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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ІНФОРМУЄ ПРО СВОЇ НЛЯНИ 

Київ (УНІАР). — Пре
сова служба Верховної 
Ради України провела пре
сову конференцію за під
сумками праці шостої се
сії українського парля-
менту. 

Голова Верховної Ради 
Олександер Мороз ска
зав, що парлямент "від 
сесії до сесії нарощує об
сяг законодавчої роботи", 
а ухвалення державного 
бюджету на 1997 рік має 
стати для парляменту 
"головним випробуван
ням на зрілість". 

На адресу Уряду була 
критика, що він неспро
можний далі керувати 
державою, а пропоновані 
ним законопроекти майже 
всі довелося повернути на 
допрацювання. Пакет по
даткових законопроєктів 
О. Мороз схарактеризу
вав як "податкову рево
люцію, вже четверту за 
період незалежности Ук
раїни" тому підхід парля-
ментаристів до розгляду 
проекту бюджету на 1997 
рік був "найоптимальні-
шим у ситуації, що скла
лася". Найважливішими 
економічними законами, 
ухваленими парлямен-
том, О.Мороз вважає за
кон про приватизацію 
майна державних підпри
ємств і закон про Фонд 
Державного Майна. 

Неподобством голова 
парляменту назвав той 
факт, що Уряд досі не по
дав на розгляд парля

менту проект податкового 
кодексу. Водночас роз
гляд проекту закону про 
вибори депутатів України 
Мороз запропонував пере
нести з квітня на лютий 
1997 року. 

Шоста сесія Верховної 
Ради України, як відомо, 
працювала від 3-го верес
ня 1996 року до 24-го січ
ня 1997 року. За цей час 
український парлямент 
провів 26 пленарних засі
дань, на яких розглянув 
371 питання, ухвалив 118 
законів, 169 постанов і 
вніс 40 змін та поправок 
до законів. 

Згідно зі статею 83 
Конституції України, чер
гові сесії Верховної Ради 
починаються першого вів-
тірка лютого і першого 
вівтірка вересня кожного 
року. Отже сьома сесія 
українського парляменту 
розпочнеться 4-го лютого 
1997 року о 10-ій годині. 
Акредитація журналістів 
на сьому сесію тривала 
від 20-го до 30-го січня. 

Серед першочергових 
документів передбача
ється розгляд законопро
єктів: про місцеве само
врядування, про Вищу ра
ду юстиції, про Кабінет 
Міністрів (третє читання), 
про статус чужих війсь
кових формувань на ук
раїнській території тощо. 
Але перший день праці се
сії буде присвячено роз
глядові питань процедур
ного характеру. 

Миколаївські рухівці закликали 
мусулманські країни підтримати Україну 

Миколаїв. —Микола
ївська організація Руху 
звернулася до мусулман-
ських країн з проханням 
підтримати територіяльну 
цілісність України і надати 
допомогу кримсько-та
тарському народові, пові
домила 29-го січня УНІ
АР. 

Беручи до уваги зазі
хання російських політи
ків на Севастопіль і 
Крим, а також врахову
ючи хворобу президента 
Боріса Єльцина, яка не
гативно позначається на 
демократичних процесах 
в Росії, автори заявля
ють, що це створює заг
розу миру у всьому Чор
номорсько-середземному 
регіоні. 

у зверненні сказано, 
що Україна є єдиною дер
жавою, яка в односторон
ньому порядку відмови
лася від ядерної зброї. 
Однак спричинена цим не
захищеність і слабкість, 
провокує сусідів до не
продуманих дій щодо неї. 
Крім того, ядерну зброю 
не знищено, а передано 
потенційному агресорові 
— Росії, яка зазіхає на 
Севастопіль і Крим. 

Саме територіяльні 
претенсії на Крим, який є 
історичною батьківщи
ною виселеного Сталіном 
кримсько-татарського на
роду, змусили, за словами 
рухівців, шукати спільни
ків серед мусулманських 
країн. 

Україна обіцяє дотримуватись 
мораторію на смертну кару 

Київ. — Президент Ле
онід Кучма і міністер юс
тиції Сергій Головатий, 
реагуючи на критику Пар-
ляментарної асамблеї Ра
ди Европи, заявили, що 
Україна виконуватиме 
своє зобов'язання щодо 
припинення смертної ка
ри, повідомили 30-го січ
ня засоби масової інфор
мації. 

Перед тим ПАРЕ схва
лила резолюцію, в якій 
засудила Україну і Росію 
в тому, що вони продов
жують застосовувати 
смертну кару, незважа
ючи на запровадження на 
це мораторію. 

Голова української пар-
ляментарної делегації до 
Ради Европи Борис Олій
ник сказав, що зроблено 
усе можливо, щоб запо
бігти санкціям щодо Ук
раїни. Члени делегації 
сподіваються, що до нас
тупної сесії ПАРЕ ситуа
цію буде виправлено. 

„Ми маємо намір прин
ципово і наполегливо пра
цювати в напрямку зак
ріплення в українському 
законодавстві заборони на 

здійснення смертних ви
років", — підкреслив Б. 
Олійник. 

Уряд уже подав на роз
гляд Верховної Ради про
ект закону щодо встанов
лення мораторію на 
смертну кару і заміни її на 
довічне ув'язнення. 

Якщо в Україні не пе
рестануть виносити 
смертні вироки, ПАРЕ 
відмовить українській 
парляментарній делегації 
у виконанні Гї уповнова
жень. 

„Тільки Греції, коли 
внаслідок військового пе
ревороту до влади при
йшли „чорні полковни
ки", відмовили в акреди
тації на сесії Парлямен-
тарної асамблеї Ради Ев
ропи, але таке ж рішення 
може бути схвалено й що
до України", — сказав С. 
Головатий на пресконфе-
ренції. 

Україна пообіцяла при
пинити смертну кару, ко
ли стала членом Ради Ев
ропи в листопаді 1995 ро
ку. Однак, минулого року 
було покарано на смерть 
понад 100 осіб. 

Президент заперечує намір 
відкласти вибори 

Київ. — Речник прези
дента Дмитро Марков наз
вав „політичними чутка
ми" повідомлення про те, 
що запляновано продов
жити президентський і де
путатський терміни, по-ві-
домив „ОМРІ Дейлі Дай
джест", покликаючись на 
українське телебачення. 

Д. Марков заявив, що, 
на думку Л. Кучми, від
кладення президентських 
і парляментарних виборів 
пошкодить демократич

ному розвиткові країни і 
збільшить конфронтацію 
між політичними силами. 
Представник Руху Віталій 
Шевченко сказав, що зак
лики продовжити уповно
важення Президента і 
Верховної Ради до 2000 чи 
2001 року є неконститу
ційними і являють собою 
„політичну інтригу". 

Із такими закликами ви
ступили нещодавно цен
тристи з фракції „Єд
ність". 

Л. Кучма відкинув постанову парляменту 
Криму про резиґнацію уряду 

Київ. — Президент Ле
онід Кучма підписав указ, 
яким відхилив постанову 
кримського парляменту 
щодо усунення уряду пів
острова, повідомив 29-го 
січня „ОМРІ Дейлі Дай
джест", покликаючись на 
українське телебачення. 

Л. Кучма заявив, що 
рішення Верховної Ради 
Криму суперечить Кон
ституції України і звер
нувся до Конституційного 
суду з проханням розгля
нути цю справу. 

Як відомо, 23-го січня 
парлямент Криму прого
лосував за усунення уря
ду автономії і постановив 
зформувати новий кабі
нет міністрів. Прем'єр-мі-
ністер пів^острова Аркадій 
Демиденко сказав, що рі
шення скероване на пере
розподіл влади і прове

дення нових виборів. Він 
звернувся до Л. Кучми з 
проханням відкинути по
станову. 

Голова кримського 
парляменту Василь Ки-
сельов сказав 28-го січня 
на зустрічі з Президентом 
України, що рішення зві
льнити уряд Аркадія Де-
миденка було „поспіш
ним" і може погіршити 
ситуацію на півострові. 
Заступник голови парля
менту Володимир Клич-
ников, який запропонував 
резиґнацію уряду, сказав, 
що Анатолій Франчук є 
найбільш прийнятним 
кандидатом на нового 
прем'єр-міністра півост
рова. А. Франчук є тепер 
депутатом Верховної Ради 
України. В І994-95 роках 
він очолював уряд Кри
му. 

Створено Міжнародний комітет 
захисту демократії в Білорусі 

Київ. — Представники 
демократичних організа
цій України, Білорусі, 
Молдови, Німеччини, По
льщі та Швеції створили 
на XXI з'їзді Соціял-Де
мократичної Партії Укра
їни (Об'єднаної) міжна
родний комітет захисту 
демократії в Білорусі, по
відомила 30-го січня УНІ
АР. 

На пресконференції, 
яка відбулася з приводу 
його створення, голова 
СДПУ (О) Василь Оно-
пенко сказав, що метою 
діяльности комітету є до
помога демократичним 
силам Білорусі незалежно 
від їхньої ідеологічної 
орієнтації, формування 
громадської думки, під
тримка білоруської де
мократії в боротьбі проти 
диктатури. Першим його 
завданням є доведення до 
європейської громадсь-
кости правдивої інформа
ції про події в Білорусі. 

Комітет, який має на
мір зареєструватися в Ки
єві як міжнародне об'єд
нання, збирається бойко
тувати режим білорусь
кого президента, а також 
економічне співробітниц
тво з Білоруссю на рівні 
підприємств та приватних 

осіб. 
Як відомо, президент 

Білорусі Александер Лу
кашенко домігся прове
дення в листопаді мину
лого року референдуму, 
який значно збільшив 
президентьскі уповнова
ження і продовжив його 
термін перебування при 
владі. Покінчивши з біло-
русизацією, загальмував
ши економічні реформи і 
взявши під свою контро
лю засоби масової інфор
мації, він активно домага
ється об'єднання з Ро
сією. 

Голова білоруської Со
ціял-демократичної партії 
Микола Сладкевич, який 
також був на пресконфе
ренції, підтримав ство
рення комітету, бо, на йо
го думку, Білорусі без 
зовнішньої допомоги 
важко було б покінчити з 
диктатурою, що посилю
ється. Він, однак, зазна
чив, що дії української на
піввійськової організавії 
УНА-УНСО принесли йо
го країні більше шкоди, 
ніж користі. 

У пресконференції брав 
участь також Володимир 
Шовкошитний, голова Ки
ївського комітету Демок
ратичної Партії України. 

Президент України зустрівся з ректором УВУ 
Київ. — 29-го січня 

Президент України Леонід 
Кучма прийняв ректора 
Українського Вільного 
Університету д-ра Мирос
лава Лабуньку. Ректор 
УВУ поділився з Л. Куч
мою враженнями від 
спілкування з представ
никами українських гро
мад багатьох країн. 

За словами М. Лабу-
ньки, українська спільно
та за кордоном захоплена 
двома минулорічними по
діями — ухваленням 
Конституції України і вда
лим, на її думку, переве
денням грошової рефор

ми. "Українська діяспора, 
~- зауважив ректор УВУ, 
— тепер чекає на нові 
звершення, що здатні ви
соко піднести міжнарод
ний авторитет України, на 
кардинальні реформи в 
економіці, які плянує 
Уряд і якими опікується 
Президент". 

Гість подякував Прези
дентові України за дер
жавотворчу діяльність і в 
імені УВУ та наукового 
Товариства імені Т. Шев
ченка вручив Л. Кучмі 
"Енциклопедію Україноз
навства". 

