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ВР УКРАЇНИ ПРОДОВЖИЛА СЕСІЮ 
Київ (ІП-С УРП). — Тут 

від 22-го до 25-го жовтня 
продовжила працю сесія 
Верховної Ради України. 

Депутати заслухали та 
обговорили звіт Кабінету 
Міністрів про основні нап
рямки економічної політи
ки України в умовах незале
жносте. Сесія ухвалила рі
шення що депутати від Ук
раїни не братимуть участи в 
законодавчих органах СС-
СР. На пропозицію Леоніда 
Кравчука прийнято рішен
ня продовжити сесійні засі

дання до 10-го листопада з 
тим, щоб 20 днів, які зали
шаться до референдуму при 
святити праці у виборчих 
округах на підтримку Акту 
про незалежність України. 
Міністер оборони Костян
тин Морозов підкреслив, 
що створенню власних 
збройних сил України є ве
лика протидія з боку керів
ництва колишнього Союзу. 

Володимира Кухарця 
призначено командуючим 
Національною Гвардією. 

Демонструють лікарі і вчителі 
Київ (У НІ АР). —У поне

ділок, 21-го жовтня, тут 
перед Міською Радою стоя
ло близько 15 машин швид
кої допомоги, кількість 
яких постійно змінювалася. 
Лікарі їхали на виклики, але 
потім знову поверталися на 
попереднє місце. Лікарі 
швидкої допомоги міста 
розпочали пікетування Мі
ської Ради, вимагаючи під
вищення заробітньої плат
ні. Демонстранти тримали 
плякати: „Хіба можна про
жити лікарю на 250 карбо
ванцях, а медсестрі на 140?" 

Рішення Міської Ради 
ухвалено підвищити заро

бітну платню медикам на 
2.3 рази, але це рішення не 
задовольняє медичних пра
цівників, вони вимагають 
підвищення у 3 рази, що вже 
є компетенцією Верховної 
Ради. 

Разом з медиками перед 
Міською Радою демрнстру 
ють учителі. їхньою голов
ною вимогою є надання 
Києву статусу міста, що 
постраждало від катастро
фи на ЧАЕС. Страйкові 
комітети медиків і вчителів 
готові розпочати страйк, 
якщо власті зволікатимуть 
з виконанням вимог демон
странтів. 

УІА відкриває сезон 
Ню Йорк. — Тут у субо

ту, 9-го листопада, в Укра
їнському Інституті Амери
ки відбудеться відкриття 
цьогорічного концертового 
сезону серії „Музика в Інс
титуті". В програмі — тво
ри В.-А. Моцарта, Б. Лято-
шинського, Е. Шульгоффа, 
А. Дворжака. Виконавці: 
Олег Криса, Пол Нюбауер, 
Юліяна Осінчук, Сурен Баг-
ратуні, Тома Гриньків та 
київський квартет ім. Ли-
сенка, в складі якого Ана

толій Баженов (перша скрип
ка), Аркадій Винокуров 
(друга скрипка), Юрій Хо-
лодов (віоля) та Віктор Гай
дук (віолончеля). 

Початок імпрези о год. 8-
ій вечора. Квитки в ціні 20 
дол., сеньйори ІО.дол., 
студенти — 5 дол., слід 
замовляти, звертаючись до 
Андрія Пащука (212) 772-
2884 або 288-8660. Адреса 
Інституту: 2 79-та вул. схід в 
Ню Йорку. 

ЗАРЕЄСТРОВАНО СІМ 
КАНДИДАТІВ НА 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
Київ (ПБ УНС, Раїса Ру-

денко). — У четвер, 31-го 
жовтня опівночі, закінчився 
реченець реєстрації кандик-
датів на становище прези
дента Україлни. 

Як уже інформовано, Ле
онід Кравчук і Вячеслав 
Чорновіл були зареєстрова
ні 10-го жовтня; Левко Лу-
к'яненко — 11-го жовтня 
(посвідчення отримав 18-го, 
як тільки повернувся з по
їздки по Україні); Ігор Юх-
новський та Олександер 
Ткаченко були зареєстрова
ні 25-го жовтня; Леопольд 
Табуряснький — 30-го жовт 
ня і Володимир Гриньов — 
31-го жовтня. 

Усі сім претендентів зіб
рали необхідну кількість 
голосів для реєстрації і пре
зидентський маратон наби- жена. 

рає швидкости. 
Згідно з опитуванням Ін

ституту Соціології Акаде
мії Наук України, прове
деним 3-9-го жовтня, насе
лення віддає перевагу Л. 
Кравчукові. На другому 
місці — В. Чорновіл. Третє і 
четверте поділяють Лук'я-
ненко і Юхновський. Далі 
ідуть Л. Табурянський, В. 
Гриньов і О. Ткаченко. 

Однак газета ,,Молода 
Гвардія" з 29-го жовтня 
повідомила, що І. Юхнов
ський за популярністю уже 
перегнав Л. Кравчука. Та й 
інші кандидати після поїз
док та виступів у містах і 
селах здобувають усе біль
ше прихильників. Тож бо
ротьба буде цікава і напру-

Московські „центристи" люблять 
українське м'ясо 

Київ. — Київська газета 
„Молодь Україник" надру
кувала у числі з 19-го жовт
ня листа Тетяни Хомич, у 
якому вона розповідає про 
те, як московські „центрис
ти" полюють в Україні за 
товарами, особливо м'ясом. 

„На Дніпропетровський 
комбінат, — пише Хомич, 
— надійшла телеграма з 
Москви з вимогою терміно
во відправити в центр 2,000 
тонн м'яса. Лише випадко
вість завадила того дня сум
нозвісному Громадському 
комітетові надзвичайного 
стану, тобто путчистам, 
закидати московські мага
зини українським м'ясом та 
іншими продуктами і таким 
чином створити ілюзію, що 
сильна рука вмить вирі
шить проблему голоду... 
Депутати ж потягнувши за 
ниточку цієї історії, наш
товхнулись на добрячий 

В УКРАЇНІ ПІДПИСАНО ПЕРШИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
ТУРИСТИЧНИЙ ДОГОВІР 

Підписання договору про будову готелю (сидять, зліва): ГҐундендорфер, М. Гєльбіґ, 
В. Ткачук, (стоять, зліва): інж. М. Лянґ, X. Бонакорса, А. Попадюк. 

Коломия (О. Кузьмович). 
— Тут в четвер, 10-го жовт
ня підписано урочисто в 
приміщеннях Агрофірми 
„Прут" перший туристич
ний договір між австрійсь
ким підприємством „Авто-
центрум", Агрофірмою 
„Прут" та туристичним 
бюром в ЗСА „Сковп". 

Цим торговельним дого
вором створено спільну фір 
му „Авскопрут", яка пер
шим своїм завданням пос
тавила побудову відповід
ного готелю для туристів в 
Івано-Франківському із усі
ма вигодами та у самому 
центрі міста, напроти бу
динку Обласної Ради. 

Здійснення цього проек
ту, який має бути закінче
ний в 1993 році, було вже 
темою багатьох зутрічей та 
дискусій поміж трьома спі
льниками, які бажають від
крити Карпати для міжна
родної туристики. Як відо
мо, до минулого року Іва
но-Франківська область бу
ла всеціло закрита для ту
ристів і щойно в тому році 
можна було організувати 
перші тури для українських 
заморських відвідувачів, 
які мають тут родини або 
просто хотіли побачити 
Карпати та любуватися 

красою полонин і лісів. При 
тому виказалося, що ані в 
Івано-Франківському, ані в 
Коломиї чи Яремчу, чи в 
інших прикарпатських міс
течках немає приміщень, 
які б відповідали побажан
ням туристів із Заходу. 

Це й було головною при
чиною, що спонукало три 
так різні зацікавленням фір
ми дійти до порозуміння і 
після вступних переговорів 
та відвідин рішитися на 
перший крок у міжнародно
му туризмі в Україні. 

Готель в Івано-Франків
ському матиме 43 кімнати, 
кожна на дві особи, побудо
вані за західніми стандар
тами, з повним комфортом. 

Оглядаємо з цікавістю 
проект готелю, що його 
виконали три австрійські 
молоді архітекти з Іннсбру-
ка та маємо щастя напере
додні підписання умови бу
ти перекладачем у розмо
вах між австрійськими ар-
хітектами і головним архі-
тектом Івано-Франківсько
го Мирославом Жуком та 
архітекторами фірми „Пру
ту" Наталією Мицай і Юрі
єм Городиським. Після дея
ких розбіжностей думок, в 
яких українські архітекти 
боронили затримання дав

нього стилю міста, молоді 
фахівці з Австрії погодили
ся подумати над змінами і 
договір підписано, створив
ши дирекцію нової спільної 
фірми, яка складається із 
шести осіб. Дирекцію очо
лив голова „Пруту" Василь 
Ткачук, заступником обра
но представника австрій
ської фірми інж. Маріо Лян-
ґа, а як члени увійшли Ма
рійка Гєльбіґ, Герман Ґун
дендорфер, Христина Ста-
сюк-Бонакорса і Анатолій 
Попадюк. 

У розмовах з головними 
персонажами того нового, а 
так важливого, задуму, дові 
дуємося, що австрійська 
фірма „Автоцентрум" роз
почала свою діяльність від 
продажу авт в своїй батьків
щині, а після 15 років поши
рила його на Мадярщину. 
Перед двома роками фірма 
дістала перше замовлення 
на продаж авт в Україну і 
тим збудилося її зацікавлен 
ня інвестувати в туристику, 
тим більше, що власник 
фірми Г. Ґундердорфер вже 
має два готелі в Австрії і 
готелярство цікавить його 
нарівні із продажем авт. 

В останньому році зі змі-

(Закінчвння на crop. 4) 

клубочок. Вони з'ясували, 
приміром, що розвантажу
вання продуктового запасу 
України за час проголоше
ного немю суверенітету не 
лише не припинилося, а 
неабияк прискорилося". 

Т. Хомич говорить, оче
видно, про тривожні серп
неві дні ще перед проголо
шенням акту державної не
залежносте. Але ситуація 
не багато поправилася і 
після проголошення, каже 
вона. Показові цифри вка
зують, що всього тільки з 
одного Дніпропетровсько
го комбінату „Салют", що є 
республіканським накопи-
чувачем товарів, вивезено 
до Російської федерації, а 
зокрема до Москви і Санкт 
Петербургу понад 46 міл. 
тонн продуктів. З них на 
суму понад ЗО міл. карбо
ванців за межі України. Се
ред вивезеного — м'ясо і 
консерви, сушене молоко і 
олія. „Все, одним словом, 
чого зі свічкою в день не 
знайти в Дніпропетровсько
му", каже Т. Хомич. Вона 
розповідає, наприклад, що 
вчителі частіше скаржаться 
на обмороки (зімління) ді
тей від недоїдання. „А ве
зуть ці продукти натомість 
далеко — у Воркуту і Моск
ву, Узбеістан та Курськ, 
Мордовію і Читу. Скажімо, 
— каже авторка листа, — 
лише масла вершкового від 
правлено в Забайкалля, Ха
баровськ та Вірменію 620 
тонн, — а дніпропетров-
цям його наділяють по 300 
грамів на місяць". 

Авторка каже, що тепер 
на комбінаті працює урядо
ва республіканська комісія і 
пробує розслідити та вик
рити факти. „Шкода, що 
їхніх висновків не можна 
перемінити на їстивні хар
чі", — пише дещо саркас
тично в кінці листа Т. Хо
мич. 

В іншому повідомленні в 
цьому самому числі газети, 
Сергій Станько, кореспон
дент „Молоді України", 
пише щоі митні пункти, 
створені на зарядження і за 
постановою Кабінету Мі
ністрів України, мають та
кож чимало праці з перевір
ки вантажного транспорту 
на залізничних і далекобіж-
них шляхах, які ведуть з 
України в Росію. Росіяни, 
каже він, своєї митниці не 
мають. Зрештою пощо їм 
митниці, як від них ніхто 
товарів в Україну не везе, 
але навпаки вивозять з Ук
раїни все, що тільки вдас
ться: теле і радіоапаратуру, 
трикотажні вироби, холо-
дільники і... харчі різного 
виду. 

„Загалом митна служба 
дуже потрібна, — пише зга-

(Закінчення на crop. 4) 

НАВЧАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

В УІА 

Ню Йорк. — Курси ан
глійської мови для зааван-
совних будуть відбуватися 
тут у вівтірки від 6-ої до 8-ої 
год. вечора в Українському 
Інституті Америеки, 2 79та 
вул. схід. За інформаціями 
слід телефонувати на число 
(212) 288-8660. Початок кур
сів — 5-го листопада. 

