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ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС 
ПІД ЗАГРОЗОЮ 

Київ (УНIАР). - Тут у 
вівторок, 22-ГО вересня, від
булося засідання постійної 
комісії Верховної Ради Ук
раїни з питань ліквідації 
наслідків Чорнобильської 
катастрофи. Учасники засі
дання відзначили, що в під-
готові до зупинки Чорно
бильської Атомної Елек
тростанції спостерігається 
певний диктат з боку дер
жавних структур і разом з 
тим відсутність координо
ваних дій з боку виконавців 
відповідної постанови Ка
бінету Міністрів. Досі не 
3формовано штаб, який ке
рував би цією працею. 

Як повідомили з мініс
терства Чорнобиля, загаль
на площа щілин та розко
лин штучного покриття над 
четвертим енерґобльошм 
ЧАЕС становить близько 
тисячі квадратних метрів. 

Газета ,,Незавісімость" з 
16-го вересня повідомила, 
що після шестимісячного 
закриття інших трьох бльо-
ків ЧАЕС тепер знову під
готовляють до введення в 
дію перший і третій ЄНЄҐО-
бльоки. Другий бльок зупи
нили в жовтні минулого ро

ку після пожежі на ґенерато 
рі. Як поінформував голов
ний інженер ЧАЕС В. Ва-
сильченко, працівники стан 
ції підготували новий ре
жим праці станції, згідно з 
яким реактор матиме лише 
50 відсотків навантаження, 
що в свою чергу зменшує 
можливість катастрофи. 

Перший і третій бльоки 
ЧАЕС були зупинені в берез 
ні цього року після того, як 
24-ГО березня в Санкт Пе
тербурзі на АЕС вийшов з 
ладу запорно-рсґулюючий 
клапан. Такого ж типу кла
пани є й на Чорнобильській 
АЕС, тому всі бльоки на 
ЧАЕС були зупинені з ме
тою заміни клапанів на но
ві. Перший і третій енерґо-
бльоки Ч А Е С п л я н у ю т ь 
пустити в дію у жовтні цьо
го року. Ці пляни виклика
ли негативну реакцію з боку 
міністерства екології та ке
рівників саркофагу. На їх 
думку, турбіни, які працю
ватимуть поруч із саркофа
гом, можуть викликати 
руйнацію радіоактивних 
конструкцій в середині сар
кофагу. 

X. Качалуба мала успішні 
виставки в Україні 

Джерзі Ситі, Н.Дж. Xри-
стина Кишакевич-Качалуба 
проживає постійно в містеч
ку Монтре, біля Льозанни у 
Швайцарії з чоловіком Ми
хайлом і трьома дітьми і 
там вона працює як скульп
торка, а рівночасно є разом 
із своїм чоловіком дуже 
активною в українському 
громадському житті, зокре
ма в останньому часі в ділян 
ці гуманітарної допомоги 
Україні. 

X. Кишакевич-Качалуба 
народилася в далекій Арґен 
тині, куди її батьки виїхали 
після Другої світової війни. 
Після переїзду родини до 
ЗСА, Xристина закінчила 
університетські студії із сту
пенем магістра. Подорожу
ючи багато по Европі, вона 
познайомилася з видатним 
українським скульптором 
Григорієм Круком і у його 
майстерні в Мюнхені вив
чає скульптуру та виказує 
неабиякий талант. 3а під
тримкою інших українсь
ких мистців вона працює 
наполегливо в ділянці скуль 
птури, постійно бере участь 
у різних міжнародних вис
тавкаx, як також українсь
ких. Одружена із Михай
лом Качалубою, мол., вона 

X. Кишакевич-Качалуба 

створила в нечисленній ук
раїнській громаді Швайца
рії своєю працею і роди
ною, твердиню українсько
го культурного життя. Ро
дина відвідувала Україну в 
останніx роках і там мину
лого року у Львові відбула
ся виставка її скульптур. 

Літом 1992 року '\і мис
тецька виставка відбулася в 
Києві. Преса України дуже 
прихильно рецензувала вис 
тавки. 

Четвертий з'їзд н ? у 
плянується на грудень 

Київ (УВIАР). - Тут в 
суботу, 19-го вересня, Вели
ка Рада Народного Руху 
України, уxвалила склика
ти 4-ий З'їзд Руху на 4—6-
го грудня. Від кожної міс
цевої організації Руху вирі
шено делегувати IЗ осіб. 
Мандати з'їзду отримають і 
члени депутатської фракції 
Руху у Верховній Раді Ук
раїни. 

Заступник голови секре-
таріяту Руху Сергій Одарич 
повідомив, що у централь
ній виборчій комісії нині 
офіційно зареєстровані три 
ініціятивні групи для зби
рання підписів на підтрим
ку референдуму про прове
дення надзвичайних вибо
рів до ВР Укра*їни. 

На сесії Великої Ради Ру
ху виступив член Державної 
Думи Володимир Черняк, 
який наголосив на непри~ 
пустимості розриву по
нять „національна держава" 
і , ,демократ ія" . На його 
думку, демократична дер
жава неможлива поза наці
ональною формою. Полі
тична ситуація в України 
зазначив Черняк, характе
ризується тим, що президен 
тська влада є в рукаx но-
менклятури — комуністів. 
Вони захопили ради всіx 
рівнів. Мова нині повинна 
йти не про боротьбу з Вер
ховною Радою чи Урядом, 
а про декомунізацію і де-
номенклятуризацію україн
ського суспільства. 

К. Морозов прийняв 
німецьку делеґацію 

Київ (УПIАР). - Тут у 
вівторок, 15-го вересня, мі-
ністер оборони України 
Костянтин Морозов прий
няв члена німецького пар-
ляменту, керівника німець
кої делегаці ї на зустрічі 
парляментаристів у рамкаx 
Наради у справі безпеки і 
співробітництва в Европі 
Віммера Віллі. 

Ст0роки обговорили пи
тання, що становлять обо

пільне зацікавлення. Мініс-
тер оборони України розпО" 
вів*про перспективи розбу
дови збройних сил України, 
підтвердив, що Україна ви
конає всі добровільно взяті 
на себе міжнародні зобо
в'язання, у тому числі уго
ди, що торкаються звичай
них збройних сил в Европі 
та редукції стратегічних і 
ядерних озброєнь. 

Виявлено спалаx черевного тифу 
Луганське (УПIАР). -

Тут у вересні виявлено 18 
осіб хворих на черевний 
тиф. Серед хворих є праців
ники дитячої світлички і 
кілька дітей. Фахівці сані-
тарно-епідемічної станції 
вважають, що інфекція по
ширилася через зіпсований 

водопровщ. 
Загалом в Україні заре

єстровано близько 900 спа
лахів гостриx інфекційних 
захворювань та отруєнь у 
Вінницькій, Полтавській, 
Чернігівській, Сумській і 
Ки'ївській областях. 

Російські підводні човни 
порушили шведські кордони 

Стокгольм. — у вівто
рок, 22-ГО вересня, прем'єр-
міністер Швеції Карл 
Більдт виступив зі звину
ваченням на адресу Росії, 
заявивши, що російські під
водні човни знову поруши
ли територіяльні води Шве
ції. 

Інцидент стався минуло
го тижня в Балтійському 
морі, за 10О кілометрів на 
південь від Стокгольму. 
Виявлений невідомий під
водний човен не відповідав 
на запити шведської воєн-
но-морскої служби. Після 
декількох попереджень чо
вен обстріляно. Які він мав 

„Дуже соромно було СТОЯТИ біля 
МОГИЛИ Лесі Українки.. 

Київ, Україна. — Київсь
ка газета ,,Культура і Жит
тя" помістила у числі з 8-го 
серпня ц.р. коротку, але 
багатомовну, інформацію 
Олександра Балабка, який, 
в гурті з кількома іншими 
особами відвідав 1-го серп
ня могилу Лесі Українки в 
Києві. 

Тому, що ця інформація 
не може не зворушити кож
ного — тиx, що були і тиx, 
що не були біля могили Л. 
Українки, помііцуємо ін
формацію згаданого авто
ра без змін. Він пише: 

,,їдучи до цвинтаря на 
трамваї, я сподівався поба
чити біля входу чималий 
гурт людей. Адже про день 
пам'яті Лесі Українки і на
ша газета повідомляла, і 
,,Вечірка". Комітет Захисту 
Українського Православ'я 
та Спілка Письменник ів 
України, здавалося б, зро
била все, аби в день 79-их 
роковин від дня смерти пое
теси гідно пошанувати ве
лику доньку українського 
народу. Але чи то не звик 
наш люд до таких акцій, як 
Панахида, чи апатія охопи

ла нас настільки, що навіть 
ім'я Лесі не заторкує отих 
найніжнішиx струн у сер
цяx, але на кладовище прий 
шло всього-навсього кілька 
десятків чоловік. 

...Оповита стрічками іко
на Матери Божої біля 
скромненького погруддя; 
квіти, свічки на могилі та в 
рукаx людей. Співає церков 
ний хор з трьома священи
ками на чолі... А потім -
короткі виступи. Говорили 
про незбориму, мужню Ле
сю, деклямували її вірші і 
поезії про неї Олекса Ющен 
К0, Василь Юхимович, про
фесор РуДНИЦЬКИЙ з ДІЯСПО-
ри... Двійко дівчаток у наці
ональних строях чудово 
прочитали Лесині „Вишень 
ки-черешеньки". А коли, 
немов Лукашова сопілка, 
задзвеніла-заплакала флей
та в рукаx молодого музи
канта М. Білаша, все стих
ло навкруги. Не шелеснуло 
віття, навіть змовкли надо
кучливі трамваї поряд, тіль
ки — мелодія... 

І подумалося: а може й 
добре, що все це відбувало

ся в такій камерній, небага
толюдній обстановці? Бо 
сотням, а тим більше — 
тисячам людей, тут було б 
просто ніде розміститися, 
настільки важко підступити 
до могили, настільки вона 
„затиснута" іншими. А від 
того, що цю акцію проігно
рували і запрошені КОЛЄҐИ-
телевізійники, і багато пред 
ставників видань; що ніяк 
не спроможуться спиляти 
сухе дерево, яке може впас
ти і зруйнувати усипальни
цю; що немає фондів навіть 
на пофарбування огорожі— 
нам, прийшлим, було со
ромно. 3а державу, за вла
ду та й за громаду... Прав
да, ми наскидали чимало 
купонів до трилітрової бань 
ки, що стояла коло могили 
(хоча б на ремонт огорожі). 
Але хіба ці гроші зарадять? 

Гірко до болю писати про 
все це. Невже ми так збай
дужіли, невже нас нині ок
рім нарікань на малу зарп
лату і дорожнечу вже нічого 
не хвилює? Соромно..." — 
пише в кінці своєї інформа
ції О. Балабко. 

висліди - про це не ПОВІ
ДОМЛЯЄТЬСЯ, однак вигля
дає, що човен зумів втекти. 
Це вперше шведська сторо
на відважилася застосува
ти силу проти чужинецько
го підводного човна, якого 
шведські воєнні спеціялісти 
ідентифікували як російсь
кий. Як зазначив прем'єр-
міністер Швеції, „ряд ознак 
засвідчують, що ми маємо 
до діла з продовженням 
старої політики". Дещо рані 
ше, в цьому ж місці, шведи 
зафіксували вторгнення ро
сійського підводного човна 
в їхні територіяльні води. 
Тоді представники Росі ї 
відмовилися відповісти на 
зголошений Швецією про
тест. 

Швеція сподівалася, що 
розпад Совєтського Союзу 
покладе край системтичним 
порушенням її морських 
кордонів, однак цього не 
сталося. Міністер оборони 
Швеції Андерс Бйорк у трав 
ні цього року, після двох 
випадків порушення протя
гом одного місяця, висло
вив припущення, що окремі 
частини російських зброй
них сил можуть діяти без 
узгодження своїx плянів з 
президентом Борісом Єль
циним. 

Шведський прем'єр вис
ловив надію, що конфлікт
ну ситуацію вдасться роз
в'язати дипломатичним 
шляхом . 

Шведський прем'єр ска
зав, що уряд ще не вирішив, 
чи варто виступати з офі
ційним протестом проти 
дій російських підводних 
човнів. Відомо, що в цьому 
році шведи надіслали Мос
кві ноту протесту у зв'язку з 
тим, що у стінаx шведської 
амбасади в Санкт Петербур 
зі було виявлено підслуxу-
вальні прилади, але Москва 
ніяк не зареаґувала на зви
нувачення шведської сторо-

РОСII ЗАГРОЖУЄ 
ФІНАНСОВА КРИЗА 

Москва. — У вівторок, 
22-ГО вересня, рубель на 
московській валютній біржі 
впав до рекордово низько
го рівня: за один доляр тут 
давали 241 рубель. Ще тиж
день тому вартість доляра 
становила 205.5 рубля. 

