993 році відзначувано 60-ліття Голодомору, далі 
вони замовчують про ще недавні зловживання психіят-
рією, про наслідки чорнобильської катастрофи, про 
„войовничий атеїзм" та про фальсифікацію нашої істо
рії. Багатьом вченим в Україні, каже Ганіткевич, є не
знайоме почуття національної гідности та свідомости, 
їм є чужою справа розвитку української незалежної 

Здивуються читачі^ що 
впало на думку О-Ці пи
сати на таку сумну те-
му, як повідомлення про 
смерть. Але вони в нашій 
ууСвободГ займають важ
ливе місце, бо тільки в цей 
спосіб широкий загал до
відується своєчасно, хто 
з черги відійшов та чи тре
ба його попрощати на Па
нахиді, чи змовити лише 
тихо „Отче най/' за упокій 
його душі, 

А тих некрологів тепер 
подостатком, бо старше 
покоління відходить безу
пинно, і тому ці аж надто 
сумні вістки завжди акту
альні. 

Але не сум з приводу 
невідкличного відходу на
сунув мені цю тему, а зо
всім інша справа — дуже 
жива, хоча також радше 
сумна, або мало весела. 

Від якогось часу слід
кую пильно за стовпчи
ками підписів родин у не
крологах і стверджую, що 
вони є чине найкращим ви
разником того, як корчить
ся постепенно наша гро
мада. Ні, не лише тому, що 
відходять назавжди відомі 
постаті нашого життя, 
нашої історії, ті, які тво
рили те, що сьогодні тут 
маємо, ті, які залишили 
по собі видиму спадщину. 
Для мене стали показни
ком змін і зменшення чис
ла таких, які називали 
себе українцями, а принай
мні українського поход
ження громадянами Аме
рики, підписи імен і прізвищ 
дітей та внуків померлих. 

Ось тільки наведу де
які із останніх тижнів, 
що їх виписала із поміще
них у „СвободГ некрологів, 

Френк і Сінді, Бйлл, Вол-
тер, Дерек, Браєн, Джес-
сика, Аманда і Джералд, 
Хочете ще більше? За-
гляньте до старих примір
ників „Свободи" з біжу чо
го року, найдете їх подо
статком. Все це діти чи 
внуки із т, зв, мішаних по-
друж, в яких тільки один 
член є українського роду, 
А прикре в тому те, що 
саме цей член родини, бай
дуже — жінка це, чи чоло
вік, не мали настільки 
бажання ані впливу на 
те, щоб дати дітям укра
їнські імена, а може ра
зом із тими нестандар
тними в оточенні імена
ми, змогу принаймні зро
зуміти, якого вони роду. 
На жаль, навіть коли вжи
вають українських імен, 
то звичайно такі, що їх 
можна однаково вживати 
в двох мовах. Бо немає най
меншого сумніву якою 
мовою говорять в родин
ному колі мішаних по-

друж і вже був напевно не 
один випадок, що цей чи ця, 
яких тепер згадують на 
сторінках української га
зети „в глибокому смут
ку", були змушені на схил
ку життя говорити з вну
ками незвичною для них 
англійською мовою, випе-
щуючи на український лад 
ті чужі звуком імена. 

Правда, трапляються 
вийнятки і звичайно ми їх 
голосно подивляємо та да
ємо іншим за приклад, але 
це тільки вийнятки, 50 років 
на чужій землі оправдує 
зменшення української 
спільноти, а деякі ствер
джують, що це і так „чудо'' 
те, що ми зуміли однак 
так довго втримати певну 
кількість родин в україн
ському дусі. Пригадуєть
ся, як давніми роками ми 
постійно вели барвисті 
дискусії на тему денаціо
налізації і переконували 
себе, що як тільки буде 
можливість повороту чи 
тіснішого зв'язку з ма
териком, то не буде про
блеми ані для почуття 
бути українцем, ані для 
української мови. 

Наша мрія сповнилася 
немов справжнє чудо. Від 
п'яти років маємо укра
їнську державу, маємо 
Конституцію, якої 10-та 
стаття виразно гово
рить про українську мо
ву, як державну. Але чи 
сповнена мрія здійснила 
те друге чудо, щоб спіл
кування з Україною, відві
дини і виміна молоддю 
„зукраїнізували'' тут на
роджених дітей і внуків? 
Може так сталося з оди
ницями, але більшість 
далі є під впливом посту-

яка діє не тільки тут, 
але також в Украяні, І ця 
молодь бажає бути та
ка, як ті всі Браєни та 
Джессіки, що мандрують 
вулицями у надмірно ве
ликих штанях, з розв'я
заними шнурівками, з чер
воним чи зеленим волоссям 
і голосним радіом в руках. 