Літати літаками СНД стає небезпечно 
Москва. — За період 

від 1992 до 1996 року над 
територією Росії та інших 
країн Співдружности Не
залежних Держав в ле-
тунських катастрофах за
гинуло 1,462 осіб. За 
п'ять років до цього ана
логічний показник стано
вив 477 осіб. 

Голова комісії розсте-
ження летунських випад
ків Міждержавного ле-
тунського комітету Ру
дольф Теймуразов, ко
ментуючи цю невтішну 
тенденцію, сказав у роз
мові з кореспондентом 
московського інформа
ційного агентства ІТАР-
ТАСС: „З урахуванням 
значного зменшення об
сягу повітряних переве
зень, можна вважати, що 
рівень безпеки летів по
низився майже в десять 
разів". 

Головною причиною 
він назвав порушення ді
яльности летунської ін
дустрії в цілому — про-
мисловости, летунських 
компаній і пов'язаних з 

ними структур — через 
фінансову неспромож
ність переважної маси на
селення користуватися 
повітряним транспортом. 

До цього додався швид
кий зріст числа летунсь
ких компаній в Росії та ін
ших країнах СНД, діяль
ність яких не підлягає зага
льнодержавним правним і 
економічним механізмам. 
Наприклад, в 1992 році в 
СНД діяло 100 летунських 
компаній, в 1993 році — по
над 300, а в 1994-95 роках 
— вже майже 500. 

Р. Теймуразов підкрес
лив, що в останні роки по
явилися цілком нові, досі 
невідомі чинники аварій-
ности. До них належать 
перевищення норм заван
таження літаків, брак па
лива в транках, застосу
вання не зовсім якісного 
палива, зміна встановле
них схем летів з метою 
заощадження палива, від
мова від виходу на друге 
коло під час приземлення 
або від приземлення на 
запасовому летовищі. 

В Ізраїлі йде до урядової кризи 
Єрусалим, Ізраїль. — В 

Ізраїлі розгоряється но
вий політичний скандал, 
який може спричинити ре
зиґнацію уряду. 

Міністерство юститції 
країни почало слідство у 
справі призначення кан
дидатури, запропонованої 
прем'єр-міністром Бенья-
міном Нетанягу, на пост 
генерального прокурора. 
Одна з програм ізраїль
ської телевізії у своєму 
коментарі повідомила, що 
за тим призначенням сто
ять брудні цілі. Прем'єр 
Б. Нетанягу і його одно-
партійці вирішили поса
дити в крісло генераль
ного прокурора свою лю
дину, щоб унеможливити 
або, принаймні, пом'як
шити покарання для ко
лишнього міністра юсти
ція, якого звинувачують у 
корупції. 

Представники мініс
терства юстиції сказали 
кореспондентові інфор
маційного агентства Рой-
терс, що мають намір 
звернутися до тележурна

лістів з проханням пода
ти докази зловживання 
владою з боку Б. Нетаня
гу. Прем'єр і його прихи
льники хотіли зробити ге
неральним прокурором 
правника Роні Бар-Она, 
щоб у цей спосіб вряту
вати колишнього міністра 
юстиції Аріє Дері, лідера 
партії ШАС, який перебу
ває під слідством від 1993 
року. Тепер цей Дері ніби
то вимагає призначити 
„вигідну людину" на пост 
генерального прокурора, 
а за це його партія готова 
підтримати підписаний Б. 
Нетанягу договір з палес-
тинцями. Під час обгово
рення в уряді проти цього 
договору рішуче висло
вилося сім міністрів. Як
би до них приєдналися 
ще два міністри від партії 
ШАС, то договір був би 
скасований. 

Коментуючи скандал, 
під час якого Верховний суд 
Ізраїля заборонив Р. Бар
ону зайняти новий пост, 

(Закінчення на сторЗ) 

JR З^жс 5» я і ї ж ж і 

НАГОРОДИЛИ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

ОДЕСА. — Командування Одеської 
військової округи підвело підсумки 
за 1996 рік з розмінування кількох 
складів з боєприпасами в Одеській 
області та Криму. При військових 
частинах було створено 165 спеці-
яльних груп, які знешкодили 13,007 
смертоносних предметів, серед 
яких 2,467 артилерійських набоїв, 
1,042 міни і 221 гранату. В Ізмаїль
ському районі Одеської области у 
квітні минулого року група саперів 
на чолі з капітаном Ігорем Красо
тою знешкодила 6,000 небезпечних 
знахідок. У вересні 1996 року в 
Ананівському районі група, очо
лювана старшим лейтенантом 
Олександром Бойком, знешкодила 
1,061 артилерійський набій. Інші 
групи знешкодили також понад 5, 
000 вибухонебезпечних предметів, 
які зберігалися у Малій фортеці, 
поблизу Керчі. За мужність та ви
соку майстерність нагороджено ве
лику групу саперів. 

МІЛІЦІЯ КРИМУ ПОЛІПШИЛА ПРАЦЮ 

СЕВАСТОПІЛЬ. — Тут з участю 
генерального прокурора України 
Григорія Ворсінова відбулося засі
дання Колегії прокуратури Авто
номної Республіки Крим. По закін
ченні засідання відбулася пресова 
конференція, на якій відзначено, що 
органи прокуратури автономії під
вищили ефективність праці, в ре
зультаті чого на півострові виявле
но 83 злочинних групи, розкрито 
18 убивств, з яких 13 замовлених. 
Проте журналістів більше цікавили 
питання криміналізації влади та 
чергова спроба повалити легітим
ний кримський уряд. Генеральний 
прокурор відповів, що Кабінет Мі
ністрів Криму перейменовано на Ра
ду Міністрів Автономної Республі
ки, як це передбачено Конституцією 
України, але зміна назви не означає 
припинення уповноважень уряду. 
Отже постанова кримського пар
ляменту недійсна як така, що супе
речить Конституції України. Але 

останнє слово — за Конституцій
ним судом. Щодо приїзду посадника 
Москви та його антиукраїнських 
виступів, Г. Ворсінов зазначив, що в 
української держави"є достатньо 
засобів, аби відстояти свою тери
торіяльну цілісність" 

УХВАЛЕННЯ БЮДЖЕТУ НА 1997 РІК 
ЗАПЛЯНОВАНО НА БЕРЕЗЕНЬ 

КИЇВ. — Заступник голови Вер
ховної Ради України Віктор Мусіяка 
повідомив, що проект бюджету на 
1997 рік парлямент плянує розгля
нути у березні, після ухвалення по
даткового законодавства. Бюджет 
повинен базуватися на податкових 
законах, які ще узгоджуються спе-
ціяльною комісією та Кабінетом 
Міністрів. Мусіяка також висловив 
думку, що закон про місцеве само
врядування не можна розглядати у 
відриві від законів про державні ад
міністрації на місцях та про Кабітет 
Міністрів. За словами Мусіяки, у 
Верховній Раді іде напружена під-
готова до розгляду в другому чи
танні законопроекту про місцеве са
моврядування. Особливу увагу при
діляється положенням майбутньо
го закону про формування місцевих 
бюджетів. Під час цієї праці по
стійно зіштовхуються протилежні 
погляди різних політичних сил, то
му довелося знову створити узго-
джувальну комісію депутатських 
груп і фракцій, яка працюватиме 
над законопроектами спільно з Ка
бінетом Міністрів і Адміністрацією 
Президента. 

ЗАТВЕРДЖЕНО СПИСОК 
ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ 

КИЇВ. — Кабінет Міністрів України 
затвердив список підакцизних то
варів та порядок їх ввезення в Ук
раїну. Передусім це стосується аль-
коголю та тютюнових виробів, шкі
ряних виробів та хутряного одягу, 
меблів, ювелірних виробів, мис
ливської та спортової зброї. Для 
перевезення через митницю цих то
варів треба завчасно подати ван
тажні деклярації, під час оформ

лення яких мусить бути сплачений 
податок. Від 1-го березня оптова ці
на імпортованого пива в Україні бу
де 2 гривні за 1 літр, а роздрібна 
ціна -— З гривні за літр. Мінімальні 
ціни підлягають переглядові що-
квартально 25-го числа останнього 
місяця кварталу. А до того часу 
мають бути підготовані і затвер
джені законодавчі акти щодо кон
фіскації і дальшого використання 
імпортованого пива і тютюнових 
виробів, які продаватимуться за ці
ну, нижчу від встановленої мініма
льної. 

ВІЙСЬКОВІ ОРКЕСТРИ 

КИЇВ. — у Міністерстві Оборони 
України відбулася пресова конфе
ренція, на якій начальник Військо
во-оркестрової служби Збройних 
Сил України підполковник Володи
мир Деркач розповів про діяль
ність, сучасний стан і пляни на май
бутнє відділу військового мистец
тва. За його словами, в Україні вій
ськові оркестри були відомі ще у 
1627 році, а з 19-го лютого 1711 ро
ку вони стали штатними. Сьогодні в 
незалежній Україні є близько 100 
великих і малих військових твор
чих колективів, які залишилися без 
централізованого забезпечення. Не
має ніякого матеріяльного забез
печення, літератури, музичних ін
струментів і частин до них. Однак 
діяльність колективів не лише не 
припинилася, але й за допомогою 
українських мистців почалося від
родження незаслужено забутих му
зичних творів українських компо
зиторів. Вже відновлено близько 35 
забутих військових маршів та по
повнено репертуар сучасними ук
раїнськими творами. Українські вій
ськові колективи користуються ве
ликою популярністю не лише на ба
тьківщині, вони виступили з вели
ким успіхом у Франції, Швеції, 
Норвегії, Голляндія, Данії, Німеч
чині. У Мюнхені на фестивалі вій
ськових оркестр країн СНД 1996 ро
ку оркестра Міністерства Оборни 
України мала найбільший успіх і її 
шість разів викликали на "біс". 

У СВІТІ 
ПРЕДСТАВНИКИ південнокорейського міністерства 
оборони не спростовують пресових повідомлень про те, 
що поблизу міжнародного летовища Кімпхо виявлено 
північнокорейський тунель. Під час свердління землі в 
семи кілометрах від демілітаризованої зони і поряд з 
летовищем раптом свердло провалилося у глибину 
понад ЗО метрів. Коли на місце події приїхали військові 
інженери і запомпували у свердловину 12 тонн води, 
вона вся кудись зникла. Це дає підстави припустити іс
нування тунелю. 
СОТНІ ЖІНОК І ДІТЕЙ вбила армія Бурунді протя
гом двох останніх місяців. Країна все швидше сповзає у 
вир громадянської війни. Про це говориться в остан
ньому звіті ООН, який підготувало її женевське бюро в 
питаннях прав людини. Документ повідомляє, що що
найменше 1,100 осіб вбили або військові, або повстанці 
з народности гуту, що воюють з регулярною армією. 

В АМЕРИЦІ 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР НАТО Гавієр Соляна 
зустрівся у Вашінґтоні з Президентом Биллом Клін
тоном та іншими головними представниками американ
ського Уряду. Під час зустрічі обговорювано напрямки 
спеціяльних стосунків між Північноатлантійським обо
ронним союзом і Росією. 

СЕНАТСЬКА КОМІСІЯ В СПРАВАХ торгівлі схва
лила призначення чикаґського адвоката Вільяма Дейлі 
на пост секретаря торгівлі. Разом з тим чимало зако-
нодавців-республіканців домагаються закриття або як 
мінімум скорочення персоналу цього, на їх думку, ма
ло корисного для країни департаменту. Цілий Сенат 
схвалив номінацію Еядрю Квомо на пост секретаря де
партаменту житлового будівництву і міського розвит
ку. 
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Дора Рак 

ooHHA. іхої^озі ио:вого гожо^ 
I I 

Порятуймо культурні 
надбання Львова! 