У вівторок на цій же бір
жі д о с я г н у т о ще о д н о г о 
рекорду: за один день було 
продано 68. міл. дол. 

Російський прем'єр Єґор 
Ґайдар, виступаючи перед 
законодавцями, звинуватив 
у черговому знеціненні руб
ля Центральний російський 
банк, який кинув в обіг чер
гову порцію незабезпеченої 
грошової маси. 

Ряд економістів, комен
туючи ситуацію на біржі, 
висловлюють думку, що 

нове зниження курсу рубля 
викликане рішенням прези
дента Боріса Єльцина звіль
нити ціни на енергоносії. 

Представник Централь
ного банку Росії Владімір 
Смірнов висунув третю вер
сію щодо катастрофічного 
знецінення російської валю
ти. На його думку, в Росію 
наплив потік рублів, іцо вий
шли зі вжитку у деяких ко
лишніx совєтськиx респуб
лікаx. Він поклав вину на 
російський уряд, який не 
випрацював ефективних 
способів протидії. Від руб
ля як платного засобу вже 
відмовилися Естонія, Лат
вія і Азербайджан. Відбува
ється обмеження обігу ро
сійської валюти в Україні, 
Литві і Таджикістані. 

У СВІТI 
ВИПАДКИ ЗАХВОРЮВАННЯ холерою зареєстровано 
в марокканському місті Мекнесі. З 29 осіб, в яких у шпиталі 
виявлено цей вірус, четверо вже вмерли. Причиною 
виникнення вірусу холери є бруд і харчові відпади в 
публічних місцяx. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ КОНСУЛЯТ відкрито у Владцвос-
тоці, цьому портовому російському місті на березі Тихого 
океану. Під звуки оркестри американської військово-
морської фльоти піднято на щоглі будинку колишнього 
політичного навчального закладу районової Комуністич
ної партії, американський прапор, де міститиметься амери
канський консулят до часу побудови нового будинку. 
Владивосток, де була база тихоокеанської військово-
морської фльоти е с е р , був від 1948 року закритим 
містом, куди чужинцям вступ був заборонений. Відкрито 
його щойно 1-го січня, як частину програми доступу 
за граничним капіталовкладникам для розвитку економіки 
Росії. Це тільки третє з чергти місто в Росії, де ЗСА мають 
своїx офіційних представників, після Москви та Санкт 
Петербургу. Консулем у Владивостоці буде перший 
секретар американської амбасади в Москві Рендалл 
Лекок, який буде також відповідальним за далекосхідні 
території, включно з Хабаровськом, Сахаліном, Магада
ном, Якутією та Амуром. 

СИРIЙСЬКА ГАЗЕТА „Тішрін" звинуватила Ізра'їль у 
тому, що він навмисне перебільшує успіхи, досягнуті в 
переговорах між двома країнами, щоб пересварити 
арабський світ і загальмувати діялог напередодні прези
дентських виборів у ЗСА. Газета підкреслює, що певний 
прогрес на близькосхідніx переговорах став можливий 
завдяки добрій волі арабів , однак вони, як в ідомо , 
домагаються всебічної угоди, в тому числі радикального 
вирішення палестинського питання. Сепаратна ж угода 
між Ізраїлем і Сирією цього питання вирішити не може. 

МІНІСТЕР ФІНАНСІВ К и т а ю Л ю Чжунлі заявив в 
інтерв'ю для газети ,,Чжунґо жібао", що „коли країна й 
надалі переживатиме брак грошей, її економіка під тиском 
інфляційних процесів зійде з колії*". Чжунлі повідомив, що 
тепер зовнішній борг Китаю дійшов до 60міл. дол., а внутріш
ній — до 2З біл. дол. Близька фінансова криза може 
поставити під загрозу розвиток країни в цілому. Провідні 
китайські економісти радять для зменшення дефіциту і 
акумулювання фінансових ресурсів створити загальнонаці 
опальний ринок цінних паперів і поступово зліквідувати 
90-більйонові дотації для нерентабельних підприємств 
державного сектора. 

КОЛИШНІЙ ПРЕЗИДЕНТ Чеxо-Словаччини Вацлав 
Гавел заявив, що має намір висунути свою кандидатуру 
на пост президента Чехії — після того, як федерація 
розділиться на дві самостійні держави. „Однак я не хочу 
бути церемоніяльною фігурою. Якщо в обов'язки прези
дента буде вxодити тільки покладання вінків, - така 
посада не для мене", — сказав Гавел. Спостерігачі 
передбачають , що теперішній прем'єр-міністер Чехії 
Вацлав Клявс, який в останні роки набув такої ж популяр-
ности, як і Гавел, п ідтримає кандидатуру Гавела в 
президенти. 

РЕСПУБЛІКА БОСНІЯ і Герцеговина вступила до 
Всесвітньої організації охорони здоров'я. Уряд заявив про 
свою безумовну згоду зі статутом цієї авторитетної 
міжнародної організації. З входом Боснії і Герцеговини 
кількість членів цієї організації збільшилася до 181. 

ПЕРУАНСЬКІ ПОЛЩIЯНТИ, котрі брали участь в 
арешті лідера марксистсько-маоїстської екстремістської 
організації „Сяюча стежка" Абімаеля Ґузмана, відмовили 
ся від нагороди 1 міл. дол., що їм належалася за успішну 
операцію. Шеф поліційного антитерористичного форму
вання ген. Антоні0 Відаль заявив, що ці гроші підуть на 
придбання потрібної електронічної апаратури, засобів 
зв'язку, пристроїв для нічного бачення, авт та інших 
службових потреб поліції. Вмілі дії, що дозволили 
протягом одного тижня арештували 200керівників. „Сяю
чої стежки", значно підвищили авторитет перуанської 
поліції серед населення країни. 

У ВІВТОРОК, 22-ГО ВЕРЕСНЯ, в Баку, столиці Азер
байджану, відкрито новий університет „Газар", в якому, 
починаючи від другого року, викладання усіx предметів, 
незалежно від факультету, буде вестися на англійській мові 
за методами і програмами кращих університетів 3'єднаних 
Стейтів та інших західніx країн. Кошти навчання в 
„Газарі" — 40,000 рублів річно. Для особливо обдарова
них студентів воно буде безкоштовним. 

ПЕНТАҐОН ОБВИНУВАЧУЄ РОСІЮ 
3А ПРОДАЖ ПІДВОДНИХ 

ЧОВНІВ ІРАНОВІ 
Вашінгтон. — Майкл Р. 

Ґ о р д о н , с п і в р о б і т н и к 
щоденника , , Н ю Йорк 
Тайме" пише у числі газети 
з 24-ГО вересня, спираючись 
очевидно на достовірні ін
формаці ї Пентаґону, що 
Росія продає дізельні під
водні човни Іранові, не зва
жаючи на протести Вашінг-
тону. Перший підводний 
човен буде переданий 1ра
нові незабаром, заявив пред 
ставник Пентагону корес
пондентам. 

Продаж підводних човнів 
Іранові турбує керівників 
Департаменту оборони і 
адміралів воєнної фльоти у 
Середземному морі, які по
боюються, що ця мусулман 
ська країна ворожо настав
лена до усіx демократич
них країн, зокрема Амери
ки, може у в ідповідному 
часі використати російські 
кораблі , підводні човни, 
літаки й іншу зброю, яку 
Москва продає країнам на 
Близькому Сході за великі 
гроші, проти фльоти ЗСА і 
кораблів в Арабському мо
рі, які скупчуються там за 
оливою в портах Савдійсь-
кої Арабії та інших країн. 

Представники Пентаґону 
заявляють, що Росія вже 
продала два підводних чов
ни для Ірану, але перегово
ри про продаж додаткових 
човнів відбуваються на ам-
басадорському рівні в Моск 
В1 і Теграні. Іран буде пер
шою країною на Близькому 
Сході, який розпоряджати-
ме модерно випосаженими, 
правда, не атомовою збро
єю, кораблями. У ранішиx 
війнаx, наприклад Ірану з 
Іраком, підводні човни бу
ли відсутні з обох сторін. В 
противному випадку жерт
ви в людях і матеріялі були 
б ще більшими. 

Пентаґонівські спеціяліс
ти кажуть, що один такий 
підводний човен, випосаже-
ний ракетами, торпедами й 
іншою нищівною зброєю, 
коштує приблизно 250 міл. 
долярів. Вашінґтон розу
міє, що Росія потребує за
кордонної валюти для від
будови своєї економіки, але 
продаж великої кількости 
модерної зброї для Ірану 
може захитати балянс сил 

на Близькому Сході і спро
вокувати нову війну з учас
тю інших країн світу, — ка
жуть вашійґтонські офіцій
ні особи. 

Раніше Росія продала Ipa 
нові два тузіни бомбовиків 
типу СЮ-24 і велику кіль
кість запасовиx частин для 
літаків, які під час війни 
Іраку з альянтськими війсь
ками перелетіли на іранську 
територію. На початку цьо
го місяця Росія погодилася 
продати Іранові два атомо
ві реактори силою 440 ме
гаватів кажучи, що реакто
ри працюватимуть для мир 
них цілей. 

Норман Полмар, спеція-
ліст воєнної морської фльо
ти заявив, що з поведінки 
росіян виглядає, що вони є 
готові продати всю запасо-
ву зброю, літаки, кораблі 
т о щ о за тверду в а л ю т у , 
частина якої іде на поправ
ку економіки, а частина у 
приватні кишені партокра
тії і воєнних адміралів і 
генералів, які є фактичними 
керівниками теперішньої 
Росії. Очевидно, Уряд пре
зидента Джорджа Букша 
формально звернувся до 
Боріса Єльцина не продов
жувати політики розпрода
жу, але з Москви відповіли, 
що мовляв, згода на продаж 
підводних човнів для Ірану 
наступила раніше. 

Військова розвідка і полі
тичні спостерігачі кажуть, 
що не зважаючи на заспо
коєння росіян, з балтійсько
го порту в Ризі випливають 
все свіжі й свіжі партії ко
раблів і підводних човнів в 
напрямі Середземного мо
ря. 3а ними слідкують аме
риканські розвідчі літаки, 
які підтвердили, що кораб
лі причалюють до ірансь
ких портів. Перед тим Ро
сія продала 12 підводних 
човнів для Індії, Альжиру, 
Румунії і Польщі. Вони ВИ-
посажені модерними торпе
дами та ракетами меншого 
калібру. 

Вашінґтон покищо бага
то не говорить про ці 
, ,трансакці ї" з огляду на 
президентські вибори. Але 
незадовлення цим „ганд-
лем" у Вашінґтоні існує. 

В АМЕРИЦІ 
У ВАШІНҐТОНI НА запрошення американського Інфор
маційного аґентства перебувала мінітер культури України 
Лариса Xоролець. Вона зустрічалася з керівниками 
згаданого аґентства і обговорювала перспективи розвит
ку українсько-американськиx зв'язків в галузі культури, а 
також про можливості відкриття в Америці Українського 
Культурного Центру. 

РОБЕРТ СТРАВС, американський амбасадор в Москві, 
м и н у л о г о понед ілка п ідтвердив п о г о л о с к и , що він 
залишить свій амбасадорський пост після президентських 
виборів. Р. Стравс став амбасадором ЗСА ще перед 
славнозвісним путчом у серпні 199І року. Він був свідком 
розпаду е с е р , як і того факту, що на щоглі Кремля 
замінено червоний прапор С С С Р на трикольоровий 
прапор Росії. Говорячи про свій скорий відхід з посади 
американського амбасадора в Москві, Р. Стравс заявив, 
що буде більш корисним для Росії, перебуваючи у Вашінґтоні, 
де буде настоювати, щоби Конгрес якнайскорше схвалив 
фінансову допомогу Росії. 

ДОРАДНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА Вірменії Левона Тер. 
Петросяна став 47-літній американець в ірменського 
походження Никол Шаxгалдян, по званні політичний 
науковець. Він уродженець Теграну, в 1979 році закінчив 
К о л ю м б і й с ь к и й ун іверситет у Н ю Йорку . Осягнув 
докторат, а спеціялізувався в ділянці історії, політики та 
економіки країн Середнього Сходу. Він автор цілого ряду 
книжок і статтей з цих ділянок. Маючи за собою практику 
науковця і педагога був дорадником вищих урядових 
чинників ЗСА. Крім нього іншим представником вірмен
ської діяспори є історик Жірайр Діпарітян . 

