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Конституційний суд визнав 
чинність Конституції 

Київ(Р.Р.). — 9-го жов
тня Конституційний суд 
визнав чинність Конститу
ції України з дня прийнят
тя її Верховною Радою, 
тобто з 28-го червня 1996 
року. 

Після обговорення на 
пленарному засіданні пи
тань про офіційне тлума
чення окремих статтей 
Конституції, Конститу
ційний суд дійшов вис
новку, що дія частини 
п'ятої статті 94 про на
буття чинности закону не 
раніше дня його опублі
кування не поширюється 
на набуття чинности Кон
ституції. Водночас Кон
ституційний суд наголо
шує, що, згідно зі статтею 
160, моментом набуття 
чинности Конституції є 
момент оголошення резу
льтатів голосування за 
проектом Конституції в 
цілому на пленарному за
сіданні парляменту. 

Приводом для розгляду 
справи стало конституцій

не звернення громадянина 
Олександра Барабаша щодо 
неоднозначного застосу
вання положень Конститу
ції органами державної 
влади та урядовими особа
ми, що привело до пору
шення конституційних прав 
цього громадянина. 

Голова Конституційно
го суду Іван Тимченко на 
зустрічі з журналістами 
сказав, що О. Барабаш, 
який кандидував в одній з 
виборчих округ, звернув
ся до Верховного Суду 
України зі скаргою, яку 
там не прийняли, посила
ючись на те, що Консти
туція ще не набула чин
ности; вона, як і інші за
кони, набуває чинности 
лише через 10 днів після 
її опублікування. Це було 
через вісім днів після 
прийняття Конституції. 
Отож Конституційний суд 
це рішення визнав некон
ституційним, оскільки во
но порушує права і свобо
ди громадянина. 

Телебачення підтвердило інформації 
С. Головатого про страту 13 осіб 

Київ (УНІАР). — До 
редакції телевізійної 
служби новин (ТСН) по
трапили матеріяли, які 
свідчать, що в Україні за 
перше півріччя цього ро
ку страчено 13 осіб. Доку
менти ці підтверджують 
нещодавні заяви колиш
нього міністра юстиції 
Сергія Головатого про те, 
що Україна продовжує 
страчувати в'язнів всу
переч своїм обіцянкам, 
даним Раді Европи. 

На засіданні цієї 40-
членної організації, яке 
відбулося 10-11-го жов
тня у Страсбурзі, Прези
дент Леонід Кучма запев
нив голову Парламентар
ної асамблеї РЕ Ленні Фі-
шер, що з березня в Ук
раїні не страчено жодної 
людини. Однак міністр 
юстиції України Сюзанна 
Станік в інтерв'ю газеті 
„День" заявила, що Пре
зидент припинив виносити 
рішення про помилування 
наприкінці минулого 
року. За її словами, мо
ва може йти тільки про 
застосування смертної ка
ри згідно із вироками, які 

були винесені раніше. 
Згідно з ТСН, люди

ною, яка вперше вдарила 
на сполох щодо виконаних 
в Україні цього року 13 
смертних вироків, є депу
тат Вінницької обласної 
ради, член Міжнародної 
амнестії Олександер По-
крищук. У липні, коли 
члени організації зі своїх 
джерел дізналися про 
страти, О. Покрищук 
спрямував запит до Мініс
терства Юстиції. 27-го 
серпня заступник міністра 
Ігор Пукшин підписав 
лист-відповідь, в якому 
зазначено: „У першому 
півріччі 1997 року вико
нано смертні вироки сто
совно 13 осіб". За інфор
мацією ТСН, після пев
ного тиску з боку керів
ництва Міністерства Юс
тиції І. Пукшин змушений 
був заявити, що всі 13 ви
років було виконано до 
січня цього року. 

у відповідь на твер
дження С. П)ловатого, Ра
да Европи вирішила по
слати наприкінці жовтня до 
Києва групу експертів для 
розслідування ситуації. 

Верховна Рада погодилася з 
більшістю зауважень Президента 

Київ(Р.Р.). — 14-го 
жовтня Верховна Рада Ук
раїни погодилася з біль
шістю зауважень Прези
дента Леоніда Кучми до 
закону про вибори і за
твердила їх. Та не всі. 

Найбільші дискусії ви
никли навколо пропозиції 
встановити норму, за 
якою депутат вважається 
обраним, якщо участь у 
виборах взяли 50 відс. ви
борців, внесених до ви
борчих списків, або якщо 
в другій турі кандидат у 
депутати набере не менш 
як 25 відсотків від числа 
тих, які взяли участь у 
виборах. 

Багато депутатів поба

чили в цих пропозиціях 
Президента спробу запро
вадити нові бар'єри, щоб 
зірвати вибори. Після кі
лькох переголосувань 
парлямент все ж відхи
лив ці пропозиції Прези
дента. Отже чинною за
лишилася попередня 
„безбар'єрна норма". 
Гострі дискусії були і нав
коло питання знання пар-
ляментаристом держав
ної мови. Врешті депутати 
погодилися з думкою Ро
мана Безсмертного, що 
кандидат у депутати не 
зобов'язаний спілкува
тися державною мовою, 
але ставши депутатом, 
мусить її знати. 

Закон про вибори може затриматися 
Київ(Р.Р.). — У середу, 

15-го жовтня. Верховна 
Рада України на ранньо
му засіданні ухвалила за
кон про вибори народних 
депутатів України у новій 
редакції. Того ж дня за
кон передано на підпис 
Президентові України Ле
онідові Кучмі. 

Голова Верховної Ради 
Олександер Мороз зазна
чив, що в цей день завер
шується термін, протягом 
якого Президент має під
писати закон, а у випадку 
розгляду всіх 52-ох попра
вок парлямент витратив би 
не менше півтора дня. То
му, наголосив голова Вер
ховної Ради, після підпи
сання закону головою дер

жави парлямент може 
внести зміни до нього, які 
не суперечать концепції і 
основному змістові закону. 

Голова Адміністрації 
Президента Євген Кушна-
рьов під час зустрічі з жур-
налістами зазначив, що 
Президент, отримавши по
правлений закон про вибо
ри, має повне право вивча
ти його впродовж 15 днів. 
Проте, зазначив Кушна-
рьов, ніяких затримок не 
бу де. 

Депутат Іван Чиж та
кож вважає, що затримки 
не повинно бути, адже 
Президент просив розгля
нути закон 14-го жовтня, 
оскільки від цього зале
жить його підписання. 

КПУ випрацьовує виборчу стратегію 
Київ(Р.Р.). — Тут 11-го 

жовтня відбувся черговий 
з'їзд Комуністичної Пар
тії України. Голова партії 
Петро Симоненко закли
кав однопартійців шукати 
підтримки у івсіх, хто не-
задоволений владою і пе
ребуває в опозиції до неї. 

Голова Верховної Ради 
України Олександер Мо
роз у своєму виступі на 
з'їзді КПУ заявив про го
товість Соціялістичної і 
Селянської партій зфор-
мувати єдиний бльок з 
КПУ. Головним завдан
ням такого бльоку голова 
парляменту назвав „подо
лання антилівих течій", у 
тому числі в самому лі-

Скільки може зробити одна людина. 
Джерзі Ситі, Н. Дж. 

(О. Кузьмович). — Справ
ді часом просто не хоче
ться повірити, що одна 
людина може своїм зав
зяттям і наполегливістю 
виконати таку велику та 
важливу працю з ділянки 
збереження спадщини Ук
раїни, а конкретно одного 
українського села, що си
лою політичних обставин 
пропало у воєнній хурто
вині. Слухаючи розповіді 
цієї виїмкової людини, 
Ірини Кашубинської, стає 
нам просто соромно, що 
ми так мало могли досі 
зробити такого вкладу у 
історію нашої батьківщи
ни, як ця скромна, але 
завзятуща людина. 

І. Кашубинська захо
дить до редакції в день 
після відкриття виставки 
в Українському Музеї в 
Ню Норку, яка не могла б 
відбутися та збагатити на
ше народне Мистецтво, як 
би не наша гостя. 

Село Угринів, на пів
нічному заході України, де 
над рікою Буг сходяться 
Волинь, Галичина і Холм-
щина перейшло свою тра
гедію в часі Другої світо
вої війни — як розповідає 
нам наша гостя, що сама 
походить з Угринова і в 

/. Кашубинська на відкритті виставки народного 
мистецтва села Угринів. 

тому селі її батько та дід 
були священиками — ко
ли в наслідок „Акції Віс-
ла" виселено відтіля ціле 
населення, частину на 
схід до УССР, а частину 
на інші польські землі. 
Село прилучили до УС

СР, поселили там лемків 
і змінили назву на Діб-
рівка. 

Слухаючи цієї сумної 
розповіді з'ясовуємо собі 
скільки таких і подібних 

(Закінчення на стер. 3) 

вому русі. Він мав на ува
зі Наталію Вітренко та 
Володимира Марченка. 
Очолювана ними Прогре
сивна Соціялістична Пар
тія виступає „за докорін
ну зміну соціяльно-еко-
номічного устрою держа
ви, за встановлення прав 
трудових колективів". 

За словами П. Симо-
ненка, якщо вибори депу
татів України відбудуться 
за змішаною системою, то 
комуністи зформують ок
ремий список партії. Лідер 
КПУ радить під час вибо
рів зробити ставку на ви-
борців-пенсіонерів, яких в 
Україні близько 14 мли. Він 
зазначив, що бльок Соція
лістичної і Селянської пар
тій самостійно без трудно
щів зможе подолати 4-від-
сотковий бар'єр для прохо
дження у Верховну Раду. А 
вже в новому парляменті 
депутати від КПУ, Соція
лістичної та Селянської 
партій виступлять „єдиним 
бльоком". 

П. Симоненко пояснив, 
що КПУ „не проти" не-
обхідности вироблення 
національної ідеї для Ук
раїни, але „для комуніс
тів — це ідея встанов
лення народовладдя у 
формі рад трудівників, 
пролетарського інтерна
ціоналізму, соціяльного 
захисту, добровільного 
союзу рівноправних брат
ніх народів". У мажори
тарних округах КПУ най
тісніше співпрацюватиме 
з Соціялістичною та Се
лянською партіями, гро
мадськими організаціями 
лівого спрямування і ви
ставить по одному канди
датові від лівих сил у 
кожній окрузі. Нищівній 
критиці П. Симоненко 
піддав дії нинішніх керів
ників держави, яких наз
вав „зрадниками свого на
роду": „Режим Кравчука-
Кучми, націонал-демокра
тів веде до повної націо
нальної катастрофи". На 
його думку, успіхів моне-
таризму досягнуто за ра-

(Закінчення на стер. 4) 

Зрезигнував уряд Італії \ Б. Єльцин здобув тимчасову перемогу 
Рим. — Прем'єр-мі-

ністер Італії Романо Про-
ді, не дочекавшись голо
сування в парляменті, по
дав президентові респуб
ліки Оскарові Люїджі 
Скальфаро офіційне про
хання щодо резиґнації 
свого кабінету міністрів. 

Президент Скальфаро 
прийняв цю резиґнацію, 
попросивши прем'єра і 
його міністрів виконувати 
їхні обов'язки аж до часу 
зформування нового уря
ду. Водночас президент 
розпочав передбачені кон
ституцією країни політич
ні консультації з лідерами 
обох палат парляменту і з 
керівниками всіх політич
них партій та рухів, у 
ньому представлених. 