Україна може зневтралізувати 
атомову зброю, — 

каже 3. Бжезінскі 
Лондон. — Газета „Фай-

неншал Тайме" помістила у 
числі з 26-27-го жовтня ко
ротку, але багатомовну ін
формацію Христини Фрі-
ланд з Києва про те, що 
Україна може дуже ефек
тивно і фахово, з допомо
гою міжнародних спеція-
лістів, зневтралізувати, а 
тим самим унещкідливити 
велику частину розміщеної 
на її території атомової 
зброї, зокрема стратегічних 
далекосяжних ракет. 

Таке потягнення допомо
гло б Україні зняти страх у 
західніх сусідів і тих вели-
кодержав, які побоюються 
поширення атомової зброї і 
її нефахової контролі у ви
падку цілковитого розпаду 
Совєтського Союзу. 

Згідно з опінією проф. 
Збіґнєва Бжезінского, ко
лишнього головного дорад
ника президента Джиммі 
Картера у справах крайової 
безпеки, закріплення дер
жавної незалежности Укра
їни може значно змен
шити загрозу від совєт-
ської нуклеарної зрброї, бо 
Україна не зацікавлена ані 
перехопленням, ані продук
цією цієї зброї в майбут
ньому. 

3. Бжезінскі, який є тепер 
радником Вашінґтонського 
центру для стратегічних і 
міжнародних студій, заявив 

в Києві, що Україна має усі 
технічні можливості для 
припильнування виконання 
резолюції Верховної Ради у 
справі атомової зброї і нак
ладення права вета на цю 
зброю, яка розміщена на 
території України. Покищо 
ця зброя мусить бути пос
тавлена у стан „невтраль-
ности", — заявив 3. Бже
зінскі після дводенних роз
мов з представниками уря
ду України і військовика
ми. „За кілька тижнів Ук
раїна зможе покористуватись 
не тільки політичним, але 
також технологічним вето". 
Згідно з дотеперішнім ста
ном обидва роди тактичної 
і стратегічної зрбої розмі
щеної в Україні перебува
ють під безпосередньою 
контролею кремлівського 
„центру". В цю категорію 
входять також далекосяжні 
ракети, яких в Україні нара
ховують принаймні 176 
штук. Біля 80 відсотків ато
мової зброї розміщені в 
Російській федерації, Украї
ні, Казахстані і Білорусії. 

3. Бжезінскі нагадує, що 
недавно Верховна Рада Ук
раїни прийняла зобов'язую
чу уряд резолюцію, що Ук
раїна не братиме жодної 
участи в міжреспублікансь
ких структурах, бо це про
тивиться актові про дер
жавну незалежність. 

Я Валенса має намір 
стати прем'єром 

Варшава, Польща. — Пі
сля парляментарних вибо
рів, які показали в першу 
чергу апатію до політично
го життя країни, Лєх Вален
са запропонував поєднати 
свій президентський пост зі 
становищем прем'єр-мініс
тра. Кореспондент газети 
„Ню Йорк Тайме" Стівен 
Енґелберґ пише, що „як і 
під час десятирічної бороть
би 'Солідарносте' з кому
нізмом, Валенса в черговий 
раз запропонував звалити 
тягар польських незгод на 
свої широкі плечі". 

Про свій намір Валенса 
заявив після того, як стало 
відомо, що парляментські 
місця розподілилися між 
понад 25 партіями, ні одна з 
яких не контролює понад 12 
відсотків місць. 

Дещо більше голосів, ніж 
інші, дістали дві партії: Де-
мократичний союз, яка 
прийшла на зміну незалеж
ній профспілці „Солідар
ність" і яку очолює колиш
ній прем'єр Тадеуш Мазо-

вецький, і Лівий демокра
тичний альянс, зформова-
ний колишніми польськими 
комуністами. Обі партії зіб
рали рівну кількість голо
сів виборців, діставши по 48 
парляментських місць з 460. 

Слідом за ними йде По
льська селянська партія, яка 
дістала 8 відсотків голосів, 
а також партії, що їх підтри
мує Церква та інші суспіль
ні групи. Ліберально-демо
кратичний конгрес, який 
очолює Ян Бєлєцький, діс
тав підтримку 7 відсотків 
виборців. Він закликав до 
радикального переходу до 
ринкової економіки і був 
одним з авторів пляну „шо
кової терапії" для польсь
кої економіки, яка перебу
ває у стані занепаду. 

Політичні лідери Поль
щі вважають, що за резуль
татами виборів зформува-
ти коаліційний уряд буде 
надто тяжко. Це і стало 
причиною, що Валенса ви
рішив поєднати пости пре
зидента і прем'єра. 

У СВІТІ 
ЛІДЕР ІРАКСЬКИХ курдів Джелал Талабані заявив, що 
Багдад почав виводити свої війська з північних районів, де 
проживають курди. Талабані вважає, що це тактичний 
крок, який Ірак спробує використати на переговорах з 
курдами. Лідер курдів повідомив, що разом з військами 
іракці евакують цивільні служби, в тому числі лікарів, 
медсестер, вчителів, що матиме неґативні наслідки в житті 
курдів. 

В СЕРЕДУ, 30-ГО ЖОВТНЯ, югославські воєнні кораблі 
зупинили фльотилію пасажирських пароплавів на підході 
до портового міста Дубровника. На одному з них було 
декілька представників хорватського уряду, в тому числі 
прем'єр-міністер Франьо Ґреґуріч і голова Президії 
СФРЮ (яка практично вже не працює) хорват Стіпе Месіч. 
Продовжуються бої за Вуковар. Його втримують ли
шень півтори тисячі хорватських вояків, проти яких 
Югославська народна армія застосовує артилерійські 
обстріли, летунські налети і танкові атаки. 

В СЕРЕДУ, 30-ГО ЖОВТНЯ, у французькому місті 
Біарріц президент Міхаїл Ґорбачов, повертаючись з 
Мадриду, де разом з президентом Джорджем Бушем 
відкривав конференцію в питаннях Близького Сходу, 
зустрівся з президентом Франції Франсуа Міттераном. 
Темою їхньої розмови ̂ була ситуація у Східній Европі і 
Совєтському Союзі. Йшлося також про французьку 
допомогу Москві. 

ШВЕЦІЯ НАДАЛА Литві статус найбільшого сприяння в 
торгівлі. Договір про це підписала у Вільнюсі в середу, 30-
то жовтня, шведський міністер закордонних справ 
Марґарета Уґлас. Напередодні такі ж угоди Швеція 
уклала з Естонією і Латвією. 

ГіАТРІЯРХ МОСКОВСЬКИЙ і Всія Русі Алексій II під 
час візити до Великобританії був прийнятий королевою 
Єлисаветою II, яка цікавилася ролею Церкви в процесі 
демокртичних змін в Совєтському Союзі. 

СОВЄТСЬКЕ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНЕ об'єднання 
Союзнєфтєекспорт оголосило себе приватною компанією 
і власністю своїх робітників. Нова компанія буде одним з 
найбільших експортерів нафти в світі. Вона буде називати
ся „Нафта-Москва". 

В МАДРИДІ ДЕЛЕГАТИ 
ЗМАГАЮЬСЯ ЗА ПРАВО НЕ 

ПОГОДЖУВАТИСЬ ОДИН З ОДНИМ 

Мадрид, Еспанія. — Уча
сники конференції в Мадри
ді, завданням якоїс довести 
до замирення на Близькому 
Сході і евентуального під
писання мирового догово
ру арабських країн з Ізраї
лем, вислухали спокійно 
звіт прем'єр-міністра їцака 
Шаміра, який пропонував 
своїм арабським сусідам 
припинити кровопролиття і 
фізичні зудари, але крім 
того не пішов на жодні інші 
концесії, тобто не відмо
вився від арабських земель 
— смуги Гази, західнього 
берега ріки Йордан і Ґо-
ляндських висот. 

Очевидно з протилежним 
поглядом виступили пред
ставники палестинців, які 
входять в загальну палес
тинсько-йорданську делега
цію. Вони в дуже категорич
ній формі домагалися по
вернення окупованих у війні 
арабських земель, включно 
до східнього Єрусалиму, 
якщо Ізраїль дійсно шукає 
замирення і хоче жити спо
кійно без американського 
військового й економічного 
протекціоналізму і війни в 
майбутньому. 

Виглядає, — кажуть полі
тичні спостерігачі й аналі
тики, — що майже усі учас
ники спокійно слухали ар
гументів обидвох сторін, 
визнали конфлктну ситуа
цію на Близькому Сході і 
кровопролиття та вічні зу
дари шкідливими, але на 
цьому зупинились, а потім 
цілий день боролися за пра
во не погоджуватись один з 
одним, бо властиво не було 
ані одної ділянки у якій 
вони, тобто ізраїльці і ара
би, знаходили б спільну 
мову чи розв'язку. 

Здається одиноким до
сягненням мадридської кон 
ференції дотепер є те, що 
ворогуючі між собою сто
рони сіли за один конфе-
ренційний стіл і спокійно 
вислухали аргументи, заки
ди, пропозиції і заклики, в 
тому числі заклики прези
дентів ЗСА Джорджа Буша 
і СССР Міхаїла Горбачова. 

Народна пословиця гово
рить: „чим глибше в ліс, 
тим більше дров". Так і з 
учасниками мадридської 
конференції. ї. Шамір скар
жився, що палестинці так 
багато ідентифікують себе з 
Палестинською Визволь
ною Організацією, що вони 
можуть спровокувати Ізра
їль покинути конференцію. 
Знову ж заступник міністра 
закордонних справ Ізраїля 
Бенджамін Натаніягу пі
шов ще далі. Він обвинува
чував арабів у присвоєнні 
політики Гітлера, Гімлера, 
Ріббентропа і Айхмана, під 
готовляючи знищення ізра
їльського народу. На залі 
нарад після цього обвину
вачення піднявся такий 
шум, що його не могла зу
пинити президія, яка була 
змушен проголосити перер
ву. Деякі політичні спосте
рігачі дивувалися, що Ната
ніягу чомусь з розмислом 
поминув Сталіна і його 
вбивць, які винищили біль
ше людности від усіх назва
них. Може тому, що Моск
ва відновила дипломатичні 
зв'язки з Ізраїлем і Шамір 
залюбки фотографувався 
при кожній нагоді з М. Гор
бачовим. Образою для учас 
ників було й те, що ї. Ша
мір, піднявшись, заявив пре 
зидії, що він мусить їхати 
додому, бо заходить жи
дівське свято і його присут
ність в Єрусалимі є конеч
ною. 

В одному учасники пого
дились, щоб друга частина 
розмов на тему Близького 
Сходу продовжувалась в 
Мадриді. Цю пропозицію 
підтримали Сирія, Єгипет, 
Йорданія і Ливан. Пред
ставник Палестини Ганан 
Ашраві заявив, що не може 
бути жодних двосторонніх 
переговорів між ізраїльця-
ми і арабами поки Ізраїль 
не звільнить окуповані те
риторії. Представники Си
рії повністю підтримали 
позицію палестинців і зая-

В АМЕРИЦІ 
СОВЄТСЬКЕ МІНІСТЕРСТВО спорту призначило 
головою групи лікарів, яка супроводжуватиме совєтську 
дружину на зимові Олімпійські ігрища, американського 
лікаря-хіропрактика Стівена Пресса. Доктор Пресе 
проживає недалеко від Ню Йорку в місті Енґлвуд, Ню 
Джерзі. Він співпрацює з Другим медичним інсти
тутом ім. Пирогова у Москві. С. Пресе є також редакто
ром спеціяльного наукового журналу, автором численних 
статтей і наукових праць у своїй ділянці. Він член 
Американської асоціяції хіропрактики, член Олімпійсько
го товариства ЗСА. Саме цей американський лікар першим 
із західніх спеціялістів дістав офіційний дозвіл Москви 
надати медичну допомогу совєтській фіґуристці Катерині 
Ґордєєвій, учасниці Олімпійських ігрищ у Калґарі. Після її 
виздоровлення Державний комітет спорту СССР нагоро
див американського спеціяліста почесною золотою 
медалею „Тренер чемпіонів". 

КОЛИШНЯ КОНҐРЕСМЕНКА з Квінсу, Н. Й., Джерал-
дін Ферраро не залишила думки повернутися у Вашінґтон, 
на цей раз не в Білий Дім, а у Сенат, на місце республікан
ця Алфонса Д'Амато. Про неї як про кандидата говорять 
уже без усмішок, а цілком серйозно. Недавнє опитування 
громадської думки, проведене серед 818 виборців-демок-
ратів стейту Ню Йорк, показало, що якщо б попередні 
вибори відбулися тепер, то Ферраро набрала б 40 відсотків 
голосів, або на 4 відс. більше, ніж її головний суперник-
однопартієць, генеральний прокуратор стейту Роберт 
Ейбрамс. На місце Д'Амато в Сенаті претендує ще два 
демократи — міський ревізор Елізабет Голцман і член 
Палати Репрезентантів Роберт Мразек з Лонґ Айленду, Н. 
Й. Кожний з них користується підтримкою приблизно 8 
відс. виборців-демократів. 