тривожні вістки зі Львова про жахливий стан 
Бібліотеки ім. Василя Стефаника, нашої найбіль
шої скарбниці культури міста та однієї з най
більших в Україні, вже викликав бурхливий ре
зонанс рядом статтей, відозв та коментарів. Все 
це, однак, не сміє лишитися у сфері затурбова
них слів та деклярацій, бо тут потрібно негайної 
дії та допомоги, яка повинна стати зараз на чіль
ному місці і затурбувати не лише львів'ян, але 
всіх українців. 

Здається, не кожен з'ясовує собі, що тисячі 
безцінних книг та збірників можуть загинути з 
браку фондів на огрівання, світло та відповідне 
зберігання — і це назавжди, бо ж там зібрані 
здебільшого „білі круки" української спадщини, 
незамінимі джерела знань та культури. 

Знаємо з досвіду, що наша спільнота у діяс-
порі постійно щедрою рукою допомагає Україні 
різними способами і засобами, тому надіємося, 
що ця поміч стане тепер у кожного з нас на пер
шому місці. 

Отже, прийшов час, коли треба порядкувати 
вагу і черговість вартостей, поставити одні таки 
вище других. Треба також усвідомити нам усім 
факт, що матеріяльні добра таки доходять в Ук
раїну в такій кількості, що хоч скромно, але до
зволяють вижити. Треба передовсім, даючи фі
нансову допомогу в Україну, завжди думати про 
доцільність і перевіряти, чи вона дійсно дохо
дить до рук тих, для яких була призначена, якщо 
взагалі доходить. Не є для нікого таємницею, і 
це потверджують теперішні відвідувачі України, 
що вилонюється певна каста багатих людей, до
ми постають немов гриби по дощі, а „Мерцеде^ 
си" роз'їжджають вулицями. Це дуже добре і' 
ми можемо лише радіти кожним доказом зба
гачення України. Однак збагачення її культурно
го життя мусить іти в парі із матеріяльними 
добрами, держава мусить розвивати статус по
жертв на культуру з розумно продуманої подат
кової системи. Тому саме так важливим є тепер 
збереження Бібліотеки ім. Стефаника всіми 
можливими засобами, бож вона перетривала зі 
своїми скарбами стільки років, стільки катак-
лізмів, даючи знання і культурну поживу тися
чам українців та науковцям з-за кордону. Чи 
можливе, щоб вона, перетривавши польську, 
німецьку та совєтську окупацію, могла тепер 
згаснути у власній, вільній державі? 

Вже цілий рік — як інформувала нас дирек
тор бібліотеки Л. Крушельницька, — немає фондів 
на утримання сімох будинків, що належать біб
ліотеці, а працівники її не отримують зарплати. 
Цілу зиму читачі бібліотеки сидять у холоді — 
скільки їм сил ще залишилося? — питає Л. Кру
шельницька. 

Правда, ця бібліотека не єдина в Україні. Ад
же раз-у-раз містимо на сторінках нашого що
денника звернення, заклики, прохання про до
помогу різним бібліотекам, про надсилання так 
потрібних нововиданих українських книжок, під
ручників і фондів на утримання. Правильно пи
сала недавно на сторінках „Свободи" Олена Ба-
шун, заступниця директора Донецької Держав
ної Бібліотеки, що „без книги не буде відродження 
України". Чи це її ствердження не зобов'язує нас 
усіх, включно з „урядовим Олімпом", а тепер чи воно 
не є пекучо актуальне, коли йдеться про таку прести-
жеву скарбницю, як Бібліотека ім. Стефаника? 

Цей знаменний культурний скарб Львова ви
магає нашої особливої уваги і турботи вже, не
гайно, сьогодні, бо завтра може бути запізно. Муси
мо зробити все можливе, щоб не пропали усі ці 
цінності, яких опісля ні за які гроші не можна 
буде відкупити чи відтворити. Мусимо прийти якнай
швидше з допомогою і врятувати від знищення 
ті скарби, яких не могла знищити ніяка ворожа 
сила, а які тепер можуть загинути через безго
лів'я своїх рідних короткозорих можновладців. 

Де тут зрозуміння для важливості ролі книг, 
архівів, як і взагалі вікових надбань нашої куль
тури? Ми всі свідомі того, скільки тих раритетів 
викрадено, знищено безслідно в минулих сто
річчях та в останніх десятиріччях. Чи так байду
же, з легким серцем можемо тепер прийняти черго
вий і так надто болючий, бо власний, нищівний 
удар від Уряду України? Понад ЗО звернень до 
нього, як інформують з Бібліотеки ім. Стефани
ка, залишилося без найменшої реакції. 

Видно, слід нам з-за океану не лише негайно 
допомогти бібліотеці фінансово у цій скруті, але та
кож листовно вимагати від компетентних чинни
ків Києва і Львова негайно і конкретно зареагу-
вати, а в першу чергу зрозуміти, що культура Ук
раїни погрібна народові так, як іжа, одежа чи житло 
~ інакше нам загрожує поворот до печерного 
існування. Чи це можливе на переломі другого 
І третього тисячоліття земної цивілізації? 

Реформа в секретаріяті 
йде під назвою „Нова стра
тегія для менаджменту 
людськими ресурсами". В 
тому заінтересований та
кож український уряд, а 
відносні домагання подав 
делегат на Генеральну 
асамблею на пленарному 
засіданні (31-го жовтня 
1996 року) Володимир Я. 
Єльченко, директор де
партаменту міжнародних 
організацій Міністерства 
Закордонних Справ Украї
ни. Йдеться про те, щоб 
склад персоналу в секре
таріяті справді репрезен
тував усі країни. Одначе 
деякі держави є надто ре
презентовані, інші — не
достатньо. Україна є саме 
однією з недостатньо за
ступлених протягом ряду 
літ (з відомих причин), 
підкреслив в. Єльченко. 
Українські кандидати на 
працю, які успішно перей
шли конкуренційні іспити, 
все ще чекають на призна
чення. Можливо, що но
вий генеральний секретар, 
вихідець із колоніяльної 
держави, матиме більше 
зрозуміння для нових не
залежних держав, що визво
лилися з-під совєтського ко-
лоніялізму, і поведе нову пер
сональну політику, оперту на 
справедливім розподілі. 

Жіночі організації та
кож постійно домагають
ся приділення жінкам на
лежної кількости місць в 

секретаріяті, з ВІДПОВІД
НИМ числом на вищих по
зиціях. Д-р Б. Бутрос-Ґалі 
прихильно ставився до 
цих домагань і дещо по
правив статус жінок, до
тримуючись резолюцій 
Генеральної асамблеї. 

Традиційна церемонія 
виборів генерального сек
ретаря відбулася 17-го 
грудня на пленарному зі
бранні Генеральної асам
блеї в Ню Йорку, після 
його номінації Радою без
пеки (13-го грудня). Пре
зидент Генеральної асам
блеї Розалі Ізмаїл, Ма-
ляйзія, привітав Кофі Ан-
нана з обранням і зазна
чив, що це не означає змі
ни, а є продовженням здій
снення завдань ООН для 
кращої служби людству. 
Чартер не уточнює обо
в'язків генерального сек
ретаря, призначуючи йо
му в загальному адмініс
тративну і політичну фін-
кції, а резолюція асамблеї 
з 1946 року лише вимагає, 
щоб це була „людина 
знатна і з високими заслу
гами". Присяга додає де
що більше щодо викону
вання функцій і поступо-
вання під кутом інтересів 
ООН (тут і застереження, 
що не можна йому прий
мати інструкцій від будь-
якого уряду або зовніш
ньої влади). 

Згідно із куртуазій-
ним протоколом ООН, 

президент Р. Ізмаїл віддав 
належне признання д-рові 
Б. Бутросові-Ґалі, якого 
усі пам'ятатимуть за від
дану службу для ширення 
превентивної дипломатії, 
гуманітарних інтервенцій і 
демократизації у світі та 
започаткування реформ в 
системі ООН. 

Після зложення при
сяги, Кофі Аннан промов
ляв до зібраних делегатів 
англійською та французь
кою мовами. Є багато дис
кусій і ідей, але треба знай
ти спільний ґрунт і спіль
но працювати над зміна
ми, які запевнять поступ, 
говорив новий генераль
ний секретар, кінчаючи 
цим закликом: „Організа
ція Об'єднаних Націй є ва
шим інструментом миру і 
справедливости, респек-
туйте її, бороніть її..., а 
передусім не допустіть, 
щоб ця незаступима і не
обхідна інституція заниді
ла або згинула в наслідку 
недбальства або фінансо
вих браків зі сторони чле
нів-держав". 

Церемонія включала 
також пращальне слово д-
ра Б. Бутроса-Ґалі, яким 
він дякував усім за спів
працю протягом п'яти літ 
і щиро бажав успіхів сво
єму наступникові. Адже ж 
вони обидва, як сказав 
перед тим Р. Ізмаїл, „світ
лі сини Африки". Встан-
ням з місць і овацією Ге

неральна асамблея дала 
йому належне признання. 
Навіть представниця Аме
рики, амбасадор Маделин 
Олбрайт (тепер держав
ний секретар), яка вели
кою мірою й спричинила 
його відхід, куртуазійно да
ла йому похвалу за складну 
працю на пості адміністра
тора ґльобальної установи. 

Й інші промовці в іме
ні регіональних груп віта
ли обрання Кофі Аннана, 
обіцяючи співпрацю, і ще 
раз говорила М. Олбрайт, 
щоб поґратулювати йому, 
закликаючи Генеральну 
асамблею перетворити ООН 
в „силу для миру, в голос 
людських прав і інстру
мент правовости". Між ін
шим, на становище амери
канського амбасадора до 
ООН Президент Б. Клінтон 
призначив Віліяма Блейна 
Ричардсона, конґресмена-
демократа з Ню Мексіко, 
досвідченого дипломата, 
мішаного етнічного по
ходження (його мати — 
мехіканка), який може й 
змінить лінію американ
ської політики в ООН. Отож 
вигляди на більш гармоній
ну атмосферу і співпрацю 
покращали, що й поможе 
перевести потрібні рефор
ми і відновити початковий 
престиж організації. 

Кофі Аннан догодив 
навіть Франції — своїм 

(Закінчення на стор. 3) 

Цей афоризм старих 
римлян, в українському 
звучанні — „Через труд
нощі — до зір", означає 
очевидну істину і твер
дження, яке не потребує 
доказів, що в житті ніщо 
не приходить легко, але 
вимагає великого труду, 
зусиль, терпеливости, ча
су, самопосвяти і жерт^.Л 
це відноситься не тільки 
до окремих людей, але в 
рівній мірі до організацій, 
установ, а то й цілого на
роду, нації, держави. 

З досвіду знаємо, скіль
ки часу треба, щоб набути 
якесь звання, наприклад, 
лікаря, інженера, правни-
ка, учителя, фармацевта, 
журналіста, дипломата чи 
інше. Це вимагає довго
літніх, виснажливих сту
дій у вищих школах, в 
університетах, коледжах, 
а згодом ще й кілька ро
ків практичного вишколу 
набутих знань. Те саме із 
набуттям таких вміло-
стей, як годинникарство, 
столярство, кушнірство, 
кравецтво, слюсарство 
тощо. Це добрих кілька 
років навчання і практи
ки. Коли матимемо на >'ва-
зі, що не одному набути 
знання доводиться серед 
дуже невідрадних життє
вих обставин, то матиме-

Д-р Роман Барановський 

„ПЕР АСПЕРА АД АСТРА' 
мо виразнішу картину тих 
великих перешкод, що їх 
треба побороти на шляху 
до наміченої і бажаної цілі. 