До урядової кризи в 
Італії допровадили про
відники неокомуністів — 
Партії комуністичного пе
ретворення. Коаліція лі
вого центру під еґідою 
„Оливкової гілки" керува
ла країною 514 днів. По
ловину крісел в уряді зай
мали міністри від Демо-

крагичної партії' лівих сил. 
На початку 90-их ро

ків комуністи Італії, най
більш згуртовані на той 
час на Заході, розкололи
ся, більшість їх створила 
партію соціял-демокра-
тичного ґатунку, але ча
стина членів залишилася 
під червоними прапорами. 
Тепер саме вони повалили 
уряд Проді, трактуючи 
його як „занадто буржу
азний кабінет". 

Сппостерігачі, перед
бачаючи найбільш мож
ливі варіянти розвитку 
подій в Італії, припуска
ють, що буде зформовано 
уряд на безпартійній осно
ві, однак більш ймовірний 
той варіянт, згідно з яким 
відбудеться розпуск пар
ляменту і буде призначено 
нові вибори. 

Політична ситуація в 
Італії ускладнюється ще й 
тією обставиною, що ли
ше декілька днів тому 
офіційно повідомлено про 
приєднання країни до 

(Закінчення на crop. 3) 

Москва. — Парлямен-
тарні противники росій
ського президента Бориса 
Єльцина під його тиском 
таки відсунули пропоно
ване комуністами голосу
вання над вотумом недо
вір'я теперішньому кабі
нетові. Таке голосування 
під сучасну пору, могло 
дуже пошкодити його зу
силлям у процесі еконо
мічних реформ. 

Під час того, як керів
ники окремих політичних 
фракцій дебатували над 
справою, чи голосувати 
над законопроєктом про 
вотум недовір'я кабінето
ві, Б. Єльцин двічі теле
фонував з Кремля до залі 
нарад парляменту та ос
терігав депутатів, щоб 
цього не робили. 

У розмові зі спікером 
парляменту Генадієм Се-
лєзньовим Б. Єльцин під
креслив: „ Я не хочу кон
фронтації та вчасніших 
виборів. Не ставте мене в 
таке трудне становище". 
Натякнувши на те, що він 
розв'яже парлямент і за

рядить вчасні вибори, ко
ли дадуть під голосуван
ня справу вотуму недо
вір'я, він пригадав своїм 
суперникам, що це може 
так само пошкодити Ко
муністичній партії, котра 
пропонувала згаданий за-
конопроєкт, як і його уря
дові. Теперішні опити вка
зують, що коли б тепер 
відбулися вибори, то ко
муністи втратили б вели
ку кількість голосів. 

Голосування над цим 
питанням відсунено до на
ступного тижня. Хоч тех
нічно це ще не є цілкови
тою перемогою уряду 
президента Б. Єльцина, 
але члени кабінету ува
жають, що комуністам 
вже не вдасться довести 
до голосування над ними 
поданим законопроєктом 
про вотум недовір'я тепе
рішньому кабінетові. Во
ни уважають, що це була 
одна з найбільш поважних 
загроз урядові від часу 
серцевої операції прези
дента Б. Єльцина у 1996 
році. 

ДЕПУТАТИ ЗНОВУ СПОВІЛЬНЮЮТЬ 
БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС 

КИЇВ. — Парлямент затримав бю
джетний процес принаймні на 10 
днів, заявив міністер фінансів Ігор 
Мітюков. Минулого тижня Верхов
на Рада повернула Урядові проект 
бюджету на 1998 рік, покликав
шись на його невідповідність Кон
ституції. У свою чергу прем'єр-
міністер Валерій Пустовойтенко 
підписав офіційне звернення до 
парляменту, в якому рішення де
путатів повернути бюджет на до
опрацювання назвав незаконним. 
В ексклюзивному інтерв'ю теле
візійній службі новин (ТСН) І. 
Мітюков заявив, що повертати 
проект бюджету депутати могли 
лише після ухвалення його у пер
шому читанні. Запізнення з бю
джетом уже стало традицією. 
Цьогорічний бюджет ухвалено на
прикінці червня з запізненням 
майже на півроку. 

О. МОРОЗ ПРОТИ швидкого 
ПОШИРЕННЯ НАТО 

КИЇВ. — 15-го жовтня голова Вер
ховної Ради Олександер Мороз за
явив на зустрічі з амбасадором 
Латвії в Україні, що з поширенням 
НАТО поспішати не треба. Він та
кож назвав „великою утопією" те, 
що Латвія матиме однакові зі ЗСА 
чи Німеччиною права, якщо всту
пить до Північно-атлантійського 
оборонного союзу. На переговорах 
з Петерісом Вайварсом, який вру
чив вірчі грамоти Президентові Ле
онідові Кучмі три місяці тому, го

лова украшського парляменту вис
ловився також за необхідність по
дальшого розвитку добрих двосто
ронніх стосунків. За його словами, 
зміцнення відносин залежатиме від 
того, чи украшці в Латвії матимуть 
рівні права з латвійцями. П. Вай-
варс сказав, що потрібно посилю
вати співробітництво між парля-
ментами обох держав, зокрема на 
рівні комітетів у закордонних 
справах, з питань транспорту і 
соціяльного забезпечення. Ам-
басадор поінформував О. Мороза 
про економічну ситуацію в своїй 
державі, яка покращується. „Бю
джет у нас бездефіцитний. Ми 
йдемо до своєї стратегічної мети 
— в спілку до Европейської спі
льноти і зближення з НАТО", — 
сказав П. Вайварс. 

СТВОРЕНО ДЕПУТАТСЬКЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ „ВОЛЯ НАРОДУ" 

КИЇВ. — 16-го жовтня у Верховній 
Раді 29 депутатів створили між-
фракційне депутатське об'єднання 
„Воля народу", повідомив заступ
ник голови Української Республі
канської Партії депутат Олександер 
Шандрюк. Серед напрямків праці 
нового об'єднання є ініціювання 
створення Парляментарної асамб
леї волелюбних народів (ПАВН) як 
альтернативи до Міжпярламентар-
ної асамблеї СНД. До асамблеї уві
йшли б депутати, члени вищих 
представницьких органів нових не
залежних держав (не тільки СНД) і 
народів, які ще тільки виборюють 
свою незалежність від Росії. До 
„Волі народу" увійшли члени депу

татських груп „Реформи", „Соці-
яльно-ринковий вибір", „Конститу
ційний центр", „Рух за народ, за Ук
раїну", а також позафракційні депу
тати. Серед членів об'єднання — 
почесний голова УкршнххькоїРхсг 
публіканської Партії Левко Лук'-
яненко, голова Конгресу Українсь
ких Націоналістів Слава Стецько, 
голова УРН Богдан Ярошинський, 
голова Спілки Офіцерів України 
Вячеслав Білоус, голова Українсь
кої Консервативної Республікансь
кої Партії Степан Хмара, гетьман 
Українського Козацтва Володимир 
Мулява, голова Всеукраїнського 
Товариства „Просвіта" ім. Тараса 
Шевченка Павло Мовчан, заступ
ник голови Республіканської 
Християнської Партії Микола 
Горбаль, голова Української На
ціональної Асамблеї Олег Вітович 
та інші. 

БЛИЗЬКИЙ С Х І Д -
РИНОК ДЛЯ УКРАЇНИ 

КИЇВ. — Під час зустрічі з латвій
ським амбасадором Петерісом Вай
варсом голова парляменту Олек
сандер Мороз висловився за актив
ніше співробітництво з країнами 
Близького Сходу. „Ми робимо до 
болю серйозну помилку, не розви
ваючи економічних контактів з 
країнами Близького Сходу — це 
наш ринок. Хоча співробітництво з 
європейськими країнами — це один 
з головних пріоритетів нашої зов
нішньої політики, ми повинні пам'
ятати, що в Европі не люблять сла
бих і в Европі не потрібні зайві то
вари", — сказав О. Мороз. 

У СВІТІ 
ПРЕЗИДЕНТ БИЛЛ КЛІНТОН у четвер, 16-го жов
тня, перебував в Аргентині, країні останньої зупинки 
його тури у Південній Америці, де він намагався про
пагувати півсферичну вільну торгівлю. Одначе арген
тинські офіційні чинники нарікають, що вивіз їхніх то
варів до ЗСА є обмежений квотами і тарифами. Клін
тон має в пляні говорити з Аргентиною в справі її спе-
ціяльного статусу союзника НАТО. Він також зустрі
чатиметься з великою жидівською громадою в Арген
тині, котра шукає спараведливости за понищені теро
ристами жидівські установи в Буенос-Айрес у 1992 і 
1994 роках. 

У МЕХІКО РОЗПАЧ ОГОРТАЄ тисячі осіб, які зали
шилися бездомними від минулотижневого гурагану 
„Павліна". У допомогових центрах по цілому Акапу-
лько мехіканці, котрі залишились через гураган тільки 
в тому, в чому були одягнені, не отримують жодної до
помоги, не зважаючи на те, що уряд їм таку допомогу 
обіцяв. Деякі викрикували образливі вислови на тих 
військових старшин, які роздавали допомогу. У бага
тьох дільницях міста не має питної води вже п'ять днів 
і офіційні чинники, відповідальні за справу здоров'я, у 
четвер, 16-го жовтня, намагалися всілякими засобами 
запобігти виникненням заразливих смертельних за
хворювань, бо в останніх двох днях зголошено чотири 
випадки „холери". Бюро акапульського Архиєпископа 
повідомило, що понад 500 осіб загинуло в наслідок то
го гураґанного нещастя. 

В АМЕРИЦІ 
у СЕРЕДУ, 15-ГО ЖОВТНЯ, закінчив свій 15-місяч-
ний присуд ув'язнення і вийшов на волю колишній де
мократичний конгресмен з Чикаго, 69-річний Ден Рос-
тенковскі. Він один з колишніх найбільш впливових 
демократичних політиків на Капітолю та голова Комі
сії способів і засобів, якого суджено за поштове шах
райство, котре виникло під час скандалу поштового 
бюра Палати Репрезентантів. З оповідань його прия
телів довідуємось, що Д. Ростенковскі не належить до 
тих, які жалують самі себе, але навпаки використову
вав кожну хвилину, читаючи та вперше зайнявся поліп
шенням свого здоров'я. Аналітики підкреслюють, що 
Д. Ростенковскі навіть у своїх 69 років спокійно довго 
не посидить і знову зацікавиться політикою. 

ДИРЕКТОР БЮДЖЕТУ БІЛОГО ДОМУ минулої 
середи, 15-го жовтня, остеріг Конгрес, щоб завчасу не 
витрачували правдоподібної надвишки бюджету поки 
вона не стане дійсністю. Але вже заповідається на го
стру боротьбу з республіканцями, що мають пляни ку
ди цю надвишку приділити. Френклін Рейне, вище зга
даний урядовець, натомість вже натякнув на пляни Бі
лого Дому у випадку бюджетної надвишки, бо він не є 
надто прихильно наставлений на пропозицію респуб
ліканців про зменшення загальних податків. На його 
думку ці гроші повинні піти на зменшення державного 
довгу та на збільшення громадських послуг, технології 
та модернізації американського війська. 
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Україна не може 
відмовитися від кредитів 
Кілька днів тому у Києві відбулося перше засі- \ 

дання Консультативної Ради з питань закордонних 
і нвестиц ій . Про в а ж л и в і с т ь ц іє ї под і ї св ідчить 
присутність на зас іданні Президента Україні Ле
оніда Кучми, фактично майже всього Уряду, Вер
ховної Ради та, за висловом Л . Кучми, „еліти св і 
тового бизнесу", в тому числі й президента Евро-
пейського банку реконструкції і розвитку Ж а к а де 
Лязоріера. 