ВАШІНҐТОН ПРИПИНИВ всяку військову допомогу 
афганським партизанам, які борються проти комуністич
ного кабульського режиму. ЗСА і СССР погодилися 
припинити військову допомогу своїм сторонам в афгансь
кому конфлікті від 1-го січня 1992 року, однак Вашінґтон 
повідомив, що достава зброї буде припинена 15 жовтня. 
Дипломати у пакістанській столиці підтвердили, що потік 
американської допомоги дійсно зупинився. Муджагедінам 
допомагали не лише З'єднані Стейти, але й інші країни, 
перш за все Савдійська Арабія. Але Ріяд дав зрозуміти, 
що також припинить військову допомогу 1-го січня. 

У ТЕКСАСЬКОМУ МІСТІ Кристал Ситі відбувається 
триденний міжнародний симпозіюм, присвячений систе
мам безпеки в боротьбі з економічним шпигунством. 
Велику увагу в учасників симпозіюму викликав виступ 
колишнього майора КҐБ Станіслава Левченка, який свого 
часу під прикриттям журналіста був совєтським розвід
ником у Японії, а в 1979 році попросив політичного 
притулку на Заході. С. Левченко висловив здогад, що в 
майбутньому Совєтський Союз постарається створити 
мережу промислового шпигунства в індустріяльних 
країнах Заходу. На його думку, СССР в умовах економіч
ної кризи не має інших шляхів дістати необхідну дорогу 
західню технологію. 
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Перевірка орієнтації ЗСА 
на центр у Москві 

Наші земляки в Україні не дуже то пережива
ють, хто з лідерів Заходу ставиться до Москви і 
Києва по лінії Горбачова чи по лінії Верховної 
Ради України. Пригадаймо відвідини президен
та Джорджа Буша у Києві 1 -го серпня цього року 
і його промову з виразною і недвозначною реко
мендацією залишатися у Союзі. Відгук цієї промо
ви в українській спільноті в Україні був позитив
ний, бо — мовляв — найголовніше те, що Прези
дент ЗСА взагалі відвідав столицю України. Але 
ми тут українці в Америці й Канаді, були стур
бовані, що президент Буш і його державний 
секретар Джеймс Бейкер, потребуючи Горба
чова для своєї політики в інших пунктах ґльобу 
(війна проти Іраку, конференція у Мадриді про 
мир на Близькому Сході) підтримують Горбачо
ва і його неділимство — коштом України. Однак 
на цьому місці, була не раз мова, що Буш і Бейкер 
— реалісти і, коли їх поставити перед докона
ний факт — будуть рахуватися з тим фактом, а не 
триматися своєї невдачної концепції. 

Наш здогад знайшов потвердження у „Ню 
Йорк Таймсі" з 27-го жовтня ц.р., у статті п. з. „Як 
совєтські республіки скріплюють свою силу, 
ЗСА метушаться, щоб скласти свою політику". 
Покликаючися на прізвища різних високих 
урядовців Державного Департаменту і Секрета-
ріяту скарбу — стаття запевняє, що первісна 
підтримка Вашінґтоном суцільности Союзу — 
вже не існує. Американські керівні політики і 
фінансисти, кажеться там, не підтримують 
більше московського фінансового пляну, в 
якому вимагається створити у Москві один 
центральний банк, зберегти на всьому просторі 
колишнього СССР одну валюту й керувати з 
московського центру закордонну торгівлю усіх 
республік. Вашінґтон, мовляв, вже привикає до 
думки, щоб мати діло не з одним центром, а з 
окремими республіками. Це стосується також 
проблеми допомоги закордону: коли раніше 
була мова про скерування цієї допомоги до 
Москви, щоб вона зайнялася розподілом, тепер 
перемагає чи вже перемогла думка, щоб пома
гати окремим республікам. Коли недавно відбу
лася зустріч представників „Великої сімки" на 
нижчому рівні і виринула проблема астрономіч
ного закордонного боргу СССР, то почалася 
дискусія над тим — хто властиво репрезентує 
тепер колишній Союз і хто відповідає за його 
заборгування. 

У згаданій статті „Ню Йорк Таймсу" є ще 
багато баламутств. Правда, знаходимо там 
признання, що Україна стільки натерпілася від 
большевицького режиму, що годі дивуватися, 
що вона хоче бути самостійною. Але й ви
словлено здогад, що економічна ситуація при
силує Україну шукати якоїсь ,,співпраці" з 
сусідами. Американські фінансові кола буцімто 
стривожені, що бюджет на оборону України 
буде зависокий і штовхне її зразу в бюдже-
товий дефіцит. Все це — міркування в порожні. 

Найважливіше це, що вже на сторінках тако
го престижного й авторитетного щоденника, як 
„Ню Йорк Тайме" написано одверто про анахро
нічну підтримку концепції одностайного Союзу, 
— стверджено пересунення точки політичної 
тяжости з центру на республіки і як названо гурт 
високопоставлених осіб із світу американської 
політики та економіки, які обмірковують різні 
можливості економіки на Сході Европи після 
розвалу СССР. Україна ніколи не мала такого 
поважного союзника, як, наприклад, мала його 
Польща у Франції чи Сербія в царській Росії. 
Мала історичних ворогів, з яких Польща змінила 
вже свою настанову і вже, не чекаючи висліду 
референдуму 1-го грудня, визнала українську 
державність. 

Неділимство так глибоко вкоренилося в 
думки і душі росіян, що й тепер трудно знайти в Ро
сійській федерації білого крука, який признав би у 
практиці право України до державної незалеж
носте Але й минулися часи, коли можна було 
вислати на підбій України армії Муравйова й 
Антонова Овсієнка. Україні не треба протекто
рів, але потрібно приятелів. В останніх місяцях і 
тижнях щораз більше приязних Україні голосів 
преси, радіопередач і телебачень у Західній 
'зропі й Північній Америці. І ця остання стаття 
•Ію Йорк Таймсу" також написана особливо; 

^прихильно і об'єктивно. 

Тепер, коли наша Украї
на семимилевими кроками 
прямує до своєї власної, 
незалежної держави, прий
шов час почати застановля-
тись: яке в майбутньому 
має бути відношення між 
Україною та по широкому 
світі розсіяною українсь
кою діяспорою. 

Дотепер, поки Україна не 
була самостійна, у нас не 
було ніякого питання: при
значенням, обов'язком діяс-
пори було всіма силами й 
всіма засобами допомагати 
поневоленому материкові. 
Ми посилали туди пачки з 
одягом, ми робили пропа
ганду в світі, ми старались 
затримати й розвивати у 
вільному світі українську 
культуру й українські тра
диції й організоване гро
мадське життя, яке було за
боронене на рідних землях. 
Від України ми нічого не 
очікували й не сподівались. 
Ми жили для України, а не 
навпаки. 

Небагато змінились 
справи під цим оглядом і в 
часі українського відрод
ження останніх двох-трьох 
років. Діяспора з радістю й 
посвятою підняла прапор 
боротьби за звільнення Ук
раїни й за розбудову віль
ної української держави. 
Матеріяльно, морально і 
під всіми іншими оглядами 
ми включились всеціло в 
цю справу. Жертвенність 
української діяспори в ці
лості, а зокрема численних 
її членів, справді не має 
меж. Можна без перебіль
шення твердити, що без 
допомоги діяспори це, що 
сталось в Україні у так від
носно короткому часі, може 
не було б сталось так скоро і 
так легко. Україна завдячує 
своїй діяспорі чимало. І, 
треба ствердити, людність 
України це добре розуміє і 
на кожному кроці вислов
лює діяспорі вдячність. А в 
заміну діяспора дотепер не 
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УКРАЇНА І її ДІЯСПОРА 
вимагала від материка нічо
го. 

Боротьба в Україні ще 
далеко не закінчилась і по
треба нашої допомоги сьо
годні так само гостро-акту
альна, як було колись — а 
може й ще більш пекуча сьо 
годні. Одначе ми вже бачи
мо „світло на кінці туне
лю"; вже можна собі хоч 
уявити час, коли в Україні 
буде вільна, незалежна, 
самостійна держава, з влас
ним урядом, власною еко
номією — одним словом, 
нормальна країна у світі. 
Тому, що Україна є з при
роди багата, то можна собі 
уявити українську державу, 
яка не потребуватиме більш 
економічної, чи будь-якої 
іншої допомоги зі світу, а 
навпаки, зможе сама допо
магати іншим, біднішим 
країнам світу. Які тоді роз
винуться взаємини між Ук
раїною, а її вихідцями в сві
ті? 

Чи буде пам'ятати про 
нас наш материк, коли вже 
не буде нас потребувати? 
Чи наші близькі, теплі сьо
годнішні стосунки тоді забу 
дуться? Бож багато країн 
світу не дбає про своїх емі
грантів взагалі. Наприклад: 
чи Японія колись дбала про 
японців у світі? 

Але інші держави тих 
стосунків із своєю діяспо
р о ю не рвуть. Візьмімо, 
наприклад, Ізраїль: жидів
ська діяспора, хоч часами й 
свариться із урядом в Єру
салимі, але його дуже ак
тивно пітримує фінансово і 
дипломатично. А зате Із
раїль дбає про жидів у СС
СР. І інші уряди допома
гають своїм емігрантам. 

Тепер, коли щойно буду
ються фундаменти українсь 
кої державносте, є час, ко

ли треба про це подбати, 
щоб стосунки поміж мате
риком, а діяспорою були 
назавжди живі й корисні 
обом сторонам. Для Украї
ни це буде завжди корисне: 
діяспора може бути для на
шої країни „мостом у сві;г", 
як в торговельних, фінансо
вих, економічних, так і в 
політичних ситуаціях. Як 
сказав Іван Драч: „Якщо б 
Україна не мала своєї діяс
пори, то таку треба було б 
видумати..." Це дуже вигід
но кожній країні мати своїх 
людей усюди по світі, лю
дей, які знають і розуміють 
ті закордонні країни і мо
жуть служити посередника
ми у всіляких трансакціях. 
Є і інший аспект цієїсправи, 
а саме; культурні стосунки. 
Знову ж діяспора може слу
жити „мостом" для обміну 
культурними здобутками 
між Україною, а народами 
світу. 

Але й діяспора повинна 
мати користь із свого мате
рика. Покищо всяка допо
мога була одностороння — 
від діяспори в Україну. Чи 
Україна не має ніяких зобо
в'язань супроти своїх зем
ляків в світі? Це конечне, бо 
вкінці поодинокі люди з 
діяспори перестануть допо
магати материкові, вкінці 
вони вважатимуть, що вони 
вже свою повинність вико
нали. Щоб стосунки затри
мались назавжди, обі сто
рони мусять почуватись, 
що це в їхню користь. 

Що ж може діяспора спо
діватись від України? Ми не 
говоримо тут про якусь 
матеріяльну допомогу, бо 
покищо Україна не має нг. 
це спроможностей (хоч в 
майбутньому, коли наша 
земля вже розбагатіє, то 
можна буде сподіватись, 

що вона допомагатиме тим 
найбіднішим українцям в 
світі, в таких країнах, як Па
рагвай, чи Бразилія, чи Си
бір). Але навіть сьогодні 
вже можна говорити про 
політично-культурні жести 
з боку українського уряду в 
сторону „діяспорних україн 
ців". Специфічно, ми повин
ні почати спільно (себто 
представники України і діяс 
пори) думати про законо
давство в Україні, яке буде 
нормувати стосунки поміж 
Україною, а тими діяспор-
ними українцями. Я маю на 
увазі щось на зразок Ізраїль 
ського „закону про пово
рот" („Law of Return"), який 
подає легальну базу для 
членів жидівської діяспори 
в світі, у жидівській державі 
Ізраїль. 

Поперше, такий закон 
мусить нормувати дефіні
цію „діяспорного україн
ця", який мав би певні права 
й привілеї в українській дер
жаві. Це могло б, наприк
лад, виглядати так: україн
цем вважається кожна лю
дина в світі (яке громадян
ство вона не мала б), якщо 
вона або народилась на те
риторії теперішньої Украї
ни, або є щонайменше на 50 
відс. кровно українського 
походження (дефініція ізра
їльська для нас не підхо
дить, бо полягає або на 
релігії, або на етнічній при-
належности матері). 