Скажуть читачі: розпо
чала про некрологи, а за
кінчила вулицею. Так, це 
правда, але в обох тих 
прикладах йдеться про 
наше нове покоління, якому 
щораз важче порозуміва
тися мовою своїх предків, 
А цей факт стверджують 
всі ті, яким доводиться 
ставати тепер віч-на-віч 
з дітьми з українських 
родин у школі, у молодечих 
організаціях, у мистецьких 
гуртках чи на товариських 
імпрезах, 

А Україна так близько 
— тільки крилом сягну
ти.,, 

ОКА 

культури й науки. Наївно сподіватися, продовжує ав
тор, що залишені при владі в умовах комфорту особи, 
які, виконуючи партійні вказівки, нищили і пересліду
вали все українське, усвідомлять закономірність прав 
української мови. Навіть високопоставлені державні 
діячі ще залишились під впливом комплексу малоро
сійської меншевартости, передусім у галузях вищої 
школи і науки. Автор кінчає свою блискучу статтю 
словами: „Медична література в Україні не може довше 
залишатися в такому стані, до якого її довів московсь
кий комуністичний режим. Відродження її повинно ста
ти справою чести кожного українського лікаря і вчено
го, повинно йти в ногу з реформуванням української 
науки, із відбудовою української державности". 

У відділі „З нашої історії" поміщено передрук час
тини першого українського медичного часопису на Над
дніпрянщині, а саме „Українських Медичних Вістей", з 
15-го січня 1918 року. Поміщено вступну статтю „Від 
Редакції" та програмову статтю „Наші завдання часу". 

Довша стаття Володимира Щуровського „Лікарі і 
медики у визвольній війні", — це передрук із книги 
„25-ліття Українського Лікарського Товариства і Ме
дичної Громади", що була друкована у Львові у 1935 
році. Це історія героїзму наших лікарів, студентів ме
дицини та санітарів, чоловіків і жінок, у час Визволь
них змагань 1918-20 pp. Серед крайньо невідрадних об
ставин вони рятували ранених у бою, а рівночасно вели 
героїчну боротьбу проти інфекційних недуг, зокрема 
проти висипного тифу. Лікарі сумлінно виконували 
свої обов'язки, хоч не було серед них справжніх спеція-
лістів, бо це були переважно молоді люди, що недавно 
покинули університетські авдиторії. Вони, зустрівшись 

(Закінчення на стор. 3) 



СВОБОДА, СУБОТА, 30-го ЛИСТОПАДА 1996 р. 

Нові члени УНСоюзу І знову спалах модернізму 

Олександра (Аля) Чума, 
доня Андрія і Наталки 
Чумів, внучка Богдани й 
Ігоря Чумів, нова членка 
432-го Відділу УНСоюзу в 
Торонто, Онтаріо. Забез
печила свою внучку Олек
сандру грамотою УНСо
юзу бабця Богдана Чума. 

Катруся Патрисія Геть
манська, доня Богдана і 
Венеси Гетьманських, но
ва членка УНСоюзу 374-го 
Відділу в Бостоні, Ма. 
Вписали свою внучку Кат
русю в члени УНСюзу ді-
до Володимир і бабця 
Юлія Гетьманські. Дідо 
є секретарем, а бабця ка
сиром 374-го Відділу в 
Бостоні. Родичі Катрусі є 
обоє підполковниками в 

Американській армії. 

Змша до прааа: Дамид, Людмила і моллиьЮО. 
Каско, (в мами на руках), діти Романа й Оксани Кас
ко,нові члени 496-го Відділу УНСоюзу в Сіятел, Ва-
шінґтон. Забезпечили своїх діток в УНСоюзі тато 

Роман і мама Оксана Каско. 

(Закінчення зі стор. 2) 

ІЗ жорстокою дійсністю, „що могли, віддали своїй ар
мії і нації". До статті є долучений список лікарів, — 
учасників визвольних змагань. 

Стаття про д-ра Бориса Матюшенка подає цікаві ін
формації про цього визначного гігієніста і громадсь
кого діяча, який походив із старого українського роду 
військовиків. Після революції 1917 року він очолював 
Головну медично-санітарну управу при Генеральному 
Секретаріяті України, в час Гетьманської держави був 
комісарем міністерства здоров'я, а під час Директорії 
був міністром охорони здоров'я. 

У відділі „Рецензії", під заголовком „Важливий 
внесок у дослідження історії української медицини", є 
стаття голови НТШ у Львові Олега Романіва про книж
ку „Українські лікарі" (1-ий том), яка вийшла у Львові. 
Ця книжка-довідник про українських лікарів є вислі-
дом кількалітньої праці та дослідів д-ра Павла Пундія, 
архіваря Українського Лікарського Товариства Північ
ної Америки та відомого громадського діяча. Деякі до
повнення до праці д-ра Пундія, що перебуває на емігра
ції, доповнив д-р Ганіткевич. Нетерпеливо очікуємо по
яву 2-го тому із даними про українських лікарів у діяс-
порі. 