Не інакше є і в житті 
організації, установи, а то 
Й цілого народу, нації, 
держави. Ніяка установа, 
організація чи держава не 
стала відразу сильною, 
багатою і економічно не
залежною. Розвиток дер
жави — це довгий період 
наполегливої праці. І ми 
сьогодні бачимо це на 
прикладі подій в Україні. 
Після довготривалої не
волі прийшла очікувана і 
вимріяна воля. Україн
ський народ став нарешті 
свобідним господарем на 
своїй землі. Окрилений 
безмежною радістю і пов
ний евфорії, народ якось 
призабув, що саме прого
лошення незалежности 
ще не означає заможного 
життя. Довголітня нево
ля, русифікація, голод, 
нещадна експлуатація 
природних ресурсів Украї
ни, нищення наших куль
турних надбань, геноцид, 
етноцид, колгоспна систе
ма, яка майже вбила у се
лян любов до землі, при

мара радіяції в наслідок 
чорнобильської катастро
фи і занечищення довкіл
ля — це та жахлива спад
щина, що її зготовила нам 
Москва під фірмою СССР. 
Направити ці страхіття — 
справа дуже важка і склад
на. Це тим більше, що пов
торилися різні групи, ма-
фіози та інші „апаратчи-
ки", які використовують 
ще не надто упорядкова
ний стан в Україні, як дер
жаві, зловживають своєю 
владою на різних постах, 
розкрадають державне 
майно, практикують ха-
барницгю, корупцію тощо. 

За словами і твер
дженнями знавців і ек
спертів, якщо б припинено 
в Україні ці зловживання і 
повернено Україні мульти-
більйонові суми долярів, 
зложені в закордонних 
банках різними несовісни
ми „тоже українцями", не 
було б сьогодні економіч
ної кризи й Україна не бу
ла б узалежнена від фі
нансової допомоги Заходу. 

Нашим гарячим ба
жанням є, щоб в Україні 
люди зажили нормаль
ним і щасливим життям. 

не відчували браків і не-
статків, щоб діти навча
лись бути вірними синами 
і дочками своєї батьків
щини, її шанували і пра
цювали для її кращого 
майбутнього. На жаль, дій
сність покищо інша. Вправ-
ді, є деяка поправа в цьо-
му відношенні,, але знову 
ж різні наші внутрішні і 
ЗОВНІШНІ вороги роблять 
все можливе, щоб пере
шкодити цьому. 

Проте хочемо і муси
мо вірити, що ситуація 
згодом покращає, лише 
треба терпеливости, часу, 
праці і ще раз праці. Оце 
дальша боротьба за нашу 
майбутність. Адже наша 
віра і надія на визволення 
таки увінчалася успіхом. 

Ось пригадаймо собі, 
що раптове і несподіване 
проголошення незалеж
ности у 1991 році було та
ке потрясаюче, що просто 
проголомшило нас, і важ
ко й досі схопити все дум
кою, що це сталося без 
жертв і без краплі проли
тої крови. Я думаю — і я 
не єдиний, — що це прос
то чудесне визволення із 
червоного московського 
ярма. Це дар Божого Про
видіння українському на-

(Закінчення на стор. 4) 

Євген Федоренко 
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Це щодо першої книжки. Вона настільки глибока за 

змістом, неосяжна за поставленими та вирішеними 
проблемами, що коли надійшов новий твір того ж авто
ра — „Свою Україну любіть", я, одверто кажучи, вирі
шив: либонь, то своєрідний варіянт „Українознавства", 
призначений для широкого читацького загалу. В тому 
ж переконували й назви розділів: „Національна ідея і 
розвиток України як суверенної держави", „Україна — 
мова", „Україна — культура", „Ментальність України. 
Історична місія". 

Та варто було перегорнути бодай перші сторінки, 
аби переконатися — це абсолютно новий твір, в якому 
на підтвердження вже висвітлених думок автор вико
ристовує зовсім нові аргументи, вдається до глибоких 
нових джерел. Передусім то літописи — Руський і Га
лицький, „Повість временних літ" та „Слово о полку 
Ігоревім". А надто — „Велесова книга", ш,о про неї 
Петро Кононенко пише: „Це і синтез нашої правіри, і 
пролог фіксованої історіографії й історіософії, не мен
шою мірою — філософії та мистецтва" (стор. 102). 

На особливу увагу заслуговує авторська теза про 
те, що „тільки в Україні літописна традиція не перери-
ваєтсья з X до XIX століть". 

Не менш важливим джерелом авторської аргумен
тації стають роздуми великих київських князів, зафік
сованих у „Руській правді" Ярослава Мудрого, „Поу-
ченнях дітям" Володимира Мономаха, „Ізборнику 
Святослава", у творі Митрополита Іларіона „Слово 
про закон, благодать, істину". За підтвердженням дав-
ности української державности, мови, культури, етносу 
автор звертається до вітчизняних авторитетів далекого 
минулого та сучасности — Феофана Прокоповича та 
Петра Могили, М. Максимовича і П. Куліша, М. Гру-
шевського та О. Потебні, до творів Г. Сковороди, Т. 

Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, П. Тичини, О. Зе-
рова — всіх не перелічити. 

Кононенко доводить: іще за часів Б. Хмельниць
кого вперше в Европі, а отже у світі, було висунуто 
іде^о пріоритетности прав людини в суспільстві, яку 
проголосив у своїй Конституції Пилип Орлик. Це одне 
з численних підтверджень споконвічної волелюбности 
українського народу, якому продовж століть дово
дилося неодноразово завойовувати та відроджувати 
свою державність; народу, котрий за умов жорстокої реакції 
російського царату спромігся створити волелюбну ко
заччину — яскраве уособлення незалежности й звитяги. 

Конституція Пилипа Орлика, інші джерела, що їх 
наводить автор, показують: навіть за умов бездержав-
ности та пригноблення з боку російського царату чи ко
муністичної тиранії, Україні вдалося не розчинитися у 
величезних просторах Росії, зберегти свою мову, куль
туру, національний характер. 

Величезну ролю у цьому відіграли освіта, зокрема 
шкільна, а ще релігія, котра великою мірою забезпечує 
духовність народу, його мораль та культуру. Тож в Ук
раїні продовж віків саме церква, монастирі були осе
редками культурного життя. Засвідчує цю істину хоча 
б своєрідна церковна архітектура, неповторне оздоб
лення храмів. Літописи й рукописні церковні книги до
водять освіченість і каліграфічне мистецтво літопис
ців, численних переписувачів книжок, здебільшого 
монахів. 

Так само освіта нерозривно зв'язана з релігією: 
„Ще в 1439 році створюється братство при Успенській 
церкві у Львові, згодом засновуються освітньо-науко-
во-релігійні братства по всій Україні. їхніми школяра-

(Закінчення на стор. 3) 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Лямент про забуту душу Лева 

Якось останніми дня
ми думки сумним роєм ці
лий час кружляють дов
кола міста Лева, яке для 
такої кількости краян із 
другої, третьої чи чет
вертої хвилі еміґрації бу
ло /, смію підозрівати, що 
лишилося родинним міс
том, з якого походили ми, 
наші батьки і діди і яке 
повинно б бути під якоюсь 
особливою опікою нашої 
пам'яті. Можливо, що ті 
думки насунула копія за
головної книжки, яку мені 
вже раніше прислав для при
кладу один зі знайомих з 
Конгресової бібліотеки, а 
яку я тепер віднайшла. 
Книжка має назву дуже 
промовисту — „Серце, ви
дерте з польських грудей'\ 
а підзаголовок „Львів в 
поезіГ і містить дослів
но сотні поезій, присвяче
них містові Лева. Та не 
тільки в цей спосіб поля
ки пам'ятають про Львів. 
У багатьох містах Поль
щі, а то і поза її границя
ми, існують і, як бачите, 
активно діють „Товарис
тва приятелів Львова**, 
зорганізовані поляками і 
для тих, що були колись 
львів'янами, чи прямо йо
го прихильниками. А якось 
досі не мала я нагоди зу
стріти „Товариства при
ятелів Львова" серед ук
раїнців — цікаво, чому? 
Тепер таке товариство 
було б дуже на потребу 
часу, коли зі Львова при
ходять алярмуючі вістки 
про цілковитий брак фон
дів на існування Бібліотеки 
ім. В. Стефаника, в якій, як 
всі знаємо, містяться чи 
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культури, а вже напевно 
найбільші писані і друко
вані скарби Львова. 

Хоча у Львові бідує 
багато культурних та 
наукових установ, а все ж 
цей останній трагічний 
крик зі Львова, це лише 
крапля у морі, коли йдеть
ся про збереження куль
турних надбань, з яких наш 
Львів був так відомий. 
Розпадається стара ре-
несансова кам'яниця Бан-
дінеллі ч. 2 на площі Рин
ку, (де була колись перша 
пошта), із браку фондів 
на їїреставращю, ледь кли-
гають музеї, а що й гово
рити про художників, му-
зиків, акторів. Чи думає
те, що вони б так настир
ливо шукали за можли
вістю виїзду куди-небудь, 
коли б у них була під
тримка урядових чи місь
ких чинників? Чи їхали б 
наші львівські музики, ак
тори до різних міст Поль
щі, заходу Европи, чи по
спішали б за море, коли б 
мали гідний заробіток на 
прожиток у своєму рідно
му місті, не кажучи вже 
про адекватний фінансо
вий вимір, усталений на 
світовому мистецькому 
рівні? Не бачачи цього сьо
годні, Україна втрачає свою 
мистецьку еліту безпово
ротно, бо там, поза кор
донами, ці мистецькі пар
тії дістають відповідну 
моральну і матеріяльну 
оцінку. Так склалося віка
ми, що мистецтво висо
кої якости неможливе без 
високих грошових вкла
дів. Ось саме тепер орга
нізаторка чергової теат
ральної тури в ЗСА, тим 
разом Театру ім. Занько-
вецької зі Львова, на моє 
запитання, чи є надія на 
успіх, коли тут наше укра
їнське життя помітно 
завмирає, відповіла, що для 
акторів це надія на на
віть найменший заробі
ток, якого не можуть 
здобути у рідному місті. 

Ввесь цей невідрадний 
стан культурного Львова 
на шостому році свободи 
викликає застанову, чи не 

будуємо ми нового храму 
незалежности, в якому не 
буде кому розмалювати 
стін і не буде кому співа
ти на хорах, чи виголошу
вати поезії 

Це добре, що Україна, 
а за тим і Львів розбудо
вується господарчо і тех
нічно, але без відповідної 
настанови до культури 
всі ці надбання не мо
жуть задовольнити. І 
тут була б вирішальною, 
коли йдеться про наше 
місто, роля „Товариства 
любителів Львова і його 
культури**. Шкода, дуже 
шкода, що досі ми, „ста
рі" львів'яни, про це не 
подумали, не зорганізува
ли відповідно. Ми, кожний 
на свій лад, допомагаємо ,-
Україні, але чомусь ця до-' ^ 
помога, як досі, зосеред
жується на Києві і східніх 
землях. Скажуть читачі: 
тому, що там її більше 
потрібно, а Львів поче
кає, бо в українському 
П'ємонті з українізацією 
все гаразд. Чи це не чер
говий міт? Але ми, що при-
належні до Львова, вдар
мося в груди: при усіх по
чуттях соборности, чи 
наш перший обов'язок не є 
супроти рідного міста? 
Колись, в XVII сторіччі, 
поети називали Львів 
містом ста народів, бо ж 
був це шлях, яким ішли 
багаті купці на Схід і За
хід. А ті, які творили до
бробут Львова, розуміли, 
що багатство творить 
красу. Сьогодні не бракує 
вже багатих людей, але 
абсурдна податкова по
літика не дає їм можли-
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двого рідного міста. То
му, може ті, які його те
пер відвідують, ствер
джують, що „Львів вже 
не такий", а дехто жор
стоко говорить про його 
поступову павперизацію. 