Деталі цієї дефініції треба 
буде розпрацювати, а це не 
буде легко. Мені тут йдеть
ся лиш про сам концепт 
, ,діяспорного українця", 
який повинен бути точно 
спрецизований законами 
української держави. 

Права діяспорних україн
ців. 

Які права мали б ті „діяс-
порні українці"? Я думаю, 
що відповідний закон пови
нен би надати їм щонай
менше такі можливості: 

(Закінчення на стор. 3) 

Серед них все нуртувала 
думка про створення своєї 
ветеранської організації , 
яка давала б можливість 
об'єднати їх в одну громаду 
та координувати всю їхню 
діяльність. Та, на жаль в 
окупованій поляками Захід
ній Україні не було цих 
можливостей. Польська по
ліція пильно стежила за 
кожним січовим стрільцем, 
що проявляв громадську 
діяльність та дбала, щоб 
колишні українські вояки не 
організувалися. 

Щойно після Другої сві
тової війни, коли значна 
частина січових стрільців 
опинилася в Західній Евро-
пі, мали нагоду організу
вати своє товариство. В 
літі 1947 року оформився 
перший гурток Усусусів в 
Берхтесбадені, який видав 
заклик до всіх УСС-ів у 
вільному світі, перевів реє
страцію, а в лютому 1948 
року відбувся перший з'їзд 
січових стрільців в Реґенс-
бурґу. Весною 1948 року 
вже було згуртованих 209 
січових стрільців на терені 
Німеччини. Братство УС
С-ів почало і виявило живу і 
рухливу діяльність. Рівно
часно в обличчі внутрішніх 
непорозумінь і розбиття 
н а ш о ї сп ільноти р і ш и л о 
звернутися до провідних 
громадських чинників із 
вимогою — об'єднатися до 
позитивної праці в користь 
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СТРІЛЕЦЬКОМУ РОДУ 
НЕМА ПЕРЕВОДУ 

обездоленої Батьківщини. 
Братство у своїй праці все ж 
таки найбільше уваги при
святило проблемам утри-
валення культу стрілецьких 
традицій серед нашої мо
лоді, а особливо пласто
вої молоді. 

У 1948 році почався ма
совий виїзд нашої еміграції 
за океан. За старанням емі
граційного реферату Брат
ства, утворено представни
цтво Братства в ЗСА під 
проводом Івана Поритка, 
якому у великій мірі вда
лося довести до злиття ве
теранських організацій в 
ОбВУА, в склад якого увій
шли: Українська Стрілець
ка Громада, Братство Усу
сусів, та колишні члени єв
ропейських СУВ і ОУК, 
причому Братство затрима
ло характер автономної ча
стини ОбВУА. 

Братство УСС тісно спів
працювало з ОбВУА й інши 
ми українськими ветеран
ськими організаціями і успі
шно причинилося до роз
будови Суспільної Служби 
Комбатантів. У 1948 році 

відновлено видавництво 
,,Червоної Калини".Однак 
ця видавнича діяльність зу
мовлена важкими скиталь-
ськими обставинами була 
дуже скромна. Однак, не 
зважаючи на це, видано ряд 
книжок з тематикою про 
січове стрілецтво і його іде
ологію соборно-держав
ницької думки, яка все і 
всюди противилася крикли
вому патріотизмові, само
закоханий), духовому при-
мітизмові, та вузькому пар-
тійництву. 

Жорстока окупація кому
ністичним режимом всіх 
земель України припинила 
будь-яку діяльність нашого 
організованого життя після 
Другої світової війни. Всі 
наші історичні матеріяли і 
мемуаристика із визвольної 
боротьби, на яких вихову
валося нове покоління 20 — 
30 років, у більшості пропала 
під час воєнної хуртовини 
1939 — 1945 років. Кому
ністичний режим мав до 
певної міри успіх, бо мо
лоде покоління, яке ви
росло і оформилося під ко

муністичним режимом не 
мало нагоди запізнатися з 
історією і матеріялами на
шої минувшини. Та це дуже 
скоро змінилося, коли прий 
шла ґорбачовська перебу
дова. Стихійно і спонтанно 
народ повернувся до своїх 
історичних традицій і почав 
всіми засобами відновлю
вати і відгребувати мате
ріяли про свою історію дав
ньої і новітньої боротьби за 
свої державні права і своє 
славне минуле. І у цьому 
випадку стрілецька тра
диція і принципи взаємної 
терпеливости, льояльно-
сти, та глибоке патріотичне 
зрозуміння спільного іде
алу промовила до широких 
мас, а особливо молодого 
поколінню на рідних зем
лях. Стрілецька ідея в цьо
му переломовому історич
ному моменті відродженої 
нації, яка настоює за прий
няття засад є проти групо
вих амбіцій і боротьби за 
першенство, стала мобілі-
зуючим чинником відрод
ження. Ми є свідками вели
ких походів до могил січо
вих стрільців, щоб віддати 
їм належну пошану за їхні 
заслуги у відродженні зброй 
них сил нашого народу і 
зачерпнути нових сил і на
прямних у перебудові ново
го демократичного ладу 
для нашого народу. 

(Закінчення на стор. 3) 

Про 

Про поворот у минуле 
та історичну правду 

Чи це справді вже про-
минуло два роки від часу, 
коли у Львові вперше сво-
бідно відзначали Листо
падовий зрив на великій 
спортовій площі? Чи 
справді вже так довго, 
як ми сиділи тут, огля
даючи перше відео із то
го свята, глибоко зво
рушені тим трохи наїв
ним, але як щирим від
творенням стрілецько ї 
слави, стрілецької пісні 
та навіть тих давніх 
стрілецьких одностро
їв, що заховалися хіба в 
театрал ьних реквізи
тах? 

І ось з нами черговий 
перший листопад, але 
яке багатство подій ді
лить ці цьогорічні роко
вини від тих, що їх тоді 
вперше львівська молодь 
відважилася після дов
гих років публічно від
значати. 

Десятки національних 
свят, демонстрацій, від
значень наших героїв із 
Першої і Другої світової 
воєн, а передусім 24-те 
серпня і проголошення 
суверенности України. 

Чи не забагато тих 
святкувань на такийвід-
носно недовгий час? Але 
ми розуміємо наших бра 
тів з України — вони 
щойно тепер можуть 
відзначати це славне ми
нуле, що для нас на інших 
місцях поселення було 
невідкличною тради
цією протягом цілого 
півсторіччя. Наші зем
ляки бажають заповни
ти цю глибоку прогали
ну нашої історії, якої не 
вчилися молодші поко
ління і яка для них щой
но тепер стоїть від
критою. Вони — немов 
повертають коло істо
рії, немов хочуть жити 
минулим, хоча життя у 
них іде тепер блиска
вично вперед і події пере
ганяють одна одну. 

А тим часом де не по
глянеш — повертається 
минуле. Газети Захід-
ньої України повні дав
ніх спогадів, журнали 
друкують історію січо
вих стрільців, відновле
но Літопис „ Червоної 
Калини", перевидано збір 
ку пісень „Ойу лузі чер
вона калина", повість 
Романа Купчинського 
„Курилася доріженька" 
одним словом, це, що для 

нас давно перестаріле — 
там видається новим. 
Не диво, що і всі залюбки 
співають давні пісні сі
чових стрільців, а пісня 
„ Ой у лузі" стала немов 
другим гимном, при спі
ванні якого усі встають, 
а молоді люди при кож
ній святочній нагоді вдя
гаються у давні стрі
лецькі однострої. 

„Нам треба поверну
ти людям історичну 
правду" — сказав голов
ний редактор журналу 
„Дзвін" Роман Федорів 
та ініціятор літопису 
„ Червоної Калини" уроз 
мові з нами в редакції га
зети „Свобода", а та
кож повторив це на пу
блічній доповіді в Ню 
Йорку. Це безумовно ду
же важливе та відпові
дальне завдання. Хто це 
сказав, що люди, які не 
знають своєї історії при
суджені долею її повто
ряти? 

Тільки тепер, коли на
ші земляки на Батьків
щині так пильно і з ве
ликим зацікавленням ви
вчають ці частини на
шої історії, які їм не 
були відомі, насуваєть
ся повалене питання — 
хто ручається зате, що 
усі матеріяли, є на 100 
відсотків згідні із прав
дою? 

І хто перевіряє чи всі 
спомини, все, те, що по
падає в руки нових чи
тачів, не є дещо „при
крашені" чи змінені, за
лежно від того, хто їх 
писав? 

Нам вже декілька ра
зів довелося попасти на 
спомини із другої світо
вої війни, в яких є факти 
сумнівної вартости, бо 
ми самі дещо із того 
пережили. Чи добре, 
отже, щоб в такому ви
ді приймали хід подій ці 
молоді українці, які те
пер так спрагнені дізна
тися точно все, що тво
рило історію нашого на
роду від 1914 року? На 
жаль, творці Листопа
дового зриву ледве чи ще 
є між живими. Віримо 
однак, що принаймні цей 
відтинок був критично 
і правдиво вписаний у 
нашу історію і літера
туру. 

О К А 

ГОЛОВА РОСІЙСЬКОЇ Православної Церкви Алєксєй II 
відвідає на початку листопада З'єднані Стейти Америки, 
куди він прибуде після завершення візити в Англію. У 
поїздці Патріярха Московського і Всієї Руси супроводжу
ють голова Ради зовнішніх відносин патріярхії Митропо
лит Кирило, вікарій Арсеній, особистий асистент мати 
Філарета Смирнова та інші духовні особи. 

АМЕРИКАНСЬКА ПОШТОВА служба нарешті визнала 
незалежність Прибалтики: в останньому випуску її 
видання „Постал буллетін" сказано, що віднині Латвія, 
Литва і Естонія будуть подані окремо від С С С Р у 
довіднику „Інтернешенел мейл менюял". З минулого року 
держави Прибалтики випускають власні поштові марки. 

Юрій Стефанівський 

подвижник 
НАЦІОНАЛЬНОГО 

ВІДРОДЖЕННЯ 
У листопаді минає 106 років з дня народження 

відомого в свій час на Україні політичного та громадсько
го діяча, мого діда по мамі, Михайла Куриленка. 

Протягом останніх п'ятдесяти років ім'я його було в 
СССР під забороною і якщо в поодиноких дисертаційних 
писаннях совєтських т. зв. вчених — мистецтвознавців 
згадувалась Косівська мистецько-промислова спілка 
„Гуцульське мистецтво" яку заснував і багато років 
очолював дід, то лише для паплюження. Між тим, 
інформацію про спілку та її керівника знаходимо в 
чисельних публікаціях у діяспорі. 

Змінилися часи, до українського народу повертають
ся імена подвижників, які віддали життя за його від
родження. 

Хто такий Михайло Куриленко? 2-го листопада за 
старим стилем 1885 року в Коропі Чернігівської губернії 
на Україні в родині Прокопія та Віри Куриленків наро
дився син Михайло. Сім'я була не з багатих, лише в 1909 
році закінчив він Кролевецьке міське училище. Вищу освіту 
здобув в Київському педагогічному інституті, потім як 
директор гімназії в місті Кам'янці-Подільському на 
Поділлі. Стояв на твердих самостійницьких позиціях. 

Під час визвольних змагань 1917-1920 років Михайло 
Куриленко у вирі політичної боротьби. Він член Уряду 
УНР, державний комісар УНР на Поділлі. І Мазепа, 
колишній прем'єр уряду УНР та Н. Полонська-Василенко, 
професор Українського Вільного Університету у Мюнхе
ні, стверджували, що професори В. Біднов, І. Олієнко та М. 
Куриленко належали до опозиції уряду Мазепи, вважа
ючи його занадто соціялістичним. 

Знаючи про жорстокість большевицьких орд Кури
ленко з родиною переїхав у Західню Україну і в 1922 році 

' оселився в Косові на Гуцульщині. 
Зачарований красою Карпат, талановитістю гуцулів, 

в 1923 році дід разом і з греко-католицьким священиком 
о. Герасимовичем заснували мистецько-промислову 
спілку „ГуцУ л ь с ь к е мистецтво", першими художниками, у 
який працювали його дружина Валентина та донька о. 
Герасимовича Анна, з годом відома майстриня, член 
Спілки художників. 