В ході засідання стало зрозуміло, що провідних 
п ідприємців світу серйозно турбує вплив наступ
них виборів до Верховної Ради на перспективу 
вкладення інвестицій в економіку України. 

Президентові України довелося к ілька разів на
голошувати, що якими б не були результати вибо
рів, курс України на радикальні ринкові реформи 
залишиться незмінним і що Україна починає пе
рехід від сертифікаційної приватизації до грошей, 
надаючи закордонним інвесторам однакові права 
з українськими. 

Назвавши усі переваги , як і можуть бути при
вабливими для інвестор ів . Президент закликає 
будувати співробітництво за принципом: що є ви
г ідним для України, те є виг ідним і для Европи та 
світу. Тобто гармонізувати Інтереси, уникати зіткнень, в 
тому числі й у середовищі самих інвесторів. 

Українські кер івники, як в ідомо, засмучені не
бажанням функціонерів Міжнародного валютного 
фонду (МВФ) взяти до уваги „українські реалії" та 
значимість України в забезпеченні європейської 
та світової стабільности. М В Ф не відкрив для Ук
раїни обіцяну програму широкого кредитування, 
проте й не кинув її зовс ім напризволяще, надав
ши черговий транш в рамках програми „Стенд-
б а й " . Пол ітики констатують , що і є в р о п е й ц і , й 
американц і демонструють байдужість до еконо
мічних проблем України, в іддаючи політичній та 
військовій сп івпраці . 

В такому ж пляні діє і М В Ф . Цю фінансову ор
ганізацію створено у 1944 році для регулювання 
світової валютно-фінансової системи та розвитку 
світової торгівлі. Отже, країна з найбільшим тор
говельним балянсом є найвпливов ішою в М В Ф . 
Передусім, кредитова політика М В Ф залежить від 
впливу виділених кредитів на економіку ЗСА та ін
ших розвинених країн. Свідченням цього є надан
ня у 1993 році майже 16 блн. дол. кредиту для Ме
хіко, щоб врятувати його від економічної катастрофи. 
Спеціяльні кредити від М В Ф отримує і Росія для 
підтримки дефіцитових п ідприємств. Адже Захід 
зацікавлений у доступі до російських енергоносіїв 
та сировини. 

Україні ж покищо не вдалося домогтися таких 
кредитів. Тверда дійсність міжнародних економіч
них та пол ітичних в ідносин не з а в ж д и бере до 
уваги доцільність і справедливість. Отож Україна 
перебуває у фінансов ій та економічній залежнос
ті як в ід сусідів, так і від міжнародних фінансових 
організацій. 

Вчинок М В Ф засвідчив, що Захід не візьме на 
себе головний тягар модернізаці ї української еко
номіки. Др ібна допомога лише свідчить про заці 
кавлення , щоб в Україн і збер і галася сусп ільна 
стабільність. 

З огляду на сказане, зрозумілими є намагання 
Президента Кучми зрушити з тупцювання на місц і 
отримання кредит ів , а також в іднайти ресурси 
для модернізаці ї економіки всередині країни. До 
таких ресурсів фахівц і зачисляють гроші , що є на 
руках у громадян, а також капітали, що зберіга
ються на закордонних рахунках. За р ізними оцін
к а м и , ці кап італи становлять в ід 20 до 40 блн. 
дол. Проблема лише в тому, щоб власники тих за
кордонних рахунк ів проявили патр іотизм . Та в 
цьому міжнародні фінансов і організації не допо
можуть. Тут усе залежить від спроможности укра
їнських властей встановити д ієву контролю над 
економікою і ф інансами держави. А до того часу 
Україна потребуватиме закордонних кредитів, зо
крема від М В Ф , оск ільки він їх надає на найви-
г ідніших умовах. 
Дописи з життя громад, установ, організацій, інституцій чи осіб, включно з по
смертними згадками-некрологами, мають бути не довші за три сторінки ма
шинопису, писані через два інтервали на друкарській машинці і лише на одно
му боці листка паперу. Якщо допис писаний рукою, слід також дотримуватися 
великих відступів поміж рядками і писати розбірливо (дехто розуміє цю вимо
гу як писання великими літерами, насправді літери мають бути малі, але ве
ликі проміжки поміж рядками, щоб було де поправити речення, якщо зайде 
потреба). Дописи слід надсилати до редакції до десяти днів після описаної по
дії. Редакція застерігає за собою право скорочувати дописи і правити мову. 
Просимо дописувачів подавати повні імена і прізвища у своїх матеріялах, не 
скорочуючи їх, У випадку англійських назв чи прізвищ слід подати їх і по-ан
глійському і по-українському. — Редакція. 

На тему „держави", 
як суспільно-адміністра
тивного та владно-полі
тичного апарату, дежаво-
знавцями списано гори па
перу, але ще досі не устій-
нено загальну оцінку са
мої суті „держави" та її 
автентичної ролі в житті 
людського суспільства. 
Відмінні політичні течії 
оцінюють „державу" згід
но з їхнім ідеологічним 
спрямуванням. 

Ми, національно і дер
жавно свідомі українці, 
будучи довгі століття без
державним упослідженим 
народом, маємо свій влас
ний погляд на державу, 
тотожний з національно-
демократичною ідеологі
єю. Для нас є аксіомою, 
що з втратою держави на-
ступає занепад нації, а 
згодом її цілковита заги
бель. Маємо на увазі, ро
зуміється, правдиву прав-
ну державу, яка є природ
нім твором всієї історич
ної нації, її есенцією, в ло
ні котрого нація духовно 
живе та всесторонньо 
розвивається. В свою чер
гу, держава духово живе 
у своєму творцеві — на
ції. 

Шість років сповнило
ся відтоді, як з волі Все
вишнього на землі україн
ській відродилась неза
лежна держава. Вона ще 
не є українською, але не є 
вже московською колоні
єю. Перебуває вона в 
жахливій кризі та на роз
доріжжі діяметрально 

Максим Мировський, 
Буенос Ай рас 

я к и м ПІЛЯХОМ ПОВЕДЕ 
Д О Л Я УКРАЇНУ? 

протилежних ідеологіч
них і світоглядових течій. 
По якому шляху доля по
веде Україну? 

Українську діяспору 
турбує постійне втручання 
Росії у внутрішні справи 
України з метою повер
нення її в лоно імперії. 
Але найбільше її турбує 
систематичне знецінення 
української держави, ук
раїнської нації, україн
ської Конституції, україн
ської мови, культури і ду-
ховости самими ж таки 
українцями, зокрема знач
ною частиною провідної 
верстви з найвищих влад
них гілок України. 

Годиться зазначити, 
що це — наслідки вікової 
неволі, яка позбавила ук
раїнський народ своєї 
власної школи — школи 
етики і моралі, школи 
громадянського обов'яз
ку, школи національно-
державних традицій, шко
ли вірности нації і дер
жаві... Проте на шостому 
році державної незалеж-
ности самознецінення при-
родніх основ нації і дер
жави не принесе для ук
раїнського народу та для 
владних структур України 
в культурному світі ні по
шани, ні чести. 

Апогеєм знецінення 
української нації і держа

ви є ідея будови на тере
нах етнічних автохтонів 
тисячолітньої християн
ської культури першої в 
Европі громадянської 
„держави безнаціональ
них громадян", отже без 
українців, що є божевіль
ним способом перекриття 
джерел духово-культур
ного і державного відрод
ження та уникнення деру-
сифікації України в ін
тересах реставрації авто-
ритарно-поліційної де
спотичної імперії історич
ного русизму, зокрема йо
го найжахливішрго боль-
шевицького варіянту. 

Очевидно, в наслідку 
згаданої будови в сві-
дмості пересічного укра
їнця пробудилась приспа
на генетика української іс
торичної духовости, яка 
привела до зрозуміння, 
що Україна знаходиться на 
небезпечному шяху націо
нальної дезінтеграції, 
втрати національного іде
алу та ідейної бази дер
жавотворення. В психо
логії української людини 
приходить радикальний 
перелом. Віднаходить во
на дух Історичного ук
раїнця — аналогічний ду
хові, який у свій час при
мусив большевицьких фа
натиків збагнути, що не
можливо одночасно бути 

московським гайдуком і 
порядною людиною-ук-
раїнцем. Очевидно, що 
цей підсвідомий дух та
кож примусив парлямент 
прийняти Конституцію 
України, яка утверджує 
неподільність комплексу 
„нація-держава" та гаран
тує завершення будови 
правної цивілізованої ук
раїнської держави і кра
щої долі її громадян. Од
нак єдиним прийняттям 
Конституції суспільно-по
літичні проблеми країни 
не розв'язуються. На жаль, 
дух історичного україніз
му, що визначає націо
нальну ідею та держав
ницьку культуру, ще досі 
в Україні бльокується чу
жими антиукраїнськими 
силами. 

В цьому полягає дра
ма всесторонньої кризи 
сучасної самостійної Ук
раїни та проблема утвер
дження державної неза-
лежности. Єдиний спосіб 
врятувати Україну — її 
культуру, духовість і дер
жаву — це вирощення 
внутрішніми силами нації 
своєї власної української 
„голови", власної націо
нальної еліти, яка спри
чинилася б до зформу-
вання морально здорової, 
ідейної, монолітної нації 
патріотів-державників — 
свідомих своїх обов'язків 
перед Богом і україн
ською державою. 

Годиться згадати, що 

(Закінчення на стор. 3) 

Нинішня ВР не стіль
ки розв'язує проблеми, 
що існують, скільки на
магається відвернути від 
них увагу. 

І це вочевидь є хибою 
не лише групи людей, що 
волею долі становить ни
нішній український пар
лямент — це є хибою всі
єї української політичної 
системи й засвідчує про 
повну вичерпаність ресур
с і цієї система А тдму 
чи нинішня Верховна Ра
да, чи наступний парля
мент, будуть змушені цю 
систему реформувати. І 
намагання парляменту 
повернутися до Конститу
ції для її зміни повинно 
лякати лише тією мірою, 
якою є очевидна немо
жливість для нинішнього 
парляменту цю Конститу
цію змінити на краще. 
Конституція, ухвалена під 
час перехідного періоду, 
не може бути вічною — 
це зрозуміло так само, як 
і те, що нинішній склад 
ВР не здатний виправити 
Конституцію, іншими сло
вами — не здатний сприя
ти появі в Україні ста
більного демократичного 
ладу. 

Криза української пар-
ляментарної гілки влади 

ше є кризою парлямента-
ризму як такого: вона є 
лише кризою післякому-
ністичного квазіпарля-

Рафіят Бах, 
Київ 

^^СУ^к/ГУ П А Р Л Я І У І Е Н Т 
Н Е П Р О Д У ^ К Т И В Н И Й 

ментаризму. Адже ниніш
ній парлямент (і механізм 
його обрання) відрізня
ється від комуністичного 
лише тим, що „бльок ко
муністів і безпартійних" 
замінено на „бльок кому
ністів та іншопартійних". 
Дотеперішня Процедура 
виборів, як відомо, не пе
редбачала політичної 
структурованости парля
менту. Представницька 
влада не преставляла гро
мадян України відповідно 
до їхніх політичних упо
добань. Ця система міс
тить у своїй основі хибний 
принцип: вона вважає 
вайсуттєвішою відміною 
між громадянами різни
цю місця їх проживання. 
Сприяючи тим самим по
ділові країни на різно-
спрямовані регіони. 