Під рубрикою „Знайомство з діяспорою" є стаття 
д-ра Пундія про автора цієї рецензії з нагоди його 80-
ліття. На кінці книжки є посмертні згадки про двох за
служених лікарів — д-ра Михайла Дубового, дерма
толога, що був членом редакції цього збірника, та про 
д-ра Петра Романа Моцюка, колишнього голову 
УЛТПА, патріота й мецената. Це він склав 100,000 до-
лярів на науковий фонд при НТШ, а також допоміг фі
нансово видати згадану книжку „Українські лікарі". 

Як додаток до „Лікарського Збірника" є хроноло
гія про українську медицину, починаючи від 1397 року, 
та хроніка наукової діяльности українських лікарів у 
останньому десятилітті. 

Новий „Лікарський Збірник", том 3-ій, читається з 
приємністю не лише тому що цікавий, але ще й тому, 
що у ньому нема русизмів і що, коли треба, вживається 
літера „Ґ". 

Н а у к о о е Т о в а р и с т в о 
і м . и Ш е в ч е н к а в А м е р и ц і 

запрошує 
ч л е н і в й у к р а ї н с ь к е громадянство 

на особливу доповідь 
АКЦІЯ ВІСЛА У СВІТЛІ АРХІВНИХ 

ДОКУМЕНТІВ 
яку виголосить 

д - р О В Г Є Н М І С И Л О 
історик і відомий дослідник боротьби українського 

народу в Другу світову війну і після, Варшава 
що відбудеться 

у суботу, 7-го грудня 1996 р. о год. 5-ій веч. в домі НТШ, при 63 
Четверта авеню, між 9 і 10 вулицями в Ню Йорку. 

Управа НТШ 

1-го листопада 1996 ро
ку відкрилася виставка 
молодої української мист-
кині Олени Дяденко в ґа-
лерії Роберто Лопез в Чи
каго. Ця незвичайна вис
тавка присвячена творам 
модерної скульптури, яка 
захопила творчий розум 
талановитої мисткині. 
Створюючи нові форми 
та зображення, викорис
товуючи цікаві ефекти, 
шукаючи різні шляхи у 
поєднанні різноманітних 
матеріялів, вона втілює 
головну тему проекту, 
надзвичайно актуальну 
сьогодні — проблему 
спілкування, комунікабе-
льности, комунікації. 

Ідея створення скульп
тур прийшла до мисткині 
несподівано. Одного со-
няшного дня вона йшла 
вулицями Чикаго, на яких 
виблискували викинуті 
скляні пляшки. Соняшні 
промені пронизували їх 
своїм світлом і шкло виг
равало веселим сяйвом, 
створюючи в уяві Олени 
сріблясті хвилі шкляної 
річки. Майнула думка в 
голові: „А що, як зібрати 
всі ці пляшки і перетво
рити їх у витинанки не
звичайних „живих" ску
льптур, переплести їх різ
ними матеріялами і ство
рити щось нове, чарівне і 
неповторне". І почалися 
нелегкі творчі пошуки, 
які з часом вилилися в 
серію прекрасних скульп
тур. 

Легкі і Граціозні фор
ми чудово гармонізують з 
навколишнім середо-ви-
щем: блакиттю неба, зе
ленню дерев, геометрич
ними формами будинків 

Европейська... 
(Закінчення зі стор. 1) 

праці з Україною і далі 
підарим^ватиме: політи
ку макроекономічної ста
білізації у співробітництві 
з Міжнародним валют
ним фондом (МВФ) і по
глиблення реформ; 
трансформацію українсь
кого суспільства, тобто 
законодавчі та адміністра
тивні зміни, спрямовані на 
створення. плюраліс
тичного суспільства, кон
солідацію демократичних 
інститутів та побудову 
держави, що базується на 
верховенстві закону; вве
дення України в європей
ську систему безпеки, в 
основному, шляхом зміц
нення політичного діяло-
гу; співробітництво з без
посередніми сусідами для 
закріплення України на 
європейському континен
ті; поглиблення договір
них відносин, зокрема, ра
тифікацію угоди про 
партнерство і співробіт
ництво та втілення в жит
тя Тимчасової угоди з ме
тою прогресивного збли
ження країн у надзвичай
но широкій сфері еконо-

та постаттями людей. У 
своїх скульптурних тво
рах Олена зробила пере
хід від традиційного і ака
демічного до надзвичайно 
міського і „дивно амери
канського". Фил Берк-
мен, викладач Колюмбія 
коледжу, добре знаний на 
мистецтві, написав про її 
скульптуру: „Це є грай
ливий поп асамбляж, яко
го я не бачив з часів Кос-
но Каполі". її роботи є ве
ликі і важкі, але справ
ляють враження легкос-
ти, прозорости, світла і 
тепла. Мисткиня може 
змусити матеріял співати 
пісні, створити гарний 
настрій і відчуття прек
расного. 