Відроджуючи традиції старого українського кили
марства, широко використовуючи гуцульські мотиви, 
Михайло Куриленко залучив до праці у спілці відомих 
українських мистців, як вихідців із СхідньоГ України, з 
якими був знайомий раніше — Петра Холодного та його 
сина, також Петра Павла Ковжуна, Василя Крижанівсько-
го , Миколу Бутовича, Роберта Лісовського, Василя 
Дядинюка, так і галичан — сестер Олену та Ольгу Куль-
чицьких, Ярославу Музикову, Михайла Осінчука, Свято
слава Гординського та інших. Спілка стала відомою, її 
продукція розійшлася по цілому світі, закуповувались до 
найкращих збірок та музеїв Европи та Америки. Зокрема, 
загальновідомий гобеліновий килим, відтворений за 
проектом мистця-графіка Роберта Лісовського за фраг
ментом килима — власности гетьмана Івана Мазепи, який 
належав родині львівських меценатів Шепаровичів і 
пізніше був подарований Ольгою Кузьмович Українсь
кому музеєві у Ню Йорку, ще один килим із того ж музею, 
подарований Софією та Олександром Бісиками. 

Ось що писав у 1930 році відомий український 
мистецтвознавець та історик Микола Голубець: „Пер
ший крок у поверненні народних традицій зробила 
мистецько-промислова спілка в Косові біля Коломиї 
„Гуцульське мистецтво"... І далі „...ми мусимо звернути 
увагу там, де говориться про ренесанс українського 
килимарства". 

Килими не були єдиною продкуцією спілки „Гуцуль
ське мистецтво" . Вона займалась також ліжниками, 
вишивкою, керамікою (майстри Цвілик, Вербівська, 
Кошак), різьбою в дереві (майстри Гондурак, брати 
Корманюки, Шкрібляк з Яворова та Тимків з Москалів-
ки). 

У 1936 році спицеа разом із Львівською жіночою 
кооперативом) „Труд"'влаштувала виставку — продаж 
українського одягу за розробленими С. ^ординським 
моделями стилізованими на основі народної ноші. Одяг 

оздоблювався народними вишивками і був надзвичайно 
модним. 

Всі ті роки пліч-у-пліч з Михайлом Куриленком йшла 
його дружина, Валентина. Вчителька за освітою, аристо
крат за походженням, людина високого інтелекту, вона 
зібрала багатющу колекцію гуцульських та буковинських 
вишивок низзю та хрестом, яку використовували органі
зовані нею надомниці-вишивальниці при виготовленні 
обрусів, серветок, жіночих блюзок і яку вона зуміла 
зберегти, перенести пізніше через етапи, тюрми і табори, 
через Казахстан і Сибір. 

Діда заарештували вже в жовтні 1939 року, але після 
протестів робітників спілки випустили і навіть призначили 
директором Косівського художнього технікуму, а у грудні 
того ж року арештували вдруге. Далі — невідомість і лише 
напис на фамілійному гробівці „Михайло Куриленко 15. 
11. 1885 — 194..." 

Його дружину і доньку арештували у квітні 1940 року і 
вивезли до Казахстану, а потім у Сибір. Там, у тайзі за 
Уралом, назавжди залишилася бабуся, там мама загалом 
пробула 30 років. Я шукав могилу діда давно, неодно
разово звертався до прокуратури та К Ґ Б Івано-Франківсь
кої области і республіканської, через наших народних 
депутатів України — до колишнього прокурора республі
ки Потебенька, автора сценарію та режисера скандально 
відомої справи народного депутата Степана Хмари — 
відповідей або не було взагалі або присилали формальні 
відписки, мовляв, немає документів в архівах. 

І лише раз щесь не спрацювало у цій страшній 
налагодженій ще Берією та Вишинським машині — Івано-
Франківська обласна прокуратура відповіла мені півтора 
року тому (цитую дослівно) „в картотеці Івано-Франків
ської т ю р м и мається запис про те, що Куриленко 
Михайло Прокопович знаходився в тюрмі, заарештова
ний за скоєння злочину, передбаченого ст. 54-13 Кримі
нального кодексу УРСР (активної дії або боротьби проти 
робітничого класу та революційного руху) і Шквітня 1940 
року відправлений у Житомир. В архівахУВС-УКДБ Жи
томирської области ніяких даних про Куриленка немає..." 

І хоча дід не реабілітований досі, я вірю, що у вільній, 
незалежній Українській Соборній Державі, якій він віддав 
все своє життя, його ім'я займе належне місце. 



СВОБОДА, СУБОТА, 2-го ЛИСТОПАДА 1991 

Стрілецькому. 
(Закінчення зі стор. 2) 

Січові стрільці в окопах на Маківці в 1915 році. 

Ця велика пошана і заці
кавлення стрілецькою ідеєю 
дало поштовх до ґрунтов
ного досліджування історії 
січового стрілецтва. За цей 
короткий час появилися по
важні праці наших моло
дих науковців і дослідників 
в яких інтенсивно інтерпре
тують і аналізують життє
здатність стрілецької тра
диції і їхній вклад у скарб
ницю відродженої мазе-
пинської ідеї і традицію 
соборности. Закінчимо цю 
статтейку словами славно
го четаря Івана Балюка, яка 
може найкраще схаракте
ризує історичне значення 
збройного виступу січових 
стрільців в новітній історії 
українського народу. Він в-
літку 1915 року, коли сотня 
Вітовського відпочивала 
після переможного бою під 
старими мурами княжого 

замку Галича, писав тоді в 
своєму листі з фронту: „Ти
хо було між нами. А в тій 
тиші чули ми як щось не
зломне, мов залізо і ґраніт 
пронизує ряди наші, а лу-
чить нас з тим давнім, що 
тут дрімає, як концентру
ється , велика, елементарна 
сила, що вже перейшла Ру
бікон, сказала в нас своє 
перше слово і вже ломить, 
вже прориває собі дорогу. 
Ми чули, що ми мов щіли
на, через яку прорвалась 
перша струя тієї енергії, яка 
за віки назбиралася і неза
довго прорветься щілиною, 
мов розбурхане море, і ні
хто не покладе їй — ні 
запори ні стриму". 

Ось це є кредо січових 
стрільців, яке пориває до 
чину нашу відроджену на
цію під теперішню пору. 

Відділ УАКРади в Рочестері 
відбув збори 

В неділю, 20-го жовтня, 
Відділ Української Амери
канської Координаційної 
Ради в Рочестері, HL Й., від
був свої перші річні загаль
ні збори. 

Увага присутніх була 
звернена на представника 
централі УАКРади Євге
на Стахова. В своєму слові 
гість представив яскраво 
ролю і значення УАКРади 
в світлі останніх подій в 
Україні. Крім членів Від
ділу була численна участь 
громадян нечленів, які бу
ли зацікавлені працею Від
ділу УАКРади, та рівнож 
ставили питання гостеві, 
отримуючи задовільні від
повіді. Збори вибрали нову 
15-членну Управу, яку очо
лив вдруге мґр Андрій Сте-

Корисним явищем зборів 
був факт, що в Управу Від
ділу увійшли активні пред
ставники української пра
вославної громади Павло 
Прокопенко і Олександер 

Скібіцький. 
Сходини закінчено при 

каві та солодкім, які при
готовили членки Відділу 
УАКРади. 

Дня 22-го жовтня за іні-
ціятивою 47-го Відділу СУ А 
відбувся в українській ка
толицькій церкві св. Йоса-
фата о год. 7-ій вечора Бла
гальний Молебень в намі-
ренні проголошення самос
тійної української держави 
та українського народу. Па-
рох церкви св. Иосафата 
о. Бумбар і його помічник 
о. Винар привили молитви, 
а численні присутні грома
дяни молитовним співом до 
Бога і до Божої Матері про
сили о поміч для України: 
„Прийми нас усіх під Твій 
омофор і провадь нас у дру
ге світле тисячоріччя нашо
го Свято-Володимирівсь-
кого християнства до прос-
лави Божого Царства в сво-
бідній Україні. Царице Ук
раїни, вислухай нас і спаси 
нас". 

С. А. 

Д-р МАРКО ЛУЦЬКИЙ 
ДЕНТИСТ 

Адреса: 

ЗО East 40th Street, Room 706, New York, N.Y. 10016 
Tel.: (212) 697-8178 

СПЕЦІАЛІСТ В РОДИННІЙ І КОСМЕТИЧНІЙ ДЕНТИСТИЦІ. 
Впродовж 18 літ обслуговує українсько-американську гро
маду, лагідною, чемною опікою для дітей і старших корис
ною, вигідною із модерним вирядом і найновішою технікою. 
Підготовляється профіляктику і вичерпну програму для 
кожного пацієнта відповідно до його особистих потреб. 

Д-р РОБЕРТ КЕЙБІДА 
7855 Springfield Avenue, Maplewood, N.J. 07040 

Телефонуйте за домовленням ранком або вечером на число 
(201)761-4831 

Забезпечення. — Готовість допомоги в кожному часі. 
Для нових пацієнтів перевірка і приватна консультація. 

Листопад — це місяць Українських Воєнних Інвалідів. 
Вшануйте в листопаді велику жертву своїх інвалідів Визвольних Змагань і зложіть 
щедрий даток на Національний Листопадовий Дар Українським Воєнним Інвалідам. 

Датки проситься пересилати на адресу: 
SOCIAL SERVICE OF UWV 1321 w. Lindiey Ave., Philadelphia, Pa. 19141 

Недавно в конференцій-
ній залі каси „Самопоміч" 
в Чикаґо відбулася зустріч 
з виборним касиром Ілли-
ной Патриком Квином. В 
зустрічі взяли участь: Ро
ман Мицик, президент каси; 
Богдан Ватраль, екзекутив
ний директор-касир; Павло 
Олексюк, директор інфор
мації; інж. Дмитро Григор-
чук, голова ЦУКА; Омелян 
Плишкевич, голова Світо
вого Об'єднання Коопера
тив; д-р Микола Домашев-
ський, заступник голови 
УАКРади; д-р Богдан Тка
чук, голова Руху в Чикаґо; 
інж. Зеновій Туркало, голо
ва Відділу УАКради; Уля-
на Гриневич, Іван Печенюк 
і Роман Бігун, директори 
каси. 

П. Квин поінформував 
присутніх, що він прибув до 
української каси „Самопо
міч" на рекомендацію його 
фінансової комісії, в якій 
одним з членів є д-р М. До-
машевський. В своєму сло
ві касир Стейту Іллиной 
висловив признання про 
добрий стан Українського 
Села та каси „Самопоміч", 
яка жителям цієї околиці 
уділяє позички, як також 
він признав, що каса „Са
мопоміч" добре розвиваєть 
ся і є солідною фінансовою 
інститутуцією в стейті Ілли
ной, і тому він поінформу
вав присутніх, що його бю
ро з приємністю і довір'ям 
ульоковує в нашій касі 2 міл 
дол. 

Опісля відбулася виміна 
думок, в якій заторкнено 
ряд фінансових справ нашо
го стейту*-• а також госпо
дарські пляни на майбутнє 
П. Квина. Між іншим дея
кі з них: ульокування 1 / 2 
біл. дол в громадських фі
нансових установах для 
пожвавлення економіки 
стейту; признання низько-
процентових позичок пот
ребуючим ветеранам остан
ньої війни на Близькому 
Сході та молодим супруж-
жям, що вперше купують 
хати. 
П. Квин є також за допо
могою аграрним районам 
стейту дорогою низькопро-
центових позичок^ чи то 
ульокуванням фондів в фер
мерські банки. 

Заторкнемо також мож
ливість допомоги Україні. 
На кінець екзекутивний ди
ректор-касир Б. Ватраль 
подякував касирові за відві
дини та за його довір'я до 
нашої української установи. 

Катерина Д ом аш енська 

Зустріч із стейтовим касиром П. Квином 

Під час зустрічі (в першому ряді зліва): інж. Д. Григорчук, Р. Мицик, П. Квин, У. 
Греневич, Б. Ватраль і І. Печенюк; (в другому ряді): М. Домашевськиіі, О. Плишкевич, 

д-р Б. Ткачук, Ю. Бозьо, 3. Бігун і інж. 3. Туркало. 

ФУНДАЦІЯ = 
УКРАЇНСЬКОГО = 

ВІЛЬНОГО І 
УНІВЕРСИТЕТУ § 

ЕЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ § 
| ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ! = 

І Ukrainian Free University | 
= Foundation, Inc. = 
5 P.O. Box 1028 § 
Willi New York, N.Y. 10276 |„j= 

Округа СУА в Огайо вислала 
4.5 тонни книжок в Україну 

Американська неприбут
кова харитативна організа
ція „Сейбер" висилає без
платно книжки до Серед
ньої і Східньої Европи. За 
старанням Тані Витвиць-
кої, яка очолює в цій орга
нізаці ї в ідд іл о с о б л и в и х 
проектів, створено програ
му , ,Книжки в Україну" . 
Цей американсько-україн
ський фонд одержав в Укра
їні назву „Сейбер-Світло". 
С о ю з Українок Америки 
став одним з партнерів діяс-
пори, які створили цей фонд 
фінансовими пожертвами 
та працею своїх членок. За 
почином Лідії Білоус, член
ки Головної Управи СУА, 
перші транспорти книжок в 
Україну приготовили укра
їнці, добровольці з околиці 
Бріджпорту — осідку Фон
ду Сейбер. 