3IЗНАЮЧИ ПЕРЕД сенатською комісією, колишній 
секретар Державного департаменту Генрі А. Кіссінджер 
категорично заперечив поголоски про те, що будь-хто з 
Уряду президента Ричарда Ніксона свідомо залишив 
американських військовополонених у В'єтнамі та Ляосі у 
I97З році , коли а м е р и к а н с ь к і в ійська в і д с т у п а л и з 
В'єтнаму. Г. Кіссінджер також відкинув натяки про те, що 
будучи в клопотах з привдоу вотерґейтської афери, Уряд 
тод ішнього президента Р. Ніксона зробив політичне 
рішення залишити недокінчені справи в ' єтнамського 
відступу. 
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Референдум у Франції: 
за єдність Европи 

у минулу неділю 20-го вересня ц. р. відбув
ся у Франції всенародний референдум у справі 
єдности Европи. Пригадуємо, що у грудні мину
лого року репрезентанти 12-ти членських дер
жав Европейської економічної спільноти підпи
сали договір про закріплення взаємин членів цієї 
Спільноти, включно із заведенням однієї спіль
ної валюти з одним центральним банком. Відо
мо було, що президент Франції Франсуа Мітте-
ран, соціял-демократ заявився був за творення 
,,європейської армії", але був проти спільної 
валюти й одного для всіx центрального банку. 
Вислід референдуму всіx здивував: 51 відсоток 
всіx голосів - за і 49 відсотків - проти. Єдиний 
німецький канцлер Гепьмут Коль висловив своє 
недвозначне вдоволення. Міттеран висловив 
тільки вдоволення, що минулися дні історично
го вирішення. Британський прем'єр Джан Мей-
джор стурбований, бо його Консервативна 
партія рішуче відкидає цей ,,договір єдности" і 
тепер, після оцього французького референду
му, будуть відбуватися у британській палаті 
громад бурxливі дебати. Президент Буш заявив 
дипломатично, що він завжди був за єдністю 
європейських країн. 

Коли йдеться про вибір однієї особи, то за 
демократичним принципом - один голос біль-
шости вистачає для перемоги. Але тут ідеться 
про докорінну перебудову економічної системи 
12-ти країн Заxідньої і !Дентральної Европи і 
тому не можна вважати вислід референду
му у Франції за остаточне вирішення такої 
єдности, як воно було схоплене у минулогруд-
невому договорі. Проблему єдности Европи, як 
її 3формулював оцей договір, ускладнює зако
лот у демократичному фінансовому світі, який 
настав після несподіваної підвишки відсотко
вої стопи німецьким державним банком на 10 
відсотків. Німеччина, недавно найбагатша краї
на у світі поруч із Японією, перестала нею бути, 
коли після упадку берлінського муру прийшло 
з'єднання двох частин поділеної у Потсдамсь
кому договорі Веймарської Республіки, як 
називано тоді Німецьку Федеративну Респуб
ліку. Канцлер Гепьмут Коль мусів заплатити 
сотні мільйонів дол. формально набудовудомів 
для З00,000 совєтськиx вояків, які перебували (і 
ще далі там перебувають у Східній Німеччині, -
фактично ради отримання згоди від СССР на 
з'єднання Німеччини. Приєднання 16-ти мільйо
нів німців з-під російського комуністичного 
верховодства - це був для всіx німців націона
льний тріюмф. Але у практиці, Заxідня Німеччи
на мусіла і далі мусить фінансувати процес 
переставлення контрольованої економічної 
системи у Східній Німеччині на вільний ринок, 
який панує у західній, тепер з'єднаній частині. 

Практично, це значить підтримувати грошо
во сотні тисяч безробітних, перешколювати ро
бітників тамошніx фабрик та все ще утримувати 
масу совєтського війська, якого Москва не 
відкликає, щоб не мати ще більшого клопоту, як 
його має. Тому німецький державний банк підніс 
відсоткову стопу, щоб збільшити стан своєї 
готівки - масовим напливом нових, крайових і 
закордонних вкладчиків, приманених кращим 
гоноруванням ощадностей. Стривожилися не 
тільки біржі у Лондоні, Женеві й Римі, алейуНю 
Йорку та в Токіо. Наспіх зорганізовано надзви
чайну конференцію міністрів фінансів ,,великої 
сімки" у Вашінґтоні, де пішов натиск на німець
кого міністра - зредукувати проголошену 
підвишку. Але ,,ближча сорочка до тіла як 
кожух" і Німеччина виправдує свою егоїстичну 
фінансову політику скрутою, у якій опинилася. 

У цій ситуації просто смішно думати, що 
можна би приступати до творення однієї спіль
ної валюти з одним центральним банком для 12 -
ти держав. Вислід референдуму у Франції 
виявив тільки, що народи ЗаxIдньої і Централь
ної Европи поділені у підході до такої радикаль
ної єдности. 

У ВІВТОРОК, 22-ГО ВЕРЕСНЯ, в Мюнхені, Німеччина 
відкрилася виставка „Чорнобиль. Факти і документи". її 
підготував Музей Історії Києва. Виставка триватиме до 5-
го жовтня. У відкритті брав участь представник Президен
та України у Києві Іван Салій, який перебуває у Мюнхені 
на запрошення посадника. 

Упадок гетьмана Самой~ 
ловича збільшив контроль 
Москви над Україною; під 
час так званої коломаць-
кої ради в 1687 році під 
сильним контролем росій
ських військ під командою 
Ґоліцина Мазепа був обра
ний гетьманом; тут і зат
вердили нові „коломацЬ" 
кі статті" — новий дого
вір України з Росією, який 
ще більше обмежував геть
манську владу ніж договір 
Хмельницького в Переяс
лаві . Мазепа здавав собі 
справу, що Україна під кон
тролем Москви, яка не ті
льки не допускає її до зв'яз
ків з іншими державами, 
але й контролює внутріш
ню політику гетьманів. Та 
його головна ідея, що її він 
вивчив і в гетьмана Доро
шенка і в гетьмана Самой-
ловича — ідея державнос-
ти і соборности жили у ньо
му все його життя і були 
пров ідними для нього в 
його державно-політичній і 
культурній діяльності ; їх 
залишив він майбутнім по
колінням, відомих і досьо-
годні під назвою „мазепин-
ство". 

Для біографії треба до
дати, що ще будучи в Чи
гирині у гетьмана Доро
шенка, Іван Мазепа одру
жився в Корсуні з вдовою 
Ганною Фридрикевич, до
нькою Білоцерківського 
полковника Семена Полов
ця, її перший чоловік був 
Самійло Фридрикевич, пол
ковник польської служби, 
який перейшов на козаць
кий бік, і з першого подруж
жя в неї був син Криштоф 
фридрикевич, сотник Сєд-
нівський, і донька, яка була 
за сином Білоцерківського 
полковника Михайла Гро-
мики. Мазепа добре розу
мів політичне становище 
України і тому намагався 
вести політику в рамаx Пе
реяславського договору, 
хоч сама ідея об'єднати всі 
землі під одною козацькою 
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булавою була і залишилась 
його ціллю. Деякі закида
ють Мазепі, що він тісно 
співпрацював з царем. Пра
вда, він брав участь у всіx 
т р ь о х наступах Росі ї на 
Крим, в яких була стоти
сячна армія під командою 
Ґоліцина та 50-тисячна ар
мія козаків під проводом 
Мазепи, мав великі воєнні ус
піхи. Та можна зрозуміти, 
що ці походи вважав наш 
гетьман визволенням ук
раїнських земель з-під па
нування Туреччини в надії, 
що вони стануть частиною 
великою соборної України. 
Цю ідею підтримували ак
ції Білоцерківського пол
ковника, керівника Право
бережної козаччини, Семе
на Палія, який не тільки вів 
боротьбу спільно з лівобе
режним козацтвом проти 
Туреччини і Криму, але зо
середив свою головну ува
гу на визволенні Правобе
режної Наддніпрянщини з-
під польської влади й об'єд
нання Правобережжя з Ге
тьманщиною. 

Головна нагода для об'єд 
нання усієї України прий
шла з походом молодого, 
бо всього 26-ЛІТНЬОГО Кар-
ла XIІ проти коаліції Росії, 
Данії і Саксонії; він роз
бив Данію, нагнав польсь
кого короля Авґуста Друго
го, що був теж курфюрстом 
Саксонії, та пішов на Росію. 
Мазепа мав зв'язки з Кар-
лом, спершу через польсь
кого короля Лєщинського, 
а далі і безпосередні, що 
потім були оформлені у 
шведсько-український со
юз. Згодом до того союзу 
приєднались запорозькі ко
заки під проводом кошо
вого Костя Гордієнка, який 
постійно вороже ставився 
до Москви. Та тим разом 

Карло XIІ не обрахував 
усіx можливостей і велика 
битва під Полтавою дала 
перемогу Москві. Ця битва 
вважається однією з десяти 
битв, які рішили про долю 
народів Европи. Шведський 
король і наш гетьман знай
шли захист у Туреччині, де в 
кілька місяців після пол
тавської битви старий геть
ман помер. Вже після смер-
ти гетьмана Карло підписав 
новий союз з новим геть
маном Пилипом Орликом. 
Але це вже було пізно. Ко
зацька старшина, яка за 
гетьманування Мазепи си
льно консолідувалася, рад
ше пильнувала своїx титу
лів і посілостей, які призна
вала Москва. Цар Петро не 
тільки високо оцінював Ма
зепу, але намагався за вся
ку ціну від Туреччини вида
ти його тіло, пропонуючи 
аж З00,000 талярів; це одна 
четверта бюджету Росії в 
той час. Та Туреччина цього 
не зробила. Тіло Мазепи 
було поховане спершу у 
Варниці, а потім перене
сене до монастиря в Гала
ці; могила гетьмана була 
знищена, не без помочі цар
ських маніпуляцій. 

Гетьман Іван Мазепа не 
тільки підготовляв війсь
кові заходи для визволення 
і об'єднання України в од
ній гетьманській державі, 
маневруючи в усіx дипло
матичних акціяx, щоб ви
користати відповідну на
году, він високо підніс гос
подарський стан Гетьман
щини, виростив провідну 
верству старшин, які — на 
жаль — не стали у критичну 
хвилину по його боці, під
ніс шкільництво, замінив
ши Києво Могилянську Ко
легію до рівня Академії. 
Його таланти оцінили чу

жинці, він був надxненням 
світової слави письменни
ків і мистців (Д. Байрон, Ф. 
Вольтер, К. Рилєєв. А. Пуш 
кін, Ю. Словацький, Б. За-
лескі, і багатьох інших, з 
наших письменників маємо 
твори Л. Старицької, Чер-
няxівської, чи теж і В. Сосю-
ри. Музичні твори писали 
на тему Мазепи і Ф. Ліст, П. 
Чайковський, його портре
ти відтворили Тарас Шев
ченко, 1. Репін, О. Верне, О. 
Арxипенко, В. Масютин і 
інші. 

Російська імперія не тіль
ки забороняла будь-яку зга
дку про Мазепу, викликала 
його у своїx церкваx, хо
тіла стерти з історії ім'я ве
ликого гетьмана теж у час 
нової большевицької імпе
рії, для якої цар Петро виз
начався божеством. Та па
м'ять про великого геть
мана иЄ пропала. Від від
важного виступу поета Сосю 
ри за п'ятдесят років гетьман 
Іван Мазепа повертається 
тріюмфально до нас, до Ук
раїни., до нашої історії, як 
великий державний муж і 
провідник. Уже почала пра
цювати висока школа, що їй 
таку увагу присвятив Ма
зепа, та з його іменем у 
назві Києво Могилянська 
Мазепинська Академія. Ско 
ро стануть пам'ятники на 
пошану нашого гетьмана 
(Наполеон теж не виграв 
останньої битви, але його 
ім'я у великій пошані у фран 
цузів) — то ж ім'ям Мазе
пи треба назвати найкращі 
вулиці у містаx України, 
поставити йому імпозантні 
пам'ятники, не тільки у Ки
єві, але і Полтаві і Бату-
рині. Бо це одна з найзаміт-
нішиx постатей у нгшій іс
торії, який виплеказ і про
водив у життя головну 
ідею, головну ціль народу 
— збудувати самзстійну і 
соборну державу - Укра
їну. Не дармо назвала його 
історія: Iллюстріссімус до
мінує Мазепа. 