Саме нинішня неструк-
турованість парляменту 
спричиняє перманентну 
урядову кризу. Адже не 
змінюється принцип до
бору осіб для виконання 
функцій виконавчої вла
ди: посадовців вибирають 
за принципом або особис
тих симпатій, або вузько
фахових (неполітичних) 
даних. На керівних поса
дах опиняються малові

домі загалові особи, а 
уряд не є групою одно
думців. І в цьому полягає 
одна з причин того, що ни
нішня ситуація в Україні 
гірше навіть порівняно з 
комуністичною. Адже за 
комуністичних часів все 
Ж таки прм владі пере
бували політичні партне
ри, що забезпечувало пев
ний рівень скоординова-
ности дій. Коли ж їх змі
нили люди, що випадково 
опинилися в одній групі, 
люди з невиразним полі
тичним обличчям (чи з 
відсутністю такого), галу
зевий принцип керування 
економікою розвалився. 
Нинішня деклярована 
зміна цього принципу на 
функціональний — за тих 
самих умов — може при
вести лише до пароді
ювання й цього принципу. 
Адже так само важко ви
значити політичну орієн
тацію нинішнього уряду 
— а надто коли партія, 
членом якої є прем'єр-мі-
ністер, хоче взяти на себе 
відповідальність за дії 
уряду, а прем'єр-міністер 
— призупинити членство 
у партії. 

Відсутність структу
рованости парляменту й 

завела його у глухий кут; 
немає політичної сили, що 
відповідає за дії уряду, 
відповідальними здають
ся всі — і громадяни не 
йдуть на вибори, голо
суючи проти всіх. 

Шість років незалеж-
ности України позначені 
тим, що політика держа
ви—у будь-якій сфері — 
зазнавала різких коли
вань між крайнощами. І 
це теж є наслідком де-
структурованости влади. 
Адже здійснюватися ви
значена політична лінія 
може тоді, коли при владі 
перебувають люди, об'єд
нані спільним баченням 
перспектив і цілей. Коли 
ж при владі опиняються 
випадкові групи осіб чи 
квазіпартії, що розв'язу
ють сьогоденні завдання, 
— поняття стратегії пере
творюється на абстрак
цію. „Міцні господарни
ки" тим і відрізняються 
від політиків, що можуть 
„ударними темпами" роз
в'язати актуальну проб
лему, але не в змозі їй за
побігти. Коли ж страте
гічних переспектив немає 
— про жодну визначену 
політичну лінію йтися не 
може. Це стосується і 
внутрішньої політики, і 
зовнішньої. 

Системна криза в Ук
раїні — це передусім кри
за влади. 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Про нашу ууГпитулоліанію' 

Любов Дмитришин 

Д о б р а oaivf'ять п р о ва:ж:ке 
і с к л а д н е минуле . . . 

Беручи до рук книжку не професійного письменни
ка, а людини, яка тільки хотіла поділитися з іншими 
своїм пережиттям, мимоволі не можеш позбутися дум
ки, що намарне витрачатимеш свій час, то може не вар
то й заглядати до неї. Але це помилкове відчуття, бо як 
кожна квітка має свій аромат, свій колір, як кожна 
пташка має свій голос і спів, так і кожна людина має 
свій особливий світ, хоч він багато в чому і подібний до 
інших. Власне, подібними є тільки обставини, в яких 
виростає, живе і діє людина, а внутрішній світ, пережи
вання, особисті почування — вони тільки її. І тому 
кожна книжка, яку створив хтось, хто б він не був, є 
чиїмсь переживанням, внутрішнім заглибленням і од
кровенням, бо без цього всього немає творчости. 

У багатьох прекрасних творах оспівані різні епохи, 
в тому числі чимало написаного книжок про наші Виз
вольні Змагання, Другу світову війну. Та, напевно, не 
перестануть ці теми бути актуальними, поки живі оче
видці й учасники, які, кожен зі своєї точки зору, зі сво
го пережиття, хочуть оцінити ці часи і події. 

А коли ще людина не тільки вміє констатувати по
дії, а й наділена талантом бачити красу світу і вмінням 
цікаво розповідати, то кожна подія в її інтерпетації на
буває літературного забарвлення, публіцистичного 
звучання і стає цікавою для кожного. 

Нині ми разом з тобою, читачу, відкриваємо 
книжку „Скитальським шляхом", живу розповідь про 
власне життя Максима Валя, написану легко і просто, 
ніби журчання води в гірському потічку на Бойківщині, 
звідки родом автор. Максим Вальо народився в селі 
Довгому, що розкинулось між горами Карпатами, по
над рікою Стрий. Отже, будучи бойком від роду, автор 
упродовж цілого життя ніс гордо свій родовід і найкра
щу пам'ять про свої рідні гори та село. 

Вчитуючись у рядки сторінок, а їх у книжці 103, 
мимоволі переймаєшся симпатією до героїв книжки — 
простих бойків з високих Карпат, щирих і приязних, 
чесних і гостинних, які шанували кожного, хто заго
стив до їхньої хати. Вони тяжко працювали на своїх по
лях, дехто, як і батько автора, окрім того, мав щоденну 
працю у копальнях нафти на Уричі, за п'ять кілометрів 
від дому. Кожен знає, що це було нелегке життя, але 
автор уміє розказувати про це так невимушено легко, 
що навіть та важке життя здається в якійсь мірі іде
альним, як це, фактично, здається самому авторові з 
віддалі часу, і кожному з нас, коли пригадуємо своє ди
тинство. „Пройшла непомітно весна. Стопилися сніги, і 
льоди на річці поплили на схід. Але на деяких верхах 
гір ще біліли сніги і віяло холодним вітром. Я бігав на
двір бавитися з дітьми, а як змерз, прибігав до хати, сі
дав коло печі, де мама варила їсти, і грів босі ноги. Ма
ма давала мені чорного хліба і горня молока, що мені 
дуже смакувало, і я почувався щасливим". Або: 
„Осінь у Карпатах дуже гарна, і ми з братом бігали ці
лими днями. А коли помучилися від біганини і забав, 
сідали коло дороги і задивлялися на село в долині, на 
далекі поля і гори, що височіли над селом. Видно було, 
як люди працювали на полях, як пастухи пасли худобу 
на пасовиську коло ріки і як яструби кружляли у повіт
рі". Справді, цей спогад милий для кожного, хто наро
дився і виріс у Карпатах, бо такими були незабутні ди
тячі роки багатьох малих бойків. 

Здається, неможливо є через багато-багато років, 
пройшовши важкими дорогами життя, пам'ятати все 
до дрібниць. Та Максим Вальо, володіючи мистецькою 
пам'яттю і будучи наділеним від природи письменниць
ким даром, зберіг в пам'яті і серці так багато деталей 
з дитинства, юности, з років війни та з подальших жит
тєвих доріг, що перед читачем постає ніби не автобіо
графічна розповідь, а публіцистично-художня, коли 
людина творить твір з узагальнення і з домислення по
дій. Крок за кроком, ми йдемо стежками автора, то 
піднімаючись, то падаючи, то переживаючи, то усмі-

Хто з нас, т. зв. „стар
шого покоління", прига
дує ще собі таке псевдо 
— дотепне сказання, яке 
часто вживалося, а 
це: „Не кажіть мені 'пане 
маґістер', бо я вже маю 
працю"? 

Якось колись давно в 
Галичині прийнялося на
зивати магістрами тих, 
яким ніяк не можна було 
дати інше окреслення, а в 
нашій спільноті кожний 
мусів доконче мати бо
дай здуманий, як не прав
дивий, титул, бо якжеж 
так — звичайний собі пан 
Г. чи В....? Це здавалося 
негідним і нечемним, не
мов обниження значення 
людини. Однак з роками, 
як частина нас, змушена 
обставинами, переїхала 
на Захід, а тепер тут, на 
американському конти
ненті, виросло і закріпи
лося нове покоління, ця 
українська „титулома-
нія" дещо згасла і біль
шість із нас прийняла 
американський спосіб 
звертатися до своїх ближ
ніх, знайомих чи ні, безпо
середньо за прізвищами, 
а навіть частіше — за 
іменем. 

В американській спіль
ноті не прикладають 
значення до титулів, і ви 
чуєте постійно у спіл
куванні не лише приват
ному, але й урядовому, як 
навіть „високопостав
лені" індивідуальності 
кличуть себе першим 
іменем, і ніхто не вважає 
це образою або понижен
ням. І такий спосіб ужи
вається у кожній життє
вій ситуації так у відно
шенні до жінок, щі цоло-
віків. Чи це президент ве
ликого підприємства, чи 
відомий актор, чи звичай
ний робітник на будові — 
це завжди буде „Баб", 
„Джек" чи „Мері", без до
давання при тому зду-
маного або справжнього, 
здобутого наукою та 
працею титулу. 

Може, саме тому, що 
ми перебуваємо в тій 
країні півстоліття, всі 
вже привиї^ли до того 
способу, і може саме то
му так дивно вражає нас 
тепер „титуломанія" на
ших братів в Україні. 

Послухайте тільки 
якої-небудь програми ра
діо або візьміть в руки 
першу скраю газету, що 
появляється в Україні — 
відразу завважите, скіль
ки там тих дивних для 

нас додатків при дуже 
численних прізвищах. Це 
не лише професори, док
тори чи аспіранти, але 
до того „заслужені", „на
городжені премією", „від
значені іменем..." „лавре-
ати" і т.д. і т. д. Зда
ється, немов не годиться 
представляти людину 
лише її ім'ям і прізвищем, 
а вже в ніякому випадку 
— самим іменем. 

Ось недавно мали ми 
нагоду слухати велича
вого концерту з приводу 
6-річчя незалежности Ук
раїни, що був передаваний 
і телевізією, ірадіом. Ко
жну окрему точку концер
ту заповідали на перемі
ну призначені до того за
повідачі, а при кожному 
такому поясненні, що бу
де черговою точкою та 
хто буде співати, грати 
чи рецитувати, треба бу
ло прослухати усю ту 
довгу преамбулу до ви
ступаючого „заслужений 
артист", „лавреат пре
мії імені такого а та
кого", „відзначений" і т.д. 

Кажіть, що хочете, 
але це нам видається де
що смішним і продовжує 
лише непотрібно імпрезу. 
Чи вже саме ім'я артис
та не може слухачам ви
стачати? Чи чули ми ко
лись не лише тут в ЗСА, 
але і в Европі, щоб у та
кий спосіб представляли 
Лючіяно Паваротті, 
Курта Мазура чи в ми
нулому славну співачку 
Марію Калляс? Чи ко
лись Волтер Карр допису
вав до свого імені 'ти
тул': „критик"? Це ж бу
ло для. всіх, що цікавили
ся культурним життям, 
самозрозуміле. А у нас 
вже навіть звання крити
ки ставлять собі перед 
призвіщем, щоб тільки 
воно не стояло самотнє. 