З ініціятиви Дарії Горо-
диської члена Управи Ок
руги СУА в Огайо, на Між
окружну конференцію ок
руг Північного Ню Иорку і 
Огайо запрошено з раме-
ни культосвітньої референ-
тури Ольгу Ісаєвич, дирек
тора Фонду „Сейбер-Світ
ло" у Львові, з доповіддю. 
Розуміючи вагу інформа
ції, якої Україна так дуже 
потребує тепер, коли почи
нає будувати свою державу, 
Окружна Управа СУА Ога-
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• Купно та продаж кооперативних помешкань — кондомініїв 
— домів — реальностей для інвестиційних цілей 

• Заповіти (тестаменти) 
• Акція після особистого поранення, тощо 
• Розводові справи 

йо запросила Ольгу Ісає
вич також до Клівленду-
Парми з доповіддю про 
Фон д „Сей бер-Світло7.'Оль
га Ісаєвич надзвичайно ці
каво розповіла численно 
зібраним присутнім про 
труднощі, які довелося їй 
перебороти при створенні 
Фонду „Сейбер-Світло" у 
Львові. 

Найтяжче було з примі
щенням для 60,000 книжок, 
які вже в двох пакунках 
надійшли до Львова, та для 
людей, які їх каталогують 
та видають. Покищо Нау
кова бібліотека Львівсько
го університету відступила 
тимчасово Фондові 2 залі. 
Книжки користуються ве
ликим попитом. З них ко-
ристають науковці, учите
лі, студенти, бібліотеки та 
інші установи. Фонд „Сей
бер-Світло" розсилає книж
ки до різних областей і міст 
України. Навіть з Іркутсь
ка приїздили представни
ки Українського Націона
льного Центру за книжка
ми. Крім англомовних кни
жок з різних галузей знан
ня висилається українські 
книжки: наукові, історичні, 
словники, регіональні збір
ники і дитячу літературу. 

Заклик Окружної Управи 
С У А та допов ідь О л ь г и 
Ісаєвич увінчалися великим 
успіхом. Громадяни Клів
ленду принесли сотні кни
жок і журналів та склали 
гроші на їх пересилку. Ус
танови Клівленду — Парми 
пожертвували також щедро 
на ту ціль. 

Акцією „Книжки в Укра
їну" і реклямою її зайняла
ся в заступстві перешкодже-
ної культосвітньої референт 
ки Дарія Городиська, сек
ретар Округи. Вона гости
ла в себе тиждень О. Ісає
вич. їздила з нею до Піт-
сбурґу, де О. Ісаєвич мала 
доповідь про Фонд „Сейбер 
-Світло". Крім того влаш
тувало їй інтерв'ю зі Степа
ном Зорієм для українсь
кої радіопрограми. 

Ми одержали від людей 
багато дуже цінних книжок: 
2 Енциклопедії Британіка, 
Джуніор Британіка, Енци
клопедію Амерікана, Енци
клопедію Ваґнаілс, 3 укра
їнські гаслові енциклопедії 

Кубійовича, юридичну ен
циклопедію у 85-ти томах, 
університетські підручни
ки і тексти викладів до нав
чання англійської літерату
ри, підручники і авдіотась-
ми до навчання французь
кої мови, 14 томів Літопи
су У ПА, багато українсько-
англійських і англійсько-ук
раїнських словників, медич
ної л ітератури та інших 
цінних книжок. 

О. Ісаєвич раділа дуже з 
енциклопедій, бо у Львові 
навіть бібліотека універси
тету не має енциклопедії 
Британіка ані української 
енциклопедії Кубійовича. 

Півтора тижня союзянки 
трьох Відділів СУА в Клів
ленді приготовляли книж
ки до висилки, сортували, 
робили списки і вкладали 
їх до пачок. Це були голо
ва Округи І ванна Шкарупа, 
Юльга Дем'янчук, Марія 
Антонів , Олена Мовчан, 
Марта Сидір, Емілія Ру
син, Дарія Микита, Люба 
Боднар, Стефанія Балагут-
рак, Ярослава Ґерґель, Да
рія Городиська, Євгенія Гі-
щинська, Юлія Трач, Дора 
Сторожинська і Дозя Кріс-
лата. Дуже нам помогли 
Степан Гіщинський і Ярос
лав Сидір. Вони виконали 
найважчу роботу, пакували 
і важили пачки. Готові пач
ки (зі списками) принесли: 
подружжя Міляни (12) і п. 
Сміґуровський (8). 

Ми вислали 60 пачок (70 
фунтів кожна), а 18 чекають 
ще на висилку іншим тран
спортом. Вага книжок 4.5 
тонни. Книжки вислано до 
Фонду „Сейбер" в Бридж-
порт, а звідти їх посила
ють кораблем до Ґданська, 
а опісля вантажними маши
нами прямо до приміщення 
„Сейбер-Світло" у Львові. 
За висилку книжок першого 
транспорту ми заплатили 
603 дол. На функціонуван
ня програми „Сейбер-Світ
ло" зібрали коло 1000 дол. 
69-ий Відділ в Л ь о р е й н , 
Огайо, привіз до нас книж
ки і 290 дол на оплату ви
силки. 7-ий Відділ в Акро-
ні, Огайо, і 116-ий Відділ в 
Ірі , Пенсильванія , зайня
лися самі висилкою кни
жок. шж „ 

М. С. 

У ВІВТОРОК, 29-ГО ЖОВТНЯ, з пагорбів, що оточують 
Бейрут, буде випущено ракету, яка вцілила в будинок 
американської амбасади, розташований в християнському 
передмісті Аукур. Поліція вважає, що цю акцію застосу
вали проіранські ііііїтські сили, які раніше погрожували 
завдати ударів об'єктам країн учасниць Мадридської 
міжнародної конференції. 

Україна... 
(Закінчення зі crop. 2) 

* Вони м о г л и б стати 
відразу (без якогось періо
ду чекання) повними грома
дянами України, якщо б 
подали прохання в ційспра-
ві і доказали свої кваліфіка
ції. 

* Вони були б тоді повно
правними громадянами Ук
раїни, на рівні всіх інших 
громадян, і могли б канди-
дувати на всі державні поса
ди в уряді України; очевид
но, вони мали б тоді і всі 
обов'язки звичайних грома
дян України. 

* Вони могли б мати по
двійне громадянство (в Ук
раїні і в якійсь іншій країні), 
якщо б ця друга країна на це 
погодилась. 

* Навіть ті діяспорні ук
раїнці, які не прийняли б ук
раїнського громадянства, 
могли б бути власниками 
реальностей на територі ї 
України (землі, будинків, 
підприємств тощо), так, які 
громадяни України; вони 
могли б займатись торгів
лею, індустрією, фінанса
ми тощо на території Ук
раїни і працювати для ук
раїнського уряду. 

* Діяспорні українці мали 
б першенство перед чужин
цями на праці в українсь
ких амбасадах, консулятах, 
торговельних місіях та ін
ших представництвах ук
раїнської держави в світі. 

* Уряд України дбав би 
про це, щоб діяспорних ук
раїнців не гнобили і проти 
них не дискримінували в 
їхніх країнах поселення; ук

раїнський уряд заступався 
б за них, якщо б була на це 
потреба. 

* У випадку якоїсь ката
строфи (війни, революції, 
тощо) Україна відкрила б 
двері і масово прийняла втї-
качів-українців із якоїсь за-
гроженої частини світу. 

Знову ж, деталі такого 
закону треба розпрацюва-
ти; тут йдеться лиш про сам 
концепт закону, який ви
значував би взаємини по
між у к р а ї н с ь к о ю д е р ж а 
вою, а українською діяспо-
рою. Я думаю, що якщо б 
Верховна Рада України 
прийняла якийсь того роду 
закон, то це вийшло б на 
велику користь не лише для 
діяспорних українців, але й 
для самої України, бо за
безпечило б для неї в май
бутньому позитивне на-
ставлення досить впливо
вих українських громадян в 
різних країнах світу і зв'я
зало б їх назавжди з мате
риком, дало б їм ініціяти-
ву інвестувати матеріяльні 
засоби в Україну, і забезпе
чило б для України послуги 
кадри експертно-кваліфіко
ваних осіб для диплома
тичної служби, торговель
них контактів , технічної 
допомоги тощо. (До речі — 
так роблять і інші колишні 
республіки СССР: ось, на
приклад, Вірменія недавно 
назначила одного амери
канського вірменина на мі
ністра зовнішніх справ ) 

Але найважливіше — та
кий закон був би справед
ливий і добродійний для 
всіх українців у широкому 
світі, чи в Україні чи в діяс-
порі. 

Замість квітів на могилу 

бл. п. д-ра Ярослава Миндюка 

родини ТРЕШНЬОВСЬКИХ і РОЩАКОВСЬКИХ 

У СОРОКОВУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
нашого ТАТА, ДІДА і ПРАДІДА, Ісповідника віри 

о. крилошанина 
МИХАЙЛА ОСАДЦИ 
колишнього пароха церкви св. арх. Михаїла в Ходачкові 
Мені™ (кили Тернипшін), котрий помер, як мученик за 
^ толяцьку^ і ру ' у і т ^р^в і ой і й тундрі Воркути - Абезь 

будуть відслужені 

СВЯТІ ЛІТУРГІЇ з ПАНАХИДАМИ 
в четвер, 14-го листопада 1991 р. 

в церквах: 

1) св. арх. Михаїла в Ходачкові Малім, Україна; 
2) св. Юра у Львові, Україна; 
3) св. Софії в Римі, Італія; 
4) св. Юра в Ню Йорку, Н. Й.; 
5) св. Володимира в Ґлен Спей, Н. Й.; 
6) Пренепорочної Діви Марії в Люрді , Франція. 

Сини: 
МОДЕСТ і дружина ЛЮБА з родиною 
МИРОН і дружина БОГДАННА з родиною 
БОГДАН і дружина ТАНЯ з родиною 
ЛЮБОМИР і дружина ЗЕНОВІЯ 

з родиною 
Доньки: 

ВІРА і муж ЕВГЕН КУШНІР з родиною 
Україна 

ХРИСТИНА, Україна 

Просимо рідних, приятелів і знайомих про участь і молитви. 

ПОДЯКА 
З волі Всевишнього відійшов у вічність 

дня 30-го травня 1991 р. 
мій незабутній 

МУЖ 

бл. п. митрофорний протоієрей 
ЄВГЕН НАРУШЕВИЧ 

Цією дорогою складаю найсердечніші вияви подяки за 
участь у похоронних відправах мого найдорожчого мужа 
о. Євгена. 

єпископові Антонію за очолення похоронних Богослу-
жаиь в церкві св. Покрови, Геркімер, Ню-йорк, Панахиду і 
похорон а церкві-Пам'ятиику св. Андрія в С. Бавнд Бруку, Н. 
Дж. 

льні слова про покійного о. Євгена. 
Щиросердечно дякую Всечесиішим отцям протопресві

терам; В. Дякову, А. Селепині, Б. Желехівському, Ф. Істочину. 

С. Непрілю, П. Гринишииу, Т. Чубеикові. 
Протоієреям: Г. Глинському, І. Кульчицькому, В. Паш-

кові, І. Кулішу. Дякую Всечесиішим Отцям: П. Цимбалі, П. 

Поліщуку. 
Подяка диригентам, та хорам з міста Ютика і Геркімер, 

за їхні співи в часі Богослужень I Панахид, хорові семінарис
тів при церкві-Пам'ятнику св. Андрія в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

Дякую всім, які у світлу пам'ять покійного о. Євгена 
зложили щедрі пожертви на нев'янучий вінок, всім що 
замовили Служби Божі за спокій душі о. Євгена, як рівнож і 
тим котрі прикрасі 

Всім, що прийшли зі 
свої співчуття через пошту чи передали телефонічно і всім 
людям добро! волі, цю так чисельно були присутні на всіх 
Богослуженнях і Панахидах. 

Окрема моя велика подяка сестрицям міста Геркімер, 
і і працювали на кухні в і 

Дякую похоронному заведенню і 
помагали в моєму горі. 

З вибаченням дякую і тим які не є згадані в цій подяці. 
Господь І 

I 

У великому горі дружина 
паніматка АЛЛА НАРУШЕВИЧ 



СВОБОДА, СУБОТА, 2-го ЛИСТОПАДА 1991 Ч. 210. 