Ще кілька місяців тому 
існунання Музею Україн
ської Культури у Свиднику 
(Чеxо-Словаччина) було під 
знаком питання. Міністер 
культури Словаччини ви
дав постанову, згідно з 
якою Музей Української 
Культури втратив харак
тер національного музею 
і став ,,міжнародним" му

зеєм районового значення. 
Проти такого рішення під
нялася неочікувана хвиля 
протестів не лише в пресі 
Пряшівщини, але й далеко 
за IІ межами. Про дискри
мінаційне рішення слова
цького міністра культури 
писала і „Свобода". Діста
лось це питання і на по
вістку дня дипломатичних 
переговорів між урядами 
України і Словаччини. Вре
шті-решт рішення про змі
ну назви і профілю Музею 
Української Культури було 
відкликано і він продовжує і 
надалі успішно працювати. 
Свідченням цього є і остан
ній (17-ий) том його науко
вого збірника, який щойно 
вийшов з друку. Науковий 
збірник Музею Української 

Микола Мушинка 

ЧЕРГОВА КНИЖКА МУЗЕЮ 
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

Культури у Свиднику, упо
рядник М. Сополига, Пря-
шів, 1991 р. 400 стор. 

Своїм рівнем 17-ий том 
анітрохи не поступається 
від попередніx випусків цьо 
го капітального видання, 
що у 21 книжці охоплює 
10,694 сторінок друку. 

Остання 400-сторінкова 
книжка відкривається ґрун
товною розвідкою дирек
тора музею й упорядника 
збірника М. Сополиги про 
35-річний шлях цього єди
ного українського музею в 
Чеxо-Словаччині, який в су
часності нараховує майже 
60,000 експонатів, а голов
на експозиція якого займає 
1,70О KB. метрів виставоч
ної площі (без Галереї, що 
має 12 кімнат і сканзему на 
20 гектараx землі). 

Дальших 150 сторінок 
збірника займає четверта 
частина монографії Михай
ла Лучкая (1789—1843) „Іс

торія карпатських русинів , 
яка понад 150 років про
лежала в рукописі (перші 
три частини публіковано в 
попередніx випусках збір
ника). І на цей раз поряд з 
оригінальним латинським 
текстом подано українсь
кий переклад М. 0 р о с а . 
Четверта частина охоплює, 
головним чином, історію 
Церкви на Закарпатті X V I 
XVПІ сторіч, перш за все, 
складний шлях запровад
ження унії. Знаходимо тут 
детальний життєпис єпис
копів Мануіла Ольшавсь-
кого та Івана Брадача і опис 
їхньої боротьби за збере
ження руського національ
ного характеру Греко-Като-
лицької Церкви. 

В розділі „Етнографія" 
опубліковано дві праці. М. 
Гиряк розглядає процес ви
рощування коноплі та ви
робництво домотканного 
полотна в с. Руське, а С. 

ГОСТИНЯК публікує НОВО3' 
найдений щоденник першої 
етнографічної експедиції в 
українські села Пряшівщи
ни влітку 1948 року, 

Дві праці містить і роз
діл , ,Мовознавство" . М. 
Дуйчак пише про назви ук
раїнських сіл Сxідньої Сло
ваччини з основами „Віль
ха", „білий" та групою „дл" 
3. Ганудель піддала мовній 
аналізі повість Ф. Лазори~ 
ка „Роздуми і співи". 

Шістьома працями в збір
нику представлено літера
турознавство. С тут теоре
тична розвідка про чотири-
стоповий вірш в словаць
кій, російській та українсь
кій поезії (Ф. Штравса), ці
каве листування Юрка Бо-
ролича з Борисом Xарчу-
ком (С. Гостиняк), аналіза 
всіx досі відомих леґенд та 
художніx творів про загад
кового князя Лаборця вби
того мадярами в XІ сто
річчі (Ю. Панько), огляд 
поетичної творчости най
визначнішого сучасного ук
раїнського поета на Пря-

(Закінчення на стор. З) 

Нове видання ,,Поширеного 
катеxизиса' 

Через 45 років після поя
ви першого видання ,,По
ширеного катеxизиса Пра
вославної Церкви Христо
вої" ця книжка вийшла дру
ком новим виданням у Ви
давництві ,,Воскресіння". 

Владика Миxаїл, Арxи-
єпископ Торонто і сxідньої 
Канади, а потім Митропо
лит Вінніпегу і всієї Канади, 
написав свій підручник пра
вославної віри в Німеччині 
у перший повоєнний рік. 
Тисячі православних укра
їнців, серед них багато ді
тей і молоді, опинились у 
наслідок війни у таборах 
переміщених осіб, де духов
ною опікою над ними зай
нялась Українська Автоке
фальна Православна Церк
ва. Книжка про Бога, віру і 
Церкву була крайнє необ
хідною для мас втікачів з 
рідної землі, велика біль
шість з яких вперше діста
ла можливість ходити до 
церкви після довголітньої 
атеїстичної влади. Арxи-
єпископ Миxаїл , людина 
глибоко побожна, проник
ливий знавець Святого пись 
ма, відгукнувся'на цю по
требу і написав свій „Поши
рений катиxизм" в надзви
чайно короткому часі. 1947 
року книжка побачила світ в 
Мюнхені. Вона була стан
дартним підручником пра
вославної віри у таборових 
школаx, нею користува
лись студенти мюнхенської 
Богословсько-Педагогічної 
Академії УАПЦ. 

Перше видання „Поши
реного катеxизиса" вже дав
но розійшлось і являє со
бою бібліографічний рари
тет. Але духовне відрод
ження України після пова
лення безбожної комуніс
тичної влади створило но
ву невідкладну потребу в 
підручнику православної 
віри. Про таку книжку про
сять у численних листаx 
православні українці, особ

ливо діти і молодь. Ідучи 
назустріч їхнім проханням, 
Видавництво „Воскресін
ня" перевидало „Пошире
ний катеxизис" Митропо
лита Мнxаїла новим видан
ням. З огляду на те, що пер
ше видання друкувалось в 
поспіху і некваліфіковани-
ми друкарями, в ньому бу
ло допущено багато поми
лок. Редактори нового ви
дання ґрунтовно перевіри
ли текст, порівнюючи його 
з оригіналом, усунули всі 
помилки та ввели новий 
розподіл на розділи. 

Книжка складається з 
дев'ятьох розділів, які вклю 
чають основні знання про 
Бога, віру і Церкву. Кожне 
твердження автора обґрун
товане Святим письмом і 
Святим переданням, що 
особливо важливо в тепе
рішній час в Україні, куди 
хвилею ринули проповідни
ки найрізноманітніших не-
православниx віровизнань, 
намагаючись навернути 
звільнених з духовної тем
ряви людей на свою віру. 
„Поширений катеxизис" 
Митрополита Миxаїла бу
де міцною зброєю в рукаx 
православних священиків, 
учителів недільних шкіл, 
джерелом пізнання Бога та 
Віри Христової для вірую
чиx кожного віку в'Україні і 
в діяспорі. 

Друге видання „Пошире
ного катеxизиса" має 176 
сторінок. Художнє оформ
лення виконала Ірина Зару-
ба з Києва. Книжка з'яви
лась завдяки Щ'едрій пожерт 
ві Люби Левицької, що при
святила її пам'яті свого 
батька, о. протопресвітера 
Володимира Левицького, і в 
пошану своєї матері Гали
ни Левицької. 

Книжка коштує 8 дол. її 
можна придбати, надіслав
ши замовлення на адресу: 
Resurrection Press, P. О. Box 
168, Kensington, Md. 20895, 

Анатолій Кульчицький, 

Клич душі 
Першій річниці незалежности України присвячується 

Коли душа від болю затріпоче 
І обійме її тривожний щем, 
Згадаю чорнобриві ночі 
І юність, купану дощем. 

Приспів: 
З віків далеких гомін знову лине 
Козацьку славу стверджує земля... 
Дзвенить, дзвенить у серці України 
Та пісня, що надію окриля. 

Коли в душі любов співа до згину, 
її дарую людям, як весну... 
Тебе, кохана Україно, 
До серця в пісні пригорну. 

Приспів: 

Не забувай поріг своєї неньки, 
Священної землі не забувай. 
Бентежне слово Симоненка 
Носи в душі і пам'ятай. 

Приспів: 
(",,Громадська Думка", Вінніпег) 

Д-р Омелян Бей 

СТРИЙ 1992: З ПРИКРАСАМИ 
І БЕЗ ПРИКРАС 

І 
На місто народження можна дивитись під трьома 

аспектами: а) оптимістичним, очима юного Шевченка, б) 
неґативним, заперечуючи будь-які набутки і в) прагматич
ним, оцінюючи рівномірно як набутки, так і недоліки. Як 
уродженець Стрия і ґрадуант його гімназії 1944 року 
спробую подати мої обсервації у прагматичному тоні. Ще 
в часи гімназії в мене наростились крайознавчі знання, а 
побачене тоді досить солідно закарбувалося у пам'яті. При , 
найменуванні вулиць, що їх я бачив, подаватиму перед
воєнну назву, а в дужкаx сучасну. 

Якщо колишній житель Стрия приїжджає до нього після 
40—50 літньої розлуки — в нього може бути розчарування. 
,Цього року я вдруге відвідав Стрий. Перший раз я був у 
1974 році, але часи були не ті. Моя свобода руху була 
обмежена присутністю офіційного шофера, що мав 
завдання слідкувати за нами - дружиною, двома синами і 
мною. 

Цього літа у Львові довелось почути розчарування від 
побаченого по містаx України. Один знайомий по-щирому 
запитував: „Невже були такі вузькі вулиці в Бережанах? 
Невже такі низенькі хатки?" Так, такими вони були і 
такими залишилися. У ЗСА живемо, іншими вимірами: 
широкі вулиці, обширні площі, висотні будинки. І простір 
не той. Колись дорога зі Стрия до Львова здавалась 
одноденним підприємством. А нині всього - 1.5 год. 
досить доброю асфальтною дорогою, частина якої є в 
чотири смуги. П л я н у ю т ь збудувати чотирисмужну 
автостраду аж до мадярської границі. 

Колись у нас мовили скільки большевики знищили. Ми 
звичайно не добачували скільки вони збудували, а скільки 
залишили. А залишили вони чимало дрантя, яке треба 

було ліквідувати ще задовго до Другої світової війни. 
Якщо відвідувач/їдучи автом, хоче відтворити передво

єнний вигляд міста - успіхи мізерні. Ідучи, буцімто, за 
лінією поширення „благоустрою" міста, совєтська влада 
спотворила не лише центр міста, а й його околиці. Уявіть 
собі читачу, що на площу в 4 кв. км висадили біля 1З,000 
дерев і десь біля 20,000 різних кущів. Отож, Стрий 
виглядає немов лісовий масив, який нашпікували однопо
верховими (партеровими), двоповерховими, а вже рідше 
багатоповерховими, трухлявими будовами XVIIІ—XІX 
сторіччя. Крім них, немов якісь опудала, що зяють 
порожнечею вікон і лоджій, стоять казарми брежнєвського 
типу. Прирівнюючи ті казарми до критикованих нами 
будівель стал інського , , н е о к л а с и ц и з м у " — останні 
видаються мистецтвом. 

Багато дечого змінилося накраще. Двоколійна елек
трична залізниця протягнута аж до Мукачева. Багато 
нових підприємств, яких там не було: вагоноремонтний 
завод, складальні цехи, деревообробні заводи, швейна 
фабрика, фабрика обуви, фабрика скла та ряд інших. З 
міста, що мало З5,000 населення у 1939 році, Стрий 
нараховує вже 62,000 . По місті курсують міські автобуси. 
Протягнуто електрику на його околиці, водогін є у 
більшості квартир, кількість телефонів і автомашин 
значно зросла. Наприклад автомашин в Україні є біля 80 
на 1,00О осіб (560 у ЗСА). Три будки на залізничних 
переходах замінили на автоматизовані. На „Ланському" 
шляху перехід через залізницю замінили віядуком Біля 
80—90 відс. вулиць заасфальтовані, а коло 75 відс. має 
цементові тротуари. 