Хтось пояснював ме
ні, що ця „титуломанія" 
в теперішній Україні — це 
залишки совєтських ча
сів, коли так мало мож
на було мати приємнос-
ти в житті, тож принай-
менше поодинокі особи 
були щасливі, коли могли 
дописати до свого ім'я і 
прізвища ще якесь приз
нання. Але чи це сьогодні 
все ще аж так потрібне? 
Чи людина не визнача
ється і без того, коли во
на справді славна у свому 
званні чи у таланті? 

ОКА 

хаючись. Ось прийшла Червона армія в жовтні 1939 ро
ку, вітаючи селян „Здраствуйтє, крєстьянє!" і розпо
відаючи казочки про чудове життя на сході. А невдовзі 
люди впевнилися, що це не приятелі прийшли, а воро
ги. Автор через свою щиру бойківську вдачу мало не 
потрапив до в'язниці, не вміючи збрехати, що любить 
совєтську владу, коли його про те спитали. Максим 
Вальо так само щиро розповідає про цей період, вжи
ваючи бойківську фразеологію, наприклад: „Вони між 
собою щось говорили і дивилися на мене погано, ніби я 
їм маму зарізав". 

Життєва дорога веде автора крізь бурі і хутровини. 
Не завжди вони нотовані в документах часу, як, скажі
мо, дитяча пошесть в бойківських селах, що викосила 
третину дітей у с. Довгому і сотки в інших селах. Це 
лютував кір і не було на нього поради. Або велика по
вінь у серпні 1941 року, яка зруйнувала села, немов у 
світовий потоп, або під нас землетрусу: „...Над нами 
обірвалася гора. Десь по півночі нас розбудив сильний 
гуркіт каміння, що з великою силою вдаряло в хату... 
Я бачив, як у хаті потріскала земля і ціла хата почала 
повертатися вікнами до неба... Було трудно вийти з того 
обриву, бо всюди утворилися глибокі розколини в 
землі... Того ранку вода досягнула 16 метрів над рівнем 
ріки...". Це — історичні факти, і їм нема ціни як свід
ченню очевидця. Не так багато писано про службу пра
ці при німцях. А тут автор малює нам цілі епізоди зі 
свого перебування на цій службі, характери людей, з 
якими довелось там зустрічатись, порядки, яким треба 
було підкорятись. Звідти автор потрапляє до Дивізії 
„Галичина" і звідти починаються його воєнні митарст
ва. У першому ж бою Максим був важко поранений і 
потрапив до воєнного шпиталю, що, власне, і зберегло 
йому життя надалі, бо його обминув котел під Бро
дами. Про трагедію під Бродами він дізнався, уже вий
шовши зі шпиталю. 

Без пафосу і водночар без пониження розповідає 
автор про дальший шлях через Німеччину, табори, че-̂  
рез голод і холод, про втечу з совєтського потягу, який 
віз його, серед інших нещасливців, на „родіну". Про ос-

(Закінченнн на стор. 3) 



СВОБОДА, СУБОТА. 18-го ЖОВТНЯ 1997р. 

Відбулося ювілейне святкування о. П. Пащака, ЧСВВ 
у неділю, 28-го верес

ня 1997 року, духовенство 
й миряни великого Ню 
Йорку величаво вшанува
ли свого красномовного 
проповідника о. Патрикія 
Пащака, ЧСВВ, пароха й 
ігумена монастиря церкви 
св. Юра в Ню Иорку, ге
нерального вікарія стем-
фордської дієцезії Україн
ської Католицької Цер
кви, з нагоди його 50-річ-
ної праці для нашої Цер
кви й свого українського 
народу та 75-ліття трудо
любивого життя і суспі
льно-громадської праці. 

У церкві св. Юра Бла-
годарственну Літургію 
відправили в асисті стем-
фордського єпископа Ва
силя Лостена, в присут
ності головного служи
теля ювілята о. Патрикія 
Пащака, ЧСВВ, а їм спів-
служили — протоігумен 
о. Христофор Войтина, 
ЧСВВ, о. монс. Лев Мос-
ко, о. ректор Едвард Янґ, 
о. Бернард Панчук, ЧСВВ, 
о. Лаврентій Лавринюк, 
ЧСВВ, о. Маврикій Попа-
дюк, ЧСВВ, і диякон 
Марко Гірняк. 

Крім багатолюдних па
рафіян на це небуденне 
ювілейне свято о. Пащака 
прибув його брат Володи
мир з Вінніпегу, ряд зна
йомих ювілята з багатьох 
місцевостей З'єднаних 
Стейтів Америки, лицарі, 
що були відзначені в груд
ні 1996 року орденом св. 
Григорія Великого, а це 
— Юліян Бачинський, 
Геррі Полчі й д-р Іван Сє-
рант, як також представ
ники Уряду сучасної Ук
раїни — міністер закор
донних справ України й 
голова 52-ої сесії Генера
льної Асамблеї ООН Ген-
надій Удовенко з дружи
ною, амбасадор до ООН 
достойний Анатолій Злен-
ко, з дружиною і консул 
Віктор Крижанівський з 
дружиною. 

Під час Благодарст-
венної Літургії співали 
два з'єднані хори — цер
ковний св. Юра і хор ім. 
Митрополита Шептиць-
кого, під дириґентурою 
маестра Андрія Добрян-
ського. 

Участь у Службі Божій 
взяли монахині монасти
ря св. Юра, монахи й отці 
з інших парафій, питомці-
монахи, ЧСВВ, і Джон 
Дж. Ice лин — президент 
„The Cooper Union for the 
Advancement of Science an 
d Arts". 

Владика Василь Г. 
Лостен у своєму віталь
ному слові про ювілята о. 
Патрикія Пащака сказав, 
що він пішов за покликом 
Христа служити Церкві й 
своєму народові. Не кож
ному Господь дарує ту 
ласку, щоб відзначити 
півстоліття священно-
служіння у христовому 
винограднику, тож тим 
більше треба дякувати 
Господеві! Владика Лос
тен висловив ювілятові 
свою єпископську вдяч
ність за всі його труди, зу
силля і терпіння, які в йо
го довголітньому душпас-

Отець П. Пащак з Владикою В. Лостеном, представниками Уряду України і бра-

тирюванні доводилося 
зустрічати. А при кінці 
своєї проповіді він поба
жав ювілятові багато-ба
гато літ прожити в мирі, 
щасті та в гарячій любові 
до Господа та до його ми
рян. 

Отець Патрикій Пащак, 
зворушений теплими сло
вами Єпископа В. Лос
тена, подякував Владиці 
за участь у тому небуден
ному ювілейному святку
ванні, одночасно дякуючи 
всім присутнім мирянам і 
представникам українсь
кого Уряду, що так чисе
льно взяли участь у Бла-
годарственній Літургії. 
Перед закінченням Служ
би Божої о. протоігумен 
заініцював Многолітствіє 
ювілятові, яке заспівав 
хор. 

Понад 500 осіб при
йшли до залі академії св. 
Юра, яку гарно удекору-
вав архітект Тарас Гірняк. 
На головній стіні виднів 
великий портрет ювілята. 
Програму золотого юві
лею о. П. Пащака взірце
во упорядкувала Яросла
ва П. Рубель. У тій публі
кації заподані: привіт 
Єпископа Василя Лосте
на, короткий життєпис 
ювілята, привіти органі
зацій і мирян о. Патрикіє-
ві й списки осіб Ювілей
ного й Екзекутивного ко
мітетів. 

Хор „Думка" під дири
ґентурою Василя Грен-
чинського співом-молит-
вою „Отче наш" започат
кував ювілейний бенкет. 

Єпископ В. Лостен по
благословив трапезу, а 
Мирослав Шміґель, голо
ва Ювілейного комітету, 
привітавши усіх учасни
ків, передав дальший про
від ювілейним бенкетом 
Богданові Кекішеві. 

У мистецькій програмі 
святочне слово виголо
сили колишні студенти 
Академії св. Юра — в ук
раїнській мові Орест Ки-
бало, а в англійській Бог-
данна Походай. Сольо-
спів — Лариса Гурин Ма-
ґун, декляматор Ярослав 
ІПуль з дитячим хором 
церкви Чесного Хреста, з 
Асторії, Н. Й., під дири-

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА в АМЕРИЦІ 

запрошує 
членів й українське громадянство 

на д о п о в і д ь 

ЖИДІВСЬКІ ПОГРОМИ 
у РОКАХ 1919-1920 В УКРАЇНІ 

У СВІТЛІ НОВИХ ДОКУМЕНТІВ 
яку виголосить 

ВОЛОДИМИР СЕРПЙЧУК 
професор Університету ім. Шевченка у Києві 

що відбудеться 
у суботу, 25-го жовтня 1997 р. 

о год. 5-ій веч. 

^ в ДОМІ НТШ 
при 63 Четверта авеню, 

між 9 І 10 вулицями в Ню Йорку 

УПРАВА НТШ 

том Володимиром. 
ґентурою Христі Балько. 

Монс. Йосиф Федорик 
з Елізабет в англійській 
мові говорив про свої 
приятельські взаємини з 
о. Пащаком, які тривають 
досьогодні. Від досвідче
ного ювілята він багато 
засвоїв для своїх пропо
відей. Ґеннадій Удовенко у 
своєму виступі пригадав 
присутнім, що ще за тота
літарного режиму він був 
у дружніх взаєминах з о . 
Пащаком, які тривають і 
досі. Геррі Полчі дякував 
о. Пащакові за його дов
голітню працю для Цер
кви і його вклад у розбу
дову нашої громади, вру
чаючи ювілятові золоту 
медалю. 

Привітання і побажан
ня Божих ласк прислали 
Митрополит Стефан Су-
лик, Єпископи Іннокентій 
Лотоцький, ЧСВВ, Воло
димир Паска, Роберт 
Москаль, Корнель Пасіч
ний, ЧСВВ, і протоархи-
мандрит Деонізій Ляхо-
вич, Джордж Патакі, гу
бернатор стейту Ню 
Йорк, прислав ювілятові 
Грамоту-признання за йо
го працю в розбудові цер
ковного й суспільно-гро
мадського життя в Ню 
Йорку. Усі привіти прочи
тав Богдан Кекіш, який 
провадив програмою бен
кету. 

Отець Пащак, на по

чатку в англійській мові, 
дякував працівникам Уря
ду, губернаторові, устано
вам і організаціям за їх 
побажання і подарунки, а 
особливо представникам 
Уряду України, які своєю 
присутністю вшанували 
його ювілей. 

Українською мовою 
ювілят запізнав присутніх 
зі своєю душпастирською 
працею, спершу на україн
ських поселеннях у Кана
ді, а відтак у ЗСА —^Чи
каго, Дітройті й Ню Йор
ку. Він дякував усім учас
никам бенкету, а головно 
отцям і сестрам монахи
ням монастиря св. Юра, 
Лаврентієві Лавринюкові, 
ЧСВВ, о. Бернардові Пан-
чукові, ЧСВВ, з якими він 
співпрацює довгі роки. 

Кінцеву молитву, а 
радше свій написаний при
віт, хотів висловити 93-
річний всечесніший о. 
протопресвітер Володи
мир Базилевський УП-
ІІерквй. Вщучив батька 

~ щн, згадуюча про^от 
літню дружбу о. Бази-
левського з о. Пащаком. 
Усі учасники бенкету ма
ли нагоду скласти дар 
любови своєму парохові з 
нагоди його ювілею. Цією 
імпрезою нюйоркська 
громада велично вшану
вала двого довголітнього 
пароха. 