ДЕЯКІ АМЕРИКАНЦІ вважають, що гострий тон, який 
нині взяв Вашінґтон у своїх відносинах з ізраїльтянами, 
продемонструє американську об'єктивність і дасть змогу 
З'єднаним Стейтам переконливо грати ролю посередника 
на Близькому Сході. Генрі Кіссінджер пише у статті „Ню 
Иорк Пост", що конфронтація між Єрусалимом і Вашінґ-
тоном приведе до нещастя і тому закликає до діялогу між 
ними. В ході цього діялогу, продовжує колишній держав
ний секретар, ізраїльтяни змушені будуть піти на деякі 
територіяльні поступки. Вони будуть змушені вирішити, 
які території життєво необхідні для їх безпеки і віддати 
решту. Коментуючи теперішнє охолодження відносин між 
Америкою і Ізраїлем, Кіссінджер підкреслює, що кон
фронтація з жидівською державою завоює З'єднаним 
Стейтам тимчасову популярність в арабському світі, 
однак перешкодить їм відігравати ролю неупередженого 
посередника. 

ОФІЦІЙНІ П Р Е Д С Т А В Н И К И Демократичної партії 
передбачали, що якщо республіканець Дейвид Д ю к 
переможе у виборах на пост губернатора Луїзіяни, то 
економіка цього стейту повністю занепаде. Демократи 
також вважають, що президент Джордж Буш повинен 
рішуче відмежуватися від свого однопартійця і публічно 
заявити, що кандидатура Дюка на пост губернатора 
Луїзіяни не підходить „з моральних міркувань", бо він — 
колишній куклакскленець і прихильник багатьох нацист
ських ідей. Дюк вдруге висуває свою кандидатуру на 
губернатора стейту. У 1990 році він кандидував від 
Республіканської партії і програв сенаторові-демократові 
Бенкетові Джонстонові, хоч за нього проголосувало 58 
відсотків білого населення стейту. На думку аналітика 
Демократичної партії Джофрі Гаріна, для перемоги у 
виборах Дюк повинен набрати 66 відсотків голосів білого 
населення. 

УКРАЇНСЬКА ФІРМА О К С А Н А 
ВІДСИЛАЄ ГОТОВІ ПАКУНКИ ДО 

УКРАЇНИ З ЯКІСНИМИ ТА СМАЧНИМИ ХАРЧАМИ 

6 каша гречана 
7 макарони 
8 сухе молоко 
9 кава розчинна 
10 кава в зернах 
11 какао 
12 чай 

1 LB 
З LB 04 OZ 
З LB 04 OZ 
З LB 04 OZ 
2 LB 03 OZ 

10 OZ 
10 OZ 
10 OZ 
09 OZ 

33 FL OZ* 
Загал 
Ціна з пересилкою 
1111 East Elizabeth і 

3 мясо канапкове 
4 паштет печінковий 
5 риж 
6 каша гречана 
7 олія 
8 кава в зернах 
9 какао 
10 чай 

1 LB 13 OZ 
1 LB 08 OZ 

12 OZ 
1 LB 05 OZ 
5LB 
7LB 

33 FL OZ 
1 LB 05 OZ 

09 OZ 
07 OZ 

Загальна вага 22 LB 
Ціна з пересилкою $ 75.00 

NJ. 07036. Tel. (908) 925-0717 

ПАЧКИ на УКРАЇНУ 
Повна обслуга для висилки пачок: 

з новою і вживаною одежею 
з харчами 
з продуктами домашнього вжитку 

Багато з цих речей можна набути на місці 
в крамниці. 

— ПАЧКИ ВІЗ МИТА ДО ХАТИ 
— НЕ ОБМЕЖЕНА ВАГА 
— НЕ ОБМЕЖЕНА КІЛЬКІСТЬ 

Електронічне приладдя по знижених 
цінах 

КАСЕТНІ РАДІО - ВІДЕОМАГНІТОФОНИ 
- ВЩЕОКАМЕРИ -

ХУСТИНИ - СВЕТЕРИ - ХАРЧОВІ ПАЧКИ 
Замовляти пачки на Україну можна з кожної міс
цевості ЗСА і Канади телефонічно або листовно 

на адресу: 

UKRAINIAN GIFT SHOP 
11758 Mitchell 

Hamtramck, Ml 48212 
(313) 892-6563 

-^y, ПАКУНКИ БЕЗ МИТА! 
ШШІ В УКРАЇНУ 

та інших республік 

НАЙКРАЩЕ ВІДПРАВИТЬ 

КОРАБЛЕМ АБО ЛІТАКОМ 
к о м п а н і я з 10 -л ітн ім д о с в і д о м д і я л ь н о с т і 

V.I.M. INTERNATIONAL 
EXPRESS 

Тел.: (416) 537 - 3480 
* вживаний та новий одяг* 
* стандартні харчові пачки 
* медицина, вітаміни 
* нові авта Лада, Самара, Волга 
* пересилка комерційних вантажів 
* електронна апаратура на європейську систему* 
* гарантована пересилка долярів (3-4 тижні) 

ДЛЯ ВАШОЇ ЗРУЧНОСТІ 
ПРАЦЮЮТЬ ФШП V.I.M.. 

Ітюгісап T*«v«S Agency 
m W M H t l m 

mtfAWt 
3NA&$ <**ІШЬІ CofcattUfttg J*w*« 

828 Fiilmor Ave, 
<Геь (пф asiMnnr 

шутим* 
€h<fet«*ft АДОКУ 

ДО* East Carson St. 
Teh; (412) 4*1*2*01 

ПОШУКУЄМО АГЕНТІВ 
ДЛЯ СУМІСНОЇ* СПІВПРАЦІ. 

ВИСОКІ КОМІСІЙНІ! 
Наша адреса: 215 Roncesvalles Ave, Toronto, 

Ont. M6R 2L6 
Tel: (416) 537-3480 Fax: (416) 537-6993 

У Філядельфії існує від 
1949 року дуже престиже-
ва організація — Рада сві
тових справ (World Affairs 
Council), що її завданням є 
виховувати у світових полі
тичних питаннях 5,000 її 
членів і широкий загал. У 
минулих роках ця рада гос
тила у себе багатьох дер
жавних мужів . П е р ш о г о 
жовтня Рада світових справ 
у співпраці з філядельфій-
ським Комітетом Оборо
ни Національних і Людсь
ких Прав України влашту
вала зустріч із Д м и т р о м 
Павличком. 

Зустріч відбулася в еле
гантних приміщеннях Гіл-
тон готелю. Відкрила її Пре 
зидент Ради Світових 
Справ Бунсіє Е. Снучил. Во
на привітала гостей і поп
росила філядельфійського 
члена Ради адвоката Сапу-
теллі представити присут
нім Павличка. 

Дмитро Павличко подя
кував в англійській мові 
Раді і КОПУ за запрошен
ня його до Філядельфії і 
зробив доповідь в українсь
кій мові. На англійську пе
рекладав Сергій Кулик, дру 
гай секретар перманентної 
місії України при ОО Н. 

Павличко говорив напо-
чатку про проголошення 
в Україні, 24-го серпня, не
залежності. Він назвав не
давні події на терені колиш
нього Союзу першим розді
лом нової історії не тільки 
для України й інших рес
публік колишнього Совєт-
ського Союзу, але теж для 
Европи і для всього світу. 

Д. Павличко на форумі Ради 
світових справ у Філядельфії 

За трибуною — голова Комісії Верховної Ради України з 
міжнародних питань Дмитро Павличко. Зліва — Сергій 

Кулик. 

Московські... 
(Закінчення зі crop. 1) 

даний кореспондент, — бо 
от, наприклад, на сусідній 
митниці на трасі Харків-
Баку, митники затримують 
великі пачки 'контробанд-
ного' цукру, відеокасет й 
іншої технології та інших 
товарів. Все це добро по
винно залишитися в Украї-
нГ, але не так думають 
„центристи" в Москві, які 
продовжують грабувати Ук 
раїну, використовуючи нес
табільну післяпереворотну 
атмосферу, кажуть україн
ські республіканські чинни-

Після цього Павличко 
говорив про офіційне роз
в'язання Комуністичної пар 
тії. Ще є в Україні люди, які 
вірять у комуністичну ідео
логію. Вони можуть зорга
нізуватися у нову комуніс
тичну партію. Якщо Украї
на хочи стати демократією, 
мусить дозволити багато-
парт ійну систему. Я к щ о 
українські комуністи хо
чуть мати партію, ця пар
тія мусить бути легальною. 
Павличко додав, що „ми не 
хочемо системи із політич
ними в'язнями..." 

Комуністична партія не 
становить небезпеки, сказав 
Павличко, бо вона від по
чатку була порожньою. Лю 
ди ставали членами кому
ністичної партії, щоб зро
бити своє життя трохи лег
шим... Тепер комуністич
на партія є розв'язана, але ні 
один із трьох мільйонів її 
колишніх членів не протес
тує... Українське радіо бу
дить країну о 6-ій годині 
ранку українським націона
льним гимном... Над ко
лишнім будинком К Ґ Б по
віває синьо-жовтий пра
пор... і ніхто не протестує... 

Павличко був непохит
ним у вірі, що ми виграємо 
референдум у справі неза-

КАЛЕНДАР УКРАЇНСЬКОЇ ДИТИНИ на 1992 
Багатокольоровий і багатий змістом. Ціна $10 (з поштою). 

Маємо також гарні книжечки для дітей і молоді. 
Список вишлемо. 

ЮРИДИЧНА ФІРМА 
Адвокати YVONNE JACOBS. PHILIP MORACE 

1. Подача апеляцій з будь-яких іміґраційних питань (відмовлення 
в стані біженця та інші); 

2. отримання зеленої картки з допомогою спонсорства та при ро
зіграші льотерії; 

3. зміна гостьової візи на роботу; 
4. політичний азиль; 
5. легалізовані пореклади документів та evaluation; 
6. шлюби, розлуки, роздільне життя, з'єднання сімей, усиновлення 

спадщина, зміна ім'я; 
7. відкриття та припинення корпорацій; 
8. оформлення купівлі і продажу нерухомого майна та бизнесів; 
У. Оформлення податків; 

10. відбитки пальців та фотографії для документів; 
11. виклики. 

(718) 769-3442 leave message 

FRATERNAL 
INSURANCE ACCOUNTANT 

Degreed Accountant with working knowledge of statutory accounting principles and 
experience in putting together insurance company quarterly and annual reports Posi
tion requires knowledge of a computerized general ledger system and the ability to 
create and analyze management reports. 
Salary is commensurate with experience. Good benefits. Pleasant working conditions. 

Send resume to: 

Alexander Blahitka 
Ukrainian National Associatidn 
30 Montgomery Street 
Jersey City, NJ. 07302 

ЩттшшшщйтттжжММиЯтМж 

щ Увага Читачі! 
щ Український Народний Союз 
8 — висилає — 

| РІЗДВЯНІ ПОБАЖАННЯ 
КОЖНОМУ УКРАЇНЦЕВІ ЧИ УКРАЇНЦІ 

Ш ПРИ ВІЙСЬКОВІЙ СЛУЖБІ 
В АМЕРИЦІ ТА КАНАДІ 

коли одержить від читачів їх ім'я і прізвище. 
Приймаємо зголошені імена і прізвища до 7-го грудня 1991 р. 

Просимо виповнити анкету і вислати її на нижчеподану 
адресу: 

Fraternal Activities Coordinator 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, Inc. 

Ц 30 Montgomery Street, Jersey City, N J . 07302 

щ Прошу вислати різдвяні побажання до: 
Ранґа . 

Ім'я і прізвище 

Адреса військової частини: 

В 1 ^^^^^^^ЖЯИІНОЮИИОИЩЯИИЩЯі 

лежності України, який має 
відбутися 1-го грудня. Він 
вірить, що за незалежність 
України буде голосувати 
багато громадян України 
серед її національних мен
шин. 

Відносно Росії і Боріса 
Єльцина Павличко сказав, 
що у загальному взаємини 
між Єльциним і українсь
кими провідниками є при
язні, але також є деякі точ
ки незгоди. Наприклад, Єль 
цин пропонував, щоб Ук
раїна і Росія мали спільну 
армію. Україна відкинула 
цей проект. Армія України 
буде тільки українська. 

Україна хоче добрих вза
ємин із сусідами, сказав 
Павличко, але ці сусіди му
сять визнавати Україну рів
ним партнером. Він сказав, 
що міцні зв'язки встанов
лено з Угорщиною, Поль
щею, Австрією, Грецією, і 
він сподівається, що нев
довзі виникнуть зв'язки із 
ЗСА і Канадою. 