Минувши отой віядук на Ланаx, в'їздимо на передмістя . 
Стрия. Назустріч оті самі хатки, які були там до війни. Я 
навіть завважив рештки хатки Покинського, що в 1930 
роках дискутував з моїм дідом-поляком як Гітлер буде 
„будувати" Україну. А ззаду за тими хатками, немов у їх 
прогоні, — висотні казарми, І так по обидва боки вул. 
Лани Долішні (Львівська): З трудністю догледів я віллу о. 
Ліщинського, що стоїть на Ланському роздоріжжі. На 

трикутнику коло Ланської церкви, знову відновили хрест, 
поставлений там у 1848 році на пам'ятку скасування 
панщини. Коротеньку вулицю Широку нарекли чи не 
іменем Митрополита Шептицького. І так, такою пущею 
починаєте в' їздити в місто. Приблизно від Бічної 
Конажевського (Лєрмонтова) стає видним, що ми вже у 
місті. І коли де-не-де дерева розступаються, завважуєте 
будівлі. Мені так і не вдалось помітити чи стоїть ще вілла 
Борака, досить показна на 1930 роки будова. 3і старого 
цвинтаря зробили добре обладнаний сквер. 

Оця лісова просторінь не полишає і колись „безлісні" 
вулиці Потоцького, Чернецького, Ґрунвальдську, навіть 
вузеньку вул. Фрідмана з боку Повітового Староства і цю 
обсадили.Навпроти Староства (вул. Третього М а я -
Шевченка) стояла досить показна будова Окружного суду, 
де працював мій батько. Суд згорів літом 1944 року, а 
сучасна будова набагато змінена і втратила колишній чар 
Бідермаєрського етилу. Від вул. Сєнкевича(I. Франка), що 
південніше центральної площі, ви знову потрапляєте у 
гущу, і так до самого моста на дрогобицькій трасі . 

Хоч Стрий сильно індустріялізоване місто, оця маса 
дерев значно сповільнила тиск занечищення повітря. Але 
щоб побачити, яка це будівля чи назва вулиці, вам треба 
висісти з авта і пройтись тротуаром, що його вік викрутив 
у неймовірні боки. В деяких місцяx „самопливні" дерева 
вивергли тротуар і потворили ями. Не маю нічого проти 
бідної деревини, але для неї потрібно господаря. Стрий, як 
і інші міста України, виглядає як господарство передво
єнних польських поміщиків, що прогайновували гроші у 
Біяріцц, а господаркою завідували мазурські зайди. 

Адже, коли дерева доросли вже до третього поверху, їх 
треба оформити, або замінити новими. Взагалі, на Україні 
існує якийсь дивовижний ,,самоплив": і не лише у випадку 
дерев, а і на базарі чи коли їдете автом, нарушивши 
правила їзди, ви, якщо належите до управлінців, можете 
легко викрутитись сіном. В іншому випадку, платите 
хабар, і ваш „рекорд" чистий. 

Закінчення буде. 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 25-го ВЕРЕСНЯ 1992. 

УКРАЇНА БАГАТА, АЛЕ ЗАНЕДБАНА. ДОПОМОЖІТЬ ЇЙ СТАТИ НА ВЛАСНІ НОГИ. 
ПЕРЕШЛІТЬ ВАШУ ДИВІДЕНДУ І ПОЖЕРТВУ НА ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ - УНСI 

ПОНАД ДВА МІСЯЦІ пюля того, коли він заявив, що не 
буде кандидувати у президентських виборах Росе Перо 
сказав, що може він міняє свою думку. Виступаючи на 
телевізії, Р. Перо у вівторок, 22-ГО вересня, сказав, що він 
застановляється над відновленням своєї кандидатури у 
змаганняx за Білий Дім і підкреслив, що його заява у липні 
про вихід із передвиборчої кампанії була помилкою. 
Політичні аналітики уважають його за не надто поважно
го кандидата, але такого, який може пошкодити у 
надxодячиx виборах обидвом кандидатам. 

БОГДАН БОЖЕМСЬКИЙ 
ВИСТАВКА 0БРА3IВ - 10О ЕКСПОНАТІВ 

Відкриє СВЯТОСЛАВ ГОРДИНСЬКИЙ 
27-ГО вересня 1992 p., год. 1-ша по пол. 

в ґалерії ОМУА при іЗб 2-га авеню В Ню Йорку 
Відкрита до 4-го жовтня, включно. 

Український Народний Дім Iнк. 
в Ню Йорку 

запрошує українську громаду на 

СВЯТОЧНИЙ 
ПОЛУДЕНОК 

з нагоди 40-ліття 
Українського Народного Дому 

що відбудеться 

в неділю, 11-го жовтня 1992 р. у великій залі 
Коктейл о год. 1:З0 по пол., обід 2-га год. 

у святкуванняx візьмуть участь: члени українського Пред
ставництва до ОрганIзацГі 06'єднаних Націй. 

Доповідь ВИГОЛОСИТЬ ред. Іван Кедрин-Рудницький 
В мистецькій частині виступлять: 

Оксана Кровицька - солістка Львівської опери, та 
Микола Шопша - соліст Київської опери, 
при фортепіяновому супроводі Аделіни Кривошеїної 

Даток 25 дол. 
Про свою участь просимо повідомити до дня 6-гс жовтня 

1992 р. на тел. (212) 529-6277 між 4:З0 - 8:00 веч. 

Квитки можна набути в канцелярії Народного Дому при 
140 Друга авеню у вечірніx годинаx. 

Крайовий Громадський Комітет 
50-гіттяУПА 
повіцомпяе, що 

22'ТО листопада 1992 p., о год. 2-ій по пол. 
в залі Фешен інституту в Ню Йорку 

при 24-ій вул. Схід 
відбудеться 

ЮВIПЕЙНИЙ 
КОНЦЕРТ 

'' ПРОГРАМI: 
АПЕЛЬ, присвячений 5)-літтю повстання УПА, молодечих 

і комбатантськиx о|:ганізацій; 
Святкове слово „ДВА А:СПЕКТИ БОРОТЬБИ УПА": 

політичний - д-р М ПРОКОП 
військовий - nop. Л ФУТАЛА 

Хор „ДУМКА" - під мисVЄцьким керівництвом 
ВАСИЛЯ ГРЕЧИНСЬІС0Г0 

ШКОЛА МИСТЕЦЬКОГО СЛОВА Л . К Р У Ш Е Л Ь Н И Ц Ь К О Ї -
спільна рецитація 

Сольові виступи видатни) солістів з України і діяспори 
Ювілейні відзнаки для веіеранів УПА 

Цо численної участр в концерті запрошує все 
українське громадянство Ню Йорку та околиць 

К Р А Й О В И Й Г Р О М А Д С Ь К И Й КОIVIIТЕТ 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

повідоVіляє, що 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАРАДИ 
ОКРУГ 

АЛЛЕНТАВН - БАЛТИМОР 
ФIЛЯДЕЛЬФIЯ - СКРЕНТ0Н 

ШАМОКIН - ВIЛКС БЕРI - Необ'єднані 
Відділи Пенсильвекії: 11, 135, 145, 258, 

297, 467 
відбудуться 

в суботу, 3-го жовтня 1992 року 
год. 11:З0 - 4:00 по пол. 

Оселя їм. 0льжича 
Ukrainian Homestead, 1230 Beaver Run Dr., Lehighton, Pa. 

В нарадаx повинні взяти участь секретарі, організатори, від
ділові урядовці, члени Управ Округ та делегати 

32-ОЇ Конвенції. 

У нарадаx візьмуть участь: 

Члени 
Головного Екзекутивного Комітету 

та Головні Радні 
Голови Округ: 
Аллентавн - Анна Гарас (215) 867-4052 
Балтимор - Богдан Ясінський (З01) 593-5186 
Філядельфія - Стефан Гавриш (215) 233-2466 
Шамокін ~- Йосиф Чабан (717) 874-3084 
Вілкс Бері - Тимко Бутрей (717) 759-1541 
Скрентон і Необ'єднані Відділи 

Пенсильвенії -
Головна Канцелярія УНС (800) 253-9862 

J Для всіx присутніx на нарадаx подаватиметься полуденок. І 
J УЧАСТЬ У НАРАДАX прошу 3голосити голові вашої Округи І 
і перед 25-им вересня. г 

Під таким привітом- гас
лом українці стейту Мари-
ленд радісно і соборно від
значили перші роковини 
проголошення незалежноС" 
ти України. Відсвяткували 
гідно, призначаючи дохід з 
святочного бенкету на 
Фонд українських амбасад, 
як теж і провели успішну 
збірку фондів на ту ціль. 

Святкування організу
вали спільно місцеві відді
ли УККА і УАКР при спів
праці і підтримці місцевих 
церков і організацій. Свят
кування ці, а саме Молебень 
в наміренні України та свя
точний бенкет, відбулися в 
неділю, 30-го серпня. Го
ловним промовцем був д-р 
Олег Білорус, перший ам-
басадор України до ЗСА. 
Молебень, який почався в 
год. 4-ій по полудні в укра
їнській католицькій церкві 
св. Миxаїла в Балтиморі, 
відправили о. д-р Роман 
4олій з Балтимору та о. 
Тарас Лончина з Раквил. 
По відправі учасники свята 
перейшли в прицерковну 
залю, де^ідбувся святочний 
бенкет. Його почато внесен
ням на залю національних 
та організаційних прапорів 
і відспіванням українсько
го і американського націо
нальних гимнів мґр Марій
кою Радь і учасниками свя
та. Опісля хор церкви св. 
Миxаїла під дириґентурою 
д-ра Д. Коструб'яка вико
нав молитву ,,Отче Наш", а 
о. Т. Лончина провів молит
ву. 

Бенкет відкрив КЛИМЄН" 
тій Баб'як, голова Відділу 
УККА, привітав численно 
зібраних гостей, а зокрема 
першого амбасадора Укра
їни до ЗСА д-ра Олега Біло
руса і його дружину. Згаду
ючи пройдений визвольний 

З ДНЕМ НА РОДЖЕННЯ, 
ВІЛЬНА УКРАЇНО! 

шлях украшського народу 
- 22-ГО січня 19J8 і 1919 
років, 1-го листопада 1918 
року, березень 1939 року в 
Карпатській Україні, 30-го 
червня 1941 року і 24-го 
серпня 1991 ~-просив амба
садора передати привіти 
рідним, з якими ми єднає
мося ідейно в цей знамен
ний день. Дальшу програ
му вечора вів мір Андрій 
Чорнодольський, голова 
Відділу УАКР. Він пред
ставив залі головний стіл, 
за яким побіч д-ра Олега і 
Лариси Білорусів були міс
цеві священики, представ
ники організацій та Свято
слав і д-р Ніна Каравансь 
кі, колишні дисиденти. 

Амбасадор д-р О. Біло
рус подякував спершу на~ 
шій громаді за запрошеьшя 
і передав привіти від прези
дента України Л. Кравчу
ка та українського уряду з 
нагоди великого свята He^ 
залежности України. Він 
вважав, що сталось полі" 
ТИЧНЄ ч у д о , б о ш л я х о м ДЄ" 
мократичного волевиявлен
ня Україна стала незалеж
ною державою без пострілу 
і проливу крови. Вказуючи 
на те, що Україна не є чи
мось новим, бо історично 
сягає аж до державних 
структур Київської Русі, 
висловив упевненість, що 
вона зможе побудувати мо
дерну державу і нову еконо
міку. І тому тепер найваж
ливішим для неї є єднання і 
примирення її громадян. 
Україна втратила багато 
своїx і сторичних шансів 
через внутрішню боротьбу. 
Доля України, на його дум
ку, ще вирішусться тж\\о-

Чергова,,. 
(Закінчення 3І стор 2) 

Заголовна сторінка нового видання 

шівщині Степана Гостиня-
ка (М. Роман), повна біб
ліографія книжок закарпа~ 
то-української прози 20
4О років — 159 позицій (Б. 
Марець) та роздуми над 
перекладами української 
літератури словацькою мо
вою (І. Яцканін). 

В останній частині Йосиф 
Варxол подав детальну ін
формацію про тематичні 
виставки Музею Українсь-

укового видання і мав би 
бути у кожній публічній чи 
приватній Карпат0Знавчій 
бібліотеці. Ціна цієї 400
сторінкової книжки в полот 
няній оправі з гарною супер 
обгорткою є 14 ам. доля-
рів (включно з пересилкою 
за океан). Замовити мож
на і попередні випуски та 
навіть повний комплект 
„Наукового збірника Му
зею Української Культури у 
Свиднику". Адреса: М. Ми-

кої Культури в Свиднику за ginka, FF UPJS, 08001 Pre 
останніx десять років. А 
було таких виставок 46, го
ловним чином, з ділянки 
образотворчого мистецтва 
та етнографії. 