Але якщо його так 
шанують і згадують поль
ські мешканці, вважаючи, 
що такий клейнод випав з 
польської корони, то чи не 
слід і нам піти шляхом 
його культурного відрод
ження, бо час і події дуже 
того вимагають від нас 
усіх, для яких Львів є і за
лишиться родинним міс
том. Йому треба допо
могти привернути його 
красу і вагу у духовій ді
лянці, бо ж був він і, спо
діваюся, буде історично 
обґрунтованим осередком 
науки і культури — / тут 
наша допомога дуже ко
нечна. Коли б ми мали^/ 
таке товариство, може б ^ 
не було сьогодні кризи у 
бібліотеці, театрі чи му
зеях? Не бігали б ми нер
вово з „тацами" та „шап
ками", коли вже пізно і не 
мусіла б я ляментувати 
при „останньому дзвонен-
ні". Чи не є ми всі, як один, 
синами та дочками міста 
Лева, без огляду на акту
альне замешкання? Нині 
є в тяжкій скруті націо
нальної ваги книжкова скар
бниця — завтра може пе
ред закриттям стати ко
трийсь з багатющих музе
їв Львова, музичний інсти
тут чи храм Мельпомени. 

Не буду множити чор
них передбачень, які пово
лі стають фактами. По
трібен дієвий фонд поря
тунку, а не спорадичні, 
нервові акції При тепе
рішній ситуації в нашому 
родинному домі не вибор
сається з кризи культура 
власними силами, бо не 
має таких власних сил. 
На „Олімпах"'роблять вра
ження, що мають поваж
ніші „болі голови'', будую
чи храм незалежности, але 
мусять вони собі усвідо
мити, що культ і культура 
ростуть з одного кореня. 

ОКА 



СВОБОДА, СУБОТА, 1-го ЛЮТОГО 1997 р. 

Започаткування відзна
чення срібного ювілею 
Єпископа Василя Лостена 
із Стемфордської Епархії 
Української Католицьої 
Церкви відбулися 22-го 
травня минулого року. 

Святкування розпочато 
торжественною Архиєрей-
ською Службою Божою в 
каплиці св. Василія в 
Стемфорді. Присутніми 
були чотири кардинали, 
шість архиєпископів, 28 
єпископів, православні 
Владики — Митрополит 
КЬнстантин, Архиєпископ 
Антоній і Єпископ Всево
лод та велика кількість 
духовенства. В торжест-
венній Літургії взяли 
участь Єпископ В. Лос
тен, Архиєпископ Стефан 
Сулик, Архиєпископ Джан-
сон Процик, Єпископ Ми
хайло Дудик, Єпископ Ін-
нокентій Лотоцький, ЧС-
ВВ, Єпископ Роберт Мос
каль, Єпископ Андрій Па-
такі. Єпископ Роман Да-
ниляк, о. Патрикій Па-
щак, генеральний Вікарій 
Стемфордської Єпархії, о. 

митрат Стефан Чомко, о. 
шамб. Лев Носко і о. Ед-
вард П. Янґ, ректор семі
нарії св. Василія. Відтак 
святкування відбувалися 
майже в кожній парафії, а 
завершились бенкетом в 
Ню Норку. 

На запрошення пароха 
церкви св. Юра о. П. Па-
щака утворився Метропо-
літальний комітет в Ню 
Йорку для відзначення 
25-річчя єпископства Вла
дики Лостена. До коміте
ту ввійшли представники 
різних організацій в числі 
20 осіб. Головою вибрано 
Мирослава Шміґля, а ко-
ординатором з Епархі-
яльного ювілейного комі
тету був о. митрат Іван 
Терлецький зі Стемфор-
ду. 

Свою діяльність комі
тет почав у жовтні мину
лого року, намітив прог
раму і почав інтенсивну 
працю над її виконанням, 
щоби величавим бенке
том відзначити ювілята 
Владику Лостена. Бенкет 
відбувся 12-го січня в 

Срібний ювілей Владики В. Лостена 

Отець митрат І. Терлецький (справа) вручає 
силіволічний чек на суму 160,000 дол. 

Владиці В. Лостенові 

(Закінчення зі сто]^^2) 

МИ стають представники усіх станів, а вивчалися в них 
і гуманітарні, і природничі предмети" (стор. 147). 

Автор аж ніяк не в полоні новітньої моди, що 
з'явилася після десятиліть насаджуваного атеїзму, не 
захоплюється занадто релігією, а піддає справедливій 
обґрунтованій критиці Православну Церкву, котра 
виконувала не лише державно-охоронну місію, а й 
„взяла на себе слідчо-каральні функції" — як у став
ленні до науки, мистецтва, так і до релігійного інако
мислення, що ним вважалася й вважається національ
на Українська Церква. 

„Свою Україну любіть"! — закликає Петро Коно-
ненко. Бо це не лише рідна земля, полита кров'ю бага
тьох кращих синів. То один з найдавніших етносів на 
Землі з своєю власною державністю, високою культу
рою, багатобарвним мистецтвом, повнокровною літе
ратурою, однією з найпривабливіших, найспівучіших 
мов світу. І хоч би які важкі часи переживала Україна, 
зокрема нинішні роки знесиленої економіки, „враженої 
страшною внутрішньою хворобою денаціоналізації..." 
(стор. 3), — у неї перспективне майбутнє. І запорукою 
тому — українська національна ідея, що протягом сто
літь „визначала долю (щасливу чи трагічну) нації, дер
жави, мови, культури, життєдіяльність та історичну 
місію народу". 

Перебіг часу не зупинити. І знову, як та неопалима 
купина, відроджується суверенна українська держава. 
Зводиться в муках і труднощах. І знову з цим не мо
жуть і не хочуть змиритися в Москві. Одні одверто ви
знають, що без багатств української землі Росії важко 
виповзати з економічної, а отже і політичної прірви. Ін
ші знову пускають у перебіг стару імперіялістичну те
зу: то наша російська земля й нічия більше. Мовляв, 
ніколи Україна не мала ні своєї державности, ні мови, 
ні культури — всеньке запозичено в Росії. 

Та, проаналізувавши історію рідного краю, складо
ві поняття державнос ти й народу, академік Кононенко 
синтезував свої дослідження й дійшов до висновку, що 
його передає словами Павла Тичини: 

Я єсть народу якого Правди сила 
ніким звойована ще не була. 
Яка біда мене, яка чума косила! — 
а сила знову розцвіла. 
Щоб жить — ні в кого права не питаюсь. 
Щоб жить — я всі кайдани розірву. 
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, 
бо я живу! 

До абсольвентів українськіїх гімназій 
у СТАНИСЛАВОВІ -ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ 

з років 1936 — 38 
Дорогі Пані і Панове! 

Минає 60 років від того часу як ми здавали матуру в 
Українській Державній мужеській гімназії і в Українській 
жіночій гімназії УПТ „Рідна Школа" у роках 1936-38. 

Тому, що маємо свою вільну державу і маємо можли
вість відсвяткувати ці річниці в Івано-Франківському, я 
запрошую усіх охочих на з'їзд, який відбудеться у днях 28-
29-го червня 1997 р. в Івано-Франківському. Про програ
му з'їзду буду інформувати пізніше. Тепер хочу знати хто 
і скільки осіб приїде на той з'їзд. Прошу відповідати на 
адресу: р̂  д^^^ Latyshewskyj 

43 Ciearview Drive, Sag Harbor, New York, 11963, 
Tel.: (516) 725-2478. 

Шератон Готелі в Ню 
Йорку. Численна участь в 
бенкеті, в якому взяли 
участь 45 організацій, 
була доказом признання, 
пошани і вдячности Вла
диці за його труд і жерт-
венну працю для Помісної 
Української Католицької 
Церкви в Україні та за йо
го турботи виховання мо
лодих питомців. 

Присутніми були члени 
українського Уряду в осо
бах амбасадора Анатолія 
Зленка, представника до 
ООН, і генерального кон
сула Віктора Крижанів-
ського. 

Святочний бенкет від
крив М. Шміґель, і поп
росив Владику Всеволода, 
Єпископа Української 
Православної Церкви про
вести молитву. Господар 
бенкету о. Пащак надзви
чайно мило із закраскою 
легкого гумору проводив 
святочною програмою. 

Змістовне слово виго
лосили: в англійській мові 
Лев Ґаллан з парафії Чес
ного Хреста, Асторія, 
Н.Й., а в українській мові 
д-р Іван Сєрант, папський 
лицар Ордену св. Григо
рія. Отець Іван Терлець
кий відчитав прокля-
мацію від губернатора 
стейту Ню Йорку Патакі, 
яку вручив Владиці. З уп
рави міста Ню Йорку при
були два представники від 
мейора Р. Джуліяні та 
відчитали привіт. Від ук
раїнського Уряду слово-
привіт зложив А. Зленко, 

О О Н н а . . . 
(Закінчення зі стор. 2) 

знанням французької мо
ви. Ця обставина має свою 
історію в світовій еволю-
4їїьдаіломшіРШйх мов, що й 
варто коротко пригадати. 

Знання мов було здав
на головною вимогою, 
щоб вважатися „перфект-
ним амбасадором", як пи
шуть теоретики. Один з 
них у книжці про дипло
матію із XVI століття 
(1566) вичисляє знання 
таких мов: „Грецька мова 
потрібна нарівні з латин
ською, і додав би ще го
ловні модерні мови — іта
лійську, французьку, ес-
панську, німецьку, навіть 
турецьку". Одначе не ан
глійську, кажучи, що „ні
хто в XVI столітті, за 
вийнятком англійців, не 
потребує говорити по-ан
глійськи, навіть і перфект-
ний амбасадор". Пригада
ти б, що першою і виклю
чною мовою дипломатії 
була латинська мова (ек-
лезіястична) — як роз
мовна мова у міжнарод
них відносинах аж до по
чатку XVI століття. Десь 
від 1550 років „модерні 
мови" увійшли у дипло
матичний вжиток. А вже 
у XVII столітті автор зна
ного підручника „Амбаса
дор" ("Е1 Embajador"), ес-
панець Дон Уван Антоніо 
Де Вера (1620), хоч усе ще 
ставить латину як вимогу 
для „перфектного амба
садора", додає, що амба
садор повинен вживати 
свою рідну мову, кажу-

В Ізраїлі... 
(Закінчення зі стор. 1) 

колишній совєтський диси
дент, а тепер один з ізра
їльських міністрів, Натан 
Шаранський, закликав 
„всіх осіб, замішаних у цій 
брудній справі, признати 
свою вину і зрезиґнувати, 
бо коли це все є правдою, 
то безпрецедентний злочин 
змушує поважно непокої
тися за демократичне май
бутнє країни". 

ФУНДАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО 

ВІЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ 
ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ! 

Ukrainian Free University 
Foundation, Inc. 

P.O. Box 1028 
New Yoric, N.Y. 10276 

Владика В. Лостен (справа) і Всеволод. 

який підкреслив великі 
заслуги Владики Лостена 
у підготові майбутніх 
священиків. 

На мистецьку програму 
склались: танець „При
віт'', який виконав танцю
вальний ансамбль „Сизо
крилі", керівник і хореог
раф Рома Прийма-Бога-
чевська, привітавши Вла
дику Лостена хлібом і 
сіллю, та цікавий і оригі
нальний речитатив „Щед
рівок і засівалок", який 
виконала Студія Мистець
кого Слова Лідії Кру" 
шельницької, хореограф 
Ольга Ковальчук-Івасів-
ка. Обі точки відзначали
ся своєю оригінальністю 
та дбайливою підгото-
вою. 