Роман С. Голіят 

Хор ,,ЖуравлГ приготовляється 
до25'ЛІття 

Рік 1997 став винятко
вим для українського на
селення у Польщі — це 
відзначення 50-річчя го
резвісної „Акції Вісла" і 
25-ліття чоловічого хору 
„Журавлі". 

Для нашого хору — це 
час дуже інтенсивної кон-
цертової діяльности, ме
тою якої є відзначити обі 
річниці. 

І так у цьому році про
вели ми цикл концертів у 
місцевостях, де прожива
ють українці. 

У січні ми відвідали 
Асуни, Бартошиці, Кент-
шин, Венґожево та Ґ і -
жицько; в лютому — Па-
сленк, Ілаву, Дзєжґонь, 
Пєнєнжно, Ольтшин; у 
травні — Ліґницю, Зеле
ну Гору, Мєндзижеч, Ще-
цін, Валч, Білий Бір та 
Кошалін; у червні висту
пали ми на XV Фестивалі 
української культури в 
Перемишлі, а в липні взя
ли участь у XV Міжна
родному фестивалі цер
ковної музики в Греції, де 
зайняли перше місце у 
своїй категорії. 

Завершенням ювілей
ного року буде врочистий 
ґаля-концерт, який відбу
деться 9-го листопада в 
концертовій залі Музич
ної академії у Варшаві. До 
сьогодні наша діяльність 
спиралася на фінансовій 
допомозі Об'єднання Ук
раїнців у Польщі, а також 
прибутках з продажу пла
тівок, касет та „цеглинок" 
(грошових пожертв на 
фонд мистецької діяльно
сти хору), розповсюджу
ваних хористами серед 
глядачів та симпатиків 
колективу. Великі кошти, 
пов'язані зі щомісячними 

пробами, на які „зліта
ються" хористи з усіх сто
рін (члени хору прожива
ють в кільканадцяти, роз
кинених по цілій Польщі, 
місцевостях), виїздом на 
фестиваль до Греції, а 
також підготова до тор-
жественного ґаля-концер-
ту перевершує фінансові 
засоби нашого колективу. 

Пам'ятаючи гаряче 
прийняття українською 
діяспорою хору „Журав
лі" під час концертів у 
ЗСА і Канаді (1986 рік — 
„Журавлі" були першим 
українським ансамблем з-
поза залізної куртини, 
який концертував для ук
раїнців в Америці, Вели
кобританії, Німеччині та 
Бельгії), звертаємось про 
спонзорування ґаля-кон-
церту для відзначення 25-
ліття хору „Журавлі". 

Концерт цей, за присут
ністю представників міні
стерств культури України 
й Польщі та української 
амбасади у Варшаві, буде 
записаний телебаченням 
обох держав. Наші спон-
зори будуть проголошені 
під час концерту, а також 
поміщені у програмі кон
церту та на сторінках га
зети „Наше Слово". 

Розраховуємо на вашу 
щедрість. 

Грошові пожертви про
симо надсилати на банко
вий рахунок: Zwazek Uk-
raincow w Polsce, Zarzad 
Glowny, Warszawa, Bank 
Gdansk! IV O/Warszawa, 
Nr 10401019-5467-867876-
157-17 3 допискою: хор 
„Журавлі". 

Петро Пеленський, 
голова 

Скільки... 
(Закінчення зі стор. 1) 

трагедій пережили наші 
люди та скільки із-за того 
знищено української спад
щини. Дай Боже, щоб се
ред нашої спільноти було 
більше таких людей як І. 
Кашубинська, що з вели
кого сантименту до рід
ного села і її мешканців 
постановила собі віднайти 
та зберегти для майбут
нього таке гарне та цінне 
народне мистецтво цієї за-
кутини. 

Вона, як розповідає 
нам, вже в 1970 році від
відала Польщу, щоб від
шукати місце, куди пере
селено мешканців Угрино-
ва і віднайшла їх розкине
них в Ольштинському по
віті. 

— Шість разів я їздила 
туди, де поселилися зму
шені до того мешканці Уг-
ринова — розповідає Іри
на — кожний раз їхала з 
порожніми валізами, а 
верталася з повними ви
шивок, сорочок, одягів, 
взуття — всього, що ще 
залишилося у деяких жі
нок з давніх часів та, що 
вони встигли та змогли 
вивезти. Бо висилення з 
рідного села не було лег
ке, їхали селяни возами, 
на які, що могли наладу-
вали, а як розповідали 
мені, у цій кожній дорозі 
поляки навіть не хотіли 
їм подати склянку води. 
Але все ж жінки вивезли 
з народного одягу, що ті
льки вдалося забрати. А 
тепер з радістю віддавали 
мені, знаючи, що в цей 
спосіб це народне багат
ство заховається на довгі, 
довгі роки. 

Так одна людина допо
могла врятувати прецінне 
народне мистецтво села 
Угринів, деякі зразки яко
го датуються ще з-перед 
150 років. 

В часі своїх численних 
відвідин І. Кашубинська 

^зіІ^раііа і в и ^ до ЗСА 
пЬнад 150 прецінних ек
спонатів народного мис
тецтва, які саме тепер 
упорядковані, з відповід
ними поясненнями та пре
гарно виконаним катало
гом виставлені в УМ із 
святочним відкриттям в 
неділю, 14-го вересня, за
лишаться там впродовж 
п'яти місяців та тим да
ють змогу усім, що не бу
ли досі на виставці, її точ
но оглянути. 

Але, до речі, ця вис
тавка народного одягу Уг-
ринова не є першою, як 
завважує її творець І. Ка
шубинська. Вона вже в 
1971 році зробила першу, 
хоча розуміється не так 
величаву виставку в 
Клівленді, де постійно 
проживає і постійно пра

цює в Союзі Українок 
Америки. Відтак мала во
на там ще одну виставку 
„Своїх скарбів", а також 
відбулися ще виставки у 
Філядельфії, Чикаго та 
інших місцевостях. 

Коли питаємо нашу 
гостю скільки коштувало 
її це збирання в Польщі 
„загублених скарбів" Уг-
ринова, то вона, призаду-
муючись, відповідає, що 
десь біля 10,000 дол., але 
і цього числа вона не ду
же певна, бо ж їздила не 
лише до Польщі, але та
кож відвідала давній Уг
ринів. 

— Це була писанка, не 
село — каже із видимим 
зворушенням, — але його 
всеціло знищено, а лемки, 
що там тепер живуть, не 
мають того сантименту та 
не є так зв'язані із зем
лею і традицією, як були 
давні мешканці. Я буду 
завжди тужити за давнім, 
моїм рідним, Угриновом. 
Це і причина, що я так 
завзято старалася позби
рати всю давню спадщину 
того рідного села. Яка 
щаслива, що була тепер 
на відкритті виставки. Та 
не лише я, вчора було 15 
членів моєї родини, а пе
редусім моя сестра Сте-
фа, що все це переживає 
разом зі мною. 

З каталогу бачимо, що 
І. Кашубинська написала 
в ньому точні пояснення 
про виставлені строї, а 
виставку підготовляла 
враз із Любою Волинець 
цілі два роки. Відкривав її 
голова УМ Іван Лучечко, 
підкреслюючи глибоке 
значення збереження 
спадщини українського 
народу та дякуючи І. Ка-
шубинській за її невсипу
щу працю і завзяття у зіб
ранні таких скарбів одно
го українського села. 

Розуміється, І. Кашу
бинська запевняє нас, що 
цілу збірку залишає для 
СУА, в якому від довгих 
років працює, раніше у ді
лянці ісух0вар€ййя^am* 
пер у збиранні спадщини 
Угринова. Збірка ця, що 
знайшла таке гарне при
міщення в УМ, залиша
ється однак, за її словами, 
у музеї. 

У нашій розмові гостя, 
з якою нас в'яже давне 
спільне перебування в Ук
раїнському Інституті у 
Перемишлі, розповідає ці
каво про „свою" збірку, 
про те, як записувала, ку
пуючи чи дістаючи як да
рунок експонати точно від 
кого, коли зроблено та 
яка історія знахідки. 

А ми слухали, та не 
могли надивуватися, скі
льки може зробити одна 
людина, коли має бажан
ня та послідовність, а пе
редусім любов до рідного 
народного мистецтва. 

Св. п. д-р о . Масний 
у середу, 10-го вересня 

ц.р., помер у Клівленді д-р 
Омелян Масний (Мейсон). 

Д-р Масний народився 
11-го січня 1911 р. у селі 
Синевідське Сколівського 
повіту (Прикарпаття) у 
родині торгівця. Середню 
освіту здобув у Стрийсь-
кій гімназії, а закінчив у 
Варшаві. Студії ветери
нарної медицини почав 
1938 року у Варшаві, він 
продовжував студії в 
1941-42 роках у Львові, у 
1942-44 роках у Берлінсь
кому та Лейпціґському 
університетах, де 1944 ро
ку отримав диплом. В 
1944 році працював вете-
ринарем в Ополях (Сіле
зія), але після капітуляції 
Німеччини виїхав до Ав
стрії, де працював при ка-
тедрі гематології Віденсь
кої ветеринарної академії 
і одержав 1946 року док-
торат з ветеринарної ме
дицини. В 1946-51 роках 
студіював медицину в Ін-
нсбруці, де він в 1954-56 
роках працював лікарем в 
шпиталях французької 
окупаційної армії. У 1956 
році емігрував до ЗСА. 
Після нострифікації дип
лому одержав право на 
лікарську практику в 
стейтах Огайо і Мейн. Він 

працював в шпиталях у 
Чикаго і Клівленді, де від 
1959 року провадив при
ватну лікарську практи
ку. 

Д-р Масний вийшов на 
емеритуру 1992 року. Йо
го син Ріхард Андрій став 
лікарем 1991 року у Ні
меччині. 

Зрезиґнував... 
(Закінчення зі стор. 1) 

Шенґенської угоди про 
вільний перехід європей
ських кордонів, про що 
тривали тяжкі переговори 
протягом двох років. 
Шенґенська зона включає 
Францію, Німечину, Пор
тугалію, Еспанію і країни 
Бенелюксу, а після Італії 
черга прийде на Австрію 
та Грецію. Угода означає 
скасування пашпортної 
контролі і запровадження 
єдиної візи для відвідання 
всіх названих країн. Й от 
не зважачи на таке дося
гнення, уряд Проді все од
но не встояв. 

ВСІ УКРАЇНСЬКІ 
ДІТИДО 

УКРАЇНСЬКИХ 

Відбудеться зустріч з 
новоприбулиліи ілііґранталги 

в неділю, 2-го листо
пада 1997 pv̂ icy, о год. 2-ій 
по полудні в ґалерійній за
лі Українського Освітньо-
Культурного Центру від
будеться зустріч з но-
воприбулили іміґрантами 
і відвідувачами ЗСА в 
справі можливости одер
жати „зелену картку", се
бто право на постійне пе
ребування в ЗСА. Згадану 
зустріч організує Злуче
ний Український Амери
канський Допомоговий 
Комітет (ЗУАКД) 

На цій зустрічі можна 
буде одержати також ба

гато інформацій, які від
носяться до різних змін 
іміґраційного закону, 
який щойно почав діяти. 
Крім цього новоприбулі 
зможуть довідатися про 
допомогу, яку ЗУАДК 
може їм дати у Філядель
фії. 