Збірник багатоілюстрО" 
ваний. До кожної статті 
долучено резюме словаць
кою, російською та німець
кою мовами . Є в ньому 
авторський та географіч
ний показники. Отже щой
но виданий збірник відпові
дає суворим вимогам на-

SOV, й1. 17. novemdra 1,CS 
FR. Fax 42 91 332-68.Націй 
же адресі можна придбати й 
інформації про зміст кож
ного з досі виданих томів 
цього цінного видання. 

Покищо Музеєві Україн
ської Культури у Свидни
ку не грозить небезпека лік
відації, однак яка буде його 
доля після 1-го січня 1993 
року, коли Чехо~словаць
ка федерація заникне, важко 
передбачити. 

го дня, і якщо національно-
демократичні сили не зроб
лять усього можливого, 
щоб припинити внутрішню 
боротьбу та об 'єднатися 
для побудови держави, то 
нас чекає дуже тяжка доля. 
Він передав заклик прези
дента України Л. Кравчука 
до замирення в Україні і в 
діяспорі та до активної учас 
ти в побудові держави, над 
якою ще довго висітимуть 
чорні xмари. 

Другу частину доповіді 
амбасадор присвятив еко
номіці. Подав сучасний 
стан кризи і її причини, 
зокрема її пов 'язання зі 
Сходом, Сибіром та інши
ми регіонами. Побудова 
нової економіки, на думку 
д-ра О. Білоруса, дуже тяж
ка і довга, шлях до оду
жання є дуже складний і 
неможливо його осягнути в 
одному році. Амбасадор 
вважає, що усі повинні бра
тися до господарської само-
діяльности та не чекати чу
да від державної економіки. 
„Економічне чудо" можна 
осягнути шляхом малого 
бизнесу (підприємництва), 
кооперативів. Вказав на ро-
лю діяспори, яка має бага
то спеціялістів і досвід в 
банківництві, кооператив
ному русі і це треба пере
нести в Україну. Є також 
дуже бажаною економічна 
співпраця діяспори з Укра
їною. Д-р О. Болорус поін
формував про заходи амба-
сади та успіхи в ділянці 
економічній (кредити, фон
ди допомоги, інвестиції то
що). 

Кінчаючи свій виступ, 
амбасадор д-р О. Білорус 
поздоровив натну громаду 
із спільним святом, заявля
ючи, що нам знову треба 
іакої єдности, як це було 24
го серпня і 1-го грудня 
1991 року. Подякував за 
вірнісгь Україні та гото
вість її допомогти, і закін
чив іаслом ,,Слава Украї
ні!", Після промови виго
лошено гост в честь амбаса
дора і українського народу 
та відспівано Многоліття. 

Українська діяспора За
ходу занепокоєна вістками 
з України. Останні потяг-
нення уряду виявляють 
спроби ліквідувати лібе
ральну економіку, а ПОЛІ-
гичні ходи І домовленості 
виявляють тенденції до 
оновлення старого Совєтсь-
кого Союзу та загрозу полі-
гичної контролі адміністра-
:ивного апарату. 

Виступ колишнього ук
раїнського дисидента Свя
тослава Караванського об
межився однак лише до кіль 
коx критичних завваг про-
єкту нової конституції Ук
раїни. С. Караванський вва
жає, що ПрОЄКТ нової KOH-
сгитуції виключає українсь
ку націю з суб'єктів україн
ського права, вона стає од
нією з меншин (мова йде 
про „народ України") і що 
це може привести до феде
ралізації реґіонів України. 
Порушив він, між іншим, і 
справу української мови, 
пр игаду ючи канібальську 
русифікацію, яку ще і тепер 
можна побачити. Але і досі 
немає спроб рідну мову охо
роняти. Проект конститу
ції, на його думку, повинен 
брати під увагу українську 
специфіку, а не списувати її 
з різних чужих моделів . 
Саме тим стурбована не 
лише українська діяспора, 
але й українці в Україні. І на 
доказ зачитав відповіді, 
опубліковані в пресі, листи. 
С. Караванський вважає, 
що уряд України повинен 
більше спілкуватися з дія-
спорою, бо вона має потуж
ний інтелектуальний потен-
ціял. 

Під час бенкету були при
віти від гостей та українсь
ких організацій. В цей час 
започатковано теж збірку 
на Фонд українських амба
сад. На цей фонд призначе
ний був і дохід з бенкету. З 
привітом українській гро
маді виступив міський рад-
шшй Перрі Сфікас, який про

читав теж і проклямацію К. 
Шмока, посадника Балти
мору, з нагоди першої річ
ниці незалежности Украї
ни. Проклямацію В. Шей-
фера. Губернатора Мери~ 
ленду, відчитав мґр Степан 
Басараб . Адвокат Елєна 
Арманас, голова координа
ційної ради литовських то
вариств Мерилянду, щиро 
привітала нашу громаду з 
незалежністю України. Вис
тупила теж конґресменка 
Гелен Делич Бентлі з при
вітом та ґратуляціями за 
безкровний перехід до не
залежности. Виступили з 
привітом представники міс
цевих організацій: 0 0 4 С У , 
СУА, Сестрицтва св. Софії 
при У А П Ц , м ґ р Т е о д о р 
Царик вітав від Товариства 
„Бойківщина" та передав 
амбасадорові річники жур
налу „Бойківщина". 

Заключне слово мав д-р 
Андрій Лемішка, голова 
місцевого осередку сприян
ня Народному Рухові Ук
раїни, який тільки день пе
ред нашими святкуваннями 
повернувся з України. Він 
передав той привіт, який у ті 
дні дзвенів у Києві, а саме: 
,,Слава Україні! "Сам Київ, 
поінформував він, був гар
но прибраний, на вулицяx 
маса людей, багато цікавих 
імпрез. Д-р Лемішка вва
жає однак, що Україна зна
ходиться у важкому стано
вищі. Вразило його те, що 
поширюється у великому 
масштабі неправильна, а то 
й брехлива пропаганда пів
нічного сусіда, яка, на жаль, 
формує думку про Україну 
на Заході. Він вважає, що це 
наше головне недотягнення 
є полем для праці на Захо
ді на користь України. Д-р 
Лемішка вважає, що етніч
ним меншинам треба запев
нити рівні права та переко
нати їх, що усі мають пов
ні права. Але не можна то
лерувати втручання в наші 
справи сусідів, бо уся ця 
„співдружність" криє фор
ми майбутнього гноблення. 
На пропозицію д-ра Д. Кос
труб'яка, диригента хору, 
ціла заля закінчила імпре
зу відспіванням „Боже Ве
ликий Єдиний нам Україну 
xрани". 

Відзначення першої річ
ниці проголошення неза
лежности України в Балти
морі пройшло в радісному 
настрої учасників, які гли
боко переконані в світлій 
будуччині незалежної Укра
пи. Святкування ці були 
повним моральним і мате~ 
ріяльним успіхом. У цьому 
заслуга різних наших гро
мадян, зокрема Климентія 
Баб'яка, мґр Андрія Чорно-
дольського, Андрія Чорно
го, Надії Возьної, М. Ку-
лій з Вашінґтону, мґр Сте
пана Басараба, Теодора 
Кузьміва . Усім їм щира 
подяка від організаторів 
відзначення першої річниці 
проголошення незалежнос
ти України. Окрема подяка 
належиться від нашої со
борної громади достойно
му амбасадорові України в 
ЗСА д-рові О. Білорусові та 
його дружині за участь в 
цих роковинах та за його 
щирі, без голосних фраз, 
думки про сучасне станови
ще в Україні, і про його, та й 
нашу, працю в майбутньо
му на терені ЗСА для добра 
України. 

E . C , 

Почесним доктором Джан Карролл 
університету став проф. М. Пап 

Клівленд (РСГ). - У це
ремонії закінчення шкіль
ного року, Джан Каррол 
університет у Клівленді , 
Огайо вшанував свого дов
голітнього працівника д-ра 
Михайла Папа почесним 
докторатом права. 

Промотор - проф. Вол-
лес Косінскі у своєму сло
ві сказав: 

,,Мільйони людей вимор
довано, а багато мільйонів 
терпіли ярмо поневолених 
народів на совєтській землі 
й в Карпатській Україні, на 
батьківщині, де він наро
дився; тут, на вільній землі, 
д-р Михайло Пап, віддався 
справі — довічної боротьби 
з комуністичною брехнею. 
Кидаючи світло і менше 
гніву, він створив Інститут 
совєтознавчиx і сxідньоев-
ропейськиx студій. Він нав
чав працівників політики, 
формував молодь і бага
тьох провідників демокра
тії і правди. Тепер його 
праця збирає плоди свобо
ди, стіни імперії впали й 
хоробрі народи здобули 
свою волю. Його найбіль
ший тріумф, що вони нази
вали його головним фаль
сифікатором історії Совєт~ 
ського Союзу; одначе, його 
вшанував Конґрес, — як 
видатного громадянина і 
науковця, людину релігій
ну й родинну, а це є осно
вою нашої етнічної спільно
ти. Джан Карролл універ
ситет ма̂ " чесгь вшанувати 

Проф, д-р М. Пап, 

його співом „Многая літа" і 
надати йому титул почесно
го доктора прав. 

Проф. Михайло Пап, ак^ 
тивний в українському сус-
пільно-громадському жит
ті. Під цю пору він очолює 
такі організації: ОДВУ, Асо 
ціяцію Українських Універ
ситетських Професорів, 
Дослідний Центр ім. Юлія-
на Ревая, Українську На
родну Раду Карпатської 
України й був заступником 
голови екзильного уряду 
У Н Р . 3а його п р а ц ю на 
громадсько-суспільній ни
ві, УККА відзначив його 
„Шевченківською Грамо~ 
тою Волі". 

ПОДЯКА 
з шопI 8севншиього, несподівано відійшов у вічність, 

14-го липня 1992 р, 
мій улюблений 

МУЖ, ТАТО і Д І Д 0 

СВ. п . 

Василь Мельничин 
Цією дорогою висловлюємо нашу найсердечнішу по

дяку о. митратові Івану Тилявському, о. митр. Володими
ру Мельникові і о. діяконові Р. Гарвасові, за відслуження 
Святої Літургії і похоронних відправ у/1охоронному заве
денні і на цвинтарі. Подяка нашому дякові Стефанові Са-
ворському. 

Наша сердечна подяка за прощальні слова: інж. П. Гра~ 
бовичеві, Я. Костишинові, інж. Л . Джулииському, ред. О. 
Питляреві, д-р В. Король та Галині Король. На цвинтарі по-
прощав покійного від цілої громади Норт Порту, інж. О. 
Граб. 

У сороковий день інж. 3. Салій написав вірш і прощальне 
слово, яке з причини хвороби відчитав за нього і передав з 
великим відчуттям Інж. Омелян Граб. 

Безмежна подяка приятелям мужа, що несли домовину 
на місце вічмого відпочинку: Л . Джулинському, О. Дякову, В. 
Кор6леві, М. Наваринському, О. Грабові, Я. Костишиневі, Р. 
Iваницькому, Р. Романишинові. 

Дуже дякуємо усім за квіти, що зложили на свіжу 
могилу: О. Цікало, П. Мартин, д-р Л . Мостович, д-р В. Дро-
боцький, інж. В. Гурко, мґр І. Цибрівський, І. Геєл, родина 
Гивель, К. Гуран-Флис, Р. МаріянI, М. Ґутрей - з родинами, 
хористи П. Качмарський, УККА - Норт Порт, Пласт -
Пассейк, 57-ий Відділ 0О4СУ, АНIXТЕР (приятелі донI). 

Висловлюємо найсердечнішу подяку усім друзям і 
приятелям, за участь в похоронних відправаx, за щирI ви
слови співчуття, та помочі в дуже важких хвилинаx похорону 
і тепер, як я залишилася сама. 

Дякуємо за пожертви на Святі Літургії: хористи - О. М. 
Граб, В. І. Чижики, В. X. Мойсеєнко, О. І. Чайки, Б. І. Качор, В. 
П. Якима, А. А. Xомики, В. В. Бардиш, М. Стефанишик, О. Ф. 
Вірстюк. 

Щиро дякуємо всім жертводавцям, які склали S2375.00 
на допомогу дітям Чорнобиля, в часі похоронних обрядів. 