Скульптура „Зміни по
ри року" виражає не тіль
ки зміни в природі; почи
наючи від весняних бурх
ливих потоків, перенося
чи нас до запашної хліб
ної ниви літа, різнокольо
рових барв осени та білих 
пухких заметіль зими, во
на пробуджує відчуття 
людської душі — незви
чайний перехід від спо
кою, суму та журби до 
динаміки руху, злету ра
дощів, відчуття повноти 
щастя. Інша скульптура 
„Золота осінь" передає 
ніжність і красу проща
льних барв осени. Вона 
бентежить душу відчут
тям втрати, але в той же 
час її хвиляста структура, 
осяяна переливами прозо
рого шкла, вселяє віру і 
надію в повернення весни і 
оновлення природи, як і 
людського буття. 

„Соняшник — бог сон
ця" — скульптура, яка 
нагадує нам про далеке 

мічного співробітництва; 
реформу енергетичного 
сектору на принципах рин
кової економіки, що спри
ятиме загальній стратегії 
енергозбереження і пошу
ки надійних джерел пос
тачання палива. 

Крім того, пляном пе
редбачено п'ять коротко
тривалих пріоритетних 
заходів: ратифікацію 
країнами EC угоди про 
партнерство і співробіт
ництво та введення її в 
дію; вирішення проблем 
підтримки платіжного ба-
лянсу на 1997 рік; фінан
сування і виконання угоди 
між країнами "великої 
сімки", Европейським со
юзом і Україною щодо за
криття Чорнобильської 
Атомної Електростанції; 
зустрічі спеціяльної гру
пи для вирішення питань 
двосторонньої торгівлі; 
створення сприятливих 
умов для приватного ін
вестування в Україні. 

Плян дій EC ляя Ук
раїни після затверження 
передано до Ради Мініст
рів для включення у вис
новки засідання Европей-
ської ради, яка має відбу
тися в Дубліні 14-15-го 
грудня 1996 року. 

НА ПІДСТАВІ ОБРАХУНКІВ працівників Об'єдна
них Націй в Женеві, тепер є у світі понад більйон праце
здатних дорослих осіб, які не мають праці. Число без
робітних минулого року зросло у світі на 180 мільйона 
і тому представники Об'єднаних Націй остерігають, що 
таке безробіття у світі є найбільшим від часу великої 
депресії в Америці. В Европі найбільше безробітних є у 
Німеччині, Франції, Італії і Швеції. Серед безробітних 
одна третя — це люди нижче 25 року життя. 

НА ВИМОГУ АССОШІЄЙТЕД Пресе подано тепер 
до публічного відома листу жертводавців на інавгура
цію Президента Билла Клінтона у 1993 році. На листі 
перед ведуть два чужинецькі багатирі-підприємці, а це 
Джеймс Ріяді і Джан Гуанґ, які разом є власниками ін
донезійської Ліппо групи, що займається продажем не-
рухомостей, будовою домів і фінансами. Незважаючи 
на домагання преси. Білий Дім досі не виявив у якій ви
соті були пожертви на інавгураційні торжества. 

ЄГИПЕТСЬКИЙ УРЯД, я к и й мусить рік річно 
спроваджувати величезну кількість пшениці, головно 
із ЗСА, щоб могти втримати дуже низьку ціну єгипет
ського хліба, (конкретно коштує одного цента), що має 
форму паляничок тепер думає вмішувати до збіжжя 
кукурудзяну муку тому, що вона дешевша. Така низька 
ціна за хліб встановлена урядом тому, що більшість 
населення живе дуже скромно і не може дозволити со
бі на плачення вищих цін, а єгипетський хліб є підста
вою поживи населення. 

АНАЛІТИКИ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ джерел 
стверджують тепер, що найбільші капіталісти, якими 
досі були японці, починають щораз менше інвестувати 
грошей в інших країнах, зокрема в ЗСА, а залишають 
їх в Японії. Це може бути причиною світової грошової 
кризи у близькому майбутньому. 

Олена Дяденко: скультпура „Золота осінь'' (1996 рік). 

минуле України, коли ще 
до часів прийняття хрис
тиянства люди вірили у 
багатьох богів: сонця, віт
ру, блискавки, води та 
землі, споруджуючи їм 
ідолів. Квітка сонця ви
промінює добру енергію 
світла і тепла, збуджує 
уяву про широкі українсь
кі соняшникові лани. Ко
ли цвіте соняшник, все 
навкруги залите соняш-
ним сяйвом, і хочеться 
співати пісень, і хочеться 
жити, і хочеться обійняти 
всю землю, припасти до 
неї чолом і без кінця дя
кувати за цей прекрасний 
Божий дар. 

Мисткиня ще зовсім 
молода, але встигла вже 
створити багато чудових 
творів, які виставляла в 

ЗСА, Польщі, Канади, Ні
меччини та Франції. її 

творчі пращ дістали від
знаки та нагороди. 