Всі згадані інформації 
можна буде одержати від 
голови ЗУАДК д-р Лариси 
Кий, голови Інформацій
ного бюра інж. Методія 
Борецького і експерта 
іміграційних справ прав-
ника д-ра Андрія Міхня-

Яким... 
(Закінчення зі стор. 2) 

тільки сповнена творчим 
духом вільна, ідейна нація 
високих християнських 
чеснот здатна змобілізу-
вати максимальні духові і 
фізичні зусилля, щоби 
ліквідувати корупцію і 
грабіжницьку мафію, ви
вести країну з кризи, під
няти її з руїну, утвердити 
правну цивілізовану дер
жаву та забезпечити собі і 
нащадкам своїм нормаль
не людське життя. Дода
мо, що тільки в здорово
му національному орга
нізмі живе його здорова 
клітина — щаслива міцна 
родина. 

На сучасному етапі 
державотворення народ 
наш вже розуміє, що ні
хто йому не допоможе 
вийти з кризи, — ні „стар
ший брат" зі Сходу, ні мо
гутній „дядько Сем" зі 
Заходу, — якщо він сам 
собі не допоможе. Рівно 

ж розуміє, що Україна то
ді стане українською, як 
найвищі владні гілки кра
їни будуть органічними 
носіями української куль
тури і духовости. Виліко
вується він від бездержав-
ницької недуги та вже зав
тра вдихне в свою дер
жаву український дух, 
вложить в неї своє україн
ське серце та воздвигне 
міцну, авторитетну ук
раїнську Державу-Має-
стат, яка займе належне 
їй місце в сім'ї держав 
передових народів Европи. 

Україна непереможна, 
бо посідає титанічні ста-
рокиївські поклади духу, 
як рівно ж довгу культур
ну генетичну лінію від ча
сів приналежности до ан
тично-грецької культурної 
Еллади, в осередку якої 
стояла вільна людина. 

Будьмо гордими, що 
ми — українці! Хай Все
вишній буде разом з віль
ною Україною у кожну 
хвилину! Бог і Україна! 
'шшшшшшшшшштшшшшк 

Добра пам'ять... 
(Закінчення зі стор. 2) 

танній місяць війни автор розповідає вже нібито пере
писане десятки раз, а все одно свіжо, по-своєму при
вабливо і безпосередньо. 

"МвЛвРКіШ ffliWX^ €^ 
було засвідчувати свою особу, уникаючи інформації 
про те, що служив в українській Дивізії. Знайшлося і 
кохання в особі Ліди Сокальської, та непевні часи зава
дили здійснитися подружжю. 

Великий смуток, а водночас і гордість, викликають 
розповіді Степана, односельчанина автора, який слу
жив в УПА, втратив батька, який загинув геройською 
смертю, потрапив у полон до совєтів, був засуджений 
до смертної кари, чудом врятувався і, пройшовши че
рез табори ДНІ, знайшов своє родинне щастя і виїхав до 
Австралії. Як багато характерного для всіх українців 
того часу в особах цих двох хлопців — Степана і Мак
сима. Вони були вірні своїй землі, своєму народові, щи
ро вірили в Бога і, пройшовши, як кажуть, сім кругів 
пекла, вижили і врятувалися. Вижили для того, щоб 
розказати світові про свій улюблений і нескорений, а 
тепер уже вільний край — свою українську державу, 
про героїзм своїх друзів-націоналістів, про Господню 
допомогу в крайні хвилини життя, що й зробив автор, 
написавши цю книжку. Автор є настільки точним і від
повідальним, що повважав за обов'язок подати всі дані 
про осіб, яких знав, куди вони поділися і де опинилися. 
Так само подав він і точні дати та дані про дальші події 
в Дивізії „Галичина", аж до звільнення усіх з полону, 
що сталося у вересні 1948 року, в Англії. 

Документальна повість „Скитальським шляхом" 
не претендує на мистецьку довершеність, вона написана 
так просто, як людина тільки може розповідати. Але 
як приємно читати ці прості, короткі рядки, як погідно 
на душі від щирости автора, від його скромности. Він 
ступає крок за кроком услід за своїм життям уже не як 
особа, яка розповідає про себе, а як людина, яка ана
лізує життя зі сторони, вглядаючись у пережите до
брим оком, без кривди і фальшу. Він — це пам'ять, до
бра пам'ять про важке і складне минуле. 

Книжка „Скитальським шляхом" — безпретензій
на розповідь очевидця про багато подій, які пронеслися 
над бойківськими Карпатами в двадцятому сторіччі. І 
тому вона стане добрим доповненням до історії краю. 

Книжку можна набувати в автора за адресою: Mr. 
Maxim Walo, 10329 W. Edjewood Dr., Sun City, AZ 
85351. Ціна книжки: 6.60 дол. (з пересилкою). 

t 
Ділимося сумною вісткою з товаришками і товаришами 

Зальцбурзької Гімназії, що в середу 8-го жовтня 1997 р. на 
63-му році життя упокоївся в Бозі. 

6л. п. 
ЮРКО ГОЛЮКА 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися 11-го жовтня 1997 р. з 
церкви св. Юра в Ню Йорку на цвинтар св. Андрія в 
С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

Дружині ЛЕСІ, синам АПЕКСОВІ та АРТУРОВІ і їхнім 
родинам, братові ЛЕСЬКОВІ з родиною складаємо 

наше щире співчуття. 

КОМІТЕТ ЗАЛЬЦБУРЗЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 



v^ u v^ u v^^j^r\, /JW^Dinn I»»/[J. 

У ВІВТОРОК, 14-го ЖОВТНЯ, індійську письмен
ницю 37-річну Арундгаті Рой нагороджено англійською 
престижевою премією Букера за її першу захоплюючу 
повелю „ Бог малих речей". Це розповідь про пару 
близнюків, які намагаються збагнути сенс світу, самих 
себе та їхньої дивної родини, що проживає у південній 
частині Індії. Книжку видало видавництво „Рендом 
Гавз" і вона дуже швидко здобула розголос і стала 
міжнародним „бест селлером". Нагорода Букера, крім 
престижу, уділяє понад 32,000 дол., котрою кожного 
року нагороджують письменника з Англії або з кот
роїсь країни Коммонвелту, що його або її повість вида
но попереднього року. 

ПАЧКИ В УКРАЇНУ 
ВІД 58 ц. за фунт 

'ВіОбираємо пакунки з хати 
D N I P R O C O . 

CLIFTON, NJ iPHILADELPfflAI NEWARK, NJ 
565 Clifton Ave 1801 Cottman Ave 698SanfoidAve 

Tel.201.916-1543' Tel.215-728-6040 «Tel.201-373-8783 

DENTAL ASSiSTAKT: Lower Westchester 
PT hours/flex — bright, conscientious, team player 
for growing GP, — English language a must, people 
skills , neatness a plus. Fax resume to; (914) 963-1148 
Or 
Send resume to: Dental Office 

P O. Box 967 
Greystone station 
Yonkers, NY 10703 

Найкращий i найшвидший сервіс^.^^ 
тільки у фірмі МІСТ КІШШГ 

^^fflifc MEEST-AMERICAINC' 
І ] Щ ^ Ш Щ 817 PennsylvaniaAve.,Linden,N.J. 07036" 

i^-^ ПАКУНКИ В УКРАЇНУ 
без мита, низькі ціни 
безкоштовно забираємо з дому, 
дзвоніть за наліпками UPS 

^^^ш=- Доставляємо ДОЛЯРИ 
^ ^ до рук адресата від З до 14 днів 

[йГЯР с т а н д а р т н і х а р ч о в і п а к у н к и 
^ ^ т а б а г а т о і н ш о г о 

За каталогом та інформацією і • Й П П " 9 Й Й « 0 0 4 0 І 
телефонуйте до нас безкоштовно: • * Q v V / " f a U U w w T w | 

0 
mm 

a minute! 
ПОЛЬЩА Зб< 
РОСІЯ 50< 

Rates valid in NY. NJ, CX PA MD, Dliaml 
Washm^Um. D.C АіГгаи\ФіПесі in 6 second 

increments after the first ^0 seconds. 

Nominimmns. 
No monthly fees. 
EconoOne Direct Dial International 
and Domestic Long Distance calling 
utilizing clear, fiber optic technology. 

Sign up with EconoOne and get the 
EconoWorld''̂  Global Calling Card 
F R E E ! Use it for toll-fi-ee access 
fi*om 45 countries at remarkable savings. 

TheWoriHfeCalling 

ECONO 
phone 

I N T E R N A T I O N A L 

Call 24 hours a day. 1-800-813-4292 
C()df:SRFlan:24E 

В і д к р и т т я п а м ^ я т н и к а 
ж е р т в а м Голоду 

1932-33 рок ів в Україні 
Складно відбулося 20-го 

вересня ц.р. на кладовищі 
Овкридж у місті Ґошен, 
Індіяна, відкриття і посвя
чення пам'ятника жерт
вам Великого Голоду 
1932-33 років в Україні. 
Панахиду відслужив Ар-
хиєпископ Всеволод у 
православній церкві Свя
тої Тройці разом з правос
лавними і греко-като-
лицькими священиками з 
Чикаго і околиць північ
ного стейту Індіяни. Щоб 
не було порушення правил 
вуличного руху, пішохідна 
процесія на кладовище, де 
взяли участь понад 150 
осіб, була під охороною 
поліції. 

ники церков та генераль
ний консул України — 
вінки, а всі присутні при 
кінці програми — квіти. 

Промови виголошено 
українською та англійсь
кою мовами: про пережи
те — Марія Гулевич і 
Ольга Гулевич-Стікел, 
про трагізм та майбутнє 
— Віктор Кирик, гене
ральний консул України в 
Чикаго, і Ліза Луценко-
Долан. 

Проголошення 20-го 
вересня Українським Про-
пам'ятним Днем у стейті 
Індіяна губернатором 
Френком О'Банноном 
прочитав сенатор Марвін 
Д. Ріґсекер. 

р | » і і і 
•іШіІІІІІііИ 

Ламятнщ жертвам Великого Голоду, якіш^ 
поставлено в Індіяні. 

На кладовищі Овкридж, 
де спочивають тлінні ос
танки декілька десятків 
українців і де відбулася 
програма, господар імпре
зи Григорій Погиба пред
ставив гостей. 

Покривало з пам'ятни
ка зняли посадник міста 
Аллан Кофман та Зіна 
Луценко, голова Комітету 
будови. Потім діти поло
жили коло пам'ятника 

Пам'ятник посвячено, 
а місце посилано землею 
з України. Прочитано мо
литву „Боже Великий, 
Єдиний". 

Зіна Луценко і Васили-
на Верб'янська подякува
ли всім за все та запроси
ли присутніх до церковної 
залі на символічно-поми
нальний обід, влаштова
ний Комітетом будови 
пам'ятника. 

колоски жита; представ- А. Луценко 

І Шановні РОДИЧІ чи ДЩУСІ! | 
^ Якщо Ваші діти, чи внуки є тепер на студіях д е с ь ^ 
^(j далеко від родинного дому, не дозвольте їм від-в« 
^ стати від української громади чи українства. Н а й - ^ 
^ к р а щ и м засобом, щоб вдержати цеі^ зв'язок є ^ 
^ тижневик „ТНЕ UKRAINIAN WEEKLY". Замовте їм Kg 
Ш передплату коштом .77 ц. тижнево для членів УНС У 
Ш або $1.08 для нечленів. Телефонуйте на число: ^ 

І (973)292-9800 І 
І UKRAINIAN WEEKLY | 
Щ P.O. Box 280, 2200 Route 10 
іЙ Parsippany NJ 07054 

В О Н И Б У Д У Т Ь В А Ш І ! 