Окремо дякуємо всім жертводавцям на нашу нову 
церкву Входу в Xрам Пресвятої Богородиці, що дала суму 
S2,2B200. 
Разом 3!брані S4,657.0O 

Ще раз складаємо всім нашу найсердечнішу подяку. Не
хай Всевишній винагородить вас усіx щедрими ласками. 

У глибокому смутку: 

ОКСАНА МЕЛЬНИЧИН з дітьми і внуками 
Норт Порт, 14-го вересня 1992 р. 

Ділимося сумною вісткою, що в суботу, 29-го серпня 1992 р. в Ст. Луїс, Міссурі 
відійшов у вічність на 81-му році життя 

бл. п. мґр прав 

ЄВГЕН КОРОПЕЦЬКИЙ 
колишній адвокат, член пластового Куреня „Лісові Чорти". 

Покійний залишив у глибокому смутку: 
дружину - ЛIДУ 
дітей - ОРЕСТА, IРМУ і МАРТУ 
внуків - ЕМІЛІЮ, МИКОЛУ, ЕВУ, СЕРГІЯ, IВАНА-ПАВЛА і МИХАЙЛА 
сестер -~ ІРИНУ І ЛЕСЮ 
шваґрову - ОРИСЮ 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 25-го ВЕРЕСНЯ 1992. Ч. 184. 

Експресові харчові пачки з каталогу, одяг, автомобі
лі: від З,250 - ТАВРІЯ, ЛАДА, ВОЛГА, пральні маши
ни, холодильники 2-камер., телевізори, кухні, швейні 
машини і т.д. найшвидше І найдешевше доставляє 

УКРАЇНСЬКА ФIРIИА: 

MEEST-KARPATY 
120 Runnymede Road 
Toronto, Ontario, Canada M6S 2Y3 
Tel.: (416) 761-9105 

ЗВЕРТАЙТЕСЬ 3A КАТАЛОГОМ. 

SEPCORP Internationa^ Inc. 
та 

украінсьіса фірма *ABIAK0O 

Якщо Ви при!хали в Америку, або Канаду та потребу
єте інформації чи юридичні документи по архівах Міні
стерства Юстиції України та консультації з чинного 
законодавства, все це сьогодні вже можливе. 

3а поміркований кошт можете отримати офіційні 
документи завірені юристами з України: 

* громадянський стан (за 7 років) 
* підтвердження прізвищ та імен по батьку 
* відсутність актового запису в органах загсу в 

областях 
* дані необхідні для оформлення пенсій 
* підтвердження родинних відносин 
* інформації про наявність метричних книг, книг 

раоінатів. які зберігаються в архівах загсу України 
* усні та письмові консультації 
* та інші необхідні інформації 

3а дальшими довідками телефонувати на число: (914) 227-9478 
або *АВIАКОС* у Києві: (044) 290-83-6в 
Писати можна на адресу: 

^ 
SEPCORP Intemationah Inc. 

25 Mountain Pass R o a d , Hopewel l Junct ion , N Y 1 2 5 3 3 U S A 

НОВЕ ВИДАННЯ 

„УКРАЇНА" 
~ КНИГА-АЛЬБОМ ІСТОРІЇ 

ТА МИСТЕЦТВА 
Ціна 45 дол. 

Книга-альбом великого формату, з твердою обкладинкою, 
гарно оформлена, люксусово видана. Містить понад 450 
кольорових знімок, тексти англійською мовою. Автор КНИ-
ги-альбому ПЕТРО КАРДАШ об'їхав Україну, побував у 70 
мIстаx і селаx, зробив понад дві тисячі фотографій. Книга 
це пашпорт української землі, невмируи4а краса нашого на
роду, яка викликає любов і гордість за нашу землю. Видан
ня відзеркалює сучасну дійсність, стародавню культуру на
ших предків, історію наших борців-героїв за свободу, до 

останніx днів створення демократичних сил в Україні. 
Книжку можна набути в усіx наших книгарняx, теж можна ще 
набути попереднє видання альбому „УКРАЇНА й УКРАЇНЦІ". 

Звертайтеся до представництв. 

UKRAINSKA KNYHARNIA 
4З40 Ветісе St., Warreo, Mich., 4 8 0 9 І , U.S.A. 

tel.: (31З) 754-0576 
ARKA LTD. 

575 Queen St. W., Toronto, Ont., M5V 2В6, Canada 

У видавництві „ФОРТУНА" можна набути книжки, портрети, 
картки. Звертайтеся за каталогом. 

FORTUNA" 
74 Snell Gr., Gal( Park, Vic. 3046, Australia 

Скористайте 3 виїмково доброї нагоди! 
ПРИЙМАЄТЬСЯ 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я 
до Календаря УНСоюзу 

на 1993-ій рік 
який цього року виходить накладом 

1З тисяч примірників. 
Цим Ви зможете познайомити ввесь український\ 
загап з Вашою установою, Вашою професійною\ 

о6спугою, чи Вашим підприємством. 

ЦІНИ О Г О Л О Ш Е Н Ь 

Одна сторінка S120.0O*| 
Пів сторінки 75.oof 
Чверть сторінки 45.00І 
Одна восьма сторінки 25.0О| 

Реченець замовлення оголошень 
до 30-го вересня 1992 Р-

Належність проситься надсилати: 

S V O B O D A 
ЗО Montgomery Street * Jersey Ci ty, N.J. 07302 

Помер сотник о. Паньків 
Дня 4-го серпня 1992 ро

ку в лічниці у Вінніпегу 
відійшов у вічність сотник 
Українських Січових Стріль 
ців, Української Галицької 
Армії, офіцер Української 
Національної Армії — Дру
гої Дивізії „Галичина", пат-
ріярxальний діяч Осип 
Паньків. 

Похорони відбулися 9-го 
і 10-го серпня 1992 р. у Він
ніпегу. 

Осип Паньків народився 
15-го квітня 1902 року у 
Львові, син Миколая, офі
цера австрійської армії, та 
Розал і ї , з дому С о б о л ь . 
Після закінчення середньої 
школи записався на істо
ричний факультет Варшав
ського університету, що йо
го закінчив з успіхом. Спе-
ціялізувався в історії Укра
їнської Католицької Церк
ви. Працював директором 
показової гімназії коло Вар
шави. Був офіцером та ін-

Коли першого листопа
да 1918 року українці пере
брали владу в свої руки, то 
Осип Паньків, маючи 16 
літ, перший вивісив синьо
жовтий прапор на ратуші 
міста Львова. У рядах Ук
раїнських Січових Стріль
ців, а опісля в рядах Га
лицької Армії, боровся за 
волю України. 

На початку вибуху Дру
гої світової війни, під час 
німецької окупації був 
арештований ґестапом. Си
дів у тюрмі на Лонцкого і 
був засуджений на кару 
смерти. На інтервенцію 
Митрополита Андрея Шеп-
тицького, ґестапо випусти
ло його на волю. Боровся 
проти большевиків у Дру
гій Дивізії „Галичина" — 
Української Національної 
Армії. 

Коли вдруге насунула 
большевицька інвазія на 
Галичину, він мусів покида
ти рідний край та йти на 
скитальщину до Німеччи
ни. В 1949 році одружився з 
Любою Балько, дочкою о. 
Володимира Балька. В мі
сяці грудні 1950 року переї
хали вони до Канади і осе
лились в місті Вінніпегу. 
Тяжкою фізичною працею 
заробляв на прожиток. 
Включився у вир громадсь
кого життя, зокрема в пат-
ріярxальному русі. Довгі 
роки був головою Патріяр-
xального Товариства у Він-
ніпеґу. Влаштовував допо
віді, концерти в шану Пат-
ріярxа Йосифа, ходив з ко
лядою, переводив збірки на 
Товариство „Свята Софія". 

Був він знаменитим про
мовцем 'на Листопадових 
Святаx. Це був дійсно вояк 
з крови і кости. Був принци
повий, кришталево чистого 
характеру, глибокорелігій-
ний, член катедри свв. Во
лодимира й Ольги. Зберігав 
українські національні та 
релігійні традиції. Минуло
го року, як Митрополит 
Арxиєпьскоп Володимир 
Стернюк був у Вінніпеґу, то 
сотник Осип Паньків пере
дав йому всі гроші, які були 
в касі Патріярxального То
вариства. При цьому сказав 
палку промову. Мав велике 
набоженство до Матері Бо
жої. На ложі смерти, в лі
карні, висловив своїй вірній 
дружині Любі останню во
лю: , ,Замість квітів, xай 
люди складають жертви на 
УкраїнськV Греко-Католиць 

ВИШНЕВІ 
НОЧІ 
Захоплююча історія трагічного 
кохання зв'язкової VПА 
і офіцера НКВД - на тлі 
героїчної боротьби за 
визволення України 

Ціна 0З0.00 
права застережені 

PROLOG То o r d e r c a l l Т0іI Free 1 viSA 
VIDE0 1 - 8 0 0 - 4 5 8 - 0 2 8 8 

CB. П. сотник Осип Паньків 
ку Церкву у Львові. Замість 
тризни, з моїx ощадностей, 
дай гроші на Духовну Семі
нарію у Львові. Похорони 
мене по-вояцьки. Вложи в 
домовину синьо-жовтий 
прапор, а домовину накрий 
прапором Січових Стріль
ців..." Він мав ще силу від
співати „Ще не вмерла Ук
раїна". З молитвою на ус
таx, промовляючи „Отче 
наш" і „Богородице Діво", 
спокійно заснув на віки. 

В неділю, 9-го серпня 
1992 року, ввечорі, в Мит
рополичій катедрі свв. Во
лодимира й Ольги, Панахи
ду відслужили: о. крилоша-
нин Роман Кисілевський, о. 
митрат Семен Iжил і о. Бог
дан Борівець. 3ворушливу 
проповідь виголосив о. мит 
рат Семен Iжик. Співав хор 
„Думка при Інституті Прос
віти, під дириґентурою Во
лодимира Скакуна. Члени 
БУКК стояли зі свічками. 
Юний пластун Богдан Но
сик ніс подущину з медаля
ми. Домовина була накрита 
прапором УСС-ів, випози
ченим з Військового Му
зею. 

Наступного дня, 10-го 
серпня, в годині 10:00 рано 
відслужили священики За
упокійну св. Літургію і Па
нахиду. Пращальне слово 
виголосив о. крилошанин 
Роман Кисілевський. 

Покійний Осип у глибоко 
му смутку залишив дружи
ну Любу і братанку Лялю в 
Канаді. В Україні лишив 
сестрінок Галю і Віру з 
дітьми, В Польщі лишив 
сестру Олю з дітьми і вну
ками, а в Австралії дві бра-
танки. 

Покійний сотник Осип 
Паньків лишив тверде во
яцьке завіщання, а саме: 
замість тризни він призна
чив зі своїx ощадностей 
2,000 (дві тисячі долярів) на 
Духовну Семінарію у Льво
ві. Замість квітів — перевес
ти збірку на Панахиді на 
Українську Греко-Като-
лецьку Церкву у Львові . 
(Зібрано коло 600 долярів). 
Щира подяка жертводав
цям, а сотникові Осипові — 
Вічна Слава і нагорода в 
небі. 

Тіло покійного сотника 
0сипа Паньків спочило на 
цвинтарі Всіx Святиx у Він
ніпеґу, На свіжу могилу 
дружина Люба насипала 
землі з України. Співом 
„Видиш, брате мій" і „Гей у 
лузі червона калина" закін-
чено п о х о р о н и сотника 
Осипа. 

Xто слідкує за розвитком 
парафії св. Андрія в Блум-
інґдейл, Iлл., може лише 
подивляти той не дуже ве
ликий гурт відданих пара
фіян, котрі зуміли за непов
ні двадцять літ придбати й 
розбудувати таку імпозант
ну посілість на 14 акраx 
землі для своєї української 
православної церкви. Вона 
представляє собою поваж
ний здобуток, вигідно і стра 
тегічно положений на заx1д
ньому передмісті Чикаго, 
недалеко від головних ма
гістраль, які уможливлю
ють легкий доїзд з її різних 
кінців. 

Там, де 26 років тому 
було відкрите поле з мешка-
невим будинком і будівлею, 
де розводились расові коні, 
сьогодні красується xрам, 
присвячений 1000-літтю 
християнства в Україні, а 
під ним модерна авдиторія 
на 800 осіб ім. проф. Івана 
Трухлого, колишню тимча
сову церкву перероблено на 
парафіяльну залю, а біля неї 
модерно вивінувану кухню. 
Поважну частину посілости 
займає цвинтар. Под6ано 
також про асфальтові доро
ги та площу для паркуван-
ня авт. Літні імпрези на 
дворі забезпечено сценою 
під дахом. 