Тридцять молодих пи
томців Семінарії св. Ва
силія Великого співали 

чи: „Ніхто не може бути 
так елоквентним у чужій 
мові, як у своїй, матірній 
мові" і „то є честю для 
(князя), що його мову бу
дуть чути в кожнім краю". 
(Влучне поучення із XVII 
етоліття й НИНІ варте на^ 
слідування!). 

Враз із політичними 
змінами в Европі йшла і 
дальша еволюція дипло
матичної мови. Після Вест-
фальського миру (1648) 
політична сила перенес
лась до Франції і відтоді 
почалась традиція фран
цузької мови „як мови 
дипломатії", замість ла
тинської офіційної. У XIX 
столітті почалась конку
ренція з іншими мовами, і 
хоча кінцевий акт Віден
ського конгресу (1815) оп
рилюднено французькою 
мовою, та вже додано за
стереження, що це не має 
бути прецедентом на май
бутнє. І от від 1826 року 
англійські дипломати ді
стали наказ вживати ан
глійську мову у диплома
тичних переговорах. Дво
сторонні угоди стали за
нотовувати в обох мовах, 
домовляючись, котру із 
них вважати офіційною 
(якщо йдеться про текст). 

в нашій добі — чар
тер ООН із 1945 року опри
люднено в п'ятьох мовах: 
англійській, еспанській, 
китайській, російській і 
французькій, і всі ці тек
сти вважається „автен-
тичниіуіи" (арт. 111). Ці мо
ви, з додатком арабської 
від 1974 року, є офіційни
ми мовами б о н , у всіх 
органах, за вийнятком 
Міжнародного суду (в Га
зі), де є дві офіційні мови 
— англійська і французь
ка; (в ЕКОСОК і Гене
ральній асамблеї — ще й 
еспанська). 

І на кінець — для по
рівняння — Франція вва
жає свою культуру найви
щою і пропагує також 
свою мову „як інструмент 
престижу і сили", що й є 
головною ціллю фран
цузької культурної дипло
матії. Українські представ
ники здебільша користу
ються російською мовою, 
їм доступною офіційною 
мовою ООН, але можна 
сподіватися, що нові ви
пускники українських дип
ломатичних шкіл Києва і 
Львова прийдуть у міжна
родний світ із знанням ін
ших мов, і з пошаною до 
своєї матірної як „інстру
менту престижу". 

в язанки колядок і щедрі
вок, диригент Юрій Янов-
ський. їх присутність і ви
ступ пригадали про вели
ке діло ювілята, що дбає 
про тих учнів і їх вишкіл. 

Отець І. Терлецький, го
лова Ювілейного дієце-
зіяльного комітету, подав 
підсумки святкувань сріб
ного ювілею Владики Ло
стена в Стемфордській 
Дієцезії та вручив чек на 
суму 160,000 дол. з попе
редніх святкувань, приз
начений на виховання се-

Комітет, який займався організуванням ювілейних святкувань. 
(фото: Ярослав Кулинич) 

мінаристів, яких Владика 
Лостен спровадив з Ук
раїни. Присутні на бенкеті 
на ту саму ціль зложили 
біля 40,000 дол. З нагоди 
святкувань комітет видав 
пропам'ятну брошуру з 
листою присутніх на бен
кеті. 

Владика Лостен подя

кував всім за численну диці з днем Василія і Но-
участь в бенкеті, за допо- вого року особисті поба-
могу, а комітетові за під- жання. 
готову бенкету. Присутні 
мали нагоду зложити Вла- Слава Рубель 

Повідомляю друзів і знайомих, що в сороковий 
день смерти мого дорогого 

6л. п. 

ЮРКА / ХРАНЕВИЧА / 
буде відслужена ПАНАХИДА в катедрі св. Володимира 

в неділю 9-го лютого 1997 р. о год. 12-ій полуднє. 
при 162 Вест, 82-га вулиця в Ню Йорку. 

Дружина ОКСАНА 

В СОРОКОВИЙ БОЛЮЧИЙ ДЕНЬ 
несподіваного відходу у вічність нашого незабутнього 

МУЖА, БАТЬКА, ДІДА, БРАТА, КУЗИНА 

сл. п. 

ЯРОСЛАВА ТКАЧА 
відправляться заупокійні 

СЛУЖБИ БОЖІ 
5-го лютого 1997 р. в церквах: 

СВ. Івана Хрестителя в Нюарку, Н. Дж. 
о год. 7:45 ранку; 

св. Юра В Ню Йорку о год. 7-ій ранку; 
св. Івана Хрестителя в Сейлем, Масс; 
Царя Христа в Бостоні, Масс; 
катедрі св. Софії в Римі; 
катедрі Пресвятої Родини в Лондоні; 
катедрі св. Володимира в Парижі; 
катедрі Покрови Пресвятої Богородиці 

в Мюнхені; 
катедрі свв. Володимира і Ольги у Вінніпегу; 
катедрі св. Юра у Львові; 
церкві в селі Мурованім, Львівської обл.; 
св. Миколая в Торонто; 
св. Павла в Оттаві. 

Про молитви за душу покійного просить: 
дружина — ЛЕСЯ з дітьми, внуками і родиною 

Ділимося з глибоким жалем і сум-
I ною вісткою з родиною, приятеля

ми і знайомими, що 15-го січня 
1997 р. по довгій і тяжкій недузі в 

шпиталі в Міннеаполісі, Мінн. 
відійшла у вічність моя найдорожча, улюблена, вірна 

ДРУЖИНА, МАМА, БАБЦЯ і ПРАБАБЦЯ 

бл. п. 
РОСТИСЛАВА з БОРСІВ 

ЯХНИЦЬКА 
П8таійІ^:І8:йЯЙВТ8ЯІЙІ1ІШВ: 

в Чорткові, Тернопільська обл. 

Тіло покійної було перевезене в четвер 16-го січня 1997 р. 
до Ню Гейвену, Конн. до похоронного заведення Селентано. 
Того ж самого дня о год. 7-ій веч. була відправлена Панахи
да. 

Похорон відбувся 17-го січня в українській католицькій 
церкві св. Архистратига Михаїла в Ню Гейвені, Конн. 

Покійна залишила у глибокому жалю і смутку: 
мужа — ОСИП А 
брата - Монс. о. АНТОНА БОРСУ Абердин, 

Н.Дж. 
сестер — 1\ЛАРІЙКУ з родиною в Торонто, Канада 

- МИРОСЛАВУ у Львові в Україні з 
родиною 

доньок - ТАТЯНУ з мужем ІВАНОМ ФЕК 
- МАРІЙКУ з мужем ДЖІМІ БЕРТОЛІНІ 

синів — ЛЮБОМИРА з нареченою ЛІДІЄЮ 
КАЧАН 

- АНТОНА з дружиною КЕТЛІН 
внуків - ЙОАННУ ВЕСТЕРГЮС з родиною 

- ТАТЯНУ ЛЄ ФІВЕР з родиною 
- МАРІЙКУ ЕНСІНГ з родиною 
- ІВАНА ФЕК 

та сім правнуків. 

Бл. п. Славці хай буде вічна пам'ять! 
Просимо ласкаво згадати покійну у ваших молитвах. 

П О Д Я К А 
з волі Всевишнього 9-го листопада 1996 р. відійшла від нас наша незабутня МАМА, БАБУСЯ і ПРАБАБУСЯ 

бл. п. 
МАРІЯ з КОЦЮМБАСІВ 

КАССАРАБА 
мен Чорній, Орися і д-р Богдан Ткачук, Оксана І Ми
хайло Тарапацький, Роман Сокольський, Оксана Мель-
ничин, Вячеслав Цетенко, Роман Іваницький, Женя 
Петрина, Маруся Попович, Михайло Світлик, Микола 
Голіян, Ольга Калушка, Тарас Шмагала, Марія і Ігор 
Федьків, Ольга і Зенон Савчук, Ляля І Борис Савин, 
Майра Футей; 

І 20 Ольга і Богдан Козак, Ірена І д-р Володимир Герент, 
Анна і д-р Володимир Мотика, Орися і Роман Свис
тун, Богдан Висоцький, Надія Іванчук, Віра Яворська, 
Леся і Микола Татарко, Марія і Омелян Граб, Анна 
Качмарська, Катерина І Степан Двояк, д-р Алексан-
дер Клос, Віра і Василь ЛІщинецький, МІля і д-р Юрій 
Русин, Дарія І Ярослав Говикович, Ольга І Василь Іль-
чишин, Стефанія і Евген Садовський, Софія і Теодор 
Швабінський, Карін і Франк Ром, Марія Стефанишин, 
Марія Герус-Матвійчук; 

15 Галина і Пантелей Галат; 
• 10 Софія Барусевич, Стефанія і Михайло Павлічко, Ма

рія і Іван Китайка, Марія Криштальська, Ольга Коб-
зяр, Марія і Ярослав Тисарович, Розалія Настюк, Ев-
генія і Теодор Поттер, Марія Буйдуй, Анастазія і Во
лодимир Мерещак, Фаїна і Стефан Сивий, Анна і Ро
ман Глинський, Надія і Сергій Якимцов, Ірена Дубас, 
Марія Футей, Стефанія Балагутрак, Джан Віростек, 
Анна К. Ліщинська, родина Самокішин; 

> 5 Анна і Василь Самофал, Іванка і Володими Непіп. 

Дякуємо всечесним отцям о. мітр. Іванові Телявському за уділен-
ня Св. Тайн та відправлення Панахиди у Фльориді, о. Андрієві Ганов-
ському за похоронні відправи в Клівленді, о. Евгенові Садовському 
за допомогу у відправах, та хорові при церкві св. Йосафата в Клів
ленді та його диригентові АннІ Келер за відспівання Панахиди. Дяку
ємо Нілі Русин і Ірені Кашубинській за прощальні слова від 33-го 
Відд. СУА біля домовини і грудку землі з України, Лесі Татарко, яка 
прощала покійну від Осередку св. Андрія та за прощальне слово 
інж. Павла Грабовича. 

Ми щиро вдячні за нев'янучий вінок щедрих пожертв в пам'ять 
нашої дорогої мами. 

На церкву св. Марії в Норт Порт: 
100 дол. Ірена і Мирон Радзикевич. 

На Служби Божі: 
ЗО дол. Орися і д-р Родіон Палажій; 

по 20 Софія Волчук, Володимира Баслядинська; 
по 10 Оля І Богдан Дем'янчук, Дарія і П. Басалик, Євдокія 

Калушка, Дарія Калушка, Микола Крутиголова, Лідія 
і МарІян Вирста. 

На "Fight for Sight": 
100 дол. Мирослава і д-р Юрій Оришкевич; 
10 Віра і Любомир Лобур. 

На 33-ій Відділ СУА: 
20 дол. ірена Кашубинська. 