Олена Дяденко наро
дилася в старовинному 
українському місті Пол
таві, де почав формува
тися її світогляд серед 
природи, наповненої чудо
вими переливами народ
них пісень. Там вона поча
ла свої перші мистецькі 
студії, потім Миргород
ське художнє училище, а 
згодом завершила їх у 
Львівському Інституті 
Прикладного та Декора
тивного Мистецтва. Тепер 
Олена творчо працює над 
ступенем магістра у галу
зі мистецтва та освіти Ко
люмбія коледжу в Чикаго 
і продовжує виставляти 
свої твори в ґалеріях Ме-
дісону, ̂  Дітройту, Чикаго 
та Ию Йорку. 

Л. Охмат, 
М. Кулик 

Український хор „Веснівка' 

Україна... 
(Закінчення зі стор. 1) 

вкладати фонди в ту чи 
іншу галузь. Будемо спо
діватися на те, що ми роз
крили двері і для україн
ських, і для турецьких ді
лових кіл". 

Крім договору щодо 
сприяння та взаємного за
хисту інвестицій, сторони 
підписали угоди щодо 
морського торговельного 
судноплавства, повітря
ного сполучення, дорож-
ного співробітництва, що
до співпраці у мирних пи
таннях. Було підписано 
також конвенцію про 
уникнення подвійного 
оподаткування, протокол 

першого засщання украш-
сько-турецької комісії з 
правного та економічного 
співробітництва та інші 
документи. 

На урочистій церемонії 
прибуття Л. Кучма зая
вив, що ця візита не лише 
значно поширює торгове
льно-економічні відноси
ни між двома країнами, а 
й підвищує безпеку в ра
йоні Чорного моря та поза 
ним. 

Президент Туреччини 
сказав, що важливим 
фактором поліпшення 
відносин між Україною і 
Туреччиною або ж своє
рідним мостом є кримсь
ко-татарський народ, який 
повертається в Крим і на
магається відродитися. 

Появилося книжка про д-ра О. Грановського 
в Україні у тернопіль

ському Видавництві 
„Збруч" появилася цікава 
книжка авторства Гаврила 
Чернихівського „Олексан-
дер Неприцький-Грановсь-
кий. Життя і творчість". 

Це перше монографіч
не дослідження про ви
датного вченого, поета та 
громадсько-політичного 
діяча. Уродженець волин
ського села Великі Бе-
режці, О. Неприцький-
Грановський 64 роки про
жив у ЗСА, став першим з 
українців професором 
американського універ
ситету. Все життя боров
ся за визволення україн

ського народу З-ПІД чужо
го панування за створення 
суверенної української 
держави. У монографії 
подано огляд джерел і лі
тератури, висвітлюється 
життєвий і творчий шлях, 
літературно-мистецьку 
спадщину, наукову діяль
ність, участь О. Неприць-
кого-Грановського у гро
мадсько-політичному 
житті ЗСА та діяспори. 

Книга ілюстрована 50 
світлинами.Книжка кош
тує 10 дол. і можна її на
бути звертаючись на ад
ресу: B.A.Nepritzky, 1645 
Abell Street, Saint Paul, 
Minnesota 55117. 

Храм у Харкові 
у 1991 році нашій гро

маді передано храм св. 
Івана Богослава у Харко
ві, доведений у больше-
вицькі часи до стану руї
ни. Ми почали збирати по
жертви на його відбудову. 
Але християни в Україні 
зубожіли і не мають кош
тів на церкву, тому уся на
дія була на допомогу за-
кордотих братів. Така 
допомога надійшла. Зав
дяки пожертвам право
славних українців зі ЗСА, 
Канади і Австралії вдало
ся поставити мідяну баню, 

полагодити частину покрів
лі, облаштувати середину. 
Але фондів було замало і 
роботи припинилися, ̂ а м 
нищиться. Нехай Бог благо
словить тих, хто зрозуміє 
нас і допоможе громаді неза
лежної Української Церкви. 

Настоятель церкви св. 
Івана Богослова, протоієрей 
української автокефальної 
православної церкви о. Вік
тор Маринчак. Україна, 
310017, м. Харків, 17 вул. 
Кошова, 105 а. Телефон у 
Харкові — 011-380-572-232-

Мало хто з української 
діяспори не чув про хор 
„Веснівку" з Торонто, 
принаймні з преси, якщо з 
якихось причин не мав 
змоги побувати на його 
виступах. Та все одно мені 
хотілося б написати кіль
ка слів у ювілей цього, з 
багатьох оглядів унікаль
ного, хору, що, як відомо, 
славиться високим про
фесійним стандартом і 
високоякісним репертуа
ром, у який входять лі
тургійні, клясичні й на
родні пісні. 