До цих цінних здобутків 
парафії св. Андрія та ї*ї по
диву гідного ядра останньо 
долучається ще один, не 
менш важний об'єкт — Бу
динок Емеритів — „St. And
rew Retirement Village". Ще 
в 1983 році Арxиєпископ 
УАПЦ Константин посвя
тив площу під будову дк 
цього будинку, так і нового 
xраму. 

Аж після завершення бу
дови нового xраму та його 
урочистого посвячення в 

Як В ОДНІЙ парафії збудували 
будинок ДЛЯ емеритів 

1987 році увагу було скон
центровано на проекти від
повідного будинку для еме
ритів. 

11-го вересня 1988 року 
надзвичайні загальні збори 
парафії вирішили робити 
заходи в його будові. Виб
рано будівельний комітет, 
який на прохання парафіян 
очолив інж. Іван Козаць
кий. Проведено інформа
ційні сходини із зацікавле
ними в цій справі родинами. 
19 таких родин зложили 
свої внески і в загальному 
85 відсотків коштів будови 
було покрито самими еме-
ритами. Додатково з упов
новаженням загальних збо
рів в кредитовій касі „Са
мопоміч" в Чикаґо взято 
було „будівельну позичку", 
потрібну для успішного за
вершення будови. 

Після вироблення і зат
вердження плянів, 1-го черв 
ня 1990 року приступлено 
до будови. 

К о р и с т а ю ч и з досвіду 
при будові церкви, рішено, 
що будівельний комітет був 
сам головним контракто-
ром. Підібрано солідних 
контракторів з відповідни
ми рекомендаціями і конку~ 
ренційними цінами. На де 
які фази будови одержувано 
аж до 10 коштористів. 

При плянуванні будови 
головну увагу зверталось 
на її якість з мінімальними 
видатками на втримання 
цього будинку в майбутньо
му та з певними вигодами 
для старших людей. Сама 
будова та її утримання є 
ведена на баз1 „без зиску" 
(no-p rofit). 

Поверхи обслуговує еле-

вейтер. Кожне помешкання 
має своє окреме огрівання і 
охолодження, теплу воду і 
устаткування для прання і 
сушення. В пляні є розбуду
вати в пивниці відповідні 
приміщення для розваги. 
До будинку вxодиться через 
просторий вестибюль, а 
внутрішні двері мають елеК' 
тронічне забезпечення. 

Триповерховий будинок 
має 11 помешкань з двома 
спальнями (1140 кв, стопи), 
8 — з однією спальнею (840 
KB, стопи) та 4 так звані 
„студіо" (500 кв. стіп). По
мешкання є в ціні від 50 до 
112 тисяч долярів. 

Дирекція Будинку Емери
тів складається із семи осіб. 
До неї на 1992 рік вxодять 
від мешканц ів д-р Лідія 
Серединська, Люся Мазяр, 
Степан Шумський, інж. Іван 
Козацький, а від Парафіяль 
ної Ради - д-р Василь 
Трухлий, Анатолій Трой і 
Володимир Смілянський. 
Президентом є інж. Іван 
Козацький. Дирекцію виби
рають кожного року. Буди
нок є зареєстрований в шта
ті Iллиной як „Not for pro
fit organization". 

Всі легальні справи бу
динку є полагоджені з уря
довими чинниками, включ
но з податковим урядом. В 
цьому велику фахову поміч, 
з мінімальною винагоро
дою, дала правнича фірма 
„Мс Dermot, Will and Eme
ry" (де працює молодий 
правник д-р Павло Козаць
кий). Бони оформили всі 
документи включно зі ста
тутом, розпорядженнями 
дирекції Будинку Еме-

Українське церковне мистецтво на 
виставці у краківському Центрі 

Української Науки і Культури 

Фундація св. Володими
ра, Хрестителя Київської 
Руси, діє в Кракові від 
1989 року. Була вона вже 
організатором і співоргані-
затором, а також фундато
ром багатьох наукових кон
ференцій, присвячених ук
раїнській історії і духовнос
ті. Водночас постійно три
ває відновлення будинку, 
призначеного фундації. За
раз з авершився перший 
його етап — 5-го червня 
1992 року перед відвідува
чами відкрилися двері гале-
рії українського мистецтва 
в Центрі Української Науки і 
Культури, при вулиці Кано-
нічій 15. 

Перша виставка, яка три
ватиме до грудня 1992 року, 
присвячена українському 
церковному мистецтву — в 
минулому і сучасності. Бу
ла вона супроводжуючою 
імпрезою краківських Днів 
європейської культури, які 
відбулися у червні. 

На виставці експонують
ся група з 20 ікон та літур
гійних предметів з недіючої 

церкви у Цевкові біля Лю-
бачева, ікону св. Покрови з 
Горайця та чудотворну іко
ну Матері Божої з Дитят
ком з Корчмина, які перей
няла під охорону фундація 
св. Володимира. Ці ікони з 
XVІ—XІX століть показу
ють різні під оглядом сти
лю і технології засоби і 
школи іконографічного мис 
тецтва. На їх прикладі мож
на дослідити усі етапи рес
тавраторського процесу. 
Виставку доповнює доку
ментація, творена в резуль
таті наукових досліджень 
під час реставрації, яку ве
дуть магістри консервації 
пам'яток мистецтва Ядвіга 
Стирна і Агата Мамонь, 
працівники секції охорони і 
консервації пам'яток укра
їнської матеріяльної куль
тури при фундації св. Воло
димира. 

Традиції українського і, 
загально, сxіднього іконо
пису творчо продовжує і 
розвиває світової слави кра
ківський мистець Юрій Но-
восільський. На виставці 

United Transport Associates, LTD 
JFK International Airport, 167-43 Porter Road, Jamaica, New York 11434 

(718) 244-7253 Ш (718) 244-0036 
МОРСЬКА ДОСТАВА АВТ до УКРАЇНИ 

999.00 дол. з Ню Йорку до Ст. Петербурґу 
З доповненою ціною за доставу до Києва. 

ДОСТАВА ВАНТАЖІВ у КОНТЕЙНЕРАX 
на УКРАЇНУ та з УКРАЇНИ до НЮ ЙОРКУ 

за спецIяльною угодою з Укртерміналом 

2950 дол. за 20 футовий контейнер 
з Ню Йорку до От. Петербурґу з доповненою ЦІНОЮ за доставу до Києва 

ABIA ДОСТАВА ВАНТАЖІВ до УКРАЇНИ 
Будь-який розмір, будь-який вантаж або в контейнераx 

ТІЛЬКИ 95 центів за один фунт. 
Якщо ви відправляєте понад 220 фунтів, такаж сама ціна за доставу 

до Москви або до Києва. 

ПАЧКИ на УКРАЇНУ 
Без мита або з митом - новий та уживаний одяг, харчі, ліки, вітаміни, 

електроніка та інше. 
Пакунки забезпечені до 400.00 дол. Ґарантуємо вирішення усіx митних та інших 

проблем. 

Переводимо гроші на Україну та з України. 
Ґарантуємо - Швидко - Безпечно 

WE ARE THE AMERICAN AND INTERNATIONAL 
CUSTOMS BROKERS AND FREIGHT FORWARDERS. 

можемо знайти добірку йо
го ікон та картин із зобра
женнями церков, які виник
ли протягом декількох ос
танніx років. 

Інший краківський мис
тець, Тирс Венгринович, в 
своїx графікаx і картинаx 
намагається зберегти красу 
церков Лемківщини, зокре
ма Перемищини, які часто, 
після насильного виселен
ня у 1947 році, залишені без 
опіки і руйнуються — бага
тьох з церков, показаних на 
виставці, зараз вже не існує. 

На відкритті галерії при
сутні були не лише пред
ставники української і поль
ської інтелігенції та духо
венства, але також пред
ставники найвищої держав
ної влади України — мініс-
тер культури України Ла
риса Xоролець, амбасадор 
України у Польщі Теодозій 
Старак та заступник пред
ставника президента Украї
ни у Львівській області 
Юрій Зима. Отже, цей де
б'ют широкої публічної ДІ-
яльпости краківського Цент
ру Української Науки і Куль
тури, якого частиною є га-
лерія, став подією, поміт
ною не лише для місцевого 
українського середовища, 
але й цілої Польщі, пові
домленої про цю культурну 
акцію інформаційною про
грамою польського телеба
чення „Панорама дня", а 
також щоденною пресою. 
Дуже влучно її значення 
підкреслив публіцист кра
ківського часопису „Тиґод-
нік Повшєxни", пишучи у 
статті „Україна на Каноні-
чій": „На наших очах укра
їнська культура починає 
виходити з підпілля і повер
тається у кровний обіг євро
пейської культури". 

Юрій Гаврилюк 

^^\V\\\()NAI 

UKRAINIAN 
COOKERV 

TRAOmONAL UKRAINIAN COOKERY 
by Savella Stechishin 

(Handling and postaKe charges 

included) - S20.0O. 
New Jersey res idents 

a d d 7 % sales tax 

SV08ODA BOOK STORE 

ритів і т. п. Важливою точ
кою в статуті є ця. що каже: 
мешкання є повною влас
ністю купця. Він може його 
залишити своїм дітям, про
дати чи подарувати на якусь 
громадську ціль, за апроба-
тою дирекції. 

Будинок був зданий ін
спекторами до вжитку з 
днем 1-го січня 1992 року. 
Вліті в ньому вільними за
лишилися ще два мешкан
ня з двома спальнями та два 
з однією спальнею. 3а до
датковими інформаціями 
можна звертатися телефо
нічно на число: 708-439
З274. 

Мешканцями будинку те
пер є вірні як Української 
Православної так і Україн
ської Католицької Церкви. 

Доратковими атракціями 
є саме його положення в 
гарній і безпечній околиці. 
Там діє і „своє товариство". 
Парафія дістає від них цін
ну поміч чи то в добровіль
ній праці в парафіяльній 
кухні, чи у веденні підприєм 
ства , ,Б інґо" , переважно 
для американських гостей, 

Кошти будови цього про
екту, подібно як і будови 
церкви, виносили суму до 2 
мільйонів долярів. 

Коли врахувати це, що 
парафія української право
славної церкви св. Андрія в 
Блюмінґдейл, Iлл. скла
дається з небагатьох родин. 
і глянути на цю гарно роз
будовану посілість - - то 
дійсно не можна не подив
ляти і відвагу, і запал до 
праці цих сміливих будівни
чих. Будинок Емеритів є ще 
одним доказом цього. 

В. К. 

Com| 
І7АШІНІНГ гчащ 

26 First Avenue 
New York, N.Y. 10009 

Tel.: (212) 473-3550 
HA СВЯТА: ВЕЛИКИЙ ВИБІР 
ДАРУНКІВ -~ кераміка, різьба, 

карт04ки, 

HELP WANTED 

162 ROOM HOTEL 
wlta restaurant, coffee shop, lounge 
and convention facilities, looking Ior 
expi?renced person to manage. Must 

sp^ak English. Send resume to: 
Dr. Roman Kurylas, 125 Main St. 

Rapid City, SD 57701 
or call (605) 343-5501 

9 РОЗШУКИ Ф 

Катерина Кав'як 
пошукує свого батька 

КАВ'ЯКА ІВАНА 
МИХАЙЛОВИЧА 

Нар 1907 p., жив до 1979p. вНю 
Й0|:ку, Н.Й. 10021, 509 East 73rd 
St. Гато може вже не живе, як
що є брат або сестри, то прошу 

писати на адресу: 
Україна 

Львівська обл. 
м. Дрогобич 

вул. П. Орлика 28/1 
Катерина Кав'як 

ф F І Л и К 

РОДИНА в УКРАЇНІ 
бажає листуватись з українця-
\ли у ЗСА або Канаді. Просимо 

писати на таку адресу: 
332721 - Україна 

Запорі зська область 
Оріxовський район 

село Димитрово 
Подрез Валентина і Валерій 

#FUNERAL DIRECTORS# 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯX 
ЛУIС НАЙҐРО - директор 

Родина ДМИТРИК 

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

(212) 6 7 4 2 5 б 8 

LYTWYN & LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
Також займаємося похоро
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Тлін
них Останків з різних країн 

світу. 
UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 

(corner Stanley Terr.) 
UNION, N.J. 07083 

(908) 964-4222 
(201) 375-5555 