Ольга І Зиновій Кассараба, Роман і Саллі Радзике
вич, Ірена І Мирон Радзикевич, Анна і Ксеня Рощаков-
ські, Оксана і Роман Трешновський; 
Христина Кассараба, Наталка Кассараба, Мирон і Ел-
лен Кассараба, Ліда Кассараба, Ляриса і Зенон Шпон, 
Слава і Роман Малюк, Надя Мандрусяк , Галя і Ро
ман Поритко, Ольга і Юрій Пастернак, Дарія і д-р 
Юрій Кульчицький; 
Леся і Роман Романишйн; 
Оксана і Володимир Савків, Іванка і Ярослав Кости-
шин, д-р Марія і Роман Балтарович, Олена і Осип 
Пантелюк, Марія і Ігор Білинський; 
Стефанія і Іван Олійник, Зоя Филипович, Марія і Се-

На Пласт: 
200 Марта і Роман Кассараба; 

по 100 Ольга І Зиновій Кассараба, Марта і Адріян Галяревич, 
Христина і Ярема Раковський; 

по 50 Рома Кассараба, Нестор і Роксоляна Кассараба, Ми
рон і Елен Кассараба, Ліля і Андрі Галяревич, Люна 
і Микола Гірняк, Дарія і Володимир Федорів,, Лідія 
і д-р Володимир Базарко, Арета і д-р Ігор Захарій, 
Арета і Юрій Полянький, Мирослава і Зенон Голу
бець, Ніна і Нестор Шуст; 

40 Дарія і Стефан Голик; 
по ЗО Стефанія Хома, Олена і Василь Хміляк; 
по 25 Орися і Ігор Руденський, Анна і Григорій Завадівсь-

кий, Оксана і Дионізій Демянчук, Ляриса і д-р Ярос
лав Музичка, Франк і Віра Моллс, Мирослава і д-р 
Богдан Футей, Ярослава і Роман Костирка. 

Пластовий курінь „Буреверхи": 
по 20 дол. Марта І Богдан Ковч, Люба і д-р Володимир Боднар, 

Дарія і Роман Раковський, Віра і Евген Палка, Пат
риція Мурфі, Сусен Козловскі; 

10 Іванка Шкарупа. 



СВОБОДА, СУБОТА, 1-го ЛЮТОГО 1997 р. 

Д - р М А Р К О Л У Ц Ь К И Й 
Д Е Н Т И С Т - С Т О М А Т О Л О Г 

прийає за попередн ім домовленням 
ЗО East 40-th Street 706-Suite, New York, N.Y. 10016 

Т е л . : (212) 697-8178 

Л E В A Ґ E H Ц I Я 
of MEEST AMERICA INC. 

Посилаємо морські і авія пакунки, (підбираємо з вашого дому), 
бандеролі (приймаємо замовлення на бандеролі з хусток і одягу), 

кур'єрські послуги, продуктові пачки, пересилка долярів в 
Україну, Білорусію, Прибалтику Росію, 1\/Іолдовію. 

Переводим відео касети з європейської на американську 
систему. Wholesale i tems in our store 

455-B Cl i f ton Avenue, Cl i f ton NJ 07011 
(201) 340-0500 • (201) 989-5001 • Fax: (201) 340-0272 

Пакунки на Україну 

7 9 c при пересилці з наліпками через U P S 
За детальними довідками телефонуйте: 

Tel: (201) 763-8778 

ROXQLANA 
JUU магкег Avenue, iviapiewooa, I\IJ U / U 4 U 

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ 
Художники Тетяна Костецька та Сергій Павленко 
Київ, видавництво „Спалах", 1993, серія „Золоті джерела" 
з друкарні „Поліграфкнига", стор. 109. Тверда оправа, 

ціна 15.00 дол. 
Можна набувати у книгарні Свободи. Мешканці стей-

ту Ню Джерзі зобов'язані долучити до ціни 6% продажного | 
податку. 

ВОЛОДИМИР БАРАГУРА 

З У С Т Р І Ч з Р У С А Л К О Ю 
У Х В И Л Я Х О К Е А Н У 

Крихти з мого життя — дійсність і вигадки 
Джерзі Ситі: Свобода, 1996 

Ціна 10 дол. + 2 дол. за пересилку 

SVOBODA BOOKSTORE 
зо Montgonnery Street, Jersey City, NJ 07302 

Мешканців Ню Джерзі просимо додати 6% податку 

І Шаноімі РОДИЧІ т ДІДУСІ! | 
й^ Якщо Ваші діти, чи внуки є тепер на студіях десь ^ 
Р^ далеко від родинного дому, не дозвольте їм ВІД-вАЛ 
^ стати від української громади чи українства. Н а й - ^ 
Й^ кращим засобом, щоб вдержати цей зв'язок є ^ 
Р І тижневик „ТНЕ UKRAINIAN WEEKLY". Замовте їм ^ 
Ш передплату коштом .77 ц. тижнево для членів У Н с У 
?Й̂  або $1.08 для нечленів. Телефонуйте на число: ^ 

'& 
(201)434-0237 
Ukrainian Weekly 
зо Montgomery St. 
Jersey City, NJ. 07302 

3 приходом Нового року 
наступив слушний час подумати 

про завтрашній день. 

УНСоюз пропонує багато способів 
заощадження на майбутнє. 

* ПЕНСІЙНІ ПЛЯНИ 
* НЕДОРОГЕ ЖИТТЄВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
* ПРОГРАМИ ПОЗИЧОК НА ХАТУ 

(Mortgages) 

Використайте цей час і перегляньте 
свої фінансові цілі! 

Телефонуйте до УНОоюзу — 
(800)253-9862 

Урочисте відзначення 70-ліття 
СУА в Лос Анджелесі 

Напередодні Різдвяних 
свят в Українському Куль
турному Осередсу Лос Анд-
желесу відбулась куль
турно-мистецька програ
ма, присвячена 70-літтю 
Союзу Українок Америки. 

В урочисто, по свят
ковому прибраній залі 
Осередку імпрезу відкри
ла словом-привітанням 
чарівна Любомира Сло
бодян, голова 111 Відділу 
СУ\ Лос Анджелесу. 

З великим інтересом і 
увагою учасники вечора 
прослухали доповідь Л. 
Слободян, в якій вона 
розповіла про історію ство
рення перших українських 
жіночих організацій за ме
жами України. В листопа
ді 1957 року був створе
ний 55-ий Відділ СУА в 
Лос Анджелесі. Цей Відділ 
проіснував понад ЗО ро
ків, а в 1991 році було за-

На рисунку: Вбрання заміж
ньої жінки XIII cm. 

сновано 111-ий Відділ 
СУ\. В своїй доповіді го
лова теперішнього Відді
лу СУ\ подякувала член-
кииям попереднього за їх 
самовіддану, безінтере-
совну і повну посвяти дов
голітню працю. Досвід 
попередниць допоміг у ак
тивній праці теперішнього 
молодого 111-го Відділу 
СУА. 

Союзянки досить тіс
но співпрацюють з інши
ми суспільними організа
ціями Лос Анджелесу, до
помагають у роботі моло
дечих організацій Пласт, 
СУМ і танцювальної гру
пи. Було проведено уро
чисте відзначення 10-их 
роковин чорнобильської 
трагедії, 5-ої річниці неза-
лежности України. Член-
кині Відділу зібрали кош
ти для допомоги шпита
леві у Львові. Відділ СУ\ 
брав активну участь у різ
двяних базарах, організу
вав два вечори-зустрічі 
Нового року. 

Закінчивши доповідь, 
Любомира Слободян по
дякувала за увагу і пере
дала слово ведучим вечо
ра Зоряні Волос і Зоряні 
Дунчевській. 

Справжньою окрасою 
імпрези був показ україн
ської історичної та народ
ної ноші за презентацією 
3-го Відділу СУА з Фінік-
су, Арізона. 

Авторкою усіх пред
ставлених моделей одягу 
є народна мисткиня Ольга 
Сливка, яка з літератури. 

А Д В О К А Т С Ь К Е БЮРО 
ХРИСТИНИ КОШКУЛЬ 
Генеральна практика 

• іміграція; 
• корпоративні питання; 
• заповіти. 

{Широкий досвід в Східній 
Европі; володіє слов'янськими 
мовами). 

47 Halstead Ave., Suite 201 
Harr ison, NY 10528 

тл.(т) 835-1882 

>S£ t̂ 

Toronto, Ontario Canada M6S 2УЗ 
Tel. (416) 761-9105 

1-800-265-7189 

ДОСТАШІЯвМО: 
фОШІ 
харчові пачки 
листи та документи 
речові пачки 
побутові товари 
електроніку 
авта, трактори 
до рук адресата 
в Україну та інші держави 

ПОЛАГОДЖУЄМО: 
квитки на літак 
{включно Air Ukraine) 
запрошення 
до Канади та США 
медичне забезпечення 
для відвідувачів 
візи 
в Україну та Польщі^ 
путівки до санаторіїв 
в Україні та Словаччині 

Телефонуйте за беаалатнт^и кагапогш4И 

музейних колекцій здобу
вала знання, щоб створи
ти цю колекцію одягу. Іс
торичний розділ складав
ся з 15 моделей, а саме: 
сарматка III ст. до Хр., 
староруський княжий і 
боярський одяг XII ст., 
ноша галицької боярки 
XII ст., одяг козацької до
би XVII ст., одяг дворян 
XVIII ст. Другий розділ 
заграв усіма барвами ве
селки. В ньому були пред
ставлені моделі україн
ського народного одягу 
майже усіх регіонів Украї
ни. 

На закінчення другої 
частини імпрези Ольга 
Масна пречудово проспі
вала декілька україн
ських народних пісень. 

111-ий Відділ СУА тіс
но співпрацює з Центром 
Українського Мистецтва 
Лос Анджелесу. Його пра
цівниці Дарія Чайківська, 
Віра Захарієсевич і Роксо-
ляна Яримович організу
вали і провели льотерію 
творів відомих україн
ських мистців Америки. 
Щасливі виграли на па
м'ять про цей вечір ма
лярський або графічний 
твір. 

При каві і солодкому 
учасники імпрези діли
лись враженнями, пляна-
ми на майбутнє і сердечно 
дякували за все зроблене 
Любомирі Слободян, Ка
лині Снилик, Оксані Коз-
бур, Арі Терлецькій і Лю
бі Сєрант; за мистецьке 
оформлення залі, рекля-
му — Катерині Борзій та 
інженерові архітекторові 
Тарасові Козбурові. 

Кошти від проведення 
імпрези були зібрані на 
фінансування української 
гімназії в Одесі. 

Юрій Віктюк 

„ П е р . . . " 
(Закінчення зі стор. 2) 

родові в рекомпенсату за 
всі його терпіння впро
довж віків. Інакше годі 
собі це пояснити, хоч коли 
глянемо глибше у нашу 
історію, то побачимо, що 
без крони не обійшлося, 
бож від найдавніших вже 
часів нашому народові до
велося зложити гекатом
би жертв чи то в обороні 
своєї держави, чи у бо
ротьбі за свободу. 

З радістю треба під
креслити подиву гідну по
ставу і терпеливість на
шого народу, який зно
сить усі нестатки в надії 
на краще. Однак Уряд та 
інші державні чинники і 
установи повинні пам'ята
ти, що не вільно перетяга
ти струни, бо є межі, що 
їх переступити не можна. 
Це тим більше, що чужа 
агентура не спить, але ви
користовує затяжну еко
номічну кризу в Україні. 
Ціль такої єхидної політи
ки ясна: збудити недовір'я 
до Президента, Уряду ін
ших державних чинників, 
що, мовляв, вони не вмі
ють направити ситуацію і 
тому повинні зрезиґнува-
ти. Така протидержавна 
дія має успіхи, бо в Укра
їні є багато своїх і чужих 
мальконтентів і опозиціо
нерів, які ніколи не були і 
не будуть з нічого задово
лені. Таким нарікайлам 
треба нагадати вгорі на
ведені слова, що шлях до 
висот і поправи йде через 
поборювання труднощів. 

Таким невдоволеним 
у ЗСА сказав свого часу 
Президент Джан Ф. Кен-
неді оці слова: „Не питай, 
що може зробити для те
бе держава, але питай, що 
ти можеш зробити для 
держави". 