Придбайте оголошення для 
„Свободи" або 

Українського Тижневика 
Ваша винагорода базуватиметься на сумі за зібра
ні оголошення. Необмежені можливості для осіб, 
які є готові присвятити свій час і досвід. 

За деталями просимо звертатися до: 
Адмін істрац і ї „Свободи" 

В ідд іл оголошень — Марі ї Шепарович 

P.O. B o x 280, Rou te 10 
Pars ippany , NJ 07054 

Tel . : (973) 292-9800 

Нова праця з української філології 
Шанувальники україн

ської мови будуть радіти 
новим виданням Гарвард
ського університету п. 3. 
„В честь руської мови. 
Мовознавча аналіза варі-
янту Смотрицького". 
Книжка має 320 сторінок 
і є першою з трьох праць, 
що Український науковий 
Інститут Гарвардського 
Університету готує на те
му українського мово
знавства. 

Автор нової моногра
фії, д-р Стефан Пю, про
фесор слов'янських мов 
в університеті св. Андрія 
в Шотляндії, досліджує 
попередника модерної ук
раїнської літературної мо
ви, тобто т. зв. руську мо
ву, якою було написано 
більшість української лі
тератури XVI і XVII сто
літь. На політичному рів
ні вона визначилась як 
офіційна мова Великого 
Князівства Литовського, 
до якого входили україн
ські землі. 

Американський мово
знавець аналізує риси ру
ської мови, яку вживав 
Мелетій Смотрицький, 
ієрарх, славний полеміст і 
чи не найбільш учений 
представник українського 
культурного відродження 
XVII століття. Творчість 
Смотрицького відома су
часному англомовному 
читачеві з двох томів кор
пусу „Гарвардської бібліо
теки давнього українсь
кого письменства" — се
рії, що її УНІГУ видає для 
відзначення Тисячоліття 
Хрищення Руси-України. 
Західні вчені також ма
ють доступ до вичерпної 
праці про життя Смотри
цького, яку інститут ви
дав два роки тому. Нове 
видання С. Пю доповнює 
ці раніші публікації. 

Людині, яка вживає су
часну українську мову, 
руська мова виглядатиме 

українських і білоруських 
елементів, як також чис
ленних запозичень з цер
ковно-слов'янської і по
над усе польської мов. 
треба підкреслити, що 
церковно-слов'янська і 
польська були двома ін
шими мовами, уживани
ми українцями в XVI і 
XVII століттях; церковно
слов'янська вживалась в 
церковному письменстві, 
а польська знайшла ши
роке застосування в поле
мічній літературі. 

Аналіза автора обіймає 
ортографію, фонологію і 
граматичну систему Смо
трицького, охоплюючу 
всі частини мови. Вслід за 
тим він порівнює специ

фічності руської мови 
Смотрицького і її варіян-
тів, якими користувалися 
його славні сучасники 
(між іншими й Іван Ви-
шенський). Д-р Пю під
креслює, що для мови 
Смотрицького характе
ристичний високий сту
пень граматичних різно-
манітностей та словотво
рів і виявляє багато її рис, 
які випереджували мо
дерні стандарти українсь
кої і білоруської мов. 

Перегляд зразків русь
кої мови, писаних в різних 
частинах українських і бі
лоруських земель Речі 
Посполитої, допомагає 
визначити міру застосу
вання цих всіх мовних 
компонентів. Часами ру
ська мова виглядає як бі
лоруська, а в інших зраз
ках більше, як українсь
ка, хоч з наукових дослі
джень ясно, що вона ли
ше частинно базувалась 
на тогочасній розговірній 
українській і білоруській 
мовах. У висновку руська 
мова не була виключно 
предком сучасної україн
ської чи білоруської мови, 
але їхнім спільним попе
редником. 

Наукові дослідження 
історичного розвитку ук
раїнської мови важні як 
передумова до здобуття 
повного зрозуміння істо
рії нашої літератури та 
культури. Нове видання є 
дальшим вкладом Україн
ського Гарварду в розви
ток цієї важної галузі ук
раїнознавства. У новій 
книжці поміщено карту 
Східньої Европи часів 
Смотрицького, багату 
бібліографію і загальний 
покажчик. Фундатором 
монографії став бл. п. 
Іван Галавай, визначний 
меценат Фонду Катедр 
Українознавства з Ню 
Йорку. 

Книжку „В честь русь-
^от^ябВйгтуїбвознетча ана= 
ліза варіянту Смотриць-ко-
го" („Testament to Rutheni-
an. A Linguistic Analy
sis of the Smotruc'kyj Variant 
" by Stefan M. Pugh), вида
ну в твердій оправі (39.95 
дол.), можна замовити в 
Ukrainian Studies Fund, На 
rvard University, 1583 Mas
sachusetts Avenue, Cam
bridge, MA 02138. Кошт 
пересилки поштою — З 
дол. В бюрі Фонду Ка
тедр Українознавства 
можна також набути ін
формації про два інші зга
дані нами твори Смотри
цького і про монографію 
про його життя і твор
чість. 

Марій Цибульський 
ФКУ 

КПУ... 
(Закінчення зі стер. 1) 

хунок „катастрофічного 
зубожіння людей і небу
валого загострення пла
тіжної кризи". 

Голова кримського ко
мітету Комуністичної 
Партії Леонід Грач на з'їз
ді КПУ 11-го жовтня 
виступив проти включен
ня до партійних списків 
КПУ для участи у вибо
рах депутатів, які прого
лосували у Верховній Раді 
за Конституцію України. 
За його словами, комуніс
ти повинні домовитися 
про принципи формуван
ня партійних списків. Для 
участи у виборах партійні 
списки КПУ повинні фор
муватися переважно ре
гіональними організація
ми, а не центральними ке
рівними органами. 

ДОПОВНЕННЯ 
В репоражі „Конвенція 

УАКР була предметом на
рад Екзекутиви" („Свобо
да" ч. 191 з 7-го жовтня 
1997 року) після слів на 
третій сторінці (продов
ження) „д-р Б. Шебунчак 
передав поквітування 500 
дол. на газету у Донець
кому, пропущено „500 
дол. на українську школу 
в Криму і 500 дол. для 
української громади в 
Білорусі". — Ред. 

ПРАЦЯ 

Пошукуємо ж інку для 
оп і ки над старшими 
людьми, недалеко Со-
юзівки. 

(617) 354-1612 

Шукаємо до праці: сторожа 
до будинку, молодих мужчин 
до будови домів, зі замешкан-

муровання будинків, електри
к ів , малярів і механіка до 
кравецьких машин. Потребує
мо також жінок до домашньої 
праці. Зголошуватися нател.: 

1(718)389-6747 

Довготермінове заняття для 
самітньої господарної серед
нього віку жінки, при самітнім 
емериті без родини. Початко
ве знання англійської мови 
побажане. Про інформац і ї 
прошу телефонувати на чис
ло: (602) 837-4639 

Шукаємо українку до догляду |1 
двох хлопчиків (один в садоч
ку) і до домашньої праці. Мі
сто Атланта, лагідний клімат, 
спокійна околиця. Оля. 

Тел.: 1 (770)435-3823 

I I СВОБОДА' 
НАЙСТАРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК -

СЛУЖИТЬ УКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДІ ВЖЕ 
ПОНАД 100 РОКІВ 

І Пам'ятаймо про Україну/ 

СВОБОДА 
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 

Найкращий дарунок для 
бабусі чи дідуся 
мами чи батька 

Дарунок, який триватиме повний рік та 
справлятиме приємність 
обдарованій особі, 
це 
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 

СіОіОДД 
Річна передплата: 
для членів $75.00 
для не членів $100.00 

Передплата виходить 
приблизно 
ЗО або 40 центів за число 
тел.: (201) 434-0237 

Yes, send а gift subscription to (please check one): 

SVOBODA 

RATE 

QUARTERLY 

UNA MEMBER 
75.00 
4 0 . 0 0 
22 .00 

NON-MEMBER 
100.00 
60.00 
33.00 

_THE UKRAINIAN WEEKLY 

THE UKRAINIAN WEEKLY 

UNA MEMBER NON-MEMBER 

40.00 60.00 
25.00 35.00 

(All payments in US funds only) 

SVOBODA and THE UKRAINIAN WEEKLY are i 
THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 

P.O. Box 280, 2200 Route 10, Parsippany NJ 07054 

• РОЗШУКИ • 

Гадуп'як Іван Андрійович, Ук
раїна, м. Львів 290035, вул. Зе
лена 113 KB. 2 пошукує свою 
родину в ЗСА: двоюрідного 
брата та сестру: ШМАГАНА 
ПЕТРА І ШМАГАНА МАРІЮ. 
Вони жили у Вашінгтоні. Писа
ти прошу на виїдезгадану ад
ресу. 

О РІЗНЕ О 

Переклади письмові й усні . 
Укладання листів, оформлен
ня іміґраційних та ін . доку
ментів. Лілія. 

(718) 365-0492 (10 АМ-6РМ) 
(212) 772-8489 

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО 

А Д Р І Я Н С . Щ У К А 
д-р правничих наук 

Загальна практика 
в Ф ілядельф і ї і околиці 

1 . Зав іщання . 
2. Родинні справи . 
3. Особисті п о ш к о д ж е н н я . 
4. Соціяльне забезпечення. 

Прошу телефонувати на 
число: (610) 970-7545 

А Д В О К А Т С Ь К Е Б Ю Р О 
ХРИСТИНИ КОШКУЛЬ 

Генеральна практика 
• іміграція; 
• корпоративні питання; 
• заповіти. 

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

47 Halstead Ave., Sui te 201 
Harr ison, NY 10528 

тл. (914) 835-1882 
факс. (914) 835-1629 

^ DEPARTMENT $TOR! 

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

no ГУРТОВИХ ЦІНАХ: нитки ДМЦ, 
різного роду матеріяли для виши-
вання;ісШіи; книжки з укр 
ми взорами і т. п. в АРЦІ. 

U K R A I N I A N S I N G L E S 
NEWSLETTER 

Serving Ukrainian singles of all 
ages throughout the United 

States and Canada. 
For information send a self-
addressed stamped envelope 

to: Single Ukrainians 
P.O. Box 24733 
Phila., Pa. 19111 

SEIZED CARS from $175. 
Porsches, Cadillacs, Chevys, 
BMW's, Corvettes. Also Jeeps, 
4WD's. Your Area. Toll Free 

1-800-218-9000 
Bh. A-1871 for current l ist ings. 

GOVT FORECLOSED homes 
from pennies on $1 . Delinquent 
Tax, Repo's, REG'S. Your Area. 
Tol l Free (1)800-218-9000 

Ext . H-1871 
for current listings. 

F R E E C A S H G R A N T S ! 

Col lege. Scholarsh ips . Bus

iness. Med ica l b i l l s . Never 

Repay. Toll Free 

1-800-218-9000 Ext . G-1871 

)Tc F U N E R A L DIRECTORS ^i 

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 

AIR CONDITIONED 
Обслуга ПЩРА 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 