Павличко був піднесений 
на духу під час теперіш
ньої зустрічі з президентом 
Бушем і прем'єр-міністром 
Канади Малруні. Він ска

зав, що і Малруні, і Буш 
виявили зацікавлення ро-
лею України у розпаді Со-
вєтського Союзу. Він до
дав, що Буш назвав амери
канських українців „чисе
льною і впливовою силою 
у ЗСА". 

Під час кількох зустрі
чей у Вашінґтоні заторкне-
но багато питань відносно 
економічної допомоги Ук
раїні і відносно розвитку 
торгівлі між Україною і 
ЗСА. 

Щодо природних багатств 
України Павличко сказав, 
що Україна продукує 80 від
сотків всього світового ти-
таніюму, 25 відсотків сві
тового марганцю, 20 від
сотків сірки. Україна має 
великі поклади золота і мо
же існувати як самостійна 
держава під оглядом інду
стрії і агрокультури. Але 
комунізм зруйнував агроку
льтуру й індустрію Украї
ни і сьогодні вона потре
бує допомоги у відбудові. 

По полудні цього само
го дня (1-го жовтня) Дмит
ро Павличко і голова КО
ПУ Уляна Мазуркевич від
відали редакцію „Філядель-
фія Інквайрер", і 4-го жовт
ня появилася на сторінках 
цього великого щоденника 
стаття редактора Труді Ру
біна на тему економічних 
труднощів на території ко
лишнього Совєтського Со
юзу. У цій статті Т. Рубін 
покликується багато разів 
на думки Д. Павличка про 
теперішні економічні труд
нощі у країнах колишньо
го Совєтського Союзу. 

У вечорі 1-го жовтня 
Д. Павличко виступив пе
ред чисельною українсь
кою в Українському Освіт-
ньо-Культурному Центрі 
у Філядельфії. 

Варто згадати, що під час 
відвідин щоденника „Філя-
дельфія Інквайрер" голова 
КОПУ була інформована, 
що редакція більше не буде 
уживати родівника „The" 
перед назвою — Україна. 
Це є ще один осяг нашого 
філядельфійського Коміте
ту Оборони Прав України. 

Я. Татомир 

ПРАЦЯ 

ПОШУКУЄТЬСЯ 

УКРАЇНСЬКУ ЖІНКУ 
до домашньої праці і до легкої 
опіки над дітьми. Прошу лиши
ти повідомлення на машині або 
телефонувати по 9-ій год. веч. 

Тел.: (516) 689-3066 

UKRAINIAN SINGLES 
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 

Нове Видання з України I:IK[»M«»JFA1?7;A1 

ff^MVta£y Д О В Г И Й ГГ'К 

А; Теперготовий$Зд95 ^ g j f f i g 
на VHS1 BETA **** Послати чек, або мані ордер. 
D1ДЄ0 Касет Прошу додати $4.00 на пересилку. 

Цей фільм висвітли чотири традиційні 
свята на Україні, зняті на Івано-Франківщині. 
Прекрасні картини представляють: 

• Великдень на Покутті 
• Зелені Свята на Опіллі 
• Спаса на Бойківщині /**\ 

"Луже Повчальніш Фільм" • Різдво на Гуцульщині {SSf 
Достойний ВАСИЛЬ ЛОСТЕН 

Владика Стемфорду WIRL0 C0RP 
P.O. Box 10215 

Rochester, NY 14610 Call (716) 271-8080 
Ask For Free Catalog 

•_s_ 

а. ХТО СПРИЧИНЯЄ РОЗВОДИ? 
б. ХТО СПРИЯЄ АБОРТАМ? 
в. ХТО СПРИЧИНЯЄ НАВЧАННЯ ПРО ..СЕКС" У ШКОЛАХ? 
г. ХТО ФАЛЬШУЄ НАШУ ВІРУ? 

Читайте за таким порядком: 
1. ПРОТОКОЛИ СЮНСЬКИХ МУДРЦІВ $5.00 
2. МАСОНЕРІЯ - РУЇНА ВІРИ І НАРОДІВ $5.00 
3. Запорожець: ЖИДИ І СВІТ! $5.00 
4. НАД БЕЗОДНЕЮ - варта мати! $5.00 

За $20 маєте всі книги з пересилкою. 
Це не наші видання, більшого опусту не маємо! 

КАСЕТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ 
РОЗМОВНИК 

• Нагода опанувати в короткому часі основні вислови по-
англійськи. 

• Курс складається з авдіо-касет на три години та підручни
ка. 

• Фрази для щоденного вжитку та розмова в різних ситуа
ціях. 

• Чудовий дарунок родині та гостям з України та новопри
булим, які хочуть ознайомитись з англійською мовою! 

Також можна замовляти касети для навчання 
українсько! мови: 

LEARN CONVERSATIONAL UKRAINIAN" 

Кошт: $30.00 + $3.00 за посилку (амер.). Принимаємо чеки, 
VISA, Master Card. 

ФІРМА ЄВШАН — YEVSHAN CORPORATION 
Box 325, Beaconsfield, Quebec, H9W 5T8, Canada 

Тел.: (514) 630-9858. Факс: (514) 630-9960 

В Україні... 
(Закінчення зі crop. 1) 

ною політичного підсоння в 
Україні та відкриттям биз-
несових стосунків саме по
між Австрією і Україною 
(про що розповідав нам так 
недавно в Ню Иорку член 
Президії Верховної Ради 
Ігор Юхновський) фірма 
„Автоцентрум" відразу зве 
рнула свої очі на Україну. 
Посередником у .іроєкті 
будови готелю була М. Ге~ 
льбіґ, яка саме запізналася 
із працею Агрофірми 
„Прут", захопилася діло-
вістю і широким діяпазо-
ном зацікавлень цього під
приємства та притягнула 
його до поширення туриз
му. 

М. Ґундердорфер і його 
заступник інж. М. Лянґ , 
ділові і підприємчиві люди, 
тепер будують великий тор
говельний центр біля лето-
вища у Будапешті на 
340,000 квадратних метрах, 
де має бути ряд крамниць, 
приміщень для різних під
приємств, як також мотель 
на 900 ліжок. Як бачимо 
„Автоцентрум" швидко роз 
будовується і як підкреслив 
власник, готель в Івано-
Франківському це лише по
чаток, а далі він вже плянує 
з теперішніми українськи
ми спільниками готель у 
Києві, де б могли вміщати
ся бюра тих чужинецьких 
фірм, які будуть вести тор
гівлю та спільні підприємс
тва з українськими фахів
цями. 

Але це ще в майбутньо
му, тепер найважлив іша 
ціль — готель у Івано-Фран 
ківському, а з цим поширен
ня туризму у Карпати не 
лише для українців, але ав
стрійців і німців, які нале
жать до тих народів Серед
ньої Европи, що найбільше 
подорожують для приєм
носте. 

І так австрійська фірма з 
повним довір'ям, без знан
ня української мови, покла-
даючись лише на перекла
дачів, дійшла до повного 
порозуміння з українськи
ми підприємцями, обіцяю
чи доставити потрібне ус
таткування, навчити україн
ських робітників фахової 
праці при будові та вишко
лити український готелевий 
персонал в Австрії. 

Коли увечорі після підпи
сання договору усі співучас
ники того акту і ряд зацікав
лених туристикою україн
ців з К о л о м и ї та І вано-
Франківського зійшлися на 
спільну вечерю, кожний з 
трьох спільників вислов
лював на свій спосіб та із 
зворушенням радість з того 
почину, але при тому також 
деяку непевність, що ще 
стоїть перед політичним і 
економічним станом Украї
ни у найближчих місяцях. 
Але, як сказав заступник 
президента „Пруту" А. По-
падюк, „важливе, щоб ми 
разом їли хліб, хоч би він 
був сухий — але наш!" 

„Авскопрут" — це запо-
чаткування нових широких 
можливостей міжнародно
го туризму в Західній Ук
раїні. Зацікавлення австрій
ських підприємців тим піо
нерським проектом відкри
ває шлях для інших інвес
тувати в Україні та стара
тися поставити її на рівні з 
іншими європейськими дер
жавами. Це важливе саме 
під цю пору коли очі захід-
ніх підприємців звернені на 
Москву. Від наших австрій
ських нових приятелів діс
таємо на дорогу журнал 
німецькою мовою, що по
являється в Москві, П. 3. 
„Фінансові і Бизнесові Но
вини". Він обширно подає 
можливості торгівлі з Росі
єю, інформації про різні 
торговельні- виставки в 
осінньому сезоні, про зако
ни, що торкаються спілку
вання зі Заходом, але на 
всіх 16-ти сторінках журна
лу не знаходимо ані слова 
про хможливості торгівлі з 
Україною, ані одного ого
лошення українського під
приємства, а в редакційній 
колегії не бачимо ні одного 
українського прізвища. На 
нашу заввагу про це австрій
ські підприємці радять пи
сати до редакції та поруча-
ти українцям оголошувати 
свої можливості. 

Напередодні підписання 
договору відбулися дві ус
пішні конференції з інфор-
маціями про можливості 
туризму в Україні і децент
ралізацію його під сучасну 
пору. Обидві конференції 
зібрали біля сотні зацікав
лених і відбулися у Львові 
та в Івано-Франківському 
за ініціятивою Обласних 
Рад. На них інформації да
вали М. Гельбіґ, X. Бона-
корса і Богдан Крижанівсь-
кий, власник готелю в ЗСА, 
а учасники ставили ряд пи
тань. 

Українська фірма 

„КАРПАТИ" 
Займається: ремонтами і пере
будовою домів і підвальних 
приміщень (basement). Plumb
ing, Bathrooms, Tiles, Electric, 
Carpentry, Painting, Welding,' 
Roofing, Brick Pointing, Painting 

and Decorating. Fully insured. 
Шукаю СЕКРЕТАРКИ, у віці від 
25-30 ре.чів, зі знанням україн

ської і англійської мов. 
Vasiii Cholak, (718) 545-3611 

t ^ i i S 1 

^ T i f l t i 
26 First Avenue' 

New York, N.Y. 10009 
Tel.: (212) 473-3550 

СВЕТРИ, ВОВНЯНІ ХУСТКИ, виши
вані жіночі блюзочки, виш. обруси, 
подушки, і т. п., кераміка, різьба в 

Арці - ДЕШЕВО. 

# НА П Р О Д А Ж ф 
Хто бажає купити авто 

ЛАДА 
в Україні для родини, мо
же по найнижчих цінах — 

тільки $4500 00. 
Займаємося пересилкою 

американських авт та 
грошей на Україну. 

Телефон: (312) 774-1919 
або (708) 823-0958 

Cont inenta l Venture 
Trading, Inc. 

WALTER BOICHOUK, President 
6333 N. Milwaukee Ave., Suite 105 

Chicago, IL. 60646, U.S.A. 

1 /ФШК МОЖНА 
IfiS^m НАБУТИ 
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• ВІДЕО СТРІЧКИ VHS 1 
• ПЛАТІВКИ 1 
• КАСЕТИ 1 
• низькі ціни І 

Пишіть по дарові 1 

APON RECORD CO. 1 
P.p. Box 3082 Steinway 1 

Long Island City, N.Y. Ш 0 3 1 

718-721-5599 1 

ДЛЯ УКРАЇНИ. 
Церковна парча, добре складе
на, готовий церковний одяг (ри
зи), або на ярди. По взори про
шу писати або телефонувати: 
AMERICAN CHURCH SUPPLY 

41 W. 699 Foxtail Circle 
St. Charles, IL 60175 

(708) 464-4140 
Ми говоримо тільки по-англій

ськи. 

•FUNERAL DIRECTORS* 

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) 6 7 4 2 5 6 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, NJ. 07083 

(908) 964-4222 
^^J2£IB^£B^£5BB.BBIBBBBBI 

ПАМ'ЯТНИКИ 
з різних гранітів, ставимо на 
цвинтарях св. Андрія в Бавнд 
Бруку, св. Духа в Гемптоибур-

ґу. та інших 
ВІДОМА СОЛІДНА 

ФІРМА 
Cypress Hills 
Monuments 

Власник — українець 
В О Л О Д И М И Р 
Б І Л Я Н С Ь К И Й . 

ОКСАНА ЛОБАЧЕВСЬКА 
К. М. КАРДОВИМ 
800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. N.Y 11208 

• Tel.: (718)277 2332 
Відкрито кожного дня. в субо
ту включно, від 9 5 по пол.. в 

неділю від 10 4 по пол. 
На бажання і для вигоди клієн
тів радо заїдемо до Вашого 
дому з проектами й порадами. 