У В А Г А ! 
Якщо ви знаходитесь в мате-

I ріяльній потребі, ви можете 
отримати безкоштовно про
дукти харчування при Україн
ськ ій євангельській церкві 
кожної середи від 5:30 до 6:30 
по полудні. Заходьте, ми бу
демо раді вам послужити. 

Ukrainian Evangelical 
Assemblies of God 

2008 Stanley Terrace 
Union, NJ 07083 

Зилгою на лгальовничій оселі в Барабу 

16 юначок та 8 юнаків з 
Осередків СУМ ім. Ми
коли Павлушкова в Чи
каго та ім. полк. Дмитра 
Вітовського в Палатайн 
разом з шістьма виховни-
ками відбули в днях від 
27-го до 31-го грудня 1996 
року зимову прогульку 
старшого єнацтва на Осе
лю СУМ в Барабу, Виск. 

Краса природи на цій 
оселі, її положення та 
взірцеве утримання, при
тягає туди як дітей і мо
лодь, так і старших — в 
різні пори року. Поверх 
тригодинна подорож туди 
автом з Чикаго є звичайно 
нагороджена повним за
доволенням. 

Так і цим разом, 24 
юних прогульковців та їх 
шість опікунів-виховників 
додатково були нагоро
джені гарною зимовою 
погодою, включно з пух
ким свіжим снігом. 

Ціллю цієї прогульки 
було наладнання кращого 
знайомства між юнац
твом обох осередків та 
нагородити їх за те, що 
вони є активні в сумівсь-
кій діяльності обох осе
редків. Допоміжними в 
цьому були різні спільні 

Учасники табору. 

зайняття: пізнавання те-
рену зимою, будова сніго
вого схоронища і теренові 
ігри. Будувало юнацтво 
„снігові баби" та грали 
сніговий футбол, була 
там і їзда на снігу та на 
льоді (на басейні). Мали 
вони і „вогник" на дворі. 
Дуже популярною і вда
лою була екскурсія на ле-
щатарські з'їзди, що зна
ходяться в недалекому 
сусідстві оселі, де люби
телі цього спорту мали 
нагоду „наїздитися" на 
лещатах. Відвідали вони 
також з колядою кілька 
українських родин, що 
живуть у Вискансин 
Деллс. Чергувалися вони 
також і працею в кухні в 
приготуванні сніданків, 
обідів та вечер. Кожний 
день розпочинався молит
вою. Був час і на гутірки 
та науку. Була дискусія на 
тему „Кого ти подивляєш 
в СУМ і чому?". Були по
дані також поради, що і 
як треба робити, щоб ви
ховні сходини роїв були 
проваджені цікаво і ко
рисно. 

Ціла ця екіпа зимових 
ентузіястів закватирувала 
в просторому, вигідному і 

теплому приміщенні 
„бронзового будинку" 
(адміністративного) на 
оселі. 

Прогульковці поверта
лися домів з повним задо
воленням. Група 24 юна
чок та юнаків мали наго
ду провести частину своїх 
зимових вакацій „інакше" 
— з групою своїх ровес
ників, серед гарної при
роди, на цікавому дозвіл
лі та на практичній науці. 

Це вони завдячують 
„шістці" дружинниць та 
дружинників, між ними 
Богдан Вруський, Роман 
Кавка, Ліда Свитник, Іван 
Шалева, Оля Кусик на чо
лі з ініціятором цієї про
гульки Маріяном Коло
дієм, котрі залишили осо
бисті, родинні чи профе
сійні обов'язки на кілька 
днів, щоб дати належну 
опіку молоді під час про
гульки. Можна надіятися 
на те, що ця зимова про-
гулька осягнула намічену 
ціль: наладнала краще 
знайомство між юнац
твом та нагородила за
служених і зацікавлених 
за їхню важну в організа
ції активність. 

В. Кусик 

Різдвя^на зустріч 33-го Відділу 
СУА в Клівленді 

Як і кожного року, так 
і цього при переповненій 
залі власної домівки 19-го 
січня ц.р. відбулася тра
диційна різдвяна зустріч 
33-го Відділу СУА ім. Ле
сі Українки при Стейт-род 
на Пармі. Зустріч відкри
ла голова Відділу Міля 
Русин. Першим почесним 
обов'язком її було приві
тання достойних гостей: 
о. мітрата Михайла Рев-
тюка, о. крилошанина Яро
слава Шуста та преподоб
них сестер. 

Міля Русин також при
вітала присутніх на залі 
почесну членку СУА Іри
ну Кашубинську та Іванну 
Вовк, голову окружної 
управи Іванку Шкарупу, 
голову УЗО магістра Ва
силя Ліщинецького, по
чесних членок 33-го Від
ділу Стефу Городиську, 
Емілію Воляник, Стефу 
Вільшанецьку та всіх спон-
зорів-добродіїв, дорогих 
союзянок з родинами і 
шановних гостей-прияте-
лів. 

В це велике свято, ска
зала Міля Русин, весь 
християнський світ охоп
люється великою радіс
тю. Містерія Різдвяної но
чі оновлює християнські 
душі, наповнюючи їх осо
бливою одухотвореністю, 
ласкою, а чар наших віко
вічних звичаїв полонив 
нас з давніх часів... 

Але, не зважаючи на 
довгі літа, зміну побуто
вих обставин та способу і 
часу святкування, одно 
залишилося незмінним — 
це глибоко закорінене в 
нашому народі і збереже
не від найдавніших часів 
сильне вірування та наші 
обрядові звичаї і традиції. 
Вони і далі близькі і до
рогі нам, і тому продов
жуються, даючи силу і 
завзяття нашому народові 
переносити лихоліття зай-
манщини та пересліду
вання на рідних землях, 
на скитальщині і по ці
лому світу зберегти свою 
національну ідентичність. 

І тому, як і кожного 
року, сказала Міля Русин, 
ми запалюємо чотири 
традиційні свічки: 

Головна свічка. На 
шляху до незалежности 
Україна зазнала страшних 
випробувань, але жертви 
Українських Січових 
Стрільців, воїнів 1-ої Ди
візії УНА, членів ОУН та 
героів УПА не пішли ма
рно. Хай горить ця свічка 
в їх невмирущу пам'ять; 

1-ша свічка — це свіч
ка для тих, завдяки яким 
до історії нашого народу 
вписано багато визначних 
дат, починаючи від 22-го 
січня 1918 року, коли бу
ло проголошено українсь
ку соборність, і закінчу
ючи святом Незалежнос
ти 24-го серпня 1991 року. 
Хай ця свічка горить як 
символ нашої незалежно
сти, яка, не зважаючи на 
великі несприятливі об
ставини, досягла значних 
успіхів, в тому числі прий
няття Конституції та за
провадження національ
но-стабільної гривневої 
валюти, як також успіха
ми наших олімпійців на 
світовому форумі перед 
мільйонами глядачів; 

2-га свічка — це свіч
ка, яка має горіти на Ас-
кольдовій могилі, де по
хований український цвіт 
— 300 наших славних 
юнаків, яких 79 років то
му закатував наш лютий 
ворог за те, що вони сто
яли в обороні Києва. Кі
лька місяців тому в тій 
місцевості було посвячено 
могилу-курган в пам'ять 
тих молодих синів Украї
ни, які впали в бою під 
Крутами 21-го січня 1918 
року; 

3-тя свічка хай горить 
в пам'ять союзянок — 
членок Головної Управи 
Округи і Відділу, які тру
дилися для добра нашої 
організації, і які відійшли 
від нас у вічність в мину
лому році. Як також хай 
горить ця свічка для чле
нів родин наших со

юзянок, яких смерть та
кож забрала від нас. Од-
нохвилинною мовчанкою 
вшануймо їх світлу па
м'ять, — сказала голова, 
закінчуючи своє слово. 

Всечеснійший о. мітрат 
Михайло Ревтюк провів 
молитву, а голова попро
сила всіх присутніх поді
литися просфорою і поба
жала їм усього найкра
щого. Потім всі засіли до 
різдвяної трапези, яку 
приготувала господарча 
референтура при помочі 
інших членкинь. Мистець
ку різдвяну програму 
провадила культурно-
освітня референтка Олена 
Хміляк. Вона прочитала 
„Святочне побажання", 
яке написала Оксана Ли-
ховид, а також прочитала 
вірш Олі Зарицької „Сві
ти зорею, краю дорогий", 
а почесна членка СУА 
Ірина Кашубинська про
читала жартівливу „Ре
цепту на новорічний ка
лач". Крім того, мистець
ка програма часто пере
пліталася ко лядами. 

Цікавий спогад про 
Йордан або Водохреща 
розповіла присутнім за
ступниця голови 33-го 
Відділу Люба Гурко-Бо-
днар. Вона сказала, що її 
батько — довголітній ке
рівник української радіо
програми в Клівленді д-р 
Іван Гурко, виступаючи 
по радіо 19-го січня 1969 
року, поділився тоді із 
своїми слухачами цікави
ми спогадами на тему 
Різдвяних свят та Водо-
хрещ. 

Зустріч на Пармі закін
чив молитвою о. крило-
шанин Ярослав Шуст, а 
голова Відділу Міля Ру
син подякувала господар
ській референтурі та всім 
членкиням за приготу
вання дуже смачних різд
вяних страв. 

Олена Мовчан 

Вступайте 
в члени 

Українського 
Народного Союзу! 

^EPARTMENTTTORf 

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

HA СВЯТА: ВЕЛИКИЙ ВИБІР 
ДАРУНКІВ - кераміка, різьба, 

вишивки, карточки. 

ПРАЦЯ * 

Пошукуємо жінку для 
догляду за двома діть
ми І допомоги вдома, з 
проживанням. 

Тел.:(201)374-3268 

Ш У К А Є М О УКРАЇНКУ 

в іком 40-55 до 2-ох дітей і 
хатньої прац і . Місто Атлан
та. $ 170/тиж. 

Тел.: 1 (770)435-3823 

Licensed 
Practical Nurse 

Cabrini 's East Village Family 
Medical Practice has a full time 
posi t ion avai lable for a NYS 
l icensed LPN wi th BLS and 
phlebotomy experience. Billin-
gual Ukrainian/ English speak
ing required. Primary Care expe
rience preferred. We offer an ex
cel lent sa lary and benef i ts 
package. Please send resu-me 
to: A. Collado, Human Resour
ces Department, Cabrini Medi
cal Center, 227 East 19th Street, 
New York, NY 10003. Associate 
Member-CHCN, EOE. 

CABRINI 

$ 1 , 0 0 0 ' s P O S S I B L E 
R E A D I N G B O O K S . 

Part Tinne. At Home. Toll Free 

(1)800-218-9000 
Ext. R-1S71 for L is t ings 

П О С Л У Г И 

ПЕРЕВОЗИМО: 
транспортаці^і з І на летовища, 
візити до лікарів, лікарень. 
Доставляємо вантажі на будь-
яку відддаль, та інші послуги. 

Біпер: (201) 525-6587 
ТеІ.: (201) 478-8483 

В ж е м о ж н а набути 
V IDEO-APON 1996. 

П'ЯТА РІЧНИЦЯ 
НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ 

Ціна ЗО дол. 
Переробляємо відео з євро
пейської на американську си
стему, 25 дол. 

APON RECORD Co. 
P.O. Box 3082, L.I.C. N.Y. 11103 

Tel.: (718) 721-5599 

:TC FUNERAL DIRECTORS vie 

УКРАЇНСЬКА РОДИНА 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 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
ЛУІС НАЙҐРО - директор 

Родина ДМИТРИК 

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

(212) 674-2568 

LYTWYN&LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL 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 