„Веснівку" засновано в 
1965 році, з молодих дів-
чат-студенток курсів ук
раїнознавства. Більшість з 
них співає у хорі й доте
пер (Квітка Зорич-Кон-
драцька закінчила музич
ний факультет Торонтсь-
кого університету, працю
вала, як педагог музич
них предметів хорового 
співу та оркестри, в се
редніх школах Торонто. 
Усіх хористок єднає лю
бов до української музики 
й пісні. І тому вже понад 
ЗО років, у будьяку пого
ду — дощ, чи сніговію — 
вони приїжджають на свої 
виступи й проби хору з 
усіх кінців великого То
ронто й околишніх місце
востей. 

Ансамбль „Веснівка" 
складається з 50-ти хо
ристок, більшість з яких 
працює у своїх фахах як 
адвокати, інженери, учи
телі, фармацевти, суспі
льні працівники, адмініст
ратори в канадських під
приємствах і установах. 
Єднає хористок ще й лю
бов до хору, пошана до 
своєї дириґентки, репер
туар і бажання, щоб хор 
був. 

Крім індивідуальних 
концертів, „Веснівка" 
виступала на багатьох сві
тових сценах, як от: у 
Карнеґі Гелл, в Ню Йор
ку; Роял Голл, Англія; в 
катедрі св. Петра, Папсь
кій авдиторії в Римі та ін
ших містах Европи й Пів-

Хор „Веснівка'\ справа дириґент Квітка Зорич-Кондрацька 

нічної і Південної Амери
ки. В 1991 році „Веснівка" 
відбула успішне турне по 
Україні, де сердечно віта
ли її виступи; багато гар
них слів про хор написали 
відомі музичні критики й 
інші особистості в Украї
ні, як от: М. Головащен-
ко, С. Плачинда, О. Гон
чар, В. Кириленко й інші. 

В англосакському му
зичному світі хор „Вес
нівка" здобув багато від
значень і нагород, зокре
ма перших, як от: на Все-
канадському Хоровому 
Фестивалі Корпорації Ка
надських Державних ра
діо- і телевізійних прог
рам Сі-Бі-Сі — в 1984, 
1986, 1990 та 1993 роках. 
Та найбільшим своїм успі
хом хор вважає здобуття 
першої нагороди на Між
народному фестивалі хо
рів (у категорії народних 
пісень) у Ллянґоллєн, Ва-
лія, в 1993 році. До речі, 
щоб тільки мати можли
вість брати участь у цьо
му престижному фести
валі, потрібно пройти не
легкі компетиції. Хор 
„Веснівка" був не тільки 
допущений до участи в 
цьому фестивалі, але ще й 
дістав першу нагороду. 
„Веснівка" була єдиним 
українським хором, що 
брав участь у ньому. 

В 1990 році Квітка Зо

рич-Кондрацька диригу
вала „Візантійським" хо
ром з Утрехту, Голляндія 
(на запрошення його ди
ригента д-ра Марка Ан
тоновича), під час турне 
хору по Україні, а в 1995 
році (на зміну з новим ди
ригентом Сергієм Саро-
лєа) — цим хором під час 
його виступів у Канаді, 
якими хор відсвяткував 
свій 45-літній ювілей з 
часу заснування. 

Квітка Зорич-Кондра
цька отримала від канад
ського уряду відзначення 
за хорову діяльність у Ка
наді та була номінована в 
журналі „Торонто Лайф" 
на нагороду „Жінки, що 
творять різницю" в кате
горії „Музична культура 
Торонто", а також її ім'я 
включене в книгу-довід-
ник „Хто є хто серед жі
нок Америки". 

8-го червня ц. р. Хоро
ва Федерація Онтаріо, під 
час спеціяльної церемонії, 
вручила заслуженим хо
рам Канади відзначення і 
медалі з приводу їх вкла
ду у мозаїку канадської 
культури. „Веснівка" — 
єдиний український хор, 
що дістав це відзначення. 

У 1997 році „Веснівка", 
на основі рішення жюрі, 
запрошена на Міжнарод
ний фестиваль до Ст. 
Джон Н. Ф. Ця канадська 

провшція відзначатиме 
500-ліття відкриття своєї 
землі. Крім окремого 
виступу, „Веснівка" за
прошена до спільного вис
тупу всіх хорів, які співа
тимуть композицію Кар-
ла Орффа „Карміна Бу-
рана". 

Хор „Веснівка" відзна
чив своє ЗО-літнє існуван
ня випуском компактного 
диску і касети з багатим 
репертуаром пісень — об
рядових, побутових, лі
ричних, жартівливих та 
оригінальних творів ук
раїнських композиторів, 
починаючи від Лисенка до 
сучасних. У репертуарі 
також наспівано пісню 
„Летіла зозуля", яку на 
Міжнародному фестивалі 
у Валії відзначено пер
шою нагородою. 

Ціна компактного дис
ку — 22.00 дол. Ціна ка
сети — 12.00 дол. 

Компактний диск і ка
сета — це прегарний пода
рунок з різних святкових 
нагод. Замовлення поси
лати на адресу: Vesniv-
ка Choir to Brule, Toron
to, Out. MOS 4J2, 

Світлана Кузьмееко 



СВОБОДА, СУБОТА. ЗО-го ЛИСТОПАДА 1996 р. 

Свято в Школі Українознавства 
ОУА ууСамопоміч'' в Ню Йорку 

Дирекція, Батьківський 
комітет і учні суботньої 
Школи Українознавства 
ОУА „Самопоміч" влаш
товують шкільне свято 
„Різдвяні традиції". В прог
рамі свята, в якій беруть 
участь учні школи від пе-
редшкілля до 12-ої кляси, 
будуті> деклямації, коля
ди та щедрівки. Ранком 

перед програмою — свя
точний сніданок для ро
дичів та гостей. 

Шкільне свято відбу
деться в суботу, 7-го грудня 
в 11:30 год. перед полуднем в 
залі Академії св. Юра, 6-та 
вулиця, вхід з Шевченко 
плейс, між 6-ою і 7-ою ву
лицями. 

Юрій Буряківець: 

НЕЗДОЛАННІ 
РОМАН 

Видавництво „Вільна Думка", Ню Йорк, 1991. видання 
друге, crop. 660. Ціна 30.00 дол. 

Можна набувати в книгарні „Свободи". 

Мешканці стейту Ню Джерзі зобов'язані долучити до ціни 
6 % стейтового податку. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

jfeg СШ^ШШ»: 

теперішньої, пропонуємо 
Української Кредитової Кооперативи 

САМОПОМІЧ В НЮ ЙОРКУ. 
Позичаючи в нас, Ви не тільки одержите 

паМкращі процевти,паМвигідтті умови сплати. 

але якщо Ви внесете прохання на позику* 
МІЖ 1-им жовтня та 31-им грудня 1996 

ІІЮПОРСЬКА КРЕйИТІВКА САМОПОМІЧ 
ЗАПЛАТИТЬ ЗА ВАЩ ОПЛАТИ ЗВ'ЯЗАНІ З 

НАБУТТЯМ ЩЄЇ позики до СУм'и^ 

$2,500.00.** 
ТЕПЕР НАЙКРАЩИЙ ЧАС ПОЗИЧАТИ 
ТА ЗАОЩАДИТИ ДО $2,500.00! 
За дальшими іифориаціями, звертайтеся особисто або телефонічно 
до Любомира Зєлнка на число телефону 212 4737310 Ехт. 123. 

КРЕДИТІВКА САМОПОМІЧ В НЮ ЙОРКУ 
ЗАВЖДИ ГОТОВА ПОЛАГОДЖУВАТИ 

ВСІ ВАШІ ФІНАНСОВІ ПОТРЕБИ, 
ПРОФЕСІЙНО, ВВІЧЛИВО ТА 

КОНФІДЕНЩЯЛЬНО. 

SELF RELIANCE NEW YORK 
FEDERAL CREDIT UNION 

Awautt Mtw York, ЯТ 10003 T«li 212 473-7310 
F«w 212 473^251 

i e t n « t X«Aoaik«m, RT 12446 T«k 914 626-2938 
Ттжх 914 626-8636 

» івтол фіиаасовоі іиституції. Позика МУСИТЬ бути і 
$50,000.00. 

І Title Insurance і Mortgage Tax. 

Північний Бруклин вітав С. Кордубу-
Tom з лекцією про Чорнобиль 

С. Кордуба-Тот під час лекції про Чорнобиль 

В залі української шко
ли св. Духа в Бруклині, 
Н. Й., пройшла з успіхом 
лекція Софії Кордуби-Тот 
п. 3. „1986 — вибух у 
Чорнобилі". Свою лекцію 
С. Кордуба-Тот подала в 
дуже приступній формі, 
уможливлюючи складну 
тему кожному зрозуміти. 
Послуговуючись україн
ською мовою, вона з лег
кістю перекладала ан
глійський текст з науко
вою прецизією. При допо
мозі пляну С. Кордуба-
Тот пояснила присутнім 
будову нуклеарного реак
тора, його функції, і як 
привело до катастрофи у 
Чорнобилі, зробила по
рівняння з іншими типами 
нуклеарних реакторів у 
світі, чим вони безпечні
ші, їх комерційна вар
тість, але й рівночасно не
безпека. 

С. Кордуба-Тот зараз на 
початку свого викладу за
явила, що хоче мати кон
такт із слухачами, тому 
просить брати живу участь 
у її лекції і задавати їй за
питання у ХОДІ левди, іііо 
зміцнило б увагу і зацікав
лення присутніх. 

Для кращої ілюстрації 
викладу С. Кордуба-Тот 
послуговувалася найно
вішим випуском відео, 
дослідження науковців 
над наслідками катастро
фи. Чи є важнішим лікві
дувати негайну загрозу? 

Яким було наше зди
вування, коли С. Кордуба-
Тот продемонструвала 

ВОЛОДИМИР БАРАГУРА 
„ВОЄННІ 

ПЕРЕЖИВАННЯ 
СІРОЇ ЛЮДИНИ" 

(Спогади з Другої 
світової війни). 

Видавництво і друкарня Сво
боди, Ню Йорк — Джерзі Ситі, 
стор. 146. Ціна 15.00 дол. 

Мешканці стейту Ню Джерзі зобо
в'язані долучити до ціни 6% про

дажного податку. 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ОГОЛОШЕННЯ 

g СВЯТОЧНИХ ПОБАЖАНЬ 
в „СВОБОДІ" 

Адміністрація „Свободи" запрошує Читачів, Установи, Організації, Товариства, 
Професіоналістів. Купців і все Громадянство передати свої традиційні святочні привіти 
у збільшеному Різдвяному числі, що зайдуть у найдальші закутини світу. 

Великий тираж „СВОБОДИ"̂  та відповідний зміст збільшеного святочного числа, 
надають таким побажанням окремої вартости і значення. 

ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ 

1 цаль через 1 шпальту $ 8.00 
1 цаль через 2 шпальти $ 12.00 
2 цалі через 2 шпальти $ 24.00 
5 цалі через 2 шпальти 8 56.00 

4 цалі через 2 шпальти $ 48.00 
5 цалів через 2 шпальти 
6 цалів через 2 шпальти 
та в Інших розмірах 

S 60.00 
. $ 72.00 

ОГОЛОШЕННЯ П Р И Й М А Є Т Ь С Я -

за новим стилем до з-го грудня 1996 р. 
за старим стилем до і7-го грудня 1996 р. 

При замовленні, ПРОШУ ЗАЗНАЧУВАТИ НА КОТРІ СВЯТА. Оголошення будуть чі 
поміщені в порядку їхнього приходу, в першому числі ті. що скорше надішлють свої X 
замовлення. Н 

Зголошення святочних побажань, РАЗОМ З ГРОШОВОЮ ОПААТОЮ, залежно від Ч 
величини оголошень, надсилати до: н 

"SVOBODA" 
зо Montgomery Street • Jersey City, N. J. 07302 ^ 

ATT: ADVERTISING DEFT. H 

ДІЮ апарату Ґайжера, ми 
собі навіть не уявляємо 
скільки предметів, серед 
яких живемо й вживаємо, 
є наснажені нуклеарною 
енергією. Лекція була 
справді корисною і пов
чальною подією у напіій 
громаді. 

Батьки Софії, Володи
мир і Ірина Кордуби, жи
вуть у Бруклині, вона ви
ростала поміж ними. Для 
всіх нас це була дуже ми
ла зустріч. Наприкінці од
на дуже зворушена мама, 
з власної ініціятиви, обда
рувала Софійку прекрас
ною китицею квітів. 

Марія Рейнарович 

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

HA РІЗДВЯНІ СВЯТА: КУТЯ, 
МАК, ГРИБИ, СВЯТОЧНІ КАР-
ТОЧКИ, КОЛЯДИ (касетки, пла
тівки). ВИСИЛАЄМО поштою. 

ПРАЦЯ 

Потрібна людина до праці в бюрі 
фірми Міст на 20-25 годин в тиж
день. Праця вимагає знання ком
п'ютера, та знання англійської 

та української мов. 
Наша адреса: 817 Pennsylvania Ave., 
Linden, NJ 07036. 

тел.: (908) 925-5525 

Трьох молодих мужчин до 
будови нових домів-поміч-
ників — із замешканням в 

Ню Джерзі. 
Різні ініиі праці для мужчин. 

Тел.: 1(718)389-6747 

Жінку до опіки двох ма
лих дітей і домашньої пра-

East Hanover, New Jersey. 
Тел.:(201)428-1484 

vfc FUNERAL DIRECTORS ^ 

УКРАЇНСЬКА Р О Д И Н А Є 
ВЛАСНИКОМ 

SENKO FUNERAL HOME 
213-215 Bedford Avenue 

Brooklyn, N.Y. 11211 
1-718-388-4416 

HEMPSTEAD FUNERAL-
HOME 

89 Peninsula Blvd. 
Hempstead, N.Y. 11550 

1-516-481-7460 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 

Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

N E W YORK І ОКОЛИЦЯХ 

ЛУІС Н А Й Ґ Р О - директор 
Родина ДМИТРИК 

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

(212) 674-2568 

LYTWYN & LYTWYN 
U K R A I N I A N 

F U N E R A L DIRECTORS 

AIR CONDITIONED 
Обслуга ЩИРА І ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в Бавнд Бруку і 

перенесенням Тлінних Останків 
з різних країн світу. 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 
(corner Stanley Terr.) 

UNION, N. J. 07083 
(908) 964-4222 
(201) 375-5555 


